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 כ ל ל י  .1

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

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

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

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

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

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

שוק   רשות" או "הממונהשוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "רשות  על פי הוראות הממונה על  

 "(.ההון

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

  זכויות פנסיה מוקפאות וכן עמיתים בעלי     4,830  בנוסף ישנם בקרן.  2,304הינו    31.3.2021

 קבלי פנסיה. מ   5,532

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

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

 שים החל מיום זה.עמיתים חדהצטרפות והן נסגרו ל  1.1.95שהיו קיימות ביום  תהוותיקו

  1995בינואר    1ותיקה החל מיום  ו, נאסרה קבלת עמיתים חדשים לקרן ההממונהלפי הוראות  

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

 לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי(. 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו   .2

   החברה מעורבת בהם משפטיים הליכים  .א

בעניין זה מפורט    מידע.  אחת  משפטיתתביעה   קיימת כנגד הקרן     31.3.2021לתאריך   (1)

 דוח הכספי של קרן הפנסיה. ב 1א8בביאור 

  דמי   תשלום  אי  בגין  מעסיקים  כנגד  גילעד  של  תביעות  3קיימות    31.3.2021לתאריך   (2)

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

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

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

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

 "ח.  ש אלפי

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

 .  לזכויות עמיתים אינה מנהלת תביעות שאינן קשורות  גילעד 31.3.2021 תאריךל (א)

פס"ד (ב) של  ביאור  גילעד  על נגד מבטחים  קוריצקי    השלכות אפשריות  ראה    2א 8. 

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.

 

   הביטחון כרית .ב

 הכספי של קרן הפנסיה. בדוח  4  -ג ו1 יםמידע בעניין זה, מפורט בביאור
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך(  .2

 התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל  .ג

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

מיום   המוסדיים,  בגופים  "הערכות    5.3.2020ומיום    3.3.2020הדירקטוריון  בנושא 

אפש החברה להתמודדות  דירקטוריון  ערך  בישראל,  "הקורונה"  נגיף  התפרצות  עם  רית 

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

התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ניתוח החשיפה הפוטנציאלית מהאמור והכלים לניהול  

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

    הדירקטוריון וועדת ההשקעות בתקופה זו.

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

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

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

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

ההשקעות של החברה קיימה בעניין זה הערכת מצב רציפה המבוססת על ניתוח החשיפה  

 הפוטנציאלית של כספי הקרן לסיכונים הפיננסיים. 

ה בדוח הכספי  1ד בדוח הכספי של קרן הפנסיה ובביאור  1  מידע בעניין זה, מפורט בביאור

   של החברה המנהלת. 

סף בעניין התמודדות החברה עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל, מפורט בביאור  מידע נו

   .בדוח הכספי של החברה המנהלת ה1בדוח הכספי של קרן הפנסיה ובביאור  ד1

 

   משרדי החברה .ד

בביאור   מפורט  זה  בעניין  של    ו1מידע  הכספי  המנהלתבדוח  בדוח  1ובביאור    החברה  ה 
 . הכספי של קרן הפנסיה

 

 2021שנת  של  ברבעון הראשוןוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל  כלכליות התפתחויות .3

 העולמי  המשק 3.1

  הפעילות הכלכלית באזורים השונים בעולם הושפעה ברבעון הראשון של השנה מהצלחת

 מבצעי חיסון האוכלוסייה.   המדינות להפחית את שיעורי התחלואה, וכן מהתקדמות 

שבארצות  האוכלוסייה  -בעוד  התחסנות  ובבריטניה  ירידה הינה  הברית  וניכרת  מהירה 

כך   2021בחיסונים החלה רק בחודש מרץ    התחלואה, בגוש האירו ההאצה   חדה בהיקפי 

שבארצות  ששיעור מזה  משמעותית  נמוך  שם  וישראל. -המתחסנים  בריטניה  הברית 

בייחוד בהודו ובברזיל, נרשמה עלייה חדה בתחלואה והחמרה ו   המתעוררים,  בשווקים

  במונחים 6.4%הברית צמחה ברבעון הראשון בשיעור של  -של ההגבלות. כלכלת ארצות 

בתוצר, כשצרפת היא בין    2.5%  - שנתיים, בעוד שבגוש האירו נרשמה התכווצות של כ

ברבעון חיובית  צמיחה  שרשמה  האירו  בגוש  הבודדות  רוב  זה.    המדינות  הסרת  עם 

הברית ובאירופה, אך -המגבלות על פעילויות, נרשמה עלייה במספר המועסקים בארצות

ההתאוששות הכלכלית והמדיניות המוניטרית    אלו עדיין לא חזרו לרמות טרם המשבר.

