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עתודות קר פנסיה לשכירי ועצמאיי בע"מ )להל&"החברה"(
דוח הדירקטוריו על מצב עניני התאגיד לתקופה שנסתיימה ביו  30בספטמבר  2009סוקר את השינויי העיקריי בפעילות
החברה לתקופה של ינואר ועד ספטמבר ") 2009תקופת הדוח"( הדוח נער %בהתא לחוזר פנסיה  200737שפורס על ידי
משרד האוצר –אג שוק ההו ,ביטוח וחסכו .

 .1התפתחויות מאז הדוח האחרו
בפרק זה יסקרו חוקי  ,תקנות ,חוזרי  ,טיוטות חוקי  ,תקנות וחוזרי עיקריי שפורסמו על ידי הכנסת ,הממשלה או
המפקח על הביטוח ,לפי העניי ,לאחר פרסו מועד הדוח התקופתי לשנת .2008

.1

בנובמבר  2009פורס חוזר סוכני ויועצי בדבר קבלת תמורה או טובת הנאה מנות שירות .עניינו של החוזר
בהתקשרות של סוכ ביטוח ע נות שירותי שעניינה הפנייה של לקוח בעבור תמורה או טובת הנאה אחרת ,אשר
אינה עולה בקנה אחד ע חובות האמו והזהירות של הסוכ כלפי הלקוח וע צפיות הלקוח מהסוכ .החוזר קובע,
כי על סוכ ביטוח המעורב בבחירת הלקוח בנות שירות )שמאי ,עו"ד ,רופאי  ,סוקרי  ,מתקיני מערכות מיכו,
וכיו"ב( לפעול לטובת הלקוח בלבד ולפי שיקול דעת מקצועי .החוזר קובע ,כי אסור לסוכ ביטוח לקבל כל תמורה או
טובת הנאה ,בי במישרי ובי בעקיפי ,בשל הפניית לקוח לנות שירות כאמור )בכ ,%מרחיב החוזר את האיסור,
הקבוע כיו לסוכ ביטוח לקבל עמלה או טובת הנאה אחרת בקשר לבחירת שמאי עבור הלקוח ,לנותני שירות
נוספי ( .כמו כ ,קובע החוזר כי אסור לגו מוסדי להעניק לסוכ הביטוח תמורה או טובת הנאה ,במישרי או
בעקיפי ,בשל הפניית לקוח לנות השירות .תחילתו של החוזר ביו פרסומו.

.2

באוגוסט  2009פורס חוזר בעניי "הוראות בדבר חישוב שווי נכסי לא סחירי של גו מוסדי" .מטרת החוזר היא
קביעת עקרונות לאופ חישוב שווי נכסי בגופי מוסדיי ולתהליכי הבקרה עליה  .החוזר קובע כללי מפורטי
לחישוב שווי נכסי סחירי  ,כאשר על פי החוזר לצור %הגדרת ני"ע סחיר יש לעמוד בתנאי של היק מסחר
מינימלי בנייר הער .%כמו כ ,מפרט החוזר כללי לחישוב שווי נכסי לא סחירי  ,תו %פירוט לכל אחד מסוגי
הנכסי הלא סחירי  .החוזר קובע ומחדש כי גו מוסדי ירכוש נכס חוב שאינו רשו למסחר אשר היק ההנפקה
שלו עולה על  100מיליו ש"ח או מספר נכסי חוב של אותו מנפיק אשר אינ רשומי בזירת מסחר וסכומ עולה על
 100מיליו ש"ח רק במידה שמונה לנכס החוב או למספר נכסי החוב ,לפי העניי.
על פי החוזר על ועדת השקעות של גו מוסדי לוודא קיומו של מער %בקרה שוט ומער %ביקורת על אופ חישוב שווי
הנכסי ועל עדכניות הערכת .
בהתא לתיקו להוראות החוזר שפורס בנובמבר  2009יישו חלק מהוראות החוזר נדחה ליו  1ביולי  2010או
לתחילת פעילותה של הזוכה במכרז פומבי שפרס האוצר לעני הקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירי פרטניי
ושערי ריבית עבור גופי מוסדיי  ,לפי המאוחר.

.3

בספטמבר  2009פורס דוח הביניי של הועדה לקביעת פרמטרי להתייחסות גופי מוסדיי המעמידי אשראי
באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות )דוח "ועדת חודק"( .מטרת הועדה הייתה להמלי ,על הפעולות
הנדרשות בכדי לשפר את התהליכי הפנימיי הקשורי להשקעה של גופי מוסדיי באיגרות חוב ואת היק
המידע שיהיה על התאגיד המנפיק למסור לגופי המוסדיי  .בהמש %לדוח ועדת חודק פרס משרד האוצר טיוטת
חוזר בעניי השקעת גופי מוסדיי באגרות חוב לא ממשלתיות ,שמטרתו לייש את מסקנות הועדה .מטרת החוזר
היא קביעת הוראות שיחולו על הגופי המוסדיי בעת תהלי %ההשקעה באיגרות חוב לא ממשלתיות ,החל משלב
בחינת ההשקעה ועד לפירעונו הסופי של החוב .הוראות החוזר משלימות את הוראות חוזרי אשראי שפורסמו
במהל %שנת  .2007החוזר קובע הוראות בעניי הכנת אנליזה של איגרת חוב )סחירה ולא סחירה( טר רכישה בשוק
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ראשוני ,אישור ועדת השקעות לרכישת איגרת חוב )סחירה ולא סחירה( מעבר לס מינימאלי ,מועד קבלת מידע לפני
הנפקה של איגרת חוב )סחירה ולא סחירה( ,קבלת מידע לפני הנפקה מתאגיד שאינו מדווח )שמנפיק איגרת חוב לא
סחירה( ,קבלת מידע שוט ומיידי במהל %חיי החוב מתאגיד שאינו מדווח )שהנפיק איגרת חוב לא סחירה( ,תניות
חוזיות ואמות מידה פיננסיות מינימאליות )עבור איגרת חוב סחירה ולא סחירה( ,תניות חוזיות ואמות מידה
מומלצות ,הוצאות הנפקה ונאמ עבור איגרת חוב לא סחירה וסיווג איגרות חוב.
.4

בספטמבר  2009פורסמה טיוטה שניה של חוזר גופי מוסדיי בעניי מדיניות תגמול בגופי מוסדיי  .מטרת
החוזר היא קביעת קווי מנחי לעניי גיבוש מדיניות תגמול של )א( נושאי משרה בגופי המוסדיי ו )ב( נושאי
משרה ועובדי המועסקי במער %ההשקעות של הגו המוסדי .טיוטת החוזר מבקשת לקבוע כי מדיניות התגמול
תגובש באופ שיצור תמרי ,לנטילה מושכלת של סיכוני בגו המוסדי ובחוזר מפורטי מספר עקרונות בקשר לכ.%
כמו כ ,נקבע הלי %קביעת המדיניות )ומעורבי בו הדירקטוריו ,ועדת הביקורת ומבקר הפני ( .בטיוטת החוזר
ניתנת התייחסות נפרדת להסדרי תגמול של עובדי מער %ההשקעות של הגו המוסדי.

.5

בספטמבר  2009פורס חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור .החוזר הינו צעד אחד משורה של צעדי
שבכוונת המפקח לנקוט לשינוי האופ בו גופי מוסדיי מיישבי תביעות .החוזר קובע כללי לגבי אופ בירור
תביעה וטיפול בפניות ציבור ,לרבות לוחות זמני למענה על תביעות ועל פניות וכללי לשמירת מידע ומסמכי .
החוזר קובע כללי פרטניי בדבר אופ הטיפול בתביעות ובפניות ציבור ,המהווי את אמנת השירות המומלצת,
כאשר גו מוסדי רשאי לסטות מה רק א הכללי החדשי שייקבעו על ידו אינ סוטי באופ בלתי סביר
מהכללי שנקבעו בחוזר .בנוס ,נקבע כי הפרת הכללי הנ"ל מהווה ה הפרת חוזה )הכללי נחשבי חלק
מהפוליסה( וה עבירה על החוק )לרבות לעניי עיצו כספי( .החוזר ייכנס לתוק ב  .1.1.2011לגבי ביטוח חובה
ייכנס החוזר לתוק ב  1.7.2011החוזר חל לגבי ענפי הביטוח הבאי  :ביטוח פנסיה  לגבי סיכוני נכות ומוות בלבד;
ביטוח חיי  לגבי סיכוני אובד כושר עבודה וריסק מוות בלבד; ביטוח מפני תאונות אישיות; ביטוח מפני מחלות
ואשפוז )למעט ביטוח שיניי ולמעט ביטוח בריאות לעובדי זרי ולתיירי (; ביטוח רכב חובה; ביטוח רכב רכוש;
ביטוח מקי לדירות; ביטוח נסיעות לחו"ל.

