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 כ ל ל י .1

חברה מנהלת של הינה "( החברה" או "גילעדגימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "גילעד 

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

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

הוראות  פי-עלו ,פי תקנון הקרן-עלבנאמנות על ידי החברה, ופנסית שאירים. הקרן מנוהלת 

פי -ועל 1964-תשכ"ד, ניהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו ן לרבותהדי

פיו, -והתקנות שהותקנו על 2005 -חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 

 רשות" או "הממונהשוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "רשות וכן על פי הוראות הממונה על 

 "(.שוק ההון

 סיה ישנם עמיתים שכירים ועמיתים עצמאים. מספר העמיתים הפעילים בתאריךהפנ בקרן

  עמיתים בעלי זכויות פנסיה מוקפאות וכן  5,875 בנוסף ישנם בקרן .2,964 היה 31.3.2018

 קבלי פנסיה.מ 5,058

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

רפורמה זו ניתנה הבטחה של המדינה למילוי ההתחייבויות העתידיות של קרנות הפנסיה 

 עמיתים חדשים החל מיום זה.הצטרפות והן נסגרו ל 1.1.95הותיקות שהיו קיימות ביום 

 1995בינואר  1עמיתים חדשים לקרן הותיקה החל מיום  , נאסרה קבלתהממונהלפי הוראות 

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

 בהתאם לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי(.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

  הקרן תקנון .א

 נסיה.בדוח הכספי של קרן הפ ג1 בביאורמידע בעניין זה מפורט 

  החברה מעורבת בהם משפטיים הליכים .ב

בדוח  1א8 בביאורמידע על תביעות כנגד החברה בקשר לזכויות עמיתים מפורט  (1)

  הכספי של קרן הפנסיה.

 דמי תשלום אי בגין מעסיקים כנגד גילעד של תביעות 2קיימות  31.3.2018  ליום (2)

  7 וקיימות, ושלמות השתתפויות(, באיחור/או ו חלקי תשלום)לרבות  גמולים

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

 "ח. ש אלפי

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

31.3.2018 : 

. לזכויות עמיתים אינה מנהלת תביעות שאינן קשורות גילעד 31.3.2018 תאריךל

 ,אי תשלום דמי שכירות עבור נכס שהיה בעבר בבעלות הקרןל בקשר גילעדתביעת 

 . מה והחוב שולם בהתאם להסכם פשרההסתיי

  .גילעד עלנגד מבטחים קוריצקי  השלכות אפשריות של פס"ד (4)

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.  2א 8ראה ביאור 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( .2

  הביטחון כרית .ג

  דוח הכספי של קרן הפנסיה.ב ד1בעניין זה מפורט בביאור  מידע

  צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני .ד

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.ה 1מידע בעניין זה מפורט בביאור 

 תקנון ההתאגדות .ה

 החברה המנהלת.בדוח הכספי של  ה1 בביאורמידע בעניין זה מפורט  

של שנת  ברבעון הראשוןוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

2018  

 המשק בישראל 3.1

 התפתחויות ריאליות (א)

