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 תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קרן הפנסיה .א

 

 החברה המנהלתתיאור  .1

הינה חברה פרטית שלא למטרת   ("גילעד " , " החברה: ")להלן  גימלאות לעובדים דתיים בע"מ גילעד

שאושרו על ידי הגופים המוסמכים. עפ"י מסמכי היסוד של גילעד   ן הפועלת על פי תזכיר ותקנו רווח,

 הבאים: האורגנים והוראות הדין, קיימים בה 

)א(  אסיפה כללית של חבר ים;  

)ב(  דירקטוריון וועדות דירקטוריון, לרבות ועדת השקעות וועדת ביק ורת;  

)ג(  מנכ"ל.  

. בעקבות השינוי המבני ופיצול הקופה התאגידית  11.1.1960נוסדה )כקופה תאגידית( ביום ברה הח

  ותיקה הפנסיה הקרן את  החברה מנהלת 2011לינואר  1החל מיום  לחברה מנהלת וקרן פנסיה,

 . הקרן בנאמנות עבור עמיתי  ,גילעד גימלאות לעובדים דתיים

   ומעסיקיהם. החברה הינה בבעלות עמיתיה 

 

 אור קרן הפנסיהית .2

( הינה קופת גמל משלמת לקצבה שהינה  "הקרן"   קרן הפנסיה גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: 

 קרן פנסיה ותיקה, אשר מנוהלת בנאמנות ע"י החברה. 

קנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.  י עמיתי הקרן מבוטחים בביטוח פנסיוני מקיף הכולל: פנסיית ז

זכויות העמיתים בקרן נקבעות בהתאם לתקנון הקרן אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה  

 סוג העמיתים: שכירים ועצמאים.   "(.הממונה שוק ההון ביטוח וחיסכון )" רשות והממונה על 

 . 267אישור מס הכנסה של הקרן הינו  מספר

, נסגרה הקרן  29.3.95והחלטת ממשלת ישראל מיום    1995בעקבות הרפורמה בענף הפנסיה משנת  

שלגביהם   ,31.3.95 –  1.1.95)למעט עמיתים שהצטרפו בתקופה  1.1.95למצטרפים חדשים מיום 

  31.3.95שהצטרף לראשונה לקרן עד ליום  רק מי  ולכן רשאי להצטרף לקרן,  ,  חלות הוראות מיוחדות( 

חודשים, או מי שזכאי    24ובלבד שהתקופה שחלפה מחודש הביטוח האחרון שלו בקרן אינה עולה על  

 להצטרף לקרן בהתאם להסדר רציפות זכויות החל על הקרן, ובכפוף להוראות הדין. 

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

  2005-"תקנות מס הכנסה"( ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה  -)להלן    1964

 .  "(חוק קופות הגמל)להלן: " 

בדוח הכספי של קרן   ו 1)ראה גם ביאור  ערכה החברה תיקונים בתקנון קרן הפנסיה 2019בשנת 

 .  הפנסיה(

  16,506הינן  31.12.2019סה"כ ההתחייבויות הפנסיונית הצבורות והעתידיות של הקרן נכון ליום 

מיליוני ₪.  15,306מיליוני ₪, ואילו סך הנכסים נטו בתוספת תקבולים עתידיים וסיוע ממשלתי הוא 

 מיליוני ₪.    1,200לקרן עודף התחייבויות על נכסים )דהיינו גרעון אקטוארי( בסך 

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.  12בדוח האקטוארי ובביאור   6-9ראו סעיפים   להרחבה
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 מבנה ארגוני .3

 החברה  מבנה האחזקות של  . א

אחזקה בחברות בנות והחברה איננה מנהלת קרנות פנסיה או   אין לגילעד 31.12.2019ליום 

   .)מלבד הקרן(   קופות גמל אחרות

 החברה המבנה הארגוני של  . ב

 החברהלהלן תרשים המבנה הארגוני של 

 

 
 

 תחומי פעילות עיקריים והשינויים שחלו בהם בתקופת הדוח הכספי .4

או   הפעילות הרגילים והשוטפים של החברהלא חלו שינויים מהותיים בתחומי  2019במהלך שנת 

   הקרן.

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  

 ואחרים. 

 עמיתים בקרן  -  1טבלה 

 

 

  

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

שנתית ירידה 

במס' מבוטחים  

 פעילים

% 

עמיתים 

מוקפאים בסוף 

 שנה

מקבלי 

גימלה בסוף 

 שנה

עמיתים 

פעילים בסוף 

 שנה

 שנה

6.3 5,949 5,038 3,000 2017 

6.4 5,594 5,184 2,809 2018 

8.1 5,290 5,345 2,582 2019 
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 תקבולי הקרן מדמי גמולים  -  2טבלה     

 

 
  כב ההכנסות בתקופת הדו"חרה  .5

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

 

 בהסכמי ביטוח משנה וביטוח הדדי לעמיתי הקרןהתפתחויות או שינויים מהותיים  .6

 אין לקרן הסכמי ביטוח משנה.  . א

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

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח . ב

  

 עדכון תקנון הקרן  .1

בדוח  ו 1מידע בעניין זה, מפורט בביאור ערכה החברה תיקונים בתקנון קרן הפנסיה.  2019בשנת 

 הכספי של קרן הפנסיה . 

 

 כרית הביטחון  .2

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

 

 צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני  .3

 של קרן הפנסיה.  בדוח הכספי ט  1ין זה מפורט בביאור ימידע בענ 

 

 ניהול חלק מתיק הנכסים במיקור חוץ .4

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. י 1ן זה מפורט בביאור ימידע בעני

 

 החלפת מנהלת הכספים .5

כספים בחברה, רו"ח אורה ארם, את עבודתה בחברה,  אגף סיימה מנהלת  13.11.2019ביום 

 כספים רו"ח לילך לב רם. אגף ובמקומה החלה לעבוד כמנהלת  

 

 סיום כהונתו של הדח"צ מאיר שביט .6

מאיר שביט על התפטרותו המיידית מכהונתו בדירקטוריון גילעד,   הודיע הדח"צ 27.10.2019ביום 

וזאת לאור מינויו כדירקטור חיצוני בחברת איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ, והתנית רשות שוק ההון  

 באישור מינויו כאמור, בהתפטרותו מדירקטוריון גילעד.  

