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  השם: גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ.

 .520023094מס' החברה ברשם החברות:  ח"פ 
 .5257354רמת גן  38הכתובת: בית נח, דרך בן גוריון 

 03-7516165מס' פקס:   03-5765888קווי(:  מס' הטלפון )רב 

  mazkirot@gilad-pension.co.ilאלקטרוני :  דואר

       www.gilad-pension.co.il : אינטרנט
 31.12.2016     תאריך המאזן:
 30.3.2017     תאריך הדו"ח:

 
   דוחות כספיים ואקטואריים - 1 סעיף

, בצירוף חוות דעת רואה החשבון, כפי המנהלת החברה של המבוקר הכספי"ח מהדו עותק מצורף
 .  30.3.2017 חמישי ביום 2-2017' מס הדירקטוריוןשאושר בישיבת 

עותק מהדו"ח הכספי המבוקר של קרן הפנסיה, בצירוף חוות דעת רואה החשבון,  מצורףכן  כמו
 .30.3.2017 ביום 2-2017מס'  הדירקטוריוןועותק מהדו"ח האקטוארי, כפי שאושרו בישיבת 

 
 דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד  - 2 סעיף

 הכללי והמנהל יהלום שאול מר הדירקטוריון"ר יו בידי חתום הדירקטוריון"ח מדו עותק מצורף
 .ערמוני יואב מר
 

  המאזן לתאריך קשורות ובחברות בת בחברותרשימת השקעות   - 3 סעיף
ובחברות קשורות והחברה  בנות בחברות אחזקה לגילעד אין הכספיים"חות הדו אישור למועד

 גימלאותאיננה מנהלת קרנות פנסיה או קופות גמל נוספות פרט לקרן הפנסיה הותיקה "גילעד 
 ".דתיים לעובדים

 
 שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח   – 4 סעיף

ובחברות קשורות והחברה  בנות בחברות אחזקה לגילעד אין הכספיים"חות הדו אישור למועד
איננה מנהלת קרנות פנסיה או קופות גמל אחרות נוספות פרט לקרן הפנסיה הותיקה "גילעד 

 ".דתיים לעובדים גימלאות
 

  ש''חהכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן באלפי  – 5 סעיף
 והחברה קשורות ובחברות בנות בחברות אחזקה לגילעד אין הכספיים"חות הדו אישור למועד
"גילעד  הותיקה הפנסיה לקרן פרט נוספות אחרות גמל קופות או פנסיה קרנות מנהלת איננה

 ".דתיים לעובדים גימלאות
 

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו על ידי קרן הפנסיה לתאריך המאזן, אם מתן  – 6 סעיף
 ש"ח( 31.12.2016 ליוםההלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד )נכון 

 
 

רשימת אירועים מיוחדים שהשפיעו או עשויים להשפיע מהותית על התאגיד,  – 7 סעיף
 .רווחיות התאגיד, רכושו או התחייבויותיו

 

 זכויות עמיתי וגמלאי גילעד  הגדלת .1
 . האקטוארי בדוח 5.13' בסעבעניין זה מפורט  מידע

 

 דמי ניהול  עדכון .2
 .החברה המנהלתדוח הכספי של ב 12 בביאור מפורט, זה בעניין מידע
 

 שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והתמורה שנתקבלה  – 8 סעיף
 שינויים חלו לא הכספיים הדוחות אישור למועד ועד הכספיים הדוחות מתייחסים אליה בתקופה

  .המניות בהון
 
 
 
 

  "חש אלפי 58,814.2    –דרך ארץ )כביש חוצה ישראל( חברת
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  שכר וטובות הנאה  – 9 סעיף
הנאה  טובותלקבל  עניין לבעלין בתאגיד וגם אין זכאות ילא ניתנו טובות הנאה לבעלי עני א.

 מהתאגיד.
והוצאות נלוות אליהם וטובות הנאה שקיבלו  והמנכ"ל שכר ומשכורת של הדירקטורים ב.

 ''ח. ש אלפי  2031.9 ל, הסתכמו בתקופת הדו"ח בסכום שוהועדות הדירקטוריוןחברי 
 

בת או בחברה  ותין בתאגיד, בחבריבעל ענ"ע המירים המוחזקים ע"י ימניות ונ – 10סעיף 
 . קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח. 

