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 כ ל ל י .1

חברה מנהלת של הינה "( החברה" או "גילעדגימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "גילעד 

 קרן פנסיה"(. הקרן הינה הקרן" או "הפנסיה קרןגילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "

זיקנה,  פנסית נכות  המבטחת את חבריה  בביטוח  פנסיוני  מקיף  הכולל: פנסית ותיקה

הוראות  פי-עלו ,פי תקנון הקרן-עלבנאמנות על ידי החברה, ופנסית שאירים. הקרן מנוהלת 

פי -ועל 1964-תשכ"ד, ניהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו הדין לרבות

יו, פ-והתקנות שהותקנו על 2005 -חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 

 רשות" או "הממונהשוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "רשות וכן על פי הוראות הממונה על 

 "(.שוק ההון

 הפנסיה ישנם עמיתים שכירים ועמיתים עצמאים. מספר העמיתים הפעילים בתאריך בקרן

עמיתים בעלי זכויות פנסיה מוקפאות וכן  5,297 בנוסף ישנם בקרן. 2,671 היה 30.9.2019

 קבלי פנסיה.מ 5,299

פי -החליטה ממשלת ישראל על עריכת רפורמה בנושא קרנות הפנסיה. על 29.3.95ביום 

רפורמה זו ניתנה הבטחה של המדינה למילוי ההתחייבויות העתידיות של קרנות הפנסיה 

 עמיתים חדשים החל מיום זה.הצטרפות והן נסגרו ל 1.1.95הותיקות שהיו קיימות ביום 

 1995בינואר  1, נאסרה קבלת עמיתים חדשים לקרן הותיקה החל מיום הממונה לפי הוראות

, 1995מרס -ת ינוארהצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופ)למעט עמיתי תקופת הביניים ש

 בהתאם לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי(.

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

 הקרן תקנון .א

 דוח הכספי של קרן הפנסיה.ב ג1 בביאורמידע בעניין זה מפורט 

 החברה מעורבת בהם משפטיים הליכים (1)

בקשר לזכויות  לא תלויות כנגד הקרן תביעות משפטיות 2019בספטמבר  30בתאריך 

  עמיתים.

 דמי תשלום אי בגין מעסיקים כנגד גילעד של תביעות 2קיימות  30.9.2019  ליום (2)

 דרישות  7 וקיימות, ושלמות השתתפויות(, באיחור/או ו חלקי תשלום)לרבות  גמולים

 "ח. ש אלפי   421 -כ דרישת דמי הגמולים עומד על סך של  כל. סך נכסים מכונס חוב

פרוט תביעות שאינן בקשר לזכויות עמיתים, בהן מעורבת החברה נכון ליום  (3)

30.9.2019 : 

 . לזכויות עמיתים אינה מנהלת תביעות שאינן קשורות גילעד 30.9.2019 תאריךל

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

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.  2א9ראה ביאור 

 הביטחון כרית .ב

  דוח הכספי של קרן הפנסיה.ב ד1בעניין זה מפורט בביאור  מידע

 הכספים מנהלתהחלפת  .ג

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

 ובמקומה החלה לעבוד כמנהלת כספים רו"ח לילך לב רם.
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( .2

 סיום כהונתו של הדח"צ מאיר שביט .ד

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

איי. די. איי חברה  חברתב חיצוניירקטור כד מינויו לאור וזאת, גילעד בדירקטוריון

 בהתפטרותווהתנית רשות שוק ההון באישור מינויו כאמור, , לביטוח בע"מ

 . גילעד מדירקטוריון

 ועדת ר"כיו ,פרומקיס ענת' הגבהדירקטורית החיצונית,  את מינה החברה דירקטוריון

 ,לוי-קנטר אלה' הגבהדירקטורית החיצונית,  ואת, שביט מר של במקומו ההשקעות

 .ההשקעות ועדתוב כחברה
 

של  במחצית הראשונהוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

  2019שנת 

 המשק בישראל 3.1

 התפתחויות ריאליות (א)

