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 לעמיתירואה החשבון המבקר  דוח

 מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג
 

 
ואת הדוחות    2019-ו  2020בדצמבר    31"הקרן"(, לימים    -ביקרנו את המאזנים המצורפים של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן  

על הכנסות והוצאות והדוחות על התנועה בקרן הפנסיה לכל אחת משתי השנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה 
 עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. ל הקרן. אחריותנו היא לחוות דהינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה ש 

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

רה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין  תנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטפי תקנים אלה נדרש מא-. על1973-גחשבון( התשל" 
דגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מבדוחות הכספיים הצגה מוטע

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון והנהלה של הקרן  
 וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
בדצמבר    31לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של הקרן לימים  

תוצאות  2019-ו  2020 את  הפנסיה  הפעולותי,  בקרן  בהתאם    והתנועה  תאריכים,  באותם  שהסתיימו  השנים  משתי  אחת  לכל 
להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד  

 ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזרי הפנסיה.  1964
 

 הלב לנושא כדלקמן: מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת 
 

התחייבויות פנסיוניות ולדוח האקטואר המצורף. גרעון הקרן לפני הסיוע הממשלתי בגין כרית הבטחון   – 12-ז' ו1לאמור בביאורים 
מיליוני ש"ח ואומדן הסיוע הממשלתי בגין כרית הבטחון ליום    208  -בכ  2020בדצמבר,    31ולאחר הפחתת הזכויות מסתכם ליום  

 את מלוא הגרעון הנ"ל.  המאזן מכסה
 
 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי   PCAOBביקרנו גם, בהתאם לתקני  
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת 2020בדצמבר    31חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן ליום  

כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות    2021במרץ    24והדוח שלנו מיום    COSOימית שפורסמה על ידי  משולבת של בקרה פנ
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן. 

 
 

 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 

 

 2021במרץ,   24אביב, -תל
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 ותיקהקרן פנסיה 

 מ א ז נ י ם 

 בדצמבר  31ליום   

 2019  2020  ביאור 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

   3 נכסים
    

    רכוש שוטף 
 400,625  616,738  4 מזומנים ושווי מזומנים 

 127,400  128,442    14   סיוע ממשלתי ישיר שוטף 

 9,021  13,110  5 חייבים אחרים ויתרות חובה 

   758,290  537,046 

    
    השקעות 

 5,416,164  5,554,970  6 ניירות ערך שאינם סחירים 
 5,198,510  4,961,449  7 ניירות ערך סחירים 
 441,014  383,516  8 פיקדונות והלוואות 

 7,070  17,878  9 מקרקעין  

   10,917,813  11,062,758 

    

 27  17    10   רכוש קבוע   
    

   11,676,120  11,599,831 

    
 

    התחייבויות 
 25,354 26,732  קצבאות לתשלום 

 5,238 60,114 11   התחייבויות שוטפות אחרות 

  86,846 30,592 

 
   12   התחייבויות פנסיוניות 

    
    התחייבויות צבורות:

 6,616,298 6,809,368  לפנסיונרים 
 5,492,918 5,028,185  למבוטחים פעילים 

 1,465,382 1,358,263  למבוטחים לא פעילים 

  13,195,816 13,574,598 

    עתידיות: התחייבויות 
 2,931,245 2,737,658  התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בעתיד 

 ( 662,272)  ( 557,439)   ערך נוכחי של דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד  -פחות 
 ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות   -פחות 

 ( 200,898)  ( 293,321)   צפויה לרכוש בעתיד שהקרן מסוג "ערד" 
 הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי   -פחות 

 ( 285,573)  ( 389,265)   בהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות שבידי הקרן לשווי ההוגן 

 -          ( 208,328)   סיוע ממשלתי בגין כרית הבטחון   –פחות 

   1,289,305  1,782,502   
    סיוע ממשלתי ישיר 

 ערך נוכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי הסיוע  
 (2,587,660) (2,895,847)  הממשלתי הישיר לקרן 

  (1,606,542)  (805,158 ) 

    

 (1,200,201) -            גרעון אקטוארי

    

 11,569,239 11,589,274  סך הכל התחייבויות פנסיוניות 
    
    

  11,676,120 11,599,831 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים 

 

     2021במרץ  24     

 , רו"ח לילך לב רם יואב ערמוני  שאול יהלום  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 מנהלת אגף כספים מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 ותיקהקרן פנסיה 

 דוחות הכנסות והוצאות 

 

 

 

 לשנה שהסתיימה   

 בדצמבר  31ביום   

 2019       2020 ביאור 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

    ה כ נ ס ו ת )הפסדים(

    

    מרכוש שוטף 

 2,077 (12,700)  ממזומנים ושווי מזומנים 

 113 37  מחייבים וזכאים נטו 

  (12,663) 2,190 

    

   13 מהשקעות 

 703,618 165,617  מניירות ערך שאינם סחירים 

 785,527 63,922  מניירות ערך סחירים 

 24,435 8,824  מפיקדונות והלוואות 

 ( 492) ( 1,369)  ממקרקעין  

  236,994 1,513,088 

    

   14 סיוע ממשלתי ישיר 

 127,400 128,442  בגין השנה הנוכחית 

      

 - -  הכנסות אחרות 

    

 1,642,678 352,773  סך כל ההכנסות 

 

    

    ה ו צ א ו ת 

 21,709 20,741   15 דמי ניהול לחברה המנהלת  

 278 - 16 חובות אבודים 

 11 10  פחת רכוש קבוע 

 21,998 20,751  סך כל ההוצאות 
    
    

 1,620,680 332,022  עודף הכנסות לשנת הדוח 

    

    

    

    

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לעובדים דתיים   גילעד גימלאות
 ותיקהקרן פנסיה 

 דוחות על התנועה בקרן הפנסיה

 

 

 

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 10,235,902 11,569,239 יתרת הקרן לתחילת השנה 

   

   

   תוספות לקרן

   דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים עבור:  

 81,253 76,162 פנסיה מקיפה 

 1,620,680 332,022 עודף הכנסות בשנת הדוח   

 1,701,933 408,184 סך הכל תוספות לקרן 

   

   תשלומים לגמלאים ולאחרים והעברות 

 ( 345,804) ( 370,692) לגמלאים, נכים ושאירים 

 (17,231) (14,254) החזרים לעמיתים שפרשו 

 ( 5,561) ( 3,203) שנה  35מענק מעל  

 ( 368,596) ( 388,149) סה"כ תשלומים והעברות  
   
   

   

 11,569,239 11,589,274 יתרת הקרן לסוף השנה 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לעובדים דתיים   גילעד גימלאות
 ותיקהקרן פנסיה 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי ואירועים מהותיים - 1 ביאור

 

 הגדרות: א. 

 בדוחות כספיים אלה: 

 

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

 

   .גילעד גימלאות לעובדים דתיים - גילעד   הקרן,

 

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

 

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

 

   וחסכון.  שוק ההון, ביטוח רשות  - שוק ההון  רשות 

 

 ההון, ביטוח וחסכון.   שוקרשות הממונה על   - הממונה 

 

 . 1964- ת מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"דתקנו  - 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 

 

 פעילות הקרן: ב.

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

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

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

   . התחיקתי(

 הקרן מנוהלת בנאמנות ע"י החברה המנהלת. 

 

 :שינויים בהיקף נכסי קרן הפנסיה ג.