.6

בספטמבר  2009פורס חוזר גופי מוסדיי בדבר איסו מידע סטטיסטי אגב יישוב תביעות מטרת החוזר לקבוע
חובת איסו ושמירה של נתוני סטטיסטיי ביחס לתביעות של גו מוסדי והצגת באתר האינטרנט של הגו
המוסדי ,בכל שנה קלנדרית ביחס לשנה שחלפה ,וזאת ביחס לתביעות שהוגשו בארבע השני האחרונות .מטרות
איסו המידע הסטטיסטי ופרסומו הינ ,בי היתר ,הגברת הפיקוח והאכיפה של הוראות רגולטוריות בעניי יישוב
התביעות וכ מת כלי נוס למבוטחי ולעמיתי הפוטנציאליי בבחירת הגו המוסדי עמו יתקשרו .החוזר חל
לגבי ענפי הביטוח שלגביה חל חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור הנ"ל.

.7

באוגוסט  2009פורס חוזר בעניי מער %התפעול והבקרה בתחו ההשקעות של גו מוסדי .מטרת החוזר להבטיח
קיומה של תשתית ארגונית לתפעול נכסי ההשקעה של גופי מוסדיי ובקרה על ניהול  ,תו %הגדרת פעילויות חובה
ותחומי אחריות והפרדה מבנית שעניינה מניעת ניגודי ענייני  .החוזר קובע את המבנה הארגוני והכפיפות של
יחידות המער %העורפי והבקרה בגופי המוסדיי ומפרט את תפקידיה השוני .

.8

ביו  16באוגוסט  2009נכנסו לתוק מספר הוראות הכלולות בחוק ההוצאה לפועל )תיקו מס'  ,(29התשס"ט2009
שפורס בנובמבר ) 2008להל" :התיקו"( ,ובי היתר ,הוראה המרחיבה את סמכות רש ההוצאה לפועל ,וקובעת
שיהיה רשאי מיוזמתו או על פי בקשה לצוות על כל אחד מ הגורמי המפורטי בתוספת השניה לתיקו ,ובכלל
מבטחי וחברות מנהלות ,למסור לידיו מידע על החייב המצוי בידיה בהתא למפורט בתוספת )לעניי מבטח –
זכויות החייב כלפי המבטח ,הלוואות שהחייב קיבל מהמבטח וטר נפרעו וערבויות שבתוק ,שניתנו לבקשת
החייב; לעניי חברה מנהלת – זכויות החייב בקופת גמל המנוהלת בידי החברה המנהלת והלוואות שהחייב קיבל
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מהחברה המנהלת או מכספי קופת הגמל שבניהולה וטר נפרעו( ,א שלא על יסוד כתב ויתור על סודיות ובלבד
שהחייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלו חובותיו או שרואי אותו ככזה.
תחילתה של ההוראה האמורה היא ביו  16באוגוסט  ,2009לעניי מסירת מידע על ידי מבטח וחברה מנהלת ,על
זכויות החייב כלפי המבטח וזכויות החייב בקופת גמל המנוהלת בידי חברה מנהלת ,בהתאמה.
תחילתה של ההוראה לעניי מסירת מידע על ידי מבטח וחברה מנהלת ,על הלוואות וערבויות כאמור ,תהיה ביו
שיקבע שר המשפטי  ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט בצו ,לא יאוחר מתו שלוש שני מיו פרסו החוק
דהיינו :יו  16בנובמבר .2011
הגופי המוסדיי בקבוצה נערכי ליישו הנ"ל באופ ממוכ בשיתו ע מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ.

.9

באוגוסט  2009פורסמה טיוטת חוזר גופי מוסדיי בעניי עבודה באמצעות חשבו מפצל ומניעת הטרמה .מטרת
חוזר זה היא קביעת נהלי לאופ פעילות גופי מוסדיי באמצעות חשבו מפצל אשר מאפשרי מת מענה תפעולי
לניהול ההשקעות בחשבונות ההשקעה השוני

במקביל לשמירה על אי אפליה בי החשבונות השוני

ומניעת

הטרמה ).(Front Running
.10

ביולי  2009פורס חוזר גופי מוסדיי בדבר הצהרה מראש של גו מוסדי על מדיניות השקעה שלו .החוזר קובע כי
על כל גו מוסדי להצהיר אחת לשנה ,באמצעות אתר האינטרנט שלו ,עד  30ימי מהמועד בו נקבעה על ידו מדיניות
ההשקעה ולא יאוחר מיו  31בינואר בכל שנה ,על מדיניות ההשקעות הצפויה שלו לכל מסלול בניהולו ,לשנה
הקלנדארית הקרובה .מדיניות ההשקעה תתייחס למסלולי השקעה מתמחי ושאינ מתמחי  ,תתייחס לאפיקי
ההשקעה המפורטי בחוזר ,ותקבע שיעורי חשיפה לאפיקי כאמור .בנוס ,יקבעו מדדי ייחוס רלבנטיי לכל
אפיק .בציו שיעורי החשיפה יקבעו ג טווחי סטייה בהתא למגבלות כמפורט בחוזר .החוזר קובע כי במקרה בו
שונתה מדיניות ההשקעות ,או נוצרה סטייה באחד או יותר מאפיקי ההשקעה החוצה את גבולות שיעור החשיפה
הצפוי ,יפורס דיווח תו 30 %ימי עסקי מיו השינוי וידווח לעמיתי בדוח הרבעוני העוקב תו %התייחסות למהות
השינוי והסיבות לכ .%מטרת הפרסו הינה לאפשר לחוסכי לפקח ,לבקר ולהערי %את ביצועי הגו המוסדי ביחס
למדיניות ההשקעות שהצהיר עליה וביחס למדדי הייחוס הרלוונטיי אות בחר להשיג.

.11

ביולי  2009פורסמה הבהרה בעניי מינוי דירקטור על ידי גו מוסדי .ההבהרה פורסמה בעקבות פניות שהגיעו
מהגופי המוסדיי  ,בה עלתה הסוגיה הא  ,מאחר והגדרת אמצעי שליטה בחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי
)ביטוח( ,התשמ"א 1981אשר הוחלה ג בחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,התשס"ה 2005קובעת
כי אחד מסוגי אמצעי השליטה הוא הזכות למנות דירקטור בתאגיד בו מחזיק הגו המוסדי אמצעי שליטה ,מינוי
דירקטור אשר מומל ,על ידי גו מוסדי יכול לעלות בנסיבות מסוימות לכדי שליטה בתאגיד .הפיקוח הבהיר כי זכות
של גו מוסדי להמלי ,על זהות דירקטור שימונה על ידי בעל השליטה בחברה מסויימת ,מכוח הסכ הצבעה להגנת
זכויות המיעוט גרידא ,דהיינו הסכ הצבעה חד צדדי שבו התחייב בעל השליטה בלבד לתמו %במועמד לדירקטוריו
שיומל ,על ידי הגו המוסדי ללא התחייבות מקבילה מצד הגו המוסדי להצביע בעד הדירקטורי שיומלצו על ידי
בעל השליטה לא תחשב כשלעצמה כיוצרת שליטה של הגו המוסדי בתאגיד.
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ביולי  2009פורסמה טיוטת חוזר גופי מוסדיי בעניי כללי פרסו תשואה לגופי מוסדיי מטרת טיוטת החוזר
לקבוע כללי לפרסו תשואה על ידי גופי מוסדיי  ,וכ לספק מידע מדויק אודות התשואות שהשיגו הגופי
המוסדיי וההשוואות ביניה  .הטיוטה כוללת מספר שינויי לעומת החוזר הקוד בעניי פרסו תשואה על ידי
גופי מוסדיי  .עיקר השינויי הינ ) :א( פרסו תשואה שנתית בלבד) .ב( בכל פרסו תשואה של מסלול השקעה,
הגו המוסדי חייב לפרס תשואה שנתית ממוצעת של אותו מסלול השקעה לשלוש ולחמש השני האחרונות) .ג(
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בכל פרסו תשואה של מסלול השקעה ,הגו המוסדי חייב לפרס מדד סיכו של אותו מסלול השקעה לתקופה של
 5שני ) .ד( החלת החוזר על סוכ ביטוח פנסיוני.
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ביולי  2009פורסמו תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,
התשס"ט –  2009אשר הוראותיה מאמצות את המלצות הועדה לבחינת הצעדי הדרושי להגברת מעורבות
הגופי המוסדיי בשוק ההו בישראל )"ועדת חמדני"( אשר סיימה את עבודתה בינואר .2008
התקנות קובעות ,בי היתר ,חובת השתתפות והצבעה של משקיע מוסדי )חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות
עבור קופת הגמל שבניהולה ,ומבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה( באסיפה כללית של
תאגיד שהוא בעל זכות הצבעה בו ,בנושאי המנויי בתקנות ,מקרי בה ידרש אישור נציגי חיצוניי להצבעה
והוראות ביחס להתקשרות משקיע מוסדי ע גור מקצועי לצור %גיבוש המלצות הצבעה באסיפות .הוראות
התקנות יחליפו ג את הוראת תקנה 41ה 1לתקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( ,תשכ"ד1964
בעניי זה.
בנוס לתקנות פורס ביוני  2009ג חוזר גופי מוסדיי בדבר הגברת מעורבות הגופי המוסדיי בשוק הו
בישראל ,אשר בא להסדיר נושאי נוספי לרבות :חובתו של משקיע מוסדי לקבוע ולפרס באתר האינטרנט שלו
את הנושאי הבאי  (1) :מדיניות ההצבעה בנוגע להצעות החלטה בנושאי שוני )כמפורט בתקנות(; ) (2אופ
הצבעתו בפועל לרבות פירוט הא ההצבעה היתה בהתא למדיניות ההצבעה שלו או של הגור המקצועי עימו
התקשר ופירוט א ההצבעה היתה בנסיבות בה קיי ניגוד ענייני  .נקבע ג שהצבעה על פי המלצת גור חיצוני
מהווה אמצעי ראוי להתמודדות ע החשש מהצבעה בניגוד ענייני ; ) (3אמות מידה ביחס לאיכות הממשל
התאגידי של חברות ,המנחות את ועדת ההשקעות שלו בבואה להחליט על השקעות בניירות ער .%הוראות החוזר
יחולו על חברות ביטוח – לגבי התחייבויות תלויות תשואה ,על חברות מנהלות – לגבי קופות הגמל וקרנות הפנסיה
שבניהול ועל קרנות הפנסיה הותיקות.
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ביוני  2009פורס חוזר גופי מוסדיי אשר על פיו נדחה בשנה היישו לראשונה של ההוראות בדבר אחריות
ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי ) .(SOX 404בכל האמור לדוחות הכספיי המפורסמי לציבור
הרחב ,נדחה היישו מיו  31.12.2009ליו  .31.12.2010בכל האמור לדיווחי כספיי הנגזרי מהדוחות הכספיי
ודוח לעמית או למבוטח )להל "דיווחי נילווי "( ,נדחה היישו מיו  31.12.2010ליו  .31.12.2011כמו כ ,נקבעו
בהוראה אבני דר %לתקופת הביניי בקשר להשלמת תיעוד תהליכי העבודה והבקרה ,אימות התיעוד וקבלת אישור
רואי החשבו בקשר לביצוע פעילות זו ,ובקשר להשלמת תיחו העבודה בנושא הדיווחי הנילווי .
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ביוני  2009פורס