 .ותקשור חברות או בת חברות לחברההדו"ח, אין  לתאריך
 

 של התאגיד  םהדירקטורי – 11סעיף 

 .11.5.2008 מתאריך בתפקיד מכהן, 007756521.ז. ת יהלום שאול מריו"ר הדירקטוריון  .א

 דירקטוריון התכנס 2016"צים. בשנת דח 4 -ונציגי עובדים ומעסיקים  10הדירקטוריון כולל  .ב
 .פעמים 12 החברה

 :הבאות הסטטוטוריות הועדות פועלות לכך בנוסף  
 4 מתוכם, חברים 5 כוללת הועדה; השנה במהלך פעמים 8 שהתכנסה ביקורת ועדת

 "צים וחבר דירקטוריון )שאינו חיצוני(.דח
 3 מתוכםחברים,  3 כוללת הועדה;  השנה במהלך פעמים 30 שהתכנסה השקעות ועדת

 "צים.דח

ועדת האשראי לא התכנסה וזאת בהתאם לאישור  2016פברואר  –החודשים ינואר  במהלך .ג
ועדת ההשקעות, הדירקטוריון ואגף שוק ההון כי ועדת ההשקעות תמלא בשלב זה את 

 ועדת לקיוםכבר לא נדרשה  גילעד 2016החל מחודש מרץ תפקידה של ועדת האשראי. 
 .הרגולציה בהוראות לעדכונים בהתאם אשראי

 

 : ביקורת ועדתו השקעות ועדתשמות חברי הדירקטוריון,  להלן .ד

 
  ביקורת/ועדת השקעות/ועדת התאגיד דירקטוריון חברי על פרטים
 

 
 
 

  .יהלום שאול :הדירקטור שם

 .007756521 .ז.:ת' מס

 .1947 :לידה שנת

 .4481400אלקנה  8 פז אדני :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

 .הדירקטוריון"ר יו : הדירקטוריון עדותובו חברותו

 .לא חיצוני: כדירקטור משמש

 .1.5.2008 :כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 : עניין בעל של

 
 .לא

         .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

 :השכלתו
 

B.A בהצטיינות,  וחינוך כלכלהM.A  
 .חינוך בהצטיינות

 ,"הרוח"מצב  חדשות שבועון"ר יו :האחרונות השנים בחמש התעסקותו
יו"ר ומנכ"ל שאול יהלום ניהול ויעוץ 

 .בע"מ

שמן תעשיות, מורשת הוצאת ספרים  :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט
 אוניברסיטתשל הוועד המנהל )יו"ר(, 

, מרכז הספר והספריות אריאל בשומרון
 .בישראל
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  .מלכה אנגרמן :יתהדירקטור שם

 .042509885 .ז.:ת' מס

 .1947 :לידה שנת

 .2703619 ביאליק קריית 19/6 אשל :         המענ

 .ישראלית :   השל הנתינות

 לא. : הדירקטוריון עדותובו החברות

 .לא :תחיצוני יתכדירקטור תמשמש

  .29.12.2004 :יתכדירקטור הכהונת החלה שבו התאריך

 קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של תעובד  יתהדירקטור
 : עניין בעל של או

 
 .לא

         .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה תב יתהדירקטור

 :ההשכלת
 

 תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה.

 גמלאית. :האחרונות השנים בחמש ההתעסקות

 אין. :יתדירקטור תמשמש איה שבהם התאגידים פירוט

  .ירון ארבל, עו"ד :הדירקטור שם

 .065322166 .ז.:ת' מס

 .1957 :לידה שנת

 ירושלים. 6הדישון  :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

 ועדת השקעות, ועדת ביקורת. : הדירקטוריון עדותובו חברותו

 כן. חיצוני: כדירקטור משמש

 .1.5.2008 :כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 : עניין בעל של

 
 .לא

         .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

 :השכלתו
 

 להנדסה מוסמך,  ביולוגיה ראשון תואר
 .דין עורך, כימית

משמש כנאמן במינוי  9/2012מחודש  החל :האחרונות השנים בחמש התעסקותו
, יו"ר בית משפט על נכסי חברות מעריב

דירקטוריון חב' הנאמנות של בנק איגוד 
 .(2015)עד אמצע 

 אין. :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט
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 .בוטבגה פלורה :יתהדירקטור שם

