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 בעלי המניות של ל דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

 גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ 
 

 

 

 מבוא 

 

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

של שלושה חודשים   ה וח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופואת הדוחות התמציתיים על הרו   2021 במרץ  31התמציתי ליום 

בהתאם    זו ת ביניים  עריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופבאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת אחראים ל  השהסתיימ

"דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם להנחיות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן:    IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  

 בהתבסס על סקירתנו.  זו ת ביניים להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ  "הנחיות הממונה"(. אחריותנו היא

   

 היקף הסקירה 

 

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

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

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

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

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

 

 מסקנה 

 

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

 ובהתאם להנחיות הממונה.   IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 דוחות על המצב הכספי 
 
 
 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום   

  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

 מבוקר בלתי מבוקר   

     
     :נכסים

 3,735 2,432 3,769  נכסים בלתי מוחשיים 
 736 401 1,235  קבוע רכוש 

 1,720 2,938 3,019  חייבים ויתרות חובה 
     

    3 השקעות פיננסיות: 

 -  5,012 -  נכסי חוב סחירים 

 -  5,012 -  סך כל השקעות פיננסיות 
     

 20,251 16,814 20,508  מזומנים ושווי מזומנים 

     

 26,442 27,597 28,531  סך כל הנכסים 

     
     
     

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

 1,816 3,706 2,719  יתרת רווח  

 19,717 21,607 20,620  סך כל ההון

     
     : התחייבויות

 3,697 3,150 4,129  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  

 3,028 2,840 3,782  זכאים ויתרות זכות 

 6,725 5,990 7,911  סך כל ההתחייבויות 

     

 26,442 27,597 28,531  סך כל ההון וההתחייבויות

     
 
 
 
 
 

 הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 , רו"ח לילך לב רם יואב ערמוני  שאול יהלום תאריך אישור הדוחות הכספיים
 מנהלת אגף כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 על הרווח הכולל  דוחות

 

 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה   
 סתיימה הש סתיימה החודשים ש  

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום   

  1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

 מבוקר בלתי מבוקר   

     

     

 20,741 6,039 6,621 5 דמי ניהול מקרן הפנסיה  

 (61) (96) 1  מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים )הפסדים( 

 209 56 54  הכנסות אחרות 

 20,889 5,999 6,676  סך כל ההכנסות  

     

      

 10,122 2,413 2,894  משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות  

 4,191 960 1,129  מערכות מידע 

 2,904 734 693  מקצועיות 

 2,391 621 761  שונות ניהול, אחזקה ותפעוליות 

 1,890 372 296  פחת והפחתות 

 21,498 5,100 5,773 6 סך כל ההוצאות 

     

 ( 609) 899 903  לתקופה)הפסד( רווח 

     

     

     כולל אחר רווח )הפסד( 

     

     סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד: 

     

הטבה   בגין  נטו  ההתחייבות  של  מחדש  מדידות 

 225 607 -  מוגדרת 

     

 ( 384) 1,506 903  הכולל לתקופה)ההפסד( 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  

    

    )בלתי מבוקר( 2021במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

    

 19,717 1,816 17,901 )מבוקר( 2021בינואר   1יתרה ליום 

    

 903 903  רווח לתקופה    

    

    

 20,620 2,719 17,901 )בלתי מבוקר(  2021במרץ  31יתרה ליום 

    

    )בלתי מבוקר( 2020במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

    

 20,101   2,200 17,901 )מבוקר( 2020ינואר  ב  1יתרה ליום 

    

 899 899 - רווח לתקופה    

    

    רכיבים של רווח כולל אחר: 

    

 607 607 - מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 

    

 21,607 3,706 17,901 )בלתי מבוקר( 2020במרץ  31יתרה ליום 

    

    )מבוקר(  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

    

 20,101 2,200 17,901 )מבוקר( 2020בינואר   1יתרה ליום 

    

 ( 609) ( 609) -    לשנה  הפסד

    

    כולל אחר:  רווחרכיבים של 

 225 225 -    מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 

    

 19,717 1,816   17,901 )מבוקר( 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 

 

 

 

  



  

7 
 

 

 

 בע"מ   לעובדים דתיים מלאותיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 מזומנים על תזרימי  ותדוח

 

 

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה החודשים ש 

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

    
    )*(תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

    

 (    609) 899 903 לתקופה  )הפסד(  רווח 

    

    פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים: 

    

    הפסדים נטו מהשקעות פיננסיות:

 69 102 - נכסי חוב סחירים    

    פחת והפחתות: 

 179 36 72 רכוש קבוע    

 1,711 336 224 נכסים בלתי מוחשיים    

 296 474 1,959 

    

    שינויים בסעיפים מאזניים אחרים 

    

 1,750 532 ( 1,299) שינוי בחייבים ויתרות חובה 

 )**(  108 (58) 754 שינוי בזכאים ויתרות זכות   

 217 52 432 שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 (113 ) 526 2,075 

 