בהתאם לעדכון נתוני הצמיחה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש 

נמדדה התמתנות בקצב הצמיחה של המשק  2019 שנת של השניברבעון אוקטובר, 

 0.6%של עור שנתי הגולמי בשיתוצר המקומי וי בעליה בשבאה לידי ביטהישראלי 

)עדכון כלפי מטה  2019ברבעון הראשון של  4.4%לאחר עלייה של בלבד, וזאת 

העלייה המתונה . 2018ברבעון הרביעי של שנת  4.1%ועלייה של מהאומדן ביולי ( 

השני השנה משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות  בתוצר ברבעון

בנכסים הקבועים שהושפעו מירידה משמעותית ביבוא כלי הרכב לאחר העלייה 

ברבעון הראשון השנה, לעומת זאת, חלה עלייה ביצוא הסחורות והשירותים 

  ובהוצאה לצריכה ציבורית. בנוסף חלה עלייה ביבוא הסחורות והשירותים.

 2019במחצית הראשונה של שנת למרות העלייה הנמוכה של התוצר ברבעון השני, 

בשיעור  3.4%-ב עלה התוצר המקומי הגולמינרשמו נתוני צמיחה יחסית איתנים ו

במחצית  3.5%ושל  2018במחצית השנייה של  2.8%שנתי לאחר עליות של 

  .הראשונה אשתקד

   

 טיסטיקהטלס*נתוני הלשכה המרכזית  
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 במחצית הראשונה של והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות פתחויותהת .3

 )המשך(  2019שנת 

 

, לאחר עלייה של 3.3%-עלה ברבעון השני השנה ב יבוא הסחורות והשירותים

בחישוב שנתי ויבוא  8.9%-ברבעון הקודם. יבוא הסחורות האזרחיות ירד ב 4.0%

השירותים )הכולל יבוא שירותי תכנה, תחבורה, תקשורת וכד' ויבוא שירותי 

 בחישוב שנתי. 8.0%-תיירות( עלה ב

ומים עלה ברבעון השני של למעט חברות הזנק ויהל יצוא הסחורות והשירותים

באומדן הקודם כאשר הסיבה העיקרית  13.6%בחישוב שנתי ) 10.0%-ב 2019

בחישוב  10.6%לשינוי הינה עדכון מדד היצוא התעשייתי(, בהמשך לעלייה של 

משקפת עלייה ביצוא  2019שנתי ברבעון הקודם. העלייה ביצוא ברבעון השני של 

יצוא ענף התעשייה עלה  בחישוב שנתי. 7.5%השירותים למעט חברות הזנק של 

בחישוב שנתי  22.2% -בחישוב שנתי, יצוא ענף החקלאות ירד ב 9.6%בשיעור של 

 10.2%בחישוב שנתי ) 34.8%-יצוא היהלומים ירד ב בחישוב רבעוני(. 6.1%)

בחישוב רבעוני( ויצוא חברות ההזנק ירד כך שסך יצוא הסחורות והשירותים עלה 

 וב שנתי.בחיש 2.3%-ב

)עלייה של  2019ברבעון השני של שנת  0.9%ירדה ב  ההוצאה לצריכה פרטית

בהוצאה  2.7%למעט מוצרים בני קיימה( בחישוב שנתי, שפירושו ירידה של  7.7%

למעט מוצרים בני קיימה(. הירידה בהוצאה לצריכה  5.9%לנפש )עלייה של 

ברבעון הקודם ועלייה של  3.8%הפרטית לנפש ברבעון השני באה לאחר עלייה של 

 בחישוב שנתי. 2018ברבעון הרביעי של  5.3%

)ההשקעה בבתי מגורים  ההשקעה בנכסים קבועים למעט אוניות ומטוסים

והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה יבשתיים( ירדה ברבעון השני 

נתי בחישוב ש 9.9%בחישוב שנתי, לאחר עלייה של  13.0% -ב 2019של שנת 

 ברבעון הקודם.

