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 דבר תחפ .א

 

 המנהלת החברהיאור תמציתי של ת .1
 הינה חברה פרטית שלא למטרת רווח, ("גילעד", "החברה: ")להלן  לעובדים דתיים בע"מ גימלאות גילעד

והוראות  גילעדשאושרו על ידי הגופים המוסמכים. עפ"י מסמכי היסוד של  ןהפועלת על פי תזכיר ותקנו
 :הבאים האורגניםהדין, קיימים בה 

 ;חברים של כללית אסיפה (א)

 ;ביקורת וועדת השקעות ועדת לרבות, דירקטוריון וועדות דירקטוריון (ב)

 ."למנכ (ג)
 התאגידית הקופה ופיצול המבני השינוי בעקבות. 11.1.1960 ביום( תאגידית)כקופה  נוסדה החברה
 גילעד ותיקהה פנסיהה קרן את החברה מנהלת 2011לינואר  1מיום  החל ,פנסיה וקרן מנהלת לחברה

 .הקרן בנאמנות עבור עמיתי ,לעובדים דתיים גימלאות
  .ומעסיקיהם עמיתיה בבעלות הינה החברה

 

 תמציתי של קרן הפנסיה תאור .2
 קרן שהינה לקצבה משלמת גמל קופת הינה( "הקרן" לעובדים דתיים )להלן: גימלאות גילעדהפנסיה  קרן

 .החברה"י ע בנאמנות מנוהלת אשר, אקטוארית המאוזנת ותיקה פנסיה
מבוטחים בביטוח פנסיוני מקיף הכולל: פנסיית זיקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.  הקרן עמיתי

 החברה של הכללית האסיפה ידי על אושר אשרנקבעות בהתאם לתקנון הקרן  ןבקר עמיתיםזכויות ה
 .ועצמאים שכירים: העמיתים"(.סוג הממונה)" וחיסכון ביטוח ההון שוק על והממונה

 .267 הינו הקרן של הכנסה מס אישור מספר
, נסגרה הקרן 29.3.95והחלטת ממשלת ישראל מיום  1995הרפורמה בענף הפנסיה משנת  בעקבות

שלגביהם חלות  ,31.3.95 – 1.1.95)למעט עמיתים שהצטרפו בתקופה  1.1.95למצטרפים חדשים מיום 
ובלבד  31.3.95מי שהצטרף לראשונה לקרן עד ליום  רקרשאי להצטרף לקרן,  ולכן, הוראות מיוחדות(

 להצטרף שזכאי מי או, חודשים 24 על עולה אינה בקרן שלו האחרון הביטוח מחודש שחלפה שהתקופה
 .הדין להוראות ובכפוף, הקרן על החל זכויות רציפות להסדר בהתאם לקרן
 1964 -יהול קופות גמל(, התשכ"דמאושרת ופועלת כמוגדר בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולנ הקרן

)להלן:  2005-"( ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"התקנות מס הכנסה" -)להלן 
 . "(הגמל קופות חוק"

 בדוח 15-ה ו1מידע בעניין זה מפורט בביאורים  .הפנסיה קרןערכה החברה תיקונים בתקנון  2016 בשנת
  .הפנסיה קרן של הכספי

 14,168 הינן 31.12.2016"כ ההתחייבויות הפנסיונית הצבורות והעתידיות של הקרן נכון ליום סה
₪. ליוני ימ 14,094ואילו סך הנכסים נטו בתוספת תקבולים עתידיים וסיוע ממשלתי הוא ₪, ליוני ימ

 ₪. ליוני ימ 74( בסך אקטואריגרעון )דהיינו על נכסים  התחייבויותלקרן עודף 

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 12בדוח האקטוארי ובביאור  6-9 סעיףראו  להרחבה

  

 בנה אירגונימ .3

  החברההאחזקות של  מבנה .א

אחזקה בחברות בנות והחברה איננה מנהלת קרנות פנסיה או קופות  לגילעד אין 31.12.2016 ליום
  .גמל אחרות

 החברההארגוני של  המבנה .ב
 החברהתרשים המבנה הארגוני של  להלן
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 הכספי הדוח בתקופת בהם שחלו והשינויים עיקריים פעילות תחומי .4
  או הקרן. לא חלו שינויים מהותיים בתחומי הפעילות הרגילים והשוטפים של החברה 2016במהלך שנת 

בקרן מבוטחים עמיתים ממגזרים שונים ובהם: מוסדות השכלה גבוהה, מוסדות חינוך תיכוניים ועל 
פיננסיים, רשת מעונות יום ארצית, חברות תקשורת והיי טק, קיבוצים, מושבים תיכוניים, מוסדות 

 .אחריםו
 

 בקרן עמיתים - 1טבלה 

 
 

 תקבולי הקרן מדמי גמולים - 2 טבלה
 

 
 
 

 

 ר"יו

 הדירקטוריון

 ל"מנכ

מזכיר החברה  
 א "ומנהל מש

אגף 
 השקעות

 אגף כספים
אגף חברות  

 וגביה
 אגף פנסיה

אגף שירות  
 לקוחות

 יחידת מינהל

מערכות 
 מידע

 אקטואר

 מזכירות
ממונה 
 אכיפה

מנהל אבטחת 
 מידע

מנהל 
 סיכונים

 

 

 יועץ משפטי

 

 

 

 מבקר פנימי

 

' במס שנתית ירידה
 פעילים מבוטחים

 מוקפאים עמיתים
 שנה בסוף

 גימלה מקבלי
 בסוף שנה

 פעילים עמיתים
 שנה בסוף

 שנה

     

6.9% 7,188 4,447 3,691 2014 

7.7% 6,924 4,645 3,406 2015 

6.0% 6,669 4,856 3,203 2016 

  2016 2015  %-ב שינוי

)לא  בקרן עובדיהם את המבטחים מעסיקים' מס 486 499  -2.6%
 (עצמאיים כולל

 (₪)באלפי  שהתקבלו הגמולים דמי סכום 87,160 92,073  5.3%-
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  הדו"חכב ההכנסות בתקופת רה .5
 של קרן הפנסיה הכספי בדוח 14 -ו 13 בביאורים מפורט זה בעניין מידע

 

 התפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה וביטוח הדדי לעמיתי הקרן .6

 אין לקרן הסכמי ביטוח משנה. (א)

 .)מעבר לקרן עצמה( הדדי בביטוח עמיתיה את מבטחת אינה הקרן (ב)

 

 "חהדו בתקופת מהותיים אירועים .ב

 

 חיים ובטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות מערך עדכון .1

 .הפנסיה קרן של הכספי בדוחד 1 בביאור מפורט, זה בעניין מידע

 דמי ניהול  עדכון .2

דוח הכספי של ב 12 בביאורשל קרן הפנסיה וכן  הכספי בדוח 15-ה ו1 בביאורים מפורט, זה בעניין מידע
 החברה המנהלת.

