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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: העמיתיםסוג  "(.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 -מאושרת ופועלת כמוגדר בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד הקרן

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

 הכספי בדוחה 1ין זה מפורט בביאור . מידע בעניהפנסיה קרןערכה החברה תיקונים בתקנון  2017 בשנת
  .הפנסיה קרן של
 14,813 הינן 31.12.2017"כ ההתחייבויות הפנסיונית הצבורות והעתידיות של הקרן נכון ליום סה

₪. ליוני ימ 14,277ואילו סך הנכסים נטו בתוספת תקבולים עתידיים וסיוע ממשלתי הוא ₪, ליוני ימ
 ₪. ליוני ימ 536 ( בסך גרעון אקטוארי)דהיינו על נכסים  התחייבויותלקרן עודף 

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 12בדוח האקטוארי ובביאור  1-3ונספחים  5 סעיףראו  להרחבה

  

 בנה אירגונימ .3

  החברההאחזקות של  מבנה .א

אחזקה בחברות בנות והחברה איננה מנהלת קרנות פנסיה או קופות  לגילעד אין 31.12.2017 ליום
  .)מלבד הקרן( 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. הרגילים והשוטפים של החברהלא חלו שינויים מהותיים בתחומי הפעילות  2017במהלך שנת 

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

 .אחריםו
 בקרן עמיתים - 1טבלה 

 
 

 תקבולי הקרן מדמי גמולים - 2 טבלה
 

 
  כב ההכנסות בתקופת הדו"חרה  .5

 של קרן הפנסיה הכספי בדוח 14 -ו 13 בביאורים מפורט זה בעניין מידע
 
 

 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

     

7.7 6,924 4,645 3,406 2015 

6.0 6,669 4,856 3,203 2016 

6.3 5,949 5,038 3,000 2017 

  2017 2016  %-ב שינוי

)לא  בקרן עובדיהם את המבטחים מעסיקים' מס 489 486  0.6
 (עצמאיים כולל

 (₪)באלפי  שהתקבלו הגמולים דמי סכום 88,146 87,944  0.2
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 הדדי לעמיתי הקרןהתפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה וביטוח  .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
 

  הקרןתקנון  עדכון .2

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

  הביטחון כרית .3

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

 פנסיוני לביטוח ההפרשות הגדלת בדבר הרחבה צו .4
 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. ח1מידע בענין זה מפורט בביאור 

 

 הנכסים במיקור חוץניהול חלק מתיק  .5
 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.ט 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 

 

  2017כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  התפתחויות .2

  

 2017כלכליות בשנת  התפתחויות .א

שנת ב 2.6%ושל  2016 -ב 4.0% , לאחר עליות של3.3% -ב 2017 התוצר המקומי הגולמי עלה בשנת
 2016 -ב 4.3%, לאחר עליה משמעותית של 3.2% -ב 2017 -ב במגזר העסקי עלה . התוצר הגולמי2015
 הממוצעיחסית לקצב הגידול גבוה  היה 2017תמ"ג בישראל בשנת בהגידול  .2015 -ב 2.7%ושל 

גדל  התוצר. בהתאמה 2.0% -וב 2.1% -ב  2017בשנת ובארה"ב שעלו  OECD -במדינות ארגון ה
ברבעון  3.9%של  יהבחישוב שנתי. זאת, לאחר עלי 3.6%שיעור של ב 2017ברבעון הרביעי של שנת 

 ברבעון השני. 3.1%ועלייה של השלישי, 

( וביבוא סחורות ושירותים 5.2%גידול בהשקעה גולמית מקומית ) מבטא 2017 בשנתבתוצר  הגידול
(3.9%.)  

, והיה 2016בשנת  1.8% -מהתוצר, ביחס ל 1.1%לשפל של  2017גרעון המגזר הממשלתי ירד בשנת 

. 2017בארה"ב בשנת  5.0%, ושל OECD -במדינות ה 3.1%נמוך ביחס לגרעון ממשלתי ממוצע של 
 5.3%בהכנסות המדינה, לעומת גידול של  7.3%הגרעון הנמוך הושג בזכות גידול משמעותי של 

 בהוצאות.
 

 מוניטארית מדיניות .ב

במהלך שנת  בלבד. 0.1%ברמת שפל היסטורית של  2017נותרה במהלך כל שנת בנק ישראל  ריבית
בנק ישראל הדגיש בהודעותיו את ייסוף השקל לעומת סל המטבעות והמשיך במדיניות של  2017
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 -התחזק ב לעומת השקל, והאירו 9.8%נחלש הדולר בשיעור ניכר של  2017רכישת דולרים. בשנת 
 לעומת השקל. 2.7%
, וזאת לאחר שלוש שנים רצופות של ירידות 0.4%בשיעור של  2017בשנת  עלההמחירים לצרכן  מדד

 בהתאמה. 2014 -, ו2015, 2016בשנים  0.2% -, ו1.0% ,0.2%במדד המחירים לצרכן בשיעורים של 
 

 והקונצרני"ח הממשלתי האגבשוק  התפתחויות .ג

דות בתשואות לפדיון ועליות במחירים בכל האג"חים הממשלתיות, שיקליות נרשמו ירי 2017בשנת 
את הרווחים  2017 -וצמודות, ללא יוצא מן הכלל. האג"ח הממשלתיות השקליות הארוכות רשמו ב