 .052206968 .ז.:ת' מס

 .1954 :לידה שנת

 .5551019 אונו קריית 14/48רבין  :         המענ

 .ישראלית :   השל הנתינות

 .לא : הדירקטוריון עדותובו החברות

 .לא :תחיצוני יתכדירקטור תמשמש

 .7.12.2000 :כדירקטור הכהונת החלה שבו התאריך

 קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של תעובד  יתהדירקטור
 : עניין בעל של או

 
 .לא

 .לא :                                                                                         בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה תב יתהדירקטור

 שעות 100 של דירקטורים קורס  ,תיכונית :                 ההשכלת
 .למינהל במכללה

 המדינה למדעי המחלקה מרכזת :האחרונות השנים בחמש ההתעסקות
 -בר עובדי ועד"ר יו ,אילן-בר אוניברסיטת

 .אילן

 הסתדרות של מקצועי לקידום עמותה :יתדירקטור תמשמש איה שבהם התאגידים פירוט
 .הפקידים

 
 

  .ביבר שמואל :הדירקטור שם

 .056114119 .ז.:ת' מס

 .1959 :לידה שנת

 .מודיעין 10 פארן נחל :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

 .לא : הדירקטוריון עדותובו חברותו

 .לא חיצוני: כדירקטור משמש

 .19.4.2010 :כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
                                          :עניין בעל של

 
 .לא

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

ציבורי, התמחות במינהל תואר שני  :                 השכלתו
 .במנהל כספי

 .בישראל"ע בנ ישיבות מרכז"ל סמנכ :האחרונות השנים בחמש התעסקותו

 .אין :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט
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 .גוטמן אלי :הדירקטור שם

 .001460138 .ז.:ת' מס

 .1944 :לידה שנת

 .54423 שמואל גבעת 16 נתניהו יוני :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

  .בקורת ועדת :הדירקטוריון עדותובו חברותו

 .לא חיצוני: כדירקטור משמש

 .1.12.1978 :כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

 קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 : עניין בעל של או

 
 .לא

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

 .תיכונית :                 השכלתו

עד שנת  גן רמתאילן -בר אוניברסיטת חשב :האחרונות השנים בחמש התעסקותו
במשרה חלקית במדור כיום , גמלאי, עובד 2012

 יבוא באוניברסיטת בר אילן.

 .אין :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט

 
 
 

 .ציפורה הלפרט, רו"ח :יתהדירקטור שם

 .055368484 .ז.:ת' מס

 .1958 :לידה שנת

 .44814אלקנה  179השירים שיר  :         המענ

 .ישראלית :   השל הנתינות

 .ביקורתועדת יו"ר  :הדירקטוריון עדותובו החברות

 .כן ת:חיצוני יתכדירקטור תמשמש

 .1.5.2009 :יתכדירקטור הכהונת החלה שבו התאריך

 חברה, בתחברת  ,התאגיד של תעובד  יתהדירקטור
 : עניין בעל של או קשורה

 
 .לא

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחהת ב יתהדירקטור

בוגרת בר אילן כלכלה וחשבונאות, רישיון  :                 ההשכלת
 .לראיית חשבון

 .שירותי חשבות למספר חברות  :האחרונות השנים בחמש ההתעסקות

 .אין :יתדירקטור תמשמש איה שבהם התאגידים פירוט
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  ."חרו, ולנר יוסי :הדירקטור שם

.001268390 .ז:ת' מס  
.1944 :לידה שנת  
 .5233451 גן רמת 77 משה השר :מענו

 .ישראלית שלו: הנתינות

.לא : הדירקטוריון עדותובו חברותו  
 .לא חיצוני: כדירקטור משמש

 .20.12.1994 :כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 .לא : עניין בעל של

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

 האוניברסיטה בשלוחת תעודה לימודי :השכלתו
תואר  , חשבון לראיית אביב בתל העברית

מטעם  C.P.A(, ISR) חשבון ראיית
 .מועצת רו"ח בישראל

  .גמלאי :האחרונות השנים בחמש התעסקותו

 .אין :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט

 
 
 

 ."דעו, און זיו ורד :יתהדירקטור שם

 .057257578 .ז.:ת' מס

 .1962 :לידה שנת

 .יאיר כוכב -יגאל צור 15 עגור :         המענ

 .ישראלית :   השל הנתינות

  .לא :הדירקטוריון עדותובו החברות

 .לא :תחיצוני יתכדירקטור תמשמש

 20.2.2011 :יתכדירקטור הכהונת החלה שבו התאריך

 קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של תעובד  יתהדירקטור
 :עניין בעל של או