 , 2016בשנת  4.0%לעומת  ,3.3%הסתכמה בשיעור של  2017צמיחת התוצר בשנת  

ההתמתנות בקצב צמיחת התוצר התרחשה בעקבות . 2015בשנת  6.2%-ובהשוואה ל

נרשמה  2016ת מוצרים בני קיימא לאחר שבשנת ההשפעות הבאות: ירידה בצריכ

בסעיף זה צמיחה חריגה על רקע רכישה מוגברת של כלי רכב, בעקבות שינוי כללי 

המס הירוק, וכן התמתנות הצמיחה בהשקעות בענפי משק ובבניה למגורים. מנגד, 

התגבר קצב צמיחת היצוא בהובלת צמיחת יצוא השירותים. להערכת בנק ישראל, 

מעידים על קצב צמיחה  2018קטורים הכלכליים לרבעון הראשון של שנת האינדי

שוק העבודה . גבוה, ואף יתכן שהינו עולה על קצב הצמיחה הפוטנציאלי של המשק

ממשיך להעיד על רמת פעילות גבוהה תוך הימצאות בקרבת תעסוקה מלאה. בשיעור 

לעומת , 3.7%ה שללרמ 2018האבטלה הממוצע חלה ירידה ברבעון הראשון של שנת 

כולה. שיעור ההשתתפות הממוצע בכוח העבודה  2017בשנת  4.2% רמה ממוצעת של

 בשנת 64.0% לעומת שיעור של 63.8% ירד מעט ברבעון הראשון של השנה לרמה של

 . כולה 2017

 אינפלציה ושערי חליפין (ב)

 עוד, ב0.1% -ירד מדד המחירים לצרכן ב 2018במהלך הרבעון הראשון של שנת 

ירידת המדד הושפעה בעיקר . 0.1% שברבעון המקביל אשתקד עלה המדד בשיעור של

מהוזלה במחירי ההלבשה וההנעלה ובמחירי הפירות והירקות. ההוזלה קוזזה על ידי 

התייקרות במחירי התחבורה והתקשורת, במחירי החינוך, התרבות והבידור, 

עלה  2018 מו בחודש מרץהחודשים האחרונים שהסתיי 12ובמחירי המזון. במהלך 

 .0.2% מדד המחירים לצרכן בשיעור של

מול השקל, והאירו התחזק  1.4% -ב 2018שער הדולר התחזק ברבעון הראשון בשנת 

 . 4.2% -מול השקל ב
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

של שנת  ברבעון הראשוןוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

  )המשך( 2018

 מדיניות מוניטרית  (ג)

לא חל שינוי בשיעור ריבית בנק ישראל, אשר  2018במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 המדיניות המוניטארית של בנק ישראל מתחילת השנה. 0.1% המשיכה לעמוד על

הושפעה, בין היתר, מפיחות קל של השקל אל מול סל המטבעות, ציפיות אינפלציה 

רכזיים בעולם, לצד עליית מתונות והמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה במשקים מ

רמת הסיכון בצל החששות מהתפתחות "מלחמת סחר" ומהתגברות המתיחות 

 . הגיאופוליטית

 מדיניות פיסקלית  (ד)

 נרשם בתקציב הממשלה גירעון מצטבר בסך של 2018של שנת  הראשון בתום הרבעון

 מיליארדי  2.3 מיליארדי שקלים חדשים, לעומת גירעון תקציבי מצטבר בסך של 2.1

שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הגירעון ביחס לתוצר המקומי 

 2.3% לעומת שיעור של, 1.9% הינו 2018החודשים שהסתיימו במרץ  12-הגולמי ב

 עומד על שיעור של 2018בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי יעד הגירעון לשנת 

בהוצאות משרדי הממשלה  9.3% שלברבעון הראשון של השנה נרשם גידול . 2.9%

סך גביית המסים גדלה ברבעון הראשון של השנה  ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 .לעומת הרבעון המקביל אשתקד 6.3% בשיעור נומינלי של

 שוק ההון (ה)

התנהל במגמה , 2018 המסחר בשווקי המניות בעולם, ברבעון הראשון של שנת

ובאירופה, ושוק המניות בארץ המשיך את  שלילית בהובלת הבורסות בארצות הברית

 . אותה מגמה במדדים המרכזיים

 (:  באחוזים) להלן השינויים במדדי המניות העיקריים בישראל

 

 מדד

2018 2017 

רבעון 

 ראשון

רבעון 

 רביעי

רבעון 

 שלישי

   רבעון

 שני

רבעון 

 ראשון

 5.0%- 2.6% 0.9%- 6.2% 4.9%- 35תל אביב 

 2.4%- 3.0% 0.3% 5.6% 4.0%- 125תל אביב 

 8.4% 4.1% 2.6% 4.6% 1.7%- 90תל אביב 

 

