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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 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(לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו הדין לרבות

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

" הממונהוכן על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר )להלן: "

 "(.ההון אגף שוקאו "

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

 עמיתים בעלי זכויות פנסיה מוקפאות וכן   6,715 בנוסף ישנם בקרן. 3,280 היה 30.9.2016

 קבלי פנסיה.מ 4,795

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  1, נאסרה קבלת עמיתים חדשים לקרן הותיקה החל מיום הממונהלפי הוראות 

, 1995מרס -ת ינוארהצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופיים ש)למעט עמיתי תקופת הבינ

 בהתאם לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי(.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

  הקרן תקנון .א

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. ג1 בביאורמידע בעניין זה מפורט 

 דמי הניהול  עדכון .ב

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 6 בביאורמידע בעניין זה מפורט 

  החברה מעורבת בהם משפטיים הליכים .ג

 

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   30.9.2016  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)

30.9.2016 : 

 ויות עמיתים. , החברה אינה צד לתביעות שאינן בקשר לזכ30.9.2016ליום  נכון

  .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  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( .2

 

  הביטחון כרית .ד

  דוח הכספי של קרן הפנסיה.ב ה1בעניין זה מפורט בביאור  מידע

 
נשואה ניהול השקעות  אקסלנסלניהול  של קרן הפנסיה ההשקעות מתיק חלק העברת .ה

  "(אקסלנס"להלן:בע"מ )

  דוח הכספי של קרן הפנסיה.ב ז1 בעניין זה מפורט בביאור  מידע

 צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני .ו

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

בשלושת הרבעונים ות בשוקי ההון בישראל ובעולם והתפתחוי כלכליות התפתחויות .3
  2016של שנת  הראשונים

 

 2016 של בשלושת הרבעונים הראשונים כלכליות התפתחויות .א

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון 

ברבעון השני ועלייה  4.9%בחישוב שנתי, לאחר עלייה של  3.2%-ב 2016השלישי של שנת 

העלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה משקפת  .2016ברבעון הראשון של שנת  3.2%של 

בהשקעות ( 2.9%), בהוצאות לצריכה ציבורית (2.9%) עליות בהוצאה לצריכה פרטית

ביבוא סחורות ושירותים ללא יבוא בטחוני, אוניות ומטוסים , (12.2%) בנכסים קבועים

 חברות הזנק וירידה ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא  (7.2%) ויהלומים

(6.3% . ) 

( הינו גבוה לעומת קצב 3.2%קצב הצמיחה בישראל ברבעון השלישי של השנה )כאמור 

 (. 0.3%-( ובאירופה )כ2.9%-הצמיחה בארה"ב )כ

 מדיניות מוניטארית .ב

. למעשה 2016של שנת לא השתנתה בשלושת הרבעונים הראשונים  ישראל בנק ריבית

 0.1%של  היסטורית שפל לרמת 0.15%-ב ירדהאז  2015 מרץ חודשהריבית יציבה מ

 בלבד. 

  .של השנה)מדד בגין( לא השתנה בשלושת הרבעונים הראשונים המחירים לצרכן  מדד

ללא ירקות  לצרכן . מדד המחירים0.7%של  בשיעור ירד דיור ללא לצרכן המחירים מדד

 12-ל הכללי המחירים מדדנותרו ללא שינוי. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה וופירות 

 זו בתקופה ירד דיור ללא המחירים מדד ואילו 0.4%-בירד   2016ספטמבר  החודשים עד 

.  בנק ישראל עדיין אינו עומד ביעד הרב שנתי שקבעה הממשלה שהינו אינפלציה 1.2%-ב

 . 1-3%של 

 



5 
 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

בשלושת הרבעונים והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3
 )המשך( 2016של שנת  הראשונים

 

ואילו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה  3.7%-בכלעומת השקל  נחלש הדולר

בשלושת בתקופה זו. הדרמה העיקרית בנושא שערי החליפין  1%-ירד בכהאירו 

 של הליש"ט לעומת מטבעות אחרים  הייתה בשינוי הרבעונים הראשונים של השנה

לעומת הש"ח( . הליש"ט נחלשה מאד לאור משאל העם  16%-בעולם )ירידה של כ

 הבריטי בו הוחלט על יציאה מהאיחוד האירופי. 

