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 כ ל ל י  .1

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

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

ית נכות  י ת זיקנה,  פנסיהמבטחת את חבריה  בביטוח  פנסיוני  מקיף  הכולל: פנסי   ותיקה 

הוראות    פי - עלו  ,פי תקנון הקרן-עלבנאמנות על ידי החברה,  והלת  ת שאירים. הקרן מנ יופנסי

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

פיו, וכן  - והתקנות שהותקנו על  2005  -רותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה  יהפיקוח על ש

שוק   רשות" או "הממונההון, ביטוח וחסכון )להלן: "שוק הרשות  על פי הוראות הממונה על  

 "(.ההון

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

בקרן.  2,403הינו    30.9.2020 ישנם  וכן  5,033  בנוסף  מוקפאות  פנסיה  זכויות  בעלי    עמיתים 

 קבלי פנסיה. מ 5,500

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

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

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

  1995בינואר    1ותיקה החל מיום  ות עמיתים חדשים לקרן ה, נאסרה קבלהממונהלפי הוראות  

, בהתאם  1995מרס -ת ינואר הצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופ)למעט עמיתי תקופת הביניים ש

 לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי(. 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו   .2

   החברה מעורבת בהם משפטיים הליכים  .א

בעניין זה    מידע  .תומשפטי    ותתביע   2כנגד הקרן  קיימת    2020בספטמבר    30לתאריך   (1)

 דוח הכספי של קרן הפנסיה. ב 1א8מפורט בביאור  

  אי  בגין  מעסיקים  כנגד  גילעד  של  תביעות   3קיימות    2020  בספטמבר  30לתאריך   (2)

 . ושלמות  השתתפויות(,  באיחוראו  / ו  חלקי  תשלום)לרבות    גמולים  דמי   תשלום

₪ אך    50,000-פסק דין לטובת גילעד בסך כ  2017קיימת תביעה נוספת בה ניתן בשנת  

קיימות  בנוסף,  המעסיק.  פירוק  עקב  החוב  בגביית  משמעותיים  קשיים   קיימים 

     425  -כ דרישת דמי הגמולים עומד על סך של    כלסך    .דרישות חוב מכונס נכסים   8

 "ח.  ש אלפי

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

  אינה מנהלת תביעות שאינן קשורות   גילעד  2020בספטמבר    30  תאריךל:  30.9.2020

 .  לזכויות עמיתים

בדו"ח    2א8ראה ביאור    .גילעד  עלנגד מבטחים  קוריצקי   השלכות אפשריות של פס"ד (4)

 הכספי של קרן הפנסיה. 
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 ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .2

 הביטחון  כרית .ב

, קרן  2017-(, התשע"ז33בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()תיקון מס' 

 "(כרית ביטחוןפנסיה ותיקה שתצטרף להסדר כרית הבטחון תהיה זכאית לסיוע כספי )" 

גירעון   כיסוי  נמוך  לצורך  הריביות  שוקטור  מכך  שנובעים  הפרשים  בגובה  הקרן,  של 

צמוד למדד. גובה הסיוע כפוף לתקרות שונות המפורטות בחוק. על מנת    4%יעור של  מש

 להצטרף לכרית הבטחון, על הקרן לתקן את תקנונה, כך שיינקטו שני צעדים:  

 ;  1.75%-התשלומים לפנסיונרים ולעמיתים בהפחתת   (1)

  – קבוע בחוק גיל פרישה, התשס"ד  ללקצבה יהיה בהתאם    הזכאות קביעה שגיל   (2)

הממונה רשאי לאשר לקרן לתקן את  זאת,  למרות  .  , כפי שיהיה מעת לעת2004

גיל  תקנונה, כך שלאחר שגיל הזכאות הועלה לגיל   פרישה, תוגדל  הקבוע בחוק 

מהגדלת   הנובעת  שהעלות  בתנאי  וזאת  הפרישה,  גיל  לו  שהועלה  למי  הקצבה 

עמדת    .הקרן  של  אחרות  התחייבויות  הפחתת  באמצעות  תמומןהקצבה   פי  על 

רשות שוק ההון, כפי שנמסרה להנהלת גילעד, מקרן הפנסיה שמצטרפת להסדר  

ל הקרן כתוצאה  נדרש גם שהפחתת ההתחייבויות ש  2012כרית הבטחון לאחר  

ב יהיה  שיעור שבו היו מופחתות התחייבויות הקרן, אילו  מהשינויים האמורים 

. על פי חישובי אקטואר הקרן  2011שנת מבוצעים התיקונים על מאזן הקרן להיו  

החליט    28.7.2020בהתחייבויות. ביום    5.1%-לגבי גילעד מדובר בהפחתה של כ  –

פעול להצטרפות להסדר כרית הבטחון  דירקטוריון הקרן להנחות את ההנהלה ל 

תפחית   הקרן  )א(  הבאים:  הפחתה    5.1%בתנאים  באמצעות  מהתחייבויותיה, 

; )ב( גיל  והמוקפאים  שוויונית מכל הזכויות של הפנסיונרים והעמיתים הפעילים

ואולם   פרישה,  גיל  לחוק  בהתאם  ייקבע  מהקרן  זקנה  לפנסיית  תוגדל  הזכאות 

גיל הפנסיה   לו  פנסיה שהיה  הפרישה  למי שהועלה  זכאי לאותה  , באופן שיהיה 

 כאמור(. 5.1%זכאי לה אלמלא העלאת גיל הפרישה )פחות 

אישרה האסיפה הכללית של גילעד את תיקוני התקנון הנדרשים    15.11.2020ביום  

  ג1בעניין זה מפורט בביאור    מידע.  הממונהכאמור. תיקון התקנון טעון אישור  

 ה.דוח הכספי של קרן הפנסיב

 

 התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל  .ג

ליו"ר   ההון  שוק  רשות  למכתבי  ובהתאם  בישראל,  הקורונה  נגיף  התפשטות  עקב 

מיום   המוסדיים,  בגופים  "הערכות    5.3.2020ומיום    3.3.2020הדירקטוריון  בנושא 

החברה  דירקטוריון  ערך  בישראל,  "הקורונה"  נגיף  התפרצות  עם  אפשרית  להתמודדות 

ביום   לנוכח    בה,  12.3.2020ישיבה  החברה  של  עסקית  המשכיות  תכנית  היתר  בין  נדונו 

התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ניתוח החשיפה הפוטנציאלית מהאמור והכלים לניהול  

התכנסות    תדירות הסיכון, נקיטת פעולות לצמצום ומניעת הדבקות בקרב עובדי החברה,  

 הדירקטוריון וועדת ההשקעות בתקופה זו.   
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 יים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( אירועים מהות .2

, עדכנה החברה את תכנית ההמשכיות העסקית תוך התייחסות להיבטי  לאמור  בהתאם

ונגישות, ובין היתר באפשרויות העבודה מרחוק   כוח אדם, תשתיות משאבים, תקשורת 

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

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

בעניין זה הערכת מצב רציפה המבוססת על ניתוח החשיפה    הההשקעות של החברה קיימ 

 הפוטנציאלית של כספי הקרן לסיכונים הפיננסיים. 

פעלה החברה בעבודה מרחוק.    18.3.2020להוראות משרד הבריאות, החל מיום    בהמשך

  בעניין   11.3.2020  מיום  המוסדיים  הגופים  למנהלי  ההון  שוק  רשות   במכתב  לנדרש  התאםב

, בתדירות  ההון  שוק  לרשות  העבירה  החברהנגיף הקורונה",    -"סטטוס פעילות בחירום  

מיום   )החל  בתשלומים  12.3.2020שבועית  החברה  טיפול  לסטטוס  בקשר  עדכונים   ,)

בקורונ  כחוקצבאות,   החולה  בחברה  לעבודה אדם  החברה  יכולת  בבידוד,  הנמצא  או  ה 

 מרחוק, וסטטוס עבודה עם ספקים. 

  17.5.2020  מיום  והחל,  לשגרה  חזרה  של  הדרגתי  בתהליך  החברה  החלה  26.4.2020  ביום

ועדת ההשקעות  ,  החברה  במשרדי  וסדירה  מלאה  לעבודה  החברה  חזרה כולל התכנסות 

לשבועיים,   פרונטלי אחת  כן  .  עובדים  להעסקת  הסגול  התו  תנאי  אימוץ  תוךבאופן  כמו 

  הסגול  התו  תנאי  אימוץ  תוך,  1.6.2020החל מיום    החברה  במשרדי  קהללקבל    החברהחזרה  

 . קהל לקבלת

מיום   של  ו  12.7.2020החל  שני  גל  התפרצות  לעבוד  החברה    עברההקורונה,    נגיף בשל 

כאשר קפסולה אחת  כמחצית מעובדי החברה(,    " )בכל קפסולהקפסולותשתי "במסגרת  

ו   עובדת החברה,  החברה    עובדתשניה  הממשרדי  כן  כמו  לסירוגין.  הפסיקה  מרחוק, 

 באמצעות תקשורת מרחוק.   ניתן , ושירות הלקוחות  קהל במשרדי החברה  )בינתיים( לקבל

.  19.9.2020הממשלה, עברה החברה לעבודה מרחוק ביום  במהלך הסגר השני עליו החליטה  

 חזרה החברה לעבוד במתווה הקפסולות כאמור לעיל.  19.10.2020החל מיום 

מפורט בביאור    , התמודדות החברה עם התפשטות נגיף הקורונה בישראלבעניין  נוסף  מידע  

 .בדוח הכספי של החברה המנהלת ד1ד בדוח הכספי של קרן הפנסיה ובביאור 1

 

 משרדי החברה  .ד

קרן   בבעלות  בנכס  מצויים  החברה  משרדי  אשר הפנסיה  כיום,  נח"(,  בבית  )"המשרדים 

הושכר ללא תמורה לחברה המנהלת, במסגרת השינוי המבני שעברו החברה והקרן בשנת  

וכן על ידי רשות    החברה . הסכם זה אושר על ידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית של  2011

וח ביטוח  ההון,  המחוזי.  שוק  המשפט  ובית  גילעד    4.8.2020ביום  סכון  קרן  התקשרה 

להחלטת   בהתאם  זאת,  הישוב"(.  הכשרת  בבית  )"המשרדים  משרדים  לרכישת  בהסכם 

הדירקטוריון של החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת ההשקעות וועדת הביקורת, זאת הן  

וויו הולך ופוחת( משיקולים כלכליים לפיהם עדיף למכור את המשרדים בבית נח )נכס שש

ולרכוש משרדים ששוויים ישביח והן מאחר שלאור מצבו הלוקה של הבניין שבו מצויים  

המשרדים בבית נח )בניין שאינו בבעלות הקרן( חלה פגיעה באיכות השירות שניתן לעמיתי  

 הקרן )בעיות נגישות, חניה, שירותים וכד'(. 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .2

העברת משרדי החברה למשרדים בבית הכשרת הישוב טעונים אישור של האסיפה הכללית  

של גילעד, רשות שוק ההון ובית המשפט המחוזי. מלוא עבודות ההתאמה בנכס צפויים  

 . 2021להסתיים בסוף הרבעון הראשון של שנת 

 

של   ם הראשוניםבשלושת הרבעוניוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל  כלכליות התפתחויות .3

 2020שנת 

 כללי  רקע 3.1

תפשטות  ה  גלי תחלואה משמעותיים בשל 2020מרבית מדינות העולם חוו מאז חודש ינואר  

אלף אנשים נדבקו בישראל ולמעלה    320  -הדוח, למעלה מעריכת  מגפת הקורונה. נכון למועד  