רומקיס, כיו"ר ועדת ההשקעות  דירקטוריון החברה מינה את הדירקטורית החיצונית, הגב' ענת פ

 עדת ההשקעות. ו לוי, כחברה בו-במקומו של מר שביט, ואת הדירקטורית החיצונית, הגב' אלה קנטר

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019  2018  %-שינוי ב

מס' מעסיקים המבטחים את עובדיהם   495  498  0.6

 בקרן )לא כולל עצמאיים(

 סכום דמי הגמולים שהתקבלו )באלפי ₪( 81,253  87,275  6.9
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח . ב

 

 מגפת הקורונה –רועים לאחר תאריך המאזן יא .7

עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל, עדכנה החברה את תכנית ההמשכיות העסקית תוך  

התייחסות להיבטי כוח אדם, תשתיות משאבים, תקשורת ונגישות, ובין היתר באפשרויות העבודה  

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

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

הקרן  מקיימת בעניין זה הערכת מצב רציפה המבוססת על ניתוח החשיפה הפוטנציאלית של כספי 

של הקרן והחברה   בדוחות הכספיים  21לסיכונים הפיננסיים. מידע נוסף בעניין זה ראה ביאור 

 המנהלת.

 

 הסביבה העסקיתתיאור  . ג

 

 מ ב ו א  .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 

וציאלי במדינת ישראל, אחרי  מערכת קרנות הפנסיה היא חלק מן הרובד השני של מערכת הביטחון הס

 הרובד הראשון של הביטוח הלאומי.  

 

   2019התפתחויות כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  .2

  

 2019התפתחויות כלכליות בשנת  .א

של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   2019לפי אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לשנת 

  2018בשנת    3.4%, לעומת שיעור של  3.3%בשיעור של    2019בשנת  הסתכמה צמיחת התוצר  

הושפע לחיוב   2019. קצב צמיחת התוצר בשנת 2017בשנת  3.6%ובהשוואה לשיעור של 

בעיקר מהסעיפים הבאים: צמיחת הצריכה הפרטית, יצוא השירותים, והצריכה הציבורית. מנגד,  

משק ומייצוא הסחורות. על פי הערכת  קצב הצמיחה הושפע לשלילה מקיפאון בהשקעה בענפי 

בנק ישראל, שוק העבודה ממשיך להעיד על רמת פעילות גבוהה תוך הימצאות בקרבת תעסוקה  

בשנת    4.0%בהשוואה לשיעור של    3.8%עמד על    2019מלאה. שיעור האבטלה הממוצע בשנת  

 . 63.6%. זאת, במקביל לירידה מתונה בשיעור ההשתתפות הממוצע לרמה של 2018

, התנהל במגמה חיובית מאוד בהובלת הבורסות  2019המסחר בשווקי המניות בעולם, בשנת 

 בארצות הברית ובשוק המניות בארץ במדדים המרכזיים. 

מיליארד דולר, בהשוואה לגירעון   23.7 - , בכ2019הגירעון המסחרי של ישראל הסתכם בשנת 

העלייה בגירעון המסחרי מקורה ביציבות ביבוא  . 2018מיליארד דולר שהיה בשנת  21.5 -של כ

 הסחורות תוך ירידה ביצוא הסחורות. 
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 )המשך(  2019התפתחויות כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  .2

 

 מדיניות מוניטארית ופיסקאלית . ב

, בהמשך לעלייה בשיעור של  0.6%עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של  2019במהלך שנת 

וביחס לאירו   7.8% -, ייוסף השקל ביחס לדולר בשיעור של כ2019. בשנת 2018בשנת  0.8%

 .  9.6% -הוא ייוסף בשיעור של כ 

ית הסכום  מיליארד דולר, כאשר מרב  3.9  - בשנה האחרונה, רכש בנק ישראל מט"ח בהיקף של כ 

מיליארד דולר( נרכש ברבעון האחרון של השנה, לאחר ההודעה על השינוי בשימוש בכלי    3.8  -)כ

  2019המדיניות ומעבר מכלי הריבית לכלי של רכישות מט"ח. ריבית בנק ישראל נותרה בשנת 

. המדיניות המוניטארית של בנק ישראל מתחילת השנה הושפעה, בין היתר,  0.25%ברמה של 

לציה נמוכה מהיעד, אם כי ציפיות האינפלציה נמצאות בסביבת הגבול התחתון של יעד  מאינפ

יציבות המחירים, צמיחה בקצב נאה של המשק הישראלי, האטה בכלכלה העולמית על רקע  

  2019חולשה בתעשייה ובסחר העולמי, והרחבה מוניטרית במרבית המדינות המפותחות. בשנת  

מיליארדי שקלים חדשים, לעומת גירעון   52.2צטבר בסך של נרשם בתקציב הממשלה גירעון מ

מיליארדי שקלים חדשים אשתקד. שיעור הגירעון ביחס לתוצר   38.7תקציבי מצטבר בסך של 

בשנת    2.9%(, לעומת שיעור של  2.9%)מעבר ליעד של    3.7%הינו    2019המקומי הגולמי בשנת  

, מעבר  2018די הממשלה ביחס לשנת  בהוצאות משר   6.3%נרשם גידול של    2019. בשנת  2018

, והוצאות מערכת הביטחון  7.1%. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו בשיעור של  5.1%ליעד של  

, בהתאמה. גביית  1.7%ושל  6.0%, לעומת שיעור גידול מתוכנן של 2.9%עלו בשיעור של 

 תכמה , אך הס 2018 לעומת שנת 3.5%המסים גדלה בשנה החולפת בשיעור נומינאלי של 

 מיליארדי שקלים חדשים מתחת לצפי.  9.2 -בכ

 

