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  תי של קרן הפנסיהתיאור תמצי .1

  מבנה ארגוני .1.1

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

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

הקרן . 1961- א"תשכה, ןחוק לשכת עורכי הדיל) 5(3סעיף  היההבסיס החוקי להקמת הקרן 
קרן גמולים וביטוח "זכויותיה והתחייבויותיה של , נכסיה, קיבלה לידיה את עסקיה

אשר החלה את , אגודה עותומנית, "הדדי של חברי לשכת עורכי הדין בישראל
  . 31.12.1978ופעלה עד לתאריך  1.1.1964פעילותה בתאריך 

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

י רואה חשבון חיצוני "שרותי הנהלת חשבונות ורישומים חשבונאיים ע הקרן מקבלת
שירותי תפעול ישירות מבנק הפועלים ובנק לאומי , על פי נתונים שמוזרמים מהקרן
ותי ניהול השקעות בחשבונות הקרן כאמור ממנהלי בחשבונות הקרן אצלם וכן שר

  .השקעות חיצוניים

  מנהל מורשה .1.2

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

לקרן  המנהל מורשמר יואב בן אור כאת ") חוק הפיקוח: "להלן( 1981-א"התשמ
  . הפנסיה

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

כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים מוקנים  המנהל המורשל, האמור
כן נקבע  .לועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו, וריון שלולדירקט, במבטח

, כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו הדירקטוריוןכי , באותו סעיף
  .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"ון ולמנכהדירקטורי

  
 ,חברים 7היה לקרן דירקטוריון שמנה , 2013ביולי  3עד למינוי המנהל המורשה ביום 

ה בכפוף לבחירתם תכהונת חברי הדירקטוריון הי. שני דירקטורים חיצונייםמתוכם 
של חברי שך הכהונה מ. שור כשירותם על פי דיןיבאסיפה הכללית של החברה וא

 .וכהונתם פקעה עם מינוי המנהל המורשהשלוש שנים הדירקטוריון היה לתקופה של 
הדירקטוריון . בנושאים הקבועים בהסדר התחיקתיבעבר דירקטוריון החברה דן 

  . תכנס אחת לחודשה
  

גובה ומתכונת ההעמסה של . הוצאות הניהול המורשה טרם הועמסו על קרן הפנסיה
ביטוח וחיסכון במשרד , בתיאום עם אגף שוק ההון, אמור ייעשו בהמשךההוצאות כ

  . האוצר
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  ועדת השקעות .1.3

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

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

ר ועדת ההשקעות של "את מר אייל בן שלוש כיו, באישור המפקח על הביטוח, 2013
בהתאם להוראות תקנה . קרן הפנסיה ואת מר רואי מכנס כחבר ועדת ההשקעות

המנהל המורשה ושני חברי הוועדה שמונו על ידו הם , לתקנות מס הכנסה) 1ב(3ה41
  . חברי ועדת ההשקעות של קרן הפנסיה החל מהמועד האמור

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

, שינוי במדיניות ההשקעה נדון בועדת ההשקעות. המנוהל על ידי מנהלי התיקים
  . החיצוניים לבצוע ההשקעותלמנהלי  ומועברמאושר על ידה 

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

חברי הוועדה היו ממונים על ידי  ,2013ביולי  3 יוםעד למינוי המנהל המורשה ב
דירקטורים חיצוניים יו חברי וועדה ה 2חברים ומתוכם  3הוועדה מנתה . הדירקטוריון

  . לפי ההוראות הקבועות לעניין זה בתקנות מס הכנסה

בחירת אפיקי , פן ביצוע ההשקעותאו, ההשקעות ועדת ההשקעות מתווה את מדיניות
  .ועדת ההשקעות מתכנסת אחת לשבועיים. ההשקעה המותרים

לוועדה דוחות שונים הנוגעים לפעילות בכל התכנסות של ועדת השקעות מוגשים 
   .ההשקעות של הקרן

  .עדת אשראיומשמשת גם כוועדת ההשקעות , היקף הנכסים של הקרןבשל 

     על השקעותמתכונת לקבלת החלטות ה   1.3.1

חברות לניהול , IBIחברת אקסלנס וחברת ל ידי השקעות הקרן מבוצעות ע  
מדיניות ההשקעות הכללית של . מונו כמנהלי ההשקעות של הקרןשתיקים 

על  פועלומיושמת בועדת השקעות המנהל המורשה והקרן מתקבלת על ידי 
  .ידי  מנהלי ההשקעות

  מול החלטות ועדת השקעותנוהלי בקרה על ביצוע ההשקעות    1.3.2

מאז  בכל ישיבה על ההתפתחויות בנכסי הקרןקבלת דיווח ועדת ההשקעות מ  
הועדה . על ביצוע ההחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמתכן הקודמת והישיבה 

על הרכב ההשקעות הכולל ועל התאמתן להרכב המאושר על מקבלת דיווח גם 
על יישום וכן , ככל שקיימות, על חריגותמקבלת דיווח הועדה  ,כמו כן. ידה

  .חשיפההיקף הת אשראי ואהקצבנוגע להחלטותיה 
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על ידי אמצעי שליטה המוחזקים תאור נוהל השימוש בזכויות הצבעה של   1.3.3
   הקרן

לייצגה בכל האסיפות הנוגעות לניירות ערך " IBI"הקרן מינתה את חברת   
ונות מדיניות ההצבעה הקרן קבעה ואישרה את עקר. המוחזקים על ידי הקרן

  .באסיפות כלליות שהקרן משתתפת בהן

אופן לגבי לגבי כל האסיפות בהן השתתפו עבורה וקבלת דיווח הקרן מ  
של הקרן על פי המתכונת  טהנתונים מתועדים באתר האינטרנ. ההצבעה

  .משרד האוצרבביטוח וחסכון , שנדרשה על ידי אגף שוק ההון

על אופן ההצבעה של קבלים דיווח קעות מאחת לשבועיים חברי ועדת ההש  
מדיניות הקרן כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיית . הקרן באסיפות הכלליות

העלול לפגוע  ןהיא כי יש לעדכן את הקרן מראש לגבי כל עניי" המייצג"
יש להתנגד בהצבעה לכל החלטה הדנה בנושא העלול כי בזכויות העמיתים וכן 

הוא גוף קשור לחברות בהן " המייצג"בים בהם במצ. לפגוע בזכויות העמיתים
הוא מייצג את הקרן אזי מתקבלת מהקרן הנחיה מפורשת לגבי אופן ההצבעה 

  .הקרן הכינה נוהל השתתפות באסיפות כלליות ,כמו כן. הנדרש בשם הקרן

  אירועים מיוחדים מאז הדוח הכספי האחרון .1.4

  מינוי מנהל מורשה  1.4.1

לחוק  70סעיף הוראת בהתאם ל. רן מנהל מורשהמונה לק 2013ביולי  3ביום 
למנהל המורשה כל הסמכויות והתפקידים שיש לדירקטוריון הקרן , הפיקוח

  . לעיל 1.3להרחבה ראה סעיף . למנהל העסקים של הקרןכן ולוועדותיו ו

קרן הפנסיה , נגד לשכת עורכי הדין' ואח שטמרד אהוד "עו 12-12-54874. א.ת  1.4.2
  ביטוח וחיסכון, ןואגף שוק ההו

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

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

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

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

בבקשתם זו הצביעו הקרן ולשכת . שנעשתה בנוגע לקרן וללא קשר לתביעה
ובהן מינוי מנהל מורשה לקרן ועדכון , עורכי הדין על ההתפתחויות כאמור

 2013מהדורת ספטמבר ( הן בידי המנהל המורשתקנון הזכויות של עמיתי הקר
המדינה נתנה הסכמתה לבקשה זו של קרן הפנסיה ולשכת עורכי ). של התקנון

  . הדין

הביעו התובעים התנגדותם לדחיית , בתגובת התובעים לבקשה האמורה
התובעים נתנו , יחד עם זאת. וזאת מהטעמים שהובאו בתגובתם, התביעה

  . לא צו להוצאותהסכמתם למחיקת התביעה ל

 ללא, נמחקה התביעה ולפיו, המשפט בית של דינו פסק ניתן 21.10.2013 ביום
  . להוצאות צו

  



  מ"דין בישראל בע -קרן גמלאות של עורכי  
  

  28מתוך  6מוד ע

  מ נגד משרד האוצר"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע 13-616ץ "בג  1.4.3

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

במסגרת ההודעה  .שבה התבקש בית המשפט למחוק את העתירה, העליון
מונה מנהל  3.7.2013כי ביום , יעת בית המשפט העליוןהובא ליד, כאמור

כי בכוונת הממונה , כן הובא לידיעת בית המשפט. מורשה לקרן הפנסיה
אשר לו , להנחות את המנהל המורשה לפעול למכירת קרן הפנסיה לגוף מוסדי

כאשר כל תמורה שתתקבל , תוך מקסום התועלת לעמיתי הקרן, יתרון לגודל
וכן כי בכוונת הממונה , ופת הקרן ולטובת העמיתיםתועבר במלואה לק

להנחות את המנהל המורשה להימנע ככל הניתן מהעלאת גובה דמי הניהול 
צוין , במסגרת ההודעה המוסכמת כאמור, בנוסף. הנגבים כיום מעמיתי הקרן

מתוך הכרה כי מדובר במהלך נכון , כי קרן הפנסיה מברכת על פעולת הממונה
ניתן פסק  8.7.2013ביום . ומשכך ביקשה למחוק את העתירה ,לטובת העמיתים

כמבוקש וכמוסכם בין , ולפיו העתירה נמחקת, דינו של בית המשפט העליון
  . הצדדים

  החלפת מערכת מחשוב   1.4.4

מערכת המחשוב החדשה תומכת . החליפה הקרן מערכת מחשוב 1.4.2013ביום   
  . ןבצורה טובה יותר בפעילותה השוטפת של הקר

  

  ועדת ביקורת  .1.5

פעלה בקרן ועדת ביקורת שמונתה , עד למועד המינוי של מנהל מורשה לקרן הפנסיה
  . מתוכם שני דירקטורים חיצוניים, על ידי הדירקטוריון וכללה שלושה חברים

  : לרבות עניינים אלה, תפקידי ועדת הביקורת קבועים בהסדר התחיקתי

  ;אושרת מראשביקורת שוטפת בהתאם לתוכנית עבודה המ  )א(

תכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי של החברה ולדון בדוחות אישור   )ב(
   ;שיגיש

   ;מעקב אחר ביצוע תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי  )ג(

  ;קבלת לוח זמנים לביצוע תיקונים שנמצאו בדוחות המבקר הפנימי  )ד(

  ;ח המבקר"דיון בדוחות הביקורת דוחות כספיים ומכתבי הביקורת של רו  )ה(

   ;רת כל ממצאי הביקורת לדירקטוריון החברההעב  )ו(

  

לא , לחוק הפיקוח 70ובשל הוראת סעיף , החל ממועד המינוי של מנהל מורשה לקרן
כי בתקופת הניהול המורשה חלים , יצוין. מכהנת ועדת ביקורת נפרדת לקרן הפנסיה

 בקרן כסדרם תהליכי בקרה וביקורת שוטפים בהתאם לסמכויות ולתפקידים הנתונים
מעקב אחר , לרבות לעניין קביעת תכנית עבודה בתחום הביקורת, לוועדת הביקורת

  .  ביצוע תכנית העבודה ודיון בדוחות הביקורת
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  תחומי פעילות .1.6

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

  .חברים חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה

  

  )ח"שבאלפי (הכנסות בתקופת הדוח ההרכב  .1.7
  

  לשנה שנסתיימה   
  בדצמבר 31ביום 

  2013    2012  
  ח"אלפי ש  
      

  521   134  מזומנים ושווי מזומנים
      

     :מהשקעות
  7,408   6,989 ניירות ערך בלתי סחירים

  17,738   17,754 ריםניירות ערך סחי
  131   66  פקדונות

     
  24,809   25,277  
      

  3,363   847  דמי ניהול
      

  4,891   5,402  סיוע ממשלתי ישיר
      

  34,052   31,192  סך הכל הכנסות
  
       

 

  התפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה .1.8

  .אין לקרן ביטוח משנה
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   תיאור הסביבה העיסקית .2
 

  מ ב ו א .2.1
  

שוק קרנות הפנסיה ). ביטוח וגמל, פנסיה(הקרנות פועלת בשוק הביטוח הפנסיוני לטווח ארוך   
ומקרנות  1995 מאפרילתיקות שנסגרו להצטרפות עמיתים חדשים החל ומורכב מקרנות פנסיה 

  . 1995פנסיה חדשות שהחלו לפעול מינואר 
  

אחרי ( השל מערכת הביטחון הסוציאלי במדינמערכת קרנות הפנסיה היא חלק מן הרובד השני   
סכון הפנסיוני הינו חסכון ייעודי לטווח ארוך המהווה יהח. )לאומיהביטוח ההרובד הראשון של 

סכון הפנסיוני כוללים יאפיקי הח. נדבך מרכזי בהבטחת הביטחון הכלכלי והמשקי של משקי הבית
  .וקופות הגמל) "י מנהליםביטוח"(פוליסות משתתפות ברווחים , את קרנות הפנסיה

    
  :)ח"ש במיליונינתונים כספיים (להלן נתונים עיקריים על שוק קרנות הפנסיה בישראל   

  
 2120-1120שוק קרנות הפנסיה בישראל בשנים  -  1טבלה

  
 

  כ"סה   קרנות חדשות   קרנות וותיקות  

  2012  2011   2012  2011   2012  2012  

לסוף  נכסים נטו

  128,169  329,428  358,685 שנה

101,73

2   486,854 431,160  

  21,300  24,013   15,814  18,655   5,486  5,358הפקדות

  14,967  15,956   2,178  2,678   12,789  13,278  משיכות

  
הדוח האחרון של הממונה על שוק ההון ( 2012דוח הממונה על שוק ההון לשנת : המקור

   ).תיבת דוח זהלמועד כ נכוןשפורסם 
מסך  74%-למעלה מתיקות והיוו קרנות הפנסיה הו 2011-2012ים בשנ, כפי שעולה מן הטבלה
  .נכסי קרנות הפנסיה

להבדיל מקרנות הפנסיה החדשות (הפנסיה הוותיקות  עור הצמיחה בנכסי קרנותיש
סגורות  מאחר שהןוזאת  ,בשנים הקרובות אינו צפוי לגדול משמעותית )והכלליות

  .צטרפות עמיתים חדשיםלה
  

 תיקון תקנון הקרן .2.2

  של תקנון הקרן 2013מהדורת אפריל     2.2.1

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

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

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

מכל , 1.75%של  ועד לשיעור מירבי 0.25%החל משיעור של , ניכוי הדרגתי) ב(
  . תשלום שתשלם הקרן
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  של תקנון הקרן 2013מהדורת ספטמבר    2.2.2

בתיאום עם , נה מקיףנערך תהליך בחי ,עם כניסת המנהל המורשה לתפקידו
לעניין מידת התאמתן של , ביטוח וחיסכון, גורמי המקצוע באגף שוק ההון

" כרית ביטחון"קת ההוראות הקבועות בתקנון הקרן לתנאים ולמנגנונים להענ
לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר כאמור בהצעת החוק הממשלתית שהונחה על 

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

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

בכפוף למנגנונים , השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרן הפנסיה
וזאת במקביל , ולתנאים הקבועים לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית

. 2013ן הפנסיה שתוקן בחודש אפריל להוראות ולמנגנונים הקבועים בתקנון קר
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

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

 ; בשינויים המחויבים לפי העניין

של תקנון הקרן לקבלת  2013ביטול זכאות שנקבעה במהדורת אפריל   )ב(
 ; אלמנת עמית/קצבת שאירים לאלמן

" כרית ביטחון"התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת   )ג(
וזאת לעניין העלאה הדרגתית בגיל , בהצעת החוק הממשלתית כאמור

ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי ). 67לגיל  66מגיל (הפרישה לגברים 
נותרה , מהתשלומים שתשלם הקרן כאמור בהצעת החוק הממשלתית

 ; בעינה

בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה , הוספת זכות לגמול זקנה חלקי  )ד(
לעמיתים שהפסיקו תשלומים לקרן הפנסיה בתקופה החל , רןבתקנון הק

  ; 2004מחודש נובמבר 

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

  ; אקטוארי בקרן הפנסיה

, אם למנגנון הקבוע בתקנוןבהת, קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים  )ו(
  ;ימים מחודש הזכאות לגמול זקנה 180וזאת בתוך , חלף תשלום גמול זקנה

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

בהתאם להוראות חוק הפיקוח על , הממונהניתן אישור  2013באוגוסט  29ביום 
לתקנון המעודכן של קרן  2005- ה"התשס, )קופות גמל(פיננסים  שירותים
  . הפנסיה
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  של תקנון הקרן    2013מהדורת אוקטובר  2.2.3