 שנים ומעלה. 5לתקופות של   7.6%הגבוהים ביותר עם תשואה ממוצעת של 
 2.4%לתיות השקליות תשואה ממוצעת של האג"ח הממשרשמו  שנים( 2-5בטווחים הבינוניים )

 . צמודותהאגרות החוב הממשלתיות ב 1.9%תשואה של לעומת 
על פני אגרות חוב ממשלתיות  צמודותהשנה הקרן הגדילה השקעותיה באגרות חוב ממשלתיות 

עקב החולשה של הדולר, העליה בקצב האינפלציה, והגדלת , בין היתר שקליות וצמודות לדולר
 תחייבויות לעמיתים אשר צמודות למדד.ההתאמה לה

בדומה למגמה העולמית, גם בישראל עלו מדדי אגרות החוב הקונצרניות, תוך קיטון במרווחי 
בונד -מדד תל. 2016בשנת  2.3%לאחר עליה של  5.8% -ב 2017עלה בשנת  60בונד -מדד התל הסיכון.

 .2016 -ב 2.4%וזאת בהמשך לעליה של  7.5% -ב 2017 -בשקלי עלה 
 

 בשוק המניות  התפתחויות .ד

, נמוך משמעותית ממדד מניות 2.7% -ב 2017(, עלה בשנת 25)שהחליף את מדד ת"א  35ת"א  מדד
  . 21.2% -( שעלה ב75)שהחליף את מדד ת"א  90ת"א 

, מנגדבממוצע.  24.1% -מניות הבנקים אשר עלו בכ 2017בלטו לטובה בשנת מבין המניות הגדולות 
 -ב 12.1%ממוצעת של  הבממוצע, וזאת בהמשך ליריד 16.9%בשיעורים חדים של  ביומדהירדו מניות 

. מניות אלה מהוות חלק מהותי מהמדדים המובילים 2014בשנת  34%, ושל 2015 -ב 24.1%, של 2016
 בישראל ותרמו לתשואת החסר של המדדים בישראל לעומת העולם.

עליות משמעותיות עם עליה ממוצעת של ב 2017בשנת התאפיינו  הביצועים בשוקי המניות בעולם

מדד ב 6.5%בארה"ב ועליה של  S&P500 -הבמדד  19.4%במדד המניות העולמי, עליה של  20.1%
 בסין. נרשמו במדד המניות 33%של . עליות גבוהות 50 יורוסטוקס

 
 

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

  

 שלהמנהלות  חברותל הרלוונטיות רגולטוריות והוראות תקנות ,חוקיםמספר  פורסמו 2017 תשנ מראשית
 ,מהותי באופן קרןה/או ו חברהה על להשפיע עשויות או משפיעות אשר, מאוזנות ותיקות פנסיה קרנות

 :  כדלקמן
 

 רשות שוק ההון וחוזרי תקנות ,חוקים .1

 שגופים לאשראי בקשר הוראות הקובע" פיננסי"ליווי  מוסדיים גופים חוזר פורסם 2017 בינואר (1)
 כי נקבע היתר בין. הפיננסי הליווי בשיטת קבלנים ידי על פרויקטים לבניית נותנים מוסדיים

 ששולם הסכום בגין ערבות למתן במקביל הדירה לרוכשי תשלום שוברי יפיק המוסדי הגוף
 המוסדי הגוף שבין הליווי בהסכם לכלול שיש פרטים נקבעו וכן, התשלום שובר באמצעות

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

 דיווחים לעניין המאוחד בחוזר 5 שער של 4 בחלק 3 פרק הוראותדיווחים לממונה" המעדכן את 
 תכנםאת  לשפר, הדיווח וכתובת הדיווח אופן את לשנות; זאת במטרה ההון שוק על לממונה

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

ביצוע סליקת כספים לרשימות  –פורסמו "כללי המערכת למעסיקים / מייצגים  2017 בינואר (3)
 החלהמסלקה הפנסיונית מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית" זאת כהמשך לכך שה

לבצע פעולות בנקאיות להעברת כספים מחשבון העו"ש של המעסיק/המייצג אל חשבון  לאפשר
 העו"ש של הקופה. 
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 2017-(, התשע"ז33תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()תיקון מס'  2017 בינואר (4)
דוח הכספי של קרן בד 1או סעיף בעניין כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות שבגירעון. להרחבה ר

 הפנסיה. 

