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 כ ל ל י  .1

 

חברה מנהלת  הינה  "(  החברה " או "גילעד לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "  גימלאותגילעד   .א

קרן  "(. הקרן הינה  הקרן" או "הפנסיה  קרןגילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "של  

זיקנה,     ותיקה  פנסיה פנסית  הכולל:  מקיף   פנסיוני   בביטוח   חבריה   את  המבטחת 

 , פי תקנון הקרן-עלבנאמנות על ידי החברה,  שאירים. הקרן מנוהלת    פנסית נכות ופנסית

לרבות   פי-עלו הדין  ו  הוראות  לאישור  )כללים  הכנסה  מס  גמל(ל תקנות  קופות   ,ניהול 

גמל(, התשס"ה  -ועל   1964-תשכ"ד )קופות    2005  -פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים 

על שהותקנו  הממונ-והתקנות  הוראות  פי  על  וכן  וחסכון  פיו,  ביטוח  ההון,  שוק  על  ה 

 "(. אגף שוק ההון" או " הממונהבמשרד האוצר )להלן: "

עצמא   בקרן ועמיתים  שכירים  עמיתים  ישנם  הפעילים  הפנסיה  העמיתים  מספר  ים. 

בקרן  .  3,401  היה  31.3.2016  בתאריך ישנם  פנסיה      6,812בנוסף  זכויות  בעלי  עמיתים 

 קבלי פנסיה. מ 4,698מוקפאות וכן 

פי  -החליטה ממשלת ישראל על עריכת רפורמה בנושא קרנות הפנסיה. על   29.3.95ביום   .ב

קרנות   של  העתידיות  ההתחייבויות  למילוי  המדינה  של  הבטחה  ניתנה  זו  רפורמה 

עמיתים חדשים החל  הצטרפות  והן נסגרו ל  1.1.95הפנסיה הותיקות שהיו קיימות ביום  

 מיום זה. 

בינואר   1ים חדשים לקרן הותיקה החל מיום  , נאסרה קבלת עמיתהממונהלפי הוראות  

ש  1995 הביניים  תקופת  עמיתי  בתקופ)למעט  הפנסיה  לקרנות  ינוארהצטרפו  מרס -ת 

 , בהתאם לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי(. 1995

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו   .2

   הקרן  תקנון  .א

 הפנסיה.דוח הכספי של קרן  ב ג1 בביאורמידע בעניין זה מפורט 

 דמי הניהול   עדכון .ב

 דוח הכספי של קרן הפנסיה. ב 6 בביאורמידע בעניין זה מפורט 

   הליכים משפטיים בהם מעורבת החברה .ג

החברה   (1) כנגד  תביעות  על  מפורט  מידע  עמיתים  לזכויות  דוח ב  א9  בביאורבקשר 

   הכספי של קרן הפנסיה.

  דמי  תשלום  אי  בגין  מעסיקים  כנגד  גילעד  של  תביעות    2קיימות     31.3.2016    ליום (2)

    8  וקיימות ,  ושלמות  השתתפויות(,  באיחוראו  /ו  חלקי  תשלום )לרבות    גמולים 

סך  נכסים  מכונס   חוב   דרישות     451   -כ  דרישת דמי הגמולים עומד על סך של    כל . 

 "ח.  ש אלפי

ליום  (3) נכון  החברה  מעורבת  בהן  עמיתים,  לזכויות  בקשר  שאינן  תביעות  פרוט 

31.3.2016:   

 , החברה אינה צד לתביעות שאינן בקשר לזכויות עמיתים.  31.3.2016ליום   נכון
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

 

 גילעד עלנגד מבטחים  קוריצקי    אפשריות של פס"דהשלכות  (4)

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.  2א  9ראה ביאור 

   הביטחון כרית .ד

   הכספי של קרן הפנסיה.דוח  ב ה1בביאור בעניין זה מפורט  מידע

 בע"מ   ישראל  דוארחברת "ח אג .ה

 .הכספי של קרן הפנסיהדוח ב ד1 בביאורמידע בעניין זה מפורט 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3 של שנת    ןהראשו  ברבעוןוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל 
2016   

