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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

ת הוראו 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 

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

 "(.ההון

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

  עמיתים בעלי זכויות פנסיה מוקפאות וכן  6,056 בנוסף ישנם בקרן .3,058 היה 30.9.2017

 קבלי פנסיה.מ 4,978

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  30.9.2017  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)

30.9.2017 : 

כנגד תאגיד ₪, אלפי  752 -של כ סך על תביעה החברה הגישה 2016 דצמברחודש ב

החברה, בגין אי תשלום דמי  בבעלותהרלוונטית  בתקופהששכר מהחברה נכס שהיה 

 .בחיפה המחוזי המשפט בבית מתנהלת התביעהשכירות. 

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

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.  2א 8ראה ביאור 
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 הדוח ולאחריו )המשך(אירועים מהותיים בתקופת  .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 
 

הרבעונים בשלושת והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3
  7201של שנת  הראשונים

 

 2017 של בשלושת הרבעונים הראשונים כלכליות התפתחויות .א

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

של  )בחישוב שנתי( וזאת לאחר עלייה  2.5% -כב 2017של שנת  הרבעונים הראשונים

מעלה , לאחר עדכון כלפי )בחישוב שנתי ברבעון הראשון 0.9%ושל  ברבעון השני 2.5%

קצב  .2016בשנת  3.9%-כעליה של לעומת זאת ו, (של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

)במונחים  4.1%-עם עליה של כ 2017התגבר ברבעון השלישי של של התוצר  הגידול

)עליה כה הפרטית שנתיים( והושפע מחזרת מנועי הצמיחה של המשק הישראלי: הצרי

 .במונחים שנתיים( 18.5%)עליה של  ויצוא השירותים( במונחים שנתיים 7.8%של 

במונחים  7% -הגידול המשמעותי ביצוא השירותים הגיע לאחר ירידה ברבעון השני של כ

. יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון שפע בעיקר מיצוא חברות ההזנקושנתיים, וה

ברבעון השני )הנתונים במונחים  6.3%, לאחר עליה של 16.6% -ב 2017השלישי של 

מחזיר את המשק בישראל למסלול של שנתיים(. קצב הצמיחה הגבוה ברבעון השלישי 

צמיחה גבוהה ומשקף מגמה עולמית של האצה בעליית התוצר, עם עלייה רבעונית של 

    רה"ב )במונחים שנתיים(. בא 3%

 מדיניות מוניטארית .ב

. למעשה הריבית 2017לא השתנתה, גם ברבעון השלישי של שנת  ישראל בנק ריבית

 בלבד.  0.1%של  היסטורית שפל לרמת 0.15%-ב ירדהאז היא  ,2015 מרץ חודשיציבה מ

 לצרכן המחירים מדד. 0.3% -עלה מדד המחירים לצרכן ב בשלושת הרבעונים הראשונים

, ללא ירקות ופירות לצרכן המחירים י. מדד0.5%בשיעור של בתקופה זו ירד  דיור ללא

 12-ללצרכן  המחירים מדדכל אחד.  0.1% -תקופה זו בוהמדד ללא אנרגיה עלו ב

החודשים  12-ירד ב דיור ללא המחירים מדדו  0.1% -עלה ב 2017ספטמבר החודשים עד 

 .0.5% -ב 2017ספטמבר עד 

בשלושת הרבעונים הראשונים של  8.2% -כשיעור ניכר של בלעומת השקל  נחלש הדולר

 לעומת  הדולר בתקופה זו. הירידה החדה בשער 2.8% -עלה בכואילו האירו השנה 

השקל, מתחילת השנה, התרחשה למרות שבנק ישראל המשיך בפעילות אגרסיבית של 

 .  דולריםרכישת 
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בשלושת הרבעונים והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3
 )המשך( 2017של שנת  הראשונים

 

 התפתחויות בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני .ג

עלו בממוצע מחירי האג"ח הממשלתי השקלי  2017מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר 

י הארוך באג"ח השקל 5.9% -משמעותית יותר של כ העליתוך  3.3% -בריבית קבועה בכ

ת יעלי הנרשמשנים ומעלה(. לעומת זאת, באג"ח הממשלתי הצמוד הארוך  5)מח"מ 

עלה  (כל התקופות)אשר משקלל את בלבד ומדד האג"ח הממשלתי הצמוד  הקלמחירים 

 .  1.9% -בכ

לטווחים הקצר והבינוני היו בין אגרות החוב הממשלתיות הצמודות יים במדדי והשינ

 5-10עבור מח"מ של   2.5% -של עד שנתיים ועד לעליה של כ למח"מ 0.29%ירידה של 

השערים במדדי האג"ח הממשלתי השקלי לטווחים ת ילעלישנים, עליה מתונה ביחס 

 2041 לשנת לפדיון צמודות תוממשלתי"ח באג יחסית ותגדול ותהשקע לקרן. הבינוניים

 1.4% -ובכ 3.8% -בכ 2017אשר עלו בשלושת הרבעונים הראשונים  של  2045ולשנת 

 בהתאמה, וזאת תוך ירידה מתונה בתשואות לפדיון. 