 ההוןהתפתחויות בשוק  . ג

לאחר ירידות    17.8%  -בכ  2019מדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה בישראל עלה בשנת  

. זאת, על רקע מגמות דומות שהיו בבורסות בעולם ובפרט  2018בשנת  3.9% -שערים של כ

  2019בארה"ב. מחזור המסחר היומי הממוצע של המניות וניירות הערך הניתנים להמרה בשנת  

מיליארד ש"ח. מדד   1.3 -והסתכם בכ 2018בהשוואה לממוצע  18.4%  - ירד בשיעור של כ

 .   2018בשנת  6.2%, לאחר ירידות של 29% - ב  2019בארה"ב עלה בשנת   s&pיות המנ

בעליות שערים חדות, על רקע הציפיה   2019שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין בשנת 

להמשך המדיניות המוניטרית המרחיבה בארץ ובעולם. מדד אגרות החוב הממשלתיות צמודות  

צמודות עלה  -ו מדד אגרות החוב הממשלתיות הלאואיל  10.3% -המדד עלה בשיעור של כ

ממשלתיות )אג"ח חברות( צמודות המדד, נרשמו  -. במדד אגרות החוב הלא 8.3%  - בשיעור של כ

. עליות  2018בשנת    0.8%  - , לאחר ירידות שערים של כ2019בשנת    7.9%  - עליות שערים של כ

שנים +( אשר   10וח ארוך )מחירים חדות במיוחד נרשמו במדד אגרות החוב הממשלתיות לטו

רות  ג. לשינויים המשמעותיים במחירים ובתשואות לפדיון של א25% - בכ 2019עלה בשנית 

החוב הממשלתיות לטווח ארוך יש השפעה ישירה על היוון ההתחייבויות של קרנות הפנסיה  

 הותיקות ועל חישובי הגירעון.   
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קרן הפנסיה  ועל נתוני החברה, השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי  .ד

 הדוח הכספי

חברות  ל גם תקנות והוראות רגולטוריות הרלוונטיות  , חוקיםפורסמו מספר  2019ת שנמראשית 

  עשויים או  משפיעים, אשר אשר לא מונה להן מנהל מיוחדקרנות פנסיה ותיקות של המנהלות 

 :   כדלקמן  , קרן באופן מהותי חברה ו/או הלהשפיע על ה

 

 רשות שוק ההון וחוזרי תקנות ,חוקים .1

  - "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל   2019-9-1פורסם חוזר גופים מוסדיים    2019בינואר   . א

  10-תיקון" הדוחה את דרישת הדיווח הממוכן בקשר למעסיקים המעסיקים פחות מ 

, נקבעה דחיה נוספת, במסגרת חוזר גופים  2019. בדצמבר  2020בפברואר    1  - עובדים, ל

עובדים    10-עובדים אך לא יותר מ  4,  כך שמעסיק המעסיק לפחות  2019-9-14מוסדיים  

 . 2021ביוני  24יום   - עובדים   4-, ומעסיק המעסיק פחות מ2020ביוני  25יום  -

הערכה   -החוזר המאוחד "עדכון  2019-1-3פורסם חוזר ביטוח  2019בפברואר  . ב

אקטוארית", שבין היתר משקף את המצב הקיים בקרן פנסיה ותיקה, בקשר לצירוף  

לדוחות הכספיים השנתיים, הצהרה חתומה בידי האקטואר הממונה בנוגע לנאותות  

 המאזן האקטוארי. 

איסוף מידע    - "עדכון החוזר המאוחד    2019-9-4פורסם חוזר גופים מוסדיים    2019במרץ   . ג

פניות ציבור" ולפיו במסגרת הדיווחים השנתיים של חברה מנהלת, יתווסף   - טיסטי סט

פניות ציבור, שיוגש במערכת אותות, אחת לשנה, ולא   - דיווח בגין איסוף מידע סטטיסטי 

 בפברואר לגבי השנה שחלפה.  15-יאוחר מה

רות  פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי כשי 2019במרץ  . ד

 , הקובעות תנאי כשירות לאקטואר ממונה. 2019-לאקטואר ממונה(, תשע"ט

,  5שער  1פורסם חוזר גופים מוסדיים "תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק  2019ביולי  .ה

שכותרתו "תגמול", ולפיו בין היתר בוטל "יחס הכפלה" בתגמול יו"ר הדירקטוריון,   5פרק 

המשרה של היו"ר, ובהתחשב בשיקולים  שיקבע בהתחשב בתגמול דח"צ, בשיעור 

ההשקעות, הוחלו רק ההוראות  המפורטים בחוזר; לגבי הרכיב המשתנה של עובדי 

שתואמות את מאפייני עבודתם, ובהן הוראות בעניין עמידה ביעדי ההשקעה והסיכון  

מרכזי  וכיוצ"ב; כמו"כ ניתן לשלם רכיב משתנה עד סכום של שלוש משכורות, לבעל תפקיד  

שלא בהתאם ליעדים מדידים שנקבעו מראש, אלא לפי שיקול דעת ובהתחשב בטיב  

 עבודתו ותרומתו של בעל התפקיד. 