כלפי קרנות הפנסיה הותיקות והחדשות כאחד.    2004  -ו  2003בשנים    חלו שינויים מהותיים במדיניות הממונה 

בלבד    30%הוותיקות עד שתגענה לאחזקה של  במרכזה של מדיניות זו הפסקת הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות  

 מסוג "ערד". מיועדות  החלה הקרן ברכישת אג"ח    2012מחודש ספטמבר  החל  .  באג"ח מיועדות מסך תיק ההשקעות

שלא מונה להן מנהל  לקרנות הפנסיה הוותיקות    1.57%החליט הממונה על תשלום פיצוי קבוע של    2004בשנת  

  2005. מאז שנת  על ההשקעות באג"ח ערד  0.71%ופיצוי קבוע של    אג"ח מיועדות שאינן  , על ההשקעות  מיוחד 

 (. 14ביאור )ראה  ( הסכומים מתקבלים בגילעד כסדרם מידי שנה בשנה2004)בגין שנת  

והתנודתיות הגדולה שחוו מחירי ניירות הערך בשנה  ,  2020התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל בשנת  מרות  ל

אשר מוסברת בתשואת הקרן בתוספת סיוע ממשלתי שוטף ובניכוי    בנכסי הקרן  ,מועטה  עליהחלה    2020בשנת  ,    זו

  ש"ח מיליארד    11.7  -לכ 31.12.2019  -ב  ש"חליארד  ימ  11.6  -מכעלו    נכסי הקרן נטו   תשלומים נטו לעמיתי הקרן.  

 . 31.12.2020-ב

 

   פנסיה:הדרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן  ד.

דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי   –"תיקון החוזר המאוחד    2017-3-6פורסם חוזר פנסיה   2017בחודש אוקטובר 

בחוזר המאוחד    5של שער    2בחלק    1תקנון של קרן הפנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה" המעדכן את הוראות פרק  

לע מעודכנות  )הקודקס(  מחדל  ברירת  הנחות  פירוט  תוך  והתחייבויות,  נכסים  וניהול  הון  מדידה,  בסיסן  ניין  שעל 

 תחשב החברה המנהלת את המאזן האקטוארי. 

 .  2019שינוי המקדמים בתקנון הקרן, הנובעים מחוזר זה, אושר על ידי הממונה בדצמבר 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 ותיקהקרן פנסיה 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי ואירועים מהותיים )המשך( - 1ביאור 

 

 :תקנון הקרן .ה  

 . ז1 ביאור ורא",  הבטחון "כרית   להסדר הקרןשינויים בתקנון הקרן הנוגעים להצטרפות  יןילענ     

 

 כללי השקעה:  .ו

כללי ההשקעה מוסדרים בין היתר בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על  

הקובעות מסגרת אחידה לכללי השקעה החלים על כל הגופים המוסדיים ובפרק   2012  –גופים מוסדיים(, התשע"ב  

 לחוזר המאוחד )קודקס הרגולציה( שפרסם הממונה.    5לחלק השני לשער  4

 

 כרית הביטחון: ז. 

היה והמאזן האקטוארי    .הדוח השנתי  ערך מאזן אקטוארי לקרן, נכון לתאריךי מדי שנה יעל פי תקנון קרן הפנסיה,  

מסך התחייבויות הקרן )צבורות ועתידיות(, תהא החברה המנהלת רשאית    4%יצביע על עודף בשיעור העולה על  

מההתחייבויות וזאת אם ניתן לכך אישור    3%ולפנסיונרים בגין שיעור העודף העולה על  להגדיל זכויות לחברי הקרן  

   מראש ובכתב של הממונה.

מסך התחייבויות הקרן )צבורות ועתידיות(, תקטין    5%היה והמאזן האקטוארי יצביע על גירעון בשיעור העולה על  

   במלוא שיעור הגירעון. החברה המנהלת באישור הממונה את זכויות העמיתים והפנסיונרים

מסך התחייבויות הקרן )צבורות ועתידיות(, במשך    3%היה והמאזן האקטוארי יצביע על גירעון בשיעור העולה על  

   שנים רצופות, תקטין החברה המנהלת באישור הממונה את זכויות העמיתים והפנסיונרים במלוא שיעור הגירעון.   3

 

זכויות העמיתים ואת הפנסיות המשולמות לפנסיונרים גם בגין גירעון  החברה המנהלת תהא רשאית להקטין את  

מסך התחייבויות הקרן )צבורות ועתידיות(, ובלבד שניתן לכך אישור הממונה בכתב    5%אקטוארי שאינו עולה על  

 חישוב העודף או הגירעון נעשה בהתאם להוראות הממונה.  ומראש.

 

"כרי   2012בשנת   בעניין  הפיקוח  חוק  את  תוקן  למתן  במטרה  בהסדר".  שאינן  ותיקות  פנסיה  לקרנות  ביטחון  ת 

להעביר לקרן ותיקה שאינה בהסדר כספים    מאפשר  השפעת השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים, החוק

ובגובה ההפסדים הנובעים מירידת הריבית חסרת    ("כרית הביטחון" )מתקציב המדינה   בקרן  גירעון  במקרה של 

וזאת ככל שהקרן ערכה שני שינויים בתקנונה במטרה להפחית התחייבויותיה  ,  4%מתחת לריבית של    הסיכון במשק

 : כדלקמן

כפי שיהיה מעת  ,  2004  –העלאת גיל הפרישה, בהדרגה, עד הגעה לגיל הקבוע בחוק גיל פרישה התשס"ד  .  1

שגיל הזכאות הועלה לגיל  לעת. למרות האמור לעיל, הממונה רשאי לאשר לקרן לתקן את תקנונה, כך שלאחר  

פרישה תוגדל הקצבה למי שהועלה לו גיל הפרישה בכפוף לכך שההגדלה תמומן באמצעות הפחתת התחייבויות  

 . אחרות של הקרן

 (. שנים 4)בהדרגה תוך  לפחות    1.75%הפחתה מכל תשלום שמשלמת הקרן בשיעור . 2

 

  2012גילעד, קרן פנסיה שלא תיקנה את תקנונה עד סוף שנת  על פי עמדת רשות שוק ההון, כפי שנמסרה להנהלת  

ב יהיה  האמורים  מהשינויים  כתוצאה  הקרן  של  ההתחייבויות  שהפחתת  גם  נדרש  גילעד(,  היו  )כמו  שבו  שיעור 

. על פי חישובי אקטואר הקרן,  2011שנת מבוצעים התיקונים על מאזן הקרן למופחתות התחייבויות הקרן, אילו היו 

 בהתחייבויות.  5.16%-ד מדובר בהפחתה של כלגבי גילע 

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

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

   . יבויות הקרןמהתחי  11.8%הביטחון לא יעלה על  

הכללית    והאסיפהגם על ידי הדירקטוריון    שאושרואישר הממונה שינויים בתקנון קרן הפנסיה )   28.12.2020ביום  

באופן שא  "כרית הבטחון" בהתאם לסעיף    פשר ישל החברה(,  כב לחוק הפיקוח,  78הצטרפות של הקרן להסדר 

 : םשעיקר

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

 )כולל פנסיות, תשלומים חד פעמיים וכד'(.   31.12.2020מיום  

  גיל   לו  שהועלה  למי  הפנסיה  תוגדל  ואולם,  פרישה  גיל  לחוק  בהתאם  ייקבע  רןמהק  זקנה  לפנסיית  הזכאות  גיל.  2

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

 . ה12ביאור למידע נוסף ראו גם  
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 לעובדים דתיים   גילעד גימלאות
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי ואירועים מהותיים )המשך( - 1ביאור 

 

 ניהול חלק מתיק הנכסים במיקור חוץ  ח.

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

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

אקסלנס. החל מיום זה הפכה   חלק מתיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י 3.7.2016בע"מ )"אקסלנס"(. החל מיום  

אקסלנס מנהלת    31.12.2020נכון ליום    (.18ביאור  )ראה גם  אקסלנס לצד קשור לקרן לגבי חלק התיק שהועבר  

 מיליארד ש"ח מכספי הקרן. 2.11

 

 בעולם ובישראל נגיף הקורונה התפשטות  ט.