 

 2016 של הראשון ברבעון  כלכליות התפתחויות .א

הגולמי שנת      התוצר המקומי  של  הראשון  ברבעון  לעומת הרבעון    0.8%-ב  2016עלה 

  שנת   ברבעון השלישי של   2.3%ברבעון הרביעי ושל    3.1%הקודם. זאת, לאחר עליות של  

 העליה בתוצר היתה נמוכה באופן משמעותי לעומת תחזיות בשוק ההון..2015

פרטית   לצריכה  בהוצאה  עליות  משקפת  השנה  הראשון  ברבעון  בתוצר  (  4%-)כהעלייה 

קבועים  בנכסים  והשירותים    (7.5%-)כ  ובהשקעות  הסחורות  ביצוא  (  12.9%-)כוירידות 

ציבורית  לצריכה  ושירותים(1.7%-)כ  ובהוצאות  סחורות  ביבוא  עלייה  הייתה  בנוסף,   .  

 .  (7.5%)כ

בחישוב שנתי, לאחר עלייה    0.4%  -ב  2016התוצר העסקי ירד ברבעון הראשון של שנת  

 . 2015ברבעון השלישי בשנת  2.7%ברבעון הקודם ועלייה של  2.9%של 

שנת  הגידול בתמ"ג    קצב של  ברבעון הראשון  על    2016בארה"ב  ועמד  יחסית  נמוך  היה 

. הצמיחה  2015עון האחרון של  ברב   1.4%)בחישוב שנתי( בלבד, לאחר צמיחה של    0.5%

. כלכלת סין צמחה ברבעון הראשון  0.6%הכלכלית באירופה הפתיעה לטובה ועמדה על  

 .  6.7%בקצב שנתי של  2016של שנת 

 מדיניות מוניטארית  .ב

ברבעון הראשון של שנת    ישראל  בנק   ריבית  יציבה  2016לא השתנתה  . למעשה הריבית 

 בלבד.   0.1%של  היסטורית שפל תלרמ 0.15%-ב  ירדהאז  2015  מרץ חודשמ

ירד    מדד לצרכן  של    ברבעון המחירים  בשיעור  השנה  של   המחירים  מדד.   1%הראשון 

ירקות ופירות  1.4%של    בשיעור  ירד  דיור  ללא  לצרכן   0.7%-ב  ירד. מדד המחירים ללא 

-ל  הכללי   המחירים  מדד.  0.9%שיעור של  ב  ירדואילו מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה  

 זו  בתקופה   ירד  דיור  ללא  המחירים  מדד  ואילו  0.7%-בירד      2016מרץ  החודשים עד    12

.  בנק ישראל עדיין אינו עומד ביעד הרב שנתי שקבעה הממשלה שהינו אינפלציה  1.7%-ב

 של 

  1%-בכהתחזק  לעומת השקל  ואילו האירו    3.5%-בכלעומת השקל    נחלש  הדולר .  1-3%

 דולר.  ה  כנגד בעולם האירו  התחזקות  למגמת בהתאם, 2016 שנת  של הראשון  ברבעון
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3 בישראל  ההון  בשוקי  הראשוןוהתפתחויות  שנת    ברבעון  של 
 )המשך(   2016

 

 התפתחויות בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני  .ג

הראשון של   ברבעוןבמגמה החיובית    המשיכואיגרות החוב הממשלתיות    מחירי  מרבית

שלילים,  2016  שנת מדדים  פרסום  המשך  למרות  אשתקד.  הראשון  לרבעון  בדומה   ,

הראשון  הייתה   לביצועברבעון  פני  ה  יעדיפות  על  הצמוד  הממשלתי  האג"ח  אג"ח 

 הממשלתי השקלי. 

