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 תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קרן הפנסיה  . א

 

 החברה המנהלתתיאור   .1

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

מסמכי היסוד של גילעד  ל פי  שאושרו על ידי הגופים המוסמכים. ע  ן הפועלת על פי תזכיר ותקנו  רווח, 

 הבאים: האורגנים והוראות הדין, קיימים בה 

 ; אסיפה כללית של חברים  ( א)

 ; דירקטוריון וועדות דירקטוריון, לרבות ועדת השקעות וועדת ביקורת  ( ב)

 . מנכ"ל ( ג)

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

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

 . הקרן בנאמנות עבור עמיתי  ,גילעד גימלאות לעובדים דתיים

   עמיתיה ומעסיקיהם. החברה הינה בבעלות 

 

 אור קרן הפנסיה ית .2

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

 י החברה. ל ידקרן פנסיה ותיקה, אשר מנוהלת בנאמנות ע

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

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

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

 . 267אישור מס הכנסה של הקרן הינו  מספר

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

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

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

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

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

  - ס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"דהקרן מאושרת ופועלת כמוגדר בתקנות מ 

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

 .  "(חוק קופות הגמל)להלן: " 

 

בדוח הכספי של קרן  ה  1)ראה גם ביאור    ערכה החברה תיקונים בתקנון קרן הפנסיה  2020בשנת  

 .  הפנסיה(

 

ליום   נכון  הקרן  של  והעתידיות  הצבורות  הפנסיוניות  ההתחייבויות  על    31.12.2020סך  עומדות 

כן, סך הנכסים נטו בתוספת תקבולים עתידיים, סיוע ממשלתי וסיוע כרית    - כמו.  מיליוני ₪   15,933

מיליוני    208הינו    31.12.2020)סך סיוע כרית הבטחון ליום    מיליוני ₪   15,933הבטחון עומדים גם על  

 ₪(, על כן קרן הפנסיה הינה מאוזנת ולא קיים לה גירעון אקטוארי. 

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.  12בדוח האקטוארי ובביאור   6-9להרחבה ראו סעיפים 
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 )המשך(  תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קרן הפנסיה . א

 

 מבנה ארגוני .3

 החברה  מבנה האחזקות של  . א

או    31.12.2020ליום   לגילעד אחזקה בחברות בנות והחברה איננה מנהלת קרנות פנסיה  אין 

   .)מלבד הקרן(   קופות גמל אחרות

 

 החברה המבנה הארגוני של  . ב

 החברהלהלן תרשים המבנה הארגוני של 

 

 
 

 תחומי פעילות עיקריים והשינויים שחלו בהם בתקופת הדוח הכספי  .4

או    לא חלו שינויים מהותיים בתחומי הפעילות הרגילים והשוטפים של החברה  2020במהלך שנת  

   הקרן.

בקרן מבוטחים עמיתים ממגזרים שונים ובהם: מוסדות השכלה גבוהה, מוסדות חינוך תיכוניים ועל  

קיבוצים, מ והיי טק,  ארצית, חברות תקשורת  יום  פיננסיים, רשת מעונות  ושבים  תיכוניים, מוסדות 

 ואחרים. 

 עמיתים בקרן  - 1טבלה 

 

 

  

ר"יו

הדירקטוריון

ל"מנכ

מזכיר החברה  
א "ומנהל מש

אגף 
השקעות

אגף כספים
אגף חברות  

וגביה
אגף פנסיה

אגף שירות  
לקוחות

יחידת מינהל

מערכות 
מידע

אקטואר

מזכירות
ממונה 
אכיפה

מנהל אבטחת 
מידע

מנהל 
סיכונים

יועץ משפטי מבקר פנימי

ירידה שנתית  

במס' מבוטחים  

 פעילים

% 

עמיתים  

מוקפאים בסוף  

 שנה

מקבלי 

גימלה בסוף 

 שנה

עמיתים  

פעילים בסוף 

 שנה

 שנה

6.4 5,594 5,184 2,809 2018 

8.1 5,290 5,345 2,582 2019 

9.5 4,955 5,530 2,336 2020 
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 )המשך(  המנהלת ושל קרן הפנסיהתיאור תמציתי של החברה  . א

 

 תקבולי הקרן מדמי גמולים - 2טבלה 

 

 
  כב ההכנסות בתקופת הדו"חרה  .5

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

 

 התפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה וביטוח הדדי לעמיתי הקרן  .6

 אין לקרן הסכמי ביטוח משנה.  . א

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

 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח  .ב

  

 עדכון תקנון הקרן  .1

בדוח    ה1מידע בעניין זה, מפורט בביאור  ערכה החברה תיקונים בתקנון קרן הפנסיה.    2020בשנת  

 הכספי של קרן הפנסיה . 

 

 כרית הביטחון   .2

 ה בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 12 -ז ו 1מידע בעניין זה, מפורט בביאורים 

 

 ניהול חלק מתיק הנכסים במיקור חוץ .3

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

 

 מגפת הקורונה  .4

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

בנושא "הערכות להתמודדות אפשרית עם התפרצות    5.3.2020ומיום    3.3.2020המוסדיים, מיום  

  , בה נדונו בין היתר תכנית 12.3.2020נגיף "הקורונה" בישראל, ערך דירקטוריון החברה ישיבה ביום  

המשכיות עסקית של החברה לנוכח התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ניתוח החשיפה הפוטנציאלית  

מהאמור והכלים לניהול הסיכון, נקיטת פעולות לצמצום ומניעת הדבקות בקרב עובדי החברה, תדירות  

 התכנסות הדירקטוריון וועדת ההשקעות בתקופה זו.   

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

רציפות   על  ושמירה  מרחוק  העבודה  באפשרויות  היתר  ובין  ונגישות,  תקשורת  משאבים,  תשתיות 

תפקודית וביכולת העמידה ביעדי השירות. כמו כן גיבשה ועדת ההשקעות של החברה אסטרטגיה  

ן לנוכח המפולות בשוק ההון. ועדת ההשקעות של החברה קיימה בעניין זה הערכת  לניהול כספי הקר

 מצב רציפה המבוססת על ניתוח החשיפה הפוטנציאלית של כספי הקרן לסיכונים הפיננסיים.  

 

 

 

  2020  2019  % -שינוי ב

 

4.4 - 

  

495 

 

  

473 

 

מס' מעסיקים המבטחים את עובדיהם  

 בקרן )לא כולל עצמאיים(

 

6.3 - 

  

81,253 

  

76,162 

 סכום דמי הגמולים שהתקבלו 

 )באלפי ₪(
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 אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח )המשך(  .ב
 

 מגפת הקורונה  .4

 

 "התפרצות הגל הראשון של מגפת הקורונה" 

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

בעניין "סטטוס     11.3.2020בהתאם לנדרש במכתב רשות שוק ההון למנהלי הגופים המוסדיים מיום 

 נגיף הקורונה", החברה העבירה לרשות שוק ההון, בתדירות שבועית )החל מיום  - פעילות בחירום 

(, עדכונים בקשר לסטטוס טיפול החברה בתשלומים וקצבאות, כח אדם בחברה החולה  12.3.2020

 בקורונה או הנמצא בבידוד, יכולת החברה לעבודה מרחוק, וסטטוס עבודה עם ספקים. 