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

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

 כמגיפה עולמית.  

 

יים חוו תנודתיות גדולה מאוד אשר אופיינה בירידות מחירים  השווקים הפיננס ,  2020מחצית הראשונה של שנת  ב

  31מיליארד שח ליום    11.6על היקף הנכסים המנוהלים בקרן מסך של  ועליות חדות, תנודתיות זו השפיעה    חדות

  - קיטון של כ   30.6.20ליום    מיליארד ₪  11.4ולסך של    30.3.2020מיליארד ₪ ליום    11  לסך של  2019בדצמבר  

במהלך תקופה זו החברה המנהלת פעלה בהתחשב בהשפעות התפשטות נגיף הקורונה  .  בהתאמה  2%  -וכ  5%

אסטרטגיה לניהול כספי  גיבשה  ועדת ההשקעות של החברה  כאשר  על שוק ההון ובתיאום עם ועדת ההשקעות.  

וססת על  בעניין זה הערכת מצב רציפה המב ההקרן לנוכח המפולות בשוק ההון. ועדת ההשקעות של החברה קיימ

 ניתוח החשיפה הפוטנציאלית של כספי הקרן לסיכונים הפיננסיים. 

 

שנת   של  השנייה  במחירי    2020במחצית  שחוו  מאוד  הגדולה  התנודתיות  מבחינת  התייצבו  הפיננסיים  השווקים 

 ניירות הערך.   

היקף הנכסים המנוהלים בקרן נשמר יציב   על אף השנה שאופיינה בחוסר יציבות וחוסר וודאות בשוק ההון, נציין כי

  11.6אשר עמד על   31.12.2019מיליארד ₪ לעומת היקף הנכסים ליום   11.7ועמד על   31.12.2020ליום 

 מיליארד ₪.  

. למידע נוסף ראה  3.15%הינו  2020בדצמבר  31שיעור התשואה המצטברת ברוטו מתחילת השנה עד ליום  

   .19ביאור 

  

לעומת תקופה    משיכות עמיתים מכספי הקרןהפקדות ו/או  לא חלו שינויים מהותיים בהיקף  ,  2020שנת  במהלך  

 . מקבילה אשתקד וכן בתקופה שלאחר תאריך המאזן

  ה 1ביאור  ראה    -בקשר עם ההיערכות התפעולית של החברה המנהלת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה 

 הכספי של החברה המנהלת.  בדוח
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31לדוחות הכספיים ליום ביאורים 

 

 כללי ואירועים מהותיים )המשך( - 1ביאור 

 
 רכישה ומכירת משרדי החברה  י. 

  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  –באשר לאיכות הבניין    ספקיםוהתקבלו בגילעד תלונות רבות מצד עמיתים  

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

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

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

 "(. הישוב הכשרת 

 

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

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

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

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

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  

דש "תיאורטית" לדמי השכירות, בדגש על שינויים במחירים  תתבצע בחינה מח  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  בבית הכשרת הישוב  

 בהתאם. 

 

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

1979 . 

 

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

 . 2021צפויות להסתיים בסוף הרבעון הראשון של שנת 
 

 המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2ביאור 

 

 כללי: א. 

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

הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי החשבונאות והדיווח כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים בהתאם להוראות  

ובהתאם לחוק הפיקוח    1964-הממונה, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד

 וחו. והתקנות שהותקנו מכ 2005  –על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 מטבע הפעילות ומטבע חוץ:  ב.

 

 מטבע הפעילות ומטבע הצגה  . 1

הקרן. מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף  הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים, שהינו מטבע הפעילות של  

באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת הקרן ואת עסקאותיה, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה  

 הכספי ותוצאות פעולותיה. 

 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  . 2

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

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

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

 במועד זה.  

 

 שערי החליפין וההצמדה: ג.

 

 הצמודות למדד, נכללו לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך המאזן. יתרות  . 1

 

 יתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות לו, נכללו לפי השער היציג לתאריך המאזן.  . 2

 

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

 

 המדד הידוע 

שער החליפין  
היציג של  

 הדולר 

שער החליפין  
היציג של  

 האירו 

 בש"ח  בש"ח  בנקודות )*(  

    

 3.944 3.215 100.20 2020בדצמבר  31ליום 

 3.878 3.456 100.80 2019בדצמבר  31ליום 

    

 %  %  %  שיעורי השינוי: 

    

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

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

 

 . 100=  2018המדד לפי בסיס ממוצע   )*(

 

 הערכת נכסים והתחייבויות: ד.

 

 הערכת נכסי הקרן . 1

נכסי הקרן הוערכו לתאריך המאזן בהתאם לכללי ההערכה שנקבעו בתקנות מס  הכנסה )כללים לאישור  

התשכ"ד גמל(  קופות  שווי    1964-ולניהול  )חישוב  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  ובתקנות 

מוסדיים  2009-נכסים(, התשס"ט גופים  לחוזר  ובהתאם  במלואו    2013-9-22,  שולב  להלן אשר  כמפורט 

 (. 1, פרק 2, חלק 5בקודקס הרגולציה )שער 

י תקני החשבונאות  בהתאם להוראות הממונה נכסי הקרן משוערכים בהתאם לכללי המדידה המקובלים על פ 

 (. IFRSהבינלאומית )

 

 מזומנים ושווי מזומנים  )א(

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

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

 אינם מוגבלים בשעבוד. 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 הערכת נכסים והתחייבויות )המשך( ד.

 

 הערכת נכסי הקרן )המשך(: . 1

 

 סיוע ממשלתי ישיר שוטף  )ב( 

סיוע כספי לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות" מיום בהתאם לכללים המפורטים ב"נוהל העברת  

 שבאה בעקבותיו.  31.10.2005שקבע שר האוצר והחלטת הממשלה מיום   15.12.2004

 

 ניירות ערך שאינם סחירים, פיקדונות והלוואות )ג( 

 -אגרות חוב, פיקדונות והלוואות לפי שווי הוגן 

אשר שולב במלואו בקודקס הרגולציה   2013-9-22מוסדיים  פי הוראות הממונה בחוזר גופים  -על

( והוראות הביצוע אשר מפרסמת החברה המצטטת שנבחרת למטרה זו על  1, פרק  2, חלק 5)שער  

 ידי הממונה מעת לעת. 

בהתאם לזאת, השקעות לא סחירות מוצגות על פי השווי ההוגן שלהן המבוסס בין היתר, על מודל  

לפי שיעורי ריבית שונים בהתאם לדרגת הסיכון של כל נכס ונכס ועל עסקאות  תזרימי מזומנים המהוון  

 באותם נכסים המדווחות, על פי הוראות הממונה, מעת לעת לחברה המצטטת.  

 

 קרנות השקעה  )ד( 

 לפי שווי הוגן, המבוסס על דיווחי הקרנות או מוסד פיננסי מוכר. 

 

 ניירות ערך סחירים בישראל   )ה(

 לתאריך הדוח הכספי. לפי שווי השוק  

 

 ניירות ערך סחירים בחו"ל   )ו( 

 לפי שווי השוק לתאריך הדוח הכספי ולפי שער החליפין היציג לתאריך הדוח  הכספי.  

 

 מקרקעין  )ז(

 לפי שווי הוגן, על בסיס הערכת שמאי מקרקעין.  

 

 רכוש קבוע   )ח(

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

 הישר" על בסיס תקופת השימוש המשוערת בנכסים. 