 
 .לא

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה תב יתהדירקטור

אוניברסיטת -עסקים בכלכלת שני תואר :       ההשכלת
אוניברסיטת -במשפטים בוגרת, אילן בר
 שיון עריכת דין.יר, אילן-בר

בבנק  מיוחדים לקוחות סקטור מנהלת :האחרונות השנים בחמש ההתעסקות
 .טפחות-מזרחי 

 .אין :יתדירקטור תמשמש איה שבהם התאגידים פירוט
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  .ידיד עוזי :הדירקטור שם

 .51856813 .ז.:ת' מס

 .1953 :לידה שנת

 .7528827 לציון ראשון 7 דוד ניר :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

 .(3/2016)עד סוף  השקעות ועדת : הדירקטוריון בועדות חברותו

 .לא חיצוני: כדירקטור משמש

 .17.12.2002 :כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 .לא : עניין בעל של

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

 .עסקים במנהל בוגר :                 השכלתו

 תקשורת בפלאפון עובדים שכר ניהול :האחרונות השנים בחמש התעסקותו
 ."מבע

 .אין :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט

  

 .טרי אהובה :יתהדירקטור שם

 .057839821 .ז.:ת' מס
 .1963 :לידה שנת
 .81573 יבנה 43/3 הצבעוני :         המענ

 .ישראלית :   השל הנתינות

 .לא : הדירקטוריון עדותובו החברות
 .לא :תחיצוני יתכדירקטור תמשמש

 .23.12.1998 :יתכדירקטור הכהונת החלה שבו התאריך

 קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של תעובד  יתהדירקטור
 .לא : עניין בעל של או

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה תב יתהדירקטור

 .חשבונות הנהלת , תיכונית :                 ההשכלת

אמונה ישראל   ,מדור שכר לימוד מנהלת :האחרונות השנים בחמש ההתעסקות
       .ויו"ר ועד עובדי אמונה ישראל 

 .אין :יתדירקטור תמשמש איה שבהם התאגידים פירוט
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 .ענת פרומקיס :יתהדירקטור שם

 .022791305 .ז:ת' מס

 .1966 :לידה שנת

  ., נירית105מוריה  :         המענ

 .ישראלית :   השל הנתינות

 .ועדת השקעות, ביקורת ועדת : הדירקטוריון עדותובו החברות

 .כן :תחיצוני יתכדירקטור תמשמש

 .1.5.2015 :יתכדירקטור הכהונת החלה שבו התאריך

 קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של תעובד  יתהדירקטור
 .לא : עניין בעל של או

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה תב יתהדירקטור

 שני תואר, במנהל עסקיםראשון  תואר :                 ההשכלת
 .עסקים מנהלב

מנכ"ל מגדל שירותי בורסה  2015עד מאי  :האחרונות השנים בחמש ההתעסקות
בעלת חב' כיום וסמנכ"ל מגדל שוקי הון, 

 .קורקט )י.ע.( בע"מ

 ית:דירקטור תמשמש איה שבהם התאגידים פירוט
 

דירקטורית וחברת וועדת ביקורת באיילון 
 פתרונות פיננסיים בע"מ.

  

  

 ם.חנוך רוזנבלו :הדירקטור שם

 .004328902 .ז:ת' מס

 .1944 :לידה שנת

 .גבעת שמואל 5הולצברג  שמחה :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

. מיום 19.4.2010ועדת אשראי עד  :הדירקטוריון עדותובו חברותו
 ועדת השקעות. 31.3.2016ועד  20.4.2010

 .כן :חיצוני כדירקטור משמש

 .21.6.2009 :כדירקטור כהונתו החל שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 : עניין בעל של

 
 .לא

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

 לימודי כלכלה באוניברסיטת בר אילן. :                 השכלתו

חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת  :האחרונות השנים בחמש התעסקותו
 אריאל.