 

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

וס  לעבודה מלאה  פרונטלי  החברה  באופן  ועדת ההשקעות  כולל התכנסות  דירה במשרדי החברה, 

קהל   לקבל  חזרה החברה  כן  כמו  עובדים.  להעסקת  הסגול  התו  אימוץ תנאי  תוך  לשבועיים,  אחת 

 , תוך אימוץ תנאי התו הסגול לקבלת קהל. 1.6.2020במשרדי החברה החל מיום 

 

 של מגפת הקורונה"  שני"התפרצות הגל ה 

ובשל התפרצות גל שני של נגיף הקורונה, עברה החברה לעבוד במסגרת שתי    12.7.2020החל מיום  

"קפסולות" )בכל קפסולה כמחצית מעובדי החברה(, כאשר קפסולה אחת עובדת ממשרדי החברה,  

די החברה,  לקבל קהל במשר  , באותה עת הפסיקה החברהיה עובדת מרחוק, לסירוגין. כמו כן יוהשנ

 ושירות הלקוחות ניתן באמצעות תקשורת מרחוק.  

מיום  ו  חזרה החברה לפעול באופן מלא בעבודה מרחוק.   15.10.2020ועד ליום    21.9.2020החל מיום  

של    18.10.2020 לעבודה  החזרה  החרגת  תוך  בקפסולות  פעילות  במשטר  לעבוד  החברה  חזרה 

 ת תנועה ועובדים הנמצאים בסיכון. עובדים המתגוררים בערים עליהן מוטלות מגבלו

 

 של מגפת הקורונה"   שלישי"התפרצות הגל ה 

חזרה החברה לפעול באופן    4.2.2021ובעקבות הטלת הסגר השלישי ועד ליום    17.1.2021החל מיום  

 מלא בעבודה מרחוק.  

חזרה החברה לעבוד במשטר פעילות בקפסולות תוך החרגת החזרה לעבודה של    7.2.2021מיום  

 עובדים הנמצאים בסיכון, ותוך אימוץ תנאי התו הסגול.  

עובדים אשר אינם    2לא במשרדי החברה, למעט  חזרה החברה לעבוד באופן מ  14.3.2021מיום  ו

מעוניינים להתחסן ובחרו לצאת לחל"ת. שירות הלקוחות ממשיך להינתן בשלב זה באמצעות תקשורת  

 מרחוק בלבד.  

 

בדוח  ט  1מידע נוסף בעניין התמודדות החברה עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל, מפורט בביאור  

 דוח הכספי של החברה המנהלת.  ב ה 1הכספי של קרן הפנסיה ובביאור 

 

 החלפת משרדי החברה .5

י בדוח הכספי של קרן  1ובביאור    ו בדוח הכספי של החברה המנהלת1מידע בעניין זה מפורט בביאור  

 הפנסיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 תיאור הסביבה העסקית .ג

 

 מ ב ו א  .1

הקרן פועלת בשוק הביטוח הפנסיוני לטווח ארוך )פנסיה, ביטוח וגמל(. שוק קרנות הפנסיה מורכב  

ומקרנות פנסיה חדשות    1995מקרנות פנסיה ותיקות שנסגרו להצטרפות עמיתים חדשים החל ממרץ  

 .  1995שהחלו לפעול מינואר 

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

 הרובד הראשון של הביטוח הלאומי.  

 

   2020התפתחויות כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  .2

  

 2020התפתחויות כלכליות בשנת  .א

לפי אומדנים מוקדמים לחשבונות  הושפעה מהמשבר הבריאותי והכלכלי העולמי.    2020שנת  

לשנת   לסטטיסטיקה,    2020הלאומיים  המרכזית  הלשכה  ירד  של  הגולמי  המקומי   התוצר 

בתוצר המקומי הגולמי   3.4%וזאת בהשוואה לעליה של  , 4.1% -והתוצר לנפש ירד ב  2.4% -ב

  בהוצאה לצריכה פרטית   9.4%במיוחד הירידה החדה של  בלטה    2020בשנת  .  2019בשנת  

 בהוצאה לצריכה פרטית לנפש.    11.1%וירידה של 

בעקבות המשבר הבריאותי וחוסר הרציפות בענפי משק רבים נרשמה תנודתיות גדולה בתוצר  

שנת   של  הרבעונים  בין  כאשר  2020המקומי  הראשונה  ,  השנה  במחצית  ירידה  של  נמדדה 

 בתוצר המקומי.   נרשמה עליה חדה  של השנה  משמעותית ובמחצית השניה 

 

 תוצר מקומי גולמי מנוכה עונתיות, שינוי כמותי לעומת רבעון קודם בחישוב שנתי 

 

 

בדומה לתנודות הגדולות בתוצר ובפעילות הכלכלית, כך גם המסחר בשווקי המניות בישראל  

 , התנהל בתנודתיות גדולה.  ברבעון הראשון של השנה ירד מדד מניות  2020ובעולם, בשנת 

 מתחילת השנה. 16.3% - ובהמשך השנה עלה המדד והשלים עליה של כ 20% - בכ S&P -ה
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 )המשך(  העסקיתתיאור הסביבה  .ג

 

 )המשך(   2020התפתחויות כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  .2

 

 מדיניות מוניטארית ופיסקאלית  . ב

, בהמשך לעלייה בשיעור של  0.7%ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של    2020במהלך שנת  

וביחס לאירו    7.8%  -, ייוסף השקל ביחס לדולר בשיעור של כ2020. בשנת  2019בשנת    0.6%

 . 9.6% -הוא ייוסף בשיעור של כ 

. לאור  0.25%לא חל שינוי בריבית בנק ישראל והיא עמדה על    2020שנת  ברבעון הראשון של  

, על  2020באפריל    6-עוצמת הפגיעה בפעילות הכלכלית בישראל, החליטה הועדה המוניטרית ב 

 מאז.  , שיעור אשר לא השתנה0.10% - ל  0.25% -הורדת הריבית מ 

 
 כניות הסיוע של ממשלת ישראל  ות

משבר הקורונה, שגרם לפגיעה כלכלית קשה ומהירה במשקי הבית ובעסקים, הביא את ממשלת  

מיליארד ש"ח,    80  -, על שורה של צעדים בהיקף כולל של כ 2020ישראל להחליט בחודש מרס 

יליארד ש"ח, לצורך  מ  130  -מיליארד ש"ח ובהמשך ליותר מ   100  - אשר הורחבו בחודש מאי לכ 

הת המשבר.  עם  השאר,והתמודדות  בין  כללו,  ותמיכה   כניות  מדינה  בערבות  הלוואה  קרנות 

 בעצמאים. 