 

 התחייבויות פנסיוניות  . 2

האקטוארי של הקרן בדוח הכספי. נתונים    גרעון פי הוראות הממונה מוצגים ההתחייבויות הפנסיוניות וה-על

   .ויד -טוארי שנערך עלבדוח האקמר ישעיהו אורזיצר חיצוני על ידי אקטואר אלו נקבעו 

 

)כולל פנסיונרים, עמיתים פעילים ועמיתים מוקפאים(  , ההתחייבויות האקטואריות  הממונהפי הוראות  -על

מוצגות בערכן המהוון אשר מבוסס על הריבית המשתנה החזויה של תשואת אג"ח ממשלתיות חסרות סיכון  

 )"עקום הריביות" או "וקטור הריביות"(. 

 

,  האקטוארי גם הערך הנוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות  הגרעוןח בחשבון בקביעת  בנוסף לזה נלק

ביאור  וכן הסיוע הממשלתי בגין כרית הבטחון )ראה גם    הסיוע הממשלתי הישיר שהקרן עתידה לקבל בעתיד 

 .(ז1

 

האקטוארי. על כן, יש לראות בדוח האקטוארי השלמה  נתוני ההתחייבויות הפנסיוניות תואמים את הדוח  

 חות הכספיים וכחלק בלתי נפרד ממנו. הכרחית לנתוני הדו

 

 בסיס ההכרה בהוצאות והכנסות: ה.

ההכנסות וההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם לתקנות מס הכנסה  

 שוק ההון. רשות חוזרי ו
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 גימלאות לעובדים דתיים  גילעד  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 שיטת רישום דמי הגמולים ותשלומי הפנסיה:  ו.

ו בחודש  דמי הגמולים ותשלומי הפנסיה נרשמים על בסיס מצטבר, כולל דמי הגמולים בגין חודש דצמבר שהתקבל 

 ינואר וכולל תשלומי הפנסיה בגין חודש דצמבר ששולמו בחודש ינואר. 

 

 אומדנים בעריכת הדוחות הכספיים:   ז. 

 דוחות כספיים של קרנות פנסיה מושתתים על אומדנים והנחות, שלהם השפעה מהותית על הנתונים המדווחים. 

בין השאר,   הנחות אלה מתייחסות,  להנחות המשמשות בקביעת המחויבות הפנסיונית.  במיוחד  האמור מתייחס 

פטירת   לאחר  קצבאות  לקבל  הזכאים  שאיריהם  של  והן  והפנסיונרים  המבוטחים  של  הן  בעתיד  החיים  לתוחלת 

תים, לאפשרות של שינויים  המבוטחים, לשיעור היציאה לנכות, לשיעור ההשתנות בעתיד של עליית השכר של העמי 

 בעתיד בתנאי הסדרי הגימלאות, להסתברות של פרישה של עמיתים בתנאים שאינם מזכים אותם 

בפנסיה, להקפאת זכויות, לעלויות התפעול המשוערות בעתיד של הקרן, לשיעור התשואה הצפוי על ההשקעות,  

משתנים וכדומה. ההנחות האקטואריות הבסיסיות  לשיעור הניכוי הראוי של סכום המחויבות הפנסיונית בתנאי שוק 

שלפיהן נמדדת המחויבות, נקבעו על ידי רשות שוק ההון ועל פי שינויים בהנחות כתוצאה ממחקרים שנעשו באישור  

ביותר   משמעותית  במידה  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות  זאת,  כל  לאור  ההון.  שוק  רשות  ובהסכמת 

 הכספיים על פי האומדנים שנלקחו. מהתוצאות המוצגות בדוחות 

 

 (: IFRSתקני חשבונאות ודווח כספי בינלאומיים ) .ח

"אימוץ תקני דיווח    29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר    2006בחודש יולי  

פי חוק ניירות ערך ותקנותיו יחויבו לערוך את  -התקן קובע שחברות החייבות לדווח על  .  ("IFRSכספי בינלאומיים )

 . 2008בינואר   1( החל מיום IFRSדוחותיהם הכספיים לפי תקני הדיווח הבינלאומיים )להלן תקני  

 

,  5אשר שולב בקודקס הרגולציה )שער  2007-9-7פרסם הממונה את חוזר גופים מוסדיים    2007במאי  7בתאריך 

 המחיל הוראה זו גם על כל הגופים המוסדיים. (   1, פרק 2חלק 

 

נכסי הקרן והתחייבויותיה משוערכים לפי עקרון השווי ההוגן, הרי שהם תואמים את  הממונה, פי הנחיות -מאחר ועל

לעניין סווג    הממונההנחיות    את  מיישמת  בנוסף הקרן    .(IFRSתקני חשבונאות ודיווח כספי בינלאומיים )עקרונות  

   .IFRS -והצגת הנתונים בדוחות הכספיים אשר גוברות על תקני ה

 

 עמיתי תקופת הביניים: ט.  

"הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד"    2006-3-3לחוזר פנסיה    2בהתאם לסעיף   

ט את כל התחייבויות הקרן לעמיתי תקופת  אור נפרד מאזן חשבונאי מלא המפרילהציג בביש ,  2006במרץ   8מיום 

  , ( ואת הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות האמורות. כמו כן1995מרץ  -הביניים )עמיתים שהצטרפו לקרן ינואר

במאזן  נדרש   הנכסים  הצגת  לעניין  הדיווח  בהוראות  שנקבעה  הדיווח  למתכונת  בהתאם  יוצג  האמור  שהמאזן 

 רים שנקבעו לעניין זה בהוראות הדיווח, ובהתאם לאמור בחוזר זה.  החשבונאי, לרבות פירוט כל הביאו

אינן חלות    שה להכיר בעמדתה לפיה דרישות אלהשוק ההון, בבק  לרשות  הקרןפנתה    2010באוקטובר    12ביום  

ה  עליה, מאחר שאינן רלוונטיות לגביה, בין היתר מכיוון שגילעד הינה קרן וותיקה המקנה זכויות בשיעור אחיד בדומ 

שלגביהן לא חלה דרישה שכזו. זאת, בנוסף לכך כי היקף עמיתי תקופת    -לקרנות הותיקות להן מונה מנהל מיוחד

 הביניים בגילעד הינו שולי וזניח. 

שוק ההון, בנושא הדו"ח האקטוארי של הקרן, ניתנה    רשותהוגש לקרן דו"ח ביקורת שנערך מטעם    8.11.2015ביום  

מיתי הביניים ולכך שאין בדוחות הקרן הפרדה בין עמיתים ותיקים ובין עמיתי תקופת  לנושא עבין היתר  התייחסות  

   כדלקמן:   הביניים

"הקרן מפצלת את החישוב של הסיוע בין עמיתי הביניים, לפי הנוסח המתאים להם, ובין עמיתים רגילים לפי הנוסח  

 -יין של קבלת סיוע עודף ע"י הקרן" וכןהמתאים להם. לכן, אין ענ

"החבות האקטוארית לעמיתי הביניים מחושבת בהתאם למחויבות לגביהם בתקנות. במידע הקיים אין אפשרות  

לפצל את הנכסים באופן מדויק בין עמיתי הביניים ועמיתים רגילים. ההשפעה של דו"ח אחיד הוא הפער בין ערך  

ע ישיר לפי סיוע לעמיתי הביניים. ההשפעה  ע הישיר לפי סיוע לעמיתים ותיקים ובין הערך הנוכחי לסיונוכחי של הסיו

 מיליון ש"ח".   5היא רק  

 . לכל פעולת תיקון בעניין הנדרשבהמשך לאמור לעיל הקרן לא  
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 גימלאות לעובדים דתיים    גילעד
 ותיקהקרן פנסיה 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 נכסים לפי בסיס הצמדה  - 3ביאור 

 ההרכב:

 צמודים למדד  
במט"ח או  
 בהצמדה לו 

ללא תנאי  
 סה"כ  הצמדה 

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

     2020בדצמבר   31ליום 

     

     רכוש שוטף: 
     

 616,738 407,751 208,987 -        מזומנים ושווי מזומנים 

 141,552 141,552 -     -        סיוע ממשלתי וחייבים אחרים 

     