 -"בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור    2017-9-5פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 במרץ (5)
)באותו העניין(, בהתאם לתיקון נקבע בין  2016-9-9תיקון" המתקן את חוזר גופים מוסדיים מס' 

 הוראות תחילת, ורופא מטעמההמקצועי של היתר כי הגוף המוסדי לא ישפיע על שיקול דעתו 
 .2017 בספטמבר 1 מיום החוזר

 רשות"העברת קבצי מידע באמצעות כספות";  2017-9-3פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 במרץ (6)
 מוסדיים מגופים מידע קבצי יועברו באמצעותו  ומוגן מקוון תקשורת ערוץ הקימה ההון שוק

. כאמור המידע קבצי יועברו שבו האופן את קובע החוזר; ההפוך ובכיוון ההון שוק/רשות לממונה
 ושאינם תקופתיים דיווח קבצי שאינם מידע לקבצי בקשר התחולה מועד נדחה, 2017 ביולי

 .2017 בספטמבר 3 -ל ההון שוק רשות במערכות מדווחים

"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  2017-9-4פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 במרץ (7)
מעדכן את נספח  החוזר(. עניין באותו) 2016-9-16חוזר  אתהחיסכון הפנסיוני" המבטל ומחליף  

ה "ממשק מעסיקים" המסדיר מבנה אחיד להעברת מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל 
נדבך משלים לאמור בתקנות הפיקוח על  המהווהמוסדי למעסיק )ולמתן היזון חוזר מגוף 

(, הגרסה החדשה של 2014-"דהתשע(, גמל לקופת()תשלומים גמלשירותים פיננסיים)קופות 
עודכן החוזר כאמור )במסגרת חוזר  2017. באפריל 2017בנובמבר  22הממשק תכנס לתוקף ביום 

 ממשקות העסקיות שנתמכות על ידי "כל הפעול את(, כך שהנוסח החדש כולל 2017-9-7
" באופן מלא. סעיף התחילה של חובת השימוש בממשק האירועים בנוגע לפנייה של בעל אירועים

 .2017בנובמבר  1-רישיון בממשק לגוף מוסדי לשם ביצוע פעולה, נדחה ל

עם "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר  2017-9-8פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 במאי (8)
יתרה נמוכה" המאפשר תשלום כספי עמית/פנסיונר שנפטר, להורה, בן זוג וילד, ללא צורך 

עברו ₪,  8,000בהמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה; זאת כאשר יתרת החיסכון אינה עולה על 
שנים ממועד הפטירה, היורש חתם על כתב שיפוי והגוף המוסדי בדק שלא הוצא צו יורשה ולא  3

 שה להוציא צו שכזה. הוגשה בק

 היתר בין 2.0 לגרסה להתאמות בקשר הפנסיונית המסלקה מערכת כללי פורסמו 2017 ביולי (9)
 מהגופים חוזר היזון וקליטת כספית סליקה ביצוע, מעסיקים הפקדות דיווח של בנושאים

 .המוסדיים

"תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין  2017-9-12פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 בספטמבר (10)
 דיווחים לעניין המאוחד בחוזר 5 שער של 4 בחלק 3 פרק הוראות את המעדכןדיווחים לממונה" 

 דיווחים. ה של תכנםאת  ולעדכן לשפר במטרה, ההון שוק על לממונה
"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים  2017-9-11 מוסדיים גופים חוזר פורסם 2017 בספטמבר (11)

 -היתר מוסיף את נספח ט  שביןקידוד בממשקי המבנה האחיד"  -בשוק החיסכון הפנסיוני 
בשיטה  ספרות 30-בהפנסיוני  המוצרידוד ק על בהתבססקידוד בממשקי המבנה האחיד, 

 ".גמל ופותק"קידוד  2010-9-9גופים מוסדיים  חוזר בוטל במקבילהמפורטת בחוזר. 
"דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים  2017-9-14פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 בספטמבר (12)

 ובין, לעמית והרבעוניים השנתיים בדוחות תיקונים הקובעתיקון",  –ולמבוטחים בגוף מוסדי 
 החתומים המסמכים את שיכיל לקובץ קישור יצורף, המורחב השנתי לדוח כי קובע היתר

 .המנהלת לחברה העמית ידי על שהוגשו
דרך חישוב מאזן  -"תיקון החוזר המאוחד  2017-3-6פורסם חוזר פנסיה   2017 באוקטובר (13)

 1 פרק הוראות את המעדכןאקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה" 
 תוך, והתחייבויות נכסים וניהול הון, מדידה לעניין)הקודקס(  המאוחד בחוזר 5 שער של 2 בחלק
 האקטוארי המאזן את המנהלת החברה תחשב בסיסן שעל מעודכנות מחדל ברירת הנחות פירוט

פנסיה,  נותקר ניתקנו  בדוח הכספי של קרן הפנסיה(; כאשר לעניין תיקון ד1גם ביאור  ו)רא
 .2018ביוני  1 ליום נדחה המועד

 של ומכירה( )רכישה גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות פורסמו 2017 באוקטובר (14)
 התחרותי בהליך המינימאלי המשתתפים מספר את עלוהש, 2017-"חהתשע()תיקון(, ערך ניירות

)שתיכנס לתוקף באוקטובר  דרישה ווהוסיפ, )מארבע לשמונה( ערך ניירות של ומכירה לרכישה
 .וסדימשקיע מלהליך תחרותי לצורך החזקה של ניירות ערך עבור  (2018

"אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל"  2017-9-19פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 בנובמבר (15)
 על גמל לקופת תשלומים הפקדת על הדיווחהכספים ואת אופן העברת  העברת אופןהמסדיר את 

בין היתר, מתקן את ההוראות הקיימות בנושא, במטרה  החוזר. מנהלת לחברה מעסיק ידי
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להבטיח קיומה של התאמה מלאה בין אופן ניכוי הכספים משכר העובד לבין אופן קליטת 
 מולו העמיתשל הגופים המוסדיים מול  השקיפות הגברתהכספים בקופת הגמל של העובד, 

המנהלות למעסיקים תוך הגדרת לוחות זמנים  החברותאיכות השירות של  ושיפור, המעסיק
למעסיק עם מלוא  מקוון חשבון והנגשתוח על הפקדת תשלומים לטיפול בליקויים שנמצאו בדיו

 המידע הנדרש לשם עמידה בהוראות הדין.  