חוזר גופי מוסדיי בעניי הסדרת אופ התנהלות של הגופי המפוקחי במסגרת בירור

תלונות הציבור .החוזר קובע את אופ ההתנהלות של חברות הביטוח ,חברות מנהלות ,סוכנויות ביטוח ,סוכני
ביטוח ,יועצי פנסיוניי  ,סוכני שיווק פנסיוניי והתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ )"הפול"(
בטפל בפניות ציבור שהממונה או סגנו מברר לפי סמכותו החוקית .החוזר מפרט הוראות לעניי אופ התשובה
לפניות ,המועדי להמצאתה ועוד .בי היתר קובע החוזר כי על המפוקח להשיב לפניה באופ מפורט ומנומק ולצר
את המסמכי אשר נוגעי לבירור הפניה .המפוקח לא יהיה רשאי ,במועד מאוחר יותר ,להעלות טענות ו/או
להמציא מידע ומסמכי שלא נכללו בתשובתו .תחילתו של החוזר בספטמבר .2009
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ביוני  2009פורסמה טיוטת חוזר גופי מוסדיי בעניי ניהול טכנולוגיות מידע בגופי מוסדיי  .מטרת החוזר
להבטיח את ניהול התקי של המערכות הטכנולוגיות התומכות בליבה העסקית והתפעולית של הגופי המוסדיי ,
ואת תמיכת בפעילות העסקית והוראות הדי .טיוטת החוזר כוללת הוראות הנוגעות לאחריות של האורגני
השוני בגו המוסדי בקביעת מדיניות ואסטרטגיה בתחו טכנולוגיות המידע ,בביצוע בקרה ופיקוח שוטפי ;
בניהול של תחו טכנולוגיות המידע; בקיומ של מנגנוני פיקוח ובקרה בתחו טכנולוגיות המידע; בקביעת
עקרונות ונהלי עבודה בביצוע רכש ופרויקטי מהותיי בתחו טכנולוגיות המידע; בקביעת עקרונות ונהלי עבודה
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בקשר ע תהליכי המבוצעי במיקור חו (Outsourcing) ,בתחו טכנולוגיות המידע; ובקיומה של מערכת
הולמת לניהול שינויי במערכות המידע בגו מוסדי ,במטרה להבטיח כי השינויי האמורי מתועדי ונתוני
לפיקוח ובקרה באופ שוט.
בנוס ,כוללת הטיוטה הוראות הנוגעות לעמידה בדרישות ציות ולניהול סיכוני בתחו טכנולוגיות המידע.
יישו הוראות טיוטת החוזר עשוי להיות כרו %בהגברת השקעות והוצאות החברה בגי מיכו .בשלב זה ,החברה
לומדת את הוראות החוזר והשלכותיו ואינה יכולה להערי %את השלכותיו ,בי היתר ,מאחר שלא נית להערי %בשלב
זה את פרטי ההסדרי
הפיקוח על הביטוח.
.17

שיאומצו בחוזר כפי שיפורס

בעקבות הדיוני

המתקיימי

בי חברות הביטוח לבי

במאי  2009פורסמה טיוטת חוזר סוכני ויועצי בעניי התקשרות גו מוסדי ע בעל רישיו ,המסדירה את אופ
העברת הכספי שנגבו מהלקוחות לידי הגו המוסדי .הטיוטה מתאימה ומחילה את נהלי העבודה שנקבעו בחוזר
ביטוח  2004/14ביחס לאופ הטיפול בדמי הביטוח המשולמי למבטח באמצעות סוכ ביטוח ,לכל הסכ
התקשרות שבי גו המוסדי לבי בעל הרשיו :יוע ,פנסיוני או סוכ ביטוח .בהתא לטיוטה על הגו המוסדי
להתקשר ע בעל רשיו לצור %תיוו %לעני ביטוח רק באמצעות הסכ בכתב ,שיכלול בי היתר הוראות בדבר אופ
העברת ההפקדות .הסכ ההתקשרות יכול שיורה על העברת מלוא ההפקדות מאת המבוטח ישירות לגו המוסדי,
ובכל מקרה שה אינ מועברות כ %אזי הסכ ההתקשרות יהווה ג חוזה נאמנות ועל בעל הרישיו תוטל החובה
להעביר את הכספי באמצעות חשבו נאמנות ,באחת מבי שלוש החלופות המנויות בטיוטת החוזר .הפקדות שגבה
בעל הרשיו ,לרבות רווחי ההשקעות שניצמחו מה בחשבונות הנאמנות ,יחשבו כאילו התקבלו ישירות בחשבו
המבוטח שבגו המוסדי .בעל הרשיו לא יעכב את הסכומי האמורי  ,לא יקזז מה סכומי שהוא זכאי לקבל
מגו מוסדי ולא יעשה בה כל שימוש אחר מלבד העברת במלוא לידי הגו המוסדי .בעל הרשיו יפעל לכ%
שחשבונות הנאמנות לא ימצאו ביתרת חובה ויהיו נקיי וחופשיי מכל משכו ,שעבוד ,עיקול חוב או זכות לטובת
צד שלישי כלשהו .רווחי שנצברו בחשבונות הנאמנות יועברו על ידי בעל הרשיו אחת לרבעו לכל גו מוסדי.
ההפקדות בביטוח פנסיוני יועברו מחשבונות הנאמנות לגו המוסדי בתו %חמישה ימי עסקי ממועד הפקדת ,
והפקדות בביטוח כללי יועברו מחשבונות הנאמנות לגו המוסדי בתו %עשרה ימי עסקי ממועד הפקדת .
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באפריל  2009פורס חוזר גופי מוסדיי בעניי טיפול בחובות בעייתיי ופעולות גופי מוסדיי לגביית חוב וזאת
בעקבות טיוטת חוזר מחודש פברואר  2009בנושא .בחוזר נקבע כי לאור המשבר הפיננסי בשוק האג"ח וההלוואות
מחוייבי הגופי מוסדיי )קרנות הפנסיה ,קופות הגמל וחברות הביטוח( ,בפרט מכוח חובת הנאמנות בה ה
חבי כלפי החוסכי  ,לנקוט באופ עצמאי ובמשות באמצעי לגביית החוב או ,במקרי המתאימי  ,לפעול
להשגת הסדרי חוב ,אשר יאפשרו ללווי לקיי את התחייבויותיה כלפיה  .בחוזר כללי המחייבי את הגופי
המוסדיי לפעול באופ אקטיבי לגביית תשלו בשל השקעות באגרות חוב קונצרניות ובשל הלוואות שניתנו על יד.
כמו כ נועד החוזר להגדיר פעולות מינימאליות שעל גו מוסדי לנקוט לצור %מעקב ובקרה שוטפי אחר חוב
שבניהולו ,לצור %הערכה ובחינת מצב החוב בתיק נכסי ההשקעה שבניהולו ,לצור %טיפול בחוב בעייתי ולצור %גיבוש
החלטה בדבר אמצעי שינקוט לגביית החוב ובדבר השתתפותו בתהלי %הסדר חוב ,וכ לקבוע את הגורמי
האחראי לביצוע פעולות אלה.
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במר 2009 ,שלח המפקח מכתב המורה למנהלי חברות הביטוח ,מנהלי החברות המנהלות של קרנות פנסיה ומנהלי
החברות המנהלות של קופות הגמל ,כי החל מהדוחות הכספיי לשנת  2008ועד ליו  30לדצמבר  ,2010חברת
ביטוח וחברה מנהלת לא תחלק דיבידנד אלא באישורו המוקד של המפקח .כמו כ ציי המפקח ,כי ככלל ,לא
תאושר חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על  25%מהרווח המותר לחלוקה.