 3,425 1,899 1,086 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  

    

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  

    

 ( *)* (577) (72)   (571) רכישת רכוש קבוע  

 ( *)* (2,629) - ( 258) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים  

 8,376 3,336  של השקעות פיננסיות  מימושים, נטו

 172 167  ריבית שהתקבלה 

 5,342 3,431 ( 829) השקעה  )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילותמזומנים נטו  

 

 8,767 5,330 257 עליה במזומנים ושווי מזומנים 

    

 11,484 11,484 20,251 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    

 20,251 16,814 20,508 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    

 39 15 14 מקדמות בגין הוצאות עודפות  –כולל תשלומי מיסים  )*(

 

 .2020בנכסים בלתי מוחשיים באשראי בשנת שנקנה בשנים קודמות, ואינו כולל השקעה קבוע )**( כולל תשלומים עבור רכוש 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 



 

 

 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2021במרץ  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 כללי ואירועים מהותיים - 1ביאור 

 

 כללי: א. 

  ה חודשים שהסתיימ שלושה  של  ולתקופה  ,  2021  במרץ  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  

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

 

ולשנה שהסתיימה    2020בדצמבר    31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  

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

 

 . , בני ברק9בוטינסקי 'וב זתאגדה בישראל וכתובתה: רחה החברה הינה תושבת ישראל,  ב.

 

 . 1960בינואר   11תאריך התאגדות 

 

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

 המנהלת לקרן הפנסיה(. 

 

 החברה הינה בעלת רישיון מבטח בענף ביטוח פנסיה.  

 

גילעד גימלאות לעובדים   -את קרן הפנסיה  לנהלרישיון זה ביחד עם אישור קופת גמל משלמת לקצבה מאפשר לה 

 דתיים. 

 

 קרן הפנסיה שבניהול החברה:  ג.

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים. 

 

תיה בביטוח פנסיוני מקיף הכולל: פנסיית זקנה, נכות  ושאירים.  גילעד הינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את עמי 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(. 

 

 ובישראל  בעולםנגיף הקורונה  טותהתפש ה.

, החלו השפעות של התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל, על הפעילות העסקית בחברות רבות  2020שנת  ב

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

 כמגיפה עולמית.  

 

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

  קוחות לל  שירותמחליטה בקשר עם קבלת קהל במשרדי החברה, תוך אימוץ תנאי התו הסגול לקבלת קהל או מתן 

חברה, תוך אימוץ תנאי התו  במשרדי ה  -אופן ביצוע העבודה על ידי עובדיהובקשר עם    אלקטרוני  ובדואר  בטלפון

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

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

 להדבקות עובדי החברה בנגיף הקורונה. 

 

מיום   ליום    ובעקבות  17.1.2021החל  ועד  השלישי  הסגר  נוכחות    החברה  4.2.2021הטלת  עם  מרחוק  פעלה 

  תוך   ,קפסולותפעילות  חזרה החברה לעבוד ב   7.2.2021מיום  כאשר החל  .  מצומצמת הכרחית במשרדי החברה

חזרה    14.3.2021החל מיום  ו  . הסגול  התו  תנאי  אימוץ  תוך, ו בסיכון  הנמצאים  עובדים  של  לעבודה   החזרה  החרגת 

 . החברה לעבוד באופן מלא במשרדי החברה 

 

חלו שינויים    לאכן, במהלך תקופה,    -כמו  .בלבד  מרחוק  תקשורת   באמצעות   בשלב זה  להינתן   ממשיךהלקוחות    שירות

בהיקפי נכסי החברה    מהותיים  שינויים  חלו  לא   זו  בתקופת בנוסף,  מהותיים בהיקפי הפניות לאגף שרות לקוחות.  

 המנהלת. 

 

 



 

 

 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2021במרץ  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 כללי ואירועים מהותיים )המשך( - 1ביאור 

 
 )המשך(  ובישראל  בעולםנגיף הקורונה  התפשטות .ה

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

 .קרן הפנסיה הכספי של  בדוח ד1

 
 רכישה ומכירת משרדי החברה  ו. 

למכור את המשרדים    גילעד של  קורת  יוועדת הב  עדת ההשקעות דירקטוריון הקרן בהמלצת ו  החליט  2020בשנת  

בהסכם    גילעד  התקשרה  4.8.2020  -ב.  שביחצפוי לה  ששוויםולרכוש משרדים    ששוויו הולך ופוחת, נכס  בבית נח

שני הנכסים, הן משרדי בית    "(.הישוב   הכשרת  בבית  המשרדים)"   ברק  בניב  9'בוטינסקי  זברחוב  לרכישת משרדים  

 נח והן משרדי בית הכשרת הישוב, הינם בבעלות קרן הפנסיה והינם חלק מהשקעותיה במקרקעין.

