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   לבעלי המניות שלרואה החשבון המבקר  דוח

 מלאות לעובדים דתיים בע"מ יגילעד ג
 

 

בדצמבר    31לימים  "(,  המנהלת  החברה " –   להלןמ ) ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע" 

על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה    ותעל השינויים בהון והדוח   ותעל הרווח הכולל, הדוח  ותואת הדוח  2019-ו  2020

אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה    . דוחות כספיים2020בדצמבר    31שהסתיימה ביום  

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(  ערכנו את ביקורתנו בהתאם 

על1973-התשל"ג בדוחות  -.  ביטחון שאין  סבירה של  מידה  להשיג  ולבצעה במטרה  לתכנן את הביקורת  נדרש מאיתנו  אלה  תקנים  פי 

של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת   הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית

גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון והנהלה של החברה וכן הערכת נאותות  

 ו. ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנ 

 

 

בדצמבר    31מים  לי  המנהלת   לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה

  31כל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  ל   שלה  השינויים בהונה ותזרימי המזומנים  ,את תוצאות פעולתיה  2019-ו  2020

 . על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הממונה( ובהתאם להנחיות IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )בהתאם ל , 2020בדצמבר  

 

 

גם, בהתאם לתקני   רו  PCAOBביקרנו  ידי לשכת  כספי, כפי שאומצו על  דיווח  פנימית על  אי חשבון  בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה 

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת  2020בדצמבר    31ליום    המנהלת  בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה

כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אפקטיביות    2021במרץ    24והדוח שלנו מיום    COSOמשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  

 . המנהלת י של החברה הבקרה הפנימית על דיווח כספ

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

 

 

 

 2021במרץ,   24אביב, -תל
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 דוחות על המצב הכספי 
 
 
 

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום   

  2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

    
    נכסים:

 2,768 3,735 3 נכסים בלתי מוחשיים 
 365 736 4 רכוש קבוע 

 3,470 1,720 5 חייבים ויתרות חובה 
 

   6 השקעות פיננסיות: 

 8,617 -   נכסי חוב סחירים 

 8,617 -   סך כל השקעות פיננסיות 
 

 11,484 20,251 7 מזומנים ושווי מזומנים 

    

 26,704 26,442  סך כל הנכסים 

    
    
    

   8 הון
 17,901 17,901 9 קרן שמורה 

 2,200 1,816  יתרת רווח  

 20,101 19,717  סך כל ההון

    
    התחייבויות: 

 3,705 3,697 10 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  

 2,898 3,028 11 זכאים ויתרות זכות 

 6,603 6,725  סך כל ההתחייבויות 

    

 26,704 26,442  סך כל ההון וההתחייבויות

    
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 
 
 

    2021במרץ  24          

 , רו"ח לילך לב רם יואב ערמוני  יהלוםשאול  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 מנהלת אגף כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 על הרווח הכולל  דוחות

 

 

 לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה   

 בדצמבר  31ביום  בדצמבר  31ביום  בדצמבר  31ביום   

  2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור  

     

     

     

       11,536  21,709 20,741 12 דמי ניהול מקרן הפנסיה  

 (28) 52 (61) 14 רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון 

 212  208 209 15 הכנסות אחרות 

 11,720  21,969 20,889  סך כל ההכנסות  

     

      

   8,856     9,037 10,122  משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות  

 3,689     3,815 4,191  מערכות מידע 

 2,352     2,723 2,904  מקצועיות 

 2,408     2,486 2,391  ניהול, אחזקה ותפעוליות שונות 

 1,697  1,617 1,890  פחת והפחתות 

 19,002  19,678 21,498 16 סך כל ההוצאות 

     

 (  7,282) 2,291    ( 609)  רווח )הפסד( לשנה 

     

 

 : כולל אחר)הפסד( רווח 

     

 סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד: 

בגין   נטו  ההתחייבות  של  מחדש  מדידות 

 225      הטבה מוגדרת 

 

   (1,005 ) 

 

 264 

 

 ( 7,018) 1,286     ( 384)       לשנההכולל )הפסד( סך כל הרווח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 על השינויים בהון ותדוח

 

  

 

 
 קרן שמורה 

רווח  יתרת 
 סה"כ  (הפסד)

 אלפי ש"ח  

 

   2018בינואר  1יתרה ליום 

 

 

   17,901   7,932 25,833 

    

 ( 7,282) ( 7,282)  הפסד לשנה 

    

    כולל אחר: רווח רכיבים של 

    

 264  264 -    מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 

    

 2018בדצמבר   31יתרה ליום 

 

17,901    914  18,815 

    

 2,291  2,291  -    רווח לשנה 

    

    רכיבים של הפסד כולל אחר: 

    

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

   

    

    

 2019בדצמבר   31יתרה ליום 

 

17,901    2,200 20,101 

    

 ( 609) ( 609) -    הפסד לשנה 

    

    רכיבים של רווח כולל אחר: 

    

 225 225 -    מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 
 

   

    

 2020בדצמבר   31יתרה ליום 

 

17,901   1,816 19,717 

    

    

 

 

 

 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 שהסתיימה לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31יום בבדצמבר  31יום בבדצמבר  31יום ב

202020192018

ח "ש אלפי ח "ש אלפי ח "ש אלפי 

)*( מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים  

( 7,282)       2,291      (609)     רווח )הפסד( לשנה  

פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים: 

הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:  

31      (37)69 נכסי חוב סחירים  

 פחת והפחתות: 

230 179180 רכוש קבוע 

1,467 1,7111,437 נכסים בלתי מוחשיים 

1,9591,580 1,728

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים 

1,962 (  3,286)     1,750      שינוי בחייבים ויתרות חובה 

)**( ( 528)318      )**(  108 שינוי בזכאים ויתרות זכות   

164      177      217לעובדים, נטו שינוי בהתחייבויות בשל הטבות  

2,075     (2,791 ) 1,598

( 3,956)  1,080      3,425מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת  

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  

( )**( 329) (65)( **) (775) רכישת רכוש קבוע  

( 560)( 1,028)( *)* (629,2) מוחשיים השקעה בנכסים בלתי 

( 2,878)8,3768,746 רכישות, נטו של השקעות פיננסיות 

481 172373 ריבית שהתקבלה 

( 3,286)5,3428,026מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה 

( 7,242)8,7679,106 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

9,620 11,4842,378מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת 

2,378 20,25111,484 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

40  39   39 מקדמות בגין הוצאות עודפות  –)*( כולל תשלומי מיסים 

. 2018ולא בשנת   2020אלפי ₪ נכלל בשנת   27הסכום בסך  , 2020נרכש רכוש קבוע באשראי שנפרע בשנת   2018בשנת  )**( 

אלפי ₪, הסכום לא נכלל בשנה זו ויכלל בשנה שבה האשראי יפרע.  49הושקעו בנכסים בלתי מוחשיים באשראי בסך   2020בשנת         

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

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי ואירועים מהותיים - 1ביאור 

 

 הגדרות: א. 