 

  הביטחון כרית .3

 דוח הכספי של קרן הפנסיה.ב ח1 בביאור מפורט, זה בעניין מידע
 

 ישראל בע"מ דואר חברתאג"ח  .4

 .הפנסיה קרן של הכספי בדוחז 1זה מפורט בביאור  בענין מידע
 

 פנסיוני לביטוח ההפרשות הגדלת בדבר הרחבה צו .5
 ט בדוח הכספי של קרן הפנסיה.1מידע בענין זה מפורט בביאור 

 

 הנכסים במיקור חוץניהול חלק מתיק  .6
 י בדוח הכספי של קרן הפנסיה.1בביאור  זה מפורט בענין מידע

 

 תיאור הסביבה העסקית .ג
 

 א ו ב מ .1
הקרן פועלת בשוק הביטוח הפנסיוני לטווח ארוך )פנסיה, ביטוח וגמל(. שוק קרנות הפנסיה מורכב 

ומקרנות פנסיה חדשות  1995מקרנות פנסיה ותיקות שנסגרו להצטרפות עמיתים חדשים החל ממרץ 
 . 1995שהחלו לפעול מינואר 

, אחרי ישראל תוציאלי במדינמערכת קרנות הפנסיה היא חלק מן הרובד השני של מערכת הביטחון הס
 לאומי. הביטוח ההרובד הראשון של 

 

  2016כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  התפתחויות .2

  

 2016כלכליות בשנת  התפתחויות .א

-ב 2.6%ושל   2015-ב  2.5%, לאחר עליות של 4.0%-ב  2016התוצר המקומי הגולמי עלה בשנת  
ושל   2015 -ב 2.3%עליות של , לאחר 4.1%-ב 2016-במגזר העסקי עלה ב. התוצר הגולמי 2014
ביותר מאז שנת  גבוהההיה  2016בתמ"ג בישראל בשנת  4%קצב הגידול של  .2014בשנת  3.1%

בשנת  1.7% -ב שעלה OECD -במדינות ארגון ה הממוצעיחסית לקצב הגידול והיה גבוה  2013
בחישוב שנתי. זאת, לאחר  6.2%שיעור גבוה של ב 2016גדל ברבעון הרביעי של שנת  התוצר. 2016

 .2016ברבעון הראשון של   3.4%ברבעון השני ושל  5.3%ברבעון השלישי,  4.2%עליות של 

( וביבוא סחורות 110%גידול בהשקעה בנכסים קבועים ) מבטא 2016  בשנתבתוצר  הגידול
  (.9.7%ושירותים )

 מוניטארית מדיניות .ב

במהלך שנת  בלבד. 0.1%ברמת שפל היסטורית של  2016נותרה במהלך כל שנת בנק ישראל  ריבית
בנק ישראל הדגיש בהודעותיו את ייסוף השקל לעומת סל המטבעות והמשיך במדיניות של  2016
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לעומת  4.78%והאירו נחלש ב  1.46% -נחלש הדולר לעומת השקל ב 2016רכישות דולרים. בשנת 
 השקל.

ובשנת  1%ירד בשיעור של  2015בשנת –,0.2%בשיעור של  2016המחירים לצרכן ירד בשנת  מדד
בנק . זאת השנה השלישית ברציפות בה מדד המחירים לצרכן יורד. 0.2%ירד בשיעור של  2014

 . 1-3%ישראל עדיין אינו עומד ביעד הרב שנתי שקבעה הממשלה שהינו אינפלציה של 
 

 והקונצרני"ח הממשלתי האגבשוק  התפתחויות .ג

תשואות עדיפות על  השקליותשנרשמה השנה, רשמו אגרות החוב הממשלתיות  הדיפלציה לאור
 . , ובמיוחד בטווח הקצר והבינוניאגרות החוב הממשלתיות הצמודות

 0.42%רשמו תשואה שלילית של  שנים( 2-5הבינוניות )אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  בעוד
. אגרות 1.23% -בלאותו הטווח עלו הבינוניות  השקליות, אגרות החוב הממשלתיות 2016בשנת 
-של כ ירידהלעומת  2016בממוצע בשנת  2.36% -שנים( עלו ב 5לטווח ארוך )מעל  השקליותהחוב 
באגרות החוב הצמודות הארוכות )חמש עד עשר שנים(. השנה הקרן הגדילה השקעותיה  0.2%

עקב מימוש , בין היתר שקליותעל פני אגרות חוב ממשלתיות  צמודותבאגרות חוב ממשלתיות 
  רווחים באגרות החוב השקליות.

במרווחי בדומה למגמה העולמית גם בישראל עלו מדדי אגרות החוב הקונצרניות, תוך קיטון 
 . 2.42%שיעור דומה של בונד שקלי עלה ב-מדד תלו 2.33%עלה ב 60בונד -מדד התל הסיכון.

 

 בשוק המניות  התפתחויות .ד

, אשר מושפע בעיקר ממניות מדד ת"א 100ומדד ת"א  3.08% -בכ 2016ירד בשנת  25מדד ת"א 
   . 17.3% -עלה באופן משמעותי בכ 75. לעומת זאת, מדד ת"א 2.5% -, ירד בכ25

בממוצע.  17.8% -מניות הבנקים אשר עלו בכ 2016בלטו לטובה בשנת מבין המניות הגדולות 
הם ירדו  2015וזאת לאחר שבשנת  12.1% -בשיעורים חדים של כ ביומדה, ירדו מניות מנגד

. מניות אלה מהוות חלק מהותי מהמדדים 34% -הם ירדו בכ 2014ובשנת  24.1% -בממוצע בכ
 בישראל ותרמו לתשואת החסר של המדדים בישראל לעומת העולם.המובילים 

 עלה S&P500 -. מדד ה2016הביצועים בשוקי המניות בעולם התאפיינו בשונות גדולה בשנת 
. עליות גבוהות נרשמו 0.6%-של כעלה בשיעור  50 יורוסטוקסמדד ולעומתו  ,9.5%-כבשיעור של 

( וברוסיה שם המדד עלה בדומה לעלית 39% -ל )כ(, ברזי14.4% -בבריטניה )כבמדדי המניות 
   (.52% -מחיר הנפט )כ

 
 

 קרן הפנסיה  ועל נתוני הדוח הכספי, החברההשפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי  .ד

  

 שלהמנהלות  חברותל הרלוונטיות רגולטוריות והוראות תקנות ,חוקיםמספר  פורסמו 2016 תשנ מראשית
 ,מהותי באופן קרןה/או ו חברהה על להשפיע עשויות או משפיעות אשר, מאוזנות ותיקות פנסיה קרנות

 :  כדלקמן
 

 וחוזרים תקנות ,חוקים .1

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

קובע הוראות בקשר לדוחות  בגוף מוסדי", המתקן ומחליף את החוזר הקודם באותו העניין. החוזר

לקבוע  תמנהלת של קרן פנסיה ותיקה )וכן גופים נוספים( רשאי הלעמיתים; וכן קובע כי חבר

 מתכונת דוח שנתי או רבעוני שונה מהקבוע בחוזר, בכפוף לאישור הממונה.