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

סכומי פנסיית הזקנה כך שנכללה בו ההבחנה בין , 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 , לתקנון הקרן 14הותאמו סכומי פנסיות הזקנה שבסעיף   )ב(
בשל הפעלת מנגנון האיזון  6.5%לאחר הפחתת הזכויות בשיעור של 

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

בהתאם להוראות חוק הפיקוח , הממונהניתן אישור  2013 ,בספטמבר 16ביום 
לתקנון המעודכן של קרן  2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסים  על שירותים

  . הפנסיה

נערכו על פי התקנון , 2013 בדצמבר 31הדוחות הכספיים והאקטוארים ליום 
  . של קרן הפנסיה המעודכן

  

   ביטוח וחיסכון, חוזרי הממונה על שוק ההון .2.3
    

  עדכון –דוח חודשי של קופות הגמל  .2.3.1
 17.2.2013מיום  2013-2-1חוזר גמל 

  
) י ניהולמד) (קופות גמל(בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

קופת גמל רשאית לגבות דמי ניהול מהפקדות  2013החל מינואר , 2012 -ב"התשע
בדוח החודשי כדי להתאים את שלב חוזר זה מעדכן בדבר שינויים שיש ל. שוטפות

על ידי הוספת , הדוח החודשי של קופות הגמל למבנה החדש של דמי הניהול
  .סעיפי דיווח חדשים

החזר דמי (מים מחיצוניים דוח תקבולים ותשלו: כולליםוח החדשים וסעיפי הדי
שיעור המפרט את וכן נספח ) ניהול מהפקדות ודמי ניהול שנוכו מתוך ההפקדות

ממוצעים הניהול החודשיים שנוכו מתוך ההפקדות ושיעור דמי הניהול הדמי 
  .שנוכו מתוך ההפקדות

 קיצור הדוחות הכספיים .2.3.2
 18.2.2013מיום  2013-3026. חוזר שה

  
אוצר את תמיכתו בעמדת רשות ניירות ערך לעניין בפרסום זה מביע משרד ה

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

המלצות נוספות צפויות להתפרסם לצורך יישום בדוח . 2012התקופתי לשנת 
  .2013התקופתי לשנת 

  

 מכתב הממונה לעניין כללי התחברות למערכת סליקת פנסיונית מרכזית .2.3.3
  13.2.2013מיום  2013-5781. חוזר שה

  
החוזר מפרסם את מכתב הממונה לעניין כללי התחברות למערכת סליקת 

הפנייה ומתן תוקף מחייב לכללים  -מהותו של המכתב . פנסיונית מרכזית
  .סלקה הפנסיוניתי החברה המפעילה את המ"שפורסמו ע
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דרישה לקבלת  –יישום הוראות חוזר מבנה אחיד והיערכות להתחברות למסלקה    .2.3.4
 מידע

  24.2.2013מיום  2013-6707. חוזר שה
  

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

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

  .המידע
  

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן : הבהרה –עמדת הממונה    .2.3.5
 טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים

  20.2.2013מיום  2013-9-3מוסדיים  חוזר גופים
  

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

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

  ).לחוזר) 3)(ג(3כאמור בסעיף (בשל הוראות הדין 

 

הבהרה לעניין אורגנים נדרשים בחברות מנהלות בעת העברת  –עמדת הממונה    .2.3.6
 קופות גמל

  3.3.2013מיום  2013-9-4חוזר גופים מוסדיים 
  

הול חברה מנהלת אחת עמדת הממונה מבהירה כי כאשר קופת גמל הועברה מני
ימשיכו לחול הוראות לפי חוק הפיקוח על שירותים , לניהול חברה מנהלת אחרת

לגבי אורגנים נדרשים בחברה המנהלת , 2005- ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים 
ואם העבירה את ניהול כל , כל עוד היא מנהלת קופות גמל אחרות, המעבירה

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

  .לאחר העברתה
  

 קבלת פרטי מידע ממרשם האוכלוסין   .2.3.7
  13.3.2013מיום  2013-4380. חוזר שה

  
 ביטוח וחיסכון את השינויים שבוצעו על ידי, מפרט אגף שוק ההון, בעדכון זה  

מרשם האוכלוסין באשר לאופן הדיווח החודשי שיתבצע לגופים מוסדיים אודות 
העדכון כולל את מבנה קובץ הנפטרים וכן את מועדי העברת קובץ . נפטרים
בהוראות , בהתאמה, כמו כן מעדכן הפרסום אודות שינויים אשר יבוצעו. הנפטרים

, )עמיתים ומוטבים איתור) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  .2012- ב"התשע

  

עלייתו לאוויר של הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של    .2.3.8
 עמיתים שנפטרו

  18.3.2013מיום  2013-9303. חוזר שה
  

ממשק ( 2012-9-18פרסום זה כולל הבהרות לעניין הדיווחים הנדרשים על פי חוזר 
וכן לגבי , )ונות של עמיתים שנפטרואינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשב

 .פרטי הגופים המוסדיים שיפורסמו לציבור במסגרת הממשק
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 כללי התחברות למערכת סליקה פנסיונית   .2.3.9
  7.5.2013מיום  2013-20603. חוזר שה

  
הודיע אגף שוק ההון לגופים המוסדיים בנוגע לכללים המעודכנים  7.5.2013ביום 

הודעה זו הינה חלק מסדרת . יונית המרכזיתלהתחברות למערכת הסליקה הפנס
פרסומים המסדירה את ההתנהלות הנדרשת מהגופים המוסדיים מול המסלקה 

  .הפנסיונית

 

 הבהרות ועדכונים –העברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני    .2.3.10
  12.5.2013מיום  2013-18486. חוזר שה

  
. הסליקה הפנסיונית מכתב הבהרה זה מסדיר שורה של נושאים בתחום מערכת

בעיקר מסדיר המכתב את הרשות המדורגת של יועצים לפנות למסלקה בהתאם 
  . למועד בו השלימו את הרישום

 

 דרישה נוספת לקבלת מידע –היערכות להתחברות למסלקה    .2.3.11
  12.5.2013מיום  2013-17493. שה

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

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

  

 דרישה נוספת לקבלת מידע –היערכות להתחברות למסלקה    .2.3.12
  12.5.2013מיום  2013-17493. שה

  
ידה בדרישות י גוף מוסדי לטובת עמ"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   .2.3.13
 2013-9-18וחוזר גופים מוסדיים  22.5.2013מיום  2013-9-7חוזר גופים מוסדיים 

  7.20.2013מיום 
  

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 

תחול רק החל , שאינה כוללת זיהוי מוצר פנסיוני המנוהל ללקוח דרך המסלקה
  .2013בנובמבר  30מיום 
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איתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים בעקבות הממשק האינטרנטי ל   .2.3.14
 שנפטרו
 12.6.2013מיום  2013-26913. חוזר שה

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

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

  .על 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 "הארכת התקשרות עם חברת מרווח הוגן בע   .2.3.15
 מ"ית בעחברת שערי ריב

  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

שערי ריבית יהיה לא לפני חודש - המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת
 .יום לפני מועד המעבר 30, לכל המאוחר, מועד מדויק יפורסם. 2013אוקטובר 

 

אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת    .2.3.16
 המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין

  6.8.2013מיום  2013-9-10חוזר גופים מוסדיים 
  

 צעות מערכתכנדרש באמ לקוח זיהוי אימות לביצוע קובע את הוראות זה חוזר
בעיקר קובע החוזר כי אימות זהותו של . האוכלוסין מרשם המרכזית של המידע

 פניה ידי על יבוצע סליקה פנסיונית מרכזית למערכת לקוח בהתחברות ראשונה
תוך צירוף הפרטים הקבועים , הלקוח זהות את לאמת בבקשה "אביב" למערכת

  . לעניין זה בחוזר
  

 ים מוסדייםניהול המשכיות עסקית בגופ   .2.3.17
  7.8.2013מיום  2013-9-11חוזר גופים מוסדיים 

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

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

  .ותרגול של נהלי החירום
  

 דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים   .2.3.18
  8.8.2013מיום  2013-9-12חוזר גופים מוסדיים 

  
 ושנתיים רבעוניים ההון דוחות כספיים שוק על לממונה מגישים מוסדיים גופים

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

  .הממונה דעת לפי שיקול
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  מוסדיים גופים על החלים השקעה כללי   .2.3.19
  14.8.2013ם מיו 2013-9-13חוזר גופים מוסדיים 

  
 גופים על החלים השקעה כללי) (גמל קופות(פיננסים  שירותים על הפיקוח בתקנות
 כל על החלים השקעה לכללי אחידה מסגרת נקבעה 2012ב "התשע) מוסדיים
 לקבוע, ההון שוק על הממונה הוסמך, התקנות במקביל לתיקון. המוסדיים הגופים

 גופים על החלות מהמגבלות חלק תלאפשר התאמ כדי, שונים הוראות בעניינים
 מפורטות הוראות היא לקבוע זה חוזר מטרת. משתנים שוק לתנאי מוסדיים
 דירקטור בתאגיד מכוח מינוי. ב; השקעה משיעורי חריגה. א: הבאים בנושאים
. ד; מתמחה השקעה מסלול. ג; בתאגיד מוסדי גוף של שליטה אמצעי החזקת

 במקרקעין ובזכות בשותפות השקעה .ה; מדד מחקה מתמחה מסלול השקעה
 והשקעה ערך ניירות השאלת, הלוואות מתן. ו; תאגיד שאינו שותפות באמצעות

 בצד השקעה. ח; באמצעותו או צד קשור עסקה עם. ז; סחירים לא חוב בנכסי
  .מבטח על ידי אמצעי שליטה והחזקת שליטה. ט; עניין ובבעל קשור
  

  מוסדיים מיקור חוץ בגופים   .2.3.20
  25.8.2013מיום  2013-9-16גופים מוסדיים חוזר 

  
 תפיסה מתוך, מפעילותם חלק לביצוע חוץ במיקור משתמשים מוסדיים גופים

 גם יש חוץ למיקור, זאת עם יחד. אותה וישפר הפעילות את החוץ ייעל שמיקור
 סיכונים והגדלת שירות בנותן תלות הינם יצירת כשהעיקריים שבהם, חסרונות
  . תפעוליים

  .מוסדיים בגופים חוץ לשימוש במיקור כללים לקבוע היא זה חוזר תמטר
  
  

  הוראות להתייחסות - שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות    .2.3.21
  26.8.2013מיום  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 סדיים באיגרותגופים מו השקעת
 ראוי אשר להוראות באשר המנפיקים ובקרב הגופים המוסדיים בקרב הוודאות
חוב לא ממשלתיות מצא לנכון הממונה  אגרות של הנאמנות בשטרי שיכללו

 מודל של ליצור התניות היא מטרת. לדוגמה חוזיות תניות הכולל לפרסם נספח
 ומתוך למחזיקי המנפיקות החברות צרכי של מתאים איזון על שמירה ת תוךהגנו

 ההון בשוק פעילות כחברות פעילותן המשך את לאפשר החוב רצון איגרות
  . בישראל

  
  

 ייפוי כוח לבעל רישיון   .2.3.22
  22.7.2013מיום  2013-10-3חוזר סוכנים ויועצים 

  
 הגופים את זר להכיןמהותו של החו. חוזר זה מחליף חוזר קודם באותו נושא

 טפסים באמצעות פעולות מידע ולבצע להעביר הפנסיוני בענף הביטוח הפועלים
תחילתו . פנסיונית מרכזית סליקה מערכת באמצעות, זה ובכלל, ואחידים ממוכנים

  .2013באוקטובר  15של החוזר ביום 
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 הוראות בדבר חישוב שווי נכסים לא סחירים של גוף מוסדי .2.3.23
   30.12.13מיום  2013-9-22מוסדיים חוזר גופים 

  
 שווי חישוב לאופן עקרונות קביעתחוזר זה מחליף חוזר קודם באותו נושא ודן ב

על מנת להבטיח שצבירת רווחים או  מוסדיים גופים ידי על המוחזקים נכסים
  .הפסדים לחשבונות החוסכים תשקף את ערכם הכלכלי של נכסים אלו

  

 מוסדיים ניהול סיכוני ציות בגופים  .2.3.24
   18.12.13מיום  2013-9-20חוזר גופים מוסדיים 

  
וכן את החובה , החוזר מגדיר נושאים שונים בעניין תכנית ציות ואכיפה פנימית

כמו כן מוגדרים בחוזר תפקידיו של הממונה . למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית
  .ודרכי עבודתו

  
  

 פה פנימיתקריטריונים להערכת אפקטיביות תכנית ציות ואכי .2.3.25
  18.12.2013מיום  2013-57738ה .עמדת הממונה ש

  
פירוט במסמך . מסמך זה פורסם יחד עם חוזר ניהול סיכוני ציות המוזכר לעיל

הקריטריונים לפיהם יבחן הממונה על שוק ההון את אפקטיביות תכנית אכיפה 
  .פנימית של גוף מוסדי

 

 מוסדימענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף  .2.3.26
  27.11.13מיום  2013-9-19חוזר גופים מוסדיים 

 
מטרתו של חוזר זה לקבוע הנחיות לתהליך זיהוי של עמית לצורך מתן מידע 

  .אודות חשבונו אצל הגוף המוסדי
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 מצב כספי 3
  
  

    מר ישעיהו , י אקטואר הקרן"ע וחושבההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה   3.1
  .אורזיצר

וח האקטוארי מבוסס על תקנון קרן הפנסיה ועל מערכת הנחיות שנקבעו על הד   3.2
, 2013 בינואר 30ידי אגף שוק ההון בהוראות לעריכת דוחות אקטואריים מיום 

יצוין כי חוות דעת . ושיקולי האקטואר 2013-3-1חוזר הוראות פי למעודכנות אשר 
נחות שנקבעו הערכה האקטוארית להההאקטואר מתייחסת ביסודה להתאמת 

ההנחות . בעיקרן על ידי הממונה על שוק ההון ולא לנאותות ההנחות עצמן
  .הינם לוחות חדשים על פי הוראות אגף שוק ההוןוהלוחות בדוח הנוכחי 

   :הנחיות אלה כוללות בין השאר  3.3

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

 .פי וקטור ריביות דינמיל -שיעור ניכיון  .2
 הוקטנו שיעורי התמותה על פי לוח -שיפורים עתידיים בתוחלת החיים  .3

  .הקבועה בו הוהנוסח 2013-3-1בחוזר   
 . לגברים 67לנשים וגיל פרישה  66גיל פרישה  .4

שעורי ההוצאות הותאמו  .לשנה ח"ש נימיליו 2.7 בהיקף שלהוצאות הקרן יהיו  .5
 . לרמה זו

  התחייבות הפנסיוניתהרכב ה    .3.4

 

 
  לשנה שנסתיימה

  בדצמבר 31-ב

 2013  2012 
 ח"מיליוני ש 

 125.77   150.29 התחייבות לפנסיונרים
 476.40   473.16 זכויות שכבר נצברו -התחייבות לפעילים 
 224.19   205.73 זכויות שייצברו בעתיד -התחייבות לפעילים 
 1.31   6.17 התחייבות לאחרים

  
    

  נסתיימה ביוםלשנה ש
  בדצמבר 31

  2013  2012  

  ח"מיליוני ש  
       

  3.54  36.72  גרעון במאזן האקטוארי
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  :אקטואריבגרעון הלהלן התנועה   3.5

  

  לשנה שהסתיימה   

    
 31ביום 

  בספטמבר
 31ביום  

  בדצמבר

    2013   2012  

  ח"אלפי ש  

 )89,070(  )3,540(    אקטוארי לתחילת התקופה גרעון
וביטולה הואיל ולא בוצעה  פחתת זכויותה

  90,270    )99,640(    בפועל

  74,020   -   1.4.2013 -שינוי תקנון הקרן בתוקף  מ
 השינויים שחלותיקון תקנון והשפעת 

ההתחייבויות  בהנחות ששימשו לחישוב
לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו 

  )86,070(    37,160   לחישוב אשתקד

  7,310   29,300    טונ, השפעות שוטפות

  )3,540(   )36,720(    אקטוארי לסוף תקופהגרעון 
  

-2011צוע שפרסמה חברת מרווח הוגן מתוקף חוזר גופים מוסדיים יבהתאם להוראות ב
 0.8מיועדות מסוג ערד הוא  רות חובהסבסוד בגין אג, לגבי שערוך נכסים לא סחירים 9-2

  .ח"ן שמיליו
הסבסוד בגין מיועדות  2006-3-4-ו 206-3-3לחוזרים על פי חישובי האקטואר בהתאם 

  .מיליוני שקלים 20.45 החישובים הוא  שניהפער בין  .ח"ן שמיליו 21.25מסוג ערד הוא 

  התוכנית לאיזון האקטוארי 3.6
  

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

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

מציגים את מצב הקרן לאחר איזון הקרן  2012, בדצמבר 31מספרי ההשוואה לימים 
בונות הפחתת הזכויות כאמור בחש, עם זאת. 8.2%והפחתת הזכויות בשיעור של 