 אין. :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט
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 אחיעזר שאקי, ד"ר. :הדירקטור שם

 .001433580 .ז:ת' מס

 .1941 :לידה שנת

 .9610807ירושלים,  22אליעזר הלוי  :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

 לא. : הדירקטוריון עדותובו חברותו

 לא. :חיצוני כדירקטור משמש

 .7.12.2000 :כדירקטור כהונתו החל שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 : עניין בעל של

 
 .לא

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

שלישי במתמטיקה, תואר שני  תואר :                 השכלתו
 .בפיזיקה

יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר  :האחרונות השנים בחמש התעסקותו
 ן.איל בר באוניברסיטת

 .אין :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט

 
 
 

 .שביט מאיר :הדירקטור שם

 .050590645 .ז:ת' מס

 .1951 :לידה שנת

 .מגשימים 28נבון  דוד :         מענו

 .ישראלית שלו:    הנתינות

, אשראי ועדת"ר יו, השקעות ועדת"ר יו : הדירקטוריון עדותובו חברותו
 .ביקורת ועדת

 .כן :חיצוני כדירקטור משמש

 .13.7.2014 :כדירקטור כהונתו החל שבו התאריך

 או קשורה חברה, בתחברת  ,התאגיד של עובד  הדירקטור
 : עניין בעל של

 
 .לא

 .לא :בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הדירקטור

 תואר, וניהול תעשיה הנדסתראשון  תואר :                 השכלתו
 .עסקים מנהל שני

 והשקעות"ר ומנכ"ל מאיר שביט ניהול יו :האחרונות השנים בחמש התעסקותו
איגוד של מנכ"ל  2014-2016בין  ,"מבע

חברות הביטוח והתאחדות החברות 
 .לביטוח חיים בע"מ

 :דירקטור משמש הוא שבהם התאגידים פירוט
 

 

היהודים בע"מ, ארם  התיישבות אוצר
חברה לניהול קופות גמל בע"מ,  -גמולים

 "מ.בע להשקעות חברה גמול
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 נושאי משרה בכירה של התאגיד  – 12סעיף 
 

 יואב ערמוני
 .054890868ת.ז. 

 .1957שנת לידה: 
 התפקיד שממלא בתאגיד: המנהל הכללי.

 .איןין בו: יאו בבעל ענ של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת
  .ין: לאיבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענ

 .מינהל ומדיניות ציבורית MAכלכלה,  B.Aהשכלה: 
 החברה."ל מנכניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: 

 .1.11.2008התאריך שבו החלה כהונתו: 
 

 
  , רו"חאורה ארם

 .054976634.ז. ת
 .1957: לידה שנת

 . כספים אגף מנהלתבתאגיד:  תהתפקיד שממלא
 .איןין בו: יאו בבעל ענ של התאגיד בחברת בת תהתפקיד שממלא

 .לאין: ימשפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענ תב
 רואה רישיוןיזמות, -עסקים במינהל שני תואר, ובכלכלה בחשבונאות ראשון תוארהשכלה: 

 .חשבון
 בחברה. כספים אגף מנהלת בחמש השנים האחרונות:ניסיון עסקי 

 .2.8.2009:  ההתאריך שבו החלה כהונת
 

 
 חן ציון חנניה:

 .57144925ת.ז. 
 .1961שנת לידה: 

 .וגביה זכויות אגף ומנהל"ל סמנכהתפקיד שממלא בתאגיד: 
 .איןאו בבעל עניין בו: של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת 

 .ין: לאיבכירה אחר או של בעל ענבן משפחה של נושא משרה 

 תעודה במדעי האקטואריה. לימודי וסיום וכלכלה המדינה במדעי .B.Aהשכלה: 
 בחברה. וגביהזכויות  אגףמנהל סמנכ"ל וסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: ינ

 .1.3.87התאריך שבו החלה כהונתו: 
 
 

 :רבין כהונאי
 .015235443ת.ז. 

 .1968שנת לידה: 
 .השקעות אגף מנהלהתפקיד שממלא בתאגיד: 

 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת
 .אבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: ל

מנהל  –שני בכלכלה  תוארמנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית,  –בכלכלה  בוגרהשכלה: 

מטעם הטכניון מכון     MRE – מקרקעין בלימודי מגיסטר תואר ,עסקים מהאוניברסיטה העברית
 טכנולוגי לישראל. 

 בחברה.סיון עסקי בחמש השנים האחרונות:  מנהל אגף ההשקעות ינ
 .3.8.2006התאריך שבו החלה כהונתו: 

 .2.1.2017התאריך שבו הסתיימה כהונתו: 
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 , עו"דמנחם לנדאו
 .064988090ת.ז. 