ובע , אשר ק2015-"ההתשע(, 12' מס()תיקון גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהמשך (2)

, ותיקה פנסיה מקרן הונית כספים למשיכת בקשר הוראות לקבוע רשאי השר כיבין היתר 

 על הפיקוח תקנות 2016 בינואר פורסמו"(, נמוך סכום₪ )" 8,000 על עולים שאינםמחשבונות 

 לפיהן, 2016-"ותשע(, נמוכים( )סכומים גמל מקופת כספים( )משיכת גמל)קופות  פיננסיים שירותים

 החל, אם הוני באופןסכום נמוך, רשאי למשוך את הכספים  ותיקה בקרן שבחשבונו עמיתהיתר,  בין

חוזר גמל  פורסם 2016 בספטמברלא בוצעו הפקדות לחשבון. בהמשך לאמור,  2014בינואר  1מיום 
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 עמיתיםל ההודעההוראות למתן  הקובע"משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל",  2016-2-1

, ודיווח הבאתר האינטרנט של החבר האמור פרסוםזכותם למשיכת הכספים,  בדבר( נטיםהרלוו)

הזכאים  עמיתים 2,864רשומים  בגילעד, הדוח למועד נכון. כאמור משיכות לביצוע ביחסלממונה 

 למשוך את הכספים שבחשבונם בקרן בהתאם להוראות התקנות כאמור. 

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

(. התיקונים בוצעו על מנת להתאים את כללי ההשקעה 2013-9-13הקודם באותו נושא )

כך למשל הותאמו הדרישות החלות על העמדת הלוואות כך שיתאימו גם  –להתפתחויות בשוק 

רו הדרישות החלות על גופים מוסדיים בבואם להעמדת הלוואות באמצעות צד שלישי. כמו כן, הובה

 פורסמה 2016 ביולילהעמיד הלוואות למבוטחים ולעמיתים כנגד כספי החיסכון הפנסיוני שלהם. 

 .לדיור להלוואות בקשר, כאמור החוזר לתיקון טיוטה

 ,2016-ו"התשע(, תיקון) שנפרדו זוג בני בין פנסיוני חיסכון לחלוקת החוק תוקן 2016 בפברואר (4)

חוק לחלוקת ה תחילת יום לפני שניתן פנסיוני חיסכון לחלוקת דין פסק רישום תקופת את שהאריך

 מיום) שנים לשלוש משנה(, 2014 אוגוסט 6) 2014-חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד

 (.התחילה

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

, ולפיהן בין היתר נדחה מועד תחולת התקנות בעניין הדיווח הממוכן, לגבי 2016-(, התשע"ו2מס' 

 50 -; ומעסיקים להם פחות מ2017בפברואר  1 מתוקןהמועד ה -עובדים  50-100מעסיקים להם 

-2016-9 מוסדיים גופים חוזר 2016 ביולי פורסם בהתאם. 2018בפברואר  1המועד החדש  –ים עובד

 להשבת בקשר( עניין באותו 2015-9-35 חוזר את ומחליףתיקון" )המתקן -גמל לקופת"תשלומים  10

 למעסיקים המוסדי מהגוף מכתבים למשלוח בקשר החוזר הוראות ודחיית, ביתר ששולמו תשלומים

 .2017 בינואר 1 ליום, כנדרש מדווחים שאינם

(, 12בעיות שהתגלו בישום חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תיקון מס'  לנוכח (6)

בקשר לאיסור על מעסיקים להתנות את שיעורי ההפקדות הפנסיוניות בהתאם  2015-התשע"ה

ה בדבר הגדלת ההפרשות לבחירת המוצר הפנסיוני, נחתם הסכם קיבוצי כללי שהורחב ב"צו הרחב

 5.75%-ל 1.7.16", לפיהם יוגדל חלק העובד בדמי הגמולים: מיום 2016לביטוח פנסיוני במשק 

, ומיום 6.25%-ל 1.7.16. ובמקביל יוגדל חלק המעסיק בדמי הגמולים: מיום 6%-ל 1.1.17ומיום 

ולביטוחי מנהלים  "ע בהפרשות לקופות גמלאכ)כאשר ניתן להתחשב בעלות ביטוח  6.5%-ל 1.1.17

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

האמור, במידה  12שסייג האמור בתיקון מס'  2016-(, התשע"ו16פיננסיים )קופות גמל()תיקון מס' 

להפקדות  תוספותה קליטת, חברהה לבדיקת בהתאםשהמעסיק עומד בשיעורי התוספת להפקדות. 

 את בקרן לקלוטבינתיים שלא  החברה החליטה לכןההתחייבויות של הקרן,  היקף את יגדיל

 ההון שוק לרשות פנתה. כמו כן החברה למעסיקים נמסרה כך על הודעה. להפקדות התוספת

 החברה פועלת במקביל. ההון שוק רשות התייחסות התקבלה טרם. חלופיים פתרונות מספר והציעה

 שהדבר מבלי הפנסיה לקרן להפקדות התוספת קליטת לאפשר מנת על הפנסיה קרן תקנון את לתקן

 כספי על המבוסס הוני כסכום לזכותו יעמוד רק אלא, הקצבה שיעור בהעלאת העמית את יזכה

 הקרן תקנון תיקון(. שלילית תשואה בעת בהפחתה)או  הקרן תשואת בצירוף להפקדות התוספת

 .ההון שוק רשות ואישור החברה של הכללית האסיפה אישור היתר בין דורש

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

באותו העניין( את נספח ב' שעניינו  2011-9-5מוסיף לחוזר הקודם )חוזר גופים מוסדיים  היתר שבין

, שעל גוף מוסדי לנהוג לפיהן בעת יישוב תביעות. באוגוסט הוראות פרטניות לעניין יישוב תביעות
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" ולמתן תשובות וטיפול לקוחפורסמה טיוטת תיקון לחוזר הנ"ל בין היתר בקשר להגדרת " 2016

 בפניות הציבור.

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

העו"ש של  מחשבון הכספים סליקת יאת שירות תהמסלקה הפנסיוני הפנסיונית" לצורך הפעלת

פורסמו הוראות בקשר לבדיקות  2016המעסיק/המתפעל אל חשבון העו"ש של הקופה; באוגוסט 

היזון  –פורסמה טיוטת "כללי המערכת  2016סליקה כספית, בספטמבר  6אינטגרציה לקראת שלב 

פורסמו בדיקות האינטגרציה של עדכונים בחוזר מבנה אחיד  2016חוזר מסכם שנתי" ובאוקטובר 

 )ב(.6ראת שלב לק

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

בקשר לגופים מוסדיים, כי הם יקבעו בנוהל, הוראות לעניין אימות חתימה ממוחשבת, לרבות פירוט 

 .לזיוףלאמת את החתימה והאמצעים שיינקטו אם יתעורר חשד  נדרשהמקרים שבהם 

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

התייחסות למכלול סיכוני הסייבר, כך  ולתתבמטרה לעדכן את תפיסת ההגנה של גופים מוסדיים 

שלצד הגנה על המידע, תבוצע גם הגנה מפני שיבוש פעילותו התקינה של הרכיב הממוחשב עליו 

 לנהל ומחייבבגוף מוסדי  סייברלניהול סיכוני  עקרונותמגדיר  החוזרף המוסדי. מתבסס הגו

, ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי נאותים הכוללים ושוטף עדכני, אפקטיבי באופן, אלו סיכונים

התייחסות לשיטות, לתהליכים ולבקרות ובאופן אשר יאפשר להם להתמודד עם איומי סייבר ולנהל 

 אירועי סייבר. 

