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 בעלי המניות של ל דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

 גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ 
 

 

 

 

 מבוא 

 

גמלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(, הכולל את הדוח על המצב הכספי   סקרנו את המידע הכספי המצורף של גילעד

  תשעה של    ותואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ  2020  בספטמבר  30התמציתי ליום  

ת  ו המנהלת אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ   באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה של החברה  ושלושה חודשים שהסתיימ ו

"דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם להנחיות הממונה על רשות שוק ההון,    IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלה  ביניים  

 בהתבסס על סקירתנו.  אלהת ביניים וביטוח וחסכון )להלן: "הנחיות הממונה"(. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ 

   

 היקף הסקירה 

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת   2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

האחראים לעניינים    על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים

הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת  

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות  

 ם בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מזוהי

 

 מסקנה 

 

אינו ערוך, מכל הבחינות   של החברה המנהלת  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

 ובהתאם להנחיות הממונה.   IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 2020, בנובמבר  30אביב, -תל
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 דוחות על המצב הכספי 
 
 
 

 בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום   

  0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

 מבוקר בלתי מבוקר   

     
     :נכסים

 2,768 2,281 3,622  נכסים בלתי מוחשיים 
 365 369 727  רכוש קבוע 

 3,470 2,507 2,903  חייבים ויתרות חובה 
    3 השקעות פיננסיות: 

 8,617 8,634 5,042  נכסי חוב סחירים 

 8,617 8,634 5,042  סך כל השקעות פיננסיות 
     

 11,484 12,538 17,522  מזומנים ושווי מזומנים 

     

 26,704 26,329 29,816  סך כל הנכסים 

     
     
     

    4 הון
 17,901 17,901 17,901  קרן שמורה 

 2,200 2,632 4,916  יתרת רווח  

 20,101 20,533 22,817  סך כל ההון

     
     : התחייבויות

 3,705 3,589 3,233  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  

 2,898 2,207 3,766  זכאים ויתרות זכות 

 6,603 5,796 6,999  סך כל ההתחייבויות 

     

 26,704 26,329 29,816  סך כל ההון וההתחייבויות

     
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    2020 בנובמבר  30     

 , רו"ח לילך לב רם יואב ערמוני  שאול יהלום תאריך אישור הדוחות הכספיים
 מנהלת אגף כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 בע"מ   לעובדים דתיים מלאותיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 על הרווח הכולל  דוחות

 

 

 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה  לתקופה של שלושה  תשעה לתקופה של   
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  סתיימה החודשים ש  

 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום   

  0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  ביאור 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   

       

       

 21,709   5,711  6,039 17,131  18,118 5 דמי ניהול מקרן הפנסיה  

 52 (43)  (16) 58  (64)  רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון 

 208 54   55   159  160  הכנסות אחרות 

 21,969 5,722  6,078 17,348  18,214  סך כל ההכנסות  

       

        

 9,037   2,122  2,625   6,817  7,854  משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות  

 3,815 947  1,038 2,856  3,026  מערכות מידע 

 2,723 704  670 1,921  2,141  מקצועיות 

 2,486    612  640 1,885  1,768  אחזקה ותפעוליות שונות ניהול, 

 1,617 384  531 1,204  1,316  פחת והפחתות 

 19,678 4,769  5,504 14,683  16,105 6       סך כל ההוצאות 

 

  רווח לתקופה

 

2,109  2,665 

 

574 

 

 953 

 

2,291 

 

  

 

 

 

 

 

 אחר רווח )הפסד( כולל 

  

 

 

 

 

 

סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד: 

     

 

 

 

 

 

  הטבה   בגיןמחדש של ההתחייבויות נטו    מדידות

 מוגדרת 

  

   607 

 

   (947 ) 

 

    - 

 

   (711 ) 

  

   (1,005 ) 

 

 1,286     242       574    1,718     2,716     לתקופה  הכולל  הרווח כל  סך
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 על השינויים בהון ותדוח