     השקעות:
     

     ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,503,570 -       -     4,503,570 אגרות חוב מיועדות ממשלתיות 

 238,124 32,106 6,658 199,360 אגרות חוב קונצרניות 

 813,276 251,032 562,244 -        מניות וניירות ערך אחרים 

     

     ניירות ערך סחירים 

 3,134,592 392,693 -     2,741,899 אגרות חוב ממשלתיות 

 750,964 112,238 9,039 629,687 אגרות חוב קונצרניות 

 1,075,893 486,213 589,680 - אחרים וניירות ערך מניות  

     

 383,516 250,370 -     133,146 פיקדונות והלוואות 

     

 17,895 17,895 -     -        מקרקעין ורכוש קבוע 

     

 11,676,120 2,091,850 1,376,608 8,207,662 סך כל הנכסים 

     

     2019בדצמבר   31ליום 

     

     רכוש שוטף: 
     

 400,625 385,827 14,798 -        מזומנים ושווי מזומנים 

 136,421 136,421 -     -        סיוע ממשלתי וחייבים אחרים 

     

     השקעות:
     

     ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,491,759 -       -     4,491,759 אגרות חוב מיועדות ממשלתיות 

 227,382 -       -     227,382 אגרות חוב קונצרניות 

 697,023 224,532 472,491 -        מניות וניירות ערך אחרים 

     

     ניירות ערך סחירים 

 3,077,121 3,564 -     3,073,557 חוב ממשלתיות אגרות 

 678,888 103,786 11,606 563,496 אגרות חוב קונצרניות 

 1,442,501 614,289 776,783 51,429 מניות וניירות ערך אחרים 

     

 441,014 281,379 -     159,635 פיקדונות והלוואות 

     

 7,097 7,097 -     -        מקרקעין ורכוש קבוע 

     

 11,599,831 1,756,895 1,275,678 8,567,258 סך כל הנכסים 
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 לאות לעובדים דתיים  גילעד גימ
 ותיקהקרן פנסיה 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 מזומנים ושווי מזומנים  - 4ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 31,042 - מזומנים בשקלים בתאגידים בנקאיים 

 354,785 407,751 פיקדונות בשקלים עד שלושה חודשים 

 14,798 208,987 מזומנים במטבע חוץ בתאגידים בנקאיים 

 616,738 400,625 

 

 

 חייבים אחרים ויתרות חובה  - 5ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  

   

 4,335 4,257 דמי גמולים בגין דצמבר שהתקבלו בינואר 

 384 339 נובמבר שהתקבלו בינואר  -דמי גמולים בגין ינואר

 4,176 8,443 מעסיקים והשתתפות בפנסיה 

 88 33 המחאות לגבייה  

 38 38 אחרים 

 13,110 9,021 

 

 

 ניירות ערך שאינם סחירים  - 6ביאור 

 

 ההרכב: א. 

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   אגרות חוב מיועדות ממשלתיות:

 381,296 224,055 אגרות חוב "מירון"

 4,110,463 4,279,515 1.1.2004אגרות חוב "ערד" שהונפקו לאחר יום 

 4,491,759 4,503,570 סה"כ אג"ח ממשלתיות מיועדות

   

 227,382 238,124 אגרות חוב קונצרניות 
   
   

 4,719,141 4,741,694 סה"כ אגרות חוב 

   

   מניות וניירות ערך אחרים 

 697,023 813,276 קרנות השקעה 

 

 5,416,164 5,554,970 סה"כ ניירות ערך שאינם סחירים
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 ניירות ערך שאינם סחירים )המשך(  - 6ביאור 

 

 התפלגות אגרות החוב לפי מועדי פדיון לאחר תאריך המאזן: ב.

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 204,521 185,991 בשנה הראשונה 

 136,143 109,923 בשנה השנייה 

 99,339 49,765 בשנה השלישית 

 46,039 13,255 בשנה הרביעית 

 14,862 14,612 בשנה החמישית 

 29,456 404,237 שנים  7 -שנים ועד ל 5מעל 

 1,840,583 1,825,012 שנים 10 -שנים ועד ל 7מעל 

 2,313,749 2,111,345 שנים  15  -שנים ועד ל 10מעל 

 34,449 27,554 ( 2048שנים )עד שנת  15מעל 

 4,741,694 4,719,141 

   

 

 המח"מ והתשואה בשנה הראשונה לאחר תאריך המאזן:  ג.

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

   אגרות חוב מיועדות "מירון" 

 1.39 1.01 המח"מ )שנים(

 ( 0.89%) ( 0.32%) התשואה הממוצעת המשוקללת 

   

   1.1.2004שהונפקו לאחר יום אגרות חוב מיועדות "ערד"  

 9 8.5  המח"מ )שנים(

 ( 0.46%) ( 0.62%) התשואה הממוצעת המשוקללת 

   

   אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד המחירים לצרכן 

 7.76 7.76  המח"מ )שנים(

 0.57% 0.51% התשואה הממוצעת המשוקללת 

   

   הצמודות למט"ח  אגרות חוב קונצרניות

 - 2.36  2.82      2.38      המח"מ )שנים(

 - 4.26% התשואה הממוצעת המשוקללת 

   

   אגרות חוב קונצרניות לא צמודות

 - 0.99  המח"מ )שנים(

 - 1.34%  התשואה הממוצעת המשוקללת 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 ניירות ערך סחירים  - 7ביאור 

 

 ההרכב: . א

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   אגרות חוב 

 3,077,121 3,134,592 אגרות חוב ממשלתיות בארץ 

 678,888 750,964 אגרות חוב קונצרניות בארץ 

 3,756,009 3,885,556 סה"כ אגרות חוב  

   

   אחרים וניירות ערך מניות 

   560,725               461,854 מניות בארץ 

 76 - כתבי אופציה בארץ 

 630,133 218,576 קרנות סל בארץ 

 62,491 94,373 מניות נסחרות בחו"ל 

 121,458              162,446 בחו"ל סל  קרנות 

   67,618     138,644  נאמנות בחו"ל קרנות 

 
1,075,893 

 
1,442,501 

    

 5,198,510 4,961,449 סה"כ ניירות ערך סחירים 

   

 

 התפלגות אגרות החוב לפי מועדי הפדיון לאחר תאריך המאזן:  ב.

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 1,695,143 2,736,120 בשנה הראשונה 

 813,849 279,352 בשנה השנייה 

 75,309 125,472 בשנה השלישית 

 97,544 90,312 בשנה הרביעית 

 83,214 121,180 בשנה החמישית 

 195,907 211,475 שנים  7 -שנים ועד ל 5מעל 

 166,961 93,624 שנים 10 -שנים ועד ל 7מעל 

 14,744 16,365 שנים  15  -שנים ועד ל 10מעל 

 613,338 211,656 ( 2106שנים )עד שנת  15מעל 

 3,885,556 3,756,009 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 ניירות ערך סחירים )המשך(  - 7ביאור 

 

 והתשואה בשנה הראשונה לאחר תאריך המאזן:  המח"מ ג.

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

   

   אגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן

    4.89       2.60     המח"מ )שנים(

 ( 0.45%)   ( 0.12%)    התשואה הממוצעת המשוקללת 

   

   אגרות חוב הצמודות למט"ח 

 2.82      2.38      המח"מ )שנים(

    3.89%      3.76%     התשואה הממוצעת המשוקללת 

   

   אגרות חוב לא צמודות 

 4.49      1.48      המח"מ )שנים(

 2.93%   0.79%    התשואה הממוצעת המשוקללת 

 

 

 פיקדונות והלוואות  - 8ביאור 

מתיק משכנתאות    80%בין הקרן לבין בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( לרכישת    נחתם הסכם  2018ביוני    25ביום  

תיק המשכנתאות מוצג    הבנק בתמורה לדמי טיפול. על ידי  משיך להיות מנוהל  מתיק המשכנתאות    המנוהל ע"י הבנק.  