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

 חלק שהיה, האוצר במשרד וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף, 2016 בנובמבר 1 מיום החל כי היתר בין

 ביטוח, ההון שוק"רשות  שתיקרא עצמאית לרשות יהפוך, האוצר משרד מאגפי אינטגראלי

 חמש של כהונה לתקופת הממונה את ימנה, הממשלה באישור, האוצר שר"(. הרשות)" "וחיסכון

 הוועדה הרכב הורחב כן כמו, נפרד תקציבי בסעיף תתוקצב הרשות, הרשות בראש שיעמוד, שנים

 עצמאות תהיה, ולממונה שלרשות במטרה זאת כל; איושה אופן בעניין הוראות ונקבעו המייעצת

 .סמכותם והפעלת תפקידם לביצוע הדרוש מנהלי פעולה וחופש

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

"ליווי  מוסדיים גופים חוזר טיוטת וכן. לדיור הלוואות למתן בקשר ההוראות המתקןמוסדיים" 

 ליווי בשיטת בנייה פרויקט מממן הוא כאשר מוסדי גוף על שיחולו כללים לקבוע המציעה" פיננסי

 .פיננסי

פיקוח על פעילות השקעות" במטרה להציג פרקטיקות  -פורסמה "עמדת ממונה  2016 באוקטובר (13)

נאותות ולקויות שהתגלו בביקורות בקשר לפעילות ההשקעות במסגרת פעילות ועדת ההשקעות, 

 הדירקטוריון, ועדת הביקורת, מנהל הסיכונים והמבקר הפנימי.

ביצוע סליקה כספית באמצעות המסלקה  –פורסמו כללי מערכת מעסיקים  2016 אוקטוברב (14)

הפנסיונית ובדיקות אינטגרציה לקראת כניסתם לתוקף של שינויים בחוזר מבנה אחיד, זאת בין 

היתר לקראת מתן אפשרות לביצוע סליקה כספית של רשימות מעסיקים באמצעות המסלקה 

 של עדכונים בחוזר "מבנה אחיד".הפנסיונית, וכניסתם לתוקף 

 קובץ היזון חוזר שנתי.ל בקשרממשק מעסיקים"  -ממונה  עמדת" פורסמה 2016 בנובמבר (15)

"איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות  2016-9-24פורסם חוזר גופים מוסדיים  2016 בנובמבר (16)

 2011-9-6 מוסדיים גופים חוזר את מחליף אשרואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים" 
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 לשני" שאושרו"תביעות  של הדיווח פיצול: היתר בין הינם החדש בחוזר השינויים. עניין באותו

 משורת שלפנים פשרות לגבי התייחסות", חלקית ששולמו"תביעות ו" ששולמו: "תביעות דיווחים

 .תביעה בגין הימים מניין התחלת למועד כללים וקביעת הדין

"ייפוי כוח לבעל רישיון" ששינה והחליף  2016-10-12פורסם חוזר סוכנים ויועצים  2016 בנובמבר (17)

 .העניין באותו 2015-10-5 ויועצים סוכנים את חוזר 

"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  2016-9-21פורסם חוזר גופים מוסדיים  2016 בנובמבר (18)

 2016-9-16 -ו 2015-9-18ר גופים מוסדיים החיסכון הפנסיוני" שמעדכן ומבטל את הוראות חוז

 2010-9-9מוסדיים  גופיםחוזר  את 2017 בנובמבר 1באותו העניין. בנוסף, החוזר מבטל החל מיום 

 "קידוד קופות גמל". 

"בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור"  2016-9-22פורסם חוזר גופים מוסדיים  2016 בנובמבר (19)

 בירור אגב שמוצף שליקוי ככל לקחים והפקת תחקור הליך יבצע מוסדי ףגו כי היתר בין הקובע

 .מערכתי ליקוי היותו על מצביע המוסדי בגוף ציבור פניית

היזון חוזר מסכם שנתי" המציג את כללי המערכת לתהליך  –פורסמו "כללי המערכת  2016 בנובמבר (20)

 היזון חוזר מסכם שנתי". -הקליטה והטיפול במסלקה הפנסיונית ב"ממשק מעסיקים 

 שגופים לאשראי בקשר הוראות הקובע" פיננסי"ליווי  מוסדיים גופים חוזר פורסם 2017 בינואר (21)

 הגוף כי היתר ובין, הפיננסי הליווי בשיטת קבלנים ידי על פרויקטים לבניית נותנים מוסדיים

 באמצעות ששולם הסכום בגין ערבות למתן במקביל הדירה לרוכשי תשלום שוברי יפיק המוסדי

 .לקבלן המוסדי הגוף שבין הליווי בהסכם לכלול שיש פרטים קובע וכן, התשלום שובר

"תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין  2016-9-26פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 בינואר (22)

 דיווחים לעניין המאוחד בחוזר 5 שער של 4 בחלק 3 פרק הוראותדיווחים לממונה" המעדכן את 

את  לשפר ובמטרה הדיווח וכתובת הדיווח אופן את לשנות; זאת במטרה ההון שוק על לממונה

 להפחית תדירות משלוח של מספר דיווחים שונים. ודיווחים ה של םאיכותו תכנם

ביצוע סליקת כספים לרשימות  –פורסמו "כללי המערכת למעסיקים / מייצגים  2017 בינואר (23)

מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית" זאת כהמשך לכך שהמסלקה הפנסיונית מאפשרת לבצע 

 עסיק/המייצג אל חשבון העו"ש של הקופה. פעולות בנקאיות להעברת כספים מחשבון העו"ש של המ

בעניין  2017-(, התשע"ז33תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()תיקון מס'  2017 בינואר (24)

 . של קרן הפנסיה הכספידוח ח ב1כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות שבגירעון. להרחבה ראו סעיף 

"מסמך הנמקה" שהחליף את חוזר סוכנים  2016-10-14פורסם חוזר סוכנים ויועצים  2017 בפברואר (25)

 באותו עניין. 2016-10-8ויועצים 

 וטיוטות חוזרים  תקנות טיוטותחוק,  תזכיר .2

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג בהצעת חוק המציעה לערוך תיקונים  פורסמה 2016בינואר  (1)

על מנת לייעל ולשפר האפשרות שעומדת בידי בני זוג שנפרדו לחלק את  2014-שנפרדו, התשע"ד

החיסכון הפנסיוני דרך הגופים המשלמים ולסייע לגופים המשלמים ליישם את הוראות החוק. 

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

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

 וכיוצ"ב.

'__(, מס תיקוןחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל() תזכיר פורסם 2016 בפברואר (2)

על  ההגנהת פנסיוניות, מתוך איזון בין זכויו עיקולי, המציע להסדיר את נושא 2016-והתשע"

ניתן לעקל כספי פנסיה בכפוף  היתר בין ולפיוהחיסכון הפנסיוני לבין זכויות נושי העמיתים. 
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לחודש(, הגנה מוחלטת לגבי כספים מסויימים ₪  3,850למגבלות של הותרת קצבה בסכום מזערי )

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

, זאת עם יחדמקרנות ותיקות בהן משיכת כספים תביא לביטול מוחלט של זכותו לקבל קצבה. 