"הצהרה על מדיניות השקעה צפויה  2017-9-24פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 בדצמבר (16)
בעניין  הוראה( העניין באותו) 2019-9-13' מסוזר גופים מוסדיים לח המוסיףבגופים המוסדיים" 

 להיבטיםהתייחסות  קיימת ההשקעה מדיניות בקביעת האםהגוף המוסדי,  הצהרתתייחסות ה
 כללי זאת ובמסגרת, הכלכלי הרווח לשיקולי בנוסף חברתית ברווחה המתחשבות השקעות של

 .אדם זכויות על ושמירה חברתי צדק, הסביבה איכות על בשמירה התומכים תאגידי ממשל
"טיפול בפניות איכות מידע" במטרה  2017-9-21, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2017בדצמבר  (17)

 מוסדי מגוף שהועבר המידע שלמות או מהימנות, עדכניות בנושאלקבוע הוראות לטיפול בפניות 
. הפנסיונית המסלקה במסגרת פעולה ביצוע השלמת לאי בנוגע או הפנסיונית המסלקה באמצעות

 .2018 באוגוסט 31 ביום החוזר הוראות של תחילתן
"דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים  2017-9-22פורסם חוזר גופים מוסדיים  2017 בדצמבר (18)

)באותו העניין(,  2017-9-14תיקון", המתקן את חוזר גופים מוסדיים  –ולמבוטחים בגוף מוסדי 
לטלפון  אור האלקטרוני הוראות לעניין חובת גוף מוסדי לשלוח את הדוח השנתי לדוא קובעו

הוראות מעבר לעניין זה. מטרתו  כן(, ופרטיהם את המוסדי גוףהנייד של העמית )ככל שיש בידי ה
שברשותם, כך שהדוח  םהפנסיוני םמוצריהלהנגיש לחוסכים את המידע אודות  ינוה חוזרשל ה

שאית )בין לאמור בחוזר, ר בהתאםישמש כלי מעקב ובקרה יעיל לעמיתים על מוצרים אלה. 
היתר( חברה מנהלת של קרן פנסיה ותיקה, לפנות לממונה על שוק ההון, בבקשה שיאשר לה 

 בבקשה גילעדלאמור, פנתה  בהתאםבאמצעות הדואר. לשלוח את הדוח השנתי המקוצר רק 
לה לפעול כך ולשלוח את הדוח השנתי המקוצר רק בדואר, אלא אם עמית ביקש  שהתיר, לממונה

 .ו לדואר האלקטרונישהדוח ישלח ל
 

 רשות שוק ההון וטיוטות חוזרי תקנות טיוטות .2

 המציעהתיקון",  –"כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים  חוזר טיוטת פורסמה 2017 באפריל (1)
 בהלוואות אחוזים 49 -ל קשור לצד בהלוואה המוסדי המשקיע של החלק את להגדיל לאפשר
 המפורטים בטיוטה. מסוימים ובתנאים שנים 3 של בתקופה שיינתנו

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()ועדת  2017בספטמבר  (2)
, המציעה לקבוע הוראות בקשר להרכב ועדת ההשקעות, כשירותו, 2017-השקעות(, התשע"ז

אים איסור כהונה צולבת, תהליך המינוי, תקופת הכהונה, תדירות הישיבות, היעדרות מהן, הרש
 להשתתף בהן וכו'.

בגופים ודיווח על בעלי תפקיד נושאי משרה פורסמה טיוטת חוזר "אישור  2017בספטמבר  (3)
", לנוכח עדכון הוראות הממשל התאגידי החלות על גופים מוסדיים והשלמת פיתוחו מוסדיים

ה, של רכיב חדש במערכת "אותות" להעברת הודעות ובקשות לאישור נושאי משרה על ידי הממונ
מוצע לעדכן ההוראות לעניין קביעתם של נושאי משרה שמינויים טעון אישור, המידע שיש 
להעביר לצורך האמור וכן מידע הדרוש אודות בעלי תפקיד מרכזי אחרים שמינוים אינו טעון 

 אישור. 

"מיקור חוץ בגופים מוסדיים" המציעה להחליף את  לחוזר שניה טיוטה פורסמה 2017 בנובמבר (4)
)באותו העניין(, וזאת לנוכח הצורך בעדכונו והתאמתו לסטנדרטים בינלאומיים  2013-9-16חוזר 

דיווח  כןמקובלים. בנוסף מוצע לקבוע חובת דיווח שנתית לממונה, בקשר להסכמי מיקור חוץ, ו
 מיידי לממונה אודות אירועים חריגים בקשר למיקור חוץ. 

שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוצאות  פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על 2017 בדצמבר (5)
לעגן את הוראת השעה  המציעה, 2017-"חע'...(, התשמסישירות בשל ביצוע עסקאות()תיקון 

 גביית להתיר: היתר ובין, תוך ביצוע מספר שינויים 2017בדצמבר  31בעניין שהסתיימה ביום 
גביית הוצאות  להתיר וכן, עילית טכנולוגיה בקרן גמל קופת של מהשקעה הנובעות הוצאות

 תיקים למנהל סל בתעודת להשקעה התנאים שיושוו כךישירות הנובעת מהשקעה בתעודת סל )
 (.בקרן ולהשקעה

 -פורסמה טיוטת חוזר "תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  2017 בדצמבר (6)
ניין(, ולהוסיף תשלום גוף )באותו הע 2015-10-3עדכון" המציעה לתקן את חוזר סוכנים ויועצים 

מוסדי למסלקה, עבור מענה לבקשת פרודוקציה )פעולת העברת מידע חדשה( של בעל רישיון, סך 
ש"ח בעד כלל המוצרים של הלקוח בגוף המוסדי; וכן תשלום שנתי של גוף מוסדי, עבור  0.1
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 וזאת, ידעהמ איכות בנושא בפניות טיפול ועבור, מוסדיים גופים לפורטלשירות התחברות 
 שבהתאם נציין זה)לעניין  המוסדי הגוף ידי על המנוהלים הפנסיונים הנכסים ליתרת בהתאם
 התשלום, ₪ מיליארד 50 ועד ₪ מיליארד 10 מעל דהיינו, גילעד של הנכסים יתרת למדרגת

 (.₪ 40,000 הינו לטיוטה בנספח המוצע השנתי
לחוזר המאוחד )דיווח לממונה על  5של שער  4לחלק  3פורסמה טיוטת תיקון פרק  2018 בינואר (7)

דיווח חשיפה לקבוצת תאגידים, זאת כחלק ממדיניות רשות שוק ההון, להגברת  -שוק ההון( 
לקבוצות  ותחשיפו עניינים ניגודיהפיקוח על השקעות הגופים המוסדיים והקצאת האשראי, על 

לממונה על שוק ההון, אחת לרבעון, על חשיפה  ודווחיגופים מוסדיים ש טהבטיו מוצעגדולות, 
 לקבוצות תאגידים. 

פורסמה טיוטת תיקון לחוזר "משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל"  2018ינואר ב (8)
בחשבון  צבורה יתרה להם שעמיתים(, המציעה העניין באותו) 2016-2-1המתקן את חוזר גמל 

, 2018באוגוסט  1, עד ליום יזום באופן, המנהלת החברה להם תשלח₪,  1,350הקופה, של עד  
 ובטלפון בדואר, וכן הודעה בעניין, היתרה סכוםהמחאה בנקאית למוטב בלבד לפדיון מיידי על 

 הנייד. בנוסף, נדרשת החברה המנהלת למסור לממונה דיווח בעניין. 

לחוזר המאוחד  5בשער  2לחלק  4פרק  תיקון"פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים  2018בינואר  (9)
ניהול נכסי השקעה", המציעה )מלבד שינויים מבניים( לבצע שינוי בהגדרת "הלוואה לדיור" כך  -

 .מגוריםבמשכון דירת  שניתנה הלוואהשהיא תכלול גם 
 

 

  ב כספימצ .ה
 

  הפנסיוניות ההתחייבויות  .1

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה. 12האקטוארי וביאור דוח ב 2נספח , 5ף בסעי מפורטבעניין זה,  מידע
 

 ריביות  וקטור .2

 של קרן הפנסיה. הכספיבדוח  12"ח האקטוארי ובביאור בדו 5.4.2, 4.1  בסעיפים מפורטבעניין זה  מידע
 

 ההתחייבויות הפנסיוניות  הרכב .3

 .האקטואריבדו"ח  2נספח , 5ף בסעיבעניין זה מפורט  מידע
 

 

 

  החישוב בסיס .4

 .הפנסיה קרן שלכספי  הבדוח  12"ח האקטוארי ובביאור בדו 4 בסעיף מפורט זה בעניין מידע
 

 בקרן והשלכות ההנחות האקטואריות לגביו  האקטוארי הגרעון יתרת .5

 קרן של  הכספי בדוח 12 ובביאור האקטוארי"ח בדו 3נספח ,1נספח , 5ף בסעי מפורטבעניין זה  מידע
 .הפנסיה

 

  הפנסיה קרן נכסי בהיקף שינויים .6

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. ג1 בביאור מפורטבעניין זה  מידע
 

 
 

 בדצמבר 31
2017 

 בדצמבר 31
2016 

 "חש אלפי "חש אלפי 

   צבורות פנסיוניות התחייבויות

 4,893,453 5,477,694 לפנסיונרים

 4,904,954 5,467,101 זכויות שנצברו –פעילים  לעמיתים

 3,068,867 2,563,354 התחייבויות עתידיות –פעילים   לעמיתים

 1,300,380 1,305,200 זכויות מוקפאי לעמיתים

   

 14,167,654 14,813,349 התחייבויות"כ סה
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 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 1.0%התיק החופשי בנכסים שיניבו תשואה של  השקעת 
 .  1.91%. תשואת היעד של התיק החופשי של הקרן בהתאם לאמור לעיל הנה ההתחייבויות מ"למח