הפסקת חלקים  הטלת סגר,    איש נפטרו. מרבית הממשלות בעולם פעלו בדרך של  -2,700מ  

הגדלה ניכרת של ההוצאות   משמעותיים מן הפעילות הכלכלית וטיפול בנפגעי המחלה, תוך 

הופסקה. במהלך  לטיפול והעסקים אשר עבודתם  הוחל בפתיחת    באזרחים  הרבעון השני 

הרבעון השלישי עלתה התחלואה בקרב מדינות    המשקים וחזרה מדורגת לפעילות ובמהלך

הרבעון הרביעי,    . בראשית  2020ספטמבר    נכנסה לסגר שני בחודש  רבות, בכללן ישראל אשר

המרכזיים ברחבי העולם פעלו במגוון של כלים    החריפה מגמה זו במדינות רבות. הבנקים

 הכלכלית, מעבר להורדות הריבית. לצורך תמיכה בפעילות

 

 העולמי  המשק 3.2

  2020( את תחזיותיה לשנת  IMF)  עדכנה קרן המטבע הבינלאומית  ,2020באוקטובר    13  -ב

הוודאות   אי  את  מדגישה  היא  )כאשר  באשר   אשרהמובנית  החיזוי(  על  למגיפה    מקשה 

חברתי גם    ריחוק  ולגורמים הקשורים בה. תחזית זו, מתבססת על תרחיש מרכזי לפיו ישמר

בחיסוןש   2021במהלך   השימוש  שיתרחב  ככל  הזמן  עם  ביחס  בו  יפחת  אחרים.  טיפולים 

נרשם שיפור, בעיקר כתוצאה מנתוני צמיחה לרבעון השני של    ת )מחודש יוני( לתחזית קודמ

הקודמות במדינות רבות, בפרט    , אשר היו גרועים פחות מאלה שעמדו בבסיס התחזיות2020

  4.4%  -תוצר המשק העולמי צפוי להצטמצם בכ  הודו. לפי התחזית,ב ו  ,אירופהבבארה"ב,  

תוצר( תוך    7%  -פער שלילי של כ),  2019בשנת    2.8%  -)לעומת צמיחה בקצב של כ  2020בשנת  

הינם  . במשקים המובילים היקפי הנזק  2021בשנת    5.2%  - התאוששות לקצב צמיחה של כ

,   8.3% -ו   4.3% - שליליים של כ אזור האירו צפויים קצבי צמיחהבבארה"ב ו: משמעותיים

 בהתאמה. 

הגדולים בעולם ליישם מדיניות מוניטרית  מגפת הקורונה הביאה את הבנקים המרכזיים  

מעבר לכלי הריבית, התומכים בשווקי ההון    מרחיבה מאוד, כולל שימוש בכלים מגוונים

של לטווח  הריבית  את  הוריד  לדוגמא,  ארה"ב,  של  המרכזי  הבנק  עד    0.00%   והכספים. 

ויה  המובילים הריבית מצ  ופעל באמצעים שונים להרחבה כמותית. בכל המשקים  0.25%

ארוך מצויה ברמות נמוכות  ה  בחלקם היא אף שלילית. גם הריבית לטווחו  ברמה אפסית

 מאד ובחלק מהמשקים היא אף ברמה שלילית. 
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שנת    במחצית הראשונה של  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3

 )המשך(    2020

 הישראלי  המשק 3.3

  של   ל צמיחת המשק הישראלי כבר ברבעון הראשוןמשבר הקורונה החל להשפיע לשלילה ע

נרשמה צמיחה שלילית  2020 כ  בו  במונחים שנתיים בהשוואה לרבעון הרביעי    1.8%  -של 

 . השבתת המשק ופתיחתו במהלך הרבעון השני של השנה  2019בשנת 

כאשר   ביחס לרבעון הראשון, 8.5% - בכ הביאו לירידה חדה נוספת בפעילות אשר הסתכמה

ועם התגברות    למשל בתחום התיירות והתרבות, הפעילות הייתה חלקית מסוימים,  בענפים 

, בעקבות  עם זאת, ברבעון השלישי התחלואה ברבעון השלישי של השנה היא הושבתה שוב.

בכ והתוצר שעלה  בפעילות  גידול משמעותי  נרשם    8.4%  - פתיחת חלק מהפעילות במשק, 

 . 2020ביחס לרבעון השני של 

  1.4%  -נמוך בכ  2020למרות הגידול החד בתוצר ברבעון השלישי התוצר ברבעון השלישי של  

, ובסיכום של שלושת הרבעונים הראשונים של שנת  2019מהתוצר ברבעון המקביל של שנת 

  שנת   של   השני  ברבעון  לרמתו  דומה  לנפש  התוצר.  3%  -כ  של  בתוצא  ירידה  נרשמה  2020

2017 . 

 

 

העבודה   אפריל    הושפעשוק  ובחודש  מהמשבר  מיידי  עובדים   2020באופן  וחצי  כמיליון 

בחודש ספטמבר עדיין קרוב  .  רובם הוצאו לחופשה ללא תשלום  -ועובדות נעדרו מעבודתם  

 .  לשש מאות אלפי עובדים טרם הוחזרו לעבודתם
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שנת      במחצית הראשונה שלוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3

 )המשך(    2020

 תקציב המדינה ומימונו 3.4

המדינה   בתקציב  הגירעון  הסתכם  השנה  של  הראשונים  החודשים   בתשעת 

כ  102.4  -בכ של  גירעון  לעומת  ש"ח  המקבילה    31.1  - מיליארד  בתקופה  ש"ח  מיליארד 

בספטמבר    אשתקד. שהסתיימו  החודשים  עשר  בכ2020בשנים  הגירעון  הסתכם   ,-  123.5  

, החלו להתבטא השפעות משבר הקורונה על  2020  ץתוצר(. בחודש מר  9.1%)  ₪מיליארד  

ממיסים אשר ירדו באופן משמעותי. על רקע העובדה   התקציב, בעיקר בתחום ההכנסות

התאפשר לה להוציא    מאושרת,שמאז ראשית השנה פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב  

התקציבית הנדרשת   בכל חודש, מצב אשר הגביל את יכולת ההרחבה  2019מתקציב    1/12

ניכרים  בעת הנוכחית. נדרשה הממשלה להוציא סכומים    ,לפיכך  .לנוכח משבר הקורונה, 

תיקונים נוספים להוראת השעה   חמישה ומאז בוצעו  ,תיקון לחוק 2020באפריל   7 - אושר ב

הקורונהבהתיי  במשבר  לטיפול  ההוצאה  להרחבת  להגדיל   חס  לממשלה  את    המאפשרים 

ההוצאה מעבר למגבלת התקציב וזאת לצורך מימון ההתמודדות עם המשבר ולמטרה זו  

על שורה של צעדים בהיקף כולל העולה על   , החליטה הממשלה2020 ץמאז חודש מר בלבד.