 התפתחויות בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני .ג

 והאג"ח הממשלתי השקלי בריבית קבועה אג"ח הממשלתי הצמודהעלית מחירי 

  כ"א.  2.5%-כ ה,בשיעור דומ תהעד סוף ספטמבר היוהשנה מתחילת 

)שנתיים  והבינוניות אגרות החוב הממשלתיות הצמודות הקצרות )עד שנתיים( מחירי 

 הצמודות הממשלתיות החוב אגרותנשארו ברמה דומה למחירי תחילת השנה. עד חמש( 

 ותגדול ותהשקע לקרן .בממוצע 1%-כ של בשיעור עלו( שנים עשר עד)חמש  הארוכות

 8% – כ של תשואה והניב אשר 2045ולשנת  2041 לשנת לפדיון תוממשלתי"ח באג יחסית

 . 2016שלושת הרבעונים הראשונים של בבהתאמה  10%-וכ

 1%-ברבעון השלישי התהפכה המגמה כאשר מדד האג"ח הממשלתי הצמוד ירד בכ

שינוי. אג"ח ואילו מדד האג"ח הממשלתי השקלי בריבית קבועה נשאר ללא 

, ירדו 2045ובשנת  2041לפידיון בשנת   הממשלתיות הצמודות הארוכות שמחזיקה הקרן

אג"ח הקונצרני הצמוד ה מדדבהתאמה ברבעון השלישי של השנה.  3.2%-ובכ 1.9%-בכ

 1%-עליה של כ םשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ורשב 4%-כעלה בשיעור של 

 ברבעון השלישי של השנה. 

 בשוק המניות  התפתחויות .ד

מדד מניות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה.  4%-ירד בכ 100מדד מניות ת"א 

 75ת"א מניות ואילו מדד  5.6%-כירד בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ב 25ת"א 

. 23.6% -עלה אף בשיעור גבוה יותר של כ 50 בתקופה זו. מדד מניות יתר 10.8%-עלה בכ

מוסברת על ידי ירידה חדה במניות התרופות ובראשן מנית חברת  25מדד ת"א הירידה ב

ות הקטנות על חשבון המניות הגדולות מוסברת בין היתר על ימנבמדדי ההעלייה טבע. 

חברות השל משקלן ידי האפשרות לשינוי המדדים על ידי הבורסה הישראלית והגדלת 

נרשמו עליות מחירים בשלושת  . הענפים בהםגדולותהחברות הקטנות על חשבון ה

(. מנגד, ירד 13%(, הנפט והגז )22%הרבעונים הראשונים של השנה היו מדד ענפי הנדל"ן )

 (. 7.8%מדד ת"א תקשורת )

. גם ברבעון זה עלו מדדי 4% -כ בשיעור של 100ברבעון השלישי של השנה עלה מדד ת"א 

 -כ עלה בשיעור של 50ד יתר : מד ותיותר מאשר מדדי המניות הגדול ותהמניות הקטנ

 . 25במדד ת"א  3% -כ ועליה של 75 ת"אמדד ב 9% -כ לעומת עליה בשיעור של 23%
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

של שנת  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם במחצית הראשונה כלכליות התפתחויות .3
 )המשך( 2016

 

ירידות חדות בחודשים  –שוקי המניות בעולם הושפעו השנה משני זעזועים גדולים 

פברואר בשל חשש עולמי ממצבה הכלכלי של סין וירידות חדות בחודש יוני -ינואר

 כתוצאה ממשאל העם הבריטי בו הוחלט על יציאה של בריטניה מהאיחוד האירופאי. 

