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שנת   שלהראשון  ברבעון התפתחויות כלכליות  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם

2019                               
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 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(למס הכנסה )כללים לאישור ותקנות  הדין לרבות

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

 ם שכירים ועמיתים עצמאים. מספר העמיתים הפעילים בתאריךהפנסיה ישנם עמיתי בקרן

 עמיתים בעלי זכויות פנסיה מוקפאות וכן  5,524 בנוסף ישנם בקרן. 2,764 היה 31.3.2019

 קבלי פנסיה.מ 5,206

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

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 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  31.3.2019  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)

31.3.2019 : 

 . לזכויות עמיתים אינה מנהלת תביעות שאינן קשורות גילעד 31.3.2019 תאריךל

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

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.  2א8ראה ביאור             
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 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

 ההתאגדותתקנון  .ד

 החברה המנהלת.בדוח הכספי של  ה1 בביאורמידע בעניין זה מפורט  

 

שנת של הראשון  ברבעוןוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

2019  

 המשק בישראל 3.1

 התפתחויות ריאליות (א)

המשיך המשק בישראל בצמיחה איתנה שבאה לידי  2019 שנת ברבעון הראשון של

 וי בנתוני סחר החוץ ובשוק העבודה. ביט

(, למעט אוניות, מטוסים ויהלומים) עלה יצוא הסחורות 2019 ץמר-בחודשים ינואר

 9.7% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 14.1% -, בהלמ"ס נתוניב פי המגמה על

 .2018דצמבר -בחישוב שנתי באוקטובר

 אוניות, מטוסים יהלומיםלמעט )  עלה יבוא הסחורות 2019 ץמר-בחודשים ינואר

 בהמשך לעלייה של, בחישוב שנתי 12.5% -, בהלמ"ס על פי נתוני(, וחומרי אנרגיה

 .2018דצמבר -בחישוב שנתי באוקטובר 12.1%

בחודש מרץ שיעור האבטלה במשק ירד . מצב התעסוקה בישראל שומר על עוצמה

. יתר על כן, גם שיעור 2018 רץמ חודש הנמוך ביותר מאז, 3.9% של לרמה 2019

 80.3%, לעומת 80.7%חיובית, ועלה לכדי  נמצא במגמה (64-25בני ) ההשתתפות

 .2018ברבעון האחרון של 

 אינפלציה ושערי חליפין (ב)

מדד . גם 0.5% -מדד המחירים לצרכן ב עלה 2019במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 , כל אחד.0.5%-ב עלו אנרגיה המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא

( עלה מדד המחירים 2018לעומת מרץ  2019בשנים עשר החודשים האחרונים )מרץ 

מדד המחירים  ,1.5%-מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב .1.4%-לצרכן ב

 .0.9%-מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב, ו1%-בלצרכן ללא דיור עלה 

 מול נחלש והאירו, השקל מול 3.1% -ב 2019 בשנת הראשון וןברבע נחלש הדולר שער

 .5.0% -השקל ב

  ופיסקליתמדיניות מוניטרית  (ג)

לא חל שינוי בשיעור ריבית בנק ישראל, אשר  2019במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 המדיניות המוניטארית של בנק ישראל מתחילת השנה. 0.25% המשיכה לעמוד על
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

שנת  ברבעון הראשון של והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

 )המשך(  2019

 

עליה בקצב האינפלציה מצד אחד, ומחשש להאטה בקצב הושפעה, בין היתר, מ

 הצמיחה העולמי מהצד השני.

 סך שללמצטבר ה התקציבי גירעוןזינוק בנרשם  2019של שנת  הראשון בתום הרבעון

בתקופה  ₪מיליארדי  2.1 לעומת גירעון תקציבי מצטבר בסך של  ,₪מיליארדי   9.3

החודשים  12-המקבילה אשתקד. שיעור הגירעון ביחס לתוצר המקומי הגולמי ב

בתקופה המקבילה  1.9% לעומת שיעור של, 3.4% הינו 2019שהסתיימו במרץ 

ן הראשון .  ברבעו2.9%עומד על שיעור של  2019אשתקד. יצוין, כי יעד הגירעון לשנת 

בהוצאות משרדי הממשלה ביחס לרבעון המקביל  11.3%של השנה נרשם גידול של 

סים גדלה ברבעון הראשון של השנה בשיעור נומינאלי של יאשתקד. סך גביית המ

 לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 3.3%

 

 שוק ההון 3.2

 תאפיין, ה2019המסחר בשווקי המניות בעולם ובישראל, ברבעון הראשון של שנת 

 בעליות מחירים משמעותיות. 

 (:באחוזים) להלן השינויים במדדי המניות העיקריים בישראל
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

שנת  ברבעון הראשון של והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

 )המשך( 2019

 ( :באחוזים) להלן השינויים במדדי איגרות החוב העיקריים בישראל

 

 

 עולמית כלכלה 3.3

 השבתת למרותברבעון הראשון של השנה,  ,בקצב שנתי ,3.2%-כלכלת ארה"ב צמחה ב

 בו 2018 שנת רבעון האחרון שלה לעומת בהתחזקות מדובר. זו בתקופה הממשל

-. סקטור המסחר הוסיף מעט יותר מ2.2%הכלכלה האמריקנית צמחה בקצב שנתי של 

שהייבוא נפל בשיעור זהה, דבר שהוביל בעוד  3.7%-לצמיחה ברבעון. הייצוא עלה ב 1%

 . 1.2%-לעומת זאת, הצמיחה בצריכה הפרטית ירדה ל לצמצום הגירעון המסחרי.

ובתביעות לתשלומי דמי  העבודה המשיך לשמור על עוצמה עם ירידה באבטלה שוק

 אבטלה.  