לסייע למשק₪  מיליארד    100 עם המשב   כדי  לצורך .  רלהתמודד  היקף ההוצאות  הגדלת 

והירידה החדה הצפויה בהכנסות המדינה כתוצאה מירידת    , התמודדות עם צרכי המשק

הכלכלית, צפויה להביא להגדלת הגירעון באופן משמעותי. על פי תחזית חטיבת    הפעילות

בנק ישראל מה  בשנת  ,  2020באוקטובר    22  -המחקר של  צפוי להסתכם  הגירעון בתקציב 

   תוצר.מה 13% -בכ  2020

גייסה  המקומי,  האג"ח  שוק  על  הנטל  והקלת  הגירעון,  של  המימון  מקורות  גיוון    לצורך 

  מיליארד דולר בהנפקות אג"ח לטווח  10  -כ  2020בחודשים מרס ואפריל  בחו"ל  הממשלה  

בחודש ינואר    שהייתה  ת אג"חמיליארד דולר אשר גויסו בהנפק  3  -בהמשך לכ  ,ארוך. זאת

אוקטובר  2020 חודש  בראשית  כ2020.  הגלובליים  בשווקים  גויסו  יורו  1.5  -,    מיליארד 

 . לטווחים של שנתיים וארבע שנים

ביחס    ח" המט  ויתרות  החליפין   שער יוסף השקל  בתשעת החודשים הראשונים של השנה 

  2020  ץ . במהלך חודש מר3.8%  -כ  בשיעור של   פחתוביחס לאירו  ,  0.4%  - לדולר בשיעור של כ

  3.862  -ל תנודתיות גבוהה בשוק המט"ח ושערו של השקל מול הדולר פחת והגיע עד  נרשמה

  יתרות מטבע החוץ   פעל למיתון התנודתיות והתחזקות השקל.  . בנק ישראלבמרץ  17  -ב₪  

  -מיליארד דולר, בהשוואה לכ  160.6  -על כ  2020בבנק ישראל עמדו בסוף חודש ספטמבר  

 . 2019בסוף חודש דצמבר דולר  מיליארד 126.0

 

 מוניטרית ומדיניות אינפלציה 3.5

, בדומה לשיעור הירידה במדד 0.7%  - ב  ספטמבר-ירד בחודשים ינואר  מדד המחירים לצרכן 

  1%המחירים )  . מדובר בסטייה משמעותית מיעד יציבות2020בספטמבר   בשנה שהסתיימה

שינוי בריבית בנק    קבעה הממשלה. במהלך הרבעון הראשון של השנה לא חל  ( אותו 3%  -

בישראל, החליטה    הכלכלית   לאור עוצמת הפגיעה בפעילות  .0.25%ישראל והיא עמדה על  

שיעור אשר ,  0.1%  -ל  0.25%  -מ  , על הורדת הריבית2020  באפריל  6  - הועדה המוניטרית ב

 לא השתנה מאז. 



 30.9.2020 דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
  

9 
 

שנת    במחצית הראשונה של  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3

 )המשך(    2020

 הישראלי  ההון שוק 3.6

  14.2%  -מדד המניות וניירות הערך להמרה ירד בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב

בשנת   שעלה  מר.  17.8%  -בכ  2019לאחר  בחודש  היה  השערים  ירידות  עם    2020ץ  עיקר 

משבר   עלהחרפת  לשלילה  השפיע  אשר  ובארץ  בעולם  ההון  הקורונה  כולו.    שוקי  בעולם 

ברבעון השני, על רקע ההקלות בסגר, עלה המדד, אשר המשיך ועלה גם ברבעון השלישי  

מחזור המסחר היומי הממוצע של המניות וניירות    תכניות הסיוע הממשלתיות.  בהשפעת

ינואר בחודשים  להמרה  הניתנים  עלה  -הערך  כספטמבר,  של  בהשוואה    48.2%  -בשיעור 

בכ  2019לממוצע   שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין    .₪מיליארד    1.926  - והסתכם 

השנה    ברבעון הראשון של  ספטמבר בהתפתחויות שונות לאורך התקופה:-בחודשים ינואר

, עם החרפת משבר הקורונה ורצון הציבור לממש ץנרשמו ירידות שערים בפרט בחודש מר

התאוששות ועליות שערים ואילו ברבעון    ברבעון השני נרשמה  יננסיים בהיקף ניכר. נכסים פ 

המדד ירד בתקופת הדוח    מדד אגרות החוב הממשלתיות צמודות  השלישי ירדו השערים.

 - צמודות עלה בשיעור של כ  ואילו מדד אגרות החוב הממשלתיות הלא  0.5%  -בשיעור של כ

ממשלתיות )אג"ח חברות( צמודות המדד, נרשמו בתשעת    במדד אגרות החוב הלא.  1.5%

, בעיקר ברבעון הראשון, לאור  3.3%  -שערים של כ  החודשים הראשונים של השנה ירידות

נרשמה והשלישי  השני  ברבעון  החברות.  מצב  על  המשבר  מהשפעת  התאוששות   החשש 

 והמדד עלה. 

