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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

בקרן.  2,234הינו    30.9.2021 ישנם  ז  4,625  בנוסף  בעלי  וכןעמיתים  מוקפאות  פנסיה    כויות 

 קבלי פנסיה. מ 6,197

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 

 ם החל מיום זה.עמיתים חדשיהצטרפות 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

   הביטחון כרית .א

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.  ב5  -ג ו1ים מידע בעניין זה, מפורט בביאור
 

   החברה מעורבת בהם משפטיים הליכים  .ב

בקשות לממש זכויות של מבוטחים בקרן במסגרת    2גילעד  בהוגשו    30.9.2021לתאריך   (1)

 . אלוהגישה תגובות לבקשות כן, גילעד   -אין אינטרס כלכלי, כמוגילעד ל . הליכי פש"ר

של גילעד כנגד מעסיקים בגין אי תשלום דמי   קיימת תביעה אחת  30.9.2021לתאריך   (2)

ושלמות.  השתתפויות  באיחור(,  ו/או  חלקי  תשלום  )לרבות   גמולים 

 קיימות תביעות כנגד חייבים שונים בגין דמי גמולים בסכומים שאינם מהותיים.

דרישת דמי הגמולים עומד על סך    כל. סך  דרישות חוב מכונס נכסים  8בנוסף, קיימות   (3)

 "ח. ש אלפי  398  -כ של 

 פרוט תביעות שאינן בקשר לזכויות עמיתים, בהן מעורבת החברה:   (4)

 .  לזכויות עמיתים אינה מנהלת תביעות שאינן קשורות גילעד   30.9.2021 תאריךל (א)

פס"ד (ב) של  אפשריות  מבטחים  קוריצקי    השלכות  ביאור  גילעד  על נגד  ראה    2א8. 

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.
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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 

החברה  דירקטוריון  ערך  בישראל,  "הקורונה"  נגיף  התפרצות  עם  אפשרית  להתמודדות 

ביום   תכנית12.3.2020ישיבה  היתר  בין  נדונו  בה  לנוכח    ,  החברה  של  עסקית  המשכיות 

התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ניתוח החשיפה הפוטנציאלית מהאמור והכלים לניהול  

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

    הדירקטוריון וועדת ההשקעות בתקופה זו.

שכיות העסקית תוך התייחסות להיבטי  בהתאם לאמור, עדכנה החברה את תכנית ההמ

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

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

)שהיו    ההשקעות של החברה אסטרטגיה לניהול כספי הקרן לנוכח המפולות בשוק ההון

. ועדת ההשקעות של החברה קיימה בעניין זה הערכת מצב רציפה המבוססת העת(  באותה

 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. 

 

   משרדי החברה .ד

בביאור  מידע   מפורט  זה  של    ו1בעניין  הכספי  המנהלתבדוח  בדוח  1ובביאור    החברה  ה 
 . הכספי של קרן הפנסיה
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של    בשלושת הרבעונים הראשוניםוהתפתחויות בשוקי ההון בישראל    כלכליות  התפתחויות .3

 2021שנת 

 מגיפת הקורונה  –רקע כללי  3.1

הקורונה כאשר ברבעון השלישי של בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמשכה מגפת  

מיליון    1.3  -התחלואה. נכון למועד פרסום הדוח, למעלה מ  השנה החל הגל הרביעי של

הוחל בחיסון    2020  אנשים נפטרו. בחודש דצמבר  8100  -מאנשים נדבקו בישראל ויותר  

מ  ולמעלה  הנגיף  כנגד  בישראל  פרסום   6.2  -האוכלוסייה  למועד  )נכון  תושבים  מיליון 

במנהה חוסנו  יעיל    דוח(  לחיסון  נדרשו  אשר  שתיים  מתוך  מיליון    5.7  -וכהראשונה 

הוחלט על מתן מנה   תושבים חוסנו במנה השנייה. על רקע גל התחלואה ברבעון השלישי,

 מיליון אנשים במנה זו.  4 -שלישית של חיסון. נכון למועד פרסום הדוח חוסנו יותר מ

 העולמי  המשק 3.2

הבינלאומית  2021באוקטובר    12  -ב המטבע  קרן  לשנת  (IMF)  עדכנה  תחזיותיה  את   ,

