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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: "

ית נכות ית זיקנה,  פנסיהמבטחת את חבריה  בביטוח  פנסיוני  מקיף  הכולל: פנסי ותיקה

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

פי חוק -ועל  1964-תשכ"ד,  ניהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו  הדין לרבות

פיו, וכן -והתקנות שהותקנו על 2005 -רותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה יהפיקוח על ש

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

 "(.ההון

 

 הפנסיה ישנם עמיתים שכירים ועמיתים עצמאים. מספר העמיתים הפעילים בתאריך בקרן

עמיתים בעלי זכויות פנסיה מוקפאות וכן  5,196 בנוסף ישנם בקרן .2,513הינו  31.3.2020

 קבלי פנסיה.מ 5,378

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

יתנה הבטחה של המדינה למילוי ההתחייבויות העתידיות של קרנות הפנסיה רפורמה זו נ

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

 1995בינואר    1ותיקה החל מיום  ו, נאסרה קבלת עמיתים חדשים לקרן ההממונהלפי הוראות  

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

 לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי(.

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

 

 החברה מעורבת בהם משפטיים הליכים .א

בקשר לזכויות לא תלויות כנגד הקרן תביעות משפטיות  2020במרץ  31תאריך ל (1)

  עמיתים.

 תשלום  אי בגין מעסיקים כנגד גילעד של תביעותקיימות לא  2020במרץ  31לתאריך  (2)

 קיימותלא ו, ושלמות השתתפויות(, באיחוראו /ו חלקי תשלום)לרבות  גמולים דמי

 אלפי   50  -כ דרישת דמי הגמולים עומד על סך של  כל. סך נכסים מכונס חוב דרישות

 "ח. ש

 : 31.3.2020פרוט תביעות שאינן בקשר לזכויות עמיתים, בהן מעורבת החברה נכון ליום   (3)

 . לזכויות עמיתים אינה מנהלת תביעות שאינן קשורות גילעד 2020במרץ  31 תאריךל

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

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.  2א8ראה ביאור   
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( .2

 

 הביטחון כרית .ב

עם רשות  דיוניםאת הנהלת החברה לנהל להסמיך החליט הדירקטוריון  31.3.2020ביום 

שוק ההון על מנת לבחון את התנאים שבהם תצטרך לעמוד גילעד על מנת להצטרף להסדר 

 ידון הדירקטוריון האם להצטרף  -ובהתאם לתוצאותיהם דיוניםכרית הבטחון. בתום ה

  להסדר כרית הבטחון. 

החברה לרשות שוק ההון. בכתב  פניההנהלת החברה העבירה  2020באפריל,  26 ביום

נכון למועד עריכת מקיימת בנושא זה שיח עם רשות שוק ההון ומעבירה נתונים ומידע. 

בעניין זה מפורט  מידע טרם התקבלה התייחסות רשות שוק ההון.הדוחות הכספיים, 

 דוח הכספי של קרן הפנסיה.ב ג1בביאור 

 התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל .ג

ף הקורונה בישראל, ובהתאם למכתבי רשות שוק ההון ליו"ר עקב התפשטות נגי

בנושא "הערכות  5.3.2020ומיום  3.3.2020הדירקטוריון בגופים המוסדיים, מיום 

להתמודדות אפשרית עם התפרצות נגיף "הקורונה" בישראל, ערך דירקטוריון החברה 

של החברה לנוכח נדונו בין היתר תכנית המשכיות עסקית  בה, 12.3.2020ישיבה ביום 

התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ניתוח החשיפה הפוטנציאלית מהאמור והכלים לניהול 

התכנסות  תדירותהסיכון, נקיטת פעולות לצמצום ומניעת הדבקות בקרב עובדי החברה, 

 הדירקטוריון וועדת ההשקעות בתקופה זו.  