 אינפלציה ושערי חליפין (ב)

)מינוס(,  0.3% -מדד המחירים לצרכן ב ירד 2019של שנת  הרבעון השניבמהלך 

ברבעון השני של השנה. מתחילת השנה עלה מדד  0.4%וזאת לאחר עלייה של 

 . 0.6% -המחירים לצרכן ב

( עלה מדד 2018 ספטמברלעומת  2019 ספטמברבשנים עשר החודשים האחרונים )

 .0.4%-המחירים לצרכן ב

 השקל מול 2.4% -כב 2019 בשנת רבעון השלישיבהמשיך להיחלש  הדולר שער

 מולהמשיך להיחלש  האירוגם  מתחילת השנה. 7.1% -והשלים ירידה חדה של כ

 .2019מתחילת שנת  11.3% -ברבעון השלישי של השנה ובכ 6.3% -וירד בכהשקל 

  ופיסקליתמדיניות מוניטרית  (ג)

לא חל שינוי בשיעור ריבית בנק ישראל,  2019של שנת  השלישיבמהלך הרבעון 

המדיניות המוניטארית של בנק ישראל מתחילת . 0.25% אשר המשיכה לעמוד על

עליה בקצב האינפלציה מצד אחד, ומחשש להאטה הושפעה, בין היתר, מ השנה

 בקצב הצמיחה העולמי מהצד השני.
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 במחצית הראשונה של והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

 )המשך(  2019שנת 

 .תוצר 3.8% היההגרעון המותאם  2019בספטמבר  ואשר הסתיימהחודשים  12 -ב

בהכנסות ממסים )לעומת ספטמבר אשתקד(,  4.7%בספטמבר חל גידול ריאלי של 

 יחסית בשנה שעברה.אך חלק מהגידול נובע מתקופת החגים המוקדמת 

 

  שוק ההון 3.2

של שנת  בשלושת הרבעונים הראשוניםהמסחר בשווקי המניות בעולם ובישראל, 

 מחירים. העליות המשך ב תאפיין, ה2019

, לעומת השינוי בשנת (באחוזים) להלן השינויים במדדי המניות העיקריים בישראל

 :כולה 2018

 2018 בשנת שינוי 1-9/2019 שינוי המדד

 3.1%- 10.4% 35ת"א 

 2.3%- 15.0% 125ת"א 

 3.0%- 28.8% 90ת"א 

 SME60 5.1% -23.0%ת"א 

 

 עם עליות ניכרות במחירים, בד"כ: עוצמהמדדי המניות בעולם הפגינו גם הם 

 2018שינוי בשנת  1-9/2019שינוי  המדד

S&P 500 20.0% -4.9% 

Nasdaq 100 23.1% -0.3% 

EURO STOXX 

50 
21.9% -12.0% 

MSCI AC World 16.2% -9.4% 

 

 2019אגרות החוב בישראל וברחבי העולם רשמו בשלושת הרבעונים הראשונים של 

עליות חדות מאוד תוך ירידה חדה בתשואות לפדיון. בישראל ירדה התשואה של 

 -, ירידת תשואה של כ 0.5%-שנים לכדי  10אגרת חוב ממשלתית צמודה לטווח של 

 ברבעון השלישי בלבד.  0.7%

כה חדה בתשואות יש השפעה משמעותית על הגידול בהתחייבויות  שלירידה לציין יש

, של התחייבויות פנסיוניות של ארגונים המהוונות של קרנות הפנסיה האקטואריות

שצפי  שונים, של התחייבויות ביטוחיות שונות בחברות הביטוח ועוד, זאת כיוון

התזרים העתידי של ההתחייבויות מהוון לפי ריבית הנגזרת מהתשואה חסרת הסיכון 

 של אגרות החוב הממשלתיות אשר כאמור ירדה חדות. 