כ  אג"ח המדד   של  בשיעור  עלה  מדד    1.8%-הממשלתי הצמוד  אג"ח הממשלתי  הואילו 

תופעה  הברבעון הראשון של השנה.    1.4%-לה בשיעור של כצמוד בריבית קבועה ע הלא   

של ביצועי יתר של הצמודים לעומת השקליים ברבעון הראשון הינה בניגוד למגמה של  

 פלציה בשנתיים האחרונות.  יהשנה הקודמת, למרות הדמיון בשיעורי הד 

רשמו  שנתיים(  )עד  הקצרות  הצמודות  הממשלתיות  החוב  של   אגרות  הראשון  ברבעון 

כ  2016שנת   של  בממוצע. אגרות החוב הממשלתיות הצמודות    0.03%-תשואה שלילית 

חמש(   עד  )שנתיים    הממשלתיות   החוב  אגרות .  בממוצע  0.5%  -בכ  עלו הבינוניות 

  לקרן.  בממוצע  0.6%-כ  של  בשיעור  עלו(  שנים  עשר  עד)חמש    הארוכות  הצמודות

  והניב  אשר  2045ולשנת    2041  לשנת   לפדיון  ת וממשלתי"ח  באג   יחסית  ותגדול   ותהשקע

 .  2016של  ברבעון הראשוןבהתאמה  9.3%-ו 6.7% – כ של תשואה

לעומת   יותר  גבוהה  תשואה  הניבו  הארוכות  השקליות  הממשלתיות  אג"ח  ההאג"ח 

הקצרות בשנת    .הממשלתיות  לפדיון  שקלית  ממשלתית  של   2020אג"ח  תשואה  הניבה 

אשר הניבה תשואה של   2042בלבד לעומת אג"ח ממשלתית שקלית לפדיון בשנת    1.1%

 בתקופה הנסקרת.   5%

-תל  מדדברבעון הראשון השנה.    1.2%-כ האג"ח הקונצרני הצמוד עלה  בשיעור של    מדד

 הראשון השנה.  ברבעון  0.8% של  בשיעור עלה  הצמוד  60 בונד

 התפתחויות בשוק המניות   .ד

המחצית  את  איפיינה  אשר  ובעולם  בישראל  המניות  בשוקי  החדה  הירידה  מגמת 

התהפכה במחצית השנייה. למרות השיפור החל    2016הראשונה של הרבעון הראשון של  

מרץ,   של    ברבעון  שלילית   במגמה  התאפיינו   בישראל  המניות  מדדימחודש    שנת הראשון 

של  ירדו    25-ו  100ת"א    יד מד  .2016 ת"א    5%-כבשיעור  מדד  בכ  75ואילו    1.1%-ירד 

 בתקופה זו.  

אשר הציג    וחקלאות  הינו ענף הנדל"ן בינוי  ברבעון הראשון  העיקרי שבולט לחיוב    הענף

ענף המסחר והשירותים הציג תשואה של לאור הריבית הנמוכה במשק.    6%-תשואה של כ

ה1.4% ב.  היו    ירידה ענפים  אשר תמכו  היתר  בשוקי המניות  הבין  (,  -15%)תעשיה  ענפי 

( ופלסטיק  גומי  הנפט-17%כימיה,   ,)   (6%-( ואחזקות  ההשקעה  חברות  וביטוח    ( -4.5%( 

(1.8%-  .) 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3 בישראל  ההון  בשוקי           של   ןהראשו  ברבעוןוהתפתחויות 
 )המשך(  2016 שנת

 
היו לא אחידים: מבין המדדים שהניבו תשואה חיובית    בעולם  המניות  בשוקי  הביצועים

מדד ה למנות את  ניתן  , ה0.8%-)כ   S&P500-למשקיעים   )-DOW JONES  (  1.5%-)כ

)  STOXX 600ומדד   להפסדים  7.7%האירופי  גרמו  המניות  שוקי  מספר  מנגד   .)