 

 בדוחות כספיים אלה: 

 

 . גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ - החברה המנהלת  החברה,

 

   .גילעד גימלאות לעובדים דתיים - גילעד   הקרן,

 

 . 1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אחוק  - חוק הפיקוח 

 

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

 

   .שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות  - שוק ההון  רשות 

 

 ההון, ביטוח וחסכון.  הממונה על שוק - הממונה 

 

 . 1964- )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"דתקנות מס הכנסה  - תקנות מס הכנסה 

 

ובתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(   IAS  24  -כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

 . 2012 –)כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים( התשע"ב  

 

 מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  - מדד 

 

 . 2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  - בעלי עניין 

 

 

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

 . 1960בינואר   11תאריך התאגדות  

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

 החברה ערכה תיקון מקיף בתקנון ההתאגדות בהתאם.   המנהלת לקרן הפנסיה(.

 

 החברה הינה בעלת רישיון מבטח בענף ביטוח פנסיה.  

קופת גמל משלמת לקיצבה מאפשר לה להפעיל את קרן הפנסיה   זה ביחד עם אישור  גימלאות    –רישיון  גילעד 

 לעובדים דתיים. 

 

 

 קרן הפנסיה שבניהול החברה:  ג.

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים. 

 

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

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

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

 התחיקתי(. 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 לת חברה מנה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי ואירועים מהותיים )המשך( - 1ביאור 

 

   ובישראל  בעולםנגיף הקורונה  התפשטות ה.  

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

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

 כמגיפה עולמית.  

 

לנוכח    בה  דירקטוריון  ישיבת  התקיימה   12.3.2020  ביום החברה  של  עסקית  המשכיות  תכנית  היתר  בין  נדונו 

התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ניתוח החשיפה הפוטנציאלית מהאמור והכלים לניהול הסיכון, נקיטת פעולות  

בישיבה  התכנסות הדירקטוריון וועדת ההשקעות בתקופה זו.    תדירותלצמצום ומניעת הדבקות בקרב עובדי החברה,  

  התכנסות  ואושרה  חירום   במצב  החברה  להפעלת  המנחים  הקוים  מסמך  בסיס  על   החברה  הפעלת  יניות מד  אושרוזו  

 . מגבלה ללא, ולצורך להתפתחויות בהתאם ההשקעות  ועדת של

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

ובין   ונגישות,  ביעדי  תקשורת  וביכולת העמידה  רציפות תפקודית  על  ושמירה  היתר באפשרויות העבודה מרחוק 

 השירות. 

 

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

  שירותת  מחליטה בקשר עם קבלת קהל במשרדי החברה, תוך אימוץ תנאי התו הסגול לקבלת קהל או מתן שרו

במשרדי החברה, תוך אימוץ    -אופן ביצוע העבודה על ידי עובדיהובקשר עם    אלקטרוני   ובדואר   בטלפון  קוחותלל

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

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

 החשיפה להדבקות עובדי החברה בנגיף הקורונה. 

 

  חלו   לא  זו  בתקופת  ,כן  -כמוחלו שינויים מהותיים בהיקפי הפניות לאגף שרות לקוחות.    לא  2020במהלך שנת  

 בהיקפי נכסי החברה המנהלת.  מהותיים  שינויים

 

ביאור  ראה    - על נכסיה והתחייבויותיה  התפשטות נגיף הקורונה השפעות  להתמודדות עם  הקרן בקשר עם היערכות  

 .קרן הפנסיה הכספי של  בדוח ט1

 
 רכישה ומכירת משרדי החברה  ו. 

  בשנת "(.  המאוחדת   החברה: " זה)בסעיף    אחת   משפטית  אישיות  המנהלת  והחברה  הפנסיה  קרן  היו  2011  לשנת  עד

  אלה   שימשו  ומאז"(,  נח   בבית)"המשרדים    גן  ברמת  155'בוטינסקי  ז'  ברח  משרדים  המאוחדת  החברה  רכשה   1996

 .  החברה המאוחדת  כמשרדי

לקרן    הועברו במסגרת השינוי המבני,    .המנהלת   מהחברה  הפנסיה   קרן  הופרדו  שבו  מבני  שינוי   נערך  2011  שנתב

וההתחייבו הנכסים  כל  זאת,  יוהפנסיה  לעומת  הקרן.  בהשקעות  הקשורים  נכסים    נותרות  המנהלת  בחברה 

בחברה המנהלת הנכסים וההתחייבויות הקשורים בעובדים,    נותרווהתחייבויות הקשורים בניהול הקרן. כך לדוגמא,  

 ספקים וכד'.  

רק לצורך  השינוי המבני היו המשרדים בבית נח חלק מהרכוש הקבוע של החברה המאוחדת, ושימשו אך ו   טרם

,  כחלק מהשקעותיה במקרקעין  הוחלט כי הבעלות במשרדים בבית נח תועבר לקרן הפנסיהלאור זאת,  .  גילעד ניהול  

החלטה זו אושרה  שנה )ממועד השינוי המבני(.    24למשך    תמורה  ללאהמשרדים יושכרו לחברה המנהלת    -ומנגד  

 הון, ובית המשפט המחוזי. על ידי דירקטוריון החברה, האסיפה הכללית שלה, רשות שוק ה

 

  למגמה  בניגוד הפיזי של המבנה.    מצבו  התדרדר האחרונות,    בשנים .  1996בית נח בשנת  גילעד עברה למשרדי  

לכך,    מעברשל המשרדים בבית נח דווקא החל במגמת ירידה.    שוויים,  הנכסים  במחירי   עליה  של  באזור  הכללית

  בהתאם , חדרי השירותים ועוד.  החניון  –ספקים באשר לאיכות הבניין  והתקבלו בגילעד תלונות רבות מצד עמיתים  

ו  לכך, החליט שעדיף למכור את המשרדים    גילעדשל  וועדת הבקורת    עדת ההשקעותדירקטוריון הקרן בהמלצת 

,  גילעד. המלצה זו אושרה על ידי דירקטוריון  ישביח  ששווייםבבית נח )נכס ששוויו הולך ופוחת( ולרכוש משרדים  

  בבית   המשרדים)"   ברק  בניב  9'בוטינסקי  זברחוב  בהסכם לרכישת משרדים    גילעד  התקשרה  2020ובמהלך שנת  

 "(. הישוב הכשרת 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי ואירועים מהותיים )המשך( - 1ביאור 

 

 )המשך(   רכישה ומכירת משרדי החברה ו. 