  . העמיתים ובתשלומי הפנסיה לא בוצעה בפועל בתקופות כאמור

 31גרעונה של הקרן ליום , כאמור הפחתת הזכויות לא בוצעה בפועלשמאחר 
  . מסך ההתחייבויות הפנסיוניות 13.1%עמד על  2012, בדצמבר
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בהתאם למנגנונים הקבועים , "כרית הביטחון"'הזכאות ל, לפי הערכת אקטואר הקרן
מקטינה את הגרעון ) להלן 3.7סעיף ראה (עניין זה בהצעת החוק הממשלתית ל

החליט המנהל המורשה של הקרן לפעול לפי הוראת סעיף , לפיכך. המחושב של הקרן
, בהתאם לכך. להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע באותו סעיףו לתקנון) ג(8

לבקש החליט המנהל המורשה , ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי של קרן הפנסיה
כרית "בהתחשב ב, 6.5%את אישור הממונה על שוק ההון להפחית זכויות בשיעור של 

וזאת לגבי התשלומים שתשלם הקרן לפי תקנונה החל מחודש , כאמור" הביטחון
  . ובאופן אחיד לעמיתי הקרן ולגמלאיה, 2013אוקטובר 

לאישור הפחתת הזכויות  הוגשה לממונה על שוק ההון בקשה 29.8.2013ביום 
במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה ובהתאם , במתכונת האמורה
ביטוח וחיסכון לעריכת , ניתן אישור אגף שוק ההון 16.9.2013ביום . להוראות תקנונה

  . כמפורט לעיל, מנגנון האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה

. ן האיזון האקטוארי בקרן הפנסיההופעל מנגנו 2013בחודש אוקטובר , בהתאם לכך
  . נערכו בהתבסס על הפעלת המנגנון האמור 31.12.2013הדוחות הכספיים ליום 

מסך  4%-ח המהווים כ''מיליוני ש 36.72עומד גרעון הקרן על כ  2013, בדצמבר 31ליום 
  . ההתחייבויות הפנסיוניות

ורט להלן ניתן יהיה ככל שתתקבל הצעת החוק הממשלתית בעניין כרית הביטחון כמפ
  .לכסות את הגרעון האמור באמצעות כרית הביטחון הקבועה בהצעת החוק האמורה

  
  

   כרית ביטחון לצורך כיסוי גירעון בשל ירידה בעקום הריבית 3.7
  

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

  . 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 

יס לחישוב אשר הייתה בס, 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
מטרה למתן את השפעת מתקציב המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ב
 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
 פליה של הקרנות הוותיקות שאינן בהסדרלא ,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  2012בחודש אפריל 
  . להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדרך בחינת מתווה ההון לצור

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

לרבות המנגנונים והתנאים לעניין , נפרד לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר
סך של על  תצה לקרן עומדוקתסכום כרית הביטחון שתקרת  ,על פי הצעת החוק. זה
השווי ההוגן של הכרית מחושב על פי שוויה . 2011בדצמבר  31ח במונחי "ן שמיליו 45

  .מיליוני שקלים 67.3-העתידי במועד אזילת ההון מהוון בווקטור הריבית הוא כ
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 הערות והמלצות האקטואר 3.8

  : בגרעוןהגורמים שהשפיעו בעיקר על השינוי 
  

התקבל גירעון  31.12.2012יום בדוח אקטוארי ל-ון האקטוארייישום מנגנון האיז  .א
העודף שנגרם לקרן . 6.5%י הפחתת הזכויות בשיעור של "אקטוארי שאוזן ע

  .ח"ש נימיליו  60.68 -מסתכם ב
 
על בסיס מערכת ההנחות החדשה  נערכו ,ההתחייבויות הפנסיוניות חישובי  . ב

לפיו שונו הנחות דמוגרפיות  ,2013בינואר  30מיום  2013-3-1 בהתאם לחוזר
  .מספר ילדים וגילם, שיעורי נישואים, שיעורי תמותה לרבות ,שונות

  
חישובי ההיוון מבוססים על הריבית הגלומה  -ווקטור הריביות השפעת  . ג

המחושב על ידי החברה  2013בדצמבר  31בווקטור הריביות נכון ליום 
וקטור ". מרווח הוגן" -וצר המצטטת שנבחרה לעניין זה על ידי משרד הא

 25-הריביות הותאם להוראות חוזר משרד האוצר לעניין הריבית מהשנה ה
  .ואילך

, 2012דצמבר נמוך יותר מווקטור הריביות ל 2013דצמבר ווקטור הריביות ב  
   .ח"ש נימיליו 10.75-וכתוצאה מכך הגירעון בקרן עלה בכ

  
השיגה הקרן על  2013שנת  במהלך - 2013התשואה על נכסי הקרן בשנת   .ד

גרעון  קטןכתוצאה מכך . מהתשואה החזויה גבוהההשקעותיה תשואה בפועל ה
  .ח"מיליוני ש 16.30 -הקרן בכ

  
בעבר הפחתת הזכויות הפנסיוניות בגין ניכוי דמי ניהול בשיעור  –עדכון תוכנה   .ה

השפעת  העדכון . לחלק מהעמיתים הפעילים נלקחה באופן חלקי 1.75%
ההשפעה נרשמה תחת (₪ מיליון  10.8- ינה את הגרעון האקטוארי ב כהקט

  ).השפעות שוטפות אחרות
  
קרן הפנסיה מחשבת את גובה הסיוע , לצורך הכנת המאזן האקטוארי  .ו

סיבסוד . 2006-3-3לחוזר  1הממשלתי הכולל על פי הכללים המפורטים בנספח 
נים עוקבים כמפורט כהפרש בין מאז יםמדינה ושווי הוגן אקטוארי מחושב

קיימות הוראות המתייחסות , לצורך חישוב המאזן החשבונאי. 2006-3-3בחוזר 
לשערוך אגרות חוב מיועדות בהוראות הביצוע לשערוך נכסי חוב לא סחירים 

שני . 2011-9-2אשר פרסמה חברת מרווח הוגן מתוקף חוזר גופים מוסדיים 
  .ותהחישובים מובילים לתוצאות שאינן בהכרח זה
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  בהתחייבות הפנסיוניתההתפתחות  3.9
  

בהתחייבות , במשך שלוש השנים האחרונות בסך כל המאזןההתפתחות   3.9.1
  .)ח"שבמיליוני ( הפנסיונית ובעודף ההכנסות על ההוצאות

  
  

  
2013  

גידול 
  )קיטון(

 
2012  

   גידול
2011  

    באחוזים    באחוזים    
               

  סך כל המאזן

  )3.4.2ראה (

479.19 7.08   447.49 8.28   413.56 

  התחייבות פנסיונית 

  )3.4.3ראה (

478.44 7.16   446.49 8.22   412.58 

עודף ההכנסות על 
  )3.4.4ראה (ההוצאות 

27.97  )8.39(   30.53  171.14   11.26  

  

בה  2012לעומת שבת  7.08%-עלה בשיעור של כ 2013בשנת  נכסיםסך כל ה  3.9.2
   .2011לעומת שנת  8.28%-שיעור הגידול היה כ

  

ההתחייבות הפנסיונית גדלה בעיקר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית ומשינוי   3.9.3
  .דמוגרפיותת והנח

  

בשנה קודמת גידול  8.39%- נטו בשיעור של כ, בהכנסות קיטוןהיה  2013בשנת   3.9.4
  .2011לעומת שנת  171.14%של 
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  תוצאות הפעילות  .4
 

 31.12.12 -ו 31.12.13ליום  םהשקעות בחלוקה למרכיביו העיקריילהלן מבנה תיק ה  4.1
  : כדלהלן

  
  יתרה ליום  

  בדצמבר 31
  2013    2012  

  ח"באלפי ש  

       

  143,836   153,470  אגרות חוב ממשלתיות מיועדות

  128,860   136,196  אגרות חוב ממשלתיות סחירות 

  120,655   105,261  איגרות חוב סחירות 

  27,327   62,639  ע אחרים סחירים"ימניות ונ 

  9,029   8,722  אגרות חוב לא סחירות אחרות 

  1,989   1,807  יםפיקדונות לא סחיר 

  14,794    11,096  )מזומנים ושווי מזומנים לרבות(אחרות  
  
  

  )נומינלי ברוטו(תשואת קרן הפנסיה    4.2
        
  :ח"קופת הדולהלן שיעורי התשואה הנומינלית ברוטו שהשיגה הקרן בת  

 
 

  ביום שהסתיימהלשנה  
  בדצמבר 31

  2013   2012 
  באחוזים  

שיעורי התשואה 
  הנומינלית ברוטו

 
6.76   7.33  

  



  מ"דין בישראל בע -קרן גמלאות של עורכי  
  

  28מתוך  22מוד ע

  

  שינויים מהותיים ברווחי השקעות לתקופת הדוח ביחס לתקופות קודמות  4.3
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימהלשנה   

  
2013   2012  

 
2011  

גידול   
 )קיטון(

 2013לשנת 

ידול ג 
 )קיטון(

 2012לשנת 
  באחוזים    ח"אלפי ש  

סך כל הכנסות 

  24,809   )1(מהשקעות
 

25,855    6,473    )4.05(    299.43  

  )0.71(    )74.81(    3,387    3,363   847  דמי ניהול

  9.89    10.45    4,451    4,891   5,402  )2(סיוע כספי מהאוצר

  130.41    )8.40(    14,779    34,052   31,192  כ הכנסות"סה

  0.09    )8.41(   )3,517(   )3,520(   )3,224(  )3(כ הוצאות"סה

               

  202.36    )8.39(    11,262    30,532   27,968  נטו, הכנסות

  

  :מגמות עיקריות -הכנסות והוצאות   4.3.1

מניירות נובע  כנסותהעיקר  2013בשנת  מהשקעותחיוביות  כנסותלקרן ה  .1
הכנסות מהחלק הסחיר הניבו , קודמת לשנהבניגוד , השנהערך סחירים 

וזאת עקב ח הממשלתי והקונצרני "האגבעיקר באפיק חיוביות תשואות 
החל  .בשווקים הישראלים והבינלאומיים היציבות עליות שערים השנה 

) התיקון -להלן (מיישמת הקרן את תיקון תקנות המס  2005מחודש אפריל 
המתייחס בעיקרו לשינוי , םבדבר שינוי שיטת שערוך נכסים בלתי סחירי

פקדונות ותעודות , הלוואות, אגרות חוב, שיטת שערוך נכסים בלתי סחירים
המחושב , משיטת העלות המתואמת לשיטת השווי ההוגן, חוב מסחריות

כאשר שיעורי הריבית , באמצעות מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים
  .ביותלהיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט רי

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

. אגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות אקטוארית
ממשרד כספי הסיוע הבשיעור  ח"אלפי ש 512 -חלה עליה של כ 2013בשנת 

 .2012האוצר ביחס לסיוע לשנת 

 
  .גובה דמי ניהול על פי תקנונההקרן   .3

 1,128לעומת  ח"שאלפי  785-הוצאות בגין שכר ונלוות הסתכמו השנה ב
  .בשנה קודמת ח"שאלפי 

 2,379לעומת  ח"שאלפי  2,446הסתכמו בסך  אחרות תפעולהוצאות כ "סה
  .משרד וביטוחים מאחזקתנובע   הגידולעיקר . בשנה קודמת ח"שאלפי 



  מ"דין בישראל בע -קרן גמלאות של עורכי  
  

  28מתוך  23מוד ע

  

 :השפעה של תופעות או אירועים מיוחדים על תוצאות הפעילות 4.4
רועים מיוחדים שהשפיעו על תוצאות ימהלך תקופת הדוח היו תופעות או אב

  :ביניהם ניתן למנות את הבאים, הפעילות

  .שינוי בהנחות האקטואריות  .א

  .השינויים בווקטור הריבית  .ב

  .התשואות בשוק ההון.  ג
   

  שפעת שינויים בהוראות המפקח על הביטוח על תוצאות הפעילותה 4.5

  אין

  

 ל תוצאות הפעילותעהשפעת השינויים בהוראות המס  4.6
  אין 

  

 השפעת עונתיות על תוצאות הפעילות של קרן הפנסיה 4.7
מההפקדות הפקדות דמי גמולים במהלך חודש דצמבר גבוהות באופן יחסי בדרך כלל 

כך נעוצה בעובדה שאוכלוסיית העמיתים הסיבה ל. במהלך השנההממוצעות 
העצמאיים בקרן מפרישים בדרך כלל בחודש דצמבר סכומים הגבוהים מההפקדות 

  . השוטפות במהלך השנה

  

 שינויים בהיקף דמי הגמולים    4.7
אלפי  17,068לעומת  ח"שלפי א 17,972הסתכמו לסך הפקדות דמי גמולים  2013בשנת 

  .5%.-של כ גידול, 2012בשנת  ח"ש
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  :חשיפת הקרן לסיכונים ודרכי ניהולם    4.8

 סיכונים :הינם בהם שהעיקריים ניהול פעילות קרן הפנסיה חשוף למגוון סיכונים
 סיכונים ,)אשראי וסיכוני סיכוני שוק, סיכוני מאקרו( סיכונים פיננסים ,ביטוחיים
  ). מוניטין ומשפטי(וסיכונים אחרים , סיכון אבטחת מידע, תפעוליים

בכל הקשור לנושא ניהול  מלווה את קרן הפנסיה HMSניהול הסיכונים של קבוצת 
תפקידי אקטואר "בדבר , 14-1-2006 יישום הוראות חוזר ביטוח לרבותהסיכונים 

" ממונה ומנהל הסיכונים של מבטח ומארג היחסים שלהם עם בעלי תפקידים אחרים
הסיכונים . טפיםעמידה בהנחיותיו וקיום תשתית ותהליכי ניהול סיכונים שו

 הסיכונים הינם הסיכונים ניהול בחוזר הוראות נקבעו שלגביהם המהותיים
   .המהותיים והפיננסיים הביטוחיים

 הסיכונים הממונה על הסיכונים הפיננסים מונה מנהל סיכונים ניהול לחוזר בהתאם
 בין, הכוללות תומכות יחידות עם בשיתוף פועל הסיכונים מנהל .ביטוחיים וסיכונים

  .ההשקעות יאקטואר הקרן ומנהל את, היתר

מטרתו של מערך ניהול הסיכונים והתהליכים המוגדרים על ידיו הינה מציאת איזון בן 
המטרה להשגת תשואה מקסימאלית על הנכסים לבין הסיכון הכרוך בהשגת התשואה 
ורמת הנזילות הנדרשת כדי לממן פעילות זו ופעילות משיכות של כספים על ידי 

  .העמיתים

, לזיהוי תהליכים מתקיימים כי להבטיח הינה הסיכונים ניהול בתחום הקרן מדיניות
 מנת על מועד מבעוד ומתוכנן יזום באופן סיכונים ניהול וניטור, מדידה, הערכה
הרגולטור ושמירה על  עמידה בדרישות תוך, אלה לסיכונים מבוקרת חשיפה להבטיח
  .הפיננסית של הקרן איתנותה

  סיכוני מאקרו  .4.8.1

   מצב המשק בישראל ובעולם  .א

למצב המשק בכללותו יש השלכה על קרן הפנסיה הן בצד השקעותיה   
ח "המבוססות על השקעות בחברות במשק הישראלי והן על תשואת האג

  .כ גם ממצב המשק שמשליך על מצב החברות עצמן"המושפעת בדר

השוק לגידול ברווחיות האטה כלכלית בישראל עלולה להקטין את ציפיות   
האטה עלולה . הפירמות בעתיד ולשחוק את מחירי המניות שלהן בהתאם

גם לגרום לפתיחת מרווחי אשראי של אגרות חוב מקומיות כתוצאה מגידול 
  .בפרמיית הסיכון שדורשים המשקיעים

מדיניות מוניטרית מרסנת של בנק ישראל בדמות העלאת שיעורי הריבית   
מחיר הכסף לפירמות ולאנשים פרטיים וכתוצאה מכך עלולה לייקר את 

  .לגרום לשינוי העדפות הציבור בקשר להחזקת נכסים פיננסיים

האטה כלכלית בעולם עלולה להקטין את ציפיות המשקיעים הגלובליים   
לגידול ברווחי הפירמות בעתיד ולהביא לשחיקתם של מחירי המניות 

  .ואגרות החוב בעולם

  ים וביטחונייםשינויים פוליטי  .ב

  אי יציבות פוליטית ואי יציבות כלכלית עלולים להשפיע באופן מהותי על  

, שינוי במצבת החוב הממשלתי, הפרמטרים כגון גודל הגירעון הממשלתי  
כמו כן עלולה הרעה שכזו להשפיע על . הרעה בתחום האינפלציה וכדומה