המרחיבה העלו את הציפיות לאינפלציה בעולם. בד בבד ברבעון הראשון נרשמה עלייה 

 הסחורות החקלאיות והתעשייתיות.  ובמחירי    חדה במחיר הנפט
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ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3 בישראל  ההון  בשוקי  הראשון של  והתפתחויות  שנת    ברבעון 

 )המשך(    2021

 )המשך(   העולמי המשק 3.1

ב הליבה  בארצות   החודשים  12  -אינפלציית  הגיעה  במרץ  ל -שהסתיימו    1.6%  -הברית 

ל האירו  ובאירופה מאותתים שהם -בארצותהבנקים המרכזיים    . 0.9%  -ובגוש  הברית 

לעלות בקרוב. בארצות צפויה  ושהריבית לא    הברית- יהיו סבלניים לעליית האינפלציה 

עקום התשואות הפך להיות תלול יותר, כלומר המשקיעים צופים העלאות ריבית בטווח  

   הבינוני.

 

 בישראל  המשק 3.2

שנת    הרבעון של  עדיין    2021הראשון  וההגבלות שהטילה הממשלה. הושפע   מהסגרים 

 התחסנות מהירה של  , זאת לאור2021הגבלות אלו הוסרו בהדרגה החל מחודש פברואר  

 האוכלוסייה וירידה חדה בהיקפי התחלואה. חרף ההגבלות הפגיעה בפעילות הכלכלית 

 זאת ככל הנראה על רקע התפתחות האמצעים   הייתה נמוכה מזו של הסגרים הקודמים,

של  הפתיחה  הציבור.  בחששות  וירידה  המקוונות,  ברכישות  עלייה  מרחוק,  לעבודה 

הרכישות בכרטיסי    -הביאה לזינוק בצריכה הפרטית  ,  2021פברואר   החל מחודש   המשק,

חלה   2020לדוגמה עלו לרמה שגבוהה מזו של טרום התפרצות הקורונה. בשנת    אשראי

עם   כתוצאה מירידה בצריכה.בעיקר  בשיעור החיסכון הפרטי במשק, זאת    עלייה חדה

מוגברת. בד בבד ניתן    פתיחת המשק משקי הבית תרגמו את החיסכון שנצטבר לצריכה 

אמון הצרכנים הגיעו לרמה שמתקרבת לזו של טרם התפרצות הקורונה.   לראות שמדדי

הנכסים במחירי  מתמשכת  עושר"   עלייה  "אפקט  יוצרת  הנדל"ן  ובמחירי  הפיננסיים 

טק המשיך לגדול בקצב מהיר, - וא את הצריכה הפרטית. יצוא שירותי ההישמעודד אף ה

ישראליות נמכרו או מוזגו לחברות אחרות בשווי של מיליארדי דולרים.   טק-היי  וחברות

   תרומתם של אלו לצמיחה השנה היא משמעותית.

דירות חדשות הגיעה בחודשים  הנדל"ן אופיין הרבעון בפעילות ערה: מכירת  גם שוק 

לרמה הממוצעת במחצית   יחידות בממוצע לחודש, בדומה  3,600  -ל 2021  פברואר-ואר ינ

 שוק העבודה הגיב לפתיחת המשק ושיעור האבטלה הרחב ירד.  2020השנייה של שנת  

 בחודש מרץ.   12.1% - בחודש ינואר ל 18.4%של  במהלך הרבעון הראשון מרמה

העבודה, מעלה חשש שהחזרה הממושכת בה שהו חלק מהעובדים מחוץ למעגל    התקופה

 מלאה תארך זמן רב. לתעסוקה

 תגובת השווקים הפיננסייםהסתיים סבב לחימה בעזה, אולם  סמוך למועד פרסום הדוח  

   לאירועים היא מתונה.