 

עליות המחירים ברבעון השלישי נבעו בעיקר מתיקון הירידות כתוצאה מהחלטת 

מתחילת לבחירות בארה"ב אשר התקיימו בנובמבר השנה.  היציאה מהאיחוד והציפיות

  EUROואילו מדד  6% -בשיעור של כ S&P500השנה ועד סוף ספטמבר עלה מדד 

STOXX 50  3.3%-. ברבעון השלישי השנה עלו מדדים אלה בכ8% -ירד בשיעור של כ 

 בהתאמה.  4.8%-וכ

 

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

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

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

 .2016מינואר 

 חוקים, תקנות וחוזרי אגף שוק ההון .א

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

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

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

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

 שונה מהקבוע בחוזר, בכפוף לאישור הממונה.

-"ההתשע(, 12' מס()תיקון גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהמשך (2)

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

, "(נמוך סכום)" ₪ 8,000 שאינם עולים על, מחשבונות הונית מקרן פנסיה ותיקה

( )משיכת גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות 2016בינואר  פורסמו

 עמיתבין היתר,  לפיהן, 2016-"ותשע(, נמוכים( )סכומים גמל מקופת כספים

 החלאם  באופן הוני,רשאי למשוך את הכספים  סכום נמוך, ותיקה בקרןבחשבונו ש

 2016 בספטמברבהמשך לאמור,  .לחשבון לא בוצעו הפקדות 2014בינואר  1מיום 

 קובעה"משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל",  2016-2-1חוזר גמל פורסם 

זכותם למשיכת הכספים,  בדבר )הרלוונטים( עמיתיםל ההודעההוראות למתן 

  משיכות לביצוע ביחס, ודיווח לממונה הבאתר האינטרנט של החבר רפרסום האמו
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

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

 

עמיתים הזכאים למשוך את  2,833בגילעד רשומים  ,הדוח למועד נכון. כאמור

 הכספים שבחשבונם בקרן בהתאם להוראות התקנות כאמור. 

"כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים" המתקן  חוזר פורסם 2016 בפברואר (3)

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

ותאמו הדרישות כך למשל ה –להתאים את כללי ההשקעה להתפתחויות בשוק 

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

כמו כן, הובהרו הדרישות החלות על גופים מוסדיים בבואם להעמיד הלוואות 

פורסמה  2016. ביולי למבוטחים ולעמיתים כנגד כספי החיסכון הפנסיוני שלהם

 .אות לדיורטיוטה לתיקון החוזר כאמור, בקשר להלוו

(, תיקון) שנפרדו זוג בני בין פנסיוני חיסכון לחלוקת חוקה תוקן 2016 בפברואר (4)

 שניתן פנסיוני חיסכון לחלוקת דין פסק רישום תקופת את שהאריך, 2016-ו"התשע

 6) 2014-חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"דה תחילת יום לפני

 (.התחילה מיום) שנים לשלוש משנה(, 2014 אוגוסט

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים  2016 ביוני (5)

, ולפיהן בין היתר נדחה מועד תחולת 2016-(, התשע"ו2לקופת גמל()תיקון מס' 

המועד  -עובדים  50-100התקנות בעניין הדיווח הממוכן, לגבי מעסיקים להם 

 1המועד החדש  –עובדים  50 -עסיקים להם פחות מ; ומ2017בפברואר  1 מתוקןה

 2016-9-10 גופים מוסדיים חוזר 2016בהתאם פורסם ביולי . 2018בפברואר 

באותו עניין(  2015-9-35תיקון" )המתקן ומחליף את חוזר -"תשלומים לקופת גמל

בקשר להשבת תשלומים ששולמו ביתר, ודחיית הוראות החוזר בקשר למשלוח 

 .2017בינואר  1מכתבים מהגוף המוסדי למעסיקים שאינם מדווחים כנדרש, ליום 

ירותים פיננסיים )קופות גמל()תיקון לנוכח בעיות שהתגלו בישום חוק הפיקוח על ש (6)

בקשר לאיסור על מעסיקים להתנות את שיעורי ההפקדות  2015-(, התשע"ה12מס' 