  .לנטייתם של משקיעים מקומיים וזרים להשקיע משאבים בישרא

שינויים פוליטיים או הידרדרות ביטחונית יכולה לפגוע בפעילות הפירמות   
להביא להתערבות של בנק ישראל באמצעות שינוי הריבית או  יםואף יכול

האמור לעיל עלול להשפיע מהותית על צבירת . ח"התערבות בשוק המט
  . הכספים בקרן
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  תעסוקה  .ג

ישראל ושינויים בהיקף הקרן חשופה למצב תעסוקתי של עורכי הדין ב
  . התעסוקה אצלם עלול להשפיע על הצבירה בקרן

  פיננסים םסיכוני  4.8.2

הסיכונים הפיננסים העיקריים הרלוונטיים לתחום ניהול הסיכונים האמור 
  .סיכון ריבית ואינפלציה וסיכון נזילות, סיכון שוק, סיכון אשראי: הינם

ועדת ההשקעות של  בהכוונתבפיקוח ותיק הנכסים של קרן הפנסיה מנוהל 
. ואקסלנס IBIהשקעות במיקור חוץ מבתי ההשקעות  יובאמצעות מנהל הקרן

החלטות ההשקעה מתבצעות בצורה רוחבית ועל פי מתווה אחיד על ידי ועדת 
, כאשר הקצאת הנכסים מתבצעת בהתאם למדיניות ההשקעות, ההשקעות
  .י ועדת ההשקעות"שנקבעה ע

מנהל הסיכונים פועל בשיתוף עם , 14-1-2006יטוח בהתאם להנחיות חוזר ב
דוח תקופתי בדבר חשיפת הקרן  מהםההשקעות במיקור חוץ ומקבל  ימנהל

  . לסיכונים הפיננסים השונים בדגש על סיכוני שוק ואשראי

  :להלן פירוט נרחב של הסיכונים הפיננסים העומדים בפני קרן הפנסיה

   סיכון אשראי  .א

ע שהקרן מחזיקה "סיכון הכרוך בכך שמנפיקים של ניסיכון אשראי הוא ה  
בהם ומקבלי אשראי מהקרן לא יעמדו בתשלומי ריבית או קרן או שיפשטו 

סיכון זה קשור בטיב תיק האשראי שנכסי . יפגעו נכסי הקרן, רגל ועקב כך
  . הקרן מושקעות בו

  .לצורך ניהול סיכון זה הקרן מחזיקה בנכסים המדורגים בדירוג גבוה  

עוקב ומתריע בנוגע לעמידה , מנהל הסיכונים משתתף בועדות ההשקעה  
ח לפי דירוג ולפי "בהנחיות ועדת ההשקעות עבור מגבלות חשיפה לאג

  . קבוצות לווים

  

   סיכוני שוק  .ב

סיכוני שוק קשורים בשחיקת נכסי ההשקעה של הקרן כתוצאה משינויים 
שוק , שער חליפין, ות ערךמחירי נייר, שעורי הריבית, צפויים במחירי שוק

  . מצב הפירמות ואינפלציה, העבודה

הקרן מתמודדת עם מכלול הגורמים המרכיבים את סעיף סיכוני השוק 
אגרות חוב צמודות ולא , באמצעות קביעת תמהיל השקעות המכיל מניות

  . ח"ח באמצעות אג"חשיפה למט, צמודות

בישיבות ועדות התמהיל משתנה בהתאם להערכות סיכונים שמתקיימות 
, השקעה כאשר במסגרתם מתנהל דיון בין השאר על המצב המאקרו כלכלי

ל המשפיעה על אגרות החוב ועל המניות בכל "מדיניות הריבית בארץ ובחו
השפעת שער , ח למניות"הקשור להעדפת המשקיע בבחירת השקעתו בין אג

מצב , דח ומד"החליפין והאינפלציה על חשיפת הקרן להשקעות צמודות מט
שוק העבודה ומצב הפירמות נבחן גם הוא מאחר וקיימת השלכה על 
רווחיות החברות המשפיע ישירות על המניות וכן על הקף גיוסי ההון של 

  . ח הקונצרני"החברות המשפיע על תשואת האג

תוצאות  והמנהל המורשהמנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעות 
מבחן זה נועד ). VaR - Value at Risk(תקופתיות של מבחן הערך בסיכון 

  .לבחון את רמת סיכוני השוק הגלומים בתיק ההשקעות של הקרן
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" פרדיקטה"מנהל הסיכונים משתמש בהרצה המתבצעת על ידי חברת 
ההיסטורי המבטאת את רמת הסיכון השבועית של תיק  VaR-בשיטת ה

  .ההשקעות לפי אפיק זמן של שנתיים

  לציה ושער חליפיןאינפ, סיכוני ריבית  .ג

בשיעור הריבית יש סיכון הנובע מהשינויים החלים בריבית בנק ישראל 
שינויים אלו , וריבית בעולם ומדיניות הקצאת האשראי לפירמות הפרטיות

  .משפיעים על שווי השוק של הנכסים

הינם באגרות חוב ופיקדונות החשופים לסיכוני  הקרןחלק מהשקעות 
 .הריבית בשוק הכספים עלול להשפיע על שווים ריבית שכן תנודות בשערי

איגרות חוב אשר תנאי תשלום הריבית שבהם כפוף  הקרןכמו כן מחזיקה 
לשינויים בשער הריבית מעבר לתחום שנקבע . לשינויים בשערי ריבית

בתנאי אגרות החוב יש השלכה על הריבית שתקבל הקרן וכן על הרכב 
  .ההשקעות

  : מגזרים עיקרייםבשלושה  הקרן הינןהשקעות 

. ל"המגזר שאינו צמוד ומגזר מטבע החוץ לרבות חו, המגזר הצמוד למדד
קרן חשופה המרבית הפעילות במגזר מטבע החוץ נקובה בדולרים וביורו ו

ועדת ההשקעות דנה בישיבותיה . לשינויים בשער החליפין ובאינפלציה
שונים בהתאם להערכות שמתקבלות על הקצאת הנכסים בין האפיקים ה

  . בהתאם לנסיבות

והמנהל מנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעות , לעיל 2כאמור בסעיף 
 VaR - Value at(תוצאות תקופתיות של מבחן הערך בסיכון המורשה 

Risk (המודדות את הערך בסיכון הגלום בסיכונים אלו .  

והמנהל המורשה  מנהל הסיכונים מציג בפני ועדת ההשקעות, בנוסף
מבחנים . אות תקופתיות של מבחנים שונים הנערכים על גירעון הקרןתוצ

אלו מביאים בחשבון את ההשפעה של גורמים שונים הן על התחייבויות 
  .הקרן והן על נכסיה

   סיכון נזילות  .ד

, סיכון נזילות ברמת הקרן -סיכון נזילות ניתן לפיצול לשלושה רבדים 
  .וסיכון נזילות ברמה מקרו כלכלית

כון ברובד הראשון נובע מאי ודאות הקרן באשר לסכומי משיכות הסי
סיכון זה גורם לאי ודאות לגבי היקף החזקת . הכספים על ידי העמיתים

נכסים סחירים ונזילים על מנת שלא להגיע למצב בו לא יהיה ניתן לבצע 
סיכון זה קשור בהיקף משיכות העמיתים . תשלומים לעמיתים מושכים

  .סיהבטרם יציאה לפנ

הסיכון ברובד השני נובע מהאפשרות של שינוי טעמי העמיתים בכל אפיקי 
מצב זה יכול לגרום למימוש סכומי ). גמל ופנסיה(החיסכון לטווח ארוך 

דרישה כזו עלולה לסכן את יציבות שוק . כספים גדולים בפרק זמן קצר
ה לצורך ניהול סיכון הנזילות קרן הפנסיה מחזיק. ההון והכספים בארץ

  . שווי מזומנים ופיקדונות, כגון מזומנים, בנכסים נזילים

הדירקטוריון סבור כי סך , מבחינת הרכב נכסי הקרן והערכות הדירקטוריון
הכספים הסחירים והנזילים וצפי ההפקדות מהווים כרית בטחון מספקת 

  .לצמצום התממשות סיכון הנזילות כאמור לעיל

היכולת להנזיל את נכסי הקרן בזמן קצר ברובד השלישי סיכון הנזילות הינו 
לשם כך הקרן משקיעה את עיקר השקעותיה בנכסים בעלי . ובמחיר סביר

  .סחירות גבוהה שניתנים למימוש בקלות יחסית ובמחיר שוק הוגן

מנהל הסיכונים של הקרן מבצע מעקב אחר יחס הנזילות השוטף של הקרן 
  .תומעדכן בצורה תקופתית את חברי ועדת ההשקעו
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  סיכוני ביטוחיים  .4.8.3

השפעת , סיכונים ביטוחיים נובעים מחוסר הודאות באשר לסיכויי התרחשות
  . ומועד התממשות התחייבויות ביטוחיות

תמחור זכויות הפנסיה וכן ההערכות האקטואריות לגבי ההתחייבויות 
הנחות אקטואריות והמצב המשפטי , נעשים על סמך ניסיון העבר, הביטוחיות

). מוות ואורך חיים(הרגולטורי הידועים לגבי סיכונים כגון סיכוני תוחלת חיים ו
בשכיחות האירועים ובחומרתם ובמצב המשפטי , שתנות בגורמי הסיכוןיה

  .והרגולטורי עשויים להשפיע על נכסי הקרן

חיים משפיע על התשואה הדמוגרפית התוחלת שינוי בסיכונים דמוגרפים כגון 
  .קרןעל שווי נכסי הועשויים להשפיע 

מנהל הסיכונים פועל בשיתוף עם , 14-1-2006בהתאם להנחיות חוזר ביטוח 
אקטואר הקרן ומקבל ממנו דוח תקופתי בדבר חשיפת הקרן לסיכונים 

  .ביטוחיים ואקטוארים

   סיכון אבטחת מידע  4.8.4

 רןסיכוני אבטחת מידע מתייחסים לנתונים כספיים בנוגע להשקעות הק
רן הק. רןהעמיתים וכן למידע בנוגע לפרטים אישיים של עמיתי הקוזכויות 
 והבנקים המתפעלים תקופתיים בנוגע לזכויות עמיתיםיומיים ו גיבויים מבצעת

  .בנוגע להשקעות

   סיכון תפעולי  4.8.5

כשל בבקרה , מעילה, כדוגמת הונאה, התממשות של סיכונים תפעוליים שונים
עלולה , נשענת בניהול עסקיה קרןהם העלי, או פגיעה במערכות המחשוב

  .להשפיע לרעה על פעילותה ולגרום להפסד כספי

דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים  קרן פנסיההפעלת 
מטיל  2005ה "התשס) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים . ובתקנות

לשם הכנת ן נערכת ראי לכך הק. סעיפי עונשין על אי עמידה בכללים והנחיות
   .שורה של נהלי עבודה ולעדכונם

הקרן מקבלת מהספקים הנותנים שירותי מיקור חוץ הצהרת נוחות במסגרת 
על אפקטיביות הבקרה בתהליכים המבוצעים אצלם  ISAE-3402דוח 

  . וקשורים לקרן

   סיכון משפטי  4.8.6

אי עמידה  הקרן חשופה לתביעות משפטיות מעמיתיה וכן מרשויות החוק בגין
הקרן מקפידה לפעול ולדווח על פי . בכללים שנקבעו על פי החוק והתקנות

. החוק במועד לרשויות וכן לדווח על פי המתכונת הנדרשת ובמועד הנדרש
הקרן מעמידה לרשות העמיתים ומדווחת להם על מצב חשבונותיהם ונמצאת 

הגנת השכר  החשיפה בגין חוק. איתם בקשר לעדכוני פרטים ומתן שרות אחר
  .פעילות הקרן מלווה בייעוץ משפטי שוטף להקטנת סיכון זה. אינה מהותית

הקרן ערכה בשנת הדוח סקר ותכנית אכיפה מנהלית לבדיקת קיום ההסדר 
  .התחיקתי ואכיפתו בהתאם לפעילות הקרן 

  

  שינויים מהותיים בשיטת חישוב המאזן האקטוארי בהשוואה לשנה קודמת  4.9

עמית הוגדר כמוקפא אם תאריך תנועה אחרון היה לפני - כמוקפא  שינוי הגדרת עמית
. במקרה זה ההתחייבות בפרישה לזקנה בגינו חושבה לפי פנסיה חלקית. 01/12/2012

הפנסיה החלקית חושבה לפי היחס בין הוותק בפועל במועד ההקפאה לבין הוותק 
 .הכולל שהיה צפוי במועד הפרישה
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 תחזית זרמי כספים  .5
  

  .מצורפת לדוח אקטוארי -מלא של תחזית זרמי הכספים  פרוט

  .אין -פדיון מואץ של זכויות עמיתים   5.1

  .אין - נכסים שלגביהם קיום קושי במימוש   5.2

שהפיגור בגבייתם עלול להשפיע על תזרים המזומנים , חובות של מבוטחים ואחרים  5.3
  .אין -של קרן הפנסיה 

  .אין -ם ולא במזומן י העברת נכסי"גביית חובות ע  5.4

  

  
  השפעת גורמים חיצוניים  .6

  פרטים ראה באור התחייבויות תלויות ותביעות במאזן הקרן

  

  
 בקרות ונהלים  .7
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

העריכו כי הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן  המנהל המורשההנהלת הקרן בשיתוף 
לסכם ולדווח על המידע שהקרן , לעבד, על מנת לרשוםלתום התקופה המכוסה הינן יעילות 

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

  

  

  

  

  



  

  )certification(הצהרה לגבי גילוי בדוחות הכספיים 

  
  :מצהיר כי, יואב בן אור, אני

  
 ")קרן הפנסיה: "להלן(  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע של הדוח השנתיסקרתי את 

   .")הדוח: "להלן( 2013 , בדצמבר 31שנסתיימה ביום  שנהל

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

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

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

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

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

  -וכן; לים לצורך גילוי הנדרש בדוח של קרן הפנסיהבקרות ונה
  

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

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

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

לתום , והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 -וכן; התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו

  

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי שאירע   )ג(
או סביר שצפוי , דוח שהשפיע באופן מהותיבמהלך התקופה המכוסה ב

; על הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי
  -וכן

  

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

 
קויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה את כל הלי  )א(

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

  

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

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

 .דין
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  בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המורשהדוח המנהל 
    

  
     אחראי לקביעתה וקיומה , מ "רשה של קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בעהמנהל המו

תוכננה  קרן הפנסיהמערכת הבקרה הפנימית של . של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי
לגבי הכנה והצגה נאותה  קרן הפנסיהשל  המורשהכדי לספק מידה סבירה של ביטחון למנהל 
הוראות כללי חשבונאות מקובלים בישראל ולאם של דוחות כספיים המפורסמים בהת

לכל מערכות הבקרה הפנימית יש , ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן. הממונה על שוק ההון
לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה . מגבלות מובנות

  .סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי
  

מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות  םמקייהמנהל המורשה 
, בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, בהתאם להרשאות ההנהלה

) monitor(צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים  ונוקט
  .לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית, ביצוע

על  קרן הפנסיהאת אפקטיביות הבקרה הפנימית של  ךהערי מנהל המורשה של קרן הפנסיה ה
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית , 2013בדצמבר  31דיווח כספי ליום 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ה"של 
Commission )COSO .["(31כי ליום  ןמאמיהמנהל המורשה , בהתבסס על הערכה זו 

  .על דיווח כספי הינה אפקטיבית קרן הפנסיההבקרה הפנימית של , 2013בדצמבר 
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  מ"של קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע עמיתיםל דוח רואה החשבון המבקר

   )בניהול מורשה(

 דבר בקרה פנימית על דיווח כספיוחיסכון ב ביטוח, הוראות הממונה על שוק ההוןל בהתאם 

) בניהול מורשה(מ "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה  ,2013 בדצמבר 31ליום  )הקרן - להלן (

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-על ידי ה הית שפורסמפנימ
Commission ) להלן"COSO"(. אחראים לקיום בקרה פנימית  הקרן וההנהלה של המנהל המורשה

 ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ם אתולהערכתשל הקרן אפקטיבית על דיווח כספי 
אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה  .בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף בדוח ההנהלההנכללת 

  .פנימית על דיווח כספי של הקרן בהתבסס על ביקורתנו

 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי"בארה
אם להשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהפי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה - על

ביקורתנו כללה . של הקרן בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, מכל הבחינות המהותיות, קוימה
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשרכת הסיכון הע, השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי

ביקורתנו כללה  .שהוערך סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הוהערכה של 
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס . ים בהתאם לנסיבותכנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים גם 

  .נאות לחוות דעתנו
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי  מיועדתהליך ה נההי של קרן פנסיהח כספי בקרה פנימית על דיוו