 

  

 סה"כ  רווח  יתרת  קרן שמורה  

 אלפי ש"ח                          

 )בלתי מבוקר(  2020  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  תשעה חודשיםלתקופה של 

 

 )מבוקר( 2020בינואר   1יתרה ליום 

 

 

 

17,901   2,200     20,101 

    

 2,109     2,109   -     לתקופהרווח 

    

    כולל אחר:  רווחרכיבים של 

    

    607      607   -       מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 

 

   

 22,817     4,916   17,901 )בלתי מבוקר(  2020 בספטמבר 30יתרה ליום 

    

    )בלתי מבוקר(  2019  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  תשעה חודשיםלתקופה של 

 18,815  914   17,901 )מבוקר( 2019בינואר   1יתרה ליום 

    

   2,665     2,665   -     רווח לתקופה

    

 רכיבים של הפסד כולל אחר: 

    

 ( 947)         (947)   -       מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 
 

   

    

   20,533    2,632   17,901 מבוקר( בלתי ) 2019בספטמבר  30יתרה ליום 

 

    

    )בלתי מבוקר(  2020  בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

   22,243  4,342    17,901 )בלתי מבוקר(  2020 ביולי  1יתרה ליום 

    

 574     574    -       לתקופהרווח 

 

   
    

 22,817 4,916 17,901 מבוקר( בלתי ) 2020בספטמבר  30יתרה ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7 
 

 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 דוחות על השינויים בהון

 

 

  

 סה"כ  יתרת רווח   שמורה קרן  

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  2019  בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של  

 

 20,291  2,390    17,901 )בלתי מבוקר(  2019 ביולי  1יתרה ליום 

    

 953     953    -       רווח לתקופה    

    

    כולל אחר:  הפסדרכיבים של 

    

 (    711)    ( 711)    -       מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת מדידות 
 

   

 20,533 2,632     17,901 )בלתי מבוקר(   2019בספטמבר  30יתרה ליום 

    

    )מבוקר(  2019בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה

 18,815  914    17,901 )מבוקר( 2019בינואר   1יתרה ליום 

    

 2,291     2,291    -    לשנה  רווח

    

 כולל אחר:  הפסדרכיבים של 

  

 

  

 ( 1,005) (1,005)   -    מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 
 

   

    

 20,101 2,200    17,901 )מבוקר( 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

 מהדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 מזומנים על תזרימי  ותדוח

 

 לשנה  לתקופה של שלושה  תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  סתיימה החודשים ש 

 בדצמבר  31ביום  בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

      
      )*( תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

      

 2,291 953  574 2,665  2,109 רווח לתקופה 

      

 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים: 

      

      :הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות

 (37) 48  16 (48) 71 נכסי חוב סחירים   

      פחת והפחתות: 

 180 41  62 140  135 רכוש קבוע   

 1,437 343  469 1,064  1,181 נכסים בלתי מוחשיים   

 1,387  1,156 547  432 1,580 

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים

      

 ( 3,286) ( 144)  ( 246)    (2,323) 567 שינוי בחייבים ויתרות חובה 

 318 ( 1,353)  ( 778) ( 373) )**(860 שינוי בזכאים ויתרות זכות 

 177 48   54 119 135 שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 1,562 (2,577  ) (970 )  (1,449 ) (2,791 ) 

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 1,080 (64)  151 1,244  5,058 שוטפת לפעילות( 

      

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (65) (10)  (9) (29) ()**( 524) רכישת רכוש קבוע 

 ( 1,028) ( 168)  ( 1,612) ( 168) )**((2,000) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים 

   8,746 -   - 8,746 3,337 השקעות פיננסיות מימושים, נטו של 

 373 -   - 367 167 ריבית שהתקבלה 

שנבעו מפעילות )ששימשו  מזומנים נטו  

 8,026 ( 178)  ( 1,621) 8,916 980 השקעה לפעילות( 

 