המשתלמות לעמית  והזקנהקל יהיה רשאי למשוך כספים מעוקלים מתוך סך קצבאות הנכות המע

 מכל קופות הגמל, העולות על סכום הקצבה המזערי. 

וטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )רכישה, מכירה פורסמה טי 2016 במאי (3)

 שירותי לרכישת בקשר התחרותי שההליך, המציעה 2016-והחזקה של ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ו

לפחות שמונה משתתפים,  בין, שנים לשלוש אחת לפחות יתקיים ערך ניירות של ומכירה רכישה

לשירותי החזקה של  בקשרההליך התחרותי  כי; והערך בניירותשייערך בנפרד לכל אפיק השקעה 

 לפחות חמישה משתתפים )למעט חריגים(. בין, שנים לשלוש אחת לפחותניירות ערך יתקיים 

נפטר עם פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים "משיכת כספים מחשבון של עמית ש 2017 בינואר (4)

להסדיר  מקרים שבהם ו, עניין באותו 2014-2-3 גמל חוזר את להחליףיתרה נמוכה"  המציעה 

יתאפשר תשלום כספי עמית או פנסיונר שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה 

 ₪.  8,000על  עולהויתרת החיסכון אינה 

 על וזאתרת קבצי מידע באמצעות כספות" פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים "העב 2017 בינואר (5)

 הקימה, האמור לצורך. ההון שוק לרשות שמועבר למידע בקשר, המידע חיסיון על לשמור מנת

 לקבוע מציעה הטיוטה. מידע קבצי יועברו באמצעותו)"כספת"(  מוגן מקוון תקשורת ערוץ הרשות

 .בכספת שימוש לצורך, מוסדיים מגופים הדרישות את

 -"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  חוזר טיוטת פורסמה 2017 בינואר (6)

 ממשק' ד נספח ואת הניוד ממשק' ג נספח את לעדכן היתר בין המבקשתממשק ניוד ואירועים" 

פורסמה  2017(, בפברואר פנסיוני במוצר פעולה ביצוע לצורך המידע העברת לאופן)בקשר  האירועים

ממשק  -ממשק האחזקות, ונספח ד' –טיוטה מעודכנת המבקשת לערוך שינויים בין היתר בנספח א' 

 האירועים. 

" ולפיה על גבייה של דמי בהלוואות טיפול דמי גביית: ממונה עמדת טיוטת" פורסמה 2017 בינואר (7)

טיפול מלווה ספציפי )בלא תלות בהיותו חוסך( בקשר להוצאות שנגרמו מהקמה/טיפול בהלוואה, 

 במקרה גם תיחשב, אסורה הנאה טובת)ד( לחוק קופות הגמל. וכי 32אינה עומדת בהוראת סעיף 

 להקמת בקשר, מוסדי לגוף שירותים הנותן שלישי לצד ישירות, בעצמו כספים משלם הלווה שבו

 העמדת עבור כאמור כספים מגביית לחדול המוסדיים הגופים על, לפיכך. בה לטיפול או ההלוואה

 צד ידי על אלו כספים גביית לאפשר או, בהן הטיפול עבור או המוסדי הגוף ידי על סוג מכל הלוואות

 .שלישי

 

  ב כספימצ .ה
 

  הפנסיוניות ההתחייבויות  .1

 .בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה 12האקטוארי וביאור דוח ב 8, 6   בסעיפים מפורטבעניין זה,  מידע
 

 ריביות  וקטור .2

 של קרן הפנסיה. הכספיבדוח  12"ח האקטוארי ובביאור בדו 6.5.2, 5.1  בסעיפים מפורטבעניין זה  מידע
 

 ההתחייבויות הפנסיוניות  הרכב .3

 .האקטואריבדו"ח  8, 6 בסעיפיםבעניין זה מפורט  מידע
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  החישוב בסיס .4

 .הפנסיה קרן שלכספי  הבדוח  12"ח האקטוארי ובביאור בדו 5 בסעיף מפורט זה בעניין מידע
 

 בקרן והשלכות ההנחות האקטואריות לגביו  האקטוארי הגרעון יתרת .5

 .הפנסיה קרן של  כספיה בדוח 12 ובביאור האקטוארי"ח בדו 9, 7, 6 בסעיפים מפורטבעניין זה  מידע
 

  הפנסיה קרן נכסי בהיקף שינויים .6

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. ג1 בביאור מפורטבעניין זה  מידע
 

 פעולות תוצאות .7
. החברה דירקטוריון שקובע הכוללת ההשקעות למדיניות בכפוף מתבצעת הקרן של ההשקעות פעילות

 כמפורט מרכזיים יעדים הכוללת השקעות מדיניות על לדירקטוריון המליצה החברה של ההשקעות ועדת
 : להלן

 מרבית נכסי הקרן למדד המחירים לצרכן.  הצמדת 

 ככל הניתן בהתאם לנסיבות  ולגימלאים"מ ההתחייבויות לעמיתים למח"מ הנכסים מח התאמת
 בשוק. 

 לניהול בהתאם תעשה( ישראל ממשלת של ארוכות צמודות"ח אג)מלבד  אחרים בנכסים השקעה 
 .הקופה להתחייבויות ביחס הנכסים

 דומה מ"במחתשואת וקטור הריביות   מעל 0.6%התיק החופשי בנכסים שיניבו תשואה של  השקעת 
 .  1.84%. תשואת היעד של התיק החופשי של הקרן בהתאם לאמור לעיל הנה ההתחייבויות מ"למח

   החופשי התיק על 1.5  מ פחות לא של בשיעור( שארפ מדד) לסיכוןשאיפה להשגת תשואה . 

 ובקרת הסיכון. לרבות: פיזור אפיקי ההשקעה )נכסי הון, נכסי חוב, נכסי השקעה אחרים(,   פיזור
 ביצוע בקרה שוטפת וניטור הסיכונים.   תוך הכלפזור מטבעי ומדדי; פיזור גיאוגרפי; פיזור  ענפי. 

 לצורך כספים והקצאת הקרן לעמיתי בתשלומים עמידה לצורך הנדרשת ותהנזיל רמת על שמירה 
 .השוטפת הפעילות מימון

 
בדוח הכספי של  י1בביאור מפורטהוצאת חלק מניהול תיק ההשקעות של הקרן למיקור חוץ, בעניין  מידע

 .קרן הפנסיה

 

  השקעות מדיניות .8
מנהל  יםמתכנסת לפחות פעמיים בחודש, דנה בהמלצות ההשקעה שמציג גילעדההשקעות של  ועדת

ומנהל ההשקעות מטעם אקסלנס )בחלק הרלבנטי לו(, בוחנת את הפעולות אשר החליטה  הראשי ההשקעות
 והמנכ"ל על הצעות להשקעה ומחליטה על ביצוע השקעות.   ההשקעותלבצען, מקבלת דיווח ממנהל 

ההשקעות  ומנהלמנכ"ל החברה  הראשי, ההשקעותות נעשה על ידי מנהל הפעולות בתחום ההשקע ביצוע
משתתפים בישיבות הועדה כאמור. לחברי ועדת ההשקעות נמסרים  אשרמטעם אקסלנס )בחלק הרלבנטי לו( 