הממונה על  הוראותדוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנההמהימנות של דיווח כספי ו
כללים לאישור ולניהול קופות (בהתאם לתקנות מס הכנסה , ביטוח וחסכון במשרד האוצר, שוק ההוןאגף 
. 2010-3-2  -ו 2007-3-7, 2006-3-3ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזרי פנסיה  1964 –ד "התשכ, )גמל

מתייחסים ) 1: (מדיניות ונהלים אשראותם כוללת את  קרן פנסיהבקרה פנימית על דיווח כספי של 
נכסי וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר, אשרלניהול רשומות 

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (הקרן 
, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, שוק ההוןאגף הממונה על  הוראותדוחות כספיים בהתאם לת לאפשר הכנ

ת ובהתאם למתכונ 1964 –ד "התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(בהתאם לתקנות מס הכנסה 
 הקרןוהוצאת כספים של  קבלת כספיםוש ,2010-3-2  -ו 2007-3-7, 2006-3-3הדיווח שנקבעה בחוזרי פנסיה 
טחון ימספקים מידה סבירה של ב) 3(-ו; הקרןשל המנהל המורשה וההנהלה נעשים רק בהתאם להרשאות 

של נכסי  תי מורשיםבל) לרבות הוצאה מרשות(העברה שימוש או , לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה
  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולש, הקרן

כמו . הצגה מוטעית ותע או לגללמנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , בשל מגבלותיה המובנות
ה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כן

ם תשתנה נהליה ואמדיניות הבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של ל כנהותהפ
  .לרעה

ליום הקרן  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של ,מכל הבחינות המהותיות, קיימההקרן , לדעתנו
על  הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2013, בדצמבר 31

  .COSOידי 
 בדצמבר 31הקרן לימים של דוחות הכספיים את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

, מרסב 27 מיום ,והדוח שלנו 2012-ו 2013, בדצמבר 31לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים ו 2012-ו 2013
  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים דעת חוות כלל, 2014

  
   

                        
     תל אביב

 רואי חשבון   2014, במרס27
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  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע

  
  3201, בדצמבר 31דוחות כספיים ליום 
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  לעמיתים  יםבקרהחשבון המ דוח רואי

  מ"של קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע

  
  

 )בניהול מורשה( מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בעשל  פיםהמצור ביקרנו את המאזנים
על  ותההכנסות וההוצאות ואת הדוח ותאת דוחו 2012-ו 2013 בדצמבר 31ם מילי) הקרן - להלן (

דוחות כספיים אלה הינם . ו באותם תאריכיםסתיימשה יםשנכל אחת מההתנועה בקרן הפנסיה ל
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה . וההנהלה של הקרן המנהל המורשהבאחריות 

  .בהתבסס על ביקורתנו
    

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את -על. 1973-ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה החשבון(חשבון 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 
. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. מהותית

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות
אנו . וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה הקרןוההנהלה של  המנהל המורשה

  .סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
  

את המצב , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
כל ואת תוצאות פעולותיה והתנועה בקרן הפנסיה ל 2012-ו 2013 בדצמבר 31הקרן לימים ל הכספי ש
ביטוח וחסכון , בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ו באותם תאריכיםשהסתיימ יםשנאחת מה

 1964-ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(בהתאם לתקנות מס הכנסה , במשרד האוצר
  .2010-3-2 -ו 2007-3-7, 2006-3-3ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר פנסיה  )התקנות -להלן (

  

, ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי"בארה PCAOBבהתאם לתקני , ביקרנו גם
ליום  קרןאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי של ה, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית , 2013, בדצמבר 31

על  בלתי מסוייגתכלל חוות דעת  2014, במרס 27והדוח שלנו מיום  COSOשפורסמה על ידי 
 . הכספי של הקרןהבקרה הפנימית על דיווח אפקטיביות 

  
  

    
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
 רואי חשבון 2014,  במרס27
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 מאזנים
    

 בדצמבר 31ליום  
 2013 2012 
 ח"אלפי ש אוריב

    רכוש שוטף
 5,17710,497 4מזומנים ושווי מזומנים
 264 417 5 חייבים ויתרות חובה

 5,4024,890 6סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית
     

 10,996 15,651 
    השקעות

 152,865 162,192 7ניירות ערך שאינם סחירים
 276,842 304,096 8 ניירות ערך סחירים

 1,8071,989 9 פקדונות 
     

 468,095 431,696 
   

 139 100 10 רכוש קבוע
     

 447,486 479,191  סך כל הנכסים
   

    התחייבויות אחרות
 996 755 11 ייבויות שוטפותהתח

 
 14התחייבויות פנסיוניות

   
    התחייבויות צבורות

 125,770 150,290  לפנסיונרים
 476,400 473,160  למבוטחים פעילים

 6,1701,310  לאחרים
     

 603,480 629,620 סך התחייבויות צבורות
גמולים הצפויים להתקבל בקרן בגין דמי התחייבויות 

 בעתיד
 

205,730 224,190 
     

 827,670 835,350 סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות
   

    :בניכוי
 )194,130( )144,990( 15ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

ח מיועדות מסוג "גערך נוכחי של הסבסוד באמצעות א
שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן" ערד"

  
15 )20,940( )26,880( 

   
 669,420 606,660 

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

 

)19,866( )20,760( 
     

     :סיוע ממשלתי ישיר
ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי 

הסיוע הממשלתי הישיר לקרן
  
 )134,398( )135,870( 
   

 )3,540( )36,720( 14 אקטואריגרעון 
     

 446,490 478,436 סך כל התחייבויות פנסיוניות
    

 447,486 479,191  סך כל ההתחייבויות
  .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  דוחות הכנסות והוצאות

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2013 2012 
 ח"אלפי שאוריב

  
   הכנסות 

  
 521 134ממזומנים ושווי מזומנים

  
   :מהשקעות

  
 7,408 6,989'א17ניירות ערך בלתי סחירים

 17,738 17,754'ב17ניירות ערך סחירים
 131 66 פקדונות 

  
24,809 25,277 

  
 3,363 18847 מדמי ניהול

  
 4,891 5,402סיוע ממשלתי ישיר

  
 34,052 31,192 סך כל ההכנסות

  
   הוצאות

  
 3,520 193,224הוצאות הנהלה וכלליות                          

  
  

 30,532 27,968עודף הכנסות על הוצאות
  

  
  
  .םאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיייהב
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  דוחות התנועה בקרן הפנסיה

  
  
  

 

  
  יוםלשנה שנסתיימה ב

 בדצמבר 31

  2013 2012 
 ח"אלפי ש  
     
     

 412,580  446,490 יתרת הקרן לתחילת השנה
        

       לקרן תוספות
        

 17,068  17,972   מעמיתים גמולים דמי
        

 מדוחות מועבר - הוצאות על הכנסות עודף
 והוצאות הכנסות

  
  27,968  30,532 

        
 47,600  45,940   לקרן תוספות הכל סך

        
      ואחריםלגימלאים תשלומים

        
 9,215  9,742   נטו, פנסיה תשלומי
 4,475  4,252   נפטרואושפרשו לחברים החזרים

        
 13,690  13,994   ואחריםיםלגמלאתשלומים הכל סך

        
 33,910  31,946   נטו, לקרן תוספת

        
 446,490  478,436   השנהלסוף הקרן יתרת

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

  .1.1.1979בתאריך מ החלה לפעול "דין בישראל בע -קרן גמלאות של עורכי   .א
כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על שירותים , "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 

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

  . 31.12.1978ופעלה עד לתאריך  1.1.1964פעילותה בתאריך 
הקרן להצטרפות  נסגרה, 29.3.1995מיום , 5156' החלטת הממשלה מסבהתאם ל

  . סגורהכקרן כאמור  הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה. עמיתים חדשים

 מורשה מנהל מינוי  .ב
, באישור שר האוצר, ביטוח וחיסכון, ינה הממונה על שוק ההוןמ 2013 ביולי 3ביום 

, )ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) 3)(א(68ובתוקף סמכותו לפי סעיף 
לקרן  המנהל מורשאת מר יואב בן אור כ") חוק הפיקוח: "להלן( 1981-א"התשמ
  . הפנסיה

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

, כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטחמוקנות  המנהל המורשל
, כן נקבע באותו סעיף .לולועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים ש, לדירקטוריון שלו

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

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

  .'ג 14ראה ביאור , לעניין  התכנית לאיזון הגרעון בקרן  .ג

 :בדוחות כספיים אלה הגדרות  .ד

  
 

.מ"גמלאות של עורכי דין בישראל בעקרן- הקרן 
 

 .כהגדרתם בתקנות מס הכנסה-צדדים קשורים
 

 .ביטוח וחסכון במשרד האוצר,אגף שוק ההון-אגף שוק ההון
 

תחוק קופו
 הגמל

 .2005, ה"התשס -) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים -

 
תקנות מס

 הכנסה
- ד"התשכ, )כללים לאישור וניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה-

1964.
 

 .שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,מדד המחירים לצרכן- מדד
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  )המשך( כללי  - : 1אור יב

 מגזרי פעילות   .ה

 
ביטוח וחיסכון במשרד , אגף שוק ההוןידי -הקרן הינה קרן פנסיה ותיקה מאושרת על

 . האוצר ועל ידי רשות המסים
  

, פי הוראות משרד האוצר- ועל 1995בדצמבר  29החלטת הממשלה מיום בהתאם ל
  . 1995בינואר  1קרנות הפנסיה הותיקות נסגרו לקבלת עמיתים חדשים החל מיום 

 מדיניות ההשקעה  .ו

וזאת בהתאם להוראות חוק , של הקרן את מדיניות ההשקעותקובעת דת ההשקעות וע
  . קופות גמל ותקנות מס הכנסה

  שינוי בתנאי ההשקעה ומתן סיוע ממשלתי כספי לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות  .ז

הקרן השקיעה בכל תחילת חודש את כל היתרות הכספיות  2003באוגוסט  31עד ליום 
הנושאות ריבית ריאלית בשיעור , חוב מיועדות מסוג מירוןהפנויות שלה באגרות 

משקיעה הקרן את היתרות הכספיות  ,עקב שינוי בתקנות מס הכנסה. שנתי 5.57%
מסך נכסי  30%(באגרות חוב מיועדות מסוג ערד בהתאם לשיעורי הזכאות לפי דין 

, בנקיםב ובפיקדונות לזמן קצר בשוק ההוןויתרת הכספים הפנויה מושקעת ) הקרן
כי אגרות החוב המיועדות מסוג ערד , יצוין. ובהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן

   . 4.86%נושאות ריבית ריאלית שנתית בשיעור של 
  

פרסם הממונה נוהל העברת סיוע כספי לקרנות הפנסיה  2005בפברואר  2ביום 
 30עד ליום בנוהל קובע כי הסיוע יועבר  4סעיף ). הנוהל - להלן(המאוזנות  הותיקות

או עד שלושה חודשים , בשנת הכספים שלאחר שנת הכספים לגביה ניתן הסיוע, ביוני
  . לפי המאוחר שבהם, לאחר מועד הגשת הדוחות הכספיים של הקרן הזכאית לסיוע

  
בסעיף סיוע ממשלתי (נרשם בנכסים השוטפים  2013הסיוע הצפוי להתקבל עבור שנת 

  ).להלן 6ראה באור  - כספי ישיר בגין השנה הנוכחית 
  . 2013נרשם באופן דומה והתקבל בפועל בשנת  2012הסיוע בגין שנת 

  

 הקרן תקנון תיקון  .ח
  

  הקרן תקנון של 2013 אפריל מהדורת  .1

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

השיטה מבהתאמות ובשינויים הנדרשים לצורך הבטחת המעבר , העמיתים
לבין ") שיטת מנות הפנסיה("של תקנון הקרן  2013למהדורת אפריל שקדמה 

ועד לשינוי התקנון  2013באפריל  1שנקבעה בקרן החל מיום השיטה התקנונית 
  . 2013בספטמבר 

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

מכל , 1.75%ועד לשיעור מירבי של  0.25%החל משיעור של , ניכוי הדרגתי) ב(
  . תשלום שתשלם הקרן
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  )המשך( כללי  - : 1אור יב

 הקרן תקנון תיקון  .ח

 של תקנון הקרן 2013מהדורת ספטמבר   .2

בתיאום עם , נה מקיףנערך תהליך בחי ,כניסת המנהל המורשה לתפקידועם 
לעניין מידת התאמתן של , ביטוח וחיסכון, גורמי המקצוע באגף שוק ההון

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

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

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

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

  . 2013ולמנגנונים הקבועים בתקנון קרן הפנסיה שתוקן בחודש אפריל 
  

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

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

, 2013בדומה למתכונת החישוב שהיתה קבועה בקרן הפנסיה עד אפריל 
 ; ויים המחויבים לפי הענייןבשינ

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

" כרית ביטחון"התאמת התנאים הנדרשים לשם הבטחת הזכות לקבלת   .ג
וזאת לעניין העלאה הדרגתית בגיל , כאמור בהצעת החוק הממשלתית

ההוראה בתקנון לעניין שיעור הניכוי ). 67יל לג 66מגיל (הפרישה לגברים 
נותרה , מהתשלומים שתשלם הקרן כאמור בהצעת החוק הממשלתית

 ; בעינה
בהתאם למנגנון החישוב הקבוע לעניין זה , הוספת זכות לגמול זקנה חלקי  .ד

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

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

  ; אקטוארי בקרן הפנסיה
, בהתאם למנגנון הקבוע בתקנון, קביעת זכות בחירה להחזר תשלומים  .ו

ת לגמול ימים מחודש הזכאו 180וזאת בתוך , חלף תשלום גמול זקנה
  ;זקנה

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

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

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

   של תקנון הקרן 2013מהדורת אוקטובר   .3
ביחס (נערכו שתי ההתאמות הבאות בתקנון הקרן  2013בחודש אוקטובר 
  ): לעיל) 2ב(8אשר עיקריו מנויים בביאור , של התקנון 2013למהדורת ספטמבר 

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

 ; ")6מנה (" 2008בפברואר  1ובשל יחידות גמול שנרכשו החל מיום 
וזאת לפי ערכם , לתקנון הקרן 14הותאמו סכומי פנסיות הזקנה שבסעיף   .ב

בשל הפעלת מנגנון האיזון  6.5%לאחר הפחתת הזכויות בשיעור של 
לפירוט לעניין מנגנון האיזון ( 2013האקטוארי בחודש אוקטובר 

 ). להלן 'ג 14 ביאור ראה, האקטוארי
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2אור יב

  
אשר נקבעו בהתאם להוראות , הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות והדיווח

ובהתאם  בהתאם לתקנות מס הכנסה, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הממונה על שוק ההון
  .2010-3-2 - ו, 2007-3-7,  2006-3-3למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר פנסיה 

  
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי הינם 

  :כדלקמן
  
  בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים  .א

    
  .למעט רכוש קבוע, הדוחות הכספיים של הקרן ערוכים על בסיס השווי ההוגן

  
  הערכות נכסים והתחייבויות  .ב
  

  מניםמזומנים ושווי מזו  .1
ידי הקרן השקעות שנזילותן גבוהה -מזומנים ושווי מזומנים נחשבים על

פקדונות בתאגידים בנקאיים שתקופתם המקורית אינה עולה על , הכוללות
  .חודש ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד

  
  בסיס הערכת נכסים  .2

  :נכללו כמפורט להלן 2012- ו 2013, בדצמבר 31השקעות ליום 
  

  
 .לפי שער הידוע שפורסם בבורסה ליום הדיווח-ות ערך סחירים בארץנייר

 
אגרות חוב ואגרות חוב 
להמרה דלות סחירות

בהתאם לציטוט השווי ההוגן שפרסמה החברה-
 . הזוכה במכרז

    
לפי שער הידוע הקובע שנקבע לנייר הערך-ל"ניירות ערך סחירים בחו

וח שנתקייםביום המסחר האחרון בשנת הדיו
ל או בשוק מוסדר בו הוא נסחר"בבורסה בחו

 .ולפי שערי החליפין היציגים לתאריך הדיווח
    

  אגרות חוב קונצרניות
בלתי סחירות

ידי החברה-בהתאם למודל השערוך שנקבע על-
 .'ג7לפירוט נוסף ראה באור  .הזוכה במכרז

 
ידי החברה-על בהתאם למודל השערוך שנקבע- פקדונות והלוואות 

 .הזוכה במכרז
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2אור יב

  
  יתרות צמודות  .ג
  

יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן נכללות בדוחות הכספיים על פי המדד   .1
  .הידוע לתאריך המאזן

לפי השערים  -יתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות לשער מטבע חוץ   .2
  . ך המאזןהיציגים לתארי

שערי החליפין היציגים של הדולר ועל , להלן פרטים על מדד המחירים לצרכן  .3
  :שיעורי השינוי בהם

  
    