   לתקופה  החופשי התיק על 1.5  מ פחות לא של רבשיעו( שארפ מדד) לסיכוןשאיפה להשגת תשואה
 . חודשים 60של  

 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 הנזילות רמת על שמירה 
 .השוטפת הפעילות מימון

 

  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  הראשי ההשקעות
ומחליטה על ביצוע  והמנכ"ל על הצעות להשקעה ההשקעותהחליטה לבצען, מקבלת דיווח ממנהל 

 השקעות.  
ההשקעות מטעם  ומנהל הראשי, ההשקעותהפעולות בתחום ההשקעות נעשה על ידי מנהל  ביצוע

משתתפים בישיבות הועדה כאמור. לחברי ועדת ההשקעות נמסרים  אשרי לו( אקסלנס )בחלק הרלבנט
פירוט תיק ההשקעות של קרן הפנסיה,  על הנערכים ע"י בקרת ההשקעותדוחות בקרה מעודכנים 

 השקעות, מניות, קונצרניבחלוקה לפי סוגי ההשקעות באפיקים השונים כגון: אג"ח ממשלתי, אג"ח 
 .הועדה החלטות ביצוע מעקב"ח דו וכן ותאלטרנטיבי והשקעות נזילות
מיליארד   2.7 -נכסים בהיקף של כ ומכרה₪  מיליארד 3.2 -הקרן רכשה נכסים בהיקף של כ 2017 בשנת

, ובהשקעות אלטרנטיביות על צמוד באופן כללי ניתן לומר שהקרן הגדילה השקעות באג"ח ממשלתי₪. 
  ממשלתי שקלי ואג"ח צמוד מט"ח.חשבון אג"ח 

, ומכרה ₪מיליארד  1.0 -כבהיקף של צמודות הממשלתי, רכשה הקרן אגרות חוב ממשלתיות  באפיק
כמו כן הקרן רכשה אג"ח ממשלתי שקלי בהיקף ₪. מיליארד  0.01 -בסכום של כצמוד "ח ממשלתי אג

בנוסף, מכרה הקרן ₪. מיליארד  0.8 -ומכרה אג"ח ממשלתי שקלי בהיקף של כ₪ מיליארד  0.6 -של כ
היקף רכישות אג"ח ממשלתיות מיועדות ₪. מיליארד  0.7 -אג"ח ממשלתי צמוד מט"ח בהיקף של כ

קרן וריבית של אג"ח ממשלתיות  רעוןילפבמקביל ₪,  מיליון  260 -מסוג ערד עמד השנה על סכום של כ
 מיליון ש"ח.  350 -כ שלמיועדות מסוג מירון וערד בהיקף כולל של 

 . 2017בסוף שנת  71% -לכ 2016בסוף  73% -ירד  משיעור אגרות החוב הממשלתיות בתיק  
 12.5 -לכ  31.12.2016 -ב שנים 12.2 -מכ בתיקפעילות מה כתוצאהעלה  בתיק הממשלתי"ח האג"מ מח 

 . 31.12.2017-שנים ב
, וזאת תוך 2016, בדומה למצב בסוף שנת 13.2% -נשארה הקרן עם חשיפה של כ, הקונצרני באפיק

נותר ללא שינוי  הקונצרניתיק ה"מ מח הגדלת אג"ח קונצרני שקלי על חשבון אג"ח קונצרני צמוד מט"ח.
  שנים. 5.7 -, כ2016לעומת שנת 

, 2017בסוף שנת  10.8% -לכ 2016בסוף שנת  10.2% -עלה  מכבתיק ההשקעות של הקרן שיעור המניות 
 . בחו"ל בשוקי המניותהשערים לאור הרכישות נטו ועלית 

 -, ומנגד קיבלה חלוקות בהיקף של כאלטרנטיביות השקעותב₪  מיליון 160 -השקיעה סכום של כ הקרן
 2017מהנכסים בסוף שנת  3.4% -עלה לכ האלטרנטיביותההשקעות  שיעורכתוצאה מכך, ₪. מ'  50

 . 2016סוף שנת ב 2.5% -לעומת כ
מהיקף   1.2% -כ עלעמדה ו 2016דומה לרמת הנזילות בסוף  2017נשארה בסוף רמת הנזילות של הקרן 

 תיק הנכסים. 
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, שיעור ההוצאות מתוך סך נכסי הקרן היה 6.67%התשואה הריאלית ברוטו של הקרן  היתה 2017 בשנת

 .6.42% היתהוהתשואה הריאלית נטו  0.24%
, שיעור ההוצאות 8.26% התשואה הריאלית ברוטו הממוצעת של הקרן היתה 2014-2017השנים  בארבע

 .8.02%טו נבממוצע והתשואה הריאלית   0.22%מתוך סך נכסי הקרן 
 

 המזומנים תזריםזית תח
ש"ח.  מיליון 88 -כהיו  2017 ת"כ דמי הגמולים בשנסהמפעולות שוטפות.  שלילילקרן תזרים מזומנים 

 ש"ח. מליון  330 -היו כ 2017"כ תשלומי פנסיה ופדיון זכויות ששולמו לעמיתים בשנת סה
 בתקנון הקרן.  94מההון הצבור על פי האמור בסעיף  בפועלדמי הניהול נגבים 