 

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

בין  קטוריון והאסיפה הכללית של גילעד תיקון להסכם השכירות  , אישרו הדירבבית הכשרת הישובלעבור למשרדים  

כך שיחול על המשרדים בבית הכשרת הישוב )במקום המשרדים בבית    2011קרן הפנסיה לחברה המנהלת משנת  

נח(. עם זאת, הוחלט כי החברה המנהלת תשלם לקרן הפנסיה דמי שכירות צמודים למדד, המשקפים את ההפרש  

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

 ש"ח לחודש.  אלפי  29, הפרש זה עומד על  2020הערכות שמאי שנערכו בדצמבר  

תתבצע בחינה מחדש "תיאורטית"    2028בנוסף, על פי הנחיית רשות שוק ההון, החליט דירקטוריון גילעד, כי בשנת  

המשרדים בבית נח. ככל שבחינה זו תעיד שההפרש  של    םכירות, בדגש על שינויים במחירים בנכסים מסוגלדמי הש

למשרדים בבית נח גבוהים  ובין דמי השכירות הראויים  למשרדים בבית הכשרת הישוב שבין דמי השכירות הראויים  

 אש"ח, יוגדלו דמי השכירות בהתאם.  29-יותר מ

 

)ג( לחוק הנאמנות,  13בהתאם לסעיף לאישור בית המשפט גשה בקשה ו הו  שוק ההוןהסדר זה אושר על ידי רשות 

 . 1979-תשל"ט

 

 החלה החברה המנהלת לעבוד במשרדיה בבית הכשרת הישוב.   5.4.2021ביום  
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א. 

 

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

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

 . שוק ההון רשותידי 

 

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

   .2020בדצמבר  31בעריכת הדוחות הכספיים ליום  
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 שערי החליפין וההצמדה: ב.

 

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

 שער החליפין היציג של   

 האירו  הדולר  המדד הידוע 

 בש"ח  בש"ח  בנקודות )*(  

    

 3.913 3.334 100.30 2021 במרץ 31ליום 

 3.900 3.565 100.30 2020 במרץ 31ליום 

 3.944 3.215 100.20 2020בדצמבר  31ליום 

 

 %  %  %  שיעורי השינוי 

    

    שלושה חודשים שהסתיימה: לתקופה של 

 ( 0.79) 3.70 0.10 2021  במרץ 31ביום  

 0.57 3.15 ( 0.50) 2020  במרץ 31ביום  

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

 

 . 100=   2018המדד לפי בסיס ממוצע   (*)

 

 פיננסיותהשקעות  - 3ביאור 

 

   שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות 

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

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

 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

 1רמה   1רמה   

    

 - 5,012 - נכסי חוב סחירים 

 

 הון עצמי  - 4ביאור 

 

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

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

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

 

 דמי ניהול - 5ר ביאו

 

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

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

 מיליון ש"ח(.  24.2  אשתקדמיליון ש"ח ) 26.5נם בסך הי 2021דמי הניהול שאושרו ע"י הדירקטוריון לשנת  

החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מנגנון חישוב החזר דמי הניהול לקרן הפנסיה כפי שהוחלט בישיבת    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 כך שבחשבון העודפים של החברה המנהלת  ינואר העוקב,  

   השלישי.

 י הדירקטוריון ובהתאם להוראות תקנון הקרן. ל יד התקציב שאושר עדמי הניהול שנגבו בפועל אינם עולים על 
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 הוצאות  - 6ביאור 

 

 הרכב:ה

 

 ל ש נ ה  לתקופה של שלושה  
 סתיימה הש סתיימה החודשים ש 

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

    משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות

 7,317 1,818 1,774 משכורות עובדים 

 2,805 595 1,120 תוספות סוציאליות ונלוות 

 2,894 2,413 10,122 

    

    מערכות מידע 

    3,197 744 895 שירותי מנמ"ר ועיבוד נתונים 

       994 216 234 אחזקה ועדכון חומרה ותוכנה 

 1,129 960 4,191       

    

    מקצועיות 

 201 52 42 ביקורת פנים  

 158 26 46 ביקורת חשבונות ושירותי רו"ח 

 208 59 54 אקטואריה 

 610 188 152 הוצאות משפטיות 

 1,160 275 279 ייעוץ מקצועי 

 22 - - וועדות רפואיות 

     545 134 120 בגין השקעות והוצאות נתונים   ,מידע

 693 734 2,904     

    

    תניהול, אחזקה ותפעוליות שונו 

 879 233 230 שכר דירקטורים 

 240 44 74 ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה 

 179 70 31 אחרות  דירקטוריון הוצאות 

 187 47 102 והכשרת הישוב  דמי ניהול בית נח

 320 74 149 אחזקה, ניקיון, חשמל, ארנונה 

 290 88 64 הוצאות רכב 

     202 53 67 ציוד משרדי  ,טלפון, דואר, שליחויות, הדפסות 

 45 - 33 מודעות בעיתונות וקשר עם עמיתים 

 49 12 11 השתלמויות, ספרות מקצועית, אגרות 

 761 621 2,391 

    

 1,890 372 296 והפחתות פחת 

    

 21,498 5,100 5,773 סך כל ההוצאות  

    

 