 

 מדיניות פיסקאלית ומוניטרית 3.3

ללא תקציב מדינה מאושר ובמסגרת של   2021  הממשלה פעלה ברבעון הראשון של שנת

לכנסת. נכון לתחילת חודש   חלו בחירות כלליות  2021במרץ    23המשכי". ביום  "תקציב  

טרם התגבשה קואליציה שתקים ממשלה. ברבעון הראשון של השנה נצטבר   2021מאי  

מיליארד ש"ח ברבעון    13.3זאת לעומת גירעון של  ₪,  מיליארד    22.4גירעון תקציבי של  

  12.1%ם האחרונים הגיע לרמה של  חודשיה  12  -המקביל אשתקד. הגירעון המצטבר ב

 במסגרת תוכנית כלכלית ₪     מיליארד  21  -כ  הראשון הממשלה הוציאה  ברבעון  מהתוצר.
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ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3 בישראל  ההון  בשוקי  הראשון של  והתפתחויות  שנת    ברבעון 

 )המשך(    2021

 מדיניות פיסקאלית ומוניטרית )המשך(  3.3

,  0.1%שראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של  בנק י  עם הקורונה.  להתמודדות

והמשיך בתוכנית ההקלה הכמותית שנועדה להגביר את הנזילות בשווקים ולהקל על 

חוב ממשלתיות  -אגרות   2021האשראי. בנק ישראל רכש ברבעון הראשון של שנת    נוטלי

של   הבנקאית ₪  מיליארד  12.7בהיקף  למערכת  הלוואות  והעניק  העמדת   ,  לטובת 

 ₪.  מיליארד  8.5הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של 

 

 ושער חליפין  אינפלציה 3.4

על עליה משמעותית לעומת מדובר  .0.8% - עלה ברבעון הראשון ב  מדד המחירים לצרכן

ירידה של  2020קצב האינפלציה בשנת   במדד המחירים לצרכן   0.7%, שהסתיימה עם 

האינפלציה   לעליית  במקביל  כולה.  המרכזית  בשנה  הלשכה  ידי  על  הנמדדת 

, נרשמה עליה משמעותית בציפיות האינפלציה לכל הטווחים, כפי שהן  הלסטטיסטיק

 נגזרות מפער התשואות בין האג"ח הממשלתי השקלי והצמוד בשוק ההון.  

  מול הדולר האמריקאי,   3.7%השקל פוחת במהלך הרבעון הראשון של השנה בשיעור של  

  הודיע בנק ישראל על   2021במהלך חודש ינואר    .1.3%  -וחת בומול סל המטבעות הוא פ

ברבעון הראשון של .  2021מיליארד דולר בשנת    30חוץ בהיקף של  - תוכנית רכישת מטבע

החוץ הגיעו לסכום שיא של -ויתרות מטבע  מיליארד דולר,  13.7השנה רכש בנק ישראל  

    מיליארד דולר. 186

 

  ההון שוק 3.5

והשיפור  בתחלואה  הכלכלית  הירידה  וצעדי  בפעילות  נמוכות  ריביות  עם  בשילוב   ,

בסיכום   בעולם.  תמכו בהמשך העליות בשוקי המניות  התמיכה של הבנקים המרכזיים,

,  5.8%הברית בשיעור של  -בארצות  S&P500  -ה  עלה מדד  2021הראשון של שנת    הרבעון

עלה  125ומדד ת"א , 10.3% -עלה ב STOXX_EUROPE_50 - המניות האירופי ה מדד

של   . מחזורי המסחר היומיים במניות והמירים נותרו גבוהים ברמה6.1%ל  ש  בשיעור

, בדומה לרמה הממוצעת שנרשמה בשנת  2021ברבעון הראשון של שנת    ₪  מיליארד  1.9

שנת  .  2020 של  הראשון  איגרות  2021ברבעון  בתשואות  חדה  עלייה  החוב  -נרשמה 

   לטווחים הארוכים.