 

 מוניטרית של בנק ישראל התכנית ה

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

 הריבית, כדי לתמוך בשוקי ההון ובעסקים, לרבות:   

הפתוח  .  1 בשוק  שונים    ,פעילות  מסוגים  ממשלתיות  אג"ח  של  המשני  בשוק  רכישה  כולל 

ג"ח הממשלתי מתפקד  מיליארד ₪, על מנת לוודא ששוק הא   85  - ולתקופות שונות לפדיון ב

וביציבות   הכלכלית  בפעילות  ולתמוך  במשק  תנאי האשראי  על  להקל  ומתוך מטרה  כיאות 

 מיליארד ש"ח.  46.2,עמד היקף הרכישות על   2020בדצמבר  31-הפיננסית. נכון ל

ומעלה, כבטוחות,    AAביצוע עסקאות ריפו עם אג"ח ממשלתי וכן עם אג"ח תאגידיות בדירוג   .  2

 . ת פיננסיים מול מוסדו

מיליארד ש"ח על בסיס סמן רחב    15תכנית לרכישת אג"ח קונצרני בשוק המשני בהיקף של  .  3

ומעלה, ואינו כולל אג"ח של חברות    A-של ניירות ערך. הסמן כולל אך ורק חברות בדירוג  

 זרות, אג"ח בעלות מרכיב הוני ואג"ח שלא צמודות לשקל ואינן בריבית קבועה.  

 מיליארד ש"ח.  3.5עמדה על  2020בדצמבר   31-יתרת הרכישות נכון ל  

מהתוצר, וזאת לעומת גרעון שנתי   11.7%  -ל   2020הגרעון הכולל של הממשלה זינק בשנת  

 .  2015-2019בשנים   3.9%עד  1.1%בהיקף של 

 .  2019בשנת  59.6%מהתוצר לעומת  73% - לכ 2020החוב הממשלתי עלה בשנת   

 

 ההון התפתחויות בשוק  . ג

בשנת   התאפיין  הממשלתיות  החוב  אגרות  במהלך    גדולה  בשונות  2020שוק  הרבעונים  בין 

בשיעור    2020מדד אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בשנת  בסיכום שנתי עלה  השנה.  

 . 1.3% -צמודות עלה בשיעור של כ -ואילו מדד אגרות החוב הממשלתיות הלא 1.2% -של כ 

,  2020ממשלתיות )אג"ח חברות( צמודות המדד, שמר על יציבות בשנת  -מדד אגרות החוב הלא

,  מהשפעת המשבר על מצב החברות חדות ברבעון הראשון לאור החשש    ירידות שעריםלאחר  

 והתאוששות ברבעונים הבאים.  

ואילו בעולם נרשמו בדרך כלל עליות מחירים    3%  - בכ  2020ירד בשנת    125ת"א  מדד המניות  

ואילו מדד הנסדק רשם עליות חדות של   16%  - בכ  S&P500בארה"ב עלה מדד  בסיכום שנתי.  

 . 2019ת בשנ 38% -, וזאת לאחר עליות מחירים של כ 47% -כ
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ועל   .ד קרן הפנסיה   עסקי החברה,  על  והוראות חדשות  חוקים, תקנות  השפעת 

 נתוני הדוח הכספי 

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

בהסדר(, אשר פורסמו מינואר  רשות שוק ההון )להלן : ההוראות(, החלות על קרנות  פנסיה ותיקות )שלא 

לתוקף  2020 וייכנסו  הוראות שפורסמו  ליישום  ונערכת  לתוקף  ההוראות שנכנסו  את  מיישמת  . החברה 

 בעתיד. 

 

 חוקים, תקנות וחו רי רשות שוק ההון  .1

אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות שיאריכו את תוקפן של תקנות הפיקוח    2020בחודש יולי   . א

והוראת שעה(,  על שירותים   )תיקון  ישירות בשל ביצוע עסקאות(  )הוצאות  גמל(  )קופות  פיננסיים 

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

"תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו מהארץ לתקופה    2020-3-1פורסם חוזר פנסיה    2020בפברואר   . ב

צריכה לשלוח הודעה על כניסתן לתוקף של הוראות    תיקון"; ולפיו קרן פנסיה ותיקה אינה  –ממושכת  

צו הגנת הפרטיות )בעניין דיווח על מקבלי קצבה השוהים בחו"ל לתקופה העולה על שישה חודשים(  

והוראות החוזר כאמור, לעמיתים שאינם פעילים ושלא יכולים להיות שוב פעילים, בכפוף לכך שאינם  

 זכאים ושלא יכולים להיות זכאים לקצבה. 

, על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל ולנוכח הצורך של  2020אפריל  -במהלך החודשים מרץ . ג

הגופים המוסדיים לפעול במהירות להתמודדות עם השלכות המצב תוך מגבלות על פעילותם )בהם  

 גידול ניכר בהיקף העבודה מרחוק(, פרסמה רשות שוק ההון, מספר הוראות שעה, וביניהן: 

"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני",    2020-9-3דיים  חוזר גופים מוס  (א)

ולפיו ככל שגוף מוסדי יקבל אינדיקציה כי המסלקה אימתה שלגורם המתפעל ישנה הרשאה  

יידרש להעביר את   מהמעסיק לביצוע פעולה כאמור בהתאם לכללי המערכת, הגוף המוסדי 

קשה )לנוכח העובדה שתיקון זה עתיד לסייע לגופים  המידע בנוגע ליתרת הפיצויים בהתאם לב

, שהוראת שעה זו תהפוך  2020-9-12אף לאחר המשבר, נקבע במסגרת חוזר גופים מוסדיים  

 להוראה קבועה(. 

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

על בסיס המידע    באמצעות הרשאה לחיוב חשבון  עדכון", ולפיו ניתן לבצע הפקדת כספים  –

ליום   לחוזר  מהנספחים  חלק  הוראות  נדחו  כן  כמו  מעסיקים,  ממשק  בקובץ  המדווח 

22.11.2020  . 

עדכון" דחה את מועד   – "אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל   2020-9-4חוזר גופים מוסדיים  ( ג)

 . 21.2.2021עובדים ליום    10  - ל  4המעסיקים בין  התחולה בקשר לדיווח ממוכן לגבי מעסיקים  

"הוראת שעה: תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים    2020-9-5חוזר גופים מוסדיים   ( ד)

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

ביחס לרבעון הראשון לשנת  ו  2019פרסום מרכיבי תשואה ופרסום הוצאות ישירות, בגין שנת 

יום. וכן פוטר מהחובה להגשת הדוחות )בגין התקופות כאמור(    30  - ל  15לתקופה שבין    2020

 בעותקים קשיחים. 