 בדוחות הכספיים בהתאם לשווי ההוגן. 

 

 

 ההרכב: א. 

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 11,696 2,865 פיקדונות בבנקים

 381,419 339,903 תיקי משכנתאות 

 47,899 40,748 הלוואות לאחרים 

 383,516 441,014 

   

 

 התפלגות לפי מועדי פדיון לאחר תאריך המאזן: ב.

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 24,685 17,107 בשנה הראשונה 

 19,020 18,006 בשנה השנייה 

 19,280 17,913 בשנה השלישית 

 19,206 18,088 בשנה הרביעית 

 19,416 18,162 בשנה החמישית 

 38,874 33,503 שנים  7 -שנים ועד ל 5מעל 

 43,235 37,475 שנים 10 -שנים ועד ל 7מעל 

 71,474 66,945 שנים  15  -שנים ועד ל 10מעל 

 185,824 156,317 ( 2046שנים )עד שנת  15מעל 

 383,516 441,014 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 פיקדונות והלוואות )המשך(  - 8ביאור 

 

 והתשואה בשנה הראשונה לאחר תאריך המאזן:  המח"מ ג.

 

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

   פיקדונות והלוואות צמודים למדד  המחירים לצרכן 

 6.88      6.73      המח"מ )שנים(

 0.36%   0.69%    התשואה הממוצעת המשוקללת 

   

   הלוואות לא צמודות

 7.89      7.76      המח"מ )שנים(

 2.50%   2.42%    התשואה הממוצעת המשוקללת 

 

 מקרקעין - 9ביאור 

 

 ההרכב:

 

 סך הכל  משרדי הכשרת הישוב  משרדי בית נח   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח       

    

 7,540 - 7,540        2019בינואר  1יתרה ליום 

   2019תוספת )הפחתה( מהערכת שמאי בשנת 

 

       (470 ) 

 

- 

 

(470 ) 

 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

       7,070 

 

- 

 

7,070 

 

 רכישות 

 

- 

 

12,149 

 

12,149 

    

 ( 1,341) ( 811)           ( 530) 2020תוספת )הפחתה( מהערכת שמאי בשנת 

 17,878 11,338 6,540 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

    

 

 רכוש קבוע    - 10ביאור 

 

 ההרכב:

 ריהוט וציוד 

 אלפי ש"ח  

  

  

   38        2019בינואר  1יתרה ליום 

  

 ( 11)      2019פחת בשנת  

  

 27       2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  

 ( 10)      2020פחת בשנת  

  

 17         2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 6%     שיעור הפחת השנתי
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 לעד גימלאות לעובדים דתיים  גי 
 ותיקהקרן פנסיה 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 התחייבויות שוטפות אחרות  - 11ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 2,706 641 חברה מנהלת  

 2,488 2,349 מס הכנסה, ביטוח לאומי ושונות 

 9 6 הוצאות לשלם 

 1 3 המחאות לפירעון 

 -   57,081    זכאים בגין רכישת ניירות ערך

 34 34 אחרים 

   

 60,114 5,238 

   

 התחייבויות פנסיוניות  - 12ביאור 

 

 סיוע ממשלתי עתידי: . א

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

   הערך הנוכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי  

 הסיוע הממשלתי הישיר לקרן 

 

2,895,874 2,587,660 

   הערך הנוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות 

 מסוג "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד )*( 

 

293,321 200,898 

   ההפרש בין ה"שווי ההוגן" החשבונאי של האג"ח המיועדות  

 שבידי הקרן בתאריך הדוח לבין ערכן המתואם  

 

1,526,341 1,517,545 

 ההפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי בהתאמת 

 שערוך אג"ח מיועדות שבידי הקרן לשווי ההוגן )*( 

 

389,265 

 

285,573   

 
 הסיוע הממשלתי העתידי לקרן  סך הכל

 

5,104,774 

 

4,591,676   

 

   

 

 . 2006-3-3לחוזר  1גובה הסיוע הממשלתי במאזן האקטוארי מחושב על פי הכללים המפורטים בנספח  )*(    

לשערוך אג"ח מיועדות בהוראות הביצוע לשערוך נכסי  לצורך חישוב המאזן החשבונאי קיימות הוראות המתייחסות  

אשר שולב    2013-9-22מתוקף חוזר גופים מוסדיים    מעת לעת  ה המצטטתחברה  מפרסמתחוב לא סחירים אשר  

 . שני החישובים מובילים לתוצאות שאינן בהכרח זהות. (1, פרק 2, חלק 5בקודקס הרגולציה )שער 

 

 

 הפנסיוניות ההתחייבויות  .ב

    הדוח האקטוארי על פיו מוצגות ההתחייבויות הפנסיוניות והגרעון האקטוארי נערך ע"י אקטואר חיצוני מר ישעיהו אורזיצר,   

   את   תמייצג  2019  -ו  2020  בדצמבר  31  לימיםבמאזן    תההתחייבות האקטוארית המוצג המשמש כאקטואר של הקרן.   

 פעילים ולעמיתים בלתי  עמיתים    ,לפנסיונרים  ,בעתידופדיון הזכויות  פנסיה  ההתחייבויות, לתשלומי  של  המהוון  הערך   

    ו ונכלל   וכפי שחושב והסיוע הממשלתי, הישיר והעקיף, העתידי    ובניכוי הערך המהוון של דמי גמולים עתידיים  פעילים  

 האקטוארי של הקרן.  בדוח  
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 לעובדים דתיים  גילעד גימלאות
 ותיקהקרן פנסיה 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 התחייבויות פנסיוניות )המשך( - 12ביאור 

  

 וקטור ריביות .ג

, פרק  2, חלק  5אשר שולבו בקודקס הרגולציה )שער   2010-3-2  -ו  2006-3-3פנסיה    יבהתאם להוראות הממונה )חוזר 

שיעורי הריבית להיוון לצורך הכנת המאזן האקטוארי כחלק מהדיווח הכספי של הקרן יקבעו לפי שיעורי ריבית היוון    ((1

סדרת שיעורי ריבית אלו מהווה    התשלום או התקבול הספציפי הצפוי.   בהתאם לעיתוי  ,שונים המשתנים מתקופה לתקופה

והעדכון יהווה את ריבית ההיוון לאותה    תקופהאת וקטור הריביות )להלן: "וקטור ריביות"(. אותו וקטור ריביות יעודכן מדי  

 . תקופה

או התחייבויות עתידיי היוונם של תשלומים  ידי  "וקטור ריביות" מתבצע על  לפי  לפי הנחת שיעורי  היוון  ם בכל תקופה 

 תשואה ריאלית הצפויה לתקופה הנבחנת. 

)חסרת סיכון( באג"ח  שיעור התשואה הריאלית הצפויה לתקופה כל שהיא, יקבע בהתבסס על תשואה צפויה להשקעה  

 ימות באותה תקופה. ממשלתיות מסו 

הממונה או על ידי גורם מקצועי שייבחר    התשואה הריאלית הצפויה לתקופה כל שהיא, תימדד ותפורסם מעת לעת על ידי

 על ידו. 