על מנת למכור את משרדי גילעד בבית נח )ולעצור את חשיפת הקרן לירידת הערך שלהם( ולאפשר לחברה המנהלת  

לעבור למשרדים שיאפשרו מתן שירות הולם לעמיתי הקרן, אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של גילעד תיקון  

ום המשרדים בבית נח(. עם זאת,  כך שיחול על המשרדים בבית הכשרת הישוב )במק   2011-להסכם השכירות מ

דמי   בין  ההפרש  את  המשקפים  למדד,  צמודים  שכירות  דמי  הפנסיה  לקרן  תשלם  המנהלת  החברה  כי  הוחלט 

השכירות הראויים למשרדים בבית הכשרת הישוב למול דמי השכירות הראויים למשרדים בבית נח. על פי הערכות  

אש"ח לחודש. בנוסף, על פי הנחיית רשות שוק ההון, החליט    29, הפרש זה עומד על  2020שמאי שנערכו בדצמבר  

תתבצע בחינה מחדש "תיאורטית" לדמי השכירות, בדגש על שינויים במחירים    2028דירקטוריון גילעד, כי בשנת  

למשרדים  שבין דמי השכירות הראויים  המשרדים בבית נח. ככל שבחינה זו תעיד שההפרש  של    ם בנכסים מסוג

אש"ח, יוגדלו דמי השכירות    29-למשרדים בבית נח גבוהים יותר מובין דמי השכירות הראויים  שוב  בבית הכשרת הי

 בהתאם. 

 

-)ג( לחוק הנאמנות, תשל"ט13בהתאם לסעיף  הסדר זה אושר על ידי רשות שוק ההון, ויובא לאישור בית המשפט 

1979 . 

 

נח למשרדים בבית הכשרת הישוב  עבודות ההתאמה לצורך מעבר משרדי החברה המנהלת   מהמשרדים בבית 

 . 2021צפויות להסתיים בסוף הרבעון הראשון של שנת 
 

 מדיניות חשבונאית  - 2ביאור 

 

 כללי: א. 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות.  

 (.IFRSח כספי בינלאומיים )הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיוו

   .שוק ההון רשותכמו כן הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על ידי  

 

 בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים:  ב.

 

 הדוחות הכספיים מוצגים על בסיס העלות ההיסטורית בערכים נומינליים. 

 

 הפסד: מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או  ג.

  

 הוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על מהות ההוצאות.   

 להערכת החברה סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלבנטי יותר.   
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 מדיניות חשבונאית )המשך(  - 2ביאור 

 

 מטבע הפעילות ומטבע חוץ:  ד.

 

 מטבע הפעילות ומטבע הצגה  . 1

 

 הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים, שהינו מטבע הפעילות של החברה. 

 

מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת  

 נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. עסקאותיה, ולפי מטבע זה 

 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  . 2

 

עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ ועסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות(  

נרשמים עם ההכרה הראשונית בהם לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים  

ר החליפין  וההתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות לפי שע 

 במועד זה.  

 

 שערי החליפין וההצמדה: ה.

 

 . הדו"ח על המצב הכספייתרות הצמודות למדד, נכללו לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך  . 1

 . הדו"ח על המצב הכספייתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות לו, נכללו לפי השער היציג לתאריך   . 2

 

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

 

 המדד הידוע 

שער החליפין  
היציג של  

 הדולר 

שער החליפין  
היציג של  

 האירו 

 בש"ח  בש"ח  בנקודות )*(  

    

 .9443 .2153 .20100 2020בדצמבר  31ליום 

    

 3.878 3.456 100.80 2019בדצמבר  31ליום 

 

 %  %  %  שיעורי השינוי: 

    

 1.70 ( 6.97)  ( 0.60) 2020בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה 

    

 ( 9.65) ( 7.79)  00.3  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 . 100=    2018)*( המדד לפי בסיס ממוצע                
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 מדיניות חשבונאית )המשך(  - 2ביאור 

 

 הערכת נכסים והתחייבויות:  ו.  

 

הכספי   והדיווח  החשבונאות  תקני  פי  על  המקובלים  המדידה  כללי  את  תואמת  וההתחייבויות  הנכסים  הערכת 

 (. IFRSהבינלאומיים )

 

 רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים  .  1

 

שנצבר בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחת מחושב לפי שיטת "הקו  מוצגים לפי עלות בניכוי פחת  

 הישר" על בסיס תקופת השימוש המשוערת בנכסים. 

 

 נכסי חוב סחירים  .  2

 

נכסי החוב הסחירים מוחזקים למסחר ומשוערכים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. השערוך הינו על פי שווי  

 או הפסדים נזקפים לדו"ח על הרווח הכולל. השוק לתאריך הדוחות הכספיים. רווחים 

 

 מזומנים ושווי מזומנים  .  3

 

שווי מזומנים נחשבים על ידי החברה כהשקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים  

מוגבלים   אינם  ואשר  ההשקעה  ממועד  חודשים  שלושה  על  עולה  אינה  המקורית  שתקופתם  קצר,  לזמן 

 בשעבוד. 

 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסים  .  4

 

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך ביתרה בדוחות הכספיים של נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע ונכסים  

בלתי מוחשיים(  כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה  

דוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה  השבה. במקרים בהם היתרה ב-בדוחות הכספיים אינה בת

ההשבה הוא הגבוה  -ההשבה שלהם. השווי בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לשווי בר-על הסכום בר

מבין מחיר המכירה נטו, ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור  

ספציפיים לכל נכס. נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע  נכיון לפני מס המשקף את הסיכונים ה

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה  שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח  -סכום בר

 רווח והפסד. 

 

 הטבות לעובדים .  5

 

ופדיון   פיטורין  לפיצויי  התחייבות  פנסיה,  כוללות  העסקה  סיום  ימי מחלה. הטבות  הטבות החברה לאחר 

 תכניות להטבה מוגדרת. בחלקן תכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן  החברה לאחר סיום העסקה הינן 

הוצאות בגין התחייבות החברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת נזקפות לרווח והפסד  

ההפרש   ההפקדה.  לביצוע  החברה  מחויבת  בגינם  העבודה,  שירותי  הספקת  ההפקדה  במועד  סכום  בין 

 העומד לתשלום לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג כהתחייבות בסעיף זכאים ויתרות זכות. 

הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת נזקפות לרווח והפסד, תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות  

ות היוון תזרימי  באמצע   רה בגין תכנית להטבה מוגדרת נקבעבתום כל שנה. הערך הנוכחי של מחויבות החב 

התוכנית   בגין  הצפויים  העתידיים  אג"ח  המזומנים  של  שוק  לתשואות  המתאים  היוון  בשיעור  שימוש  תוך 

בעלות תקופות פדיון הזהות בקרוב למועדי הסילוק    ,קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה הנקובות בש"ח

ות החשבונאית של החברה עלות  בהתאם למדיני  החברה המצטטת.שהתקבל מ, כפי  החזויים של התוכנית

 בדו"ח על הרווח או ההפסד. משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות הריבית נטו נכללת בהוצאות  

רווחים והפסדים אקטואריים   נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם.  רווחים והפסדים אקטואריים 

 ד מאוחר יותר.  שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד במוע
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 מדיניות חשבונאית )המשך(  - 2ביאור 

 

 הערכת נכסים והתחייבויות )המשך(: ו. 

 

 הטבות לעובדים )המשך(  .  5

 

של   ההיוון  שיעור  בסיס  על  נקבעות  התכנית  נכסי  על  ריבית  הכנסות  הוגן.  בשווי  נמדדים  התוכנית  נכסי 

הריבית  המחויבות, לתחילת התקופה, ונזקפות לרווח והפסד כחלק מעלות הריבית נטו. ההפרש בין הכנסות  

יסווג מחדש לרווח או    תכנית לבין התשואה הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולאהעל נכסי  

 הפסד במועד מאוחר יותר.  