ך התייחסות להיבטי , עדכנה החברה את תכנית ההמשכיות העסקית תולאמור בהתאם

כוח אדם, תשתיות משאבים, תקשורת ונגישות, ובין היתר באפשרויות העבודה מרחוק 

ושמירה על רציפות תפקודית וביכולת העמידה ביעדי השירות. כמו כן גיבשה ועדת 

ההשקעות של החברה אסטרטגיה לניהול כספי הקרן לנוכח המפולות בשוק ההון. ועדת 

בעניין זה הערכת מצב רציפה המבוססת על ניתוח החשיפה  המההשקעות של החברה קיי

 הפוטנציאלית של כספי הקרן לסיכונים הפיננסיים. 

 פעלה החברה בעבודה מרחוק.   18.3.2020להוראות משרד הבריאות, החל מיום  בהמשך

 בעניין   11.3.2020  מיום  המוסדיים  הגופים  למנהלי  ההון  שוק  רשות  במכתב  לנדרש  בהתאם

, בתדירות ההון שוק לרשות העבירה החברהנגיף הקורונה",  -"סטטוס פעילות בחירום 

(, עדכונים בקשר לסטטוס טיפול החברה בתשלומים 12.3.2020שבועית )החל מיום 

אדם בחברה החולה בקורונה או הנמצא בבידוד, יכולת החברה לעבודה  כחוקצבאות, 

 מרחוק, וסטטוס עבודה עם ספקים.

 17.5.2020 מיום והחל, לשגרה חזרה של הדרגתי בתהליך החברה החלה 26.4.2020 ביום

 הסגול התו תנאי אימוץ תוך, החברה במשרדי וסדירה מלאה לעבודה החברה חזרה

 . עובדים להעסקת

 הסגול  התו  תנאי  אימוץ  תוך,  1.6.2020החל מיום    החברה  במשרדי  קהללקבל    חזרה  החברה

 .קהל לקבלת

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

 הגופים למנהלי 17.3.2020 מיום ההון שוק רשות במכתב כנדרש, של החברה המנהלת

  ".הכספיים הדוחות על הקורונה נגיף התפשטות"השלכות  בעניין המוסדיים

 



  

5 
 

שנת של    במחצית הראשונהאל ובעולם  והתפתחויות בשוקי ההון בישר  כלכליות  התפתחויות .3

2020 

 המשק בישראל 3.1

 התפתחויות ריאליות (א)

אך  ,2.9% -תסתכם ב 2020 בחודש ינואר העריך בנק ישראל כי הצמיחה בשנת

התפרצות נגיף הקורונה ברחבי העולם הביאה את רוב מדינות העולם, ובתוכן ישראל, 

לשיבושים כלכליים קשים ועדכונים לנקוט במדיניות של סגר וריחוק חברתי, שגרמה 

 ,אגרסיביים של התחזיות למטה. בישראל הושתו בחודש מרס שורה של הגבלות תנועה

טיסות לישראל, השבתת מערכת החינוך, איסור השהחלו בביטול כמעט כליל של 

מטר ממקום   100התקהלות וכללי תנועה נוקשים, עד כדי איסור על התרחקות של מעל  

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, שוקי  .(מקומות עבודה חיוניים למעט) המגורים

המניות בארץ ובעולם ירדו בחדות ופרץ משבר נזילות בשווקים שהתבטא בהידוק 

זינוק תשואות, פתיחת מרווחי אשראי  פתאומי ואגרסיבי בתנאים הפיננסים, כולל

 והיחלשות חדה של השקל.

 90% -אשר ככ ,22.7% -ר האבטלה להתעסוקה זינק שיעובהתאם לנתוני שירות 

תחזית כלכלית מעודכנת לשנת באפריל בחל"ת. כלכלני בנק ישראל פרסמו מתוכם 

. לפי האומדן 5.3% שלהמקומי בשיעור  תוצרההתכווצות הכוללת תחזית של , 2020

של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירד התוצר המקומי הגולמי ברבעון הראשון של 

 . ירידה משמעותית9.1% -בחישוב שנתי, והתמ"ג העסקי ירד ב 7.1% -ב 2020שנת 

 27.5% -ו 20.3%נרשמה בצריכה הפרטית וביבוא הסחורות והשירותים,  מאוד

 בהתאמה.
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שנת   במחצית הראשונה של  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3