תשוא-בארצות של הברית  לטווח  הממשלתית  האיגרת  של  ת  מרמה  עלתה  שנים   עשר 

גם בישראל    .2021בסוף הרבעון הראשון של    1.74%לרמה של    2020בסוף שנת    0.92%

איגרת ממשלתית לטווח של עשר שנים עלתה בתקופה    נרשמה עלייה בתשואות, ותשואת

הממשלתיות  החוב - . בסיכום הרבעון הראשון מדד אגרות1.19% -ל  0.84%זו מרמה של 

של   בשיעור  ירד  הצמודות    אגרותי  מדד  .1.5%השקליות  הממשלתיות  לטווחים החוב 

הממשלתיות לטווחים הארוכים   ב, וזאת לעומת מדדי אגרות החו1.5%  -הקצרים עלו בכ

 . 1%  -שירדו כ
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ובעולם    כלכליות  התפתחויות .3 בישראל  ההון  בשוקי  הראשון של  והתפתחויות  שנת    ברבעון 

 )המשך(    2021

 )המשך(  ההון שוק 3.5

תרם פער זה לתשואה    2021כיוון שהקרן קיצרה את מח"מ הנכסים הצמודים לקראת שנת  

יחסית.   ארוכים  לטווחים  בממוצע  שצמודות  בהתחייבויות  לשינוי  מעבר  מדד עודפת 

ב-אגרות ברבעון  עלה  הקונצרניות  אגרות   2.2%  - החוב  לעומת  התשואה    החוב-ומרווחי 

טרם משבר הקורונה.   , רמה הנמוכה מזו שנרשמה1.30%  -לרמה של כהממשלתיות ירדו  

באמצעות פיננסיות  הלא  הישראליות  החברות  של  הון  הסתכמו  -אגרות  גיוסי   חוב 

לעומת  ₪מיליארד    9.1  -בכ המקביל   ₪מיליארד    10.4,  ברבעון  עיקר    שגויסו  אשתקד. 

 הנדל"ן.  הירידה בגיוסים מקורה בחברות בסקטור 

 

תקנות,   (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  ינוייםש .4 )חוקים, 

   1202  חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר  

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

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

ו  ההוראות מיישמת את  החברה    .2021בהסדר(, אשר פורסמו מינואר     נערכת שנכנסו לתוקף 

 שפורסמו וייכנסו לתוקף בעתיד. ליישום הוראות 

 שוק ההון   רשותחוקים, תקנות וחוזרי  .א

אישור   טרם   משרה  נושא   פעולות  –   ממונה  עמדת"  פורסמה  2021  בינואר  (1) קבלת 

בו,   מיועד  משרה  ונושא  מוסדי  גוף  של  הראויה  להתנהלות  המתייחסת  הממונה" 

מהגשת בקשת יום    60בתקופה בה טרם התקבל אישור הממונה למינויו, או טרם חלפו  

בגוף   משרה  כנושא  לכהונה  מועמד  ולפיה  למינויו;    כל  מלבצע  יימנע  מוסדיהאישור 

 למעט,  יועד  אליה  המשרה  של  והסמכויות  התפקיד  הגדרות  תחת  נכללת  אשר  פעולה

 .המוסדי בגוף  משרה כנושא לתפקידו הכנה  לשם  הנדרשות פעולות

 עקב פגיעה באי תלותו של רואה חשבון מבקר    –  ממונה"עמדת    פורסמה  2021  בינואר (2)

מתן שירות נלווה"  המפרטת את עמדת הממונה באשר לעקרונות הנדרשים ביישום 

לאי הנוגעות  רואה חשבון מבקר  - הוראות  של  שירות    של תלות  עקב מתן  מוסדי  גוף 

הבטחת פעילותו העצמאית והמקצועית של רואה חשבון  ב החשיבות  לאור,  זאתנלווה.  