 .1982שנת לידה: 
לא בתאגיד: מזכיר החברה וממונה על תלונות הציבור והערכות לשעת חרום, מנהל יהתפקיד שמ

 מש"א.
 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד בחברת בת מילאשהתפקיד 

 .ין: לאיבן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענ
  .עריכת דין ןרישיו ,תואר שני במנהל עסקים ,במשפטים ראשון תוארהשכלה: 

 מנהל"ד, עו משרד -'ושות ריינהרץ, שפרבר, פרישסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: ינ
מזכיר החברה וממונה על תלונות ,במודיעין" הראל"מאיר  ההסדר ישיבת של אדמיניסטרטיבי

 בחברה. משאבי אנושמנהל ו ערכות לשעת חרוםיהציבור וה
 .27.8.2011התאריך שבו החלה כהונתו: 

 .31.1.2016הסתיימה כהונתו : התאריך שבו 
 

 
 אלנברג שרי, עו"ד

  .055111926 : .ז.ת
 .1958 : לידה שנת

החברה וממונה על תלונות הציבור והערכות לשעת חרום,  תבתאגיד: מזכיר הלאיהתפקיד שמ
 מנהלת משאבי אנוש.

 .אין: בו ענין בבעל או של התאגיד בת בחברת שמילאה תפקידה
 .לא: עניין בעל של או בכירה משרה נושא של משפחה תב

משפטים  – LLBתואר  ,אביב-( בבלשנות אנגלית מאוניברסיטת תלB.A) ראשון תואר: השכלה

 חברות ,מהקריה האקדמית אונו MBA –עסקים  במינהל מוסמך ,מאוניברסיטת תל אביב
 .1990 משנתבלשכת עורכי הדין 

בחמש השנים האחרונות: יועצת משפטית ועוזרת יו"ר ריסקו בע"מ, מזכירת חברה  עסקי סיוןינ
וממונה על תלונות  חברהה מזכירת ,"מבע 3000ודירקטור קשרי משקיעים אלקטרוניקס ליין 

 .בחברה אנוש משאבי ומנהלת ערכות לשעת חירוםיהציבור וה
  .6.1.2016: הכהונת ההחלבו  התאריך

 .23.3.2016כהונתה: התאריך בו הסתיימה 
 
 

 אבי'יסקי לנצ
 .29671849ת.ז. 

 .1972שנת לידה: 
 .פנסיה אגף מנהלהתפקיד שממלא בתאגיד: 

 .איןאו בבעל עניין בו: של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת 
 .ין: לאיבן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענ

מוסמך  ,מכללת נתניה( בביטוחהשכלה: בוגר המסלול האקדמי של המכללה לביטוח )כיום 
 אוניברסיטת חיפה במדעי החברה בחוג לסטטיסטיקה במגמה לאקטואריה. 

 בחברה.מנהל אגף הפנסיה  סיון עסקי בחמש השנים האחרונות:ינ
 .1.1.2012התאריך שבו החלה כהונתו: 

 
 מרב אהרוני
 .022497424ת.ז. : 

 .1967שנת לידה: 
 .נהליהמ נהלתבתאגיד: מ תהתפקיד שממלא
 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד בחברת בת תהתפקיד שממלא

 .אין: לימשפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענ בת
 .במשפטים שני ותואר החברה במדעי ראשון תוארהשכלה: 

 בחברה. המינהל ומנהלת"ר ויו"ל מנכ מזכירתסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: ינ
 .1.9.2011: הכהונתהתאריך שבו החלה 
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 אפרים רצאבי
 .57225930ת.ז. : 

 .1961שנת לידה: 
 .לקוחות שרות אגף נהלהתפקיד שממלא בתאגיד: מ
 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת

 .אין: ליבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענ
 .שונים מקצועיים קורסים חמישה ,תיכוניתהשכלה: 

 בחברה.סיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנהל אגף שירות לקוחות ינ
 .2009מרץ התאריך שבו החלה כהונתו: 

 
 

 , רו"חזאב קלפהולץ
 054323118ת.ז. 

 .1957שנת לידה: 
 .פנימיהתפקיד שממלא בתאגיד: מבקר 

 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת
 .ין: לאינושא משרה בכירה אחר או של בעל ענבן משפחה של 
 .אילן בר אוניברסיטת, וחשבונאות בכלכלה בוגרהשכלה: רו"ח 

 בחברה. פנימי מבקר סיון עסקי בחמש השנים האחרונות: ינ
 .3.5.2010התאריך שבו החלה כהונתו: 

 
 

 רזון שירה
 037216991ת.ז. 