התחייבות החברה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדו"ח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי של  

 המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית. 

 

 בסיס ההכרה בהוצאות והכנסות: . ז

  

  שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה. הכנסה מוכרת בדוחות הכנסה נמדדת ומוכרת לפי 

ההוצאות וההכנסות נרשמות על בסיס מצטבר    על רווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לה.

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. 

 

 נכסים בלתי מוחשיים  - 3ביאור 

 תוכנות מחשב  

 אלפי ש"ח  

  עלות

 12,443 2019  בינואר 1יתרה ליום 

 1,028 תוספות 

 13,471   2019בדצמבר   31יתרה ליום 

 2,678 תוספות 

 16,149 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

  הפחתה שנצברה  

 9,266 2019בינואר   1יתרה ליום 

 1,437   הפחתה שהוכרה במהלך השנה 

 10,703   2019 בדצמבר  31יתרה ליום 

 1,711 הפחתה שהוכרה במהלך השנה 

 12,414 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  

  הערך בספרים 

 3,735 2020בדצמבר  31ליום 

  

 2,768 2019בדצמבר  31ליום 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 רכוש קבוע  - 4ביאור 

 מכונות ציוד  
 ומכשירים 

ריהוט משרדי,  
 ציוד ואביזרים 

 סה"כ 
 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    עלות

    1,432  62  1,370 2019בינואר   1יתרה ליום 

 65  -  65 תוספות 

 1,497 62  1,435 2019בדצמבר   31יתרה ליום 

 550  14  536   תוספות

    

 2,047 76  1,971 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

    

 

    פחת שנצבר 

   952      16     936 2019בינואר   1יתרה ליום 

 180  4  176 תוספות 

 1,132  20  1,112   2019בדצמבר   31יתרה ליום 

 179  4  175 תוספות  

 1,311  24  1,287 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

    

    הערך בספרים 

 736 52  684 2020בדצמבר  31ליום 

    

 365 42  323 2019בדצמבר  31ליום 

    

 

 חייבים ויתרות חובה - 5ביאור 

 

 

   בדצמבר 31ליום 
2020 

   בדצמבר 31ליום 
2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 2,706 641 קרן הפנסיה 

 8 31 הכנסות לקבל 

 329 760 הוצאות מראש 

 427 288 חייבים אחרים

 3,470 1,720 סה"כ חייבים ויתרות חובה 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 השקעות  פיננסיות  - 6ביאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכסי חוב סחירים  .א

 הרכב:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב  .ב

 נכסי חוב סחירים: 

 

 

 

 

 

 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ג

 באופן הבא:  הלשווי ההוגן הוגדר הרמה  הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן. 

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

 ים ויתרות חובה, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייב 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בדצמבר 31ליום 
2020 

   בדצמבר 31ליום 
2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   סחירים נכסי חוב 

 8,617 -         מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: 

 

   בדצמבר 31ליום 
2020 

   בדצמבר 31ליום 
2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   אגרות חוב ממשלתיות 

   מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  

 8,617 -         מוחזקות למסחר 

 ריבית אפקטיבית 

 

   בדצמבר 31ליום 
2020 

בדצמבר   31ליום 
9201 

 חוזים א 

 - 0.82 - צמוד למדד המחירים לצרכן 

 0.35 - שקלי 

 

   בדצמבר 31ליום 
2020 

   בדצמבר 31ליום 
2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 8,617 -         :  1רמה  
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 מזומנים ושווי מזומנים  - 7ביאור 

 

 

   בדצמבר 31ליום 
2020 

  בדצמבר 31ליום 
2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
 11,484 20,251 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית 

 11,484 20,251 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

 

 

  -יומיות  בנקאיות  הפקדות  בגין  יביתר   שיעורי  על  המבוססת  שוטפת  ריבית  המאזן  ליום  נושאים  הבנקאיים  בתאגידים  המזומנים

0.01%  (31.12.2019  0.16%) . 

 

 הון עצמי  - 8ביאור 

 

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

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

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

 

 קרן שמורה  - 9ביאור 

 

כחלק מהשינוי המבני הותרו בידי החברה המנהלת מזומנים בגובה הקרן השמורה המיועדת למטרת שיפור מערך המיחשוב  

 של קרן הפנסיה. 

שהתקבלו, נכון  הקרן השמורה    שהחברה טרם השתמשה בהם לשיפור מערך המיחשוב מתוך סך כספייתרת המזומנים  

 מיליון ש"ח(.  6.1 -כ 31.12.2019מיליון ש"ח )  6.1 -כהינם   31.12.2020ליום 

 

 של הטבות לעובדיםבנכסים והתחייבויות  - 10ביאור 

 

 הטבות לאחר סיום העסקה   

 

לעובד בעת פיטורין או פרישה )לרבות עובדים  דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים  

או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, לפי  ,  ספציפיות אחרות(העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות  

   . ת החברה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום ההעסקהיו . התחייבו 14סעיף 

משכורת האחרונה של  המתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על  הטבות לעובדים  בשל  התחייבות החברה  חישוב  

 צרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו. לדעת ההנהלה, יו   ,העובד, אשר

 

ות המסווגות כתוכנית הטבה מוגדרת או כתוכנית הפקדה  הפקד   ל ידיההטבות לעובדים לאחר סיום ההעסקה, ממומנות, ע 

 מוגדרת כמפורט להלן: 

 

 קדה מוגדרת תוכנית הפ

 

הפקדותיה השוטפות של    ו , על פי1963  – , התשכ"ג  פיצויי פיטורין  לחוק   14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף  

פוטר ביטוח,  בחברות  בפוליסות  ו/או  פנסיה  בקרנות  הופקדו  ו החברה  בגינם  לעובדים,  נוספת  התחייבות  מכל  אותה  ת 

בגין ת  תוכניות הפקדה מוגדרת. ההוצאות  וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות  לעיל. הפקדות אלו  וכניות  הסכומים כאמור 

בהתאמה ונכללו במסגרת    ש"ח אלפי    500וסך    חאלפי ש"   572לסך    2019  -ו  2020ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים  

 הוצאות משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות. 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך( - 10ביאור 

 

 תוכנית הטבה מוגדרת  

 

מטופל ע"י החברה כתוכנית  שאינו מכוסה ע"י הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל,  תשלומי הפיצויים  החלק של  

בקרנות פנסיה ובפוליסות ביטוח  הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה סכומים  

 מתאימות. 

 

 ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים נטו   הרכב .א

 

 

   בדצמבר 31  
2020 

  בדצמבר 31  
2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
   

בגין   מוגדר תוכניות    התחייבויות  נטות והטבה   ,- 

 3,705 3,697 ראה ב' להלן 

   

 תוכניות הטבה מוגדרות  ב.