דוחותיהם הכספיים של הגופים    בגוףר  מבק כי  ולשם הגברת מידת הוודאות  מוסדי 

 .  פעילותם ותוצאותהמוסדיים משקפים באופן נאות את מצבם הכספי  

מוסדיים    2021  בינואר  (3) גופים  חוזר  מידע    2021-9-1פורסם  להעברת  אחיד  "מבנה 

הכניסה לתוקף   עדכון" שבין היתר דוחה בשנה את –ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

עובדים( באמצעות חשבון נאמנות,    100של הגבלת השימוש של הפקדות מעסיקים )מעל  

ליום  1.2.2022ליום   עד  הינה  הדחיה  אירועים,  ממשק  לגבי  כי  20.6.21.  נקבע  וכן   ,

פיגורים  ריבית  לנכות  מוסדי  לגוף  תאפשר  לא  מעסיק,  של  חשבון  לחיוב  הרשאה 

 באמצעות ההרשאה. 
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תקנות,   (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  קרייםעי  ינוייםש .4 )חוקים, 

 )המשך(   1202  חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר  

 )המשך( חוקים, תקנות וחוזרי רשות שוק ההון .א

"אופן הפקדת תשלומים לקופת   2021-9-2פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021  בינואר (4)

העוסקות    –גמל   ההוראות  נדחו  ולפיו  להשבת   בהיזוניםעדכון"  בקשה  החוזרים, 

 3-10תשלום שהופקד ביתר, ומבנה דיווח אחיד, כדלקמן: לגבי מעסיק המעסיק בין 

עובדים הדחיה   3  -מעסיק המעסיק פחות מ. ולגבי  20.2.2022עובדים הדחיה הינה ליום  

 . 19.6.2022הינה ליום 

תקנות  לא 3  תקנההוראת השעה בשל  הקפ ונשלחה הבהרה לגבי הארכת ת 2021מרץ ב (5)

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

 38בין היתר, בהתאם להוראות סעיף    הולפי,  23-ה   הכנסת  פיזור  בגין  ,2008- התשס"ח

לחוק יסוד: הכנסת, תעמוד הוראת השעה כאמור בתוקפה עד תום שלושה חודשים  

 .24- מיום התכנסות הכנסת ה

  –"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-3פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021  במרץ (6)

 הוארכה   ולפיו,  הארכת הוראת שעה על רקע אירוע הקורונה"  –דירקטוריון גוף מוסדי  

  ביטול, תוקפה של ההקלה לעניין  2021ביוני    30  תאריךחודשים נוספים, עד ל  בשישה

 רבעון באופן פיזי. חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ב

ויועצים    2021מאי  ב (7) "תשלום עבור שימוש במערכת    2021-10-1פורסם חוזר סוכנים 

המוצרים   לכל  שביחס  מוסדיים  גופים  היתר,  בין  ולפיו  מרכזית",  פנסיונית  סליקה 

עמיתים   אליהם  לצרף  ניתן  ולא  הניוד  תקנות  חלות  לא  מנהלים  שהם  הפנסיוניים 

₪ בלבד כולל מע"מ. זאת מאחר שעיקר   5,000יים בסך  חדשים, ישלמו דמי שימוש שנת

לצירוף  הנוגעות  בפעולות  יושקעו  הקרובות  בשנתיים  הניסוי  בסביבת  המשאבים 

מכלל   לקוח  בקשת  לפעולת  המקסימלית  העלות  כי  נקבע  כן  כמו  חדשים.  עמיתים 

הגופים המוסדיים לצורך קבלת מידע הנדרש למעסיקו לצורך הפקדה ראשונה למוצר 

יוני בעת כניסה לעבודה חדשה תהיה נמוכה מהעלות לבקשת מידע על מוצר פנסיוני פנס

יחיד באופן חד פעמי. זאת נוכח הדמיון בין הפעולות ובמטרה לקבוע מחיר נמוך. מאחר 

שהמידע מתייחס למוצר המנוהל אצל גוף מוסדי ונדרש לצורך המשך הפקדות לאותו  

 הפעולה.   המוצר, נקבע כי הגוף המוסדי ישלם בגין

 
 ההון  שוק רשות  וזריח טיוטות .ב

"ניהול    5לשער    4פרק    – "תיקון הוראות החוזר המאוחד    טיוטת  פורסמה  2021  בינואר  (1)

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

חדשה ו  השקעה מערכת  הושקה  )במסגרתו  הבורסה  בתקנון  שבוצע  לתיקון  להתאימן 

הקשורה בכל  פיננסיים(  מכשירים  במגוון  משקיעים  בין  ישירה  השאלה   מאפשרת 

 להשאלות ניירות ערך על ידי הגוף המוסדי. 