(,  -2.7%ד הנאסד"ק )(, מד-9.2%)  225(, מדד הניקיי -13.8%הסיני )  CSIלמשקיעים: מדד 

 (.  -1.1%) 100(, מדד הפוטסי -3.1%) 30מדד הדקס 

 

תקנות  (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  שינויים .4  ,)חוקים, 
   2016  (   החל מינואר  חוזריםו חוקים, תקנות וטיוטות חוזרים

 
יסקרו   זה  תקנות,  בפרק  וטיוטות  תקנות  חוקים,  וטיוטות  חוזריםם  חוזריחוקים    וטיוטות 

, אשר פורסמו  )שלא בהסדר(  החלים על קרנות  פנסיה ותיקות  עיקריים מטעם אגף שוק ההון,

 . 2016מינואר 

 אגף שוק ההון חוזרי תקנות וחוקים,  .א

מוסדיים    2016בינואר   (1) גופים  חוזר  רבעו  2016-9-2פורסם  ודוח  שנתי  ני  "דוח 

באותו   הקודם  החוזר  את  ומחליף  המתקן  מוסדי",  בגוף  ולמבוטחים  לעמיתים 

מנהלת של    ה העניין. החוזר קובע הוראות בקשר לדוחות לעמיתים; וכן קובע כי חבר

נוספים( רשאי גופים  )וכן  ותיקה  פנסיה  רבעוני    תקרן  או  שנתי  דוח  לקבוע מתכונת 

 שונה מהקבוע בחוזר, בכפוף לאישור הממונה. 

המתקן    חוזר  פורסם  2016  ברוארבפ (2) מוסדיים"  גופים  על  החלים  השקעה  "כללי 

( נושא  באותו  הקודם  החוזר  את  מנת  2013-9-13ומחליף  על  בוצעו  התיקונים   .)

בשוק   להתפתחויות  ההשקעה  כללי  את  הדרישות   –להתאים  הותאמו  למשל  כך 

החלות על העמדת הלוואות כך שיתאימו גם להעמדת הלוואות באמצעות צד שלישי.  

הובה כן,  הלוואות  כמו  להעמיד  בבואם  מוסדיים  גופים  על  החלות  הדרישות  רו 

 למבוטחים ולעמיתים כנגד כספי החיסכון הפנסיוני שלהם.

-"ההתשע (,  12'  מס()תיקון  גמל )קופות    פיננסיים   שירותים  על  הפיקוח  לחוק   בהמשך (3)

היתר  2015 בין  קובע  אשר   כספים  למשיכת  בקשר  הוראות  לקבוע  רשאי  השר  כי, 

מחשב  עד  הונית,  גם  8,000ונות  היתר  בין  וזאת    תקנות  פורסמו .  ותיקה מקרן ₪, 

)משיכת  גמל)קופות    פיננסיים  שירותים   על  הפיקוח )סכומים  גמל  מקופת  כספים(   )

  מחשבונותיו  באחד  כספים  שמו   על   שרשומים  עמית  לפיהן,  2016-"ותשע(,  נמוכים

הכספים בתקנות  המפורטת  אחרת  קופה)או    ותיקה  בקרן את  למשוך  רשאי   ,)

לא בוצעו    2014בינואר    1מיום    החלפעמי אם התקיימו  -מחשבונו בקופה בסכום חד

   לעניין  כאשרש"ח.  8,000הצבורה לא עלתה על  והיתרההפקדות ו/או ניודים לקופה  

תקנות  (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  שינויים .4  , )חוקים, 
 (  )המשך 2016חוזרים( החל מינואר  ו חוקים, תקנות חוזרים וטיוטות
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 
הפיצויים   ממרכיב  פיצויים.    –כספים  כספי  משיכת  לעניין  הדין  הוראות  התקיימו 