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

 המזומנים של הקרן.
האקטוארי  הגרעוןפרטים נוספים על ₪.  מיליון 536 -אקטוארי של כ גרעוןלמועד הדו"ח, לקרן  נכון

 . יבדו"ח האקטואר  3ובנספח  1בנספח  ,5בסעיף 
 

  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 .א

כנגד מעסיקים בגין אי תשלום דמי גמולים  גילעדקיימות שתי תביעות של   31.12.2017 לתאריך .ב

 דרישות חוב מכונס נכסים. ושבע)לרבות תשלום חלקי ו/או באיחור(, השתתפויות ושלמות, 

אי תשלום דמי  , בנושאלזכויות עמיתים הקשור התביעה אחת שאינ ההלינ גילעד 31.12.2017 תאריךל .ג

, שולם החוב לחברה, 14.3.2018נכון ליום . שכירות עבור נכס שהיה בתקופה הרלוונטית בבעלות הקרן

 בהתאם לפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין. 

 

 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

 הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה.זה את האפקטיביות של 

"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 

 הדיווח שקבע הממונה ובמועד שנקבע בהוראות אלו.לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות 

 .הכספיים לדוחות ומצורפות נחתמו הנדרשות ההצהרות

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי .2

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2017בדצמבר  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 
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  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 לרשות ועברי הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית או למבוטח

 .2018 יוני חודש אמצע עד ההון

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .ז

 10, בהמשך להמלצת דירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית את מינויים של 19.3.2018ביום 

דירקטורים )שאינם דח"צים( לתקופת כהונה נוספת, מינויה לתקופת כהונה שניה של דח"צית וכן את 

 חדשה. מינויה של דח"צית

 

 
 

 גימלאות לעובדים דתיים בע"מ גילעד  328..8201
 שם התאגיד  תאריך

 
 
 
 

 תפקידים חתימה שמות החותמים
   

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

 
______________ 

 
 המנהל הכללי
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 לעובדים דתיים בע"מ גילעד גימלאות
 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

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

 )להלן: "הדוח"(. 2017
ולא חסר בו מצג של עובדה בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  .2

מהותית הנחוץ כדי 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  .3
ות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצא

 של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.
אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 -לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן
ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות  (א)

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

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

 שוק ההון;רשות ( ולהוראות הממונה על IFRSבהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את  (ג)

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, מסקנותינו 
 -בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 -המנהלת על דיווח כספי וכן
אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  .5

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

לשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחו (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 אחרים  (ב)

 ותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.שיש להם תפקיד משמע
 

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

  
28.3.2018  

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

 )להלן: "הדוח"(. 2017
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

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

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

 למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.של החברה המנהלת 
אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 -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 אחרים -ועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו עלהמי
 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

 שוק ההון;רשות ( ולהוראות הממונה על IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את  (ג)

ח, מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדו
 -בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 -המנהלת על דיווח כספי וכן
הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים  .5

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

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

 -לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  (ב)

 שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.
 

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

  
28.3.2018  

 "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

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

 החברהאחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

בי לג המנהלת החברהתוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של  המנהלת

( IFRSהכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית רשות והוראות הממונה על 

ידה סבירה יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מ

 של 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 

די להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כ

(monitor.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית ) 

 החברהבפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של  המנהלת החברההנהלת 

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה 2017בדצמבר  31על דיווח כספי ליום  המנהלת

  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-"ההפנימית של 

(COSO")( בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה .believes כי ליום )הבקרה 2017בדצמבר  31 ,

 ת.על דיווח כספי הינה אפקטיבי המנהלת החברההפנימית של 

 

 _____________  יהלום שאול   יו"ר הדירקטוריון

 _____________   ערמוני יואב   מנכ""ל 

 _____________  "חרו, ארם אורה   כספים      אגף מנהלת

 

 28.3.2018  תאריך אישור הדוח
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 לבעלי המניות שלדוח רואה החשבון המבקר 

  בע"מ מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 פנימית על דיווח כספיבקרה 

 
 2017, 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  החברהדעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות 

 על ביקורתנו.
 

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

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

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

 
 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
מתייחסים ( 1מדיניות ונהלים אשר: )אותם ההון, ביטוח וחסכון. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה כוללת את רשות שוק על 

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

והוצאת  קבלת כספיםוש. שוק ההון, ביטוח וחסכוןרשות הוראות הממונה על (, ודרישות הגילוי כפי שנקבעו בIFRSכספי בינלאומיים )
טחון לגבי י( מספקים מידה סבירה של ב3)-; והדירקטוריון וההנהלה של החברהל החברה נעשים רק בהתאם להרשאות כספים ש

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

 
 לגבימוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות הצגה  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  2017בדצמבר,  31ליום  דיווח כספיקיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על החברה לדעתנו, 
 .COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריונים

 
ולכל  2016-ו  2017בדצמבר,  31לימים החברה הכספיים של  הדוחותבישראל, את  מקובליםבהתאם לתקני ביקורת  גםביקרנו 
 מסויגת בלתי דעת חוות כלל, 2018במרץ  28והדוח שלנו מיום  2017בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  שלושאחת מ