 

 הרכב  .1

 

 

   בדצמבר 31  
2020 

בדצמבר   31
1920 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 812 812 ערך נוכחי של התחייבויות בלתי ממומנות 

 7,888 8,198 ערך נוכחי של התחייבויות ממומנות 

 8,700 9,010 סך ערך נוכחי של התחייבות 

 ( 4,995) ( 5,313) שווי הוגן של נכסי התוכנית 

    3,705     3,697        סה"כ התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות, נטו 

 

 ת בגין תוכנית הטבה מוגדרת ההתחייבו התנועה בערך הנוכחי של .2

 

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 7,292 8,700 בינואר  1יתרה ליום 

 270 192 עלות הריבית 

 388 429 עלות שירות שוטף 

 (407)      -        הטבות ששולמו 

   )רווחים( הפסדים בגין מדידות מחדש:

בהנחות   משינויים  הנובעים  אקטואריים  הפסדים 

    8            (45) דמוגרפיות 

)רווחים( הפסדים אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות  

 1,149  ( 266) פיננסיות 

 8,700  9,010 בדצמבר    31יתרה ליום 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך( - 10ביאור 

 

 תוכניות הטבה מוגדרות )המשך(  ב.

 

 נכסי התוכנית   .3

 

 נכסי התוכנית   .א

 פוליסות ביטוח מתאימות. נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים ע"י קרנות פנסיה וכן 

 

 התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית:  .ב

 

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 4,769 4,995 בינואר  1יתרה ליום 

 176 110 הכנסות ריבית  

    152      (86) רווחים )הפסדים( בגין מדידות מחדש 

   305 294 הפקדות לתוכנית ע"י המעסיק 

 ( 407) - הטבות ששולמו 

 4,995 5,313 בדצמבר   31יתרה ליום 

 

 ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .4

 

 בדצמבר   31ליום  בדצמבר   31ליום  

 020  2 9 1 0 2 

  %  % 

   

 0.80 .910 )ריאלי( שיעורי ההיוון

 0.80 .910 נכסי התוכנית הצפויה על  שיעורי התשואה 

 2                         2      עליית שכר צפויה )ריאלי( שיעורי 

 0       0      יעורי תחלופה ועזיבה ש

   

לתשואות שוק של אג"ח קונצרניות צמודות  שימוש בשיעור היוון המתאים  קרן  לצורך היוון ההתחייבות עושה ה 

תוכנית מבוסס על  ה  שיעור התשואה החזוי על נכסימדד באיכות גבוהה כפי שהתקבל מהחברה המצטטת.  

 אותה ריבית. 

 

 ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות   .5

 

האקטואר  בהנחות  סביר  באופן  אפשריים  שינויים  על  בהתבסס  נקבעו  שלהלן  הרגישות  לתום  ניתוחי    שנתיות 

 הדיווח.  

 הקיימת בין ההנחות:   שהיניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כל

אלפי   882 -אם שיעור ההיוון היה גדל )קטן( בנקודת אחוז אחת, המחוייבות להטבה מוגדרת היתה קטנה ב -

 אלפי ש"ח בהתאמה(.   1087  -אלפי ש"ח, גדלה ב  914  -)אשתקד קטנה ב  ש"ח(.אלפי    1045  -ש"ח )גדלה ב

המחוייבות להטבה מוגדרת היתה    ,אם שיעור העלאות משכורות חזוי היה גדל )קטן( בנקודת אחוז אחת -

  849  -אלפי ש"ח, קטנה  ב  994  -)אשתקד גדלה ב  אלפי ש"ח(.  847  -אלפי ש"ח )קטנה ב  976  -גדלה ב

 אלפי ש"ח בהתאמה(. 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך( - 10ביאור 

 

 תוכניות הטבה מוגדרות )המשך(  ב.

 

 נתונים היסטוריים  .6

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

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

      

      

ערך נוכחי של ההתחייבות  

 7,035 7,292  8,700 9,010 בגין ההטבה המוגדרת 

 

5,915 

 3,872 4,412 4,769  4,995 5,313 שווי הוגן של נכסי התוכנית 

 ( 2,043) ( 2,623) ( 2,523) ( 3,705) ( 3,697) גרעון בתוכנית 

 

 

 

 

 הוצאות שנזקפו לרווח והפסד  .7

 

 

שהסתיימה  לשנה  
   בדצמבר 31ביום  

2020 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2019 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

 371   388 429 עלות שירות שוטף 
 232   270 192 ריבית בגין ההתחייבות להטבות 

 ( 146)   ( 176)  ( 110)  ריבית על נכסי התוכנית   

    
 457     482     511   סך הוצאות בגין הטבות לעובדים 

                                        

 . תוספות סוציאליות ונלוות  ,משכורותכל ההוצאות נכללו בסעיף                                       

 

 זכאים ויתרות זכות  - 11ביאור 

 

 

  בדצמבר  31ליום 
2020 

  בדצמבר 31ליום 
2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
   

 729 716 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורות 

 27 49 הוצאות לשלם בגין רכוש קבוע 

 470 330 הוצאות לשלם לאחרים 

 596 758 ספקים ונותני שירותים 

 1,076 1,175 הפרשה לחופשה 

 3,028 2,898 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 דמי ניהול הכנסות מ - 12ביאור 

 

יהיו בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה   על פי תקנון הקרן דמי הניהול שרשאית החברה המנהלת לגבות בכל חודש 

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

 מיליון ₪(.  22.8  -מיליון ש"ח )אשתקד 24.2 -הינם בסך של כ 2020הניהול שאושרו ע"י הדירקטוריון לשנת 

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

מיום   מועד  29.11.2018הדירקטוריון  שמאותו  כך  שיוותר  ,  ככל  השלישי,  הרבעון  של  הכספיים  לדוחות  בהתאם  ואילך, 

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

מיתרת העודפים שבסוף הרבעון    ליון ש''חי מ  1.5ישארו עד  י הלת  כך שבחשבון העודפים של החברה המנינואר העוקב,  

   השלישי.

 

ליון  י מ  1.1   -מיליון ש"ח )אשתקד  3.4  -שנת הדו"ח עודפי דמי ניהול שלא נוצלו בסך של כגין  בהתאם לזאת הוחזרו לקרן ב

 מיליון ש"ח(. 21.7  -מיליון ש"ח )אשתקד 20.7הניהול נטו שנגבו בשנת הדו"ח הינם בסך   . דמי(₪

 דמי הניהול שנגבו בפועל אינם עולים על התקציב שאושר ע"י הדירקטוריון ובהתאם להוראות תקנון הקרן. 