 

 כניות הסיוע של ממשלת ישראל ות 3.7

לפגיע ובעסקים, הביא את משבר הקורונה, שגרם  ומהירה במשקי הבית  כלכלית קשה  ה 

בחודש   להחליט  ישראל  כ   2020מרץ  ממשלת  של  כולל  בהיקף  צעדים  של  שורה    80  -על 

. בחודש יולי החליטה הממשלה  ₪מיליארד   100 -, אשר הורחבו בחודש מאי לכ₪מיליארד  

שרה הכנסת תכנית  בנוסף אי, ו2021רשת ביטחון לשכירים, עצמאיים ועסקים עד יוני    על

 . ₪  מיליארד  6  -מענקים בהיקף מצטבר של יותר מ  קיבלוישראל    במסגרתה מרבית תושבי

אישרה הכנסת שורת מהלכים לצמצום הפגיעה במשק במהלך    2020בסוף חודש ספטמבר  

אישרה והגדלת הסיוע בתקופת הסגר,   מימון הצעדים האמורים  לצורך  .הסגר השני  תקופת 

את  הכנסת  בשנת  הגד   מליאת  הממשלתית  ההוצאה  ו  מיליארד   2.5  - ב  2020לת    8  -ב₪, 

 לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשנים הבאות.ש  2021בשנת  נוספים₪  מיליארד 

 

 מוניטרית של בנק ישראל התכנית ה 3.8

באמצעות שורה של צעדי מדיניות, מעבר להורדת    2020בנק ישראל, פעל החל מחודש מרס  

המוניטרית ולהקל    בשוקי ההון, לסייע בתמסורת המדיניות  לתמוך, כדי  0.1%  -הריבית ל

 : צייןעל לקוחות המערכת הבנקאית, העסקים והצרכנים. בין הפעולות ניתן ל

  -רכישה בשוק המשני של אג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון ב  .א

 ₪.  מיליארד 85

כבטוחות,    ומעלה  AA  בדירוג  חברותביצוע עסקות ריפו עם אג"ח ממשלתי ועם אג"ח   .ב

   מול מוסדות פיננסיים.

 הקלות רגולטוריות שונות לטובת מתן שירותים לציבור.  .ג
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תקנות,   (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  ינוייםש .4 )חוקים, 

   2020  חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר  

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

, החלים על קרנות  פנסיה ותיקות )שלא )להלן : ההוראות(  שוק ההון   רשותעיקריים מטעם  

ו  ההוראות מיישמת את  החברה    .2020בהסדר(, אשר פורסמו מינואר     נערכת שנכנסו לתוקף 

 ייכנסו לתוקף בעתיד. שפורסמו וליישום הוראות 

 שוק ההון   רשותחוקים, תקנות וחוזרי  .א

תוקפן של תקנות   אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות שיאריכו את  2020בחודש יולי   (1)

)תיקון    )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(  הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(

 תקנות אלה טרם פורסמו ברשומות.  .בשינויים קלים, 2018- והוראת שעה(, התשע"ח

פנסיה    2020  בפברואר (2) חוזר  שיצאו    2020-3-1פורסם  קצבאות  למקבלי  "תשלומים 

הודעה   תיקון"; ולפיו קרן פנסיה ותיקה אינה צריכה לשלוח  –מהארץ לתקופה ממושכת  

קצבה השוהים   יפרטיות )בעניין דיווח על מקבל על כניסתן לתוקף של הוראות צו הגנת ה 

והוראות   חודשים(  שישה  על  העולה  לתקופה  לעמיתיםה בחו"ל  כאמור,  שאינם   חוזר 

פעילים ושלא יכולים להיות שוב פעילים, בכפוף לכך שאינם זכאים ושלא יכולים להיות 

 זכאים לקצבה. 

ונה בישראל ולנוכח הקור   נגיף, על רקע התפשטות  2020אפריל  - החודשים מרץ  במהלך (3)

תוך  המצב  השלכות  עם  להתמודדות  במהירות  לפעול  המוסדיים  הגופים  של  הצורך 

,  ההון  שוק  רשות  פרסמהמגבלות על פעילותם )בהם גידול ניכר בהיקף העבודה מרחוק(,  

 :וביניהן , שעה הוראות מספר

כון  "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיס   2020-9-3חוזר גופים מוסדיים   .א

שלגורם  ולפיו  הפנסיוני",   אימתה  המסלקה  כי  אינדיקציה  יקבל  מוסדי  שגוף  ככל 

הרשאה ישנה  המערכת,    מהמעסיק  המתפעל  לכללי  בהתאם  כאמור  פעולה  לביצוע 

לבקשה   בהתאם  הפיצויים  ליתרת  בנוגע  המידע  את  להעביר  יידרש  המוסדי  הגוף 

אף) לגופים  לסייע  עתיד  זה  העובדה שתיקון  במסגרת  לאחר    לנוכח  נקבע  המשבר, 

 . , שהוראת שעה זו תהפוך להוראה קבועה(2020-9-12חוזר גופים מוסדיים 

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון  "  2020-9-3חוזר גופים מוסדיים   .ב

 הרשאה לחיוב חשבון  באמצעות כספים הפקדת", ולפיו ניתן לבצע עדכון  –הפנסיוני 

המדווח   המידע  בסיס  מעסיקיםעל  ממשק  חלק  בקובץ  הוראות  נדחו  כן  כמו   ,

 .  22.11.2020מהנספחים לחוזר ליום  

" דחה  עדכון   –אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל  "   2020-9-4חוזר גופים מוסדיים   .ג

בין   המעסיקים  מעסיקים  לגבי  ממוכן  לדיווח  בקשר  התחולה  מועד    10  - ל  4את 

 . 21.2.2021  ליוםעובדים 

הוראת שעה: תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין  " 2020-9-5ם  חוזר גופים מוסדיי .ד