"ניהול נכסי    5לשער   4פרק    – "תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020-9-6חוזר גופים מוסדיים   (ה)

עד הנדרש לדיווח על חריגה  הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה", האריך את המו  – השקעה  

ימי עסקים לחודש; וזאת כהוראת שעה לשלושה חודשים. כמו כן    10  - ממגבלות ההשקעה מ 

נקודות    10ההשקעה הצפויה, עד לטווח סטייה של    קבע, שחריגה מטווח הסטייה במדיניות 

 האחוז, תיחשב כחריגה פאסיבית, ולפיכך לא תיראה כשינוי במדיניות ההשקעה. 
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ועל   .ד קרן הפנסיה   עסקי החברה,  על  והוראות חדשות  חוקים, תקנות  השפעת 

 )המשך(  נתוני הדוח הכספי

 

 )המשך(   חוקים, תקנות וחו רי רשות שוק ההון .1

"ניהול נכסי    5לשער   4פרק    – "תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020-9-8חוזר גופים מוסדיים   (ו)

הקורונה" על מנת לאפשר לגופים המוסדיים להגיב  הוראת שעה על רקע אירוע    –השקעה"  

בשוק,  לתנודות  מהיר  לגבי    באופן  הנדרש  הקבוע  לסטות מהמבנה  המוסדיים  לגופים  הותר 

אנליזות לצורך רכישת אג"ח בשוק המשני, ולהעביר את שיקול הדעת בקשר להיקף האנליזה  

ליום   עד  יש 31.7.2020לוועדת ההשקעות  בו  לדחות את המועד  וכן  אשר    ,  אנליזות  לעדכן 

. כמו כן,  31.8.2020, וזאת עד ליום  31.7.2020עד    1.4.2020צפויות לפקוע בתקופה שבין  

וועדת ההשקעות תבחן את התניות    31.7.2020על מנת לייעל את תהליך ההשקעה עד ליום  

החוזיות ואמות המידה הנדרשות, ותקבע את מידת הרלבנטיות שלהן ביחס לרכישת האג"ח  

 המשני.   בשוק 

הוראת שעה" ולפיו גוף מוסדי    -"שירות ללקוחות גופים מוסדיים    2020-9-9חוזר גופים מוסדיים   ( ז)

רשאי שלא לכלול בממוצע השנתי, הנדרש לחישוב משך זמן ההמתנה למענה טלפוני אנושי,  

 ועד למועד פקיעתן של   15.3.2020את נתוני התקופה שמיום 

העוב ( ח) מספר  )הגבלת  חירום  שעת  נגיף  תקנות  התפשטות  צמצום  לשם  עבודה  במקום  דים 

 . 2020-הקורונה החדש(, התש"ף

גופים מוסדיים   ( ט) גוף מוסדי    -"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020-9-10חוזר    – דירקטוריון 

הוראות שעה על רקע אירוע הקורונה", מאפשר לדירקטוריון לדחות דיונים בנושאים שגרתיים,  

( לעניין חישוב התדירות  29.3.2020-30.6.2020כך שתקופת הקורונה  (, לא תובא בחשבון 

הנדרש, למעט דיונים הנדרשים לעניין ההתמודדות עם אירוע הקורונה, וזאת בכפוף לקביעת  

הדירקטוריון כי אין בדחייתם כדי להוות סיכון על הגוף המוסדי או העמיתים. כן נקבע שניתן  

ד שלפחות פעם ברבעון הדירקטוריון יתכנס לקיים ישיבות דירקטוריון באמצעי תקשורת ובלב

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

הדירקטוריון   ישיבת  פרוטוקול  אישור  מועד  לעיל(  )כמפורט  הקורונה  תקופת  למשך  הוארך 

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

שבין   בתקופה  כי  תוך  30.6.2020עד    20.4.2020נקבע  לממונה,  מוסדי  גוף  ימסור  ימי    5, 

הקורונה.   באירוע  שעסקה  בישיבה  שהתקבלו  הדירקטוריון  החלטות  תמצית  את  עסקים, 

הוראות השעה לגבי ביטול חובת הדירקטוריון  ,  2020הוארכו, עד תום שנת    2020בספטמבר  

ו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי, לגבי דחיית מועד אישור הפרוטוקולים של  וועדותי

ישיבות דירקטוריון וועדותיו, ולגבי הדרישה לדיווח לממונה על תמצית החלטות דירקטוריון או  

 ועדות שהתקבלו בדיונים שעסקו באירוע הקורונה. 

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

" מאריך את המועדים האחרונים להגשת הדוחות הכספיים בין  2020לרבעון הראשון של שנת 

, וזאת עד ליום  2020היתר של קרן הפנסיה ושל החברה המנהלת בגין הרבעון הראשון לשנת 

30.9.2020 . 

ספים בגופים המוסדיים,  , פנתה רשות שוק ההון במכתב למנהלי הכ2020באפריל    19ביום   (יא)

ולפיו בין היתר יש לבחון ירידות ערך בגין נכסים לא   בעניין "חישוב שווי נכסים לא סחירים" 

סחירים אשר התגבשו בהם סממנים מובהקים לירידת ערך מהותית לאור משבר הקורונה וכי  

ות במקרים  בחינה כאמור ושווי מעודכן של נכסים, ככל שיתגבש, יגובו במסמכים מתעדים, לרב

 בהם לא ניתן להעריך באופן מהימן אם מתקיימת ירידת ערך או לא ניתן לבססה כאמור. 

תיקון"  - "משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל   2020-2-2פורסם חוזר גמל    2020ביוני   (יב)

ולפיו חברה מנהלת תשלח המחאה לכלל העמיתים )למעט מנותקי קשר( שבבעלותם חשבון  

  2020ש"ח. המשלוח יבוצע באופן הדרגתי בחמש פעימות מאוקטובר    10  - קטן שאינו נמוך מ

 .  2021עד אוקטובר 
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ועל   .ד קרן הפנסיה   עסקי החברה,  על  והוראות חדשות  חוקים, תקנות  השפעת 

 נתוני הדוח הכספי )המשך( 
 

 )המשך(   חוקים, תקנות וחו רי רשות שוק ההון .1

  – "תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020-9-16מוסדיים  פורסם חוזר גופים    2020באוקטובר   (יג)

"ניהול נכסי השקעה" )תיקונים שונים(" שקבע מספר תיקונים להוראות פרק    5לשער    4פרק  

ניהול נכסי השקעה במטרה לייעל את תהליך ההשקעות של הגופים המוסדיים. וכן קבע מספר  

לות ההשקעה בגופים להשלכות  ( שנועדו להתאים את פעי31.3.2021הוראות שעה )עד ליום  

של המשבר הכלכלי. ההוראות כאמור מתייחסות בין היתר להלוואות הגוף המוסדי ללקוחותיו,  

 עדכון רשימת חברות הדירוג המאושרות לדירוג חוב מחוץ לישראל, ועוד. 