 בקרת ההשקעות מבוצעת ע"י אקסלנס 2016מחודש דצמבר דוחות בקרה מעודכנים של אגף הכספים )החל 
פירוט תיק ההשקעות של קרן הפנסיה, בחלוקה לפי סוגי ההשקעות  על( מאקסלנסם דוחות הבקרה מתקבליו

 
 

 בדצמבר 31
 2016 

 בדצמבר 31
2015 

 "חש אלפי "חש אלפי 

   צבורות פנסיוניות התחייבויות

 4,560,547 4,887,511 לפנסיונרים

 4,974,379 4,911,552 זכויות שנצברו –פעילים  לעמיתים

 3,220,475 3,072,983 התחייבויות עתידיות –פעילים   לעמיתים

 1,311,315 1,295,608 זכויות מוקפאי לעמיתים

   

 14,066,716 14,167,654 התחייבויות"כ סה
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 וכן טרנטיביותאל והשקעות נזילות השקעות, מניות, קונצרניבאפיקים השונים כגון: אג"ח ממשלתי, אג"ח 
 .הועדה החלטות ביצוע מעקב"ח דו

₪. מיליארד   6.0 -נכסים בהיקף של כ ומכרה₪  מיליארד 6.1-הקרן רכשה נכסים בהיקף של כ 2016 בשנת
, במניות ובהשקעות אלטרנטיביות על צמוד באופן כללי ניתן לומר שהקרן הגדילה השקעות באג"ח ממשלתי

 . ממשלתי שקלי ואג"ח קונצרניחשבון אג"ח 
"ח אג, ומכרה ₪מיליארד  1.05-כבהיקף של צמודות הממשלתי, רכשה הקרן אגרות חוב ממשלתיות  באפיק

 0.8 -כמו כן הקרן רכשה אג"ח ממשלתי שקלי בהיקף של כ₪. מיליארד  0.4-בסכום של כצמוד שלתי ממ
היקף רכישות אג"ח ממשלתיות ₪. מיליארד  1.5 -ומכרה אג"ח ממשלתי שקלי בהיקף של כ₪ מיליארד 

"ח קרן וריבית של אג לפרעוןבמקביל ₪,  מיליון  300-מיועדות מסוג ערד עמד השנה על סכום של כ
 מיליון ש"ח.  160-כ שלממשלתיות מיועדות מסוג מירון וערד בהיקף כולל של 

 . 73% -, כ2015להיקפו בשנת  בהיקף דומה 2016נותר בשנת שיעור אגרות החוב הממשלתיות בתיק  
 כתוצאה 31.12.2016-שנים ב 12.2 -לכ  31.12.2015 -ב שנים 10.3 -מכ עלה בתיק הממשלתי"ח האג"מ מח 

 ומשינויים בשוק.  בתיקפעילות מה
בסוף  7.6% -לכ 2015בסוף שנת  10% -מכ חוב אגרותלאפיק  חשיפתה הקרן הקטינהבארץ,  הקונצרני באפיק

בחו"ל הגדילה הקרן  קונצרני"ח אג באפיק .קרן וריבית ופרעוןמכירת אגרות חוב נטו  באמצעות, וזאת 2016
"מ מחבעיקר באמצעות רכישות נטו של תעודות סל. , 2016בתום שנת  4% -לכ 2015בשנת  2% -מכחשיפתה 

 . 31.12.2016שנים ביום  5.0-לכ  31.12.2015שנים ביום  5.5 מכ ירדהצמוד  הקונצרניתיק ה
, לאור 2016בסוף שנת  10.2% -לכ 2015בסוף שנת  9.2% -עלה  מכבתיק ההשקעות של הקרן שיעור המניות 
 . בחו"ל המניות בשוקיהשערים עליות הרכישות נטו ו

, ומנגד קיבלה חלוקת משמעותיות מקרנות אלטרנטיביות השקעותב₪  מיליון 91-השקיעה סכום של כ הקרן
מהנכסים בסוף שנת  2.5% -כ על עמד האלטרנטיביותההשקעות  שיעורהמנוף ומכרה נדל"ן. כתוצאה מכך, 

 . 2015סוף שנת בדומה לשיעור ב 2016
מהיקף תיק  1.3% -כ עלעמדה ו 2015דומה לרמת הנזילות בסוף  2016בסוף נשארה רמת הנזילות של הקרן 

 הנכסים. 
 

 שיעור ההוצאות מתוך סך נכסי הקרן היה ,5.54% התשואה הריאלית ברוטו של הקרן היתה 2016 בשנת
 .5.30% היתהוהתשואה הריאלית נטו  0.23%
שיעור ההוצאות  ,7.63%התשואה הריאלית ברוטו הממוצעת של הקרן  היתה 2013-2016השנים  בארבע

 .7.40% טונ בממוצע והתשואה הריאלית  0.21% מתוך סך נכסי הקרן
 

 המזומנים תזריםזית תח
"כ סהש"ח.  מיליון 88 -כהיו  2016 ת"כ דמי הגמולים בשנסהמפעולות שוטפות.  שלילילקרן תזרים מזומנים 

 ש"ח. מליון  304 -היו כ 2016תשלומי פנסיה ופדיון זכויות ששולמו לעמיתים בשנת 
 בתקנון הקרן.  94מההון הצבור על פי האמור בסעיף  בפועלדמי הניהול נגבים 

 היום קייםהקרן אינה צופה בעתיד הנראה לעין פדיון מואץ של זכויות עמיתים. לקרן אין נכסים שלגביהם 
מהותי על תזרים המזומנים של  באופןיתם עלול להשפיע יבמימוש או חובות מעסיקים שפיגור בגב קושי

 הקרן.
 מפורטיםהאקטוארי  הגרעוןפרטים נוספים על ₪.  מיליון 74 -אקטוארי של כ גרעוןלמועד הדו"ח, לקרן  נכון

 . יבדו"ח האקטואר 9, 7, 6בסעיפים 
 

  השפעת גורמים חיצוניים .9
 לדיווח רלבנטיים נושאים אין

 

  הקרן מעורבת בהם משפטיים הליכים .10
 

 .הפנסיה קרן של הכספי בדוח 19 בביאורבקשר לזכויות עמיתים מפורט  גילעדעל תביעות כנגד  מידע

כנגד מעסיקים בגין אי תשלום דמי גמולים  גילעדקיימות שתי תביעות של   31.12.2016 לתאריך .א
 דרישות חוב מכונס נכסים. ושבע)לרבות תשלום חלקי ו/או באיחור(, השתתפויות ושלמות, 
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מנהלת תביעה אחת בנושאים שאינם קשורים לזכויות עמיתים כמפורט  גילעד 31.12.2016 ליום .ב
 להלן : 

תביעה בסדר דין מקוצר בבית המשפט השלום בחיפה כנגד חברת  גילעדהגישה  27.12.2016 ביום
אשר נצבר עקב אי תשלום דמי שכירות ₪  751,857יחיאל שזר בע"מ )להלן : שזר( בגין חוב בסך 

 .גילעדבמרכז המסחרי בקרית ים, בעת שנכס זה היה בבעלות  מגילעדששכרה שזר נכס ל

 60על גילעד להגיב לבקשת הרשות להתגונן בתוך  .להתגונן רשות בקשת הגישה שזר 5.3.2017ביום 
 ימים.