 )המשך(  2020

 

 משבר הקורונה השפיע על הכלכלה העולמית וגרם לירידות חדות של התמ"ג ברוב

להלן נתונים על שיעור השינוי בתמ"ג בחישוב שנתי ברבעון הראשון של . המדינות

    במדינות נוספות: 2020שנת 

 
 טיסטיקהטלס*נתוני הלשכה המרכזית 

 

 אינפלציה ושערי חליפין (ב)

בשיעור נמוך יחסית של הסתכמה  2019התברר שהאינפלציה בשנת  2020בתחילת 

 בעיקר על הלכו וירדו,    2020שנת  לציפיות האינפלציה  , ועם פרוץ המשבר הפיננסי  0.6%

האינפלציה הגלומה  OTC -רקע ההתדרדרות הכלכלית וקריסת מחיר הנפט. בשוק ה

             ינפלציה הגלומה לטווחים שלוהא, 0.1%מינוס  ירדה לרמה שלילית של 2020-ל

עם השקת  ץבמר 15-בתגובה למשבר הגיב בנק ישראל ב. 1.0% -לשנים ירדה  10

מיליארד שקל, הלוואות בשוק  50רכישות אג"ח ממשלתיות בהיקף של של כניות ות

 השקל נטה להתחזק באמצעות עסקאות החלף. דולרייםאשראי  ופתיחת קוויהריפו 

 ,2020בפברואר  22 -החל מהועד חודש פברואר,  עות המובילים בעולםמול כל המטב

מיליארד שקל,  80הממשלה הציגה תכנית סיוע בהיקף כולל של החל להיחלש בחדות. 

קצב האינפלציה ים. צורת ערבויות להלוואות דרך הבנקים לעסקבכשחלק מהם היו 

 .2020בסוף הרבעון הראשון של שנת  0.0% -ל 2019בסוף  0.6% -השנתי ירד מ

 .0.1% -הסתכמה ב 2020האינפלציה ברבעון הראשון של 

 מול היורו. 1.1% -ובכ 2.6% -הדולר בכמול  2020ברבעון ראשון של שנת השקל נחלש 

 



  

7 
 

שנת   במחצית הראשונה של  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3

 )המשך(  2020

 

  ופיסקליתמדיניות מוניטרית  (ג)

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, אולם  2020במהלך הרבעון הראשון של 

 .0.1% -ל 0.25% -בחודש אפריל בנק ישראל הוריד את הריבית מ

בשלושת החודשים הראשונים (  ללא מע"מ יבוא ביטחוני)  סך הכנסות המדינה ממיסים

באותה ( ללא מתן אשראי) יליארד ש"ח. מנגד, סך ההוצאותמ 80.9 עמד על 2020של 

מיליארד ש"ח, בהתאם לצפי בעיקר מאחר ומדובר על תקציב  95.2 התקופה עמד על

 3.7%  החודשים האחרונים עלה מרמה של 12-. הגירעון ב(אין תקציב מאושר) המשכי

. על פי 2020לשנת  בסיומו של הרבעון הראשון 4.0% לרמה של 2019תוצר בסוף שנת 

מהתוצר וזאת  11% -צפוי לעמוד על כ 2020ההערכות של בנק ישראל, הגירעון בשנת 

 על רקע ההרחבה הפיסקאלית שנועדה לאפשר למשק להתמודד עם משבר הקורונה.

 שוק ההון  3.2

, מדד אגרות החוב 21.0% -ב 125ירד מדד ת"א  ,2020 לשנת בסיכום הרבעון הראשון

שנים נותרה יציבה  10-, והתשואה הממשלתית ל6.8% -ירד ב 60הקונצרניות תל בונד 

 .0.9%על 

. 13.9% -ב ירד NASDAQ -ומדד ה, 19.6% -בירד  S&P500 – המניות בארה"ב, מדד 

 . 22.5% -בירד  STOXX600 -באירופה, מדד ה

ות המחירים במניות לרכישת מניות והגדילה את החשיפה למניות. ניצלה את ירידגילעד  

כמו כן ניצלה גילעד את ההיצע הגדול של אג"ח הממשלתי שהונפק ע"י ישראל בחו"ל 

 לתקופות ארוכות, ורכשה אג"ח של ממשלת ישראל בחו"ל בהיקפים משמעותיים.