(, אשר התאפיינו באחוזים) להלן השינויים במדדי איגרות החוב העיקריים בישראל

 במגמה של עליות מחירים חדות:
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שנת  במחצית הראשונה של והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם  כלכליות התפתחויות .3

 )המשך( 2019

 2018שינוי בשנת  1-9/2019שינוי  המדד

 1.3%- 8.1% אג"ח ממשלתי כללי

 1.4%- 9.3% אג"ח ממשלתי צמוד

+ 10ממשלתי צמוד 

 שנים
20.4% -3.8% 

 0.8%- 7.5% 60תל בונד 

 

אגרות חוב ממשלתיות ארוכות בהיקפים  2017-2018רכשה בשנים  גילעד

הייתה חשופה לאג"ח ממשלתי ארוך סחיר בהיקף  2019משמעותיים ובתחילת שנת 

 מהנכסים. 24.3% -של כ

 עולמית כלכלה 3.3

, לאחר גידול של השנה ברבעון השלישי 1.9%קצב שנתי של כלכלת ארה"ב צמחה ב

בשנת  2.9%ברבעון הראשון, וזאת לעומת צמיחה של  3.1% -ברבעון השני, ו 2.0%של 

2018 .  

 2019בסוף ספטמבר העבודה המשיך לשמור על עוצמה, עם ירידה באבטלה  שוק

 3.7%לעומת  2019, בסוף ספטמבר 3.5% -לשנים,  50לרמתו הנמוכה ביותר מזה 

  . 2018נת בסוף ש 3.9%  -בסוף יוני, ו

ירדה הריבית בארה"ב, בפעם השנייה בשנת  2019 שנת של השלישיהרבעון  במהלך

 .2.00%-1.75%, ל  2019

 

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

 2019 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

בפרק זה יסקרו חוקים וטיוטות חוקים, תקנות וטיוטות תקנות, חוזרים וטיוטות חוזרים 

שוק ההון, החלים על קרנות  פנסיה ותיקות )שלא בהסדר(, אשר  רשותעיקריים מטעם 

 .2019פורסמו מינואר 

 שוק ההון רשותחוקים, תקנות וחוזרי  .א

"אופן הפקדת תשלומים לקופת  2019-9-1פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019 בינואר (1)

 המעסיקים למעסיקים בקשר הממוכן הדיווח דרישת את הדוחהתיקון"  –גמל 

 .2020בפברואר  1 -ל ,עובדים 10-פחות מ

הערכה  -"עדכון החוזר המאוחד  2019-1-3פורסם חוזר ביטוח  2019 בפברואר (2)

 לצירוף בקשר, ותיקה פנסיה קרןב הקיים המצב את משקף היתר שביןאקטוארית", 

, הצהרה חתומה בידי האקטואר הממונה בנוגע לנאותות השנתיים הכספיים לדוחות

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

 )המשך( 2019 ר חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינוא

איסוף  -"עדכון החוזר המאוחד  2019-9-4פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019 במרץ (3)

פניות ציבור" ולפיו במסגרת הדיווחים השנתיים של חברה מנהלת,  -מידע סטטיסטי 

אותות,  במערכת שיוגש, ציבור פניות - סטטיסטי מידעיתווסף דיווח בגין איסוף 

 .שחלפה השנה לגבי בפברואר 15-מה יאוחר ולא, לשנה אחת

 כשירות)ביטוח( )תנאי  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות פורסמו 2019 במרץ (4)

 .ממונה לאקטואר ותכשיר תנאי הקובעות, 2019-"טתשע(, ממונה לאקטואר

שער  1תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק " חוזר גופים מוסדייםפורסם  2019ביולי  (5)

תגמול יו"ר ב "יחס הכפלה" , ולפיו בין היתר בוטלמול"שכותרתו "תג 5, פרק 5

 בהתחשב"ר, ויוהשיעור המשרה של ח"צ, בד תגמוליקבע בהתחשב בשהדירקטוריון, 

 הוחלו רקהרכיב המשתנה של עובדי ההשקעות,  ; לגביבחוזר מפורטיםהבשיקולים 

הוראות שתואמות את מאפייני עבודתם, ובהן הוראות בעניין עמידה ביעדי ה

עד סכום של שלוש  רכיב משתנה ; כמו"כ ניתן לשלםההשקעה והסיכון וכיוצ"ב

, אלא ליעדים מדידים שנקבעו מראשבהתאם  אלבעל תפקיד מרכזי של משכורות,

 .התפקיד בעל של ותרומתו עבודתו בטיבבהתחשב לפי שיקול דעת ו

 "שירות ללקוחות גופים מוסדיים 2019-9-7ם חוזר גופים מוסדיים , פורס2019 ביולי (6)