חל שינוי קל כלפי מטה בתחזית לצמיחה  , 2021ביחס לתחזית קודמת מחודש יולי . 2021

ב2021  לשנת  העולמית הואהמפותחות  מדינות  .  רקע  העדכון  הפגיעה   על    השלכות 

העדכון הוא עקב   מדינות המתפתחותבה, ובשרשראות האספקה ועדכון כלפי מטה בצמיח

במדינותה כי  לציין,  ראוי  אלה.  במדינות  הנמוכה  כהמפותחות  חיסוניות   ,-  58%  

לעומת   מלא  באופן  מחוסנת  המתפתחות  5%  -כמהאוכלוסייה  התחזית  .  במדינות  לפי 

לעומת ירידה בתוצר  2021בשנת    5.9% -בכהמשק העולמי צפוי להתרחב    הנוכחית, תוצר

  הגדולים בעולם, המשק האמריקאי   באשר למשקים המערביים .  2020בשנת    3.1%  של

עדכון נובע מהשפעות שליליות  . הבתחזית קודמת  7%  לעומת  6%  -צפוי לצמוח השנה בכ 

צד השנה.  על  של  השלישי  ברבעון  פרטית  לצריכה  הביקוש  והתמתנות  מרבית    ההיצע 

חשש מהתפשטות וריאנטים  נובעים מ  ת זו של הפעילות הכלכלית בעולם,לתחזי  הסיכונים

עלייה של  אפשרית  מהשפעה  וכן  בעולם  רחבה  חיסוניות  הושגה  בטרם  בלחצי   שונים 

מחירים שיגרמו לעלייה בציפיות לאינפלציה וכתוצאה מכך יוקדמו צעדים מצמצמים של 

 הבנקים המרכזיים בעולם.
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בשלושת הרבעונים הראשונים של  יות בשוקי ההון בישראל  והתפתחו  כלכליות  תפתחויותה .3

 )המשך(  2021שנת 

 בישראל  המשק .3.3

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון  

ברבעון השני    13.7%לעומת הרבעון הקודם לאחר עליה של    2.4%- ב  2021השלישי של שנת  

יש  2021של שנת   על ידי הירידה ביבוא .  לציין כי העלייה המתונה יחסית מוסברת גם 

שנת   של  השני  הרבעון  לעומת  נוסעים  אינן  .  2021מכוניות  הנוסעים  שמכוניות  אף  על 

מיוצרות בארץ, המיסים על היבוא בכלל ועל מכוניות הנוסעים בפרט הם חלק מהתמ"ג,  

   וכך הירידה במיסים על היבוא תרמה לירידת התמ"ג.

הירידה ה השפעת  את  כולל  )שאינו  היבוא  על  נטו  מיסים  ללא  הגולמי  המקומי  תוצר 

 בחישוב שנתי.  3.5%-במיסים הנובעים מהירידה ביבוא כלי הרכב(, עלה ב 

בחישוב   0.5%-התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב ,  2021כמו כן, ברבעון השלישי של שנת  

 שנתי. 

 תוצר מקומי גולמי
 מיליארדי ש"ח  , נתונים מנוכי עונתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  זה  שינוי  בחישוב שנתי.  2.7%  -של השנה ב  שלישיעלה ברבעון ה   יבוא הסחורות והשירותים

כאשר    11.8%של    ירידה  משקף התיירות,  שירותי  למעט  השירותים    שירותי  יבוא ביבוא 

- השירותים ירד בבחישוב רבעוני( כך שסך יבוא    6.9%בחישוב שנתי )  30.7%-עלה ב  התיירות

)  בחישוב  24.6%-יבוא הסחורות האזרחיות עלה ב  בחישוב שנתי.  8.2% בחישוב    5.6%שנתי 

יבוא    2021של שנת    שלישיברבעון ה  עלו בנוסף על כך,    .2021של שנת    שלישירבעוני( ברבעון ה

הביטחונ  והיבוא  אוניות,  יהיהלומים  ביטחוני,  יבוא  למעט  והשירותים  הסחורות  יבוא   .