פרק    - "תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020-9-19פורסם חוזר גופים מוסדיים    2020בנובמבר   (יד)

השקעה"     5ער  לש  4 נכסי  אשר    - "ניהול  תנאים  היתר  בין  נקבעו  ולפיו  פנימי"  דירוג  מודל 

בהתקיימם ייראה מודל דירוג פנימי של גוף מוסדי, כמודל דירוג פנימי שאישר הממונה בהתאם  

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים    1לתקנה  

. התנאים נועדו להבטיח כי מודל דירוג פנימי שגוף מוסדי יעשה בו  2012-מוסדיים(, התשע"ב

שימוש ישקף בצורה ראויה את הסיכונים של האשראי שהוא מנהל ואת הדירוג הראוי של סוגי  

"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020-9-20אשראי שונים. בהתאם פורסם חוזר גופים מוסדיים  

מודל דירוג פנימי" שקבע  בין היתר    -ממונה על שוק ההון"   "דיווח ל  5לשער    4חלק    3פרק    -

את אופן הדיווח לממונה אודות דירוגים שביצע הגוף המוסדי באמצעות מודל דירוג פנימי, ברמת  

הנכס הבודד, על מנת לאפשר פיקוח ראוי של הרשות על יישום מודלים לדירוג פנימי שאישר  

 הממונה.

ממו  2021בינואר   (טו) "עמדת  הממונה"    – נה  פורסמה  אישור  קבלת  טרם  משרה  נושא  פעולות 

המתייחסת להתנהלות הראויה של גוף מוסדי ונושא משרה מיועד בו, בתקופה בה טרם התקבל  

יום מהגשת בקשת האישור למינויו; ולפיה מועמד    60אישור הממונה למינויו, או טרם חלפו  

ר נכללת תחת הגדרות התפקיד  לכהונה כנושא משרה בגוף מוסדי יימנע מלבצע כל פעולה אש

והסמכויות של המשרה אליה יועד, למעט פעולות הנדרשות לשם הכנה לתפקידו כנושא משרה  

 בגוף המוסדי. 

פגיעה באי תלותו של רואה חשבון מבקר עקב מתן    –פורסמה "עמדת ממונה    2021בינואר   ( טז)

ביישו הנדרשים  לעקרונות  באשר  הממונה  עמדת  את  המפרטת  נלווה"   הוראות  שירות  ם 

תלות של רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי עקב מתן שירות נלווה. זאת, לאור  -הנוגעות לאי

החשיבות בהבטחת פעילותו העצמאית והמקצועית של רואה חשבון מבקר בגוף מוסדי ולשם  

הגברת מידת הוודאות כי דוחותיהם הכספיים של הגופים המוסדיים משקפים באופן נאות את  

 תוצאות פעילותם.  מצבם הכספי ו

"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק    2021-9-1פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021בינואר   ( יז)

עדכון" שבין היתר דוחה בשנה את הכניסה לתוקף של הגבלת השימוש    –החיסכון הפנסיוני  

)מעל   ליום    100של הפקדות מעסיקים  לגבי  1.2.2022עובדים( באמצעות חשבון נאמנות,   .

, וכן נקבע כי הרשאה לחיוב חשבון של מעסיק,  20.6.21שק אירועים, הדחיה הינה עד ליום  ממ

 לא תאפשר לגוף מוסדי לנכות ריבית פיגורים באמצעות ההרשאה. 

  – "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל    2021-9-2פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021בינואר   (יח)

בהיזונים  העוסקות  ההוראות  נדחו  ולפיו  שהופקד    עדכון"  תשלום  להשבת  בקשה  החוזרים, 

עובדים הדחיה הינה ליום    3-10ביתר, ומבנה דיווח אחיד, כדלקמן: לגבי מעסיק המעסיק בין  

 . 19.6.2022עובדים הדחיה הינה ליום  3 -. ולגבי מעסיק המעסיק פחות מ 20.2.2022
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והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן   .ד ועל  השפעת חוקים, תקנות  הפנסיה  

 נתוני הדוח הכספי )המשך( 

 

 טיוטות תקנות וחו רי רשות שוק ההון  .2

גמל",    2020באוגוסט   . א בקופת  חשבון  "מרכיבי  מוסדיים  גופים  לחוזר  תיקון  טיוטת  פורסמה 

המציעה לתקן את המנגנון הקבוע בחוזר כך ששינוי ייחוס יתרה פטורה )לעניין מס( ליתרה שאינה  

בכפוף להמצאת אישור כי ניתן שינוי ייחוס הפוך בקופת גמל אחרת, וזאת על  פטורה, יבוצע רק  

 מנת למנוע אפשרות של קבלות הטבות מס שלא כדין. 

"ניהול נכסי    5לשער    4פרק    – פורסמה טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020באוגוסט   . ב

לעניין הסדרי חוב    השקעה", המציעה לקבוע כי הוראות הפרק כאמור בחוזר המאוחד, יחולו רק

בעייתיים )חוב בהשגחה מיוחדת, חוב מסופק או חוב בפיגור(, לבטל את ההחרגה לעניין חובות  

שהונפקו מחוץ לישראל, כך שההוראות הרלבנטיות בפרק ניהול נכסי השקעה יחולו גם על חוב  

 מחוץ לישראל, וכי וועדת ההשקעות תקבע גם את סמכויות ועדת האשראי. 

"ניהול נכסי    5לשער    4פרק    – פורסמה טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד    2020באוגוסט   . ג

חוב    – השקעה"   באגרת  להשקיע  רשאי  יהיה  מוסדי  גוף  כי  המציעה  היברידיות,  חוב  אגרות 

ולמחזיקים בה נחיתות לעומת   היברידית )אגרת חוב המאפשרת דחייה של תשלומי הריבית, 

ש  אחרות  חוב  באגרות  המחזיקים  לכך:  זכויות  בכפוף  אחרים(,  חוב  בעלי  וזכויות  המנפיק  ל 

המנפיק התחייב    שהרכישה מתבצעת במסגרת הנפקה לציבור או רכישה בשוק המשני הסחיר,

שאיגרת החוב תדורג על ידי חברה מדרגת עד למועד פירעונה הסופי ושהמנפיק התחייב לשלם  

 וב ההיברידית. ריבית גבוהה יותר במקרה של ירידת דירוג שלו או של אגרת הח

בעלי    2020בספטמבר   . ד על  ודיווח  משרה  נושאי  "אישור  מוסדיים  גופים  חוזר  טיוטת  פורסמה 

תפקיד בגופים מוסדיים" המציעה נוסח להודעה לממונה על מינוי דירקטור מכהן לכהונה נוספת,  

 והוספת שאלות לנוסח ההודעה על מינוי נושא משרה בגוף מוסדי. 