 6,038 במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עליה 

   

10,160 (1,470 ) (242 ) 9,106 

      

ושווי מזומנים לתחילת  יתרת מזומנים 

 2,378 12,780  18,992 2,378 11,484 התקופה

      

 17,522 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 

12,538 17,522  12,538 

 

 11,484 

 

מיסים   תשלומי  כולל  בגין    -)*(  מקדמות 

 39  18  19 36 37 הוצאות עודפות  

 

 באשראי. השקעה בנכסים בלתי מוחשיים כולל תשלומים עבור רכוש קבוע שנרכש בשנים קודמות, ואיננו כולל   (**)

 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



 

 

 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בספטמבר   30ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 ואירועים מהותייםכללי  - 1ביאור 

 

 כללי: . א

חודשים  ושלושה    תשעה של  ולתקופות  ,  2020  בספטמבר  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  

 "דוחות כספיים ביניים"(.  - באותו תאריך )להלן   ושהסתיימ

 

ולשנה שהסתיימה    2019בדצמבר    31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  

 "הדוחות הכספיים השנתיים"(.   -באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 

 , רמת גן. 38החברה הינה תושבת ישראל, נתאגדה בישראל וכתובתה: רח' בן גוריון  ב.

 

 . 1960בינואר   11 תאריך התאגדות 

 

פעילות התחלת  החברה    2011בינואר    1  תאריך  בין  והחשבונאית  המשפטית  וההפרדה  המבני  השינוי  )מועד 

 המנהלת לקרן הפנסיה(. 

 

 החברה הינה בעלת רישיון מבטח בענף ביטוח פנסיה.  

 

קרן הפנסיה   את  להפעיל  לה  לקיצבה מאפשר  גמל משלמת  קופת  אישור  עם  ביחד  זה  גימלאות  ג  -רישיון  ילעד 

 לעובדים דתיים. 

 

 קרן הפנסיה שבניהול החברה: ג.

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים. 

 

גילעד הינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את עמיתיה בביטוח פנסיוני מקיף הכולל: פנסיית זיקנה, נכות  ושאירים.  

)למעט עמיתי    1995בינואר    1מיום  לפי הוראות הממונה נאסרה קבלת עמיתים חדשים  לקרנות מסוג זה החל  

ינואר   בתקופת  הפנסיה  לקרנות  שהצטרפו  הביניים  בהסדר    1995מרס    -תקופת  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

 התחיקתי(. 

 

   ובישראל  בעולםנגיף הקורונה  התפשטות ד. 

בחברות  , החלו השפעות של התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל, על הפעילות העסקית  2020בחודש פברואר  

הכריז ארגון הבריאות העולמי על נגיף הקורונה    2020במרץ    11רבות ועל שוקי מניות וסחורות ברחבי העולם. ביום  

 כמגיפה עולמית.  

 

  המנחים   הקוים  מסמך  בסיס  על  החברה  הפעלת  מדיניות   אושרו  בה  דירקטוריון  ישיבת  התקיימה  12.3.2020  ביום

 . מגבלה  ללא,  ולצורך להתפתחויות  בהתאם ההשקעות ועדת  של התכנסות ואושרה חירום במצב החברה להפעלת

 

מדי חודש, את הערכת המצב בקשר עם מגפת הקורונה ובהתאם  בוחנת  הנהלת החברה    2020החל מחודש מרץ  

  שירותאו מתן שרות    בקשר עם קבלת קהל במשרדי החברה, תוך אימוץ תנאי התו הסגול לקבלת קהל מחליטה  

במשרדי החברה, תוך אימוץ    -ביצוע העבודה על ידי עובדיהאופן  ובקשר עם    אלקטרוני   ובדואר   בטלפון  קוחותלל

עם נוכחות מצומצמת הכרחית במשרדי החברה או עבודה    תנאי התו הסגול להעסקת עובדים או עבודה מרחוק

טרה לצמצם, ככל הניתן, את  מהעובדים מרחוק )"פעילות בקפסולות"(, וזאת במ  50%מרחוק המבוססת על עבודת  

 החשיפה להדבקות עובדי החברה בנגיף הקורונה. 