 

 

 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31ביום  

2020 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2019 

שהסתיימה  לשנה  
  בדצמבר 31ביום 

2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 

 11,536  21,709 20,741 מצבירה   -דמי ניהול מקרן פנסיה ותיקה 

 

 0.11% 0.20% 0.18% מצבירה  -שיעור ממוצע של דמי ניהול 

 

 

 נתונים אודות קרן הפנסיה שבניהול החברה  - 13ביאור 

 

 תקבולים ותשלומים היקף נכסים מנוהלים,  .א

 

 

 
   בדצמבר 31 יום ל

2020 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31 ביום 

2020 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31 ביום 

2020 

 תשלומים  תקבולים סך נכסים מנוהלים 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 

 388,149 76,162 ,021,67611 קרן פנסיה ותיקה 

 

 

)שאושרו גם על ידי דירקטוריון והאסיפה הכללית של  , אישר הממונה את השינויים בתקנון קרן הפנסיה 2020בשנת  .ב
השינויים    כב לחוק הפיקוח, עיקר78בהתאם לסעיף   להסדר "כרית הבטחון" החברה( מה שאיפשר לקרן להצטרף  

 : בתקנון
שמשלמת הקרן לפי תקנונה   מהתחייבויותיה, באמצעות הפחתה שוויונית מכל תשלום  5.16%הקרן תפחית   .1

 )כולל פנסיות, תשלומים חד פעמיים וכד'(.  31.12.2020החל מיום 
גיל הזכאות לפנסיית זקנה מהקרן ייקבע בהתאם לחוק גיל פרישה, ואולם תוגדל הפנסיה למי שהועלה לו גיל   .2

 כאמור(.  5.16%הפרישה )פחות  הפרישה, באופן שיהיה זכאי לאותה פנסיה שהיה זכאי לה אלמלא העלאת גיל 
 

  2011מיליון ש"ח בתוספת הצמדה לעומת מדד דצמבר    520תקרת כרית הביטחון הקבועה בחוק לגבי גילעד הינה  

מהשנה שבה בוצעו התיקונים בתקנון הקרן. בנוסף הסיוע מכרית הביטחון    3.48%ובתוספת ריבית שנתית בשיעור של  

 מהתחייבויות הקרן.   11.8%לא יעלה על 
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 בע"מ   ם דתייםמלאות לעובדייגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 נתונים אודות קרן הפנסיה שבניהול החברה )המשך(  - 13ביאור 

 

אלמלא הצטרפה הקרן להסדר "כרית הבטחון" וביצעה הפחתת זכויות כאמור לעיל, לקרן היה עודף התחייבויות על  

מיליוני ש"ח(. ואז השיעור הנדרש להפחתת הזכויות בכדיי לאזן את    1,200תקד  אש)מיליוני ₪    1,511של   נכסים בסך  

, מאחר שגובה הגירעון החזוי לתאריך הדוחות הכספיים היה צפוי לעלות על  5.81%הקרן, לפי תחשיב אקטוארי היה  

שלולא הקרן הצטרפה להסדר כרית הבטחון, היתה נדרשת החברה המנהלת, באישור הממונה, להקטין  ,  מכאן   5%

 זכויות העמיתים והפנסיונרים במלוא שיעור הגירעון.  

  5.16%על כן החליט דירקטוריון הקרן להצטרף להסדר כרית הבטחון, במסגרתו הופחתו זכויות העמיתים בשיעור של  

מיליוני ₪. בהתאם החברה זקפה בדוח האקטוארי ובהתאמה בדוח הכספי ליום    1,303  -בכ  שהקטינו את גירעון הקרן  

בסך    31.12.2020 הבטחון  כרית  בגין  להתקבל  הצפוי  הסיוע  שליום    208את  כך   .₪ סך    31.12.2020מיליוני 

ליום   נכון  הקרן  של  והעתידיות  הצבורות  הפנסיוניות  על    31.12.2020ההתחייבויות  ש"ח    15,933עומדות  מיליוני 

מיליוני ש"ח(, ואילו סך הנכסים נטו בתוספת תקבולים עתידיים סיוע ממשלתי וכרית הבטחון עומדים    16,506)אשתקד  

 מיליוני ש"ח(, על כן קרן הפנסיה הינה מאוזנת ולא קיים לה גירעון אקטוארי.  15,306מיליוני ₪ )אשתקד   15,933על 

 

 מהשקעות, נטו והכנסות מימוןרווחים )הפסדים(  - 14ביאור 

 

 

 

 

 נטו בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ,הפסדים מהשקעות ( א)

 

 

 

 

 הכנסות אחרות  - 15ביאור 

  

 ת אחרות הינן השתתפות מעסיקים בשכר עובדים בגין טיפול החברה בתשלום גימלאות על חשבון המעסיק. הכנסו       

 

  

 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31ביום  

2020 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2019 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

הפרשי    הפסדים ריבית,  למעט  פיננסיות,  מהשקעות 

   הצמדה, הפרשי שער ודיבידנד בגין:  

 

 ( 512)   ( 336) ( 241) נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )א( 
רווח   דרך  הוגן  בשווי  פיננסיים  מנכסים  ריבית  הכנסות 

 והפסד 

   

180     

   

388     

  

484     

    
  (28)     52    (61) מהשקעות, נטו והכנסות מימון )הפסדים( סך הכל רווחים 

 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31ביום  

2020 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2019 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

    

    שינויים בשווי ההוגן נטו, לרבות רווח ממימוש: 

    

 (    512) (    336) (    241) בגין נכסים מוחזקים למסחר 

 

סך הכל הפסדים מהשקעות, נטו בגין נכסים המוצגים בשווי  

   (512) (  336) (  241) הוגן דרך רווח או הפסד  
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 בע"מ   לעובדים דתייםמלאות יגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 הוצאות  - 16ביאור 

 

 ההרכב:

 

 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31ביום  

2020 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2019 

לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום 

2018 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    סוציאליות ונלוותמשכורות תוספות 

 6,460 6,569 7,317 משכורות עובדים 

 2,396 2,468 2,805 תוספות סוציאליות ונלוות 

 10,122 9,037 8,856 

    

    מערכות מידע 

 2,983 3,020    3,197 שירותי מנמ"ר ועיבוד נתונים 

       706       795       994 אחזקה ועדכון חומרה ותוכנה 

 4,191       3,815       3,689       

    

    מקצועיות 

  211 317 201 ביקורת פנים  

 170 176 158 ביקורת חשבונות ושירותי רו"ח 

 197 194 208 אקטואריה 

 612 626 610 הוצאות משפטיות 

 624 870 1,160 ייעוץ מקצועי  

 7 11 22 וועדות רפואיות 

 531 519     545 מידע, נתונים והוצאות בגין  השקעות  

 2,904     2,723     2,352     

    

    ניהול, אחזקה ותפעוליות שונות

 916 945 879 שכר דירקטורים 

 192 176 240 ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה 

 120 97 179 הוצאות דירקטוריון אחרות  

 187 187 187 דמי ניהול בית נח 

 338 419 320 אחזקה, ניקיון, חשמל, ארנונה 

 347 338 290 הוצאות רכב 

     182     176     202 טלפון, דואר, שליחויות, הדפסות, ציוד משרדי 

 -  -  45 מודעות בעיתונות וקשר עם עמיתים 

 126 148 49 השתלמויות, ספרות מקצועית, אגרות 

 2,391 2,486 2,408     

    

    

 1,697 1,617 1,890 פחת והפחתות 

    

    

 19,002 19,678 21,498 סך כל ההוצאות  
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיילעד גג
 חברה מנהלת 

 0202בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עם בעלי עניין וצדדים קשוריםועסקאות יתרות  - 17ביאור 

 

 יתרות עם צדדים קשורים  .א

 ההרכב: 

 2020בדצמבר,  31ליום 

 ראה ביאור            

 