 פתחויות מהותיות לאחר תאריך הדיווחהת 3.3

פתיחת הסגרים וההקלות לפעילות הכלכלית תרמו לרגיעה בשווקים הפיננסיים בישראל 

 S&P500 -בישראל ומדד ה 35ובעולם. בחודשים אפריל ומאי עלו מדדי המניות ת"א 

 בהתאמה. 23.2% -וב 10.2%  -בארה"ב ב
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)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים ינוייםש .4

 2020 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

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

, החלים על קרנות  פנסיה ותיקות )שלא )להלן : ההוראות( שוק ההון רשותעיקריים מטעם 

 נערכת שנכנסו לתוקף ו ההוראותמיישמת את החברה  .2020בהסדר(, אשר פורסמו מינואר 

 שפורסמו וייכנסו לתוקף בעתיד.ליישום הוראות 

 שוק ההון רשותחוקים, תקנות וחוזרי  .א

בגין פיזור הכנסת  חיקוקיםקפם של ופורסמה "הבהרה לגבי הארכת ת 2020 בינואר (1)

 ד:לחוק יסו  38, ובהתאם להוראות סעיף  22-" ולפיה עם התפזרותה של הכנסת ה22-ה

הוארכו בין היתר, תוקפן של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  הכנסת,

, 2018-)תיקון והוראת שעה(, התשע"ח )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( גמל(

)דהיינו עד ליום  23-ה הכנסת התכנסות מיום חודשים שלושה תום עד וזאת

16.6.2020.) 

"תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו  2020-3-1פורסם חוזר פנסיה  2020 בפברואר (2)

 תיקון"; ולפיו קרן פנסיה ותיקה אינה צריכה לשלוח  –מהארץ לתקופה ממושכת 

קצבה   יהודעה על כניסתן לתוקף של הוראות צו הגנת הפרטיות )בעניין דיווח על מקבל

חוזר כאמור, לעמיתים ה השוהים בחו"ל לתקופה העולה על שישה חודשים( והוראות

שאינם פעילים ושלא יכולים להיות שוב פעילים, בכפוף לכך שאינם זכאים ושלא 

 יכולים להיות זכאים לקצבה.

הקורונה בישראל ולנוכח   נגיף, על רקע התפשטות  2020אפריל  -החודשים מרץ  במהלך (3)

הצורך של הגופים המוסדיים לפעול במהירות להתמודדות עם השלכות המצב תוך 

 שוק רשות פרסמהמגבלות על פעילותם )בהם גידול ניכר בהיקף העבודה מרחוק(, 

 :וביניהן, שעה הוראות מספר, ההון

 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  2020-9-3חוזר גופים מוסדיים  .א

ככל שגוף מוסדי יקבל אינדיקציה כי המסלקה ולפיו החיסכון הפנסיוני", 

לביצוע פעולה כאמור  מהמעסיק אימתה שלגורם המתפעל ישנה הרשאה

בהתאם לכללי המערכת, הגוף המוסדי יידרש להעביר את המידע בנוגע ליתרת 

לנוכח העובדה שתיקון זה עתיד לסייע לגופים אף )הפיצויים בהתאם לבקשה 

, שהוראת שעה 2020-9-12לאחר המשבר, נקבע במסגרת חוזר גופים מוסדיים  

 .זו תהפוך להוראה קבועה(

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק " 3-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .ב

 באמצעות כספים הפקדת", ולפיו ניתן לבצע עדכון –החיסכון הפנסיוני 

, כמו הרשאה לחיוב חשבון על בסיס המידע המדווח בקובץ ממשק מעסיקים

 . 22.11.2020ליום לחוזר כן נדחו הוראות חלק מהנספחים 

" עדכון  –אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל  "   4-9-2020חוזר גופים מוסדיים   .ג