לגבי רשימת נכסים ברמת    הדיווחים", מאריך את המועדים להגשת  דיווחים לממונה

וביחס    2019הנכס הבודד, פרסום מרכיבי תשואה ופרסום הוצאות ישירות, בגין שנת  

יום. וכן פוטר מהחובה להגשת    30  - ל  15לתקופה שבין    2020לרבעון הראשון לשנת  

 הדוחות )בגין התקופות כאמור( בעותקים קשיחים. 
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תקנות,   (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  ינוייםש .4 )חוקים, 

 )המשך(   2020  חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר  

מוסדיים   .ה גופים  הוראות החוזר המאוחד  "  2020-9-6חוזר    5לשער    4פרק    –תיקון 

השקעה   נכסי  הקורונה  –"ניהול  אירוע  רקע  על  שעה  אתהוראת  האריך  המועד    ", 

כהוראת    ; וזאתחודשימי עסקים ל  10  -ממגבלות ההשקעה מעל חריגה  הנדרש לדיווח  

חודשים לשלושה  כן קבע, ששעה  כמו  הסטייה  .  מטווח  במדיניות ההשקעה  חריגה 

תיחשב כחריגה פאסיבית, ולפיכך    ,נקודות האחוז  10עד לטווח סטייה של  הצפויה,  

 לא תיראה כשינוי במדיניות ההשקעה.  

פרק ניהול נכסי    –ן הוראות החוזר המאוחד  תיקו "  2020-9-7חוזר גופים מוסדיים   .ו

מאפשר לגוף מוסדי לקבל אמצעי שליטה בתאגיד    "השקעה )קרנות סל והסדר חוב(

אחוזים(, וזאת במסגרת הסדר חוב.    20  -לווה )שיגדילו את החזקותיו בתאגיד למעל ל

כאמור,  חיצוני בשל השקעה בקרנות    משקיע מוסדי לנכות עמלת ניהול כמו כן, הותר ל

קרנות סל שיירכשו בשלושת החודשים הקרובים למשך כל התקופה בה  וזאת לגבי  

שיעור דמי ניהול  ש  ובלבד   .31.12.2020  הוחזקה קרן הסל, ובכל מקרה לא יאוחר מיום

על   יעלה  בגין    0.1לא  כולל  שהשיעור  ובתנאי  הסל,  קרן  של  הנכסים  משווי  אחוז 

 . חוזים ממגבלת ההוצאה הקבועהא 5השקעה בקרנות סל כאמור לא יעלה על  

מוסדיים   .ז גופים  הוראות החוזר המאוחד  "  2020-9-8חוזר    5לשער    4פרק    –תיקון 

על מנת לאפשר לגופים  "  הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה  – "ניהול נכסי השקעה"  

בשוק, לתנודות  מהיר  באופן  להגיב  להותר    המוסדיים  המוסדיים  סטות  לגופים 

העביר את  "ח בשוק המשני, ולרכישת אג ות לצורך  אנליז לגבי    מהמבנה הקבוע הנדרש

הדעת   האנליזה  שיקול  להיקף  ליוםבקשר  עד  ההשקעות  וכן  31.7.2020  לוועדת   ,

  1.4.2020שבין  לדחות את המועד בו יש לעדכן אנליזות אשר צפויות לפקוע בתקופה  

תהליך ההשקעה    על מנת לייעל את כמו כן,    . 31.8.2020וזאת עד ליום    ,31.7.2020עד  

ליום   המידה    31.7.2020עד  ואמות  החוזיות  התניות  את  תבחן  ההשקעות  וועדת 

 .   האג"ח בשוק המשניותקבע את מידת הרלבנטיות שלהן ביחס לרכישת הנדרשות,  

מוסדיים   .ח גופים  מוסדיים  "  2020-9-9חוזר  גופים  ללקוחות  שעה  - שירות  "  הוראת 

זמן ההמתנה    צע השנתי, הנדרש לחישוב משך ולפיו גוף מוסדי רשאי שלא לכלול בממו

 עד למועד פקיעתן של ו 15.3.2020למענה טלפוני אנושי, את נתוני התקופה שמיום 

תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  

   .2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

דירקטוריון גוף   -"תיקון הוראות החוזר המאוחד  2020-9-10חוזר גופים מוסדיים  .ט

הוראות שעה על רקע אירוע הקורונה", מאפשר לדירקטוריון לדחות    –מוסדי 

(, לא תובא  29.3.2020-30.6.2020) הקורונה דיונים בנושאים שגרתיים, כך שתקופת  

ים הנדרשים לעניין ההתמודדות  מעט דיונל  ,בחשבון לעניין חישוב התדירות הנדרש

וות  י אין בדחייתם כדי להכ הדירקטוריון בכפוף לקביעת   , וזאת אירוע הקורונהעם 

ניתן לקיים ישיבות דירקטוריון  סיכון על הגוף המוסדי או העמיתים. כן נקבע ש

)למעט   תקשורת ובלבד שלפחות פעם ברבעון הדירקטוריון יתכנס בפועל יבאמצע

כן הוארך   ., שאז אין צורך להתכנס בפועל(30.6.2020עד    15.3.2020  שבין בתקופה

דירקטוריון  הישיבת  מועד אישור פרוטוקול  ( כמפורט לעיל) למשך תקופת הקורונה

או עד מועד הישיבה הבאה, המאוחר    ,יום ממועד קיום הישיבה 30)וועדותיו( עד 

 מוסדי  מסור גוף , י30.6.2020עד   20.4.2020שבין  בתקופה  עוד נקבע כי  מבניהם.
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תקנות,   ( בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  ינוייםש .4 )חוקים, 

 )המשך(   2020  חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר  

תמצית החלטות הדירקטוריון שהתקבלו בישיבה   ימי עסקים, את 5, תוך  לממונה

, הוראות  2020עד תום שנת   ו,הוארכ 2020 בספטמבר שעסקה באירוע הקורונה.

חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן    ביטוללגבי  השעה

לגבי  ומועד אישור הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון וועדותיו,   יתדחילגבי פיזי, 

תמצית החלטות דירקטוריון או ועדות שהתקבלו    עללממונה  לדיווח הדרישה

 באירוע הקורונה.  ושעסק  דיוניםב

גופים מוסדיים  .י ודיווח דוחות  "  2020-9-11  חוזר  הוראת שעה: דחיית מועד פרסום 

" מאריך את המועדים האחרונים להגשת 2020שנת  תקופתיים לרבעון הראשון של  

הרבעון   בגין  המנהלת  החברה  ושל  הפנסיה  קרן  של  היתר  בין  הכספיים  הדוחות 

 . 30.9.2020, וזאת עד ליום  2020הראשון לשנת 

בגופים  2020באפריל    19  ביום .יא הכספים  למנהלי  במכתב  ההון  שוק  רשות  פנתה   ,

סחירים" ולפיו בין היתר יש לבחון ירידות  המוסדיים, בעניין "חישוב שווי נכסים לא  

סחירים   לא  נכסים  בגין  ערך  אערך  לירידת  מובהקים  סממנים  בהם  התגבשו  שר 

ככל   נכסים,  של  מעודכן  ושווי  כאמור  בחינה  וכי  הקורונה  משבר  לאור  מהותית 

מתעדים,   במסמכים  יגובו  באופן  לשיתגבש,  להעריך  ניתן  לא  בהם  במקרים  רבות 

 .רת ירידת ערך או לא ניתן לבססה כאמומהימן אם מתקיימ

בקופת    2020-2-2גמל    חוזר  םפורס  2020  ביוני .יב קטנים  מחשבונות  כספים  "משיכת 

)למעט מנותקי קשר(   העמיתים  לכלל  המחאה  תשלח  מנהלת  חברה  ולפיותיקון"  -גמל

  בחמש   הדרגתי  באופן  יבוצע  המשלוחש"ח.    10  -שאינו נמוך מ   קטן  חשבון  שבבעלותם

 .  2021  אוקטובר  עד 2020  מאוקטובר פעימות

 

 שוק ההון  רשות וזרי טיוטות ח .ב

"מרכיבי חשבון בקופת  גופים מוסדיים  לחוזר    תיקוןפורסמה טיוטת    2020  באוגוסט  .א

)לעניין    פטורה  יתרה  ייחוסאת המנגנון הקבוע בחוזר כך ששינוי    לתקן  המציעהגמל",  

פטורה  מס(   ייחוס   שינוי  ניתן  כי  אישור  להמצאת  בכפוף  רק  יבוצע  ,ליתרה שאינה 

  שלא  מס  הטבות  קבלות  של  אפשרות  למנוע  מנת  על  וזאת,  אחרת  גמל  בקופת  הפוך

 . כדין

המאוחד    טיוטתפורסמה    2020  באוגוסט .ב החוזר  הוראות    5לשער    4פרק    –תיקון 

,  המאוחד  בחוזר   כאמור   הפרק  הוראות   כי  לקבוע  המציעה",  השקעה  נכסי"ניהול  

)חוב בהשגחה מיוחדת, חוב מסופק או חוב    בעייתיים  חוב   הסדרי  לעניין  רק  יחולו

כך שההוראות    ,בפיגור( לישראל,  חובות שהונפקו מחוץ  לעניין  ההחרגה  לבטל את 

וועדת   וכי  לישראל,  חוב מחוץ  על  גם  יחולו  נכסי השקעה  ניהול  בפרק  הרלבנטיות 

 ההשקעות תקבע גם את סמכויות ועדת האשראי. 

המאוחד    טיוטתפורסמה    2020  גוסטבאו .ג החוזר  הוראות    5לשער    4פרק    –תיקון 

אגרות חוב היברידיות, המציעה כי גוף מוסדי יהיה רשאי    –"ניהול נכסי השקעה"  

להשקיע באגרת חוב היברידית )אגרת חוב המאפשרת דחייה של תשלומי הריבית,  

  המנפיק  של  אחרות   חוב  באגרות  המחזיקים   זכויות   לעומת  נחיתות בה  ולמחזיקים  

 הנפקה לציבור    במסגרת מתבצעת שהרכישה: לכך בכפוף(, אחרים חוב בעלי וזכויות
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תקנות,   ( בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  ינוייםש .4 )חוקים, 

 )המשך(   2020  חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר  

  חברה   ידי  על  תדורג  החוב  שאיגרת התחייב    המנפיק  ,הסחיר  המשני  בשוק  רכישהאו  

למועד    מדרגת וש  פירעונהעד    יותר  גבוהה  ריבית  לשלם  התחייב  המנפיקהסופי 

 או של אגרת החוב ההיברידית.  ושל דירוג ירידת של במקרה

חוזר גופים מוסדיים "אישור נושאי משרה ודיווח    טיוטתפורסמה    2020  בספטמבר .ד

על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים" המציעה נוסח להודעה לממונה על מינוי דירקטור  

נוספת,   לכהונה    בגוף  משרה   נושא   מינוי   על  ההודעה   לנוסח   שאלות  והוספתמכהן 

 . מוסדי

פות גמל(  פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קו  2020  באוקטובר  .ה

עמית של  כספים  בהפקדה(, התש- )משיכת  במצב אבטלה שחייב  ,  2020-"אפעצמאי 

עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים -המציעה לקבוע הוראות בקשר לזכות של עמית 

סעיף   לפי  מהקצבה,  חלק  היוון  של  בדרך  או  קצבה  של  בדרך  לחוק  3)ב23שלא   )

 .2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

"  2020בנובמבר   .ו חוזר  לתיקון  טיוטה  לעמיתים  פורסמה  רבעוני  ודוח  שנתי  דוח 

מוצע להוסיף למבנה הדוח השנתי המפורט פירוט  ", ולפיו  ולמבוטחים בגוף מוסדי 

מבנה הצהרת ההון  , וכן לתקן את  של סוגי ההשקעות שנגבו בגינם הוצאות ישירות

התנועות   גם  יוצגו  הדוח  שבמסגרת  השנהכך  במהלך  יתרת    שבוצעו  את  רק  )ולא 

 הסגירה(. 