 

  שינויים   חלו  לא  זו  בתקופת  ,כן   -כמוחלו שינויים מהותיים בהיקפי הפניות לאגף שרות לקוחות.    לאבמהלך רבעון זה,  

 בהיקפי נכסי החברה המנהלת.  מהותיים 
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 )המשך(כללי ואירועים מהותיים  - 1ביאור 

 
 רכישה ומכירת משרדי החברה  ה.  

כיום, משרדי החברה המנהלת מצויים בנכס בבעלות הקרן )"המשרדים בבית נח"(, אשר הושכר ללא תמורה לחברה  

. הסכם זה אושר על ידי הדירקטוריון  2011המנהלת, במסגרת השינוי המבני שעברו החברה המנהלת והקרן בשנת  

 על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ובית המשפט המחוזי.    והאסיפה הכללית של גילעד וכן

התקשרה קרן גילעד בהסכם לרכישת משרדים )"המשרדים בבית הכשרת הישוב"(. זאת, בהתאם   4.8.2020ביום 

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

למכור את המשרדים בבית נח )נכס ששוויו הולך ופוחת( ולרכוש משרדים ששוויים ישביח והן  כלכליים לפיהם עדיף 

)בניין שאינו בבעלות הקרן( חלה פגיעה   נח  מצויים המשרדים בבית  הבניין שבו  מאחר שלאור מצבו הלוקה של 

 באיכות השירות שניתן לעמיתי הקרן )בעיות נגישות, חניה, שירותים וכד'(. 

החברה למשרדים בבית הכשרת הישוב טעונים אישור של האסיפה הכללית של גילעד, רשות שוק  העברת משרדי  

 . 2021ההון ובית המשפט המחוזי. מלוא עבודות ההתאמה בנכס צפויים להסתיים בסוף הרבעון הראשון של שנת 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א. 

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי  

"דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על    34שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי  

 שוק ההון.  רשותידי 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה אשר יושמו  

 .  2019בדצמבר  31בעריכת הדוחות הכספיים ליום  

 

 שערי החליפין וההצמדה: ב.

 להלן פרטים על מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר של ארה"ב והאירו. 

 המדד הידוע 

החליפין    שער
היציג של  

 הדולר 

שער החליפין  
היציג של  

 האירו 

 בש"ח  בש"ח  בנקודות )*(  

    

 026.4 .4413 20.100 2020  בספטמבר 30ליום 

 3.805 .4823 00.101 2019בספטמבר   30ליום 

 878.3 .4563 80.100 2019בדצמבר  31ליום 

 

 %  %  %  שיעורי השינוי 

    :שהסתיימה תשעה חודשיםלתקופה של  

 82.3 ( 0.43) ( .600) 2020 בספטמבר 30ביום  

 ( 11.34) ( 7.10)   0.50 2019בספטמבר  30ביום  

 

 :חודשים שהסתיימה שלושהלתקופה של 

   

 3.68  (  72.0) 0.10 2020 בספטמבר 30ביום  

 ( 6.33) ( 2.36) (  0.69) 2019בספטמבר  30ביום  

    

 ( 9.65) ( 7.79) 0.30 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 . 100=   2018ממוצע בסיס )*( המדד לפי 
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 השקעות פיננסיות - 3ביאור 

 . שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות   

 

 הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן.    