 1979שנת לידה: 
  .סיכוניםמנהלת בתאגיד:  שמילאההתפקיד 

 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד בחברת בת מילאההתפקיד ש
 .ין: לאימשפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענ תב

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון, השכלה: 
 חשבונאות והתנהגות ארגונית(. 

החברה -מנהלת סיכונים ומערכות מידע בחב' אשרא סיון עסקי בחמש השנים האחרונות:ינ
 הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ, יועצת פרטית לניהול סיכונים.

 .1.2.2014: ההתאריך שבו החלה כהונת
 .13.12.2016התאריך שבו הסתיימה כהונתה: 

 
 

 , עו"דמימון ליאור
 .029270576ת.ז. 

 .1972שנת לידה: 
ערכות לשעת חרום, מנהל יהציבור וה פניותממונה על , מזכיר החברההתפקיד שממלא בתאגיד: 

 ., מתאם הייעוץ המשפטימשאבי אנוש
 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת

 .ין: לאיבן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענ
 , הנדסאי אלקטרוניקה ,)חבר לשכת עוה"ד( עריכת דין ןרישיו ,במשפטים ראשון תוארהשכלה: 

 .עות טכנולוגייםולמקצ מורה בכיר לעל יסודי

, בעל משרד עו"ד ECI Telecomמהנדס בדיקות בחברת סיון עסקי בחמש השנים האחרונות: ינ
 פניותממונה על  ,מזכיר החברה ,פרטי, עו"ד במחלקה לייעוץ משפטי בחב' מנורה מבטחים ביטוח

 .בחברה ומתאם הייעוץ המשפטי משאבי אנושמנהל , ערכות לשעת חרוםיהציבור וה
 .2.6.2016התאריך שבו החלה כהונתו: 
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 אשכנזי שמעון

 .038257275ת.ז. 
 .1975שנת לידה: 

  .סיכונים מנהלהתפקיד שממלא בתאגיד: 
 .איןאו בבעל עניין בו:  של התאגיד התפקיד שממלא בחברת בת

 .ין: לאישל בעל ענבן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או 
 (. מימון, תואר שני במנהל עסקים )התמחות בבהנדסת תעשיה וניהולתואר ראשון השכלה: 

איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ,  -מנהל תחום סיכונים ב סיון עסקי בחמש השנים האחרונות: ינ
 ., מנהל סיכונים בחברהמנהל מחלקת סיכוני השקעות בהראל חברה לביטוח בע"מ

 .8.9.2016: ושבו החלה כהונתהתאריך 
 
 

 רואה החשבון של התאגיד  – 13עיף ס
 '.ושות זוהר אלמגור ברייטמן

 .67021"א ת 1 עזריאלי מרכז 45 קומה העגול המגדל
 

 האקטואר של קרן הפנסיה – 14סעיף 
 ."מבע אקטוארי ייעוץ אורזיצר ישעיהו

 .(6, רמת גן )בניין סילבר קומה 7דרך אבא הלל 
 
 

  המלצות והחלטות הדירקטוריון – 15סעיף 

 חלוקת מניות הטבה, לא נתקבלו המלצות והחלטות בדירקטוריון בנושאי: תשלום דיבידנד, .א
בהתאם ועסקה שאינה  , שינוי תזכיר או תקנון התאגדות או המונפק הרשוםשינויים בהון 

 .עם בעל ענין בתאגיד השוקתנאי ל

 בניגוד להמלצת הדירקטוריון.לא נתקבלו החלטות באסיפה הכללית  .ב

 

שינוי תקנון קרן הפנסיה שאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בשנת  – 16סעיף 
   הדו"ח

  .קרן הפנסיההכספי של בדוח  ה1בביאורמפורט  זה בעניין מידע
 

 תנאי שכר  –17סעיף 
 

 לתשלומיםההתחייבויות  ששילם התאגיד ושל כל פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים .א
משת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי משרה שכיהנו מח אחד לכלשקיבל על עצמו 

  בחברה.
 