 

   הגילוי  לגבי ונהלים בקרות הערכת .5

אגף הכספים של הגוף המוסדי, העריכו לתום  הנהלת החברה בשיתוף עם   ומנהלת  המנכ"ל 

הגוף   של  הגילוי  לגבי  והנהלים  הבקרות  של  האפקטיביות  את  זה  בדוח  המכוסה  התקופה 

מנכ"ל זו,  הערכה  בסיס  על  לתום    המוסדי.  כי  הסיקו  הכספים  אגף  ומנהלת  המוסדי  הגוף 

מנת לרשום,  - תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הינן אפקטיביות על

לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות  

על   הממונה  שקבע  הדיווח  והוראות  ביטרשות  הדין  ההון,  שנקבע  שוק  ובמועד  וחסכון  וח 

 בהוראות אלו. 

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי 

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2020בספטמבר    30במהלך הרבעון המסתיים ביום  

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

 על דיווח כספי.  על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי 
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 פרטים על דירקטוריון החברה/ועדת ההשקעות/ועדת ביקורת/נושאי משרה  .6

ישיבות, ועדת ההשקעות    10  -התכנס הדירקטוריון ל  2020  ספטמבר– במהלך החודשים ינואר

   ישיבות. 10   -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל  25 -התכנסה ל

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

 (:2020לרבות 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

 .  כספים אגףת מנהל, רו"ח לילך לב רם .ג

 .מר אבי לנצ'סקי, מנהל אגף פנסיה .ד

   ., מנהל אגף השקעותפז אקשטייןמר  .ה

 . מר אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות לקוחות .ו

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

 . גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל .ח

 רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנימי.  .ט

 מר שמעון אשכנזי, מנהל הסיכונים.  .י

 רואה חשבון מבקר: 

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

 : אקטואר

 , רמת גן. 7סקי , ז'בוטינישעיהו אורזיצר ייעוץ אקטוארי בע"מ

 

 

 

.202011.03     

 יואב ערמוני   שאול יהלום                תאריך אישור הדוחות   

 מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון          

 

      .יו"ר הדירקטוריון - מר שאול יהלום א.

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

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

 וחברת ועדת השקעות.   דירקטורית חיצונית, חברת ועדת ביקורת - גב' אלה קנטר לוי  ד.

 . חברת הדירקטוריון  גב' מלכה אנגרמן  ה.

 . חברת הדירקטוריון - גב' פלורה בוטבגה  ו.

   .חבר הדירקטוריון - מר אלי גוטמן  ז.

   .חבר הדירקטוריון - רו"ח יוסי ולנר  ח.

 . חברת הדירקטוריון - גב' אהובה טרי  ט.

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

   .חבר הדירקטוריון - ד"ר אחיעזר שאקי  יא.

   .חברת הדירקטוריון - עו"ד ורד זיו און  יב.
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 חברה מנהלת 

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 

לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(    סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות .1
 )להלן: "הדוח"(.  30.9.2020לרבעון 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. 

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

 ים בדוח. ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוס 

בקרות   .4 של  ולקיומם  לקביעתם  זו אחראים  בחברה המנהלת המצהירים הצהרה  ואחרים  אני 
 - 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)
מהות שמידע  להבטיח  על המיועדים  לידיעתנו  מובא  המנהלת,  לחברה  המתייחס  ידי  -י 

 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)
שהדוחות   ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  המיועדת 

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

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

 - וכןבדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

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
 

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

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 

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

 - 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. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

30.11.2020  

 יואב ערמוני  תאריך 

 מנהל כללי  
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 חברה מנהלת 

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 

  , מצהירה כי:לילך לב רםאני, 

לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(    סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות .1
 )להלן: "הדוח"(.  30.9.2020לרבעון 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 באופן   .3
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי  

 דוח. ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים ב

בקרות   .4 של  ולקיומם  לקביעתם  זו אחראים  בחברה המנהלת המצהירים הצהרה  ואחרים  אני 
 - 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)
המ מהותי  שמידע  להבטיח  עלהמיועדים  לידיעתנו  מובא  המנהלת,  לחברה  ידי  - תייחס 

 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)
ולכך שהדוחות   לגבי מהימנות הדיווח הכספי  ביטחון  המיועדת לספק מידה סבירה של 

רשות  ( ולהוראות הממונה על  IFRSכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) הכספיים ערו
 שוק ההון; 

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

 - 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
 

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

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 

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

 - לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

 
 
 
 
 

  

30.11.2020  

 , 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: 

לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון    סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות .1
 )להלן: "הדוח"(. 30.9.2020שהסתיים 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  

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. יהיו מטעים 

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

 המכוסים בדוח. את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה, למועדים  ולתקופות 

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

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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

את   (ג) והצגנו  הפנסיה  קרן  של  הגילוי  לגבי  והנהלים  הבקרות  של  האפקטיביות  את  הערכנו 
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה  

 - בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 - החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה: 

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

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

 לקרן הפנסיה.  הנוגע

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

30.11.2020  

 יואב ערמוני  תאריך 

 מנהל כללי  
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 קרן פנסיה ותיקה 

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 
 

  , מצהירה כי:לילך לב רםאני, 

)להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון   .1 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  סקרתי את הדוח הרבעוני של 
 )להלן: "הדוח"(.  30.9.2020שהסתיים ביום   

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

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

 ם והתנועה בקרן הפנסיה למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. את השינויים בזכויות העמיתי

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

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את  (ג)
י לתום התקופה המכוסה  מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילו

 - 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 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  

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:

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

 - לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן הפנסיה:  וכן
 

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

 הנוגע לקרן הפנסיה. 

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

 
 
 
 
 

30.11.2020  

 , רו"ח לילך לב רם תאריך                 

 מנהלת אגף כספים  
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