  
 ליום

המדד בגין חודש 
 נובמבר

שער החליפין היציג של
 הדולר

  ח"בש  *) בנקודות 
     

31.12.2013 223.6  3.471  
31.12.2012 219.4  3.733  
31.12.2011 216.3  3.821  

     
  %  % שיעורי השינוי בשנת

2013 1.91  )7.02(  
2012 1.44  )2.30(  
2011 2.55  7.66  

    
  

  100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע  *)
  

  התחייבויות פנסיוניות  .4
  

ידי אקטואר הקרן מר אורזיצר ישעיהו - ההתחייבות הפנסיונית חושבה על  .א
ראה  - גנון איזון אקטוארי הקיים בתקנון הקרן בהתאם למנ) ל"כנ-2012(
  . להלן 14אור יב

  
פי הוראות הדיווח האקטוארי שמפרסם -חישוב ההתחייבויות נעשה על  .ב

  :אגף שוק ההון
  

במסגרת הוראות אלה נקבעה מערכת הנחות חדשה אשר חלה על 
מערכת ההנחות . 2012, בדצמבר 31המאזנים האקטואריים החל מיום 

, שואיןישעורי נ, שעורי תמותהשיפורים נרחבים ב ,ן היתרבי, משקפת
  .מספר ילדים וגילם

  
פי בסיס אקטוארי מעודכן בהתאם - הדוחות האקטוארים נערכו על  .ג

יש לראות בדוח האקטוארי השלמה הכרחית לנתוני . ל"להוראות הנ
  .הדוחות הכספיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2אור יב
  

  בוערכוש ק  .ד
  

בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת , פריטי הרכוש הקבוע נמדדים לפי העלות
  .ערך

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת 
  :כדלקמן, החיים השימושיים בנכס

  

  % 

  
 10-15ריהוט וציוד משרדי

 25-33תוכנות וציוד נלווה, מחשבים
 10ורים במושכרשיפ

  
  שיטת רישום דמי גמולים ותשלומים לגמלאים ואחרים  .ה
  

נרשמו לפי חודש הגביה והתשלום , ואחריםמים לגמלאים דמי הגמולים והתשלו
   .בפועל

  
  הכרה בהכנסות  .ו
  

צפוי , הכנסות מוכרות בדוח הכנסות והוצאות כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן
רות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או יתהוו שההטבות הכלכליות הקשו

  .בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן
  .הכנסות ריבית מוכרות על בסיס הצבירה תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

מוכרות במועד , הכנסות מדיבידנד מהשקעות אינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  .הקובע לזכאות לדיבידנד

  
  הכרה בהוצאות  .ז
  

  .הוצאות מוכרות על בסיס צבירה
  

  שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים  .ח
  

ידי אגף שוק ההון ובהתאם -בהתאם לכללים שנקבעו על, בעריכת הדוחות הכספיים  
נדרשה ההנהלה להשתמש באומדנים ובהערכות משפיעים , לכללי חשבונאות מקובלים

ועל הנתונים בדבר נכסים מותנים , והתחייבויותעל הנתונים המדווחים של נכסים 
והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות 

  . בתקופת הדוח
   .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה  

  
  ירידת ערך נכסים פיננסים  .ט
  

ות הכספיים של נכסים לא פיננסיים  הקרן בוחנת את הצורך בירידת ערך ביתרה בדוח   
שהיתרה  כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על

במקרים בהם שהיתרה בדוחות הכספיים של . השבה- בדוחות הכספיים אינה בת
מופחתים הנכסים לשווי , ההשבה שלהם-הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

נטו ושווי , ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה-ווי ברהש. ההשבה שלהם-בר
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור נכיון . שימוש

הפסדים מירידת ערך נזקפים . לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס
  .לדוח רווח והפסד
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  נכסים לפי בסיסי הצמדה  - : 3אור יב

  

 

 בהצמדה
למדד 

המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע 
חוץ

ללא תנאי
הצמדה

 נכסים
 כ"סהל"בחו

ח"אלפי ש 
    

   3201,בדצמבר 31ליום 
    

    רכוש שוטף
    

 5,177 - 2664,911-מזומנים ושווי מזומנים
 417 - 312-105חייבים ויתרות חובה

סיוע ממשלתי ישיר בגין 
 5,402 - 5,402 - -השנה הנוכחית

    
 312 266 10,418 - 10,996 
    

    השקעות
     

 162,192 - 161,456-736ניירות ערך שאינם סחירים
 304,096 33,476 149,246-121,374ניירות ערך סחירים

 1,807 -  - - 1,807 פקדונות 
 312,509-122,110 33,476 468,095 
    

 100 - 100 - -  רכוש קבוע
    

 479,191 33,476 132,628 266 312,821 סך כל הנכסים
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  )המשך( נכסים לפי בסיסי הצמדה  - : 3אור יב

  

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בהצמדה 
למטבע 
 חוץ

ללא תנאי
הצמדה

 נכסים
 כ"סהל"בחו

 ח"אלפי ש 
     

   2201,בדצמבר 31ליום 
    

    רכוש שוטף
    

 10,497 - 7279,770-מזומנים ושווי מזומנים
 264 - 161-103חייבים ויתרות חובה

סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה 
 4,890 - 4,890 - - הנוכחית

    
 161 727 14,763 - 15,651 
    

    השקעות
     

 152,865 - 152,189-676ניירות ערך שאינם סחירים
 276,842 155,1696,453 113,5181,702ניירות ערך סחירים

 1,989 - - - 1,989 פקדונות 
    
 267,696 1,702 155,845 6,453 431,696 
    

 139 - 139 - - רכוש קבוע
    

 447,486 6,453 170,747 2,429 267,857סך כל הנכסים

     
  
  

  מזומנים מזומנים ושווי  - : 4אור יב
  

  :ההרכב
  

 בדצמבר 31 
 20132012 
 ח"אלפי ש 
   
   
   
 7,741  3,784ש בבנקים ובקופה"עו

 2,756 1,393 פקדונות 
   
 5,177 10,497 
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  חייבים ויתרות חובה  - : 5אור יב

  
  :ההרכב

 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 ח"אלפי ש 
   

 161 89הוצאות מראש
 103 328 סכומים לקבל בגין השקעות

   
 417 264 

   
  
  

  סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה הנוכחית     - : 6אור יב
  

את עקרונות  2003בדצמבר  14מכתבו לקרן מיום קבע במסגרת הממונה על שוק ההון   .א
, ח מירון"אגמדיניות הפיצוי לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות בשל הפסקת הנפקת 

  :כמפורט להלן
  

בגין כל שנת  קרן פנסיה ותיקה מאוזנת תקבל מאוצר המדינה סיוע כספי  .1
  :שיהיה שווה לצירופם של שני אלה, ואילך 2004כספים משנת הכספים 

  
סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שאינם אגרות חוב   )א(

בשיעור שנתי השווה , יימתבשנת כספים מסו, "ערד"או " מירון"מסוג 
להפרש שבין התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב 

  .4%לבין " מירון"מיועדות מסוג 
  
סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שהם אגרות חוב   )ב(

בשנת כספים מסויימת בשיעור שנתי השווה להפרש שבין , "ערד"מסוג 
האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג התשואה הריאלית השנתית 

לבין התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב " מירון"
  .המוחזקות בידי הקרן" ערד"מיועדות מסוג 

  
 2004משנת הכספים , ן כל שנת כספיםייינתן בג 1הסיוע הכספי כאמור בסעיף   .2

יעבור לחשב הכללי לאחר הגשת דוח כספי ותחשיב לאגף שוק ההון אשר , ואילך
חודשים מיום הגשת הדוחות  3כל שנה או בביוני  30לבדיקה ותשלום עד 

  .לפי המאוחר ,הכספיים
  

 - 2012לשנת (ח "אלפי ש 5,402הינו  2013סכום הסיוע המחושב המגיע לקרן לשנת   .ב
  ).ח"אלפי ש 4,890

  .2014שנת בסכום הסיוע אמור להתקבל בקרן   
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  סחיריםשאינם ך ניירות ער  - : 7אור יב

  
  :ההרכב  .א

 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 ח"אלפי ש 

  אגרות חוב
 143,836 153,470אגרות חוב ממשלתיות

 9,029 8,722אגרות חוב אחרות
   

 152,865 162,192סך הכל אגרות חוב
   

  
  :אגרות חוב שאינן סחירות  .ב

  

  דיוןהתפלגות אגרות החוב לפי מועדי פ .1
  

 בדצמבר 31
2013 2012 

 ח"אלפי ש
  

 16,58721,102בשנה הראשונה
 16,03416,420בשנה השנייה

 14,63615,551בשנה השלישית
 12,27013,633בשנה הרביעית
 11,41411,316בשנה החמישית

 19,44019,432שנים7-שנים ועד ל5מעל
 19,99919,659שנים10-לשנים ועד7מעל
  51,81232,850 שנים15-שנים ועד ל10מעל
 2,902 -שנים15מעל

  
162,192 152,865 

  

  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון .2
  

 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 ח"אלפי ש 
    

     :אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן
     

 4.12  5.80  )שנים(הממוצעת המשוקללת לפדיוןהתקופה
 1.02  1.76  )אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון

     
    :אגרות חוב ללא הצמדה

     
 4.48  2.47  )שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון
 6.62  4.01  )אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון
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  )המשך( סחיריםשאינם ניירות ערך   - : 7אור יב

  
  : קביעת השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים  .ג

  
דוח הכנסות הנמדדים בשווי הוגן דרך , השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים

אשר מידע לגבי השווי ההוגן  ,וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים והוצאות
ת היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים נקבעים באמצעוניתן לצרכי באור בלבד 

שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות . בגינם
. בתל אביב ירות ערךוהמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני

ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה 
להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים , סם על ידי משרד האוצרשפור, במכרז

  . ושערי ריבית לגופים מוסדיים
מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית  2011, במרס 20החל מיום 

). מודל מרווח הוגן -להלן (היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים 
. שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדייםמאותו מועד הפסיקה קבוצת 

אלא על חלוקת , מודל מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס
השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת הנכס 

וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי , הלא סחיר באותם עשירונים
  .  הנפקות בשוק הלא סחירעסקאות ו

  
בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה 

הודיע משרד  2012, באוקטובר 15ביום . פורסם מכרז חדש, קבוצת מרווח הוגן
הקבוצה הזוכה תהיה אחראית . זכתה במכרז האמור" שערי ריבית"האוצר שקבוצת 

ם ושערי ריבית להיוון תזרימי המזומנים של נכסי על המתודולוגיה לקביעת מחירי
בשלב זה אין ביכולת החברה המנהלת להעריך את השפעת השינוי . חוב לא סחירים

הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה 
  .כאמור

י מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוט, בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר
, כאשר מועד מדויק מפורסם, 2014חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש אפריל 

  .   יום לפני מועד המעבר 30, לכל המאוחר
  
 

  ניירות ערך סחירים  - : 8אור יב
  

  :ההרכב  .א
  

 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 ח"אלפי ש 

  אגרות חוב
 128,860  136,196אגרות חוב ממשלתיות

 120,655 105,261אחרותאגרות חוב
   

 249,515 241,457סך הכל אגרות חוב
   

 27,327 62,639מניות וניירות ערך אחרים
   
 304,096 276,842 

  



  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  אורים לדוחות הכספייםיב

  

21 

  
  )המשך( ניירות ערך סחירים  - : 8אור יב

  
  אגרות חוב סחירות  .ב
  

  :התפלגות אגרות החוב לפי מועדי פדיון  .1
  

 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 ח"אלפי ש 
   

 94,126 25,105בשנה הראשונה
 28,570 24,074בשנה השנייה

 24,657 16,117  בשנה השלישית
 19,916 31,810  בשנה הרביעית
 34,379 12,152  בשנה החמישית

 26,718 17,676  שנים7-שנים ועד ל 5מעל 
 19,211 59,514  שנים10-שנים ועד ל 7מעל 
 186 30,905  שנים15-שנים ועד ל10מעל 
 1,752 24,104   שנים 15מעל 

 
 241,457 249,515 

   
  

  
  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון  .2
  

  
 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 ח"אלפי ש 
   

  :אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן
   

 3.84 4.91)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון
 1.65 1.06)אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון

   
  :אגרות חוב בלתי צמודות

    
 4.26 5.60)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון
 2.83 2.19)אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון

   
כולל נכסים (ח "אגרות חוב הצמודות למט

):ל"בחו
  

   
 0.91 -)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון
 2.20 -)אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון

  
  

  



  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  אורים לדוחות הכספייםיב

  

22 

   פקדונות  - : 9אור יב
  

  :ההרכב  .א
  

 בדצמבר31 
 20132012 
 ח"אלפי ש 
   

 1,989 1,807בנקיםפקדונות ב
  

  :התפלגות הפקדונות לפי מועדי פדיון  .ב
 בדצמבר31 
 20132012 
 ח"אלפי ש 
   

 - 1,807בשנה הראשונה
 1,989 -בשנה השנייה

 1,807 1,989 
  
  

  :התקופה והתשואה הממוצעת לפדיון  .ג
  

 בדצמבר31 
 20132012 
 ח"אלפי ש 
   

  :הצמודים למדד המחירים לצרכןפקדונות
   

 1.88  1.03)שנים(התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון
 0.67 0.12 )אחוזים(התשואה הממוצעת המשוקללת לפדיון
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  רכוש קבוע  - : 10אור יב
  

  :ההרכב
  

 
שיפורים
במושכר

מחשבים
תוכנות 
וציוד 
 נלווה

ריהוט 
וציוד 
 כ"סהמשרדי

 ח"שאלפי  
    

    3201שנת 
    

    :עלות
    

 401,395 2013421,313,בינואר 1ליום 
 15 - 15- תוספות

     
 401,410 2013421,328,בדצמבר 31ליום 

     
    :פחת נצבר

     
 201,256 2013201,216,בינואר 1ליום 

 454 248 פחת השנה
     

 241,310 2013221,264,בדצמבר 31ליום 
     

 16100 32012064,בדצמבר31יתרה מופחתת ליום
  

 
שיפורים
במושכר

מחשבים 
תוכנות 
וציוד נלווה

ריהוט 
וציוד 
 כ"סהמשרדי

 ח"אלפי ש 
   

   0122שנת 
   

   :עלות
   

 391,316 2012421,235,בינואר 1ליום 
 79 1 78- תוספות

    
 401,395 2012421,313,בדצמבר 31ליום 

    
   :פחת נצבר

    
 151,190 2012171,158,בינואר 1ליום 

 66 5 358 חת השנהפ
    

 201,256 2012201,216,בדצמבר 31ליום 
    

 20139 20122297,בדצמבר31יתרה מופחתת ליום
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  התחייבויות שוטפות  - : 11אור יב
  

  :ההרכב
  

 בדצמבר31 
 20132012 
 ח"אלפי ש 
   

 174 207 מוסדות
 65 17 עובדים

 459 244הוצאות לשלם
 47 29הפרשה לחופשה והבראה

 251 258נותני שירותים ואחרים, ספקים
   
 755 996 

  
  

  נטו, התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד  - : 12אור יב
  

מעביד נטו מחושבת על בסיס שכרם האחרון של - התחייבות הקרן בשל סיום יחסי עובד
ומכוסה על ידי תשלומים שוטפים לקרן , אזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטוריןהעובדים ליום המ

היתרה במאזן משקפת את . לחברות ביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל, פנסיה
  .יתרת החבות לפיצויים שאינה מכוסה במלואה על ידי תשלומים אלו

  
ת גמל כאמור אינם כלולים בביטוחי מנהלים ובקופו, הסכומים שנצברו בקרנות הפנסיה

  .במאזן מאחר ואינם בשליטה ובניהול של הקרן
  

  
  התקשרויות  - : 13אור יב

  

      תקופת השכירות . ות למשרדיהרעל הסכם שכי 2012 ,במאי 14הקרן חתמה ביום   .א
 .2014 ,במאי 31הינה עד יום הנוכחית 

פעול זכויות חתמה הקרן על הסכם  לקבלת שרותי תוכנה לת 2013, במרס 12ביום   .ב
 .חודשים 36תקופת ההסכם הינה . עמיתים
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   התחייבויות פנסיוניות  - : 14אור יב
  

  . אורזיצר ישעיהו מר, הקרן אקטוארידי -על נערך הפנסיוניות ההתחייבויות חישוב
  

  

  :אקטוארי) גרעון(להלן התנועה בעודף   .א
  

  
לשנה שהסתיימה ביום 

בדצמבר 31
  2013 2012 

  ח"אלפי ש 
    

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

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

     
 ראה 1.4.2013 מ בתוקףתקנון הקרן  שינוי
 74,020 -  ' ח 1 ביאור

      