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

אופן משלוח הודעה ללקוח, אופן השבת גוף מוסדי ללקוח ללקוחות ובין היתר 

באמצעי תקשורת לפי בחירת הלקוח, ואופן מענה אנושי מקצועי ללקוח באמצעות 

 חמשלקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעלה על טלפון, לרבות קביעה שמשך ההמתנה 

 הפניות מכלל 15%-ב, תוך אפשרות לחריגה, בשלוש השנים הראשונות, דקות

)זאת במסגרת סמכותו של הממונה לקבוע  10% -, ולאחר מכן בשנתי מוצעבמ

-(, התשע"ח57חוק הגנת הצרכן )תיקון מס מהוראות לגופים מוסדיים, החורגות 

 (.22' מס)תיקון  הגמל קופות חוק את גם היתר בין שתיקן( 2018

ד: תיקון החוזר המאוח" 2019-9-9חוזר גופים מוסדיים , פורסם 2019בספטמבר  (7)

תקרת ההשקעה , ולפיו "הוראות לעניין השקעה בהלוואות באמצעות צד שלישי

 –מיליון ש"ח  5 –המוגדלת שחלה ביחס למתן הלוואה על ידי צד שלישי שהוא בנק 

תחול גם לגבי גופים מפוקחים )בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

קים, שעוסקים במתן ( שאינם בנ2016-)שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

אפשרויות ההשקעה של הגופים  מורחבותאשראי בהיקף פעילות גבוה, ובכך 

  המוסדיים ושיתופי הפעולה שלהם במתן אשראי עם גופים כאמור.

"חוזר מבנה אחיד להעברת  2019-9-10פורסם חוזר גופים מוסדיים  2019בספטמבר  (8)

לפיו נדחה מועד התחילה של ו ,עדכון" –מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

, וכן נדחה מועד התחילה של התיקונים בממשק 23.2.2020ממשק הניוד ליום 

 .21.6.2020מעסיקים ליום 

תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו " 2019-3-1פורסם חוזר פנסיה  2019באוקטובר  (9)

 חברות  הליך הפנייה שלבדבר  הוראות קובע החוזר ;"מהארץ לתקופה ממושכת
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)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4

 )המשך( 2019 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

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

וכן בדבר  ;הקצבהבדרישה להמצאת אישור חיים לשם המשך תשלום חודשים,  6

אופן התנהלותן במקרה של אי המצאת אישור חיים כאמור, לרבות עיכוב תשלום 

צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, ל בהמשך והינחוזר ההקצבה. 

 רשות, קרן פנסיה רשאית, לקבל מהאמור לצו( 17)1, שלפי סעיף 2019-התשע"ט

 .חודשים 6בחו"ל מעל אם מקבל קצבה שוהה ה מידע האוכלוסין

 

 ההון שוק רשות וחוזרי תקנות, חוקים טיוטות .ב

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(  טיוטתפורסמו  2019 במאי (1)

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

של משקיע מוסדי באסיפה כללית הוראות החוזר המאוחד הוראות לעניין הצבעה 

 בדגש, מוסדי משקיע על שחלות החובות את להגביר מציעות הטיוטותשל תאגיד. 