טי   2020באוקטובר   .ה )משיכת  פורסמה  גמל(  )קופות  פיננסים  שירותים  וטת תקנות הפיקוח על 

עמית של  התשפ"א- כספים  בהפקדה(,  שחייב  אבטלה  במצב  לקבוע  2020-עצמאי  המציעה   ,

עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים שלא בדרך של קצבה או  -הוראות בקשר לזכות של עמית

על שירותים פיננסיים )קופות  ( לחוק הפיקוח  3)ב23בדרך של היוון חלק מהקצבה, לפי סעיף  

 . 2005-גמל(, התשס"ה 

"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021בינואר   . ו "ניהול נכסי    5לשער    4פרק    –פורסמה טיוטת 

)השאלת ניירות ערך(" המציעה לעדכן את הוראות פרק ניהול נכסי השקעה ולהתאימן    – השקעה"  

דשה המאפשרת השאלה ישירה בין  לתיקון שבוצע בתקנון הבורסה )במסגרתו הושקה מערכת ח

 משקיעים במגוון מכשירים פיננסיים( בכל הקשור להשאלות ניירות ערך על ידי הגוף המוסדי. 

החוזר המאוחד    2021בינואר   .ז הוראות  "תיקון  טיוטת  נכסי    5לשער    4פרק    - פורסמה  "ניהול 

של החוסכים    השקעה" )שיתוף פעולה עם קרן קשורה(", וזאת במטרה להגביר עניינם וטובתם

בעסקה למתן שירותי ניהול השקעות על ידי גוף מוסדי לקרן שהיא צד קשור לגוף מוסדי ונטרול  

 חששות לניגודי עניינים. 

"ניהול נכסי    5לשער    4פרק    – פורסמה טיוטת "תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021בפברואר   . ח

וה חברתיים  סביבתיים,  להיבטים  הנוגעים  השקעה  )שיקולי  תאגידי  השקעה"  ממשל  יבטי 

ולסיכונים מתפתחים, סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים(", המציעה לחייב את ועדת השקעות של  

משקיע מוסדי לקבוע, במסגרת מדיניות ההשקעה הכללית שנקבעה על ידה, מדיניות שמתייחסת  

לוונטיים  להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטים של ממשל תאגידי, ככל שאלו עשויים להיות ר 

ולהשפיע על ביצועי תיק ההשקעות; במסגרת מדיניות ההשקעה הצפויה אותה מפרסם המשקיע  

 המוסדי, הוא יפרסם גם את שיקולי ההשקעה כאמור. 
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ועל   .ד קרן הפנסיה   עסקי החברה,  על  והוראות חדשות  חוקים, תקנות  השפעת 

 נתוני הדוח הכספי )המשך( 

 

 שוק ההון טיוטות תקנות וחו רי רשות  .2

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה    2021בפברואר   .ט

התשפ"א  )תיקון(,  מוסדיים(  גופים  על  בתקנות  2021-החלים  תיקונים  מספר  לערוך  המציעה   ,

- הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב

הגדלת גמישות השקעה לקרנות ותיקות בניהול נכסים, ובין היתר הועלה השיעור    –, שעיקרן  2012

מתוך שווי נכסי הקרן, הופחת שיעור ההשקעה    35%  - ל  22%  -חופשי להשקעות קרן ותיקה מ

לקרנות   מותר  בהן  סל,  וקרנות  קרן  יחידות  של  סולידיים  ואג"ח  הלוואות  ישראל,  מדינת  באג"ח 

, כמו כן לרשימת הנכסים בהם קרן ותיקה רשאית להשקיע  75%  - ל  90%  - ע, מותיקות להשקי

יורה הממונה(,    35%)ללא מגבלת   כאמור(, התווספו הלוואות לדיור )העומדות בתנאים עליהם 

הלוואות )בסכומים עליהם יורה הממונה, שניתנו לאחר שנעשה חיתום להלוואה על ידי צד שלישי,  

או  על בסיס עקרונות מודל חית  והלוואות בערבות מלאה  ועדת השקעות(  ום מוגדרים שאישרה 

חלקית של מדינת ישראל.  כמו כן הוצע להחיל המגבלה על השקעות גופים מוסדיים בתעודות סל,  

רק על קרנות סל שהן צד קשור לגוף המוסדי, ושאינן קרנות שמשקיעות בהתאם לכללי ההלכה  

ם הסרת חסמי השקעה בבחינת השקעות פוטנציאליות  היהודית. כן מוצעים מספר תיקונים שמטרת

בתשתיות בישראל והגברת הגמישות של גופים מוסדיים בהרכבת תיק השקעות שיוכל להשיא  

 תוחלת תשואה גבוהה יותר עבור החוסכים. 

 

   מצב כספי  . ה

 

 ההתחייבויות הפנסיוניות   .1

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

 

 וקטור ריביות   .2

 ג בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 12בדו"ח האקטוארי ובביאור    6.6.2מידע בעניין זה מפורט בסעיפים  

 
 הרכב ההתחייבויות הפנסיוניות   .3

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

 

 

 

 

 

 

 בדצמבר  31

2020 

 בדצמבר  31

2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   התחייבויות פנסיוניות צבורות 

 6,616,298 6,809,368 לפנסיונרים

 5,492,918 5,028,185 זכויות שנצברו –לעמיתים פעילים 

התחייבויות   –לעמיתים  פעילים 

 עתידיות 

2,737,658 2,931,245 

 1,465,382 1,358,263 לעמיתים מוקפאי זכויות 

   

 16,505,843 15,933,474 סה"כ התחייבויות 
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 )המשך( מצב כספי  . ה

 

   בסיס החישוב .4

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

 

 וסיוע ממשלתי בגין כרית הבטחוןהאקטוארי בקרן הגרעון יתרת  .5

ה בדוח הכספי  של  12  - ז ו 1בדו"ח האקטוארי ובביאורים    5,  6,7,9מידע בעניין זה מפורט בסעיפים  

 . קרן הפנסיה

 

   שינויים בהיקף נכסי קרן הפנסיה .6

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

 

 תוצאות פעולות  .7

 דוח הכנסות והוצאות  .א

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.  5מידע בעניין זה מפורט בעמוד 

 

 מדיניות השקעות  . ב

דירקטוריון   שקובע  הכוללת  למדיניות ההשקעות  בכפוף  מתבצעת  הקרן  של  ההשקעות  פעילות 

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

 השיקולים העיקריים הבאים:  

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

 ר  מח"מ והצמדה. בעיק

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

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

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

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

 בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה.   

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

 השקעה, אזורים גאוגרפיים וכו'.   