 "חש אלפי"כ סה הנושאי המשר

1 760.5 
2 645.8 
3 635.6 
4 577.5 
5 562.3 
  

 מוסדיים גופים חוזר להוראות בהתאםעקרי מדיניות התגמול ועקרונות התגמול  תיאור .ב
  ."מוסדיים בגופים תגמול"מדיניות  2014-9-2

 
 אישר" מוסדיים בגופים תגמול"מדיניות  2014-9-2' מס מוסדיים גופים חוזר לאור

 :עיקריה להלן .תגמול מדיניות, החברה דירקטוריון

 העסקתו תנאי עלות שבין היחס גם יישקל, מרכזי תפקיד לבעל העסקה תנאי בקביעת (1)
 והחציונית הממוצעת השכר לעלות היחס ובפרט, החברה עובדי שאר של השכר לעלות

 .בחברה העבודה יחסי על ביניהם הפערים והשפעת
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 מעלות 90% על תעלהעלות המעסיק של כל אחד מנושאי המשרה בחברה לא  - תקרה (2)
 .החברה"ל מנכ של המעסיק

התגמול  ועדתריאלי.  15%שנים שכר נושא משרה לא יעלה על  5במהלך  –שכר  העלאת (3)
 . חריגים במקריםמוסמכת לדון בהעלאת שכר מעבר לאמור 

 אם אלא, בעבודתו להמשיך העובד על שבמהלכהחודשים,  3עד  –מוקדמת  הודעה (4)
 . כך על ויתרה החברה

 .משכורות 3 עד רק אולם להעניקה רשאית תהיה החברה -הסתגלות  תקופת (5)

)רלוונטיים( כי מנגנון התגמול החברה תעגן בהסכמי התקשרות עם ספקים  -חוץ  מיקור (6)
שיש להם השפעה על פרופיל ו לחברה שירותים מתן לצורךם המועסקים השל עובדי

הסיכונים של החברה או על כספי חסכון המנוהלים באמצעותה, יהיה עקבי עם עקרונות 
 . החברה שלתגמול המדיניות 

ה הכללית של "ר הדירקטוריון יהיה זכאי לגמול קבוע, בהתאם להחלטת האסיפיו (7)
, יתר הדירקטורים שאינם דח"צים לא יהיו זכאים לגמול בעד 23.4.2009מיום  החברה

 יהיה חיצוניים לדירקטורים התגמולכהונתם, למעט תווי שי בסכום שתקבע החברה. 
 בגופים חיצוניים לדירקטורים"גמול  2009-9-4' מס מוסדיים גופים לחוזר בהתאם

 ".מוסדיים

 .מתגמול דח"צ 2.5החליטה, כי תגמול יו"ר הדירקטוריון לא יעלה על פי ועדת התגמול  (8)

 מראש התחייבות ומעניקה, משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח עורכת החברה (9)
 .הדין להוראות בכפוף והכלונושאי משרה,  לדירקטורים לשיפוי

 הסתדרות של העבודה חוקת להוראות( הרלוונטיים העובדים)לגבי  כפופה המדיניות (10)
 .בישראל המזרחי הפועל

 ועדת התגמול והדירקטוריון מידי שנה.מדיניות התגמול תובא לאישור  (11)

 
 

   .עובדיםה יתרשכר הממוצע והחציוני של להיחס בין התגמול של בעלי תפקיד מרכזי  .ג

 
של  לשכר הממוצעהתגמול של בעל התפקיד המרכזי, בעל השכר הגבוה ביותר, היחס בין 

  .4.63 -עובדים שאינם בעלי תפקיד מרכזי
 

היחס בין התגמול של בעל התפקיד המרכזי, בעל השכר הגבוה ביותר, לשכר החציוני  של 
 .4.97 -עובדים שאינם בעלי תפקיד מרכזי

 

 .הקודמת למדיניות החדשה המדיניות בין השינויים מהות .ד

 
 שינתה את המדיניות הקודמת:החדשה  המדיניות

תקופת מדיניות התגמול. הנוסח החדש של סעיף זה מגדיר כי  – 7שונה נוסח סעיף  (1)
מדיניות התגמול תהיה בתוקף כל עוד לא שונתה ע"י הדירקטוריון. כמו כן, מדיניות 

 התגמול תובא לאשרור הדירקטוריון מידי שנה.

 . סעיף זה נמחק.2014מענקי עובדים לשנת  – 8.2סעיף  (2)
 
 
 

 
 ד גימלאות לעובדים דתיים בע"מגילע  330..2017

 שם התאגיד                     תאריך   
 

 
 תפקידים חתימה שמות החותמים

 
 דירקטוריוןהיו"ר  ______________ יהלום שאול מר. 1

   
 המנהל הכללי ______________ ערמוני יואב מר. 2

 