, כאשר היציבות 1.2%הצמיחה בגוש האירו ברבעון הראשון נותרה יציבה ברמה של 

 מה ברוב המדינות הגדולות.נרש

 נותרה אשר"ב בארה בריבית שינוי חל לא 2019 שנת של הראשון הרבעון במהלך

 . 2.50%-2.25% של בשיעור
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

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

 2019 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 

 .2019פורסמו מינואר 

 

 שוק ההון רשותחוקים, תקנות וחוזרי  .א

"אופן הפקדת תשלומים לקופת  2019-9-1פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019 בינואר (1)

 המעסיקים למעסיקים בקשר הממוכן הדיווח דרישת את הדוחהתיקון"  –גמל 

 .2020בפברואר  1 -ל ,עובדים 10-פחות מ

הערכה  -"עדכון החוזר המאוחד  2019-1-3פורסם חוזר ביטוח  2019 בפברואר (2)

 לצירוף בקשר, ותיקה פנסיה קרןב הקיים המצב את משקף היתר שביןאקטוארית", 

, הצהרה חתומה בידי האקטואר הממונה בנוגע לנאותות השנתיים הכספיים לדוחות

 המאזן האקטוארי.

איסוף  -"עדכון החוזר המאוחד  2019-9-4פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019 במרץ (3)

פניות ציבור" ולפיו במסגרת הדיווחים השנתיים של חברה מנהלת,  -מידע סטטיסטי 

אותות,  במערכת שיוגש, ציבור פניות - סטטיסטי מידעיתווסף דיווח בגין איסוף 

 .שחלפה השנה לגבי בפברואר 15-מה יאוחר ולא, לשנה אחת

 כשירות)ביטוח( )תנאי  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות פורסמו 2019 במרץ (4)

 .ממונה לאקטואר ותכשיר תנאי הקובעות, 2019-"טתשע(, ממונה לאקטואר

 

 ההון שוק רשות וחוזרי תקנות, חוקים טיוטות .ב

 5, פרק 5שער  1פורסמה טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק  2019 במרץ (1)

אישור שינויים לא מהותיים  אופןהיתר לשנות את  בין המציעהשכותרתו "תגמול" 

בתנאי התגמול של נושא משרה כפוף מנכ"ל, ביטול קביעת יחס הכפלה בקשר 

 '.וכו משתנה רכיב באמצעות תגמול אישורלתגמול יו"ר הדירקטוריון, 

 

  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, 

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

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

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

 שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.רשות הממונה על 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

  כספיבקרה פנימית על דיווח 

 , לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף2019במרץ  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. 

 

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

ישיבות, ועדת ההשקעות  3 -התכנס הדירקטוריון ל 2019 מרץ–במהלך החודשים ינואר

  ישיבות.  2 -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל 7 -התכנסה ל

ריך אישור הדוחות, רשימת חברי הדירקטוריון, ועדת ההשקעות וועדת הביקורת )נכון לתא

 : (2019לרבות שינויים מינואר 

     .יו"ר הדירקטוריון - מר שאול יהלום א.

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

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

  .דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת ביקורת וחבר ועדת השקעות - מר אהוד נחתומי ד.

  .דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת  גב' אלה קנטר לוי ה.

 .חברת הדירקטוריון - גב' מלכה אנגרמן ו.

 .חברת הדירקטוריון - גב' פלורה בוטבגה ז.

  .חבר הדירקטוריון - מר אלי גוטמן ח.

  .הדירקטוריוןחבר  - רו"ח יוסי ולנר ט.

 .חברת הדירקטוריון - גב' אהובה טרי י.

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

  .חבר הדירקטוריון - ד"ר אחיעזר שאקי יב.

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

 

 (: 2019, 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

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

 .גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל .ח
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

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

 

  .רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנים .ט

 מר שמעון אשכנזי, מנהל סיכונים. .י

 

 רואה חשבון מבקר:

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

 

 :אקטואר

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

 

 

 

 

 

29.5.2019     

 יואב ערמוני  שאול יהלום               תאריך אישור הדוחות  

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

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 חברה מנהלת
 (Certificationה צ ה ר ה )

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה  .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2019המנהלת"( לרבעון שהסתיים ביום 

מצג של  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו .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
תוצאות הפעולות, השינויים בהון באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, 

 העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.

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

 

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

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

דיווח כספי,  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על (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  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי (ג)
ו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה את מסקנותינ

 -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 

 -רה המנהלת על דיווח כספי וכןהחב
 

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

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 

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

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

 
 
 
 

  

29.5.2019  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 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"(. 31.3.2019המנהלת"( לרבעון שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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 

 ברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.העצמי ותזרימי המזומנים של הח

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

 

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

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

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)
התקופה המכוסה לתום  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
 

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,  אני ואחרים בחברה המנהלת, .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)
דיווח כספי,  אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על 

 -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.

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

  

29.5.2019  

 אורה ארם, רו"ח תאריך

 מנהלת אגף כספים                     
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 קרן פנסיה ותיקה

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון  סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2019שהסתיים 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 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.יהיו מטעים 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים  .3
באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של קרן 
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
 -ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן הפנסיה:  וכן

 

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

 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 

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

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

 -בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:

 

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

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

 פנסיה.הנוגע לקרן ה

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

  

29.5.2019  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 31.3.2019 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 קרן פנסיה ותיקה

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, אורה ארם, מצהירה כי:

לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון  סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2019שהסתיים 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 ואת תוצאות  הפעילות של קרן 

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

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

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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

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

 -כןבדוח, בהתבסס על הערכתנו; ו

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 הנוגע לקרן הפנסיה וכן

 

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

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:

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 

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

 קרן הפנסיה.הנוגע ל

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

29.5.2019  

 אורה ארם, רו"ח תאריך                

 מנהלת אגף כספים 

 