בשלושת הרבעונים  4.2% -כעלה בשיעור של  60תל בונד אג"ח הקונצרני הצמוד ה מדד

 כולה.  2016בשנת  2.3%הראשונים של השנה, וזאת לאחר עליית מחיר ממוצעת של 

 

 בשוק המניות  התפתחויות .ד

החליפה הבורסה את מדדי המניות, תוך הרחבת המדדים  2017במהלך חודש פברואר 

 0.8% -לשעבר( עלה בכ 100)ת"א  125והכנסת מניות נוספות לכל מדד. מדד מניות ת"א 

( ירד 25)לשעבר מדד ת"א  35בשלושת הרבעונים  הראשונים של השנה. מדד מניות ת"א 

 75)ת"א  90ואילו מדד מניות ת"א  3.4% -בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בכ

בתקופה זו, ובכך המשיך את מגמת העליות המשמעותיות משנת  15.9% -לשעבר( עלה בכ

 -לשעבר( ירד בשיעור של כ 50)מדד יתר  SME 60(. מדד מניות תל אביב 17.3%) 2016

מוסברת  35. הירידה במדד ת"א 2017בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת  1.7%

. לעומתן 40% -בירידה החדה במניות התרופות ובראשן מנית חברת טבע אשר ירדה בכ

. העלייה במדדי המניות 14.3% -עלו מניות הבנקים מתחילת השנה בשיעור ניכר של כ

הקטנות לעומת הירידות במדדי המניות הגדולות מוסברת בין היתר על ידי מעבר 

יות הנסחרות בחו"ל בעלות משקל רב הכוללות מנ 35משקיעים מהשקעה במניות ת"א 

במדד למדדים הכוללים ייצוג הולם יותר לחברות הישראליות, וכן לשינוי במדדים אשר 

הענפים בהם   הגדיל את משקלן של החברות הקטנות על חשבון החברות הגדולות.

מחירים משמעותית בשלושת הרבעונים  הראשונים של השנה היו מדד ת יעלי הנרשמ

 (. 20% -( והביטוח )כ19%ל"ן )חברות הנד
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בשלושת הרבעונים והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3
 )המשך( 2017של שנת  הראשונים

 

בממוצע,  15.4% -בכבשלושת הרבעונים הראשונים של השנה המניות בעולם עלו  מדדי

והושפע מכניסת הנשיא טראמפ  12.5% -בארה"ב עלה בכ S&P500כאשר מדד המניות 

לתפקיד וההצהרות שלו על השקעות גדולות במשק האמריקאי והורדת מס חברות, וכן 

. הרוח הגבית שנשבה מכיוון מתחילת השנהמנתונים כלכליים טובים שפורסמו 

במדד  9.2% -הבורסות בארה"ב השפיעה על רוב שוקי המניות העולמיים עם עלייה של כ

במדד המניות של השווקים  25.4% -של כ חדה , ועליהSTOXX50 המניות האירופאי

 המתעוררים. 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4
 2017 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 

 .2017פורסמו מינואר 

 שוק ההון רשותחוקים, תקנות וחוזרי  .א

 בקשר הוראות הקובע" פיננסי"ליווי  מוסדיים גופים חוזר פורסם 2017 בינואר (1)

 הליווי בשיטת קבלנים ידי על פרויקטים לבניית נותנים מוסדיים שגופים לאשראי

 במקביל הדירה לרוכשי תשלום שוברי יפיק המוסדי הגוף כינקבע  היתר בין .הפיננסי

 שיש פרטים וקבענ וכן, התשלום שובר באמצעות ששולם הסכום בגין ערבות למתן

 .לקבלן המוסדי הגוף שבין הליווי בהסכם לכלול

"תיקון הוראות החוזר  2016-9-26פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 בינואר (2)

 5 שער של 4 בחלק 3 פרק הוראותהמאוחד לעניין דיווחים לממונה" המעדכן את 

 אופן את לשנות; זאת במטרה ההון שוק על לממונה דיווחים לעניין המאוחד בחוזר

להפחית תדירות ו ,דיווחיםה של םאיכותו תכנםאת  לשפר ,הדיווח וכתובת הדיווח

 משלוח של מספר דיווחים שונים. 