 

 עבודה והבקרות הפנימיות בקרן  תהליכי .ו
 
    הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .1

, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח החברה של הכספים אגף ומנהלת"ל המנכ בשיתוף, החברה הנהלת
 של החברה.זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי 

"ל החברה ומנהלת אגף הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים מנכעל בסיס הערכה זו, 
 הנדרש שהחברהעל מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע  אפקטיביותלגבי הגילוי של החברה הנן 

 נקבע בהוראות אלו.לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ובמועד ש
 .הכספיים לדוחות ומצורפות נחתמו הנדרשות ההצהרות

 
  בקרה פנימית על דיווח כספי .2

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2016בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 
על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה  החברה

 .יעל דיווח כספ החברההפנימית של 
 

  SOX404–דיווח כספי  עלהמפקח לגבי אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית  הוראות .3
" כספי דיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה"אחריות  בנושא 2009-9-10 מוסדיים גופים חוזר פי על

על הגופים המוסדיים לצרף לדוחות   2015-9-15-ו 2010-9-7,  2010-9-6 יםחוזר ידי על עודכן אשר
 חוותודוח דירקטוריון והנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי  ,שבניהולן הפנסיה קרן לגבי, הכספיים

 .כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדברדעת של רואה חשבון המבקר 
 .הכספיים לדוחות ומצורפות נחתמו הנדרשות ההצהרות

 
  נלווים דיווחים .4

דוח ההנהלה בדבר הבקרה  2015-9-15 -ו 2010-9-7גופים מוסדיים  יחוזרלקודקס הרגולציה ול בהתאם
 שוק לאגף ועברי הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית או למבוטח

 .2017 יוני חודש אמצע עד ההון
 

 גימלאות לעובדים דתיים בע"מ "גילעד"  330..2017
 שם התאגיד  תאריך

 
 תפקידים חתימה שמות החותמים

   
 דירקטוריוןהיו"ר  ______________ יהלום שאול מר. 1
 
 ערמוני יואב מר. 2

 
______________ 

 
 המנהל הכללי
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ
 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:
)להלן:  2016סקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( לשנת  .1

 "הדוח"(.
ל עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון ש .2

 שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  .3
המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות 

 המכוסים בדוח.
אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  .4

 -הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע  (א)

ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של -מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על
 הדוח;

בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה סבירה קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת  (ב)
( IFRSשל ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

 ולהוראות הממונה על שוק ההון;
מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את (ג)

 -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 הרביעי שהשפיע באופן  (ד)

 -נימית של החברה המנהלת על דיווח כספי וכןמהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפ
אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

עותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, את כל הליקויים המשמ (א)
 -אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

 
  

30.3.2017  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ
 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 כי: ה, מצהירארם אורהאני, 
)להלן:  2016סקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( לשנת  .1

 "הדוח"(.
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  .2

 לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. שהמצגים שנכללו בו,

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  .3
מנהלת למועדים  ולתקופות המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה ה

 המכוסים בדוח.
אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  .4

 -הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן
ה, המיועדים להבטיח שמידע קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאל (א)

ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של -מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על
 הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  (ב)
וח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיו

(IFRS;ולהוראות הממונה על שוק ההון ) 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את מסקנותינו לגבי  (ג)

 -וח, בהתבסס על הערכתנו; וכןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בד
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן  (ד)

 -מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
רה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצה .5

 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 הפנימית על דיווח כספי,  (א)
 -ר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכןאש

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

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

 
  

30.3.2017  
 "חרו, ארם אורה תאריך        

 כספים אגף תמנהל 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ 
 חברה מנהלת

 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

"( אחראית לקביעתה המנהלת החברה)להלן: " לעובדים דתיים בע"מ גימלאות גילעדההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של 

תוכננה כדי לספק מידה סבירה  המנהלת החברהוקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

בי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לג המנהלת החברהשל ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של 

( והוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )

בירה של הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה ס

 בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 

ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי 

 ( ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitorבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )לה

על דיווח כספי  המנהלת החברהבפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של  המנהלת החברההנהלת 

 Committee of Sponsoring-"ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2016בדצמבר  31ליום 

Organizations of the Treadway Commission  (COSO")( בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה .believes כי )

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית. המנהלת החברה, הבקרה הפנימית של 2016בדצמבר  31ליום 

 

 _____________  יהלום שאול   יו"ר הדירקטוריון

 _____________   ערמוני יואב   מנכ""ל 

 _____________  "חרו, ארם אורה    כספים      אגף מנהלת

 

 30.3.2017 תאריך אישור הדוח
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 לבעלי המניות שלדוח רואה החשבון המבקר 

  בע"מ לעובדים דתייםמלאות יגילעד ג
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי

 
 2016, בדצמבר 31 יוםל"(  החברה)להלן: " בע"מ מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג שלאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ביקרנו

 Committee of Sponsoring-ה ידי על שפורסמה פנימית בקרה של המשולבת במסגרת שנקבעו קריטריונים על בהתבסס
Organizations of the Treadway Commission  להלן(- COSOה .) אחראים לקיום בקרה  החברהוההנהלה של דירקטוריון

וההנהלה  דירקטוריוןפנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח 
בהתבסס  החברהכספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של בדבר הבקרה הפנימית על דיווח 

 על ביקורתנו.
 

ארה"ב בדבר ביקורת של ב Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
שבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי ח

, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. קוימה אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהולבצעה 
בחינה והערכה של  וכןחולשה מהותית,  שקיימתביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון 

הוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו שהתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון ותכנון ה אפקטיביות
 כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 ההכנהדיווח כספי ו שלמהימנות התהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי  נההי חברה שלבקרה פנימית על דיווח כספי 

הוראות הממונה (, ודרישות הגילוי כפי שנקבעו בIFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם  של
( 1מדיניות ונהלים אשר: )אותם ל חברה כוללת את ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. בקרה פנימית על דיווח כספי שרשות על 

)לרבות  נכסי החברהוההעברות של ת העסקאות אנאות באופן במדויק ואשר, בפירוט סביר, משקפות רשומות  מתייחסים לניהול
תקני ל( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם 2)הוצאתם מרשותה( 

קבלת וש. הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר(, ודרישות הגילוי כפי שנקבעו בIFRSדיווח כספי בינלאומיים )
( מספקים מידה סבירה של 3)-; והדירקטוריון וההנהלה של החברהל החברה נעשים רק בהתאם להרשאות והוצאת כספים ש כספים

העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או יב
 על הדוחות הכספיים. להיות להם השפעה מהותית

 
 לגביות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנ לגלותאו  למנועלא ש עשויהבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או  חשופהכלשהי  נוכחיתהעתיד על בסיס הערכת אפקטיביות 
 נהלים תשתנה לרעה.ה אומדיניות ה של הקיום מידתש
 

בהתבסס על  2016, בדצמבר 31ליום  קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספיהחברה לדעתנו, 
 .COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריונים

 
ולכל  2015-ו  2016בדצמבר,  31לימים החברה הכספיים של  הדוחותבישראל, את  מקובליםבהתאם לתקני ביקורת  גםביקרנו 
 מסויגת בלתי דעת חוות כלל, 2017במרץ  30והדוח שלנו מיום  2016בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  שלושאחת מ

 .כספיים דוחות אותם על
 

                   
 'ושותאלמגור זהר  בריטמן

 חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 

                         2017, ץבמר 30אביב, -תל
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:
 )להלן: "הדוח"(. 2016"( לשנת הפנסיה קרןסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: " .1
ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי בהתבסס על  .2

 שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

 למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.
גבי הגילוי ולבקרה אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים ל .4

 -:  וכןהפנסיה קרןהפנימית על דיווח כספי של 

)א( קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע   
של  ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה-, מובא לידיעתנו עללקרן הפנסיה מהותי המתייחס 

 הדוח;
)ב( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה סבירה   

 מקובלים חשבונאיים לכלליםשל ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 
 ולהוראות הממונה על שוק ההון;

והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות  הפנסיה קרןקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הערכנו את האפ (ג)
 -לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן של הבקרות והנהלים

יע באופן גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפ (ד)
הנוגע לקרן  מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי

 -וכן הפנסיה
אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 :הנוגע לקרן הפנסיה נית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספיהדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכ
 )א(   את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה      

הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על 
 -:  וכןהנוגע לקרן הפנסיה מידע כספי

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

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

 
  

30.3.2017  
 יואב ערמוני תאריך        

 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 כי: ה, מצהירארם אורהאני, 
 )להלן: "הדוח"(. 2016"( לשנת הפנסיה קרןסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: " .1
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  .2

 שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע .3
, למועדים  הפנסיה בקרן והתנועה העמיתים בזכויות השינויים את וכן הפנסיה קרן של הפעילותתוצאות  ואת המצב הכספי

 ולתקופות המכוסים בדוח.
מם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיו .4

 -:  וכןהפנסיה קרןהפנימית על דיווח כספי של 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע )א( 

במהלך תקופת ההכנה של  ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט-, מובא לידיעתנו עללקרן הפנסיה מהותי המתייחס 
 הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של )ב( 
 מקובלים חשבונאיים לכלליםביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 ן;ולהוראות הממונה על שוק ההו
והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות  הפנסיה קרןהערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של )ג(  

 -לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן של הבקרות והנהלים
שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי,  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי)ד( 

 הנוגע לקרן הפנסיה 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, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5
 :הנוגע לקרן הפנסיה , בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי ן הדירקטוריו

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי,  (א)
הנוגע לקרן  על מידע כספיאשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח 

 -:  וכןהפנסיה
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  (ב)

 .הנוגע לקרן הפנסיה משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי
 

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

  

 

 
 

30.3.2017  

 תאריך        
 "חרו ארם אורה
 כספים אגף מנהלת
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 
 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

"( אחראית לקביעתה וקיומה של הפנסיה  קרן)להלן: "לעובדים דתיים  גימלאות גילעדההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של 

תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון  הפנסיה קרןבקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

 לכללי לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם המנהלת החברהלדירקטוריון ולהנהלה של 

והוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה  בישראל מקובלים חשבונאות

הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון 

 בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

קטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה בפיקוח הדיר

ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי 

 ע נהלי בקרה פנימית.( ביצוע, לרבות ביצוmonitorלהבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )

על דיווח כספי ליום  הפנסיה קרןשל  בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית המנהלת החברההנהלת 

 Committee of Sponsoring-"ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2016בדצמבר  31

Organizations of the Treadway Commission  (COSO")( בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה .believes כי )

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית. הפנסיה קרן, הבקרה הפנימית של 2016בדצמבר  31ליום 

 

 _____________  יהלום שאול   יו"ר הדירקטוריון

 _____________   ערמוני יואב   מנכ""ל 

 _____________  "חרו, ארם אורהכספים         אגף מנהלת

 

 

 30.3.2017תאריך אישור הדוח: 
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 לבעלי המניות שלרואה החשבון המבקר  דוח

 גילעד גמלאות לעובדים דתיים

 
 בקרה פנימית על דיווח כספי

 
 בהתבסס 2016, בדצמבר 31 יום(, ל"הקרן" -להלן )מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג שלאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ביקרנו

 Committee of Sponsoring Organizations-ה ידי על שפורסמה פנימית בקרה של המשולבת במסגרת שנקבעו קריטריונים על
of the Treadway Commission  להלן(- COSOה .) גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן החברה וההנהלה של דירקטוריון

של  אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי אחראים לקיום בקרה פנימית המנהלת(
וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה  הדירקטוריון, הנכללת בדוח הקרן

 בהתבסס על ביקורתנו. הקרןהפנימית על דיווח כספי של 
 

ארה"ב בדבר ביקורת של ב Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ביקורתנו בהתאם לתקני הערכנו את 
בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 

של  , מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספיקוימה אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהולבצעה 
בחינה והערכה  וכןחולשה מהותית,  שקיימת. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון הקרן
גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו  הוערך. ביקורתנו כללהשהתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון ותכנון ה אפקטיביותשל 

 כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

 של ההכנהדיווח כספי ו שלמהימנות התהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי  נההי קרן שלבקרה פנימית על דיווח כספי 
שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם לתקנות מס  רשות אות הממונה עלדוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להור

פנסיה. בקרה פנימית על ה יובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר 1964הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד 
, בפירוט סביר, משקפות במדויק אשררשומות  לניהול מתייחסים( 1מדיניות ונהלים אשר: ) אותםכוללת את  קרןדיווח כספי של 

( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות 2)לרבות הוצאתם מרשותה( ) קרןשל נכסי ה וההעברותת העסקאות אנאות  באופןו
נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם 

 קבלתפנסיה ושה יובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר 1964קנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד לת
( מספקים מידה 3)-; והחברה המנהלת של וההנהלההדירקטוריון נעשים רק בהתאם להרשאות  קרןל הש כספים והוצאת כספים

, הקרן נכסי של מורשים בלתי( מרשות הוצאה)לרבות  העברהל רכישה, שימוש או טחון לגבי מניעה או גילוי במועד שיסבירה של ב
 על הדוחות הכספיים. מהותית השפעה להם להיות שיכולה

 
 לגביהצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  לגלותאו  למנועלא ש עשויהבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או  חשופהכלשהי  נוכחיתהעתיד על בסיס הערכת אפקטיביות 
 נהלים תשתנה לרעה.ה אומדיניות ה של הקיום מידתש
 

בדצמבר,  31קרן ליום ה שלקיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  החברה המנהלתלדעתנו, 
 .COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריוניםבהתבסס על  2016

 
לכל אחת ו 2015-ו 2016בדצמבר,  31קרן לימים ההכספיים של  הדוחותבישראל, את  מקובליםבהתאם לתקני ביקורת  גםביקרנו 

 אותם על מסויגת בלתי דעת חוות כלל, 2017 במרץ 30והדוח שלנו מיום  2016בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום השנים  משתי
 .כספיים דוחות
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