  - מוסדיים  "שירות ללקוחות גופים 2019-9-7, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2019ביולי  . ו

תיקון", המוסיף הוראות לחוזר הקיים, במטרה לשפר את טיב השירות הניתן ללקוחות  

בין היתר אופן משלוח הודעה ללקוח, אופן השבת גוף מוסדי ללקוח באמצעי תקשורת  ו

לפי בחירת הלקוח, ואופן מענה אנושי מקצועי ללקוח באמצעות טלפון, לרבות קביעה  

 שמשך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא  

מכלל   15%-יעלה על חמש דקות, תוך אפשרות לחריגה, בשלוש השנים הראשונות, ב      

)זאת במסגרת סמכותו של הממונה לקבוע   10% - הפניות בממוצע שנתי, ולאחר מכן ב

(  2018-(, התשע"ח57הוראות לגופים מוסדיים, החורגות מחוק הגנת הצרכן )תיקון מס 

 (. 22שתיקן בין היתר גם את חוק קופות הגמל )תיקון מס' 

קון החוזר המאוחד: הוראות  "תי  2019-9-9, פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019בספטמבר   .ז

לעניין השקעה בהלוואות באמצעות צד שלישי", ולפיו תקרת ההשקעה המוגדלת שחלה 

תחול גם לגבי גופים    -₪מיליון  5 -ביחס למתן הלוואה על ידי צד שלישי שהוא בנק 

מפוקחים )בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(,  

( שאינם בנקים, שעוסקים במתן אשראי בהיקף פעילות גבוה, ובכך  2016-התשע"ו

מורחבות אפשרויות ההשקעה של הגופים המוסדיים ושיתופי הפעולה שלהם במתן  

 אשראי עם גופים כאמור.  
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השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן הפנסיה  ועל נתוני  .ד

 הדוח הכספי )המשך(

 

 תקנות וחוזרי רשות שוק ההון )המשך(חוקים,  .1

"חוזר מבנה אחיד להעברת   2019-9-10פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019בספטמבר  . ח

מועד התחילה של  בין היתר  עדכון", ולפיו נדחה – מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

 . 21.6.2020התיקונים בממשק מעסיקים ליום 

"תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו   2019-3-1פורסם חוזר פנסיה  2019באוקטובר  .ט

מהארץ לתקופה ממושכת"; החוזר קובע הוראות בדבר הליך הפנייה של חברות המנהלות  

חודשים,   6קרן פנסיה, למקבלי קצבה השוהים בחו"ל למשך תקופה רציפה העולה על 

קצבה; וכן בדבר אופן התנהלותן  בדרישה להמצאת אישור חיים לשם המשך תשלום ה 

במקרה של אי המצאת אישור חיים כאמור, לרבות עיכוב תשלום הקצבה. החוזר הינו  

, שלפי  2019-בהמשך לצו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, התשע"ט

( לצו האמור, קרן פנסיה רשאית, לקבל מרשות האוכלוסין מידע האם מקבל  17)1סעיף 

חודשים. כמו כן, החברה המנהלת נדרשת לשלוח לכלל   6ה בחו"ל מעל קצבה שוה

  2020עמיתיה וגמלאיה, הודעה על כניסתן לתוקף של הוראות הצו והחוזר. בפברואר 

הפוטר קרן ותיקה מלשלוח את ההודעה על כניסת הצו   2020-3-1פורסם חוזר פנסיה 

ה לעולם לא יהיה זכאים  והחוזר כאמור לתוקף, לעמיתים שבהתאם לתקנון קרן הפנסי

 לקבל ממנה קצבה. 

"תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין   2019-1-10, פורסם חוזר ביטוח 2019בנובמבר  . י

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי   -מדידת התחייבויות 

ו ההנחות  תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה". הפירוט המלא באשר לאופן בו חושב 

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים   - נייר עמדה "המעודכנות, מפורט במסמך 

ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה" אשר פורסם בד בבד עם  

החוזר. עיקרי השינויים העולים מהחוזר הינם בעדכון מודל שיפורי התמותה. החוזר יחול  

 .  2019בדצמבר  31מהדוחות הכספיים ליום  על קרנות פנסיה, החל

"חוזר מבנה אחיד להעברת   2019-9-11פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019בנובמבר  . יא

עדכון", המעדכן מספר ממשקים לצורך ייעול   – מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

פנסיוניות  ושיפור רישום הזכויות הפנסיוניות של עמיתים אצל הגוף המוסדי, אגב הפקדות  

 . של מעסיקים

"חובת שימוש במערכת סליקה   2019-9-12פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019בנובמבר  . יב

עדכון" ולפיו בין היתר, נוספה פעולה חדשה, אשר תאפשר למעסיקים    – פנסיונית מרכזית  

לקבל באופן ממוכן מידע הנוגע למוצרים פנסיונים של עובדים חדשים. בנוסף נקבע, כי  

סדי לא יקבל ולא ימסור מידע או כספים בהתאם לעדכון גרסה למסלקה הפנסיונית,  גוף מו 

אלא אם המציא לרשות אישור מוכנות מהמסלקה, לפיו הגוף המוסדי ביצע בהצלחה את  

-2019הניסוי. בהמשך לאמור פורסם חוזר סוכנים ויועצים  הפעולות הנדרשות בסביבת

עדכון" ולפיו נקבע תעריף    -נסיונית מרכזית  "תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פ  10-3

 שנתי קבוע בעבור השימוש בסביבת הניסוי של המסלקה. 

-2019-9וחוזר גופים מוסדיים  2019-9-15פורסמו חוזר גופים מוסדיים  2019בדצמבר  . יג

שניהם בנושא "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה"; החוזרים   13

ובין היתר  בחוזר המאוחד )הקודקס(.  5של שער  4בחלק  3מעדכנים את הוראות פרק 

(, לאופן החישוב של ניכוי הוצאות  LFRמבקר )בקשר לדיווח השנתי של רואה החשבון ה

 .  ישירות, להערכה אקטוארית ולאיסוף מידע סטטיסטי של פניות הציבור
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השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן הפנסיה  ועל נתוני  .ד

 הדוח הכספי )המשך(

 

 חוקים, תקנות וחוזרי רשות שוק ההון )המשך( .1

- פורסמה "הבהרה לגבי הארכת תוקפם של חיקוקים בגין פיזור הכנסת ה 2020בינואר  . יד

וק יסוד:  לח 38, ובהתאם להוראות סעיף 22-" ולפיה עם התפזרותה של הכנסת ה22

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

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

 . 23-עד תום שלושה חודשים מיום התכנסות הכנסת ה 

פורסמה עמדת הממונה "השקעה בחברות אינשורטק", בה פורטו הקווים   2020בינואר  . טו

המנחים לצורך מתן אישור הממונה לשליטה או החזקה באמצעי שליטה של מבטח  

 בתאגיד שמטרתו ביצוע השקעות במיזמי אינשורטק. 