ביצוע סליקת כספים  –פורסמו "כללי המערכת למעסיקים / מייצגים  2017 בינואר (3)

לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית" זאת כהמשך לכך שהמסלקה 

נקאיות להעברת כספים מחשבון העו"ש של לבצע פעולות ב החלה לאפשרהפנסיונית 

 המעסיק/המייצג אל חשבון העו"ש של הקופה. 

(, 33תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()תיקון מס'  2017 בינואר (4)

בעניין כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות שבגירעון. להרחבה ראו  2017-התשע"ז

 . של קרן הפנסיה דוח הכספיד ב1סעיף 
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)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4
 )המשך( 2017 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

"בירור ויישוב תביעות וטיפול   2017-9-5פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017במרץ  (5)

)באותו  2016-9-9 מס' מוסדייםגופים תיקון" המתקן את חוזר  -בפניות ציבור  

על שיקול דעתו העניין(, בהתאם לתיקון נקבע בין היתר כי הגוף המוסדי לא ישפיע 

 .2017בספטמבר  1ו, תחילת הוראות החוזר מיום רופא מטעמההמקצועי של 

העברת קבצי מידע באמצעות " 2017-9-3חוזר גופים מוסדיים פורסם  2017במרץ  (6)

ערוץ תקשורת מקוון ומוגן  באמצעותו יועברו  הקימה רשות שוק ההון ;"כספות

החוזר קובע  ;קבצי מידע מגופים מוסדיים לממונה/רשות שוק ההון ובכיוון ההפוך

 בקשר , נדחה מועד התחולה2017ביולי את האופן שבו יועברו קבצי המידע כאמור. 

שוק  לקבצי מידע שאינם קבצי דיווח תקופתיים ושאינם מדווחים במערכות רשות

 .2017בספטמבר  3 -לההון 

"מבנה אחיד להעברת מידע  2017-9-4פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 במרץ (7)

 באותו) 2016-9-16חוזר  אתונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" המבטל ומחליף  

מעדכן את נספח ה "ממשק מעסיקים" המסדיר מבנה אחיד להעברת  החוזר(. עניין

מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל ולמתן היזון חוזר מגוף מוסדי למעסיק 

נדבך משלים לאמור בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים)קופות  המהווה)

, הגרסה החדשה של הממשק תכנס (2014-"דהתשע(, גמל לקופת()תשלומים גמל

עודכן החוזר כאמור )במסגרת חוזר  2017. באפריל 2017בנובמבר  22קף ביום לתו

כל הפעולות העסקיות שנתמכות על ידי  את(, כך שהנוסח החדש כולל 2017-9-7

באופן מלא. סעיף התחילה של חובת השימוש בממשק האירועים  "אירועים ממשק"

 1-ע פעולה, נדחה לבנוגע לפנייה של בעל רישיון בממשק לגוף מוסדי לשם ביצו

 .2017בנובמבר 

"משיכת כספים מחשבון של  2017-9-8פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017במאי  (8)

עמית שנפטר עם יתרה נמוכה" המאפשר תשלום כספי עמית/פנסיונר שנפטר, 

להורה, בן זוג וילד, ללא צורך בהמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה; זאת כאשר 

הפטירה, היורש חתם על שנים ממועד  3עברו ₪,  8,000יתרת החיסכון אינה עולה על 

כתב שיפוי והגוף המוסדי בדק שלא הוצא צו יורשה ולא הוגשה בקשה להוציא צו 

 שכזה. 

 2.0פורסמו כללי מערכת המסלקה הפנסיונית בקשר להתאמות לגרסה  2017ביולי  (9)

דיווח הפקדות מעסיקים, ביצוע סליקה כספית וקליטת היזון בין היתר בנושאים של 

 סדיים.חוזר מהגופים המו

תיקון הוראות החוזר " 2017-9-12חוזר גופים מוסדיים פורסם  2017בספטמבר  (10)

  5 שער של 4 בחלק 3 פרק הוראות את דכן" המעהמאוחד לעניין דיווחים לממונה
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2017 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4
 )המשך( 2017 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 
את  ולעדכן לשפר במטרה ,ההון שוק על לממונה דיווחים לעניין המאוחד בחוזר

 דיווחים. ה של תכנם

 "מבנה אחיד להעברת מידע 2017-9-11 מוסדיים גופים חוזר פורסם 2017 טמברבספ (11)

שבין היתר  "קידוד בממשקי המבנה האחיד -ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