 .כספיים דוחות אותם על
 

                   
 'ושותאלמגור זהר  בריטמן

 חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 

                         2018, ץבמר 28אביב, -תל
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:
 2017"( לשנת הפנסיה קרןסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: " .1

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

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

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

 , למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.בזכויות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה
אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 -:  וכןהפנסיה קרןגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של ל

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

 של הדוח; המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה
)ב( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת   

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים 
 שוק ההון;רשות ולהוראות הממונה על  מקובלים חשבונאיים לכלליםבהתאם 

והצגנו את  הפנסיה קרןת האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הערכנו א (ג)
לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח,  מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים

 -בהתבסס על הערכתנו; וכן
 גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי (ד)

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה 
 -וכן הנוגע לקרן הפנסיה המנהלת על דיווח כספי

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

 :הנוגע לקרן הפנסיה דיווח כספי
 )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, 
 -:  וכןהנוגע לקרן הפנסיה כספילסכם ולדווח על מידע 

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

 .לקרן הפנסיה
 

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

  
28.3.2018  

 יואב ערמוני תאריך        
 מנהל כללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 כי: ה, מצהירארם אורהאני, 
 2017"( לשנת הפנסיה קרןסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: " .1

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

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

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

 , למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.הפנסיה בקרן והתנועה העמיתים בזכויות
ולקיומם של בקרות ונהלים אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם  .4

 -:  וכןהפנסיה קרןלגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים )א( 

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

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

 שוק ההון;ות רשולהוראות הממונה על  מקובלים חשבונאיים לכלליםבהתאם 
והצגנו את מסקנותינו  הפנסיה קרןהערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של )ג(  

לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על  לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים
 -הערכתנו; וכן

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

 -וכן הנוגע לקרן הפנסיה המנהלת על דיווח כספי
אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  .5

, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  הדירקטוריון ולוועדת הביקורת של 
 :הנוגע לקרן הפנסיה 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, 

 -:  וכןהנוגע לקרן הפנסיה לסכם ולדווח על מידע כספי
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  (ב)

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

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

 
  

 
 
 

28.3.2018  

 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 הפנסיה  קרן)להלן: "לעובדים דתיים  גימלאות גילעדההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של 

 הפנסיה קרןלקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

לגבי הכנה והצגה  המנהלת החברהתוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של 

והוראות הממונה על  בישראל מקובלים חשבונאות לכללי נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם

שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. רשות 

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של 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 להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

(monitor.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית ) 

 הפנסיה קרןשל  בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית המנהלת החברההנהלת 

-"ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2017בדצמבר  31על דיווח כספי ליום 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO") .

, הבקרה הפנימית של 2017בדצמבר  31( כי ליום believesבהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית. הפנסיה קרן

 

 _____________  יהלום שאול   יו"ר הדירקטוריון

 _____________   ערמוני יואב   מנכ""ל 

 _____________  "חרו, ארם אורהכספים         אגף מנהלת

 

 

 28.3.2018תאריך אישור הדוח: 
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 לבעלי המניות שלרואה החשבון המבקר  דוח

 גילעד גמלאות לעובדים דתיים
 בקרה פנימית על דיווח כספי

 
 בהתבסס 2017, 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 .) גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן החברה גילעד וההנהלה של דירקטוריון

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

 בהתבסס על ביקורתנו. הקרןהפנימית על דיווח כספי של 
 

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

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
הוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו שהתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון ונון תכה 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, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים  רשות דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להוראות הממונה על

 קרןפנסיה. בקרה פנימית על דיווח כספי של ה יובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר 1964לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד 
ת אנאות  באופן, בפירוט סביר, משקפות במדויק ואשררשומות  לניהול מתייחסים( 1מדיניות ונהלים אשר: ) אותםכוללת את 
( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי 2)לרבות הוצאתם מרשותה( ) קרןשל נכסי ה וההעברותהעסקאות 

שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים רשות הממונה על לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם להוראות 
ל ש כספים והוצאת כספים קבלתפנסיה ושה יובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר 1964לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד 

טחון לגבי מניעה יידה סבירה של ב( מספקים מ3)-; והחברה המנהלת של וההנהלההדירקטוריון נעשים רק בהתאם להרשאות  קרןה
 השפעה להם להיות שיכולה, הקרן נכסי של מורשים בלתי( מרשות הוצאה)לרבות  העברהאו גילוי במועד של רכישה, שימוש או 

 על הדוחות הכספיים. מהותית
 

 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 שלאפקטיבית על דיווח כספי  קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית החברה המנהלתלדעתנו, 
 .COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריוניםבהתבסס על  2017

 
לכל אחת ו 2016-ו 2017בדצמבר,  31קרן לימים ההכספיים של  הדוחותבישראל, את  מקובליםבהתאם לתקני ביקורת  גםביקרנו 
 אותם על מסויגת בלתי דעת חוות כלל, 2018 במרץ 28והדוח שלנו מיום  2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום השנים  משתי
 .כספיים דוחות

                   
 'ושותאלמגור זהר  בריטמן

 חשבון רואי

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

                   2018, ץבמר 28אביב, -תל

 

 

 

 