.20

במר 2009 ,פירס המפקח נייר עמדה בדבר צעדי בשוק החיסכו הפנסיוני בעקבות אירועי המשבר העולמי.
במסגרת נייר העמדה פירט המפקח בעיקרי דברי את הצעדי שבכוונת הממונה על שוק ההו לנקוט לנוכח הבעיות
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שעלו אגב משבר זה .במהל %שנת  2009מרבית הצעדי האמורי הפכו להוראות די מחייבות או שמצויות בתבלי%
החקיקה .בי יתר הצעדי שטר הפכו להוראות כאמור ,נית למנות את הצעדי הבאי :
•

צמצו מספר מסלולי ההשקעה – יבוטלו מסלולי כלליי  ,מסלולי מתמחי בעלי תמהיל דומה ימוזגו,
פרסו הוראות וכללי לקביעת שמות לקופות גמל ולמסלולי השקעה שישקפו נכונה את פרופיל ההשקעות
בקופה או במסלול.

•

מעבר לפרסו תשואה שנתית של מוצרי החיסכו הפנסיוני – קביעת הוראות כי פרסו התשואה לא יוכל
להיעשות לתקופה הקטנה מ –  12חודשי  .בהתא ישנה האוצר ג את אופ דיווחי התשואות באתרי
הפנסיהנט ,גמלנט וביטוחנט.

•

חיוב בדיווח על דמי הניהול בדוח הרבעוני לחוס – %יתווס פירוט בדבר דמי הניהול שנגבו על ידי הגו
המוסדי ברבעו ,ה בדיווח הרבעוני הנשלח וה במידע האישי העומד לרשות הלקוח באינטרנט.

•

קביעת סטנדרטי למערכי שירות הלקוחות – בנוס לטיוטת החוזר בעניי בירור ויישוב תביעות וטיפול
בפניות הציבור ,תינתנה הוראות לעניי הגברת רמת השירות ג שלא במסגרת דרישות כספיות ,כגו מת
מידע וכו'.

•

שלב ניהול והחזקת אג"ח – הטלת חובת מעקב שוטפת על יכולת ההחזר של אג"ח סחירות כפי שקיי לגבי
אשראי לא סחיר ,חובת מיו וסיווג כל תיק אג"ח של גו מוסדי לחובות טובי  ,חובות בהשגחה וחובות
הדורשי נקיטת פעולות אופרטיביות.

•

איחוד והחמרת תקנות ההשקעה של הגופי המוסדיי – תיווספנה מגבלות כמותיות נוספות להשקעה של
גופי מוסדיי בענפי משק שוני ולהשקעה בקבוצת לווי  .יוחמרו המגבלות לעסקאות ע צדדי
קשורי .

•

החמרת כללי ההשקעה לכספי הנוסטרו של חברות הביטוח – יעודכנו כללי ההשקעה של נכסי הנוסטרו תו%
שימת דגש על כללי לשמירת היציבות ולהבטחת רמת ההו המינימלי.
הממונה א קבע לו"ז צפוי לפרסו טיוטת הסדרה של הצעדי האמורי לעיל במהל %שנת .2009
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באוקטובר  2009פורסמה טיוטה שניה של חוזר גופי מוסדיי קידוד מוצרי חיסכו פנסיוני .מטרת הטיוטה הינה
ליצור שיטת קידוד אחידה למוצרי החסכו הפנסיוני השוני  ,שתאפשר זיהוי חד ערכי לגופי המוסדיי ולמוצרי
החסכו הפנסיוני השוני  .בהתא לטיוטת החוזר נדרש גו מוסדי לציי את קוד מוצר החסכו הפנסיוני ,כפי
שנקבעו בטיוטת החוזר ,בכל דיווח שלו לרבות דיווחי לעמיתי  ,לגופי מוסדיי אחרי  ,למעסיקי  ,למנהלי
הסדר ,לסוכני ביטוח או ליועצי פנסיוניי וכ בכל פרסו לרבות באתר האינטרנט של הגו המוסדי.
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באוקטובר  2009פורסמה טיוטת חוזר גופי מוסדיי בדבר איסו מידע סטטיסטי אגב טיפול בבקשות למשיכה
ולהעברת כספי  .מטרת הטיוטה לקבוע חובת איסו ,שמירה ודיווח על נתוני סטטיסטיי ביחס למש %זמ
הטיפול בבקשות למשיכת כספי  ,להעברת כספי ולקבלת קצבת זקנה שהועברו לגו מוסדי או למי מטעמו ,וכ
הצגת באתר האינטרנט של הגו המוסדי בכל שנה קלנדרית ביחס לשנה שחלפה וביחס לארבע השני האחרונות.
מטרת איסו המידע הסטטיסטי ופרסומו הינה לאפשר פרסו מדדי אשר יצביעו על יעילות הגופי המוסדיי
בטיפול בבקשות כאמור באופ שיהווה כלי נוס לעמיתי הפוטנציאליי בבחירת הגו המוסדי עימו יתקשרו.
טיוטת החוזר ,א תתקבל ,עתידה לחול על הגופי המוסדיי החל מינואר  ,2010זאת למעט הדרישה להצגת
הנתוני באתר האינטרנט לעניי ארבע השני האחרונות ,לעניי זה התחולה נקבעה למרס  2014וכי עד למועד
האמור יוצגו נתוני הנוגעי לשנה הקודמת בלבד.
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בספטמבר  2009פורסמה טיוטת חוזר גופי מוסדיי בדבר נוהל איתור עמיתי ומוטבי וכ טיוטת תקנות הפיקוח
על שירותי פיננסיי )קופות גמל()איתור עמיתי ומוטבי ( ,התשס"ט .2009טיוטת החוזר וטיוטת התקנות נועדו
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להסדיר שמירת קשר רצי ושוט ע כל המבוטחי והעמיתי שאת כספיה מנהלי הגופי המוסדיי וזאת
באמצעות יצירת מנגנו לאיתור עמיתי שהקשר עימ נותק ,לאיתור מוטבי לאחר מותו של העמית ,וכ יידוע
העמיתי או המוטבי כי עומדי לזכות כספי  .הטיוטות קובעות הוראות בדבר פעולות שעל חברה מנהלת
לנקוט לש ביצוע האיתור ולש יידוע העמיתי או המוטבי כי עומדי לזכות כספי במסגרת הפעולות תתבצע
פניה לעמית כקבוע בתקנות והעמית יעודכ כי עליו ליצור קשר ע הגו המוסדי וא לא יעשה כ תועבר יתרת
הכספי הרשומה לזכותו לניהול האפוטרופוס הכללי .הטיוטות קובעות כללי להעברת כספי לידי האפוטרופוס
וכללי לגו המוסדי לאחר העברת הכספי לאפוטרופוס .טיוטת החוזר קובעת כללי בקרה ,פיקוח ודיווח לצור%
הבטחת ישו שוט ותקי של הוראות הטיוטות .במסגרת הטיוטות נקבע ,בי היתר ,כי על הגו המוסדי לצמצ
ולהגביל את ההרשאות לביצוע פעולות בחשבונות העמיתי שהקשר עמ נותק ובחשבונות עמיתי שנפטרו .עוד
נקבע בטיוטות כי הגו המוסדי יפרס אחת לרבעו באתר האינטרנט שלו ממשק משתמש אשר יאפשר לעמית
שהקשר עימו נותק לבדוק באמצעות מספר מזהה הא יש לעמית נכסי בגו המוסדי .טיוטת התקנות קובעת
הוראות לעניי גביית דמי ניהול בתקופה אשר במהלכה לא יהיה קשר ע העמית ,ובי היתר נקבע כי בתו שישה
חודשי מהמועד בו נותק הקשר ע העמית יגבה הגו המוסדי דמי ניהול בשיעור שנתי של  0.1%מס %כל הנכסי
שבחשבו העמית וזאת למעט קופת גמל ענפית וקר ותיקה.