מחזור המסחר היומי הממוצע במניות ובניירות ערך המירים הסתכם ברבעון הראשון 

מיליארדי שקלים חדשים בממוצע, בדומה למחזור הממוצע  1.6 -ב 2018של שנת 

 .ברבעון המקביל אשתקד
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 

של שנת  ברבעון הראשוןוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

  )המשך( 2018

 : (באחוזים) להלן השינויים במדדי איגרות החוב העיקריים בישראל

 

 מדד

2018 2017 

רבעון 

 ראשון

רבעון 

 רביעי

רבעון 

 שלישי

   רבעון

 שני

רבעון 

 ראשון

 0.6% 1.1% 1.5% 1.3% 0.1%- אג"ח כללי

 0.6%- 0.8% 1.7% 1.5% 0.3% ממשלתי צמוד מדדאג"ח 

 0.6% 0.7% 1.5% 0.8% 0.2% אג"ח ממשלתי לא צמודות

 1.6% 1.7% 1.9% 1.8% 0.4%- 20תל בונד 

 0.7% 1.5% 0.9% 1.3% 0.4%- 40תל בונד 

 

 עולמית כלכלה 3.2

, 2.3% בקצב שנתי של 2018כלכלת ארצות הברית צמחה ברבעון הראשון של שנת 

ובדומה לקצב הצמיחה שנרשם  2017אחרון של שנת הברבעון  2.9% קצב שללעומת 

חל שיפור במדדי הייצור  2018כולה. במהלך הרבעון הראשון של שנת  2017בשנת 

התעשייתי והמסחר הקמעונאי, כאשר מדד מנהלי הרכש המשיך להעיד על התרחבות 

וצע מספר המשרות בפעילות הכלכלית. בשוק העבודה התקבלו נתונים חיוביים: ממ

שנוספו למשק האמריקאי היה גבוה מהציפיות, ושיעור האבטלה נותר ברמה נמוכה 

קצב הגידול של . 63% -במקביל ליציבות בשיעור ההשתתפות ברמה של כ, 4.1% של

החודשים האחרונים, ואינפלציית  12 במונחי, 2.7% השכר הריאלי התייצב ברמה של

בעקבות . 2018החודשים שהסתיימו בחודש מרץ  12-ב 2.1% הליבה עלתה לרמה של

הריבית בחודש את  FED -ההאינדיקטורים הכלכליים החיוביים שהתקבלו, העלה 

בהמשך לשלוש העלאות , 1.75%-1.50% נקודות האחוז לרמה של 0.25 -ב 2018מרץ 

 .2017 הריבית שבוצעו במהלך שנת

 1.8% בהשוואה לשיעור של, 2.5% בשיעור של 2017 התוצר בגוש האירו צמח בשנת

חלה  2018 עם זאת, בחודשיים הראשונים של שנת. 2015 בשנת 2.0% ושל 2016בשנת 

התמתנות מסוימת בקצב הגידול של הייצור התעשייתי ושל המסחר הקמעונאי. מדד 

מנהלי הרכש ומדדי הציפיות ממשיכים להימצא ברמה גבוהה ביחס לרמתם בשנים 

 בחודש פברואר 8.5% המשיך לרדת והגיע לרמה שלהאחרונות. שיעור האבטלה 

החודשים שהסתיימו בחודש  12-ב 1.0% אינפלציית הליבה נותרה ברמה של. 2018

 . 2018 מרץ
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

של שנת  ברבעון הראשוןוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

  )המשך( 2018

בדומה , 6.8%בשיעור שנתי של 2018 הכלכלה הסינית צמחה ברבעון הראשון של שנת

 2017 לקצב הצמיחה בשני הרבעונים הקודמים, ומעט נמוך משיעור הצמיחה בשנת

מדד הייצור התעשייתי התרחב ברבעון הראשון של השנה . 6.9% כולה אשר עמד על

ובמדד המסחר הקמעונאי נרשמה התמתנות מסוימת. מדד , 2017 בקצב דומה לשנת

 .להעיד על התרחבות בפעילות הכלכליתמנהלי הרכש המשיך 

 (:באחוזים) הלן השינויים במדדי המניות העיקריים בעולםל

 