 

 רשות שוק ההון טיוטות חוזרי .2

פורסמו טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות    2019במאי   . א

וטיוטת תיקון הוראות החוזר   2019-חברה מנהלת באסיפה כללית( )תיקון(, התשע"ט 

המאוחד הוראות לעניין הצבעה של משקיע מוסדי באסיפה כללית של תאגיד. הטיוטות  

להגביר את החובות שחלות על משקיע מוסדי, בדגש על החובה של משקיע מוסדי  מציעות  

לשקול באופן עצמאי )לרבות הכנת אנליזה עצמאית של ההצעה ובה ניתוח של היבטי  

ההצעה(, לנמק כל הצבעה באסיפה כללית של תאגיד השקעה ולפרסם באתר האינטרנט 

סקות בהתקשרות של משקיע  את הנימוקים. במקביל מוצע למחוק את ההוראות העו 

ת כלליות של תאגידי השקעה )מכיוון  ומוסדי עם גורם מקצועי לעניין הצבעות באסיפ

 שהצורך של גוף מוסדי להיעזר בגורם מקצועי חיצוני לשם ביצוע חובות אלה הצטמצם(. 

פורסמה "תכנית הפעולה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למען הגיל    2019בספטמבר   . ב

. בהתאם לתכנית, הרשות סבורה שיש להתאים את מתן השירותים לאוכלוסיית  השלישי" 

הגיל השלישי ולמאפיינים הייחודיים שלה, וזאת על מנת להבטיח שאוכלוסייה זו תזכה 

לשירות מקצועי, מכבד ויעיל, לפי צרכיה. לעמדת הרשות, יש מקום לשפר את השירות  

יה ביתר פשטות וקלות. לפיכך, הרשות  כאמור, ולאפשר לאוכלוסייה זו למצות זכויות

 מתכוונת לפעול על מנת לקדם תכנית מקיפה שנועדה להשיג האמור. 

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות   2019בנובמבר  . ג

, המציעה  2019-גמל()הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות()הוראת שעה(, התש"ף

, עד לסוף שנת  2019פויה להסתיים בסוף שנת להאריך את הוראת השעה, שהייתה צ

פורסמה הבהרה לגבי הארכת תוקף הוראת השעה כאמור עד לתום    2020. בינואר  2021

 )ראו בהרחבה לעיל(.  23-שלושה חודשים מיום התכנסות הכנסת ה

פורסמה טיוטת תיקון חוזר "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל", ולפיו   2019בדצמבר  . ד

לבטל את הודעת המעסיק בקשר לכספי הפיצויים בסיום העסקה; להקל   מוצע בין היתר: 

בהודעות לעובד בעניין הפסקת הפקדות המעסיק בגינו; לקצר את לוחות הזמנים של מתן  

ההיזונים החוזרים; לחייב את החברה המנהלת לעדכן העמיתים על כספים שהופקדו  

וזרים למעסיקים שיש להם פחות  בגינם ולא שויכו; להקל בדרישות הדיווח וההיזונים הח 

 עובדים; ולהחמיר הדרישות בבקשת מעסיק להשבת כספים.    10 -מ

פורסמה טיוטת חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון   2019בדצמבר  .ה

מתן הרשאת  לממשק מעסיקים", המציעה בין היתר: לערוך תיקונים בקשר  - הפנסיוני 

עובדים ומטה;   10מעסיק לגוף המוסדי לחיוב חשבון; הקלות לגבי מעסיקים המעסיקים 

שלומים; וכללים לעניין קליטת הפקדות של  הוראות בקשר להעברת מידע על הפקדת ת

 עובד בקופת גמל ממעסיק חדש.  
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השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן הפנסיה  ועל נתוני  .ד

 הדוח הכספי )המשך(

 

 )המשך( טיוטות חוזרי רשות שוק ההון .2

פורסמה טיוטה לתיקון חוזר "משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל"   2020בינואר  . ו

המציעה לקבוע כי חברה מנהלת של קופת גמל תשלח המחאה לכלל העמיתים שבבעלותם  

חשבון קטן, המשלוח יבוצע באופן הדרגתי בחמש פעימות לאורך שנה. כן מוצע למחוק את  

ת כספי הפיצויים בחשבונות קטנים )למעט אם  הדרישה להעברת מסמכים לצורך משיכ

לחוק קופות הגמל(, כמו כן הוצע לאפשר מנגנון   23המעסיק פעל בהתאם להוראות סעיף 

 תשלום באמצעות מס"ב )במקום באמצעות זיכוי כרטיס אשראי(. 

 

  מצב כספי .ה

 

 ההתחייבויות הפנסיוניות   .1

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.   12בדוח האקטוארי וביאור    6,8בסעיפים מידע בעניין זה, מפורט 

 

 וקטור ריביות  .2

בדוח הכספי של קרן  ג 12בדו"ח האקטוארי ובביאור  6.5.2, 5.1מידע בעניין זה מפורט בסעיפים 

 הפנסיה.

 
 הרכב ההתחייבויות הפנסיוניות  .3

 

 בדו"ח האקטוארי.    6,8בסעיפים מידע בעניין זה מפורט 

 

  בסיס החישוב .4

 בדוח הכספי  של קרן הפנסיה. ד 12בדו"ח האקטוארי ובביאור   5 מידע בעניין זה מפורט בסעיף 

 

 האקטוארי בקרן והשלכות ההנחות האקטואריות לגביו הגרעון יתרת  .5

בדוח הכספי  של קרן  ה 12בדו"ח האקטוארי ובביאור   6,7,9בסעיפים מידע בעניין זה מפורט 

 הפנסיה.