 

 בסיס החישוב  .ד

 ההתחייבויות בדוח האקטוארי מחושבות משילוב של שלושה מרכיבים : 

ותק  ו נתוני הזכאות של העמיתים כפי שמופיעים במסד הנתונים של הקרן בכל הקשור ל  -מסד הנתונים של הקרן . 1

 ן )השכר הקובע לפנסיה( וחלקיות המשרה של העמית בקרן.  העמית בקרן )אחוזי הפנסיה(, שכר מבוטח בקר 

 . הזכויות בתקנון הקרן . 2

בהתאם למערכת הנחיות שנקבעו על ידי הממונה והוראות לעריכת דוחות אקטוארים כמפורט    -הנחות האקטואר . 3

, חלק  5אשר שולבו בקודקס הרגולציה )שער    2019-1-10  -ו  2017-3-6  ,  2010-3-2,  2006-3-3בחוזרי הפנסיה  

ן עוד כי הצהרת  תקבלו ממחקרים שנערכו בקרן. יצוי וכן על פי שיקולי האקטואר וכן על בסיס ממצאים שנ   (  1, פרק  2

האקטואר מתייחסת ביסודה להתאמת ההערכה האקטוארית להנחות הכלולות בהנחיות הנ"ל ולא בהכרח לנאותות  

 הנחות אלה.  

כוללות בין השאר הנחות בקשר לתוחלת החיים של העמיתים ובני זוגם, עליית השכר המבוטח, שיעור    אלוהנחות  

 להיוון והוצאות הניהול. 

 

 גירעון אקטוארי וסיוע ממשלתי בגין כרית הבטחון .ה

  גובה הגרעון האקטוארי עשוי להשתנות בעיקר בשל שינויים שיחולו בהנחות אקטואריות ובגורמים נוספים המובאים

בחשבון בעריכת מאזנים אקטואריים )לרבות גם שינויים בתקנון הקרן, בריבית ההיוון, טיוב נתונים והכרעות משפטיות  

  המונפקות לקרנות עשויים להשתנות מעת לעת  כי שיעור הריבית ויתר התנאים הצמודים לאג"ח  ןיצויבתיקים עקרוניים(.  

 י הקרן. ולשינויים אלו עשויה להיות השפעה מהותית על נכס

 הערכת ההתחייבויות הפנסיוניות של קרן פנסיה מבוססת על תחזית של תזרימי כספים עתידיים הצפויים על פי מערכת    

 הנחות אקטואריות. תזרימים אלו בפועל עלולים להיות שונים מהצפוי, בעודף או בחוסר, עקב שוני אפשרי בין המציאות  

 בעתיד בפועל, ובין התחזיות.  

ההנחות שעליהן מבוסס המאזן האקטוארי כפופה לשינויים שעשויים לחול בה בעתיד. כך בהצטבר מידע  גם מערכת  

מעודכן ביחס לגורמים שיש להם השפעה על המשך תקפותן של ההנחות, למשל: שינויים בהתפתחות תוחלת החיים,  

 שינויים רגולטוריים, שינויים כלכליים, ועוד. 

 )בהתרחשם( על גובה הגרעון האקטוארי של הקרן.   שינויים אלה ככל שיחולו ישפיעו

    852  -, וקטור ריבית ההיוון המשיך בדומה לתקופות קודמות לרדת. הירידה בוקטור הביאה לגידול של כ2020בשנת  

  ( ז1ביאור  אלמלא הצטרפה הקרן להסדר "כרית הבטחון" )ראו  מיליון ₪ בגירעון האקטוארי לתאריך הדוחות הכספיים.   

 מיליוני ש"ח(.   1,200מיליוני ₪ )אשתקד    1,511של   לקרן היה עודף התחייבויות על נכסים בסך    -וביצעה הפחתת זכויות   

 מאחר שגובה הגירעון  ,  5.81%ואז השיעור הנדרש להפחתת הזכויות בכדיי לאזן את הקרן, לפי תחשיב אקטוארי היה   

 שלולא הקרן הצטרפה להסדר כרית הבטחון, היתה  מכאן  ,    5%החזוי לתאריך הדוחות הכספיים היה צפוי לעלות על   

 נדרשת החברה המנהלת, באישור הממונה, להקטין זכויות העמיתים והפנסיונרים במלוא שיעור הגירעון. על כן החליט   

 שהקטינו את    5.16%פחתו זכויות העמיתים בשיעור של  להצטרף להסדר כרית הבטחון, במסגרתו הודירקטוריון הקרן   

   31.12.2020מיליוני ₪. בהתאם החברה זקפה בדוח האקטוארי ובהתאמה בדוח הכספי ליום    1,303  -גירעון הקרן בכ   

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

 .  מיליוני ש"ח(  16,506מיליוני ש"ח )אשתקד    15,933עומדות על    31.12.2020הצבורות והעתידיות של הקרן נכון ליום   

   15,933 עלגם כרית הבטחון עומדים  סיוע סיוע ממשלתי ו ,סך הנכסים נטו בתוספת תקבולים עתידייםכן,   -כמו 

 אקטוארי.  סיה הינה מאוזנת ולא קיים לה גירעון קרן הפנמיליוני ש"ח(, על כן  15,306מיליוני ₪ )אשתקד 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 מהשקעות  )הפסדים( הכנסות - 13ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   מניירות ערך שאינם סחירים

    666,030    135,647 מאגרות חוב מיועדות ממשלתיות 

 30,138 1,827 מאגרות חוב קונצרניות 

 7,450 28,143 ממניות וניירות ערך אחרים 

 165,617 703,618 

   

   מניירות ערך סחירים

 498,296 19,495 מאגרות חוב ממשלתיות 

 53,686 ( 1,004) מאגרות חוב קונצרניות 

 233,545 45,431 וניירות ערך אחרים ממניות  

 63,922 785,527 

   

   מפיקדונות והלוואות

 177 (95) מפיקדונות בבנקים 

 24,258 8,919 לאחרים  מהלוואות

 8,824 24,435 

   

   ממקרקעין 

 (22) (27) דמי שכירות בניכוי הוצאות 

 ( 470) ( 1,342) עליית )ירידת( ערך 

 (1,369 ) (492 ) 
   
   

 236,994 1,513,088 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 שוטף סיוע ממשלתי ישיר  - 14ביאור 

שקבע שר   15.12.2004" מיום בהתאם לכללים המפורטים ב"נוהל העברת סיוע כספי לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות

 שבאה בעקבותיו.  31.10.2005האוצר והחלטת הממשלה מיום  

 

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 ₪ אלפי  אלפי ש"ח  

   

 11,569,239 11,589,274   פנסיוניותסה"כ נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויות  
 ( 136,448) ( 141,569) ורכוש קבוע     חייבים אחרים ,סיוע ממשלתי  -פחות

 25,354  26,732  לתשלום  קצבאות  -זכאים  -נוסף

 ( 381,296) ( 224,055)   פחות השקעות באג"ח "מירון" 

 (4,110,463) (4,279,515) 1.1.2004פחות השקעות באג"ח ערד שהונפק לאחר 

   

 6,966,386 6,970,867 : סה"כ השקעות חופשיות

   

 ( 50,796)  ( 53,431)        השקעות חופשיות המיוחסות לעמיתי תקופת הביניים  -פחות

 6,917,436    6,915,590    

   1.57%   1.57% 4%כפול ההפרש בין התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית של אג"ח "מירון" לבין  

   

    108,575     108,604  פיצוי בגין השקעות חופשיות של עמיתים שאינם עמיתי תקופת הביניים: 

   

של עמיתים שאינם עמיתי תקופת   1.1.2004ערד שהונפק לאחר  השקעות באג"ח

 2,602,711   2,742,891   הביניים )*(

 0.71%  0.71%  1.1.2004לאחר  כפול ההפרש שבין תשואת אג"ח מירון לתשואת אג"ח ערד שהונפק 

 של עמיתים שאינם עמיתי   1.1.2004שהונפק לאחר  השקעות באג"ח ערד  פיצוי בגין 

 18,479  19,474  תקופת הביניים: 
   

 127,054   128,078   סה"כ פיצוי בגין עמיתים שאינם עמיתי תקופת הביניים

   

   השקעות הקרן לעמיתי תקופת הביניים: 