הטיוטות דלעיל ייכנסו לתוק  60ימי מיו פרסו התקנות ,למעט הוראות בדבר הקמת ממשק ופרסו באתר
האינטרנט אשר יכנסו לתוק שישה חודשי מיו התחילה ולמעט ההוראות הנוגעות לקביעת נהלי עבודה וצמצו
ההרשאות אשר יכנסו לתוק תו %חודש ממועד התחילה.
.24

באוגוסט  2009פורסמה טיוטת חוזר בעניי התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתי ולמבוטחי לתיקו 3
ולביטול מס רווח הו .מטרת הטיוטה להתאי ולעדכ את הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני הנשלחי לעמיתי
ולמבוטחי לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( )תיקו מס'  ,(3התשס"ח –  2008הקובע ,בי היתר ,כי
החל מ –  1.1.08יופנו כל הכספי המופקדי לחסכו פנסיוני לקצבה וכ לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה
ליישו התכנית הכלכלית לשני  2009ו  ,(2010התשס"ט ) 2009להל" :חוק ההתייעלות"( ,שנכנס לתוק החל
מיו  1.7.09וביטל את מס רווח הו בגי ריבית ורווחי שנצברו בקופת גמל לתגמולי  ,לרבות בקופות ביטוח
לתגמולי  .טיוטת החוזר ,א תתקבל ,עתידה לחול על כל החברות המנהלות של קופות הגמל ועל כל חברות
הביטוח הפועלות בתחו ביטוח חיי החל מהדיווחי לשנת .2009
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ביולי  2009נשלח מכתב מאת אג שוק ההו ,ביטוח וחיסכו לידי מנהלי הגופי המוסדיי  ,נשיא לשכת סוכני
הביטוח ומנהלי הבנקי  .בהתא למכתב ,ובמטרה לייעל את תהליכי העבודה הקשורי בהעברת מידע וכספי בי
הגורמי הרלבנטיי בשוק החיסכו הפנסיוני ,בדעת האג לקד הקמה של מסלקה בתחו החיסכו הפנסיוני
וזאת כשלב נוס בהסדרת העברת המידע בשוק החיסכו הפנסיוני בישראל .אג שוק ההו מקד הקמת חברה,
בבעלות משותפת של השחקני השוני בשוק )גופי מוסדיי  ,מפיצי ולשכות מסחר( שתקי את המסלקה.
המסלקה שתוק תת שירותי בתשלו  ,לכל הגופי המוסדיי והמפיצי בשוק ,בי א ה חלק מבעליה ובי
א לאו .תפקידיה העיקריי של המסלקה יהיו ) (1העברת מידע בי הגורמי השוני בשוק החיסכו הפנסיוני
ובפרט בי היועצי הפנסיוני  ,הסוכני הפנסיוני והגופי המוסדיי ) (2העברת מידע בגי הגופי המוסדיי
השוני ) (3העברת מידע בי המעסיקי ובי המפיצי והגופי המוסדיי ) (4סליקת כספי החיסכו הפנסיוני.
הגורמי אשר מעוניני לקחת חלק בהקמת המסלקה ולהיות בעליה הוזמנו לחתו על מזכר הבנות בנוסח שצור
למכתב .בימי אלה שוקלי הגופי המוסדיי בקבוצה הא לקחת חלק בהקמת המסלקה.

.26

ביולי  2009פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותי

פיננסי

)קופות גמל( )הקמת מסלולי ברירת מחדל(,

התשס"ט  2009וכ טיוטת חוזר גופי מוסדיי בדבר התאמת מסלול החיסכו למאפייני העמית .מטרת הטיוטות
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לשנות את המצב הנוהג ,לפיו מרבית הכספי מנוהלי על ידי הגופי המוסדיי במסלולי כלליי  ,ללא התחשבות
במאפייניו האישיי של החוס ,%ותחת זאת להתאי את החיסכו לצרכי העמיתי  ,לאור %כל תקופת החיסכו.
בהתא לטיוטת התקנות ,על גו מוסדי להקי מסלולי השקעה לניהול כספי עמיתי  ,אשר יהוו מסלולי ברירת
מחדל של עמיתי בעת הצטרפות לקופת הגמל .על הגופי המוסדיי להקי  24מסלולי ברירת מחדל לעמיתי
שטר מלאו לה  55שני  ,מסלול אחד לעמיתי בגיל  5560שני ומסלול השקעה אחד לעמיתי בני  60ומעלה
שלא החלו לקבל קצבה .בהתא לטיוטת החוזר ,רשאית הקופה להקי בנוס ,ג מסלולי מתמחי  ,שבה
קיימת התחייבות לחשיפה בשיעור שלא יפחת מ  50%משווי נכסי המסלול ,או לאי חשיפה ,לאפיק או ענ השקעה
מסוי  .בנוס למסלולי האמורי  ,נקבע בטיוטת התקנות כי גו מוסדי המנהל קופת גמל משלמת לקצבה או קר
ותיקה ינהל חשבו אחד למקבלי הקצבאות ויקי מסלול השקעה אחד לאות נכסי .

בהתא לטיוטת החוזר דירקטוריו הגו המוסדי יקבע עד ליו  1.2.2010וידו אחת לשנתיי לפחות ,במודל לסיווג
העמיתי בקופות הגמל שבניהולו בהתא למאפייני רלוונטיי שיקבע ,ובכלל זה גילו של העמית ,שלפיו ישוי%
העמית לאחד ממסלולי ברירת המחדל בקופה.
על הגו המוסדי מוטלת חובה מתמשכת לבדוק את התאמת מסלול ברירת המחדל לחוס ,%ולהעביר את העמית
באופ ייזו ו/או לית הודעה לעמית על קיו אפשרות לעבור למסלול המתאי למאפייניו .טיוטת החוזר מטילה על
הגו המוסדי חובה למת הודעות א לעמיתי שאינ נמצאי במסלול ברירת המחדל.
בנוס קובעת טיוטת החוזר מועדי לקביעת מדיניות השקעות ומתווה להתאמת תמהיל ההשקעות על ידי וועדת
ההשקעות .הוראות הטיוטות לא יחולו על קופות גמל מרכזיות לקצבה ,קר ותיקה ,קופת גמל מרכזית לדמי מחלה,
קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ,קופת גמל מרכזית לפיצויי  ,קר השתלמות ,קופת גמל בניהול
אישי או קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתה.
בהמש ,%באוגוסט  2009פורסמה טיוטת חוזר גופי מוסדיי בעניי כללי לאישור מסלולי השקעה במוצרי חיסכו
פנסיוני .הטיוטה מסדירה את הכללי לאישור מסלולי ההשקעה במוצרי החיסכו הפנסיוני ואת הכללי לקביעת
שמותיה וזאת במטרה לשפר את איכות ניהול ההשקעות במסלולי ההשקעה ,לצמצ את הבעיות התפעוליות של
הגופי המוסדיי  ,להגביר את השקיפות ולסייע לפרט לקבל החלטה מושכלת בדבר המוצר הפנסיוני או המסלול
שנבחר על ידו .בהתא לטיוטה ,במסלול ברירת מחדל יופיע טווח הגילאי אליו מיועד המסלול .כמו כ ,גו מוסדי
לא ינהל מסלולי השקעה מתמחי  ,אלא א כ ה בעלי מובהקות השקעה שונה זה מזה .תנאי לניהול מסלול
השקעה מתמחה הוא שאפיק ההשקעה בו מתמחה המסלול מצוי בש המסלול שהחשיפה לאפיק ההשקעה הכלול
בשמו של המסלול ,תהיה בשיעור שלא יפחת מ  75%משווי נכסי המסלול וכ בתנאי שבמסלול השקעה שאינו
מנייתי ,נכסי המסלול לא יושקעו ,במישרי או בעקיפי ,לרבות באמצעות נגזרי  ,במניות או בניירות ער %המירי .
טיוטת החוזר תיכנס לתוק ע פרסומה ואול גו מוסדי אשר מנהל מוצר חיסכו שאושר לראשונה לפני מועד
תחילתו של החוזר ,יתאי את מסלולי ההשקעה להוראות החוזר עד ליו .1.1.2011
היה והוראות הטיוטות יתקבלו תידרש החברה להתאמת המוצרי וכ להערכות תפעולית ומיכונית משמעותית,
במיוחד בתקופת המעבר .החברה לומדת את הוראות הטיוטות האמורות ואינה יכולה להערי %בשלב זה את
השלכותיה.
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ביולי  2009פורס עידכו לחוזר סוכני ויועצי בדבר הוראות לעניי תוכנו של מסמ %הנמקה ומסירתו ללקוח
מחודש פברואר  ,2009הדוחה את מועד תחולת החוזר לינואר .2010
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ביוני  2009פורסמה טיוטה שניה של חוזר גופי מוסדיי בדבר דרישות הו מחברות מנהלות וכ טיוטת תקנות
הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל()הו עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת( תשס"ט  ) 2009להל" :טיוטת
התקנות"( וטיוטת תקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשס"ט .2009מטרת התיקו לחייב
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את החברות המנהלות לקיי