 

  שינויים בהיקף נכסי קרן הפנסיה .6

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

 

 

 

 

 בדצמבר  31

2019 

 בדצמבר  31

2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   התחייבויות פנסיוניות צבורות

 5,453,347 6,616,298 לפנסיונרים

 4,697,362 5,492,918 זכויות שנצברו –לעמיתים פעילים 

התחייבויות   –לעמיתים  פעילים 

 עתידיות 

2,931,245 2,532,544 

 1,234,093 1,465,382 לעמיתים מוקפאי זכויות 

   

 13,917,346 16,505,843 סה"כ התחייבויות
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 מצב כספי )המשך( .ה

 

 תוצאות פעולות .7

 

  דוח הכנסות והוצאות .א

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.  5ין זה מפורט בעמוד ימידע בענ 

 

 מדיניות השקעות . ב

פעילות ההשקעות של הקרן מתבצעת בכפוף למדיניות ההשקעות הכוללת שקובע דירקטוריון  

החברה. ועדת ההשקעות של החברה המליצה לדירקטוריון על מדיניות השקעות הכוללת את  

 השיקולים העיקריים הבאים:  

  , ההתחייבויות להביא בחשבון את התאמת הנכסים לנתוני החברה בניהול ההשקעות על  .1

 בעיקר  מח"מ והצמדה. 

כיוון שתשואות האג"ח הממשלתי הסחיר בשוק, כיום ובעתיד הקרוב הצפוי, נמוכות   .2

צמוד למדד( והן משיקולי מח"מ,   4.86%משמעותית מהתשואה של האג"ח המיועדות )

 הצמדה ומיתון תנודתיות תמשיך הקרן לרכוש מהמדינה אג"ח מיועדות בהתאם לכללים. 

להגדיל את תשואת ההשקעות, רשאית הקרן לגוון את תיק ההשקעות עם נכסי סיכון    על מנת  .3

 בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה.   

בניהול תיק ההשקעות על הקרן להתחשב בשיקולי ניהול סיכונים, לרבות פיזור בין אפיקי   .4

 השקעה, אזורים גאוגרפיים וכו'.   

 

 : החברהתמצית השינויים בתיק ההשקעות של להלן 

   2018בסוף  49.2% - הקרן הגדילה השקעות בנכסים לא סחירים )מכ 2019בשנת  .1

 ( על חשבון אג"ח ממשלתי סחיר ואג"ח קונצרני סחיר.  51.2% -לכ

 .   27% - לכ 30%  -באפיק הממשלתי, הורידה הקרן את החשיפה לאג"ח סחיר מכ .2

   2018בסוף  67% - שיעור אגרות החוב הממשלתיות בתיק )סחיר ולא סחיר( ירד מכ .3

 .  2019בסוף שנת   66% -לכ

   2018בסוף  14.1% -באפיק הקונצרני, הקטינה הקרן את החשיפה לאשראי מכ .4

 . 2019, וזאת לאור ירידות התשואות בשנת  2019בסוף שנת  12.4% -לכ

בסוף שנת   11% -לכ  2018בסוף שנת  12% -מכ ירד שיעור המניות בתיק ההשקעות של הקרן  .5

 .   2019, לאור מכירות ומימוש רווחים בעקבות עליות המחירים המשמעותיות בשנת 2019

 מסך הנכסים בסוף   3.5% -לכ 2018בסוף  1.5% -רמת הנזילות של הקרן עלתה מכ .6

 . 2019שנת 

 

יתה  יהתשואה הריאלית ברוטו ה ו 16.3%תה התשואה הנומינלית ברוטו של הקרן יהי 2019בשנת 

 . 15.7%תה יוהתשואה הריאלית נטו הי 0.2%, שיעור ההוצאות מתוך סך נכסי הקרן היה 15.9%

 

  דמי ניהול . ג

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.   15ן זה מפורט בביאור ימידע בעני
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 מצב כספי )המשך( .ה

 

  זרמי כספיםתחזית  .8

 היו   2019לקרן תזרים מזומנים שלילי מפעולות שוטפות. סה"כ דמי הגמולים בשנת 

   369 - היו כ 2019מיליון ש"ח. סה"כ תשלומי פנסיה ופדיון זכויות ששולמו לעמיתים בשנת  81 -כ

 ליון ש"ח. ימ

 בתקנון הקרן.   94דמי הניהול נגבים בפועל מההון הצבור על פי האמור בסעיף 

הקרן אינה צופה בעתיד הנראה לעין פדיון מואץ של זכויות עמיתים. לקרן אין נכסים שלגביהם קיים  

היום קושי במימוש או חובות מעסיקים שפיגור בגבייתם עלול להשפיע באופן מהותי על תזרים  

 ן. המזומנים של הקר

מיליון ₪. פרטים נוספים על הגרעון האקטוארי    1,200  - נכון למועד הדו"ח, לקרן גרעון אקטוארי של כ

 תזרים מזומנים עתידי חזוי מפורט   בדו"ח האקטוארי.   6,7,9בסעיפים 

 בדוח האקטוארי.  10סעיף ב

 

  השפעת גורמים חיצוניים .9

 . חאין נושאים רלבנטיים לדיוו  

 

 הליכים משפטיים בהם מעורבת הקרן  .10

בדוח הכספי של קרן   20מידע על תביעות כנגד גילעד בקשר לזכויות עמיתים מפורט בביאור  . א

   לא תלויות כנגד הקרן תביעות משפטיות. 31.12.2019לתאריך   הפנסיה.

א בדו"ח  20, מפורטות בביאור השלכות אפשריות של פס"ד קוריצקי נגד מבטחים על גילעד  . ב

 הכספי של קרן הפנסיה.  