 מדד

2018 2017 

רבעון 

 ראשון

רבעון 

 רביעי

רבעון 

 שלישי

   רבעון

 שני

רבעון 

 ראשון

S&P 500 -1.2% 6.1% 4.0% 2.6% 5.5% 

 11.8% 3.9% 5.9% 7.0% 2.9% 100נאסדק 

DAX -6.4% 0.7% 4.1% 1.0% 7.2% 

FTSE 100 -8.2% 7.3% 0.8% -0.1% 2.5% 

CAC -2.7% -0.3% 4.1% 0.0% 5.4% 

Nikkei -5.8% 11.8% 1.6% 5.9% -1.1% 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4

 2018 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

בפרק זה יסקרו חוקים וטיוטות חוקים, תקנות וטיוטות תקנות, חוזרים וטיוטות חוזרים 

שוק ההון, החלים על קרנות  פנסיה ותיקות )שלא בהסדר(, אשר  רשותעיקריים מטעם 

 .2018פורסמו מינואר 

 שוק ההון רשותחוקים, תקנות וחוזרי  .א

נושאי משרה ודיווח על  "אישור 2018-9-9פורסם חוזר גופים מוסדיים  2018 במרץ (1)

 שמינויים משרה נושאי של קביעתם את מסדירהבעלי תפקיד בגופים מוסדיים", 

 אישור מתן לצורך לממונה להעביר שיש המידע את מעדכן, הממונה אישור את טעון

 אינו שמינויים נוספים משמעותיים תפקידים בעלי אודות דיווח מסדיר וכן כאמור

 .הממונה אישור טעון

"חובת שימוש במערכת סליקה  2018-10-1פורסם חוזר סוכנים ויועצים  2018 במרץ (2)

 (, ומוסיף 2015-10-2עדכון", המעדכן את החוזר הקיים באותו עניין ) –פנסיונית 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4

 )המשך( 2018 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית לעניין העברת מידע בין גופים 

 הרשומים על שמו של עמית לא מפקיד. כספים איתור לשםמוסדיים, 

"תשלום עבור שימוש במערכת  2018-10-2פורסם חוזר סוכנים ויועצים  2018במרץ  (3)

-2015) עניין באותו הקיים החוזר את המעדכןעדכון",  –סליקה פנסיונית מרכזית 

 לבקשת מענה עבור לספק לשלם מוסדי גוף לחיוב בקשר הוראה ומוסיף(, 10-3

 בגוף הלקוח של וצריםהמ כלל בעד ₪ 0.1 מסוים רישיון בעל של פרודוקציה

 ועבור, מוסדיים גופים לפורטל, וכן תשלום שנתי עבור שירות התחברות המוסדי

 המנוהלים הפנסיונים הנכסים ליתרת בהתאם, המידע איכות בנושא בפניות טיפול

 .המוסדי הגוף ידי על

 5בשער  2לחלק  4פרק  תיקון" 2018-9-7חוזר גופים מוסדיים  םפורס 2018 במרץ (4)

מבניים בחוזר, משנה את השינויים ל בנוסףשניהול נכסי השקעה",  -לחוזר המאוחד 

 .מגוריםבמשכון דירת  שניתנה הלוואההגדרת "הלוואה לדיור" כך שהיא תכלול גם 

במטרה  "מרכיבי חשבון בקופת גמל" 2018-9-13חוזר גופים מוסדיים במאי פורסם  (5)

רישום מרכיבי חשבון בקופת הגמל על מנת לשפר ולהבטיח  לקבוע הוראות לעניין

. החוזר מחיל חובת רישום של הפעולות השונות העמיתיםניהול תקין של זכויות 

בחשבון קופת הגמל, כאשר לרישום זה, בין היתר, השלכות לעניין זכאות החוסכים 

וראות פרק חוזר מחליפות את ההכמו כן, הוראות  לכספים לרבות לעניין חבות המס.