 4דחה את מועד התחולה בקשר לדיווח ממוכן לגבי מעסיקים המעסיקים בין 

 .21.2.2021 ליוםעובדים  10 -ל
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)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים ינוייםש .4

 )המשך( 2020 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

הוראת שעה: תיקון הוראות החוזר המאוחד " 5-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .ד

לגבי רשימת  הדיווחים", מאריך את המועדים להגשת לעניין דיווחים לממונה

נכסים ברמת הנכס הבודד, פרסום מרכיבי תשואה ופרסום הוצאות ישירות, 

יום.   30  -ל  15לתקופה שבין    2020וביחס לרבעון הראשון לשנת    2019בגין שנת 

 וכן פוטר מהחובה להגשת הדוחות )בגין התקופות כאמור( בעותקים קשיחים. 

לשער   4פרק    –תיקון הוראות החוזר המאוחד  "  6-9-2020גופים מוסדיים  חוזר   .ה

 ", האריך אתהוראת שעה על רקע אירוע הקורונה –"ניהול נכסי השקעה  5

; חודשימי עסקים ל  10  -על חריגה ממגבלות ההשקעה מהמועד הנדרש לדיווח  

חריגה מטווח הסטייה . כמו כן קבע, שכהוראת שעה לשלושה חודשים וזאת

תיחשב  ,נקודות האחוז 10עד לטווח סטייה של במדיניות ההשקעה הצפויה, 

 כחריגה פאסיבית, ולפיכך לא תיראה כשינוי במדיניות ההשקעה. 

פרק ניהול  –תיקון הוראות החוזר המאוחד " 7-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .ו

מאפשר לגוף מוסדי לקבל אמצעי  "נכסי השקעה )קרנות סל והסדר חוב(

אחוזים(,  20 -בתאגיד לווה )שיגדילו את החזקותיו בתאגיד למעל לשליטה 

 משקיע מוסדי לנכות עמלת ניהול וזאת במסגרת הסדר חוב. כמו כן, הותר ל

קרנות סל שיירכשו בשלושת כאמור, וזאת לגבי חיצוני בשל השקעה בקרנות 

החודשים הקרובים למשך כל התקופה בה הוחזקה קרן הסל, ובכל מקרה לא 

אחוז משווי   0.1שיעור דמי ניהול לא יעלה על  ש  ובלבד  .31.12.2020  יאוחר מיום

הנכסים של קרן הסל, ובתנאי שהשיעור כולל בגין השקעה בקרנות סל כאמור 

 .אחוזים ממגבלת ההוצאה הקבועה 5לא יעלה על 

לשער   4פרק    –תיקון הוראות החוזר המאוחד  "  8-9-2020חוזר גופים מוסדיים   .ז

על מנת " הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה –נכסי השקעה"  "ניהול 5

לגופים הותר  לאפשר לגופים המוסדיים להגיב באופן מהיר לתנודות בשוק,

"ח רכישת אגות לצורך אנליזסטות מהמבנה הקבוע הנדרש לגבי המוסדיים ל

לוועדת בקשר להיקף האנליזה העביר את שיקול הדעת בשוק המשני, ול

, וכן לדחות את המועד בו יש לעדכן אנליזות 31.7.2020 וםההשקעות עד לי

וזאת עד ליום  ,31.7.2020עד  1.4.2020שבין אשר צפויות לפקוע בתקופה 

 31.7.2020עד ליום לייעל את תהליך ההשקעה על מנת כמו כן,  .31.8.2020

ותקבע הנדרשות, וועדת ההשקעות תבחן את התניות החוזיות ואמות המידה 

 .  האג"ח בשוק המשניאת מידת הרלבנטיות שלהן ביחס לרכישת 

הוראת  -שירות ללקוחות גופים מוסדיים " 9-9-2020חוזר גופים מוסדיים  .ח

" ולפיו גוף מוסדי רשאי שלא לכלול בממוצע השנתי, הנדרש לחישוב משך שעה

עד ו 15.3.2020המתנה למענה טלפוני אנושי, את נתוני התקופה שמיום זמן ה

למועד פקיעתן של תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה 

  .2020-לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף
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   )חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים ינוייםש .4