למשיכת כספים כאמור במועד    םלשלוח לעמיתים הודעה לגבי זכות  נדרשת  הקופה 

הממונה,   שתורה  כספים  "מש  חוזר  טיוטת  פורסמה  2016  באפרילובנוסח  יכת 

גמל"   בקופות  קטנים  ליום  ההודעה  בעניין  הוראות  המציעהמחשבונות  נכון   .31  

  העמיתים  מסך  40%  -כ  דהיינומוקפאים )  עמיתים  3,000  -כיש בגילעד    2015בדצמבר  

  הכספים  למשוך   זכאים   ולכן  לעיל  המפורטים  התנאים  על  העונים(  המוקפאים

 (. פעמי חד)בסכום  בחשבונם

 

 ההון  שוק אגף מטעם וחוזרים  תקנות, חוקים טיוטות .ב

חוק לחלוקת חיסכון  בהצעת חוק המציעה לערוך תיקונים    פורסמה  2016בינואר   (1)

התשע"ד שנפרדו,  זוג  בני  בין  האפשרות    2014-פנסיוני  ולשפר  לייעל  מנת  על 

שעומדת בידי בני זוג שנפרדו לחלק את החיסכון הפנסיוני דרך הגופים המשלמים  

לגופ החוק.  ולסייע  הוראות  את  ליישם  המשלמים  פורסמה    2016  ובאפרילים 

זוג שנפרדו, תשע"ו בני  בין  פנסיוני    בין  ובה ,  2016-טיוטת תקנות חלוקת חיסכון 

מועדים, מתן    היתר פיצול החיסכון,  לרישום  הגשת בקשה  לאופן  הוראות בקשר 

 הודעות בעניין, וכיוצ"ב. 

)קופות    תזכיר  פורסם  2016  בפברואר (2) פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק 

התשע"מס  תיקוןגמל() נושא  2016-ו'__(,  את  להסדיר  המציע  זכויות    עיקולי, 

בין   איזון  מתוך  נושי    ההגנהפנסיוניות,  זכויות  לבין  הפנסיוני  החיסכון  על 

הותרת    היתר  בין  ולפיוהעמיתים.   של  למגבלות  בכפוף  פנסיה  כספי  לעקל  ניתן 

מז בסכום  ) קצבה  מסויימים    3,850ערי  כספים  לגבי  מוחלטת  הגנה  לחודש(,   ₪

)כספי פיצויים, כספי עמית שנפטר וכו'(, כמו כן מוצע להחריג משיכת כספים על  

ידי מעקלים מקרנות ותיקות בהן משיכת כספים תביא לביטול מוחלט של זכותו  

סך    קל יהיה רשאי למשוך כספים מעוקלים מתוךהמע,  זאת  עם  יחד לקבל קצבה.  

המשתלמות לעמית מכל קופות הגמל, העולות על סכום    והזקנהקצבאות הנכות  

 הקצבה המזערי.  

"ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים"    לחוזר  שניה  הטיוט   פורסמה  2016  באפריל (3)

  לאירועי  בקשר  ובמיוחד  המוסדי   הגוף  נכסי  על   להגנה   עקרונות   לקבוע   שמטרתו

 . סייבר

  לערוך   המציעהתיקון",  -גמל  קופות"קידוד    חוזר   טיוטת  פורסמה   2016  באפריל  (4)

,  לעמיתים  בדיווחים  הקידוד  חובת  ביטול  היתר  ובין,  המקור  בחוזר  תיקונים

 '. וכו  באינטרנט פרסומים

 

   הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי .5

 



9 
 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

זה   ומנהלת אגף הכספים של הגוף המוסדי, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח  המנכ"ל 

והנהלים לגבי הגילוי את   זו,    האפקטיביות של הבקרות  של הגוף המוסדי. על בסיס הערכה 

מנכ"ל הגוף המוסדי ומנהלת אגף הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי  

המוסדי הגוף  של  על  הגילוי  אפקטיביות  המידע  -הינן  על  ולדווח  לסכם  לעבד,  לרשום,  מנת 

לגלות   נדרש  המוסדי  שקבע  שהגוף  הדיווח  והוראות  הדין  להוראות  בהתאם  הרבעוני  בדוח 

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

 
 ל דיווח כספי בקרה פנימית ע

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף  2016    במרץ  31  במהלך הרבעון המסתיים ביום

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על  המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע  

   הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי.