, 1964-של תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד 1שביעי 

 שעניינן ניהול חשבון קופת גמל.

"מבנה אחיד להעברת מידע  2018-9-11פורסם חוזר גופים מוסדיים  2018במאי  (6)

המעדכן את החוזר הקיים באותו עניין עדכון",  –ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

על ידי המסלקה הפנסיונית במספר  שתינתנהוסיף פעולות נוספות מו ,(2017-9-4)

הודעה על בקשת לקוח להעברת כספים בין קופות גמל;  -ממשקים: בממשק הניוד 

העברת מידע בגין יתרות פיצויים למעסיק או לבעל רישיון  -בממשק האירועים 

כן הוספת ממשק טיפול בתדירות קבועה והעברת מידע בתדירות קבועה ללקוח; ו

 בפניות איכות מידע. 

 5של שער  4לחלק  3תיקון פרק " 2018-9-14פורסם חוזר גופים מוסדיים  2018במאי  (7)

 "דיווח חשיפה לקבוצת תאגידים -לחוזר המאוחד )דיווח לממונה על שוק ההון( 

נדרשים הגופים המוסדיים לדווח לממונה, אחת לרבעון, על חשיפה לקבוצות  ולפיו

השקעות  כחלק ממדיניות רשות שוק ההון, להגברת הפיקוח על; זאת תאגידים

 ותחשיפניגודי עניינים ועל על  ,הקצאת האשראיועל  ,הגופים המוסדיים בכלל

 .פרטלקבוצות גדולות ב
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן יהתחיקת בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4

 )המשך( 2018 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

 ההון שוק רשות מטעם וחוזרים תקנות, חוקים טיוטות .ב

פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים "שירות ללקוחות גופים  2018 בפברואר (1)

( ובין היתר: גוף 2011-9-7מוסדיים" המציעה לתקן את החוזר הקיים באותו עניין )

(; זאת אישר הלקוחשלישי )אלא אם  צדל לקוחמוסדי לא יעביר מידע אודות 

גוף )לרבות הודעת גוף מוסדי תכלול את פרטי ההתקשרות עם הגורם הרלבנטי ב

שם הנציג(, ובמקרים הכוללים התייחסות לסכום כספי יפורט התחשיב; הגוף 

המוסדי ישיב ללקוח באותו אמצעי תקשורת שבו הלקוח פנה )אלא אם הלקוח 

, יציג הנציגדקות;  3אנושי לפניה טלפונית של לקוח יינתן תוך  מענהביקש אחרת(; 

 הדובר נציג עם לדבר יוכל הלקוח; ותפקידו שמו את, הטלפונית השיחה בתחילת

 לקבל ללקוח יציע והנציג, תתועד הטלפונית השיחה; רוסית או ערבית, עברית

 .התיעוד

טיוטה",  -פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים "דירקטוריון גוף מוסדי  2018 במרץ (2)

להגביל את מספר חברי הדירקטוריון, להקים ועדה לאיתור  היתר בין המציעה

 הוראות לקבועדירקטורים, להגביל את תקופת הכהונה של יו"ר הדירקטוריון, 

 של צולבת לכהונה בקשר מגבלות, הדירקטוריון חברי למומחיות בקשר

 בלתי דירקטורים של הכהונה תקופת, המינים לשני הולם ייצוג, דירקטורים

 תלויים הבלתי הביקורת ועדת חברי של ישיבות קיום, הישיבות לטתהק, תלויים

 .ועוד, המוסדי בגוף תפקידים בעלי עם

פורסמה טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה.  2018 במרץ (3)

בקשר  .הטיוטה מפרטת את הדוחות התקופתיים הנדרשים מהגופים המוסדיים

חברה ל רק מתייחסים הדוחות - לחברה המנהלת קרן ותיקה שאינה בהסדר

 מוסדר להיות צפוי הדברשל קרן הפנסיה  יםהתקופתי ותהמנהלת )לגבי הדוח

 בהמשך(.