 )המשך( 2020 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר         

 

דירקטוריון   -תיקון הוראות החוזר המאוחד  "  10-9-2020  חוזר גופים מוסדיים .ט

", מאפשר לדירקטוריון הוראות שעה על רקע אירוע הקורונה –גוף מוסדי 

29.3.2020-)לדחות דיונים בנושאים שגרתיים, כך שתקופת הקורונה 

מעט דיונים ל ,(, לא תובא בחשבון לעניין חישוב התדירות הנדרש0.6.20203

בכפוף לקביעת  , וזאתאירוע הקורונההנדרשים לעניין ההתמודדות עם 

וף המוסדי או העמיתים.  וות סיכון על הגי אין בדחייתם כדי להכהדירקטוריון  

תקשורת ובלבד שלפחות  יניתן לקיים ישיבות דירקטוריון באמצעכן נקבע ש

עד  15.3.2020 שבין )למעט בתקופה פעם ברבעון הדירקטוריון יתכנס בפועל

 כן הוארך למשך תקופת הקורונה ., שאז אין צורך להתכנס בפועל(30.6.2020

 30דירקטוריון )וועדותיו( עד השיבת ימועד אישור פרוטוקול ( כמפורט לעיל)

עוד  או עד מועד הישיבה הבאה, המאוחר מבניהם. ,יום ממועד קיום הישיבה

, מוסדי לממונה, ימסור גוף 30.6.2020עד  20.4.2020שבין בתקופה  נקבע כי

תמצית החלטות הדירקטוריון שהתקבלו בישיבה  ימי עסקים, את 5תוך 

 שעסקה באירוע הקורונה.

הוראת שעה: דחיית מועד פרסום ודיווח " 11-9-2020 חוזר גופים מוסדיים .י

" מאריך את המועדים 2020דוחות תקופתיים לרבעון הראשון של שנת 

האחרונים להגשת הדוחות הכספיים בין היתר של קרן הפנסיה ושל החברה 

 .30.6.2020, וזאת עד ליום 2020בגין הרבעון הראשון לשנת  המנהלת

, פנתה רשות שוק ההון במכתב למנהלי הכספים בגופים 2020באפריל    19  ביום .יא

המוסדיים, בעניין "חישוב שווי נכסים לא סחירים" ולפיו בין היתר יש לבחון 

שר התגבשו בהם סממנים מובהקים אירידות ערך בגין נכסים לא סחירים 

רידת ערך מהותית לאור משבר הקורונה וכי בחינה כאמור ושווי מעודכן של לי

רבות במקרים בהם לא ניתן לנכסים, ככל שיתגבש, יגובו במסמכים מתעדים, 

 .רלהעריך באופן מהימן אם מתקיימת ירידת ערך או לא ניתן לבססה כאמו

"משיכת כספים מחשבונות קטנים  2-2-2020גמל  חוזר םפורס 2020 ביוני .יב

)למעט   העמיתים  לכלל  המחאה  תשלח  מנהלת  חברה  ולפיותיקון"  -בקופת גמל

 יבוצע המשלוחש"ח.  10 -שאינו נמוך מ קטן חשבון שבבעלותםמנותקי קשר( 

 . 2021 אוקטובר עד 2020 מאוקטובר פעימות בחמש הדרגתי באופן

 

 שוק ההון רשותוזרי טיוטות ח .ב

 לא קיימות טיוטות חוזרים הרלוונטיות לגילעד.למועד הצגת הדו"ח לדירקטוריון גילעד,    
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 הגילוי לגבי ונהלים בקרות הערכת .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 הגילוי 

מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף -נן אפקטיביות עלשל הגוף המוסדי הי

המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על 

 שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.רשות 

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי

 , לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף2020במרץ  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. 