  ניהול "   5  לשער  4  פרק  -  המאוחד  החוזר  הוראות  תיקון"  טיוטת  פורסמה  2021  בינואר (2)

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

 צד   שהיא  לקרן  מוסדי  גוף   ידי  על  השקעות  ניהול   שירותי   למתן   בעסקה   החוסכים  של

 . עניינים לניגודי חששות ונטרול מוסדי לגוף קשור
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תקנות,   (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  ינוייםש .4 )חוקים, 

 )המשך(   1202  חוזרים וטיוטות חוקים, תקנות וחוזרים(   החל מינואר  

 )המשך(  ההון שוק רשות  חוזרי טיוטות .ב

"ניהול    5לשער    4פרק    – "תיקון הוראות החוזר המאוחד    טיוטת  פורסמה   2021  בפברואר (3)

 נכסי השקעה" )שיקולי השקעה הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל 

 את  לחייבתאגידי ולסיכונים מתפתחים, סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים(", המציעה 

הכללית שנקבעה   מדיניות ההשקעה  במסגרת ,  לקבועמשקיע מוסדי    של  השקעות   ועדת

להיבטים סביבתיים, חברתיים והיבטים של ממשל תאגידי,   שמתייחסתעל ידה, מדיניות  

ההשקעות;   תיק  ביצועי  על  ולהשפיע  רלוונטיים  להיות  עשויים  שאלו   במסגרתככל 

  שיקולי   את  גם  יפרסם  הוא,  המוסדי  המשקיע  מפרסם  אותהההשקעה הצפויה    מדיניות

 . כאמור ההשקעה

פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי    2021  בפברואר (4)

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

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על ב  תיקונים

התשע"ב  מוסדיים(,  ותיקות    –  ןשעיקר,  2012- גופים  לקרנות  השקעה  גמישות  הגדלת 

  35%  -ל  22%  -מ שיעור חופשי להשקעות קרן ותיקה  ה  הועלההיתר    וביןבניהול נכסים,  

ההשקעה באג"ח מדינת ישראל, הלוואות ואג"ח   שיעורמתוך שווי נכסי הקרן, הופחת  

 -ל   90%  -מסולידיים של יחידות קרן וקרנות סל, בהן מותר לקרנות ותיקות להשקיע,  

בהם    כמו,  75% הנכסים  לרשימת    35%  מגבלת  ללא)  להשקיע  רשאית  ותיקה  קרןכן 

הלוואות כאמור יורה הממונה(,  )העומדות בתנאים עליהם  לדיור  הלוואות  (, התווספו 

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

 ם שאישרה ועדת השקעות( והלוואות בערבות  על בסיס עקרונות מודל חיתום מוגדרי

מלאה או חלקית של מדינת ישראל.  כמו כן הוצע להחיל המגבלה על השקעות גופים 

קרנות  ושאינן  לגוף המוסדי,  צד קשור  סל שהן  קרנות  על  רק  סל,  בתעודות  מוסדיים 

 תכן מוצעים מספר תיקונים שמטרתם הסר שמשקיעות בהתאם לכללי ההלכה היהודית.  

 שלגמישות  ה  תבישראל והגבר   בתשתיותחסמי השקעה בבחינת השקעות פוטנציאליות  

תיק השקעות שיוכל להשיא תוחלת תשואה גבוהה יותר עבור    תהרכבב  יםמוסדי   פיםגו

 החוסכים.

 

   הגילוי  לגבי ונהלים בקרות הערכת .5

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

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

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

מנת לרשום,  - נן אפקטיביות עלתקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הי 

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

על   הממונה  שקבע  הדיווח  והוראות  שנקבע  רשות  הדין  ובמועד  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק 

 בהוראות אלו. 