דוח דירקטוריו

כרית בטחו מספקת מפני סיכוני

תפעוליי

ועל מנת שזו תשמש ,בעת הצור,%

להזרמת הו לפעולות שוטפות ולהמש %פעילות התקינה של החברות המנהלות .בהתא לטיוטת התקנות ,ההו
העצמי ההתחלתי לחברה מנהלת יהיה  10מליו שקלי חדשי  .בהתא לטיוטת החוזר ,ההו המזערי הנדרש
מחברה מנהלת לא יפחת מהסכו הגבוה מבי ההו ההתחלתי כמפורט לעיל או סכו המורכב מאלה ) (1שיעור של
 0.3%מהנכסי המנוהלי שהיקפ אינו עולה על  10מיליארד ש"ח) (2שיעור של  0.2%מהנכסי המנוהלי
שהיקפ עולה על  10מיליארד ש"ח ואינו עולה על  20מיליארד ש"ח ) (3שיעור של  0.1%מהנכסי המנוהלי
שהיקפ עולה על  20מיליארד ש''ח .טיוטת החוזר קובעת שתי חלופות להחזקת ההו העצמי המזערי הנדרש;
באופ בו החברה המנהלת רשאית להפקיד את הסכו הנדרש בחשבו נאמנות מיוחד אשר משיכת כספי ממנו
תהיה רק באישור הממונה ובתנאי המפורטי בטיוטה או לחילופי ,רשאית החברה המנהלת ,להחזיק את הסכו
הנדרש במסגרת חשבונותיה ובתנאי שתעמיד הו נוס בסכו המורכב מגובה הנכסי הבלתי מוכרי  ,בתוספת
דרישות ההו בגי חברות מנהלות הנשלטות על ידי החברה המנהלת ,כהגדרת בטיוטת החוזר ,וכ בתנאי שהחברה
המנהלת תחזיק בנכסי בלתי משועבדי בגובה דרישת ההו העצמי המזערי הנדרש .האפשרות להחזיק את סכו
ההו המזערי הנדרש בחשבונות החברה המנהלת מותנה בכ %שהחברה המנהלת קיבלה את רישיונה לפניי מועד
פרסו החוזר .טיוטת החוזר ,א
תתקבל ,עתידה לחול על כל החברות המנהלות למעט חברה מנהלת של קופת ענפית וחברה מנהלת של קר פנסיה
ותיקהשבבעלות העמיתי  .חברה מנהלת שקיבלה רישיו לפני יו פרסו החוזר והונה העצמי ביו הפרסו קט
מההו העצמי המינימאלי הנדרש על פי החוזר ,תגדיל את הונה העצמי לכל הפחות במחצית מהסכו הנדרש עד
ליו  31במר 2010 ,ואת יתרת הסכו עד ליו  31בדצמבר  .2010הממונה רשאי להארי %את התקופה .היה
ויתקבלו הטיוטות יגדלו דרישות ההו של החברות המנהלות בקבוצה באופ משמעותי ,בהשוואה לדרישות ההו
הקימות היו )ראה ביאור  5לדוחות הכספיי (.
.29

באוגוסט  2009פורס חוזר גופי מוסדיי בעניי מבנה אחיד מצומצ להעברת מידע מגו מוסדי לבעל רשיו.
מטרת החוזר להסדיר את תהליכי העברת המידע בי גו מוסדי לבעל רישיו ,לצור %ביצוע ייעו ,או שיווק פנסיוני
ולצור %ייעו ,פנסיוני מתמש .%החוזר נקבעו כללי הנוגעי לדר %העברת המידע מגו מוסדי לבעל רישיו ,בי
היתר ,נקבע כי מת המידע יעשה רק לאחר קבלת יפויי כוח מאת הלקוח וכי המידע יכלול לפחות את הפרטי
המופיעי בחוזר .העברת המידע מהגו המוסדי לבעל הרשיו תעשה בתו 3 %ימי עסקי ממועד מסירת הבקשה
לקבלת המידע ובנוס ,כל עוד קיי הסכ יעו ,פנסיוני ויפוי כח בתוק ,יועבר המידע באופ שוט מדי רבעו .על
החברה להיער %מיכונית ליישו הוראות החוזר.

.30

במאי  2009פרס המפקח טיוטת חוזר בנושא מנגנו גביית דמי ניהול ,הקובעת כי על גו מוסדי לגבות דמי ניהול,
בתשלומי רצופי בסו כל חודש או בסו כל יו עסקי  ,בהתא לשיעור דמי הניהול העדכני שסוכ ע העמית
או המבוטח ואוסרת על הגו המוסדי להשתמש במנגנו המבוסס על החזר דמי ניהול בתו תקופה העולה על חודש.
מטרת הטיוטה למנוע קיו מנגנוני גביית דמי ניהול המבוססי על החזר דמי ניהול בתו תקופה מסוימת אשר
אינ משקפי נכונה את דמי הניהול שסוכמו ע העמית או המבוטח ומותני לעיתי בהשארות העמית או
המבוטח בקופה עד לתו אותה תקופה .טיוטת החוזר ,אמורה היתה לחול על הגופי המוסדיי החל מאוקטובר
.2009

.31

במאי  2009פרס

המפקח טיוטת חוזר המרחיבה את היק חובת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתי

ולמבוטחי  .טיוטת החוזר מרחיבה ,בי היתר ,את הפירוט הנית לחוסכי במסגרת הדיווח השנתי לגבי דמי הניהול
הנגבי על ידי הגו המוסדי ,לרבות שיעור ההנחה בדמי הניהול והתנאי לביטולה ולגבי הטבות בתנאי או בעלות
הכיסוי הביטוחי והתנאי לביטול  ,וכ מרחיבה את היק המידע הנית לחוסכי בדיווח הרבעוני ובשירות אחזור
המידע באינטרנט ,ובי היתר ביחס לדמי הניהול הנגבי ושיעור התשואה ,וזאת על מנת לאפשר לה לבחו את
תנאי החסכו הפנסיוני שלה באופ מקי יותר ולשפר את יכולת המיקוח מול הגופי המוסדיי .
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חובת משלוח הדיווח רבעוני לא תחול לגבי לעמיתי /מבוטחי

שלא הפקידו כספי במהל %הרבעו הרלוונטי,

ובלבד שיתרת החסכו המצטבר שלה נמוכה מ –  50,000ש''ח .טיוטת החוזר א תתקבל תחול על הגופי
החל בדיווח לרבעו הראשו של שנת ........................................................................2010
מוסדיי
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 .2המצב הכספי של קר הפנסיה
להל הסבר להתפתחויות שחלו בסעיפי המאז בתקופת הדו"ח ובפרט בענייני הבאי :

א.

שינויי בהתחייבות הפנסיונית:
 30בספטמבר
2009
התחייבות לפנסיונרי
התחייבות לפעילי זכויות שכבר נצברו
התחייבות לפעילי זכויות שייצברו בעתיד
התחייבות לעמיתי לא פעילי

ב.

826,445
2,896,818
1,911,375
1,516,541

 30בספטמבר
2008
אלפי ש''ח
637,186
2,124,292
1,605,023
2,490,700

 31בדצמבר
2008
696,209
2,804,419
2,454,314
2,159,854

העוד( האקטוארי
 30בספטמבר
2009
עוד )גירעו( אקטוארי

343,040

 30בספטמבר
2008
אלפי ש''ח
)(646,901

 31בדצמבר
2008
)(1,280,254

בתקופה של ינואר ועד ספטמבר  2009חל שינוי :מגרעו אקטוארי של כ 647מיליו ש''ח בתקופה המקבילה
אשתקד ,לעוד אקטוארי של כ  343מיליוני ש''ח .השינוי נובע בעיקר משינוי בריבית ההיוו והבדלי בי
התשואה הצפויה לבי התשואה שהושגה בפועל.

ג.

השפעת שינויי בהנחות ובבסיסי האקטואריי

לא חלו שינויי מהותיי בהנחות ובבסיסי האקטואריי בתקופת הדוח.

ד.

התפתחויות יוצאות דופ בהתחייבויות לעמיתי ,הסיבות לכ* והשפעת

לא חלו התפתחויות יוצאות דופ בהתחייבויות לעמיתי בתקופת הדוח ,למעט בנוגע לעוד האקטוארי כמפורט לעיל.

ה.

התפתחויות בהתחייבות הפנסיונית ובעוד( ההכנסות על ההוצאות.
 30בספטמבר  30בספטמבר
2008
2009
אלפי ש''ח
ס %המאז
התחייבות פנסיוניות
עוד הכנסות על הוצאות

4,700,129
4,695,505
694,997

12

3,934,533
3,932,444
20,861

 31בדצמבר
2008
3,904,337
3,901,599
)(129,579
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 .3תוצאות פעילות
להל ניתוח והסברי למרכיבי דוח הכנסות והוצאות ,בענייני הבאי:
א.