עצמאי במצב -פורסמה טיוטת "הוראות לעניין משיכת כספים של עמית 2018 במרץ (4)

שבשלם זכאי עדים והתנאים לעניין המוהוראות  המציעהאבטלה שחייב בהפקדה", 

לקצבה שלא בדרך של במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל  עצמאי-עמית

 קצבה.

" טיוטה –תיקון  -ייפוי כוח לבעל רישיון "פורסמה טיוטת חוזר  2018 במאי (5)

התיקון המוצע נועד  (.2016-10-12)המציעה לתקן את החוזר הקיים באותו עניין 

מוש הממוכנת במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, להתאים את החוזר לחובת השי

  בתוך לתוקף ייכנס הכוח ייפויייעשה באופן יעיל יותר,  הלקוח זהות אימותכך ש
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4

 )המשך( 2018 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

 ביטולמוסדיים יידרשו להודיע לבעלי רישיון על כל  וגופיםפרק זמן קצר יותר 

 לקוח.  שלקודמת  הרשאה

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק "חוזר פורסמה טיוטת  2018במאי  (6)

", המציעה תיקונים טיוטה –ממשק מעסיקים  -נספח ה'  -החיסכון הפנסיוני 

 לאפשר, למעסיק הפנסיוני התפעול ךהלי את לפשט בממשק המעסיקים במטרה

 האחריות חלוקת את ולהסדיר המוסדי לגוף חשבון לחיוב הרשאה להעניק למעסיק

 הפקדת על בדיווח ליקויים מתגלים בהם במקרים המוסדי לגוף המעסיק בין

את האפשרות לבצע הפקדת  לטלב טיוטההמציעה . בנוסף, גמל לקופת תשלומים

 . נאמנותכספים באמצעות חשבון 

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני " פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים 2018 במאי (7)

לנוכח ההשפעה שיש לסכום המועבר לבן זוג לשעבר על עלות  ."טיוטה –זוג שנפרדו 

לקבוע הוראות  הטיוטה מציעההכיסוי הביטוחי והיקף החיסכון לגיל פרישה, 

עמית בדבר השינוי בעלות הכיסוי לעניין משלוח ההודעה של הגוף המשלם ל

 על ולשמור הביטוחי הכיסוי את להקטין האפשרות בדבר אותו וליידע, הביטוחי

. בנוסף ת בן הזוג לשעברהער רישום טרם שהייתה כפי הביטוחי הכיסוי עלות

הוראות לעניין אופן מתן ההסכמה של בן הזוג לשעבר לביצוע מציעה טיוטה לקבוע 

משיכת הכספים, קבלת קצבת פרישה, ניוד כספים בין קופות או בין  - פעולותה

 המצריכות את הסכמות בן הזוג - הכספים שעבודומסלולים, נטילת הלוואה, 

 . לשעבר

 

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי .5

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

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

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

מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע -נן אפקטיביות עלהגילוי של הגוף המוסדי הי

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

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

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי

 , לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף2018במרץ  31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

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

 הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי. 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 נושאי משרה /פרטים על דירקטוריון החברה / ועדת ההשקעות / ועדת ביקורת  .6

ישיבות, ועדת ההשקעות  3 -התכנס הדירקטוריון ל 2018 מרץ–וארבמהלך החודשים ינ

  ישיבות. 4  -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל 7 -התכנסה ל

, נכון לתאריך אישור הדוחותועדת הביקורת )רשימת חברי הדירקטוריון, ועדת ההשקעות ו

 : (2018לרבות שינויים מינואר 

     .יו"ר הדירקטוריון - מר שאול יהלום א.

  .דירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת ההשקעות - מר מאיר שביט ב.

)כהונתה הסתיימה ביום  .דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת ביקורת - רו"ח ציפורה הלפרט ג.

30.4.2018.) 

  .דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת וועדת השקעות - גב' ענת פרומקיס   ד.