 

דירקטוריון   .6 על  ביקורת    /החברה  פרטים  ועדת   / ההשקעות  אשראי    / ועדת  ונושאי  ועדת 
   משרה

 
ינואר החודשים  ל  2016מרץ  –במהלך  הדירקטוריון  ההשקעות    3  -התכנס  ועדת  ישיבות, 

ל התכנס ל  6  -ה  התכנסה  הביקורת  ועדת  אחתישיבות,  התכנסה  ישיבה  לא  האשראי  ועדת   .
ההשקעות   ועדת  כי  ההון  שוק  ואגף  הדירקטוריון  ההשקעות,  ועדת  לאישור  בהתאם  וזאת 

 תמלא בשלב זה את תפקידה של ועדת האשראי.  
 

     רשימת חברי הדירקטוריון, ועדת ההשקעות, ועדת הביקורת וועדת אשראי:
 )נכון לתאריך אישור הדוחות(

 
 יו"ר הדירקטוריון      - מר שאול יהלום א.
 דירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת  וועדת השקעות  - עו"ד ירון ארבל  ב.
 דירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת ההשקעות  - מאיר שביט  מר ג.

 ויו"ר ועדת אשראי  
 ועדת ביקורת   ויו"ר דירקטורית חיצונית  - רו"ח ציפורה הלפרט  ד.
 דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת וועדת השקעות  - גב' ענת פרומקיס    ה.
 חברת הדירקטוריון  - גב' מלכה אנגרמן  ז.
 חברת הדירקטוריון  - גב' פלורה בוטבגה  ח.
 חבר הדירקטוריון וחבר ועדת ביקורת  - מר אלי גוטמן  ט.
 חבר הדירקטוריון   - שמואל ביבר מר  י.

 חבר הדירקטוריון   - רו"ח יוסי ולנר  יא.
 חברת הדירקטוריון  - גב' אהובה טרי  יב.
השקעות - מר עוזי ידיד  יג.  ועדת  וחבר  הדירקטוריון  כהונתו    חבר  את  כחבר  )סיים 

 ( 31.3.2016ביום בועדת השקעות 
 חבר הדירקטוריון   - ד"ר אחיעזר שאקי  .יד
 חברת הדירקטוריון   - עו"ד ורד זיו און  .טו
 ( 31.3.2016)סיים את כהונתו ביום נציג חיצוני  –חבר ועדת השקעות  - מר חנוך רוזנבלום  .טז
    

 
   שימת נושאי המשרה:ר
 

   מר יואב ערמוני, מנהל כללי   .א
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 מר חנניה חן ציון, סמנכ"ל ומנהל אגף זכויות וגבייה  .ב

 רו"ח אורה ארם, מנהלת אגף כספים  .ג

 מר אבי לנצ'סקי, מנהל אגף פנסיה  .ד

 מר רבין כהונאי, מנהל אגף השקעות   .ה

 אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות לקוחות מר  .ו

 ( 31.1.2016עו"ד מנחם לנדאו, מזכיר החברה ומנהל מש"א )סיים את כהונתו ביום  .ז

 (31.3.2016)סיימה את כהונתה ביום  עו"ד שרי אלנברג, מזכירת החברה ומנהלת מש"א  .ח

 גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל  .ט

 רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנים   .י

 גב' שירה רזון, מנהלת סיכונים  .יא
 
 

ונושאי   .6 אשראי  ועדת   / ביקורת  ועדת   / ההשקעות  ועדת   / החברה  דירקטוריון  על  פרטים 
 )המשך(  משרה

 
 

 רואה חשבון מבקר: 
 