מרכיבי עיקריי של דוח הכנסות והוצאות ,לרבות הכנסות מהשקעות ,עוד( הכנסות מהשקעות ודמי ניהול

להל פירוט נתוני כספיי עיקריי מהדוח הכנסות והוצאות:

מזומני ושווי מזומני

לתקופה
שהסתיימה
ביו 30
בספטמבר
2009
באלפי ש''ח

אחוז
מעוד(
ההכנסות
%

לשנה
שהסתיימה
ביו 31
בדצמבר
2008
באלפי ש''ח

אחוז
מעוד(
ההכנסות
%

4,426

0.64

2,986

)(2.30

הכנסות מהשקעות )(1
381,107
286,140
8,566

54.84
41.17
1.23

81,452
)(218,353
3,062

)(62.86
168.51
)(2.36

בניירות ער %שאינ סחירי
בניירות ער %סחירי
בפיקדונות והלוואות

675,813

97.24

)(133,839

103.29

הכנסות אחרות

8



8

)(0.01

ס %הכל הכנסות

680,247

97.88

)(130,845

100.98

סיוע כספי מהאוצר בגי השנה הנוכחית

29,304

4.21

27,435

)(21.17

ס %הכל הכנסות)הפסדי (

709,551

102.09

)(103,410

79.80

הוצאות
דמי ניהול לחברה המנהלת )(2

14,554

עוד הכנסות ,נטו מועבר לדוח התנועה בקר הפנסיה )(3

694,997

2.09

26,169

20.20

)(129,579

 (1הכנסות מהשקעות :

א.

השקעה בניירות ער %שאינ סחירי  לתקופה שהסתימה ביו  30בספטמבר  ,2009ס %ההכנסות
מניירות ער %שאינ סחירי מהווה כ 55%מעוד ההכנסות ובשנת  2008ס %ההכנסות מניירות
שאינ סחירי מהווה כ.63%

ב.

השקעה בניירות ער %סחירי  לתקופה שהסתיימה ביו  30בספטמבר  ,2009ס %הרווחי מניירות
סחירי מהווה כ 42%מעוד ההכנסות ובשנת  2008ההפסד מניירות ער %סחירי מהווה כ.168%
עיקר השינוי נובע מכ %שבשנת  2008היו ירידות חדות בשווקי באר ,ובחו"ל ,ואילו בתקופה של
ינואר ועד ספטמבר  ,2009ניכרת מגמה של עליות בשווקי .
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 (2הוצאות דמי הניהול:
הוצאות דמי הניהול בתקופה של ינואר ועד ספטמבר  2009נמוכי
המקבילה אשתקד .הירידה נובעת בעיקר מירידה בדמי גמולי .

מהוצאות דמי הניהול בתקופה

 (3עוד הכנסות :
ישנה עליה בעוד ההכנסות בתקופה של ינואר ועד ספטמבר  :2009מהפסד של כ –  130מיליו ש''ח לשנת
 ,2008לעוד הכנסות של  695מיליו ש''ח לתקופה של תשעה חודשי  ,שהסתיימה ביו  30בספטמבר,
 .2009עיקר השינוי נובע מירידות חדות שהיו בשווקי באר ,ובחו"ל בשנת  ,2008לעומת עליות שהיו
בתקופה של ינואר ועד ספטמבר .2009

ב.

הרכב ההכנסות בתקופת הדוח:
לתקופה שנסתיימה ביו  30בספטמבר 2009
יתרה ממוצעת
אלפי ש''ח

הכנסה מדווחת

שיעור הכנסה
%

מניירות ער* סחירי
מאגרות חוב ממשלתיות

288,455

19,172

6.65

מאגרות חוב אחרות

717,109

167,809

23.40

ממניות וניירות ער %אחרי

228,342

99,159

43.43

מניירות ער* שאינ סחירי
מאגרות חוב ממשלתיות )מיועדות(

1,952,175

192,084

9.84

מאגרות חוב אחרות

832,125

190,766

22.93

ממניות וניירות ער %אחרי

53,921

)(1,743

)(3.23

מפיקדונות והלוואות

ג.

מפיקדונות בבנקי והלוואות

60,199

8,566

14.23

ממזומני ושווי מזומני

262,864

4,426

1.68

סה"כ הכנסות מהשקעות

4,395,190

680,239

15.48

השפעה של תופעות או אירועי מיוחדי על תוצאות הפעילות
בתקופת הדוח לא היו אירועי מיוחדי שהשפיעו על תוצאות הפעילות.

ד.

שינוי מהותי ברווחי השקעות ביחס לתקופות קודמות
ראה פירוט בסעי ) 3א(  1לעיל.

ה.

השפעת שינויי בהוראות המפקח על הביטוח על תוצאות הפעילות
בתקופת הדוח לא היו שינויי בהוראות המפקח שהשפיעו על תוצאות הפעילות .לעניי פירוט השינויי בהוראות
המפקח ,ראה סעי  1לעיל.
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ו.

דוח דירקטוריו

השפעת השינויי בהוראות המס של תוצאות הפעילות
לא היו שינויי בהוראות המס שהשפיעו על תוצאות הפעילות.

ז.

עונתיות
ככלל ,ההכנסות מדמי ניהול מקרנות הפנסיה אינ מתאפיינות בעונתיות; יחד ע זאת ,קיימי חודשי
מסוימי  ,המשתני משנה לשנה ,שבה היק דמי הגמולי עשוי להיות גבוה יותר ,וזאת בעיקר לאור תשלומי
חד פעמיי אשר משולמי על ידי המעסיקי )כגו תוספת הבראה( ואשר בגינ מופרשי דמי גמולי .

ח.

שינויי בהיק( דמי הגמולי
ליו  30בספטמבר 2009
164,671

ליו  30בספטמבר 2008
אלפי ש''ח
180,336

ט .שינויי מהותיי בשיטת חישוב המאז האקטוארי
לא חלו שינויי מהותיי בשיטת חישוב המאז האקטוארי בתקופת הדוח .
י.