 להלן תמצית השינויים בתיק ההשקעות של החברה: 

הג  2020בשנת   .1 )מכהקרן  סחירים  לא  בנכסים  השקעות     2019בסוף    50.9%  - דילה 

 ( על חשבון מניות. 51.9%% -לכ

 .   27% - באפיק הממשלתי, נותרה החשיפה לאג"ח סחיר כ .2

   66.5% - שיעור אגרות החוב הממשלתיות בתיק )סחיר ולא סחיר( נותר כ .3

מכ .4 לאשראי  החשיפה  את  הקרן  הקטינה  הקונצרני,     2019בסוף    12.5%  - באפיק 

 , וזאת לאור התשואות הנמוכות.   2020בסוף שנת  11.9% -לכ

בסוף    9.5%  - לכ  2019בסוף שנת    11.5%-שיעור המניות בתיק ההשקעות של הקרן ירד מכ .5

 .   2020, לאור מכירות ומימוש רווחים בעקבות עליות המחירים בשנת 2020שנת 

מכ .6 עלתה  הקרן  של  הנזילות  בסוף    5%  - לכ  2019בסוף    3.5%  -רמת  הנכסים   מסך 

 . 2020שנת 

. שיעור ההוצאות מתוך סך נכסי  3.15%הייתה התשואה הנומינלית ברוטו של הקרן  2020בשנת 

 . 2.96%, והתשואה הנומינלית נטו היתה 0.18%הקרן היה 

 

 דמי ניהול  . ג

 הפנסיה. בדוח הכספי של קרן   15מידע בעניין זה מפורט בביאור 
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 מצב כספי )המשך(  . ה

   רמי כספיםתח ית  .8

  ש"ח. מיליון 76 - היו כ 2020לקרן תזרים מזומנים שלילי מפעולות שוטפות. סה"כ דמי הגמולים בשנת 

 מיליון ש"ח.   388 -היו כ  2020סה"כ תשלומי פנסיה ופדיון זכויות ששולמו לעמיתים בשנת 

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

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

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

 ן. הקר

גירעון אקטוארי. אלמלא הצטרפה הקרן   לה  ולא קיים  נכון למועד הדו"ח, קרן הפנסיה הינה מאוזנת 

  1,511של   לקרן היה עודף התחייבויות על נכסים בסך    - להסדר "כרית הבטחון" וביצעה הפחתת זכויות  

הב כרית  בגין  והסיוע הממשלתי  הגירעון האקטוארי  עם  נוספים בקשר  פרטים  ראה  מיליוני ₪.  טחון 

ובביאורים     5,  6,7,9בסעיפים   ו1בדו"ח האקטוארי  . תזרים  ה בדוח הכספי  של קרן הפנסיה12  - ז 

 בדוח האקטוארי.   10מזומנים עתידי חזוי מפורט בסעיף 

 

   השפעת גורמים חיצוניים .9

 . אין נושאים רלבנטיים לדיווח 

 

 הליכים משפטיים בהם מעורבת הקרן  .10

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

   תביעות משפטיות. שתי תלויות כנגד הקרן   31.12.2020לתאריך   הפנסיה.

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

 של קרן הפנסיה.  

 

 תהליכי עבודה והבקרות הפנימיות בקרן   . ו

 

    הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .1

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

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

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

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

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

 בהוראות אלו. 

 . ההצהרות הנדרשות נחתמו ומצורפות לדוחות הכספיים 

 

  בקרה פנימית על דיווח כספי .2

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית    2020בדצמבר    31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום   

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

 הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

 

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

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

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

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

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

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

 

   דיווחים נלווים .4

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

יועבר    למבוטחהבקרה הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית או  

 . של השנה העוקבת אמצע חודש יוני   שוק ההון עד  לרשות

 

 

 

 

 

 גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  גילעד   .20213.24

 שם התאגיד   תאריך 

 

 

 

 

 

 

 תפקידים  חתימה  שמות החותמים 

   

 יו"ר הדירקטוריון  ______________ . מר שאול יהלום 1

 

 . מר יואב ערמוני 2

 

______________ 

 

 המנהל הכללי 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ 
 חברה מנהלת 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 

  2020לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( לשנת    סקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות .1

 )להלן: "הדוח"(. 

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

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

 ה המכוסה בדוח. לתקופ

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

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

 המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. 

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

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

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

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

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

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

 שוק ההון; רשות ( ולהוראות הממונה על  IFRSים )לתקני דיווח בינלאומי 

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

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

 - הערכתנו; וכן 

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

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

 - המנהלת על דיווח כספי וכן

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

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

 הפנימית על דיווח כספי: 

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

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

 - מידע כספי:  וכן 

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

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

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
  

24.3.2021  

 יואב ערמוני  תאריך 

 מנהל כללי  
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ 
 חברה מנהלת 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 , מצהירה כי: רם  - לילך לבאני, 

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

 )להלן: "הדוח"(.  2020

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

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

 ה המכוסה בדוח. לתקופ

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

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

 המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. 

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

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

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

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

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

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

 שוק ההון; רשות ( ולהוראות הממונה על  IFRSלאומיים )לתקני דיווח בינ

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

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

 - הערכתנו; וכן 

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

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

 - המנהלת על דיווח כספי וכן

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

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

 הפנימית על דיווח כספי: 

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

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

 - על מידע כספי:  וכן

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

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

 

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

  
24.3.2021  

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

 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

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

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

( והוראות הממונה על  IFRSם בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) נאותה של דוחות כספיים המפורסמי

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

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

 ה של דוח כספי. ולהצג

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

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

( ביצוע, לרבות ביצוע  monitorנטרים ) נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומ

 נהלי בקרה פנימית. 

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

- "ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של  2020בדצמבר    31על דיווח כספי ליום  

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

  החברה המנהלת , הבקרה הפנימית של  2020בדצמבר   31( כי ליום  believesהערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית. 

 

 

 

 

 _____________   שאול יהלום   יו"ר הדירקטוריון 

 _____________     יואב ערמוני    מנכ"ל  

 _____________   , רו"ח רם  -לילך לב     כספים    אגף מנהלת 

 

 

 24.3.2021 תאריך אישור הדוח 
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  

 בקרה פנימית על דיווח כספי

 
ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה "( ליום  

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי    2020בדצמבר,    31
(.  COSO  - ן  )להל  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-ה

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את  
האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח דירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על  

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

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

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה,   פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 
מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה  
פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון  

ית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו  והתפעול של בקרה פנימ
 כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות  
(,  IFRSוההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )של דיווח כספי  

ודרישות הגילוי כפי שנקבעו בהוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. בקרה פנימית על דיווח כספי  
ירוט סביר, משקפות  ( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפ1של חברה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: )

( מספקים מידה  2במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה( )
סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי  

( הממונהIFRSבינלאומיים  בהוראות  שנקבעו  כפי  הגילוי  ודרישות  וחסכון.    (,  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על 
ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה;  

גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות  3)-ו ( מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או 
 ולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכ

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

 נסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה. לבלתי מתאימות בגלל שינויים ב
בדצמבר,    31לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  

 . COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  2020
בדצמבר,    31ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של החברה לימים  ביקרנו גם בהתאם לתקני  

  31והדוח שלנו מיום  2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום   2018-ו   2020
 , כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים. 2020במרץ 

 
 בריטמן אלמגור  הר ושות' 

 רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

  2021למרץ   24 אביב, - תל
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  .                       