 מגדלי עזריאלי תל אביב.  ,, רואי חשבוןושות' אלמגור זהר בריטמן
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________  _____________________  2016במאי   31      
 יואב ערמוני              שאול יהלום               תאריך אישור הדוחות   
 מנהל כללי               יו"ר הדירקטוריון         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חברה מנהלת 

 (Certificationה צ ה ר ה )
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 

גימלאות  .1 גילעד  של  הרבעוני  הדוח  את  "החברה    סקרתי  )להלן:  בע"מ  דתיים  לעובדים 
 )להלן: "הדוח"(.  31.3.2016המנהלת"( לרבעון שהסתיים ביום 

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

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.  יהיו

משקפים   .3 בדוח  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הרבעוניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  על  בהתבסס 
בהון   השינויים  הפעולות,  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן 

 דוח. העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים ב

בקרות   .4 של  ולקיומם  לקביעתם  זו אחראים  בחברה המנהלת המצהירים הצהרה  ואחרים  אני 
 -ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   (א)
המ מהותי  שמידע  להבטיח  על המיועדים  לידיעתנו  מובא  המנהלת,  לחברה  ידי  -תייחס 

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,   (ב)
שהדוחות   ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  המיועדת 

) הכספיים ערו בינלאומיים  דיווח  שוק  IFRSכים בהתאם לתקני  ולהוראות הממונה על   )
 ההון; 

והנהלים לגבי הגילוי (ג) של החברה המנהלת והצגנו   הערכנו את האפקטיביות של הבקרות 
התקופה   לתום  הגילוי,  לגבי  והנהלים  הבקרות  של  האפקטיביות  לגבי  מסקנותינו  את 

 -המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן 

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון   (ד)
זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  

 -החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

המבקר .5 החשבון  לרואה  גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  המנהלת,  בחברה  ואחרים  ,  אני 
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו  

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
ל החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה ש

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

 אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל 
 
 
 
 
 

 
 חברה מנהלת 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, אורה ארם, מצהירה כי:

  

31.5.2016  

 יואב ערמוני  תאריך 

 מנהל כללי  
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

גימלאות  .1 גילעד  של  הרבעוני  הדוח  את  "החברה    סקרתי  )להלן:  בע"מ  דתיים  לעובדים 
 להלן: "הדוח"(. ) 31.3.2016המנהלת"( לרבעון שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

משקפים   .3 בדוח  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הרבעוניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  על  בהתבסס 
בהון   השינויים  הפעולות,  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן 

 ים בדוח. העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוס 

בקרות   .4 של  ולקיומם  לקביעתם  זו אחראים  בחברה המנהלת המצהירים הצהרה  ואחרים  אני 
 -ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן

 

כאלה,   (א) ונהלים  פיקוחנו של בקרות  גרמנו לקביעתם תחת  ונהלים כאלה, או  קבענו בקרות 
מהו  שמידע  להבטיח  עלהמיועדים  לידיעתנו  מובא  המנהלת,  לחברה  המתייחס  ידי  -תי 

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

כספי,   (ב) דיווח  על  פנימית  בקרה  על קביעת  פיקחנו  או  כספי,  דיווח  על  פנימית  בקרה  קבענו 
שהדוחות   ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  המיועדת 

) הכספיי בינלאומיים  דיווח  לתקני  בהתאם  ערוכים  שוק  IFRSם  על  הממונה  ולהוראות   )
 ההון; 

של החברה המנהלת והצגנו את   הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי (ג)
לתום התקופה המכוסה   ,מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 -בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון   (ד)
זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  

 -החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

המבק  .5 החשבון  לרואה  גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  המנהלת,  בחברה  ואחרים  ר,  אני 
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו  

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום,   הפנימית על דיווח כספי,  

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

  

31.5.2016  

 אורה ארם, רו"ח  תאריך 

 כספים  מנהלת אגף                    
 

 ותיקה קרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון   .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2016שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

משקפים   .3 בדוח  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הרבעוניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  על  בהתבסס 
הכספי המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  של  תוצאות    ואת  באופן  קרן  הפעילות 

הפנסיה בקרן  והתנועה  העמיתים  בזכויות  השינויים  את  וכן  ולתקופות  הפנסיה  למועדים    ,
 המכוסים בדוח. 