פרטי בדבר סכו דמי הניהול שנגבו מהמבוטחי

ראה פירוט בסעי  3א ) (2לעיל.
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ליו  31בדצמבר 2008
315,597
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 .4השפעת גורמי חיצוניי
ברבעו השלישי הסתמנה האצה ברורה בקצב הצמיחה של המשק .התוצר המקומי הגולמי עלה ב  2.2%בקצב שנתי ,זאת
לעומת  1.0%ברבעו הקוד  .המדד המשולב של בנק ישראל עלה ב  3.2%במצטבר ,אינדיקטור המצביע על התאוששות
מהירה של המשק הישראלי .הרבעו השלישי אופיי על ידי שיפור ניכר ביצוא התעשייתי אשר התרחב ב  21.8%בקצב שנתי,
בפרט היצוא של ענפי הטכנולוגיה העלית .הצריכה הפרטית עלתה בשיעור של  8.9%בקצב שנתי.
לאחר גידול בשיעור האבטלה מסו  ,2008מתרבי הסימני ליציבות וא שיפור קל בתעסוקה ברבעו השלישי .שיעור
האבטלה ירד מעט ל  7.6%בחודש אוגוסט לעומת  8.0%ברבעו השני .חלה ירידה מתונה במספר דורשי העבודה .השכר
ממשי %לעלות בקצב מתו ולמעשה נשחק מול האינפלציה.
גידול ברמת הפעילות במשק תר לגידול מסוי בהכנסות ממסי  ,זאת יחד ע שורה של העלאות מסי )מע"מ ,הרפורמה
הירוקה ועוד( הביאו להקדמת רכישות על ידי הציבור .ברבעו השלישי ס %ההכנסות ממסי הסתכמו ב  47.9מיליארד ש"ח
לעומת  42.0מיליארד ש"ח ברבעו הקוד  .רמת ההוצאות בתקציב נמצאת תחת שליטה לאחר אישור של מסגרת תקציב דו
שנתי .סביר להניח שעקב השיפור בצמיחה הגירעו בפועל יהיה נמו %מהמתוכנ ויסתכ בכ  5.0%תוצר.
מדד מחירי לצרכ היה מאד תנודתי ברבעו השלישי ע מדד גבוה במיוחד בחודש יולי של ) 1.1%הרבה מעל הציפיות(,
בהמש %לאינפלציה גבוהה יחסית במחצית הראשונה של השנה .מדד אוגוסט עלה בהתא לציפיות ) (0.5%ומדד ספטמבר היה
נמו %בהרבה מהצפוי ) .(0.3%האינפלציה ב  12החודשי האחרוני הגיעה לגבול העליו של היעד ) ,(2.8%זאת בהשפעה של
עליית מחירי הדיור והעלאת שיעור המע"מ והיטל הבצורת.
האינפלציה הגבוהה גררה העלאת ריבית על ידי בנק ישראל ,הבנק המרכזי הראשו אשר החליט לאמ ,מדיניות מוניטרית
מרסנת .הריבית הבסיסית עלתה ב  0.25%בספטמבר לרמה של  .0.75%בנוס ,בנק ישראל החליט לסיי את תוכנית
הרכישות של אג"ח ממשלתי לאחר שנרכשו כ  18מיליארד ש''ח .בנוס ,באוגוסט בנק ישראל ביטל את תוכנית רכישת
המט"ח במינו קבוע מראש ועבר להתערבות על פי הצור %ללא הצהרה מראש.
ברבעו השלישי שע"ח של השקל התחזק ב  4.4%מול השקל וב  0.9%מול היורו ,זאת על רקע היחלשות הדולר בעול .
שע"ח של השקל מתחזק על רקע עוד בחשבו השוט בישראל .ברבעו זה בנק ישראל רכש כ  $7.5מיליארד.
בעול  ,נרש גידול בתוצר ג בארה"ב וג באירופה א %חלק מהשיפור בפעילות נבע מתמריצי והטבות מס ,בפרט בארה"ב.
מדינות מתפתחות הפגינו ביצועי חיוביי במיוחד ,בפרט סי והגוש האסיאתי .הפד ובנקי מרכזיי אחרי בעול המשיכו
במדיניות מוניטרית מרחיבה והדפסת כס )הקלה כמותית( ,התפתחות אשר גורמת לעודפי נזילות במערכת הפיננסית
הגלובלית ולביקוש מוגבר לנכסי כגו מניות ,אג"ח ,וסחורות.
במהל %הרבעו השלישי של  2009עלה מדד  500 S&Pבכ  15.0%כאשר מדד מניות אירופה יורוסטוק  50עלה בשיעור של כ
 .19.6%מדד ת"א  25עלה במהל %הרבעו השלישי בכ 15.4%והשלי עלייה של  52.0%מתחילת השנה .מדד ת"א  75הניב
תשואה עודפת על פני מדד ת"א  25ג ברבעו השלישי .המדד עלה בתקופה זו ב 18.0%והשלי עלייה של כ  121%מתחילת
השנה .פרמיית הסיכו של האג"ח הקונצרני ומרווחי האשראי המשיכו לרדת בדומה למגמה העולמית .מדד האג"ח הקונצרני
הכולל עלה במהל %הרבעו השלישי בשיעור של  4.4%וב  36%מתחילת השנה.
שוק האג"ח הממשלתי ג אופיי על ידי עליית מחירי  ,על רקע מגמה דומה בחו"ל .מדד האג"ח הממשלתי עלה ב 3.4%
ברבעו השלישי תו %כדי ירידה בפרמיית הסיכו של ישראל מול ארה"ב.
נתוני אלו גרמו לתשואה השנתית הנומינלית ברוטו לתקופה של תשעה חודשי שהסתיימה ביו  30בספטמבר 2009 ,של
 17.33%לעומת ) (2.96%בתקופה מקבילה אשתקד.
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 .5הערכת בקרות ונהלי לגבי הגילוי:
הנהלת החברה ,בשיתו המנכ"ל ומנהל הכספי של החברה ,העריכו לתו התקופה המכוסה בדוח זה את היעילות של
הבקרות והנהלי לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,המנכ"ל ומנהל הכספי הסיקו כי לתו תקופה זו הבקרות
והנהלי לגבי הגילוי של החברה הנ יעילות על מנת לרשו  ,לעבד ,לסכ ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח
השנתי בהתא להוראות הדי והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההו ביטוח וחסכו ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
במהל %הרבעו המסתיי ביו  30בספטמבר  2009לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע
באופ מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופ מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
 .6אירוע מהותי בתקופת הדוח
כרית בטחו לקרנות
במסגרת יישו הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות ובמטרה להג ,על עמיתי וגמלאי קרנות הפנסיה הוותיקות מפני השפעות של
תנודתיות בתשואות העשויות להתרחש כתוצאה מהשינויי בכללי ההשקעה של הקרנות ,הודיע משרד האוצר לועדת
הכספי של הכנסת ,ביו  19במאי  ,2003על העמדת כרית בטחו לקרנות ,עותק המכתב כאמור הועבר ג לקרנות הותיקות
שלא נכללו בהסדר קרנות הפנסיה משנת  ,2003והיווה את הבסיס לשינוי מתכונת ההשקעות של קרנות הפנסיה הותיקות
כאמור .במסגרת השינוי כאמור ,הופחת שיעור המיועדות ל  ,30%וכ הופחתה הריבית על האג"ח המיועדות מריבית
אפקטיבית של  5.57%לריבית של .4.86%
מכתב האוצר כאמור כאמור התייחס לשני מרכיבי של הגנה :הראשו – מת תזרי שוט בגובה של  1.57%מגובה הצבירה
במועד נתו; השני – העמדת התשואה בגי ההשקעות על .4%
מרכיב ההגנה הראשו יוש בקר החל שמנת הכספי  2004על בסיס שנתי .לנוכח מורכבותו ,המרכיב השני לא יוש עד
היו .
ביו  14ליולי  ,2003מינה שר האוצר ועדה ציבורית ,בראשה כיה פרופסור אמיר ברנע ,על מנת לבחו את אופ השימוש
המיטבי בכרית הבטחו האמורה )להל" :הועדה הציבורית"( .כרית הבטחו התייחסה לקרנות שבהסדר ולא לקרנות
הותיקות האחרות.
ביו  30במרס  ,2009הגישה הועדה הציבורית את הדוח הסופי והחתו לשר האוצר.
על פי פרסומי של משרד האוצר ,ביו  16ביוני  ,2009הגיש מנכ"ל משרד האוצר והממונה על התקציבי את עמדת הדרג
המקצועי במשרד האוצר באשר לעקרונות יישו כרית הבטחו )להל" :מכתב העקרונות"( .על פי מכתב העקרונות יוקצה
לכרית הבטחו ,עבור כל קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר ,סכו מרבי של  11מיליארד  5צמוד למדד ,בגי חודש ינואר
 ,2009בתוספת  4%ריבית שנתית .סכו זה יותא בהתקיי אירועי מסוימי המפורטי במכתב העקרונות .יצוי כי מכתב
העקרונות אינו מצוי בידי הקר והאינפורמציה נלמדה מפרסומי שוני .
בהתא לפרסומי משרד האוצר ,בכוונת משרד האוצר לגבש ,בהקד ותו %התייעצות ע הועדה המקצועית ,הסדר כולל ביחס
לכרית הבטחו ,אשר יתבסס על העקרונות שפורטו במכתב העקרונות ,לרבות באשר לאופ חישובה וחלוקת הסכומי בי
הקרנות.
הקר אשר פעלה בהסתמ %על מכתב הממונה על שוק ההו משנת  , ,2003מקיימת דיוני
זכויות עמיתיה .פגישה נוספת בי הצדדי נקבעה לתחילת חודש דצמבר .2009
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תביעה לבוררות
ביו  13ביולי  ,2009הוגשה על ידי קיבו ,שדה אליהו וקר הקיבו ,הדתי )להל" :התובעי "( למוסד הישראלי לבוררות
עסקית )להל" :המוסד"( ,בבקשה למינוי בורר אשר יכריע בתביעה שהוגשה על יד למוסד ,באוגוסט  ,2007כנגד החברה
)להל" :התביעה"( ,זאת נוכח טענת התובעי לפיה הסדר הפשרה אשר נחת בי החברה לבי קר הקיבו ,הדתי ביו 14
באוגוסט  2008לא צלח )להל" :הבקשה"(.
החברה הודיעה למוסד כי היא מתנגדת להלי %בוררות בי הצדדי ו/או למינוי בורר בטענות שונות ובה – תקפות הסכ
הפשרה שבי הצדדי  ,העדר הסכ בוררות בי הצדדי  ,מהות המחלוקת ,ככל שקיימת .נוכח הטענות הנ"ל ביקשה החברה
לדחות את הבקשה.
על א התנגדות החברה להליכי בוררות בי הצדדי  ,מינה המוסד את עו"ד עמי אסנת כבורר ,זאת מבלי לגרוע מזכות החברה
להעלות בישיבת הבוררות הראשונה כל טענה כנגד סמכות הבורר.
לאחר מינוי הבורר הודיעה החברה למוסד כי נציגי הצדדי מקיימי ביניה קשר ישיר על מנת לאפשר ביצועו של ההסדר,
אשר מצרי %שיתו פעולה בי הצדדי והחלפת פרטי ונתוני .
בהודעה כאמור טענה החברה כי נוכח האמור ,מתייתר הצור %בקיו דיו בעניי ,בפני ערכאה כלשהי וביקשה מהמוסד
להורות על ביטול מועדי הדיו ,שנקבעו שלא על דעת החברה ,אצל הבורר .לחילופי ,ביקשה החברה את המוסד לדחות למועד
מאוחר ככל הנית את המועדי שנקבעו ,על מנת לאפשר לחברה לפעול בכל האמצעי העומדי לרשותה לעיכוב הליכי
הבוררות.
ביו  17בנובמבר  ,2009הודיע התובע כי הוא מפסיק ומבטל את ההלי.%
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אישור דו"ח דירקטוריו:

עתודות קר פנסיה לשכירי ועצמאיי בע"מ
24.11.2009
ש התאגיד

תארי*

שמות החותמי :

תפקיד :

 .1עמוס אפשטיי

יו"ר דירקטוריו

______________________

 .2צביקה קידר

מנהל כללי

______________________
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