  בקרה פנימית על דיווח כספי 

  , לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף 2021במרץ    31במהלך הרבעון המסתיים ביום  

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

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

ינוא החודשים  ל  2021  מרץ-רבמהלך  הדירקטוריון  ההשקעות    2-  - התכנס  ועדת  ישיבות, 

   ישיבות.  5   -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל   9 -התכנסה ל

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

 (:2020לרבות שינויים מינואר 

 

 

 (:  2019, לרבות שינויים מינואר  נכון לתאריך אישור הדוחות) רשימת נושאי המשרה

    . מר יואב ערמוני, מנהל כללי .א

 . מר חנניה חן ציון, סמנכ"ל ומנהל אגף זכויות וגבייה .ב

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

 .מר אבי לנצ'סקי, מנהל אגף פנסיה .ד

   ., מנהל אגף השקעותפז אקשטייןמר  .ה

 . מר אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות לקוחות .ו

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

 . גב' מרב אהרוני, מנהלת המינהל .ח

 רו"ח זאב קלפהולץ, מבקר פנימי.  .ט

 מר שמעון אשכנזי, מנהל הסיכונים.  .י

 

 מבקר: רואה חשבון 

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

 : אקטואר

 , רמת גן. 7, ז'בוטינסקי ישעיהו אורזיצר ייעוץ אקטוארי בע"מ

 

31.5.2021     

 יואב ערמוני   שאול יהלום                תאריך אישור הדוחות   

 מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון          

 

      .יו"ר הדירקטוריון - מר שאול יהלום א.

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

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

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

 . חברת הדירקטוריון  גב' מלכה אנגרמן  ה.

 . חברת הדירקטוריון - גב' פלורה בוטבגה  ו.

   .חבר הדירקטוריון - מר אלי גוטמן  ז.

   .חבר הדירקטוריון - רו"ח יוסי ולנר  ח.

 . חברת הדירקטוריון - גב' אהובה טרי  ט.

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

   .הדירקטוריוןחבר  - ד"ר אחיעזר שאקי  יא.

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

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(   .1
 )להלן: "הדוח"(.  31.3.2021לרבעון שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

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

 ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. 

בקרות   .4 של  ולקיומם  לקביעתם  זו אחראים  בחברה המנהלת המצהירים הצהרה  ואחרים  אני 
 - ןונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכ 

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

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

רשות  ( ולהוראות הממונה על  IFRSהכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) 
 שוק ההון; 

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

 - בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 - החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

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

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 

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

 - לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

31.5.2021  

 יואב ערמוני  תאריך 

 מנהל כללי  
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 חברה מנהלת 

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 

  מצהירה כי:, לילך לב רםאני, 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"(   .1
 )להלן: "הדוח"(.  31.3.2021לרבעון שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

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

 זומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. ותזרימי המ

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

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

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

רשות  ( ולהוראות הממונה על  IFRSהכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) 
 שוק ההון; 

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

 - המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן 

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

 - החברה המנהלת על דיווח כספי וכן
 

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

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 

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

 - לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

 
 
 
 
 

  

31.5.2021  

 , רו"ח לילך לב רם תאריך 

 מנהלת אגף כספים                  
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 קרן פנסיה ותיקה 

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 
 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי: 

סקרתי את הדוח הרבעוני של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון   .1
 )להלן: "הדוח"(. 31.3.2021שהסתיים ביום 

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

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

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

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

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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

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

 - בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 - החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה: 

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

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

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

 הנוגע לקרן הפנסיה. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

31.5.2021  

 יואב ערמוני  תאריך 

 מנהל כללי  
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 קרן פנסיה ותיקה 

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 
 

  , מצהירה כי:לילך לב רםאני, 

)להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון   .1 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  סקרתי את הדוח הרבעוני של 
 )להלן: "הדוח"(.  31.3.2021שהסתיים ביום   

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

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

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

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

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

 בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

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

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

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

 - בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

 - החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:

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

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

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

 הנוגע לקרן הפנסיה. 

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

 
 
 
 
 

31.5.2021  

 , רו"ח לילך לב רם תאריך                 

 מנהלת אגף כספים  
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