הפנסיוניות בהתאם לבחירת המוצר הפנסיוני, נחתם הסכם קיבוצי כללי שהורחב 

", לפיהם יוגדל 2016ב"צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 

. ובמקביל 6%-ל 1.1.17ומיום  5.75%-ל 1.7.16הגמולים: מיום חלק העובד בדמי 

 6.5%-ל 1.1.17, ומיום 6.25%-ל 1.7.16יוגדל חלק המעסיק בדמי הגמולים: מיום 

)כאשר ניתן להתחשב בעלות ביטוח אכ"ע בהפרשות לקופות גמל ולביטוחי מנהלים 

חוק הפיקוח  2016"(. בהתאם נחקק ביוני להפקדות התוספתבמגבלות מסוימות( )"

שסייג האמור  2016-(, התשע"ו16על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תיקון מס' 

האמור, במידה שהמעסיק עומד בשיעורי התוספת להפקדות.  12בתיקון מס' 

 ההתחייבויות  היקףאת  יגדילתוספות להפקדות ה קליטת, חברהה תלבדיק בהתאם
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

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

 

התוספת להפקדות.  את בקרן לקלוטשלא בינתיים חברה ה כן החליטהל, של הקרן

 והציעה  ההון שוק לאגף פנתה כמו כן החברה .הודעה על כך נמסרה למעסיקים

במקביל פועלת . ההון שוק אגף התייחסות התקבלה טרם. פתרונות חלופיים מספר

החברה לתקן את תקנון קרן הפנסיה על מנת לאפשר קליטת התוספת להפקדות 

לקרן הפנסיה מבלי שהדבר יזכה את העמית בהעלאת שיעור הקצבה, אלא רק יעמוד 

לזכותו כסכום הוני המבוסס על כספי התוספת להפקדות בצירוף תשואת הקרן )או 

תה בעת תשואה שלילית(. תיקון הקרן דורש בין היתר אישור האסיפה הכללית בהפח

 של החברה ואישור אגף שוק ההון.

"בירור ויישוב תביעות וטיפול  2016-9-9פורסם חוזר גופים מוסדיים  2016 ביולי (7)

 2011-9-5מוסיף לחוזר הקודם )חוזר גופים מוסדיים  היתר שביןבפניות ציבור" 

באותו העניין( את נספח ב' שעניינו הוראות פרטניות לעניין יישוב תביעות, שעל גוף 

פורסמה טיוטת תיקון לחוזר  2016באוגוסט  מוסדי לנהוג לפיהן בעת יישוב תביעות.

 ות הציבור." ולמתן תשובות וטיפול בפנילקוחהנ"ל בין היתר בקשר להגדרת "

ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים  –פורסמו "כללי המערכת  2016 ביולי (8)

 יאת שירות תבאמצעות המסלקה הפנסיונית" לצורך הפעלת המסלקה הפנסיוני

 ;העו"ש של המעסיק/המתפעל אל חשבון העו"ש של הקופה מחשבון הכספים סליקת

סליקה  6רציה לקראת שלב פורסמו הוראות בקשר לבדיקות אינטג 2016באוגוסט 

היזון חוזר מסכם שנתי"  –פורסמה טיוטת "כללי המערכת  2016, בספטמבר כספית

פורסמו בדיקות האינטגרציה של עדכונים בחוזר מבנה אחיד  2016ובאוקטובר 

 .)ב(6לקראת שלב 

"חתימה ממוחשבת" אשר  2016-10-5פורסם חוזר סוכנים ויועצים  2016 באוגוסט (9)

תר בקשר לגופים מוסדיים, כי הם יקבעו בנוהל, הוראות לעניין אימות קובע בין הי

לאמת את החתימה  נדרשחתימה ממוחשבת, לרבות פירוט המקרים שבהם 

 .לזיוףוהאמצעים שיינקטו אם יתעורר חשד 

"ניהול סיכוני סייבר בגופים  2016-9-14פורסם חוזר גופים מוסדיים  2016 באוגוסט (10)

התייחסות  ולתתאת תפיסת ההגנה של גופים מוסדיים מוסדיים" במטרה לעדכן 

למכלול סיכוני הסייבר, כך שלצד הגנה על המידע, תבוצע גם הגנה מפני שיבוש 

מגדיר  החוזרפעילותו התקינה של הרכיב הממוחשב עליו מתבסס הגוף המוסדי. 