השינויים שחלו הפחתת הזכויות ו השפעת
  משו לחישוב ההתחייבויותבהנחות ששי

לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו 
 )86,070(  37,160  )להלן' 1ראה ( לחישוב אשתקד

      
 7,310  29,300  )להלן '2ראה (נטו, השפעות שוטפות

    
 )3,540(  )36,720(  אקטוארי לסוף תקופה) גרעון(עודף 

  
  

 2011-9-2גן מתוקף חוזר גופים מוסדיים בהתאם להוראות בצוע שפרסמה חברת מרווח הו
מיליוני  0.8ח מיועדות מסוג ערד הוא "הסבסוד בגין אג לגבי שערוך נכסים לא סחירים

הסבסוד בגין מיועדות  2006-3-4- ו 206-3-3על פי חישובי האקטואר בהתאם לחוזרים  .שקלים
  .מיליוני שקלים 20.45החישובים הוא  2הפער בין  .מיליוני שקלים 21.25מסוג ערד הוא 

  
 

פירוט השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות הפנסיוניות לתאריך  .1
  :המאזן לעומת ההנחות ששימשו לחישוב תקופה קודמת

  
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר31ביום
  20132012 
  ח"שאלפי  
   

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

 -60,680 6.5%הפחתת זכויות
  - )12,770( ))ח(1ביאור(תיקון תקנון

)69,750()10,750( שינוי בשיעור הריבית
   
  37,160)86,070(
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  )המשך( התחייבויות פנסיוניות  - : 14אור יב
  

  )המשך. (א
  

  :פירוט השפעות שוטפות.     2
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר31

 2013 2012 
 ח"אלפי ש 
   

מהתשואה החזויה ) נמוכה(תשואה בפועל גבוהה 
 9,600 16,300)להלן'וראה(

 )2,290( 13,000אחרות
   

 7,310 29,300סך הכל השפעות שוטפות
  

  
  כרית ביטחון  .ב
  

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

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

, 4%וזאת ביחס לריבית צמודה של , הריבית הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה בעקום
אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקטוארי של הקרנות במסגרת תכנית ההבראה 

  . שנקבעה להן
  

אשר כלל תיקונים מוצעים שונים , פרסם משרד האוצר תזכיר חוק 2012בינואר  3ביום 
כומים מתקציב וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת ס, לחוק הפיקוח

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

  . השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח
נסיה ותיקות שאינן י מספר קרנות פ"ע 2011ץ שהוגשה בתחילת שנת "בעתירה לבג
לעניין  לאפליה של הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר ,בין היתר ,העותרות בהסדר טענו

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

  
אגף שוק חה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול ץ נד"הדיון בבג 2012בחודש אפריל 

  . להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדרההון לצורך בחינת מתווה 
אשר כוללת פרק , פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית 2012בנובמבר  5ביום 

ן לרבות המנגנונים והתנאים לעניי, נפרד לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר
  .זה
  

מיליוני  45על  תוקצה לקרן עומדתסכום כרית הביטחון שתקרת על פי הצעת החוק 
השווי ההוגן של הכרית מחושב על פי שוויה העתידי . 2011בדצמבר  31במונחי  שקלים

  .מיליוני שקלים 67.3- כ במועד אזילת ההון מהוון בווקטור הריבית הוא
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  )המשך( התחייבויות פנסיוניות  - : 14אור יב

  
  אקטוארי לאיזון התכנית  .ג
  

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

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

מציגים את מצב הקרן לאחר איזון הקרן   2012, בדצמבר 31 ליוםמספרי ההשוואה 
הפחתת הזכויות כאמור בחשבונות , עם זאת. 8.2%והפחתת הזכויות בשיעור של 

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

  . מסך ההתחייבויות הפנסיוניות 13.1%עמד על 
  

בהתאם למנגנונים הקבועים , "כרית הביטחון"'הזכאות ל, לפי הערכת אקטואר הקרן
מקטינה את הגרעון ) להלן' ב14ראה ביאור (, לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית

ל לפי הוראת סעיף החליט המנהל המורשה של הקרן לפעו, לפיכך. המחושב של הקרן
, בהתאם לכך. לתקנון להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע באותו סעיף) ג(8

החליט המנהל המורשה לבקש את , ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי של קרן הפנסיה
כרית "בהתחשב ב, 6.5%אישור הממונה על שוק ההון להפחית זכויות בשיעור של 

התשלומים שתשלם הקרן לפי תקנונה החל מחודש  וזאת לגבי, כאמור" הביטחון
  . ובאופן אחיד לעמיתי הקרן ולגמלאיה, 2013אוקטובר 

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

במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה ובהתאם , במתכונת האמורה
  . להוראות תקנונה

ביטוח וחיסכון לעריכת מנגנון , ניתן אישור אגף שוק ההון 2013ספטמבר ב 16ביום 
  . כמפורט לעיל, האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה

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

  . נערכו בהתבסס על הפעלת המנגנון האמור 2013בספטמבר  30הדוחות הכספיים ליום 
מסך  4%-ח המהווים כ''מיליוני ש 36.72עומד גרעון הקרן על כ  2013, בדצמבר 31יום ל

   .ההתחייבויות הפנסיוניות
  

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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  )המשך( התחייבויות פנסיוניות  - : 14אור יב
   

חישובי ההיוון מבוססים על הריבית הגלומה בווקטור  -השפעת ווקטור הריביות   .ד
המחושב על ידי החברה המצטטת שנבחרה לעניין  2013, בדצמבר 31הריביות נכון ליום 

ווקטור הריביות הותאם להוראות חוזר משרד ". מרווח הוגן" - זה על ידי משרד האוצר 
הינו נמוך  12/2013 -ווקטור הריביות ב . ואילך 25 - אוצר לעניין הריבית מהשנה ה ה

  10.75 –וכתוצאה מכך הגירעון בקרן עלה בכ   12/2012 -יותר מווקטור הריביות ל 
  .ח"מיליון ש

  
השיגה הקרן על השקעותיה  2013במהלך שנת  - 2013התשואה על נכסי הקרן בשנת   .ה

 16.3 - גרעון הקרן בכ קטןכתוצאה מכך . מהתשואה החזויה גבוההתשואה בפועל ה
  .ח"מיליוני ש

  
התקבל גירעון  31.12.2012יום בדוח אקטוארי ל-יישום מנגנון האיזון האקטוארי  .ו

 - העודף שנגרם לקרן מסתכם ב. 6.5%י הפחתת הזכויות בשיעור של "אקטוארי שאוזן ע
  .ח"ש נימיליו  60.68

  
 1.75%הפחתת הזכויות הפנסיוניות בגין ניכוי דמי ניהול בשיעור בעבר  –עדכון תוכנה   .ז

השפעת  העדכון הקטינה את הגרעון . לחלק מהעמיתים הפעילים נלקחה באופן חלקי
  ).ההשפעה נרשמה תחת השפעות שוטפות אחרות(₪ מיליון  10.8-האקטוארי ב כ

  
וע הממשלתי הכולל קרן הפנסיה מחשבת את גובה הסי, לצורך הכנת המאזן האקטוארי  .ח

סיבסוד מדינה ושווי הוגן . 2006-3-3לחוזר  1על פי הכללים המפורטים בנספח 
לצורך חישוב . 2006-3-3 אקטוארי מחושב כהפרש בין מאזנים עוקבים כמפורט בחוזר

קיימות הוראות המתייחסות לשערוך אגרות חוב מיועדות בהוראות , המאזן החשבונאי
לא סחירים אשר פרסמה חברת מרווח הוגן מתוקף חוזר הביצוע לשערוך נכסי חוב 

 .שני החישובים מובילים לתוצאות שאינן בהכרח זהות. 2011-9-2גופים מוסדיים 
 

  
מיום " טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופי המוסדיים" -  10-9-2011חוזר גופים מוסדיים   .ט

21.12.2011  
  

כי , ככל הניתן, על מנת להבטיחהחוזר מגדיר את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי 
. זמין וניתן לאחזור, שלם, רישום זכויות העמיתים במערכות המידע יהיה מהימן

במסגרת פרויקט הטיוב עליו מורה החוזר גוף מוסדי נדרש לבצע את הפעולות הבאות 
  :לגבי נתוני ממשק האחזקות

  
 .תיםברמת עמי, בין היתר, עריכת סקר פערים אודות המידע הקיים   .1
 .בניית מודל מיפוי ודירוג הפערים שנמצאו בסקר הפערים מהיבט השפעתם  .2
ובכלל זה , הכנת תכנית עבודה מפורטת לטיפול בכשלים שנמצאו בסקר הפערים  .3

עיבודי , אימות נתוני עמיתים, התייחסות לסידור המידע הקיים ושמירתו
  . ימורבחינת השפעת פרויקט הטיוב על הגוף המוסדי וש, נתונים

  
ובכלל זה קובע כי , החוזר קובע לוח זמנים לביצוע הפעולות במסגרת פרויקט הטיוב

  .30.6.2016הפרויקט כולו יסתיים עד ליום 
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  עתידי כוללסיוע ממשלתי   - : 15אור יב

  
  :ההרכב

  
 בדצמבר31  
  20132012 
 ח"אלפי ש  
     

פויות ישיר עתידיות הצ הכנסות סיוע ערך נוכחי של 
 135,870  134,398 מתשלומי הסיוע הממשלתי הישיר לקרן
ח מיועדות "ערך נוכחי של סבסוד עתידי באמצעות אג

 26,880 20,940 שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן"ערד"מסוג 
    
  155,338 162,750 

  
  

  יעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת החיים  - : 16אור יב

) 'א3( 50כאמור בתקנה , דמי הניהול הנלווים לרכישת יחידות גמול זיקנה נוספות  .א
ינותבו במלואם ליעודה לסיכונים הקשורים בגידול הצפוי בתוחלת , לתקנון הקרן

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

 
היתה הקרן רשאית שלא להפקיד את  2010במהלך שנת , לאמור בתקנון הקרןבהתאם   .ב

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

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

  
על פיו ניתן להשתמש , שינוי תקנוןהממונה ל התקבל בקרן אישור 2011, מרסב 15ביום 
באותה  לצורך הוצאות הניהול בקרן בלבד 2011 השוטפים בגין שנת היעודה  בנכסי

  .2011שנת שנה ובהתאם לכך לא הופקדו כספים ביעודה במהלך 
  
הקרן רשאית שלא על פיו הממונה  התקבל בקרן אישור 2012, אררובפב 16ם ביו

 לצורך הוצאות הניהול בקרןבלבד  2012להפקיד את דמי הניהול ביעודה בגין שנת 
  .2012שנת באותה שנה ובהתאם לכך לא הופקדו כספים ביעודה במהלך 

בהפקדת סכומים  לא נדרשת עוד הקרן 2013, באפריל 1-בעקבות שינוי התקנון החל מה
  .2'ח 1ראה ביאור , ין איחוד כספי היעודה עם נכסי הקרןילענ, כמו כן. ביעודה לסיכונים
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  מהשקעות) הפסדים(הכנסות   - : 17אור יב
  

  :מניירות ערך שאינם סחירים  .א
  ימה ביום לשנה שהסתי                                                                                 

 בדצמבר 31  
  20132012 
 ח"אלפי ש  
     

 8,134 6,891 מאגרות חוב ממשלתיות
 )726( 98 מאגרות חוב אחרות

    
  6,989 7,408 

    
  
  

  :מניירות ערך סחירים  .ב
  מה ביוםלשנה שהסתיי                                                                         

 בדצמבר 31  
  2013 2012 
 ח"אלפי ש  
       

 3,581 4,641 מאגרות חוב ממשלתיות
 11,735 6,468 מאגרות חוב אחרות

 2,422 6,645 ממניות וניירות ערך אחרים
    
  17,75417,738 
  
  

  הכנסות דמי ניהול  - : 18אור יב

מקבלי  לרבות , כל חברי הקרןהשתתפו  2013בהתאם לתקנון שהיה בתוקף עד חודש אפריל 
  . באותו תקנוןבדמי ניהול כפי שנקבע , גמול זיקנה

  
  . 2013ח הכספי מוצג סכום דמי הניהול שנגבה בתקופה ינואר עד מרס "בדו

  
רשאית הקרן לגבות דמי ניהול מנכסי הקרן בשיעור  2013באפריל  1החל מתיקון התקנון מיום 
  ). 0.05833%שיעור של  - בחישוב חודשי ( 0.7%של  שלא יעלה על שיעור שנתי

  
, התשלומים לעמיתים מוצגים בסכומם נטו 2013באפריל  1לאחר תיקון התקנון והחל מיום 

  .ובהתאם שונתה הצגת הסכומים בדוחות הכספיים
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  הנהלה וכלליותהוצאות   - : 19אור יב
  

  
  :על פי הוצאות בפועל  ההרכב

  
 בדצמבר 31 
 2013 2012  
 ח"אלפי ש 

                                                                       

 1,128  785שכר ונלוות                                                      
 1,202 1,077שירותים מקצועיים ושכר דירקטורים

 266 443)כולל מחשוב(אחזקת משרד
 80 80 ד"שכ

 240 354 ביטוחים
 434 415דמי ניהול תיק השקעות

 50 54פחת רכוש קבוע
 106 23ריבית והוצאות בנק, עמלות
 14 )7( אחרות

   
 3,224 3,520 
  

גובה ומתכונת ההעמסה של . הוצאות הניהול המורשה טרם הועמסו על קרן הפנסיה
   .ח וחיסכון במשרד האוצרביטו, בתיאום עם אגף שוק ההון, ההוצאות כאמור ייעשו בהמשך

  
  

  תביעות והתקשרויות, התחייבויות תלויות  - : 20ביאור 
  

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

  
 המחוזי המשפט לבית תביעההגישו שלושה עמיתי קרן הפנסיה  2012בדצמבר  27 ביום
 למתן, וחיסכון ביטוח, ההון שוק ואגף הפנסיה קרן, הדין עורכי לשכת כנגדאביב - תלב
להורות על מכירת הניהול או :  אלה בעניינים לרבות, שונים מניעה וצווי עשה צו

להימנע מלשנות את ; למנות לקרן מנהל מורשה; הפעילות של הקרן לרוכש פוטנציאלי
  ". ורהקרן צב"לתקנון הקרן בדרך של הפיכתה 

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

 התבקש שבה, הפנסיה וקרן הדין עורכי לשכת מטעם בקשה הוגשה 2.10.2013 ביום
 במהלך הפנסיה בקרן שחלו ההתפתחויות בשל התביעה דחיית על להורות המשפט בית

בחינה המקצועית שנעשתה בנוגע לקרן וללא קשר בעקבות ה, האחרונים החודשים
ובהן , בבקשתם זו הצביעו הקרן ולשכת עורכי הדין על ההתפתחויות כאמור. לתביעה

 המינוי מנהל מורשה לקרן ועדכון תקנון הזכויות של עמיתי הקרן בידי המנהל המורש
 המדינה נתנה הסכמתה לבקשה זו של קרן). של התקנון 2013מהדורת ספטמבר (

  . הפנסיה ולשכת עורכי הדין
וזאת , הביעו התובעים התנגדותם לדחיית התביעה, בתגובת התובעים לבקשה האמורה

התובעים נתנו הסכמתם למחיקת התביעה , יחד עם זאת. מהטעמים שהובאו בתגובתם
  . ללא צו להוצאות

 ללא, נמחקה התביעה ולפיו, המשפט בית של דינו פסק ניתן 2013באוקטובר  21 ביום
   .להוצאות צו
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  )המשך( תביעות והתקשרויות, התחייבויות תלויות  - : 20ביאור 
  
  מ נגד משרד האוצר"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע 13-616ץ "בג     .ב 

  
 ביטוח, ההון שוק אגףצ כנגד דרישת "לבג עתירההגישה הקרן  2013 בינואר 24 ביום

 הפיקוח לחוק) ו(86 בסעיף כאמורדי חברה מנהלת ולפיה ניהול הקרן יהיה בי, וחיסכון
ניתנה הודעה  2013ביולי  7ביום . 2005-ה"התשס, )גמלקופות ( פיננסים שירותים על

שבה התבקש בית , משותפת על ידי המדינה וקרן הפנסיה לבית המשפט העליון
הובא לידיעת בית המשפט , במסגרת ההודעה כאמור .המשפט למחוק את העתירה

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

כאשר כל תמורה , תוך מקסום התועלת לעמיתי הקרן, אשר לו יתרון לגודל, לגוף מוסדי
וכן כי בכוונת הממונה , העמיתים שתתקבל תועבר במלואה לקופת הקרן ולטובת

להנחות את המנהל המורשה להימנע ככל הניתן מהעלאת גובה דמי הניהול הנגבים 
צוין כי קרן הפנסיה , במסגרת ההודעה המוסכמת כאמור, בנוסף. כיום מעמיתי הקרן