 בחישוב שנתי.   4.2%-ב 2021של  שלישיברבעון ה ירדם ויהלומים מטוסי
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בשלושת הרבעונים הראשונים של  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל    כלכליות  תפתחויותה .3

 )המשך(  2021שנת 

 השימושים במקורות  

ומיבוא   מקומי  מתוצר  המשק  לרשות  שעמדו  המקורות  שנתי,    0.8%-ב  עלהסך  בחישוב 

 .  2021  שנת של שניברבעון ה 16.7%לאחר עלייה של 

פרטית לצריכה  לעומת    מהירידהשהושפעה    ההוצאה  הנוסעים  מכוניות  ביבוא  החדה 

, כאשר ההוצאה  2021של שנת    שלישישנתי ברבעון ה  בחישוב  0.7%-ב  עלתההקודם    הרבעון

בני  מוצרים  למעט  פרטית  הנוסעים  -לצריכה  מכוניות  רכישת  את  כוללת  שאינה  קיימה 

בחישוב שנתי ברבעון    1.1%-ב  ירדההצריכה הפרטית לנפש    בחישוב שנתי.  5.1%- עלתה ב

  בחישוב  31.3%  של  עליה  לאחר  2021של שנת    שנילעומת הרבעון ה  2021של שנת    שלישיה

לנפש    (.רבעוני  בחישוב  7.0%)  השני   עוןברב  שנתי הפרטית  לצריכה  בהוצאה  השינויים 

בצריכה פרטית שוטפת לנפש )ההוצאות    6.8%משקפים עלייה של    2021של    שלישיברבעון ה

למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, לדלק וחשמל לאחזקת בית, ולמוצרי  

 תעשייה לצריכה שוטפת(. 

למחצה לנפש )ההוצאה על הלבשה והנעלה, טקסטיל לבית,   אקיימ -יההוצאה למוצרים בנ

ברבעון   עלתה  אישיים(  וחפצים  ופנאי  בידור  מוצרי  חשמליים,  קטנים  ובית  עבודה  כלי 

  9.2%- ב  ירדהבחישוב שנתי. כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה    2.9%-ב  2021של    שלישיה

 בחישוב שנתי. 

בחישוב שנתי, כאשר  ההוצאות לכלי    18.5%- ב  ירדהלנפש    אקיימ -ה למוצרים בניההוצא

 החדה ברבעון השני.  העליה בצורה משמעותית לאחר  ירדורכב לשימוש פרטי  

 בחישוב שנתי.   2021של שנת   שלישי ברבעון ה 2.3%-ב ירדה ההוצאה לצריכה ציבורית

  בחישוב שנתי, כאשר הקניות האזרחיות נטו  0.9%  -ב  עלתה  ההוצאה לצריכה האזרחית

שנתי.   1.9%-ב   ירדו ביטחונית    בחישוב  לצריכה  שנתי    14.4%- ב  עלתהההוצאה  בחישוב 

 .  זו לעלייה משמעותית  תרם הבטחוני היבוא כאשר, 2021של שנת  שלישיברבעון ה

)ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד    ההשקעה בנכסים קבועים 

בהשקעה    השינוי  בחישוב שנתי.  14.8%- ב  2021של    שלישיברבעון ה  עלתהכלי תחבורה(  בו

בחישוב שנתי בהשקעה בכלי תחבורה יבשתיים    68.1%של    ירידה  ף בנכסים קבועים משק

השקעה במכונות וציוד אחר  ה  ברבעון הקודם.  דההח  עלייהבחישוב רבעוני( לאחר ה  24.8%)

ציוד   כולל  והתקשורת(    -  ICT)לא  המידע  טכנולוגיות  ענפי  בחישוב   16.4%- ב  ירדהציוד 

ה  בענפי  וההשקעות  )  20.7%- ב  עלו  ICT-שנתי,  שנתי  רבעוני(.  4.8%בחישוב   בחישוב 

ההשקעה    (.שנתי  בחישוב  0.2%  של)עלייה    יציבות  על  שמרהההשקעה במוצרי קניין רוחני  