 באופן, אלו סיכונים לנהל ומחייבבגוף מוסדי  סייברלניהול סיכוני  עקרונות

, ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי נאותים הכוללים ושוטף עדכני, אפקטיבי

התייחסות לשיטות, לתהליכים ולבקרות ובאופן אשר יאפשר להם להתמודד עם 

 איומי סייבר ולנהל אירועי סייבר. 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

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

 

-נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2016באוגוסט  (11)

, אגף שוק ההון, ביטוח 2016בנובמבר  1, הקובע בין היתר כי החל מיום 2016

 וחיסכון במשרד האוצר, שהיה חלק אינטגראלי מאגפי משרד האוצר, יהפוך לרשות

עצמאית שתיקרא "רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון" )"הרשות"(. שר האוצר, 

באישור הממשלה, ימנה את הממונה לתקופת כהונה של חמש שנים, שיעמוד בראש 

הרשות, הרשות תתוקצב בסעיף תקציבי נפרד, כמו כן הורחב הרכב הוועדה 

שות ולממונה, המייעצת ונקבעו הוראות בעניין אופן איושה; כל זאת במטרה שלר

 תהיה עצמאות וחופש פעולה מנהלי הדרוש לביצוע תפקידם והפעלת סמכותם.

לתיקון "כללי השקעה  2016-9-17פורסם חוזר גופים מוסדיים  2016 בספטמבר (12)

 וכן. לדיור הלוואות למתן בקשר ההוראות ןהמתקהחלים על גופים מוסדיים" 

 גוף על שיחולו כללים לקבוע המציעה" פיננסי"ליווי  מוסדיים גופים חוזר טיוטת

 .פיננסי ליווי בשיטת בנייה פרויקט מממן הוא כאשר מוסדי

 

 ההון שוק אגף מטעם וחוזרים תקנות, חוקים טיוטות .ב

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

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

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

פורסמה  2016 ובאפרילולסייע לגופים המשלמים ליישם את הוראות החוק. 

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

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

 הודעות בעניין, וכיוצ"ב.

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

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

על החיסכון הפנסיוני לבין זכויות נושי  ההגנהפנסיוניות, מתוך איזון בין 

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

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

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

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

קל יהיה רשאי למשוך כספים מעוקלים מתוך סך המע, זאת עם יחדלקבל קצבה. 

המשתלמות לעמית מכל קופות הגמל, העולות על סכום  והזקנהקצבאות הנכות 

 הקצבה המזערי. 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר לושח עיקריים שינויים .4
 )המשך( 2016 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

 לערוך המציעהתיקון", -גמל קופות"קידוד  חוזר טיוטת פורסמה 2016 באפריל (3)

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

 '.וכו באינטרנט פרסומים

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  2016 במאי (4)

, המציעה 2016-)רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ו

 יתקיים ערך ניירות של ומכירה רכישה שירותי לרכישת בקשר התחרותי שההליך

לפחות שמונה משתתפים, שייערך בנפרד לכל אפיק  בין, שנים לשלוש אחת לפחות

לשירותי החזקה של ניירות  בקשרההליך התחרותי  כי; והערך בניירותהשקעה 

 למעט)לפחות חמישה משתתפים  בין, שנים לשלוש אחת לפחותערך יתקיים 

 .חריגים(

 בין היתר המציעה רישיון לבעל כוח ייפוי לחוזר תיקוןפורסמה טיוטת  2016 ביולי (5)

להוסיף חלופות נוספות לביצוע אימות חתימת ייפוי הכוח, לרבות שימוש 

 בתצהיר.