 צדדים קשורים

 אלפי ש"ח 

 641                5                  קרן הפנסיה   -חייבים 

 29                 11 אקסלנס  - זכאים

   

 

 עסקאות עם צדדים קשורים .ב

 2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

 ראה ביאור            

 

 צדדים קשורים

 אלפי ש"ח 

 20,741 12                  הכנסות דמי ניהול מקרן הפנסיה 

 366             16 אקסלנס  -הוצאות בגין השקעות 

 

 

 תגמולים והטבות לאנשי מפתח ניהוליים   .ג

 

 

 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר    31ביום  

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר  31ביום 

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר  31ביום 

 2020 2019 2018 

 

 

 

 מס' אנשים 

 סכום  

 אלפי ש"ח 

 

 מס' אנשים 

 סכום  

 אלפי ש"ח 

 

 מס' אנשים 

 סכום  

 אלפי ש"ח 

       

   3,428 19     3,443     17     3,647     16     הטבות לזמן קצר 

 154 4     301 4     223 4     הטבות לאחר העסקה 

  3,870  3,744  3,582 

 

 

 הכנסות והוצאות מצדדים קשורים . ד

 

 . 12ראה ביאור הכנסות דמי ניהול מקרן הפנסיה  .1

 ניהול השקעות: הוצאות  .2

נחתם הסכם לקבלת שירותי מעטפת ניהול השקעות להנהלת הקרן ולוועדת ההשקעות ולניהול   30.6.2016ביום 

על לעת  שיקבע מעת  ניהול    חלק מתיק ההשקעות של הקרן,  נשואה  עם חברת אקסלנס  ידי הנהלת החברה, 

 השקעות בע"מ.  

 . ₪( אלפי 344   -)אשתקד אלפי ש"ח 366 -היו כ 2020בשנת  לניהול השקעות ששולמו לאקסלנס  סך ההוצאות
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 ניהול סיכונים - 18ביאור 

 

 כללי  .א

חברה המנהלת קרן פנסיה ותיקה, הסגורה להצטרפות עמיתים חדשים, כך שתזרים ההכנסות לקרן  הינה  החברה  

   הפנסיה מוגבל וצפוי בעוד שנים לרדת ובהמשך אף להסתיים. 

 מאידך אין אפשרות לנייד כספים מקרן הפנסיה דבר המפחית את סיכוני עזיבת העמיתים. 

להלן וסיכוני אשראי )חדלות פרעון של מנפיק(. החברה המנהלת    פעילות החברה חושפת אותה לסיכוני שוק כמפורט

  . י רגולציה )החמרה בדרישות הוראות הדין(ישינו בעיקר עקב    עליה בהוצאות התפעולמ חשופה לסיכוני נזילות כתוצאה  

תקנון    בתקנון קרן הפנסיה ועל מנת לשנותו יש צורך בשינוי נקבע  שיעור דמי הניהול השנתיים שגובה החברה המנהלת  

 האורגנים המוסמכים בחברה והממונה.הקרן לרבות קבלת אישור  

החברה המנהלת חשופה לסיכונים תפעוליים הנובעים בין היתר מכשל של עובדי החברה ו/או כשל במערכות  בנוסף  

 המיחשוב. 

 

 סיכונים התיאור הליכי ושיטות ניהול   .ב

עור  השקעה של כספי הנוסטרו של החברה אשר מטרתה מיזהדירקטוריון, בהמלצת ועדת השקעות, אישר מדיניות  

 סיכוני השוק וסיכוני האשראי ושמירה על הנזילות הנדרשת. 

בפ  המנהלת  החברה  של  הפיננסיים  הנכסים  מושקעים  זו  למדיניות  שקליבהתאם  קצרים י קדונות  ב/ו  ים  אג"ח  או 

 ממשלתיות קצרות. 

הליקויים והסיכונים בניהול החברה, בין היתר תוך היוועצות עם המבקר הפנימי  ועדת הביקורת והדירקטוריון עומדים על  

 ומנהל הסיכונים. 

 

 דרישות חוקיות  .ג

אשר שולב במלואו בקודקס  "ניהול סיכונים בגופים המוסדיים"    2014-9-1פורסם חוזר גופים מוסדיים    2014בינואר  

 (. 10, פרק  1, חלק  5הרגולציה )שער 

 

 סיכוני שוק  . ד

. היות וכספי הנוסטרו  וני"עסיכוני שוק הם הסיכון להפסד כספי, הנובע משינויים בשערי מטבע, אינפלציה, ריבית   .1

סיכון הריבית    העיקרי הואהשוק    , סיכוןקדונות שקליים קצרים ובאג"ח ממשלתיות קצרותישל החברה מושקעים בפ 

סיכון השינוי במדד המחירים לצרכן. מעבר לכך,  שהינו הסיכון להפסד כספי כתוצאה משינויים בשיעורי הריבית ו

 החברה אינה מזהה סיכוני שוק אחרים. 

 מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני השוק .2

הנכסים הפיננסיים של החברה הינם נכסים שקליים שהריבית עליהם מושפעת משיעור הריבית השקלית לטווח  

הריבית הצמודה לטווח קצר ושיעור עליית    ונכסים צמודי מדד שהתשואה עליהם מושפעת משיעור  במשקקצר  

 מדד המחירים לצרכן. 

 לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

 

 

 1820בדצמבר   31ליום  1920בדצמבר   31ליום  0202בדצמבר   31ליום  

 שיעור הריבית שיעור הריבית שיעור הריבית 

   +1%                 - 1%   +1%                 - 1%   +1%                 - 1% 

 אלפי ש"ח  אלפי ₪  אלפי ₪  

 153(                     153)  ( 69)                         69  ( 202)                    202  רווח )הפסד( 

 153(                     153)  ( 69)                         69  ( 202)                    202  הכנסה כוללת )הון עצמי( 

 

 1820בדצמבר   31ליום  1920בדצמבר   31ליום  2020בדצמבר   31ליום  

שיעור השינוי במדד   
 המחירים לצרכן 

שיעור השינוי במדד  
 המחירים לצרכן 

שיעור השינוי במדד  
 לצרכן המחירים 

   +1%                 - 1%   +1%                 - 1%  +1%                 - 1% 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ₪  

 ( 51)                      51    ( 51)                          51 ( 0)                          0 רווח )הפסד( 

 ( 51)                      51    ( 51)                          51 ( 0)                           0 הכנסה כוללת )הון עצמי( 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 0202בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 ניהול סיכונים )המשך(:  - 18ביאור 

 

 )המשך(  סיכוני שוק . ד

 ות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים וההתחייבויפירוט   .3

 2020בדצמבר   31ליום  

 לא צמוד  

 
 

 צמוד למדד

 
פריטים לא  

 פיננסים ואחרים 

 
 

 סה"כ  

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

      נכסים:

 3,735   3,735     -    -       נכסים בלתי מוחשיים 

 736 736     -    -       רכוש קבוע 

 1,720 -        -    1,720 חייבים ויתרות חובה 

 -    -        -    -       נכסי חוב סחירים   –השקעות פיננסיות 

   20,251 -        -       20,251 מזומנים ושווי מזומנים 

 26,442 4,471 -        21,971 סך הכל נכסים  

 