, מתוך הכרה כי מדובר במהלך נכון לטובת העמיתים, מברכת על פעולת הממונה
ניתן פסק דינו של בית המשפט  2013ביולי  8ביום . חוק את העתירהומשכך ביקשה למ

  .כמבוקש וכמוסכם בין הצדדים, ולפיו העתירה נמחקת, העליון
  

  
  מיסים על הכנסה  - : 21אור יב

  
בהתאם  .2014בדצמבר  31ם ליו מס כקופת גמל לקצבה בתוקף עדקרן הפנסיה אושרה לצרכי 

ניות מסוימות בהן עמדה הקרן במהלך תקופת בכפוף להת(לכך הכנסתה פטורה ממסים 
  ).הדיווח

  
  

  מכשירים פיננסיים וסיכונים כרוכים  - : 22אור יב
  

  השווי ההוגן  .א
  

הנכסים הפיננסים של הקרן מוצגים בדוחות הכספיים בהתאם לכללים המפורטים 
  ).עיקרי המדיניות החשבונאית( 2אור יבב

יננסים של הקרן אינו נופל מערכם השווי ההוגן של הנכסים הפ, להערכת ההנהלה
  .החשבונאי הכולל

  
  סיכונים  .ב
  

שכן תנודות בשערי , חשופים לסיכוני ריבית) אגרות החוב ופקדונות(הנכסים הפיננסים 
כמו כן חשופים נכסים אלו לסיכון . הריבית בשוק הכספים עשויות להשפיע על שווים

  . י התחייבויותיהםאשראי באם מקבלי האשראי לא יעמדו בתשלומים על פ
  

  .ניירות הערך הסחירים חשופים לסיכוני השוק
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  תשואת הקרן  - : 23אור יב

  
המחושבת על פי הנחיות , שעור התשואה השנתית שהשיגה הקרן על נכסיה בשנת הדוח

  :היה כדלקמן, האוצר אגף שוק ההון
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר31

  2013 2012 
 ח"אלפי ש  
     

 7.33  6.76 נומינלית ברוטו
 6.43  5.93 נומינלית נטו

      
     

  
  















































































  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )בניהול מורשה(מ "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע
  

  
  

  2013דוח תקופתי לשנת 
  
  



  
  
  

  
  
  
  

  )בניהול מורשה(מ "קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע      : שם התאגיד
  

  51-075577-0        :תאגיד' מס

  

  חברה פרטית   : אופן ההתאגדות המשפטית

  

  67775מיקוד  תל אביב,   55המסגר         :כתובת

  

    03-5621841        :  טלפון

  

  03-6241399        : פקסמיליה

  

  2013, בדצמבר 31        :תאריך המאזן

  

    2014, במרס 27    :תאריך חתימת הדוח
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  חות כספיים ואקטואריים"דו  -: 1סעיף 
  .2013בדצמבר  31חות כספיים ומאזן אקטוארי ליום "דו ב"מצ  

  
  

  ב ענייני התאגידעל מצ המורשההמנהל ח "דו  -: 2סעיף 
   .2013בדצמבר  31על מצב ענייני התאגיד ליום  המורשהב דוח המנהל "מצ  

  
  

  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן  -: 3סעיף 
  

  
  אין

  

  בתקופת הדוח קשורותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות   - :4סעיף 
    

  אין
  
  

  תאריך המאזןשנה שהסתיימה בוהכנסות התאגיד מהן ל וקשורות  הכנסות של חברות בנות    - :5סעיף 
  ח"באלפי ש  

  
  אין

  
  

אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן  -: 6סעיף 
  העיקריים של התאגיד

     
  .אין    

  
, רווחיות התאגיד, ותית על התאגידרשימת אירועים מיוחדים שהשפיעו או עשויים להשפיע מה  - :7סעיף 

  רכושו או התחייבויותיו
  

  .האקטואריות שינוי בהנחות       .א
  .השינויים בווקטור הריבית      .ב
  .התשואות בשוק ההון.       ג

  
  

  המונפק והנפרע והתמורה שנתקבלה, שינויים בהון המניות הרשום  -: 8סעיף 
  

  .אין שינויים    
  
  

  הנאהשכר וטובות   -: 9סעיף 
  

שולמו הוצאות שכר ונילוות לדירקטורים ולמנכל הקרן ועד למינוי המנהל המורשה  בתקופת הדוח     
  .ח"אלפי ש 454בסך כולל של 

  
  

בחברה בת או בחברה קשורה סמוך ככל , ידי בעל עניין בתאגיד-ע המירים המוחזקים על"מניות וני  -: 10סעיף 
  האפשר לתאריך הדוח

  
  .אין    
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  המורשהמנהל ה  -: 11סעיף 

  

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 מורשאת מר יואב בן אור כ") הפיקוח

ניהול עסקי הקרן בידי המנהל המורשה יהיה לפי הוראות , לחוק הפיקוח 70ף סעיהוראת בהתאם ל
כל מוקנות  המנהל המורשל, האמורסעיף הובהתאם להוראת , בנוסף. שיתקבלו מהמפקח על הביטוח

לועדות הדירקטוריון שלו , לדירקטוריון שלו, הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטח
כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו כי , ע באותו סעיףכן נקב .ולדירקטורים שלו

  .ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם, הדירקטוריון

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

  
      

  
  059294380 :  ז.ת' מס   יואב בן אור

  1968   :שנת לידה

  .תל אביב ,125דרך מנחם בגין    :ומענ

  ישראלית   :נתינות

, א עובד של התאגידוהאם ה
חברה קשורה או בעל , חברת בת

  :עניין

  לא 

2013ביולי  3   :משנת מנהל מיוחדכ ןמכה

 -MBA, משפטיםבתואר ראשון  ,במינהל עסקים תואר ראשון   :השכלה
   .התמחות במימון

השנים  5 -ב ותעסוקת
  :האחרונות

המשנה לממונה על מנהל מיוחד של קרנות הפנסיה הותיקות ו 
   .ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, שוק ההון

משפחה של בעל  ןא בוהאם ה
  :עניין אחר

  .לא 
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   2013ביולי  3עד ה  חברי הדירקטוריון   

  ויינברג משה: שם ושם משפחה  

  008409476 .:ז.ת' מס  

  1948 :שנת לידה  

  תל אביב 27אוגרית  :מען  

  ישראל: נתינות  

  חבר ועדת השקעות, ר הדירקטוריון"יו :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  

  לא: נציג חיצוני  

  14/7/10  :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  .ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

ד השקעות .א.ו.מ, מ"ינדור אחזקות בעו: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד
ד נאמנים "עו, ר משה וינברג ושות"ד, מ"השקעות בע ו.מ.נ,מ"וץ וניהול נכסים בעעי -ן .ג.ע.מ, מ"בע
  .מ"השקעות בע. ו.מ, מ"בע

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

 -משפטים  -תואר ראשון תואר שני ודוקטורט : קותו בחמש השנים האחרונותהשכלתו והתעס
  ד"עו', ר משה וינברג ושות"שותף בכיר במשרד ד.  תל אביב' אונ

, מ"בע) יוון(ד נכסים .מ ו"ד השקעות בע.א.ו.מ, מ"וינדור אחזקות בע: חברות בדירקטורים נוספים
  . מ"נאמנים בעד "עו', ר משה וינברג ושות"ד, 24וין חברת מדף 

  

  אברהם ישראל: שם ושם משפחה  

  052082989 .:ז.ת' מס  

  1954 :שנת לידה  

  81502יבנה , נווה אילן, 3הרדוף  :מען  

  ישראל: נתינות  

חבר ועדת  ,ר ועדת ביקורת"יו ,חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  
  .השקעות

  כן: נציג חיצוני  

  14/7/10  :הונתו כדירקטורתאריך התחלת כ  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  .לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

תואר שני , בר אילן' אונ -תואר ראשון בכלכלה : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
  . המרכז הבן תחומי -תואר ראשון במשפטים  ,רחובות -מרכז אקדמי פרס  -בכלכלה 

עמותת נאות גלים ועמותת , עמותת נאות חיטים, עמותת נאות שחר: חברות בדירקטורים נוספים
  . נאות חורש
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  ויסמן ניסן: שם ושם משפחה  

  001502533 .:ז.ת' מס  

  1932 :שנת לידה  

  תל אביב 2וייס יעקב  :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר דירקטוריון :דירקטוריון ובוועדות הדירקטוריוןחברות ב  

  לא: נציג חיצוני  

  14/7/10  :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

. העברית ירושלים' האונ, תואר שני במשפטים :תהשכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונו
   ד עצמאי"עו

  לא : חברות בדירקטורים נוספים

  

  בן אברהם עדי: שם ושם משפחה  

  029276060 .:ז.ת' מס  

  1972 :שנת לידה  

  רמת גן 7אבא הלל סילבר  :מען  

  ישראל: נתינות  

חבר ועדת , ר ועדת השקעות"יו, חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  
  .ביקורת

  כן: נציג חיצוני  

  13/3/07  :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

תואר , בר אילן' אונ LL.Mם תואר שני משפטי: השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
אגף ביטוח חיים פנסיה וחסכון ארוך  -למימוש זכויות ' מנהל המח. חיפה' ראשון משפטים אונ

  ."ד"עו -גזית בן אברהם "שותף מנהל . כלל חברה לביטוח -טווח 

  . אין: חברות בדירקטורים נוספים
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  טאוסיג מיכאל: שם ושם משפחה  

  001401892 .:ז.ת' מס  

  1944 :שנת לידה  

  גבעתיים 10גורדון  :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  

  לא: נציג חיצוני  

  14/7/10  :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: או בעל עניין אחר בתאגיד בן משפחה

ד "עו. העברית' האונ -משפטים  -תואר ראשון : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
   עצמאי

  לא : חברות בדירקטורים נוספים

  

  

  מוסרי אבי: שם ושם משפחה  

  056673965 .:ז.ת' מס  

  1960 :שנת לידה  

  תל אביב 76האבן גבירול  :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר ועדת ביקורת, חבר דירקטוריון :ברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריוןח  

  לא: נציג חיצוני  

  6/4/09  :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  לא: בן משפחה או בעל עניין אחר בתאגיד

. העברית ירושלים' האונ -תואר ראשון משפטים : ותו בחמש השנים האחרונותהשכלתו והתעסק
   ד עצמאי"עו

אקמי , מ"בתיר חברה לבנין בע, מ"מויאב אדום בניה ופיתוח בע: חברות בדירקטורים נוספים
  . מ"טכנולוגיות מתקדמות בע
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  סופר מרדכי: שם ושם משפחה  

  030362511 .:ז.ת' מס  

  1949 :שנת לידה  

  תל אביב 13/3בנימיני  :מען  

  ישראל: נתינות  

  .חבר דירקטוריון :חברות בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון  

  לא: נציג חיצוני  

  14/7/10  :תאריך התחלת כהונתו כדירקטור  

  ד עצמאי"עו: עיסוק עיקרי נוסף  

  .לא: חברה קשורה או בעל עניין, חברת בת, עובד התאגיד

  .לא: בתאגיד בן משפחה או בעל עניין אחר

ד "עו. תל אביב' משפטים אונ - LL.Bתואר : השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
   עצמאי

  לא : חברות בדירקטורים נוספים
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   נושאי משרה בכירה של התאגיד  -: 12עיף ס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
059294380 :  ז.ת' מס  יואב בן אור

    
1968  שנת לידה

    
 המורשהנהל מה  התפקיד שממלא בתאגיד

    
התפקיד שממלא בחברת בת של

 התאגיד או בעל עניין בו
אין  

    
האם הוא בן משפחה של בעל עניין

 אחר
לא  

    
השנים 5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  האחרונות
תואר ראשון  ,במינהל עסקים תואר ראשון  

   .התמחות במימון -MBA, משפטיםב
יקות המנהל המיוחד של קרנות הפנסיה הות

ביטוח וחיסכון , המשנה לממונה על שוק ההוןו
  .במשרד האוצר

      
   2013ביולי  3    :התאריך שבו החלה כהונתו

      

  ןידן הלפר
 

024506842 :  ז.ת' מס  

    
1969  שנת לידה

    
 מבקר פנים  התפקיד שממלא בתאגיד

    
התפקיד שממלא בחברת בת של

 או בעל עניין בו התאגיד
אין  

    
האם הוא בן משפחה של בעל עניין

 אחר
לא  

    
השנים 5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  האחרונות
תואר ראשון במנהל עסקים  –מכללה למנהל   

אוניברסיטת תל אביב בשיתוף לשכת ,וחשבונאות
לימודי תעודה בנושאי כינוסים  -  רואי חשבון

ן הישראלי לחוות המכו ,פרוקים והבראת חברות
 ,"חוות דעת מומחה"קורס בנושא  -דעת מומחים 

אוניברסיטת ) MBA(תואר שני במנהל עסקים 
שותף ראש קבוצת ניהול הסיכונים  ,הריוט ואט

  בדלויט בריטמן אלמגור זהר
      

   2010,באוגוסט  9    :התאריך שבו החלה כהונתו
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  )המשך( נושאי משרה בכירה של התאגיד  -: 12עיף ס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  איתי יצחקי
 

022967921 :  ז.ת' מס  

    
1967  שנת לידה

    
 מנהל סיכונים  התפקיד שממלא בתאגיד

    
התפקיד שממלא בחברת בת של

 התאגיד או בעל עניין בו
אין  

    
האם הוא בן משפחה של בעל עניין

 אחר
לא  

    
השנים 5-סקי בהשכלה וניסיונו הע

  האחרונות
  MBA.  ניהול סיכונים פיננסיים.  

      
  2013, במרס 14    :התאריך שבו החלה כהונתו

      

024547002 :  ז.ת' מס  שביט ענת

    
1969  שנת לידה

    
 יועצת משפטית  התפקיד שממלא בתאגיד

    
התפקיד שממלא בחברת בת של

 בעל עניין בוהתאגיד או
אין  

    
האם הוא בן משפחה של בעל עניין

 אחר
לא  

    
השנים 5-השכלה וניסיונו העסקי ב

  האחרונות
  

.תל אביב' אונ -תואר ראשון משפטים וכלכלה 
   . 'שותפה במשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות

  
      

  2010, בדצמבר 12    :התאריך שבו החלה כהונתו
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  )2013ביולי  3נושאי משרה עד ה ( נושאי משרה בכירה של התאגיד  -: 12עיף ס
  

  נחתומי אהוד: שם ושם משפחה  

  058465790 .:ז.ת' מס  

  1963 :שנת לידה  

  מנהל כללי :תפקיד  

  23/8/10 :תאריך מינוי  

  אין :תפקידו בחברה קשורה  

  לא :ירה אחר או של בעל ענייןהאם הוא בן משפחה של נושא משרה בכ  

תואר שני , תואר ראשון  בכלכלה ובסוציולוגיה: השכלתו ועיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות
ל קרן הפנסיה "לשעבר מנכ. יועץ פנסיוני ופיננסי. עברית ירושלים' אונ -בכלכלה ובמנהל עסקים 

  .ל מגדל חברה לביטוח"ומשנה למנכ" מקפת"

  
  

  שוד טלימי: שם ושם משפחה  

  027785070 .:ז.ת' מס  

  1970 :שנת לידה  

  מנהלת סיכונים :תפקיד  

  12/12/10 :תאריך מינוי  

  אין :תפקידו בחברה קשורה  

  לא :האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  

 -BSCתואר ראשון סטטיסטיקה ואקטואריה : השכלתו ועיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות
, ל"סמנכ. תל אביב' אונ -מימון /תואר שני מנהל עסקים, של ויטסווטרסטרנד יוהנסבורג' אונ

   . מנהלת סיכונים ראשית בכלל ביטוח

    

  מבקר הפנים של הקרן  

  רואי חשבון -אלמגור את זוהר , בריטמן: שם החברה  

  דן הלפרן: שם ושם משפחה  

  024506842 .:ז.ת' מס  

  1969 :שנת לידה  

  קר פניםמב :תפקיד  

  9/8/10 :תאריך מינוי  
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  רואה חשבון  של התאגיד   -: 13סעיף 
          
    . אביב-תל ,3עמינדב  , קוסט פורר את קסירר                 

  
    
  האקטואר של קרן הפנסיה  -: 14סעיף 

  
  ישעיהו אורזיצר    

  
  

   המלצות והחלטות הדירקטוריון  -: 15סעיף 
  

  .אין 
  
  

  ביטוח וחיסכון בשנת הדוח, י הממונה על שוק ההון"בתקנון קרן הפנסיה שאושר עשינויים   - :16סעיף 
    
  2013ספטמבר ואוקטובר , מהדורת אפריל: עדכון התקנון 

  
  תנאי שכר  -: 17סעיף 

  
  .הקרן מנוהלת בניהול מורשה                 

  
  

      
  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע    2014, סבמר 27

  )רשהבניהול מו( 
  שם התאגיד    תאריך

  
  
  
  

  ב בן אוריוא
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