 דיווחים לעניין המאוחד בחוזר הוראות תיקון טיוטת פורסמה 2016 באוגוסט (6)

מעדכנת בין היתר את  הטיוטה. מעודכנים דיווח קבצי טיוטות לרבות, לממונה

אופן הדיווח לממונה, תדירותם, ואת תכנם של מספר קבצי דיווח במטרה להקל 

 .על גופים מוסדיים, ולשפר את איכות הדיווחים המדווחים על פי הוראות הדין

 

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .5

 

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

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 -הגילוי של הגוף המוסדי הינן אפקטיביות על

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

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

 
 בקרה פנימית על דיווח כספי

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של 2016 בספטמבר 30במהלך הרבעון המסתיים ביום 

פי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן המוסדי על דיווח כס הגוף

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

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

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

ישיבות, ועדת ההשקעות  8 -התכנס הדירקטוריון ל 2016 ספטמבר–במהלך החודשים ינואר
 –ישיבות. במהלך החודשים ינואר  6  -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל 22 -התכנסה ל

ועדת האשראי לא התכנסה וזאת בהתאם לאישור ועדת ההשקעות,  2016פברואר 
הדירקטוריון ואגף שוק ההון כי ועדת ההשקעות תמלא בשלב זה את תפקידה של ועדת 

 גילעד אינה נדרשת לקיום ועדת אשראי בהתאם 2016 ספטמבר – האשראי. בחודשים מרץ
  הרגולציה. לעדכונים בהוראות

, נכון לתאריך אישור הדוחותועדת הביקורת )רשימת חברי הדירקטוריון, ועדת ההשקעות ו
 : (2016לרבות שינויים מינואר 

 
 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  - מר מאיר שביט ג.

 ויו"ר ועדת אשראי 
 דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת ביקורת  - 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  - מר שמואל ביבר י.

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

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

    
 

 (: 2016, 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

 מר רבין כהונאי, מנהל אגף השקעות  .ה

 מר אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות לקוחות .ו

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

עד יום ו 1.2.2016מיום החל עו"ד שרי אלנברג, מזכירת החברה ומנהלת מש"א ) .ח
31.3.2016) 

 (1.6.2016החל מיום "ד ליאור מימון, מזכיר החברה ומנהל מש"א )עו .ט

 גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל .י

 רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנים .יא

 (6.8.2016)סיימה את כהונתה ביום  גב' שירה רזון, מנהלת סיכונים .יב

 (8.9.2016מר שמעון אשכנזי, מנהל סיכונים )החל מיום  .יג
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 
 

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

 
 

 רואה חשבון מבקר:
 

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

 __________________ _____________________  2016 בנובמבר 29      
 יואב ערמוני            שאול יהלום              תאריך אישור הדוחות  

 מנהל כללי             יו"ר הדירקטוריון        
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 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"(. 30.9.2016המנהלת"( 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

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 -תייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו עלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המ

 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 

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

 -המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

נו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון גילי (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
ירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו לד

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)

החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של 
 -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.

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

 

  

29.11.2016  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 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"(. 30.9.2016המנהלת"( 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.

וניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבע .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 

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

של החברה המנהלת והצגנו את  רכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילויהע (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.

  

29.11.2016  

 אורה ארם, רו"ח תאריך

 מנהלת אגף כספים                     
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 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"(. 30.9.2016שהסתיים 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 

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

לים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנה (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)
פוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצ

 -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 

 מית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:הבקרה הפני

 
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

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

  

29.11.2016  

 ערמונייואב  תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2016 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"(.  30.9.2016שהסתיים ביום  

לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג  .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
חינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות  הפעילות של קרן באופן נאות, מכל הב

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
 -על דיווח כספי של קרן הפנסיה:  וכןונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית 

 

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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

ל קרן הפנסיה והצגנו את הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ש (ז)
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  (ח)
מהותי, על הבקרה הפנימית של זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן 

 -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 

 הנוגע לקרן הפנסיה: 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 הנוגע לקרן הפנסיה:  וכן
 

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

29.11.2016  

 רו"ח אורה ארם, תאריך                

 מנהלת אגף כספים 

 

 