בקרות   .4 של  ולקיומם  לקביעתם  זו אחראים  בחברה המנהלת המצהירים הצהרה  ואחרים  אני 
 -:  וכן קרן הפנסיהונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של  

 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   (א)

ידי אחרים  -, מובא לידיעתנו עללקרן הפנסיה  המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס  
 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

פנימית על דיווח כספי,  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה   (ב)
שהדוחות   ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  המיועדת 

 ולהוראות הממונה על שוק ההון;   לכללי חשבונאות מקובליםהכספיים ערוכים בהתאם  

הגילוי (ג) לגבי  והנהלים  הבקרות  של  האפקטיביות  את  הפנסיהשל    הערכנו  את    קרן  והצגנו 
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה  

 -בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון   (ד)
קרה הפנימית של  זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הב

 -וכן הנוגע לקרן הפנסיה החברה המנהלת על דיווח כספי
 

המבקר,   .5 החשבון  לרואה  גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  המנהלת,  בחברה  ואחרים  אני 
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי  

 :הפנסיההנוגע לקרן  הבקרה הפנימית על דיווח כספי
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, 

 -:  וכןהנוגע לקרן הפנסיה לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי

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

 . הנוגע לקרן הפנסיה
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 
 
 
 
 

 

 

 פנסיה ותיקה קרן 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

  

31.5.2016  

 יואב ערמוני  תאריך 

 מנהל כללי  
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ   
 

 31.3.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 אני, אורה ארם, מצהירה כי:

)להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון   .1 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  סקרתי את הדוח הרבעוני של 
 )להלן: "הדוח"(.  31.3.2016  שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

אחר הכלול בדוח משקפים   בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי .3
הפעילות של קרן   תוצאות ואת   באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי

למועדים  ולתקופות   בזכויות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה השינויים   הפנסיה וכן את
 המכוסים בדוח. 

בקרות    אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של .4
 -:  וכן קרן הפנסיהונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של  

 

כאלה,   (א) ונהלים  פיקוחנו של בקרות  גרמנו לקביעתם תחת  ונהלים כאלה, או  קבענו בקרות 
ידי אחרים  -, מובא לידיעתנו עללקרן הפנסיה  המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס  

 קופת ההכנה של הדוח;בחברה המנהלת, בפרט במהלך ת

כספי,   (ב) דיווח  על  פנימית  בקרה  על קביעת  פיקחנו  או  כספי,  דיווח  על  פנימית  בקרה  קבענו 
שהדוחות   ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  המיועדת 

 ולהוראות הממונה על שוק ההון;   לכללי חשבונאות מקובליםהכספיים ערוכים בהתאם  

ה (ג) את  הגילויהערכנו  לגבי  והנהלים  הבקרות  של  הפנסיהשל    אפקטיביות  את    קרן  והצגנו 
הגילוי לגבי  והנהלים  של הבקרות  לגבי האפקטיביות  התקופה המכוסה    מסקנותינו  לתום 

 -בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון   (ד)
זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  

 -וכןהנוגע לקרן הפנסיה החברה המנהלת על דיווח כספי 
 

לרואה החשבון המבקר,  אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו  .5
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי  

 :הנוגע לקרן הפנסיה הבקרה הפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר  

 -:  וכןהנוגע לקרן הפנסיה לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי
 

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

 . קרן הפנסיההנוגע ל
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

31.5.2016  

 אורה ארם, רו"ח  תאריך                 

 מנהלת אגף כספים   

 