 המוצרידוד , בהתבסס על קקידוד בממשקי המבנה האחיד -מוסיף את נספח ט 

גופים מוסדיים  חוזר בוטל במקבילבשיטה המפורטת בחוזר.  ספרות 30-בהפנסיוני 

 ".גמל קופות"קידוד  2010-9-9

דוח שנתי ודוח רבעוני " 2017-9-14זר גופים מוסדיים חופורסם  2017בספטמבר  (12)

", הקובע תיקונים בדוחות השנתיים תיקון –לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי 

והרבעוניים לעמית, ובין היתר קובע כי לדוח השנתי המורחב, יצורף קישור לקובץ 

 שיכיל את המסמכים החתומים שהוגשו על ידי העמית לחברה המנהלת.

דרך חישוב  -תיקון החוזר המאוחד " 2017-3-6חוזר פנסיה פורסם   2017באוקטובר  (13)

 " המעדכןמאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה

 וניהול הון, מדידה לעניין המאוחד בחוזר 5 שער של 2 בחלק 1 פרק הוראות את

הנחות ברירת מחדל מעודכנות שעל בסיסן תחשב  תוך פירוט, והתחייבויות נכסים

 2017 בדצמבר 31יום התחולה הינה מ המאזן האקטוארי;את החברה המנהלת 

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה(. 9)ראה גם ביאור 

 

 ההון שוק רשות מטעם וחוזרים תקנות, חוקים טיוטות .ב

 –סדיים "כללי השקעה החלים על גופים מו חוזר טיוטת פורסמה 2017 באפריל (1)

 לצד בהלוואה המוסדי המשקיע של החלק את להגדיל לאפשר המציעהתיקון", 

 מסוימים ובתנאים שנים 3 של בתקופה שיינתנו בהלוואות אחוזים 49 -ל קשור

 המפורטים בטיוטה.

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  2017בספטמבר  (2)

ע הוראות בקשר להרכב ועדת והמציעה לקב, 2017-גמל()ועדת השקעות(, התשע"ז

תדירות  ,הכהונה תשירותו, איסור כהונה צולבת, תהליך המינוי, תקופ, כההשקעות

 .וכו' הישיבות, היעדרות מהן, הרשאים להשתתף בהן

ודיווח על בעלי תפקיד נושאי משרה פורסמה טיוטת חוזר "אישור  2017בספטמבר  (3)

אות הממשל התאגידי החלות על גופים ", לנוכח עדכון הורבגופים מוסדיים

מוסדיים והשלמת פיתוחו של רכיב חדש במערכת "אותות" להעברת הודעות 

ההוראות לעניין  מוצע לעדכן, ובקשות לאישור נושאי משרה על ידי הממונה

קביעתם של נושאי משרה שמינויים טעון אישור, המידע שיש להעביר לצורך האמור 

 לי תפקיד מרכזי אחרים שמינוים אינו טעון אישור. מידע הדרוש אודות בעוכן 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2017 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4
 )המשך( 2017 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

על מדיניות השקעה  הצהרה"חוזר גופים מוסדיים פורסמה טיוטת  2017בספטמבר  (4)

 יצהיר" המציעה לתקן את החוזר בעניין, כך שהגוף המוסדי צפויה בגופים מוסדיים

 הוא ההשקעה מדיניות בקביעת האם ,מפרסם הוא אותהש המדיניות במסגרת

 בנוסף חברתית ברווחה המתחשבות השקעות של להיבטים )וכיצד( מתייחס

 התומכים תאגידי ממשל כלליות בההתחשב זאת ובמסגרת, הכלכלי הרווח לשיקולי

 .אדם זכויות על ושמירה חברתי צדק, הסביבה איכות על בשמירה

אופן הפקדת " 2015-457חוזר גופים מוסדיים פורסמה טיוטת  2017בספטמבר  (5)

לקבוע הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים " המציעה תשלומים לקופת גמל

לקופת גמל, הפרטים שעל מעסיק למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה ומועדים 

אישורים שחברה מנהלת הטיוטה מציעה לקבוע להפקדת התשלומים. נוסף על כך, 

גם  -חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולעניין עמיתים שכירים 

הטיוטה מציעה גם להסדיר הפקדת התשלומים בקופת הגמל.  למעסיקיהם, לגבי

 את אופן העדכון באמצעים מקוונים ובמסרונים לטלפון הנייד.

פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים "טיפול בפניות איכות מידע",  2017באוקטובר  (6)

להסדיר את אופן ולוחות זמנים בקשר לטיפול בתקלות בנושא איכות  המציעה

 ר על ידי הגופים המוסדיים, באמצעות המסלקה הפנסיונית.המידע המועב

 

  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, 

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

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 

 נקבע בהוראות אלו.הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד ש

 בקרה פנימית על דיווח כספי
, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של 2017בספטמבר  30במהלך הרבעון המסתיים ביום 

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

 מהותי, על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי. 

 

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

 

ישיבות, ועדת ההשקעות  7 -התכנס הדירקטוריון ל 2017ספטמבר –במהלך החודשים ינואר
  ישיבות. 4  -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל 19 -התכנסה ל

, ן לתאריך אישור הדוחותנכוועדת הביקורת )רשימת חברי הדירקטוריון, ועדת ההשקעות ו
 : (2017לרבות שינויים מינואר 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2017 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 
     .יו"ר הדירקטוריון - מר שאול יהלום א.
)כהונתו  דירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת  וועדת השקעות - עו"ד ירון ארבל ב.

 .(30.4.2017הסתיימה ביום 
  .ההשקעותדירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת  - מר מאיר שביט ג.
  .דירקטורית חיצונית ויו"ר ועדת ביקורת - רו"ח ציפורה הלפרט ד.
  .דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת וועדת השקעות - גב' ענת פרומקיס   ה.
 כהונתו החלהדירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת וועדת השקעות ) - מר אהוד נחתומי ו.

 .(1.5.2017ביום 
 .חברת הדירקטוריון - אנגרמןגב' מלכה  ז.
 .חברת הדירקטוריון - גב' פלורה בוטבגה ח.
)כהונתו בועדת הביקורת  חבר הדירקטוריון וחבר ועדת ביקורת - מר אלי גוטמן ט.

  .(30.4.2017הסתיימה ביום 
  .חבר הדירקטוריון - מר שמואל ביבר י.

  .חבר הדירקטוריון - רו"ח יוסי ולנר יא.
 .חברת הדירקטוריון - אהובה טריגב'  יב.
 הביקורתבוועדת  כהונתו) ביקורתחבר הדירקטוריון וחבר ועדת  - מר עוזי ידיד יג.

  .(1.5.2017ביום  החלה
  .חבר הדירקטוריון - ד"ר אחיעזר שאקי יד.
  .חברת הדירקטוריון - עו"ד ורד זיו און טו.

 
 (: 2017, לרבות שינויים מינואר הדוחותנכון לתאריך אישור ) 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

 (.2.1.2017)כהונתו הסתיימה ביום מר רבין כהונאי, מנהל אגף השקעות  .ה

 מנהל אגף שירות לקוחות מר אפרים רצאבי, .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

 (.22.2.2017)כהונתו החלה ביום ראשי מר פז אקשטין, מנהל השקעות  .יא

 
 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

 
30.11.2017     

 יואב ערמוני  שאול יהלום               תאריך אישור הדוחות  
 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון         
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2017 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"(. 30.9.2017המנהלת"( 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.

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

 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

 

לה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כא (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)
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  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי (ג)
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה  את מסקנותינו לגבי האפקטיביות

 -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 

 -ח כספי וכןהחברה המנהלת על דיוו
 

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:

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

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

 
 
 
 

  

30.11.2017  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2017 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
 

 

 
 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, אורה ארם, מצהירה כי:

גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה סקרתי את הדוח הרבעוני של  .1
 )להלן: "הדוח"(. 30.9.2017המנהלת"( לרבעון שהסתיים ביום 

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

 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 

 ופות המכוסים בדוח.העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתק

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 -שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על המיועדים להבטיח

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

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

 -כתנו; וכןבדוח, בהתבסס על הער

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
 

החשבון המבקר, אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה  .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)

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

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

  

30.11.2017  

 אורה ארם, רו"ח תאריך

 מנהלת אגף כספים                     
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2017 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"(. 30.9.2017שהסתיים 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 

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

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

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

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

החשבון המבקר, אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה  .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)

פגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים ל
 -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 

 .הנוגע לקרן הפנסיה

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

  

30.11.2017  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  
 

 30.9.2017 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"(. 30.9.2017שהסתיים 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 

 ם בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.יהיו מטעי

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 

ת הפנסיה וכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה למועדים  ולתקופו
 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,  (ה)
ידי אחרים -ע מהותי המתייחס  לקרן הפנסיה, מובא לידיעתנו עלהמיועדים להבטיח שמיד

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

 כספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;ה

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

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

לרואה החשבון המבקר, אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו  .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.
 

30.11.2017  

 אורה ארם, רו"ח תאריך                

 מנהלת אגף כספים 

 