 

 תהליכי עבודה והבקרות הפנימיות בקרן  .ו

 

    הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .1

הנהלת החברה, בשיתוף המנכ"ל ומנהלת אגף הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה  

 הגילוי של החברה. בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי 

על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה ומנהלת אגף הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים  

לגבי הגילוי של החברה הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה  

במועד שנקבע  נדרשה לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ו

 בהוראות אלו. 

 ההצהרות הנדרשות נחתמו ומצורפות לדוחות הכספיים. 

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי .2

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית   2019בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

באופן מהותי, על  של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע 

 הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

 

   SOX404–הוראות המפקח לגבי אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי  .3

"  הצהרות, דוחות וגילויים-בנושא "בקרה פנימית על דיווח כספי   2010-9-7על פי חוזר גופים מוסדיים  

על הגופים המוסדיים לצרף לדוחות  ( 1, פרק 4, חלק 5שולב במלואו בקודקס הרגולציה )שער אשר 

דוח דירקטוריון והנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי   , לגבי קרן הפנסיה שבניהולן, הכספיים

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי. בדבר חוות דעת של רואה חשבון המבקר ו

 הכספיים. ההצהרות הנדרשות נחתמו ומצורפות לדוחות 
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 )המשך(תהליכי עבודה והבקרות הפנימיות בקרן  .ו

 

  דיווחים נלווים .4

דוח ההנהלה בדבר   2015-9-15 -ו  2010-9-7גופים מוסדיים  י חוזר לקודקס הרגולציה ו בהתאם ל 

יועבר   הבקרה הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית או למבוטח

 . של השנה העוקבת אמצע חודש יוני   שוק ההון עד  לרשות

 

 

 

 גימלאות לעובדים דתיים בע"מ גילעד  .202031.3

 שם התאגיד  תאריך

 

 

 

 

 תפקידים חתימה שמות החותמים

   

 יו"ר הדירקטוריון  ______________  . מר שאול יהלום 1

 

 . מר יואב ערמוני 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: 

  2019סקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( לשנת   .1

 )להלן: "הדוח"(. 

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

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

 לתקופה המכוסה בדוח. 

בחינות  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל ה .3

המהותיות, את 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   .4

 - ל החברה המנהלת:  וכן הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי ש 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים   (א)

ידי אחרים בחברה המנהלת,  -להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על 

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת   קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או (ב)

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם  

 שוק ההון; רשות ( ולהוראות הממונה על  IFRSלתקני דיווח בינלאומיים )

החברה המנהלת והצגנו את מסקנותינו  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של   ( ג)

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על  

 - הערכתנו; וכן 

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי   (ד)

ופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה  שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע בא

 - המנהלת על דיווח כספי וכן

אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת   .5

הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה  

 י: הפנימית על דיווח כספ

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

דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על  

 - מידע כספי:  וכן 

ם עובדים אחרים שיש  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבי ( ב)

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

 

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

 

  
31.3.2020  

 יואב ערמוני תאריך
 מנהל כללי  
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 לעובדים דתיים בע"מ גילעד גימלאות
 חברה מנהלת 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 , מצהירה כי: רם  - לילך לבאני, 

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

 )להלן: "הדוח"(.  2019

מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה  .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 הבחינות   .3

י, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה  המהותיות, את המצב הכספ 

 המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. 

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

 - הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן 

בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  קבענו  (א)

ידי אחרים בחברה המנהלת,  -להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

על דיווח כספי, המיועדת   קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית (ב)

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם  

 שוק ההון; רשות ( ולהוראות הממונה על  IFRSלתקני דיווח בינלאומיים )

תינו  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את מסקנו ( ג)

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על  

 - הערכתנו; וכן 

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי   (ד)

של החברה  שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית 

 - המנהלת על דיווח כספי וכן

אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת   .5

הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה  

 הפנימית על דיווח כספי: 

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

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 שיש  ( ב)

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

 

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

 
  

31.3.2020  

 , רו"ח רם -לילך לב תאריך        
 מנהלת אגף כספים 
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 לעובדים דתיים בע"מ  גילעד גימלאות
 חברה מנהלת 

 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

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

לגבי הכנה והצגה   החברה המנהלתתוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של 

( והוראות הממונה על  IFRSנאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 

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

גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה  

 ולהצגה של דוח כספי. 

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

להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון  

( ביצוע, לרבות ביצוע  monitorנוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים ) 

 בקרה פנימית. נהלי 

  החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של    החברה המנהלתהנהלת  

- "ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2019בדצמבר  31על דיווח כספי ליום 

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

  החברה המנהלת , הבקרה הפנימית של 2019בדצמבר  31( כי ליום believesהערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית. 

 

 _____________   שאול יהלום   יו"ר הדירקטוריון 

 _____________     יואב ערמוני     מנכ""ל 

 _____________   , רו"חרם -לילך לבכספים   אגף מנהלת 

 

 31.3.2020 תאריך אישור הדוח
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ 

 בקרה פנימית על דיווח כספי
 

 2019בדצמבר,    31דיווח כספי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה "( ליום  ביקרנו את הבקרה הפנימית על  
 Committee of Sponsoring-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה

Organizations of the Treadway Commission  להלן(- COSO .) הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה
פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח דירקטוריון 

של וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 
 החברה בהתבסס על ביקורתנו.

 
בארה"ב בדבר ביקורת  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

של בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
טרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על הביקורת ולבצעה במ

דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה 
על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס 

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

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי 
(, ודרישות הגילוי כפי שנקבעו IFRSספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )וההכנה של דוחות כ

בהוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה כוללת את אותם מדיניות ונהלים 
במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי  ( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות1אשר: )

( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות 2החברה )לרבות הוצאתם מרשותה( )
, (, ודרישות הגילוי כפי שנקבעו בהוראות הממונה על רשות שוק ההוןIFRSכספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

ביטוח וחסכון. ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה; 
( מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי 3)-ו

 עה מהותית על הדוחות הכספיים.מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפ
 

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי 
העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות 

 הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.או שמידת 
 

בהתבסס על   2019בדצמבר,    31לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  
 .COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

 
ולכל  2018-ו   2019בדצמבר,   31בישראל, את הדוחות הכספיים של החברה לימים    ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

, כלל חוות דעת בלתי מסויגת 2020במרץ    31והדוח שלנו מיום    2019בדצמבר    31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  
 על אותם דוחות כספיים.