 עצמאית אנליזה הכנת)לרבות  עצמאי באופן לשקול מוסדי משקיע של החובה על

 של כללית באסיפה הצבעה כל לנמק(, ההצעה היבטי של ניתוח ובה ההצעה של

במקביל מוצע למחוק את  .הנימוקים את האינטרנט באתר ולפרסם השקעה תאגיד

ההוראות העוסקות בהתקשרות של משקיע מוסדי עם גורם מקצועי לעניין הצבעות 

באסיפות כלליות של תאגידי השקעה )מכיוון שהצורך של גוף מוסדי להיעזר בגורם 

 (.צטמצםהמקצועי חיצוני לשם ביצוע חובות אלה 

לחוזר גופים  –ממשק מעסיקים  –נספח ה  תיקון טיוטת, פורסמה 2019 במאי (2)

 מוסדיים "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" )מיום

לקבוע כי העברת מידע על הפקדת תשלומים לקופת המציעה בין היתר ( 6.8.2018

גמל תיעשה בצמוד למועד העברת הכספים, ותוך התאמה מלאה בין המידע המדווח 

 ם לבין המידע בחשבון הבנק של הקופה. בממשק המעסיקי

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים חוזר " טיוטתפורסמה  2019ביוני  (3)

בחוזר המאוחד  5של שער  4בחלק  3את הוראות פרק המציעה לעדכן  "לממונה

דחות את תאריך הדיווח הרבעוני ברמת ל ובין היתר, "דיווח לממונה על שוק ההון"

שנתי  דיווח דרישתלהוסיף (, 15ימים מתום הרבעון )במקום  20הנכס הבודד לעד 

שינוי אופן ל בהתאםקבצי הדיווח  לתקן את ,סולבנסיאודות משטר  מבקר "חשל רו

קבצי הדיווח לשינוי שחל עם להתאים את , והחישוב של שיעור הוצאות ישירות

 סל לקרנות סל. הפיכת תעודות

 תיקון -הנמקה  מסמך" 2018-282חוזר סוכנים ויועצים פורסמה טיוטת  2019ביוני  (4)

 היהי פנסיוני יועץ ,ההנמקה מסמך מסירת טיוטה", ולפיה מוצע לקבוע כי במקום -

השיקולים העיקריים שבו יפורטו  רשאי למסור ללקוח מסמך הנמקה יועץ פנסיוני

 פורמט הקבוע בחוזר.ה באמצעותולא והנימוקים להמלצתו ללקוח בשפה חופשית 

ללא זיקה, וכי  לפעול כלפי הלקוחזאת, נוכח העובדה שיועץ פנסיוני, כאמור, מחויב 

 חובת הגילוי שלו שונה לעומת הסוכן הפנסיוני.
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)חוקים, תקנות,  (בהסדר)שלא  ותיקה לקרן התחיקתי בהסדר שחלו עיקריים שינויים .4

 )המשך( 2019 חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר 

 

תיקון הוראות החוזר המאוחד " 2019-1-10, פורסם חוזר ביטוח 2019 נובמברב (5)

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון  -לעניין מדידת התחייבויות 

". הפירוט המלא באשר לאופן ולקרנות הפנסיה מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח

עדכון מערך ההנחות  -נייר עמדה "בו חושבו ההנחות המעודכנות, מפורט במסמך 

הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות 

הפנסיה" אשר פורסם בד בבד עם החוזר. עיקרי השינויים העולים מהחוזר הינם 

דל שיפורי התמותה. החוזר יחול על קרנות פנסיה, החל מהדוחות בעדכון מו

לדוח  10. ההשפעה על הקרן מפורטת בביאור 2019בדצמבר  31הכספיים ליום 

 הכספי של הקרן.

פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים "מבנה אחיד להעברת מידע  2019באוגוסט  (6)

עדכון", המציעה בין היתר עדכונים בקשר  –ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

 לממשקים השונים הקבועים בחוזר. 

פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים "חובת שימוש במערכת  13.8.2019ביום  (7)

יעה הוראות בקשר לדיווח של מעסיק עדכון", המצ –סליקה פנסיונית מרכזית 

 .וגורם מתפעל בעניין עובדי המעסיק

פורסמה "תכנית הפעולה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למען  2019ספטמבר ב (8)