)כהונתו  דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת ביקורת וחבר ועדת השקעות - אהוד נחתומימר  ה.

 (.1.5.2018כיו"ר ועדת ביקורת החלה ביום 

)כהונתה החלה ביום  , חברת ועדת ביקורת.דירקטורית חיצונית  גב' אלה קנטר לוי ו.

1.5.2018) 

 .חברת הדירקטוריון - גב' מלכה אנגרמן ז.

 .חברת הדירקטוריון - בוטבגהגב' פלורה  ח.

  .חבר הדירקטוריון - מר אלי גוטמן ט.

  .חבר הדירקטוריון - מר שמואל ביבר י.

  .חבר הדירקטוריון - רו"ח יוסי ולנר יא.

 .חברת הדירקטוריון - גב' אהובה טרי יב.

 ביקורת. חבר הדירקטוריון וחבר ועדת  - מר עוזי ידיד יג.

  .חבר הדירקטוריון - ד"ר אחיעזר שאקי יד.

  .חברת הדירקטוריון - עו"ד ורד זיו און טו.

 

 (: 2018, לרבות שינויים מינואר נכון לתאריך אישור הדוחות) רשימת נושאי המשרה

    .מר יואב ערמוני, מנהל כללי .א

 .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

  ., מנהל אגף השקעותפז אקשטייןמר  .ה

 .מר אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות לקוחות .ו

 עו"ד ליאור מימון, מזכיר החברה ומנהל מש"א. .ז

 .גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל .ח

  .רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנים .ט

 מר שמעון אשכנזי, מנהל סיכונים. .י
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

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

 

 רואה חשבון מבקר:

 בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, מגדלי עזריאלי תל אביב.

 

 :אקטואר

 , רמת גן.7, ז'בוטינסקי ישעיהו אורזיצר ייעוץ אקטוארי בע"מ

 

30.5.2018     

 יואב ערמוני  שאול יהלום               תאריך אישור הדוחות  

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון         
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה  סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2018המנהלת"( 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

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

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

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4
 -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)
ידי -המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו עלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי 

 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)
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

רשות ( ולהוראות הממונה על IFRSרוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )הכספיים ע
 שוק ההון;

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

 -ןהמכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכ

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
 

בקר, אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המ .5
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)
ה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

 -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.

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

 
 
 
 

  

30.5.2018  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )

 אני, אורה ארם, מצהירה כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה  .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2018המנהלת"( 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.

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

 העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.

בקרות אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של  .4
 -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)
ידי -המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על

 תקופת ההכנה של הדוח;אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך 

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

רשות ( ולהוראות הממונה על IFRSהכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )
 ;שוק 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

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

 -החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

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

 העדכנית ביותר לגבי 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, 

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים כל תרמית,  (ב)
 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.

  

30.5.2018  

 אורה ארם, רו"ח תאריך

 מנהלת אגף כספים                     
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 קרן פנסיה ותיקה

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון  .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2018שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

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

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4
 -י ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן הפנסיה:  וכןונהלים לגבי הגילו

 

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

שוק רשות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על 
 ההון;

והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות (ג)
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)
יר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של זה שהשפיע באופן מהותי, או סב

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה: הבקרה

 

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, 

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן הפנסיה:  וכן

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים כל  (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.
 
 
 
 

  

30.5.2018  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2018 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 קרן פנסיה ותיקה

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, אורה ארם, מצהירה כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון  .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2018שהסתיים ביום  

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

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

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4
 -מית על דיווח כספי של קרן הפנסיה:  וכןונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפני

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

שוק רשות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על 
 ההון;

הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי  (ג)
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)
ע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפי

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן

 

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

 ווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:הבקרה הפנימית על די

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, 

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן הפנסיה:  וכן
 

ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים כל תרמית, בין מהותית  (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.
 

30.5.2018  

 ארם, רו"חאורה  תאריך                

 מנהלת אגף כספים 

 