 
                    

 אלמגור זהר ושות' בריטמן
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 
 
 

                          2020במרץ,  31אביב, -תל
                       .
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 

)להלן:   2019"( לשנת קרן הפנסיהסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "  .1

 "הדוח"(. 

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

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

 לתקופה המכוסה בדוח. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   .3

הפעילות של קרן הפנסיה וכן את השינויים בזכויות העמיתים   תוצאות  ואת  המהותיות, את המצב הכספי 

 ם  ולתקופות המכוסים בדוח. , למועדיוהתנועה בקרן הפנסיה 

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

 - :  וכןקרן הפנסיה הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של  

דים  )א( קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיוע    

ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט  -, מובא לידיעתנו על לקרן הפנסיה  להבטיח שמידע מהותי המתייחס  

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

)ב( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק     

לכללים  הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם    מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח 

 שוק ההון; רשות ולהוראות הממונה על   חשבונאיים מקובלים 

והצגנו את מסקנותינו לגבי    קרן הפנסיההערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של   ( ג)

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

 - 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

, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  אני ואחרים בחברה המנהלת  .5

  הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 : הנוגע לקרן הפנסיה

    )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 לסכם ולדווח על מידע כספי

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

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

 .הפנסיה

 

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

 
  

31.3.2020  

 יואב ערמוני תאריך        
 מנהל כללי  
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 , מצהירה כי: רם  - לילך לבאני, 

)להלן:   2019"( לשנת קרן הפנסיהסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "  .1

 "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. 

חר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי א .3

של קרן הפנסיה וכן את השינויים בזכויות העמיתים   הפעילות תוצאות  ואת  המהותיות, את המצב הכספי 

 , למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. והתנועה בקרן הפנסיה 

קרות ונהלים לגבי  אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של ב  .4

 - :  וכןקרן הפנסיה 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, בפרט  -, מובא לידיעתנו על לקרן הפנסיה  להבטיח שמידע מהותי המתייחס  

 תקופת ההכנה של הדוח; במהלך  

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  )ב(  

לכללים  מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם  

 שוק ההון; רשות ולהוראות הממונה על   חשבונאיים מקובלים 

והצגנו את מסקנותינו לגבי    קרן הפנסיההערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(  

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

 - וכן

כספי שאירע ברבעון הרביעי  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח )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 ולוועדת   .5

  , בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי  וריון הביקורת של הדירקט

 : הנוגע לקרן הפנסיה

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

ווח על  דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולד

 - :  וכןהנוגע לקרן הפנסיה מידע כספי 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש   ( ב)

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

 

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

 
  

 
 
 

31.3.2020  

 תאריך        
 רו"ח  רם -לילך לב

 כספים אגף מנהלת
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 ותיקהקרן פנסיה 
 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

תוכננה כדי לספק   קרן הפנסיהוקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

והצגה נאותה של דוחות  לגבי הכנה  החברה המנהלתמידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של 

שוק ההון. ללא  רשות והוראות הממונה על בישראל  לכללי חשבונאות מקובלים כספיים המפורסמים בהתאם

תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי  

בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח  מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של  

 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  

( ביצוע, לרבות ביצוע  monitorוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים ) נוקטת צעדים כדי להבטיח שער

 נהלי בקרה פנימית. 

על   קרן הפנסיה של  בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית  החברה המנהלתהנהלת 

- "ה , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2019בדצמבר  31דיווח כספי ליום 

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

על   קרן הפנסיה , הבקרה הפנימית של 2019בדצמבר  31( כי ליום believesהערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 דיווח כספי הינה אפקטיבית. 

 

 _____________   שאול יהלום   יו"ר הדירקטוריון 

 _____________     יואב ערמוני   מנכ""ל 

 _____________   , רו"חרם -לילך לבכספים        אגף מנהלת 

 

 

 .202031.3תאריך אישור הדוח:  
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 גילעד גמלאות לעובדים דתיים

 פנימית על דיווח כספיבקרה 
 

בדצמבר,  31"הקרן"(, ליום  -ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן 
 Committee of-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה 2019

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  להלן(- COSO  הדירקטוריון וההנהלה של גילעד .)
גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן החברה המנהלת( אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  
ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי של הקרן, הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר 
הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן 

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

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

מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות,  
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, 

ת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית הערכ
בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

של קרן הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של דיווח   בקרה פנימית על דיווח כספי
כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון,  

וח שנקבעה ובהתאם למתכונת הדיו 1964בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד 
( מתייחסים לניהול  1בחוזרי הפנסיה. בקרה פנימית על דיווח כספי של קרן כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: )

רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הקרן )לרבות 
ת נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים ( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאו2הוצאתם מרשותה( )

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול  
ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזרי הפנסיה ושקבלת כספים והוצאת כספים של   1964קופת גמל(, התשכ"ד 

( מספקים מידה סבירה של 3)-רשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת; ו הקרן נעשים רק בהתאם לה
ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי  

 הקרן, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 

ת על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימי
מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות 

 בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה. 
 

קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקרן ליום לדעתנו, החברה המנהלת 
 .COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי    2019בדצמבר,    31
 

- ו 2019בדצמבר,  31ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של הקרן לימים 
, כלל 2020במרץ  31והדוח שלנו מיום  2019בדצמבר  31ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018

 חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
                   

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

                   2020במרץ,  31אביב, -תל
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