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

על מנת להבטיח  לאוכלוסיית הגיל השלישי ולמאפיינים הייחודיים שלה, וזאת

שאוכלוסייה זו תזכה לשירות מקצועי, מכבד ויעיל, לפי צרכיה. לעמדת הרשות, יש 

מקום לשפר את השירות כאמור, ולאפשר לאוכלוסייה זו למצות זכויותיה ביתר 

פשטות וקלות. לפיכך, הרשות מתכוונת לפעול על מנת לקדם תכנית מקיפה שנועדה 

 .להשיג האמור

חובת שימוש " סוכנים ויועצים סמה טיוטת עדכון חוזרפור 2019ספטמבר ב (9)

המציעה לקבוע שלפני קבלת ומסירת מידע או  ",במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

כספים, בהתאם לעדכון גרסה חדשה למסלקה, הגוף המוסדי ימציא לרשות אישור 

מוכנות מהמסלקה, לאחר שעבר בהצלחה את בחינות המוכנות בסביבת הניסוי כפי 

 נקבעו בכללי המערכת. ש

תשלום עבור שימוש " סוכנים ויועצים פורסמה טיוטת עדכון חוזר 2019ספטמבר ב (10)

עדכון חוזר חובת שימוש בהמשך לטיוטת  ",במערכת סליקה פנסיוניות מרכזית

, והחובה המוצעת להתחבר לסביבת כאמור במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

בעבור השימוש בסביבת הניסוי של  הניסוי, מוצע לקבוע תעריף שנתי קבוע

לגופים ₪  26,000 -ו₪, מיליארד  1לגופים המנהלים מעל ₪  38,000המסלקה )

 .2019המנהלים פחות(, וכן מוצע לקבוע הוראת מעבר בכל הנוגע לשנת 
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 הגילוי לגבי ונהלים בקרות הערכת .5

מכוסה בדוח זה המנכ"ל ומנהלת אגף הכספים של הגוף המוסדי, העריכו לתום התקופה ה

את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. על בסיס הערכה זו, 

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

 מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע -הגילוי של הגוף המוסדי הינן אפקטיביות על

שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע 

 שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.רשות הממונה על 

  בקרה פנימית על דיווח כספי

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של 2019בספטמבר  30במהלך הרבעון המסתיים ביום 

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

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

 

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

ת, ועדת ההשקעות ישיבו 6 -התכנס הדירקטוריון ל 2019 ספטמבר–במהלך החודשים ינואר

  ישיבות. 10  -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל 20 -התכנסה ל

רשימת חברי הדירקטוריון, ועדת ההשקעות וועדת הביקורת )נכון לתאריך אישור הדוחות, 

 ( :2019לרבות שינויים מינואר 

     .יו"ר הדירקטוריון - מר שאול יהלום א.

סיים את  .חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת ההשקעותדירקטור חיצוני,  - מר מאיר שביט ב.

 .27.10.2019כהונתו כדח"צ ביום 

 .ועדת השקעותיו"ר דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת ו - גב' ענת פרומקיס   ג.

 .27.10.2019החלה את כהונתה כיו"ר ועדת השקעות ביום 

  .וחבר ועדת השקעות דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת ביקורת - מר אהוד נחתומי ד.

וועדת השקעות. החלה את  דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת  גב' אלה קנטר לוי ה.

  .27.10.2019כהונתה כחברה בועדת השקעות ביום 

 .חברת הדירקטוריון - גב' מלכה אנגרמן ו.

 .חברת הדירקטוריון - גב' פלורה בוטבגה ז.

  .הדירקטוריוןחבר  - מר אלי גוטמן ח.

  .חבר הדירקטוריון - רו"ח יוסי ולנר ט.

 .חברת הדירקטוריון - גב' אהובה טרי י.

 ביקורת. חבר הדירקטוריון וחבר ועדת  - מר עוזי ידיד יא.

  .חבר הדירקטוריון - ד"ר אחיעזר שאקי יב.