 

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

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

ישיבות, ועדת ההשקעות  4 -התכנס הדירקטוריון ל 2020 מרץ–במהלך החודשים ינואר

  ישיבות. 4  -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל 9 -התכנסה ל

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

 ( :2020לרבות שינויים מינואר 

 

 (: 2019, לרבות שינויים מינואר הדוחותנכון לתאריך אישור ) רשימת נושאי המשרה

    .מר יואב ערמוני, מנהל כללי .1

 .מר חנניה חן ציון, סמנכ"ל ומנהל אגף זכויות וגבייה .2

  .כספים אגףת מנהל, רו"ח לילך לב רם .3

 .מר אבי לנצ'סקי, מנהל אגף פנסיה .4

  ., מנהל אגף השקעותפז אקשטייןמר  .5

 .לקוחותמר אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות  .6

     .יו"ר הדירקטוריון - מר שאול יהלום א.

  .ועדת השקעותיו"ר דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת ו  גב' ענת פרומקיס   ב.

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

 וועדת השקעות.  דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת - גב' אלה קנטר לוי ד.

 .חברת הדירקטוריון  גב' מלכה אנגרמן ה.

 .חברת הדירקטוריון - גב' פלורה בוטבגה ו.

  .חבר הדירקטוריון - מר אלי גוטמן ז.

  .חבר הדירקטוריון - יוסי ולנררו"ח  ח.

 .חברת הדירקטוריון - גב' אהובה טרי ט.

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

  .חבר הדירקטוריון - ד"ר אחיעזר שאקי יא.

  .חברת הדירקטוריון - עו"ד ורד זיו און יב.
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 )המשך( פרטים על דירקטוריון החברה/ועדת ההשקעות/ועדת ביקורת/נושאי משרה .6

 

 עו"ד ליאור מימון, מזכיר החברה ומנהל מש"א. .7

 .גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל .8

 רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנימי. .9

 מר שמעון אשכנזי, מנהל הסיכונים. .10

 

 

 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

 

 

 

 

30.6.2020     

 יואב ערמוני  שאול יהלום               תאריך אישור הדוחות  

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון         
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 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 המנהלת"(  .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2020לרבעון שהסתיים ביום 

בו מצג של בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .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 באופן  .3
צאות הפעולות, השינויים בהון העצמי נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תו

 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

 

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

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה  (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)
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)
ית של זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימ

 -החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

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

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 

ותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמע (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)
 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.אחרים שיש להם 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

30.6.2020  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )

  , מצהירה כי:לילך לב רםאני, 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(  .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2020לרבעון 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 באופן  .3
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 

 ברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.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 אחרים -המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על

 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

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

של החברה המנהלת והצגנו את  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי (ג)
פה המכוסה לתום התקו 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 זה  (ד)
שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

 -החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון אני ואחרים בחברה   .5
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)
מית על דיווח כספי,  אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפני

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

  

30.6.2020  

 , רו"חלילך לב רם תאריך

 מנהלת אגף כספים                  
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 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"(. 31.3.2020שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

 התנועה בקרן הפנסיה, למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.את השינויים בזכויות העמיתים ו

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

 

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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)
המכוסה מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה 

 -בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:
 

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

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

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

 הנוגע לקרן הפנסיה.

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

 
 
 
 
 
 

  

30.6.2020  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 קרן פנסיה ותיקה

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

  , מצהירה כי:לילך לב רםאני, 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון  .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2020שהסתיים ביום  

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

 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 ואת תוצאות  הפעילות של קרן 

ם והתנועה בקרן הפנסיה למועדים  ולתקופות הפנסיה וכן את השינויים בזכויות העמיתי
 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

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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)
התקופה המכוסה מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי 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 

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:

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

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

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

 הנוגע לקרן הפנסיה.

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

30.6.2020  

 , רו"חלילך לב רם תאריך                

 מנהלת אגף כספים 

 