 21,770  22,899  )*( 1.1.2004באג"ח ערד  שהונפק לאחר 

לתשואת ערד שהונפק    1.1.2004כפול ההפרש שבין תשואת אג"ח ערד שהונפק לפני 

 0.19%  0.19%     1.1.2004לאחר 

 41  44   1.1.2004פיצוי בגין אג"ח ערד שהונפק לאחר 

 40%  -בהשקעות חופשיות הזכאיות לפיצוי

 

  30,532 

 

  29,026 

 1.05%  1.05%    4%לבין    1.1.2004כפול ההפרש שבין תשואת אג"ח ערד שהונפק לפני 

 305  320  פיצוי בגין השקעות חופשיות 

 

 346  364  סה"כ פיצוי בגין עמיתי תקופת הביניים 
   

   127,400    128,442  סה"כ סיוע בגין השנה השוטפת
   

 

 שוק ההון חושבו אג"ח ערד, לעניין הסיוע, לפי עלות מתואמת.  מרשותתקבלה הלהבהרה שבהתאם  )*( 
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 גימלאות לעובדים דתיים    גילעד
 ותיקהקרן פנסיה 

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 דמי ניהול - 15ביאור 

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  -אשתקדמיליון ש"ח ) 24.2 -של כהינם בסך  2020הניהול שאושרו ע"י הדירקטוריון לשנת 

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

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

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

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

   השלישי.

 

  . ליון ₪(י מ  1.1  -אשתקד)₪  מיליון    3.4  -כלא נוצלו בסך של  עודפי דמי ניהול ששנת הדו"ח  גין  בהתאם לזאת הוחזרו לקרן ב

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

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

 

 חובות אבודים - 16ביאור 

 עסיקים לא פעילים בגין ריבית פיגורים משנים קודמות שהניסיונות לגבותם לא צלחו. חובות מ   

 

 מיסים על ההכנסה  - 17ביאור 

( לפקודה )קופת גמל( ובידה אישור על פטור מלא מניכוי מס  2)9פטורות ממס הכנסה לפי סעיף בישראל הכנסות הקרן 

 .  במקור

 

 צדדים קשורים - 18ביאור 

חלק  לגבי  לקרן    יםקשור   והחברות הקשורות עימה צדדים אקסלנס ניהול השקעות בע"מ    ות נחשב   3.7.2016החל מיום   

 (. ח1 ביאור)ראה גם לניהולה  התיק שהועבר

   : צדדים קשוריםיתרות עם  .1

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  ₪ אלפי  

   

 2,706 641 החברה המנהלת 

 20,787 11,056 מניות סחירות  

 85,823 13,975 קרנות סל 

 -       32,106   אגרות חוב לא סחירות

 57,778 109,316 

   

 : צדדים קשוריםעסקאות עם  .2

 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31 ביום 

2020 

לשנה שהסתיימה  
   בדצמבר 31 ביום 

2019 

 אלפי ש"ח  ₪ אלפי  

   
 21,709     20,741 דמי ניהול לחברה המנהלת 

    152     450          ומכירה של ני"ע(הוצאות עם צד קשור )עמלות קניה 

 21,861              21,191 סך עסקאות עם צדדים קשורים  
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  
 קרן פנסיה ותיקה

 2020בדצמבר   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 תשואת הקרן - 19ביאור 

משנת   החל  חודש  מדי  מחושבת  הקרן  על-על  1998תשואת  שנקבעה  נוסחה  כספי    רשותידי  -פי  דיווח  ב"הוראות  ההון  שוק 

 . 1999ואקטוארי לקרן פנסיה ותיקה" מחודש אפריל 

 

 פי סעיפי ההכנסה העיקריים. -למטרת בהירות חולקה התשואה למרכיביה על

 

 

  4  ממוצע

 2017 2018 2019 2020 שנים

      

    5.85% - 0.95%    15.12%    2.03% 5.34% מהשקעות 

 1.14% 1.10% 1.16% 1.12% 1.13% מסיוע ממשלתי ישיר 

 6.99% 0.15% 16.28% 3.15% 6.47% תשואה כוללת נומינלית ברוטו 

      

 )*( 0.24%  (**)0.11%  )***(0.20%  **(*)* 0.18% 0.18% הוצאות כאחוז מההון 

 6.74% 0.04% 16.05% 2.96% 6.28% נומינלית נטו תשואה כוללת 

      

      שיעור עליית המדד 

   0.30%   1.20%   0.30% - 0.60%   0.30% )לפי המדד הידוע( 

 6.42% -  1.15% 15.70% 3.58% 5.96% תשואה כוללת ריאלית נטו 

      

 

 כיב  רעבור פרויקט הא  0.03%מזה )*(  

 (. 15ביאור  גם )ראה עודף דמי ניהול החזר  %70.0  לאחר )**(  

 (. 15ביאור  גם החזר עודף דמי ניהול )ראה  %10.0)***( לאחר  

 (. 15ביאור החזר עודף דמי ניהול )ראה גם    0.03%)****( לאחר                

 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות - 20ביאור 

 

 :תביעות תלויות . א

 

   :תביעות משפטיות כנגד הקרן .1

 צבת שארים.  פדיון דמי גמולים וקתלויות כנגד הקרן שתי תביעות משפטיות בנושא של  31.12.20בתאריך  

ניתנה פסיקה אשר קבעה סילוק סופי ומוחלט של כל הטענות    18.1.21בקשר לתביעת פדיון דמי גמולים, ביום  

 ₪.  1300, תישא בהוצאות התובע בסך החברהותביעות של הצדדים ושהנתבעת, 

, התביעה הינה בשלב  חברה בהתאם לחוות הדעת של יועציה המשפטיים של הבהתייחס לתביעת קצבת השארים,  

  ה על הקרן אינ ה זו  מוקדם ולכן קשה להעריך את סיכוי התביעה. בכל מקרה נראה כי השלכותיה הכספיות של תביע

   מיליון ש"ח. 0.4 -משמעותיות. החשיפה מוערכת על ידי ההנהלה בכ

 

 השלכות אפשריות של פסק דין קוריצקי נגד מבטחים על גילעד   .2

חוה    8692/11קוריצקי נ' בית הדין הארצי לעבודה ובבג"צ    2944/10לנוכח הנימוקים שניתנו בפסק הדין שבבג"צ  

שעל אף    (, בקשר להסכמי רציפות זכויות, הרי 13.10.2015הממונה על הגמלאות )מיום    -גליזר נ' מדינת ישראל  

לעמיתים  שפסק הדין לא ניתן כנגד החברה, לדעת היועצים המשפטיים של החברה, קיימות השלכות על הקרן בקשר  

 יותיהם הפנסיוניות מחושבות על פי הסכמי הרציפות שהמדינה )כמעסיקה( והחברה צד להם. שזכו

 בדוחות כספיים אלה נכללה התחייבות אקטוארית בגין השלכות שעלולות לנבוע מפס"ד הנ"ל. 

לדעת   להם,  צד  שהחברה  המדינה  עם  שלא  אחרים  רציפות  להסכמי  בקשר  הקרן  על  השלכות    היועצים לגבי 

 ש"ח. מיליון   11.73 -ההנהלה בכהחשיפה מוערכת ע"י  . אפשרישל החברה, הסיכון  המשפטיים 

 בגין סכומים אלה.  אקטוארית בדוחות כספיים אלה לא נכללה התחייבות

 

 התקשרויות .ב

 לקרן יתרת התחייבויות בגין התקשרויות: 

עד לתאריך הדו"ח הושקעו   מיליון ש"ח. 1,477בהיקף של  מסוימותהתחייבה להשקיע בקרנות השקעה  הקרן .1
 יליון ש"ח.מ  1,000 -בקרנות אלו כ

הקרן התחייבה  במסגרת התקשרות של הקרן יחד עם פסגות ניירות ערך בע"מ בנושא הלוואות מותאמות,  .2
 . מיליון ש"ח 25 עד להעמיד הלוואה 
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