   

 לשווי ההוגן הוגדרה באופן הבא: הרמה    

 מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.  –  1רמה    

 

 בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום  

 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

 1רמה   1רמה   

 5,042 נכסי חוב סחירים 
     

8,634 8,617 

 

  

 הון עצמי  - 4ביאור 

, לאור תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי  מזערי  הון עצמי להיות בעלת    נדרשת  אינההחברה  

, כיוון שהחברה מנהלת קרן פנסיה ותיקה,  2012-מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( התשע"ב

 עמיתיה ותקנונה אוסר על חלוקת רווחים לבעלי מניותיה. היא בשליטה של 

 

 

 דמי ניהול - 5ביאור 

בהתאם לתקנון הקרן דמי הניהול שרשאית החברה המנהלת לגבות בכל חודש יהיו בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה  

 דש האמור. מסך נכסי הקרן ביום העסקים האחרון של החו 0.25%  -מ 12 -המנהלת ובלבד שלא יעלו על החלק ה

 מיליון ש"ח(.  22.8 –  2019מיליון ש"ח ) 24.2הינם בסך  2020דמי הניהול שאושרו ע"י הדירקטוריון לשנת  

 

החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מנגנון חישוב החזר דמי הניהול לקרן הפנסיה כפי שהוחלט בישיבת    31.12.2019ביום  

ואילך, בהתאם לדוחות הכספיים של הרבעון השלישי, ככל שיוותר בחשבון  מעתה  , כך ש29.11.2018הדירקטוריון מיום  

, זאת עד לסוף חודש ינואר  קרן הפנסיה   לחשבון ,  עודף המ   90%החברה המנהלת עודף מדמי הניהול שנגבו, יועברו עד  

ובלבד המנהלת    העוקב,  החברה  של  העודפים  עד  ישבחשבון  ש''חי מ  1.5ישארו  שבסוף    ליון  העודפים  הרבעון  מיתרת 

   השלישי.
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 הוצאות  - 6ביאור 

 הרכב:ה

 לשנה   לתקופה של שלושה  תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  סתיימה החודשים ש 

 

 31ביום  בספטמבר  30ביום  בספטמבר  30ביום 
 בדצמבר 

 0 2 0 2 9 1 0 2 0 2 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 

 אלפי ש"ח  ש"ח  אלפי  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  מבוקר בלתי  

      משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות

 6,569 1,625 1,913 5,052 5,753 משכורות עובדים 

 2,468 497 712 1,765 2,101 תוספות סוציאליות ונלוות 

 7,854 6,817 2,625 2,122 9,037 

      מערכות מידע 

 3,020 746 789 2,273 2,317 שירותי מנמ"ר ועיבוד נתונים 

 795           201 249 583 709 אחזקה ועדכון חומרה ותוכנה 

 3,026 2,856 1,038 947 3,815 

      מקצועיות 

 317 87 11 246 102 ביקורת פנים  

 176 26 46 79 138 ביקורת חשבונות ושירותי רו"ח 

 194 46 45 143 159 אקטואריה 

 626 157 139 458 482 הוצאות משפטיות 

 870 255 286 591 836 ייעוץ מקצועי 

 11 1 - 10 12 וועדות רפואיות 

 529 132 143 394 412 בגין השקעות והוצאות נתונים   ,מידע

 2,141 1,921 670 704    2,723   

      תניהול, אחזקה ותפעוליות שונו 

 945 223 250 710 692 שכר דירקטורים 

 176 36 44 117 131 ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה 

 97 38 63 86 151 אחרות  דירקטוריון הוצאות 

 187 47 47 140 140 דמי ניהול בית נח 

 419 92 86 335 230 אחזקה, ניקיון, חשמל, ארנונה 

 338 83 70 253 221 הוצאות רכב 

 176 39 59 113 162 ציוד משרדי , דואר, שליחויות, הדפסות טלפון, 

 148 54 21 131 41 מקצועית, אגרות השתלמויות, ספרות 

 1,768 1,885 640 612   2,486   

      

 1,617   384 531 1,204 1,316 והפחתות פחת 

      

 19,678     4,769 5,504 14,683 16,105 סך כל ההוצאות  
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