   19,717 19,717 -    -       סך כל ההון

      התחייבויות: 

 3,697 -       -    3,697 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 3,028 -       -    3,028 זכאים ויתרות זכות 

 6,725 -       -    6,725 סך כל ההתחייבויות

   26,442 19,717 -    6,725 סך כל ההון וההתחייבויות

 -    (15,246) -    15,246 הכל חשיפה מאזנית סך 

 

 

 9201בדצמבר   31ליום  

 לא צמוד  

 
 

 צמוד למדד

 
פריטים לא  

 פיננסים ואחרים 

 
 

 סה"כ  

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

      נכסים:

 2,768        2,768 -    -       נכסים בלתי מוחשיים 

 365 365 -    -       רכוש קבוע 

 3,470 -   -    3,470 חייבים ויתרות חובה 

   8,617 -   5,115 3,502 נכסי חוב סחירים   –השקעות פיננסיות 

   11,484 -   -     11,484 מזומנים ושווי מזומנים 

 26,704 3,133 5,115 18,456 סך הכל נכסים  

 

   20,101 20,101 -    -       סך כל ההון

      התחייבויות: 

 3,705 -         -    3,705 לעובדים, נטו התחייבויות בשל הטבות 

 2,898 -         -    2,898 זכאים ויתרות זכות 

 6,603 -         -    6,603 סך כל ההתחייבויות

   26,704 20,101 -           6,603 סך כל ההון וההתחייבויות

 - (16,968) 5,115 11,853 הכל חשיפה מאזנית סך 

  

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים   .  4

  במניות ובאג"ח קונצרניות. השקעות חברה אין ל                                  
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 בע"מ  מלאות לעובדים דתייםי גילעד ג                  
 חברה מנהלת 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 ניהול סיכונים )המשך(  - 18ביאור 

 

 סיכוני נזילות   .ה

 (. 8ביאור  ראה  החברה אינה נדרשת להון עצמי מזערי )    .1

 כי היקף הנכסים    יצויןהניתנים למימוש מיידי.    נזיליםש"ח הינם נכסים    אלפי   20,251מתוך כלל נכסי החברה      .2

 הסחירים עולה על התחייבויות החברה.     

 לחברה אין התחייבויות פיננסיות.     .3

 

 סיכוני אשראי  . ו

אלפי ש"ח המופקדים בבנק בארץ שדרוגו    20,251שווי מזומנים בסך  ו  מזומניםלסיכוני האשראי של החברה מתייחסים  

AAA    אלפי ש"ח.   1,720וכן חייבים בארץ שאינם מדורגים בסך 

 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות - 19ביאור 

 

)א(  המשך  ל "(  שכר   בע"מ )להלן: "מלם שכר  עם חברת מלם  חדש  בהסכם    החברה התקשרה    2020אוגוסט  בחודש   .א

מתן  )ב(    -רן וקלניהול זכויות העמיתים במערכת  אשר הינה    ה, מערכת תפנית מתן שירותי מיקור חוץ למערכת הליב

)  מלאים  Outsourcing)שרותי מיקור חוץ ) ת  ו תחזוקה ותפעול מערכ ( שירותי  2( מנהל מערכות מידע, )1הכוללים 

( רישוי  5)  -גילעד ו( שירותי תמיכה מחשובית באתר  4( שירותי אירוח ותמיכה בתשתיות מערכת הליבה, )3, ) המידע

כות לסיים את ההתקשרות לפי הסכם זה,  ז שנים, כאשר לגילעד קיימת ה  20  עד  מערכת הליבה. תקופת ההסכם הינה

 . שנים או במועד מוקדם יותר, אם הדבר מתחייב מתוקף הנחיות החוזרים או הוראות דין רלוונטיות 4 -אחת ל

 

אשר  עם חברת מלם שכר בע"מ )להלן "מלם שכר"(  רות  האריכה החברה את הסכם ההתקש  2020אפריל  בחודש  

ומשכורות  לגמלאים  הקמה ותפעול מערכת תשלומי שכר )תשלום גמלאות  בקשר עם    2009נחתם בחודש דצמבר  

מלם שכר תמשיך לספק לגילעד את השירותים נשוא הסכם השכר גם    . במסגרת הסכם ההארכה סוכם כי  עובדים(

אותו תשלום תמורה. תקופת ההסכם הינה מחודש  בתקופת ההתקשרות המוארכת באו וכנגד תשלום  תה מתכונת 

  5  - שנים, למעט אם גילעד תבקש שלא להאריך את ההסכם ל  10  -, דהיינו ל2029ועד לחודש דצמבר    2020נואר  י

על פי ההסכם מספקת "מלם שכר" שרותי    .2024השנים הראשונות אשר מסתיימות בדצמבר    5  -שנים נוספות מתום ה

 . עיבוד, הדפסה ודיוור תלושי פנסיה לגמלאי הקרן ותלושי שכר לעובדי הקרן

 

מאירוע חירום  הסכם עם מלם שכר למתן שירותים בקשר להתאוששות  התקשרה החברה ב  2014  אוקטוברבחודש  

לרבות מערכת חלופית, לשימוש במצב שעת חירום הן לגבי מערכת זכויות עמיתים והן לגבי מערכת השכר. ההסכם  

 בתוקף כל עוד גילעד מקבלת ממלם שירותי תחזוקה למערכת זכויות העמיתים. 

 

דצמבר   ניהול    2017בחודש  מערכת  של  ותפעול  תחזוקה  הטמעה,  להקמה,  מלם  עם  בהסכם  החברה  התקשרה 

 שנים ממועד תום שנת האחריות של כל אחד מהמודולים.  5מסמכים, לתקופה של עד 

 

סכם עם מלם שכר למתן שירותים בקשר להתאוששות מאירוע חירום, לרבות  החברה בההתקשרה    2018בחודש מאי  

הלווין. ההסכם בתוקף כל עוד גילעד מקבלת ממלם שירותי  מערכת חלופית, לשימוש במצב שעת חירום לגבי מערכות  

 עמיתים.ה תחזוקה למערכת זכויות

 

 מיליון ש"ח(.   4.7  -כ  2019)שנת    ₪  מיליוני   13.6  -כ  הינהשכר  ההסכמים עם מלם ומלם    יתרת ההתחייבויות בגין סה"כ  

 

התחייבות לשיפוי לנושאי  , הענקת הדירקטוריון(לאחר אישור ועדת הביקורת ו) אסיפה הכלליתאישרה ה 2013בשנת   .ב

 .שאושר  וזאת בהתאם לכתב השיפוישיכהנו בה מעת לעת,  , (לרבות דירקטורים) משרה בחברהה

לא יעלה על הנמוך מבין    , לכל נושאי המשרה )לרבות דירקטורים( במצטבר,השיפוי   י סכום השיפוי המרבי על פי כתב 

י הדוחות הכספיים השנתיים או הרבעוניים  ל פ מההון העצמי המאוחד של החברה כפי שיהיה ע  25%מיליון ש"ח או   3

 בגין השיפוי.  האחרונים של החברה, שאושרו טרם מועד התשלום בפועל
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