 ותיקה קרן פנסיה 
 (Certificationה צ ה ר ה )

 
 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 

)להלן:    2020"( לשנת  קרן הפנסיהלעובדים דתיים )להלן: "   סקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות  .1

 "הדוח"(. 

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

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

 המכוסה בדוח. לתקופה 

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

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

 , למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. והתנועה בקרן הפנסיה 

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

 - :  וכןקרן הפנסיה הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של  

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

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

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

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

 שוק ההון; רשות ולהוראות הממונה על   חשבונאיים מקובלים 

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

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

 - וכן

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

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

 - וכן  הנוגע לקרן הפנסיה המנהלת על דיווח כספי

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

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

 : הנוגע לקרן הפנסיה

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

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

 - :  וכןהנוגע לקרן הפנסיה לסכם ולדווח על מידע כספי

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

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

 .הפנסיה

 

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

 

 

 

 

 

 

 
24.3.2021  

 יואב ערמוני  תאריך          
 מנהל כללי  
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 ותיקה קרן פנסיה 

 (Certificationה צ ה ר ה )
 

 , מצהירה כי: רם  - לילך לבאני, 

)להלן:    2020"( לשנת  קרן הפנסיהסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "  .1

 "הדוח"(. 

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

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

 לתקופה המכוסה בדוח. 

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

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

 , למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. והתנועה בקרן הפנסיה 

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

 - :  וכןקרן הפנסיה של  הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 

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

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

 במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

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

 שוק ההון; רשות ולהוראות הממונה על   חשבונאיים מקובלים 

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

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

 - וכן

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

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

 - וכן  הנוגע לקרן הפנסיה המנהלת על דיווח כספי

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

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

 : הנוגע לקרן הפנסיה

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

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

 - :  וכןהנוגע לקרן הפנסיה כספי מידע 

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

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

 

 פי כל דין.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
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 רו"ח  רם  -לילך לב 
 כספים  אגף   מנהלת 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקה קרן פנסיה 
 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

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

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

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

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

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

 . כספי

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

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

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

 נהלי בקרה פנימית. 

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

ליום   כספי  של  2020בדצמבר    31דיווח  הפנימית  הבקרה  במודל  שנקבעו  קריטריונים  על  בהתבסס  - "ה , 

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

על    קרן הפנסיה , הבקרה הפנימית של  2020בדצמבר    31( כי ליום  believesהערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 דיווח כספי הינה אפקטיבית. 

 

 

 _____________   שאול יהלום   יו"ר הדירקטוריון 

 _____________     יואב ערמוני    מנכ""ל  

 _____________   , רו"ח רם  - לילך לבכספים      אגף מנהלת 

 

 

 24.3.2021תאריך אישור הדוח: 
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 לבעלי המניות של רואה החשבון המבקר  דוח

 גילעד גמלאות לעובדים דתיים 
 פנימית על דיווח כספיבקרה 

,  בדצמבר 31 יוםל(,  "הקרן"  -להלן )מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג  שלאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ביקרנו
 Committee of-ה  ידי  על שפורסמה פנימית  בקרה  של המשולבת במסגרת  שנקבעו  קריטריונים על בהתבסס 2020

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  להלן(- COSO ה .)  גילעד  וההנהלה של דירקטוריון
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי   גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן החברה המנהלת(

  וההנהלה בדבר  דירקטוריוןה , הנכללת בדוח של הקרן ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
  הקרןהבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

 בהתבסס על ביקורתנו. 
ארה"ב בדבר  ב Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש  
, מכל הבחינות המהותיות,  קוימה אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרה מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

נו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי,  . ביקורתשל הקרן בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 
התפעול של בקרה פנימית  ותכנון ה  אפקטיביותבחינה והערכה של    וכןחולשה מהותית,  שקיימתהערכת הסיכון 

הוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים  שבהתבסס על הסיכון 
 ספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. שביקורתנו מ

דיווח כספי   שלמהימנות התהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי   נה הי קרן של בקרה פנימית על דיווח כספי 
שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם   רשות  דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להוראות הממונה על של  ההכנהו

  יובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר 1964שור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד לתקנות מס הכנסה )כללים לאי 
רשומות   לניהול  מתייחסים( 1מדיניות ונהלים אשר: ) אותםכוללת את  קרןפנסיה. בקרה פנימית על דיווח כספי של ה

)לרבות הוצאתם מרשותה(   קרןשל נכסי ה וההעברות ת העסקאות אנאות  באופן, בפירוט סביר, משקפות במדויק ואשר
( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם להוראות  2)

שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד  רשות הממונה על  
נעשים רק בהתאם   קרןל ה ש כספים  והוצאת כספים  קבלתפנסיה ושה  ירובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוז  1964

טחון לגבי מניעה או גילוי  י( מספקים מידה סבירה של ב 3)-; והחברה המנהלת של וההנהלה הדירקטוריון להרשאות 
  להם להיות שיכולה, הקרן נכסי  של מורשים בלתי(  מרשות הוצאה)לרבות  העברהבמועד של רכישה, שימוש או  

 על הדוחות הכספיים.  מהותית  ההשפע
 

הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת   לגלותאו  למנועלא ש עשויה בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 
לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות    חשופהכלשהי   נוכחיתהעתיד על בסיס הערכת אפקטיביות  לגבימסקנות  

 נהלים תשתנה לרעה. ה אומדיניות ה של הקיום מידת בגלל שינויים בנסיבות או ש
 

  31קרן ליום ה שלקיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  החברה המנהלתלדעתנו, 
 . COSOהמשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  שנקבעו במסגרת קריטריוניםבהתבסס על  2020בדצמבר,  

 
  2019-ו 2020בדצמבר,    31קרן לימים  ההכספיים של   הדוחותבישראל, את  מקובלים בהתאם לתקני ביקורת   גםביקרנו 

  חוות כלל,  2021 במרץ 24מיום והדוח שלנו  2020בדצמבר    31בתקופה שהסתיימה ביום השנים  משתילכל אחת ו
 . כספיים  דוחות אותם על מסויגת בלתי דעת

 כדלקמן:  לנושאמבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב  
בגין  התחייבויות פנסיוניות ולדוח האקטואר המצורף. גרעון הקרן לפני הסיוע הממשלתי  – 12-' וז1לאמור בביאורים 

  ליוני ש"ח ואומדן הסיוע הממשלתי י מ   208 -בכ 2020בדצמבר,   31מסתכם ליום  כרית הבטחון ולאחר הפחתת הזכויות 
 . ליום המאזן מכסה את מלוא הגרעון הנ"ל  בגין כרית הבטחון

 
 ' שותואלמגור  הר  בריטמן

 חשבון רואי
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