  .חברת הדירקטוריון - עו"ד ורד זיו און יג.
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 )המשך(נושאי משרה /פרטים על דירקטוריון החברה / ועדת ההשקעות / ועדת ביקורת  .6

 

 (: 2019, לרבות שינויים מינואר נכון לתאריך אישור הדוחות) רשימת נושאי המשרה

    .מר יואב ערמוני, מנהל כללי .א

 .מר חנניה חן ציון, סמנכ"ל ומנהל אגף זכויות וגבייה .ב

 13.11.2019סיימה את כהונתה ביום , פיםרו"ח אורה ארם, מנהלת אגף כס .ג

  .14.11.2019החלה את כהונתה ביום , כספים אגףת מנהל, רו"ח לילך לב רם .ד

 .מר אבי לנצ'סקי, מנהל אגף פנסיה .ה

  ., מנהל אגף השקעותפז אקשטייןמר  .ו

 .מר אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות לקוחות .ז

 עו"ד ליאור מימון, מזכיר החברה ומנהל מש"א. .ח

 .גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל .ט

 רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנימי. .י

 מר שמעון אשכנזי, מנהל הסיכונים. .יא

 

 

 רואה חשבון מבקר:

 בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, מגדלי עזריאלי תל אביב.

 

 :אקטואר

 , רמת גן.7, ז'בוטינסקי ישעיהו אורזיצר ייעוץ אקטוארי בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2019     

 יואב ערמוני  שאול יהלום               תאריך אישור הדוחות  

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון         
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 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה  סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות .1
 )להלן: "הדוח"(. 30.9.2019המנהלת"( לרבעון שהסתיים ביום 

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

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. יהיו

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

 דוח.העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים ב

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4
 -ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן

 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
ידי -מתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו עלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי ה

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

רשות ( ולהוראות הממונה על IFRSוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )הכספיים ער
 שוק ההון;

של החברה המנהלת והצגנו  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי (ג)
את מסקנותינו 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  (ד)
זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

 -החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

קר, אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המב .5
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת, בהתבסס על הערכתנו 

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 

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

 -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

 
 
 
 
 

 

 

 

  

28.11.2019  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 חברה מנהלת

 (Certificationה צ ה ר ה )

  , מצהירה כי:לילך לב רםאני, 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה  .1
 )להלן: "הדוח"(. 30.9.2019המנהלת"( לרבעון שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

 העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.

לקיומם של בקרות אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ו .4
 -ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן

 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
ידי -המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על

 פרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;אחרים בחברה המנהלת, ב

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

ת רשו( ולהוראות הממונה על IFRSהכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )
 שוק ההון;

של החברה המנהלת והצגנו את  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי (ג)
לתום התקופה המכוסה  מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי,

 -בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 -החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

אני ואחרים בחברה המנהלת, המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,  .5
, בהתבסס על הערכתנו לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 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, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

  

28.11.2019  

 רו"ח, לילך לב רם תאריך

 מנהלת אגף כספים                     
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 קרן פנסיה ותיקה

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון  .1
 )להלן: "הדוח"(. 30.9.2019שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

 המכוסים בדוח.

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4
 -ים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן הפנסיה:  וכןונהל
 

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

 של הדוח;בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה 

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

שוק רשות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על 
 ההון;

יות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את הערכנו את האפקטיב (ג)
מסקנותינו 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  (ד)
מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  זה שהשפיע באופן

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:

 

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, 

 -וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן הפנסיה:  

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

 הנוגע לקרן הפנסיה.

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

 
 
 

  

28.11.2019  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי 
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 קרן פנסיה ותיקה

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 , מצהירה כי:לילך לב רםאני, 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון  .1
 )להלן: "הדוח"(. 30.9.2019שהסתיים ביום  

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

 המכוסים בדוח.

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4
 -וי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן הפנסיה:  וכןונהלים לגבי הגיל

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

שוק רשות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על 
 ההון;

והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות (ג)
מסקנותינו 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  (ד)
יר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של זה שהשפיע באופן מהותי, או סב

 -החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן

 

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

 הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה: הבקרה

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, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן הפנסיה:  וכן
 

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

 הנוגע לקרן הפנסיה.

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

28.11.2019  

 , רו"חרם לילך לב תאריך                

 מנהלת אגף כספים 
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