בחישוב שנתי וההשקעה בבנייה שלא למגורים ועבודות    13.5%-ב   עלתהה למגורים  בבניי 

 בחישוב שנתי.    6.4%- ב עלתהבנייה אחרות 

למעט יהלומים וחברות הזנק( שמר על יציבות ברבעון השלישי  )  יצוא הסחורות והשירותים

בחישוב שנתי,    2.5%-ביצוא השירותים עלה    בחישוב שנתי(.  0.6%)עלייה של    2021של שנת  

סך   בחישוב שנתי.  5.9%- ויצוא השירותים האחרים שאינו כולל תיירות וחברות הזנק ירד ב

  5.3%-ב   2021יצוא הסחורות מענפי התעשייה למעט יהלומים ירד ברבעון השלישי של שנת  

לעומת זו, חלו עליות ביצוא היהלומים וביצוא חברות ההזנק, כך שסך כל   בחישוב שנתי.

 . 2021בחישוב שנתי ברבעון השלישי של שנת  7.5%-וא הסחורות והשירותים עלה ביצ

 



 20219.30. דוח הדירקטוריון )תמציתי( ליום 
  

8 
 

 

בשלושת הרבעונים הראשונים של  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל    כלכליות  תפתחויותה .3

 )המשך(  2021שנת 

 מדיניות פיסקאלית ומוניטרית 3.4

ינואר בחודשים  הסתכם  המדינה  בתקציב  בכ-הגירעון  ש"ח    51.5  -ספטמבר  מיליארד 

החודשים   12  -. ב2020בתקופה המקבילה בשנת  ₪  מיליארד    -103.4לעומת גירעון של כ  

  - 7.4%)כ  ₪  מיליארד    108.1  -הסתכם הגירעון בכ,  2021אשר הסתיימו בחודש ספטמבר  

ניכרת יותר בהכנסות המדינה ביחס לגידול  מקורה בהתרחבות    תוצר(. הירידה בגירעון

פתיחת  בעקבות  זאת,  הכלכלית    בהוצאות.  הפעילות  על  החיובית  והשפעתה  המשק 

המיסים בגביית  הן  בהתאם,  מיסים  המיסים  המניבה  בגביית  והן   העקיפים.   הישירים 

לפיכך, פעלה הממשלה על בסיס  .  2021בתקופת הדוח, טרם אושר תקציב המדינה לשנת  

מגדירתקציב   החוק  כאשר  חשיבות    המשכי  ומדרג  וחודשית(  )שנתית  הוצאה  מגבלת 

  419.9  -בכ   מסתכמת  2021להוצאות. מסגרת ההוצאה לביצוע התקציב ההמשכי לשנת  

נגיף הקורונה ובמטרה לספק מענה למשבר,  מיליארד ש"ח. בנוסף, בעקבות התפרצות 

מיליארד   68.6  -יקף של כ הוצאה עבור התכנית הכלכלית בה  מסגרת  2021הוגדרה לשנת  

, ובראשית חודש   2021-2022בחודש אוגוסט אישרה הממשלה את התקציב לשנים    .₪

 ושלישית.   נובמבר הוא אושר בכנסת בקריאה שניה

 

 ושער חליפין  אינפלציה 3.5

 - ב  2021מדד המחירים לצרכן )המדד "בגין"( עלה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

הסתכמה עלייתו בשיעור    2021בחודש ספטמבר    החודשים המסתיימים  -12ואילו ב    2.5%

המחירים   דומה. זהו קצב מהיר מזה שהיה בשנים האחרונות אך מצוי בתחום יעד יציבות 

התחלואה 3%-1%) ירידת  הם  כאמור,  המהיר,  העלייה  לקצב  העיקריים  ההסברים   .)

אשר פעלו להתרחבות  בתקופת גל התחלואה הרביעי,    ופתיחת המשק כמעט במלואו, גם

דומות    הביקושים במשק והמגמות עולמיות של התייקרות חומרי גלם ותובלה. תופעות

במהלך המחצית הראשונה של השנה לא חל שינוי    נצפו גם במשקים מערביים נוספים.

 . 2020  בדומה לרמתה החל מחודש אפריל , 0.1%בריבית בנק ישראל והיא עמדה על

לעומת   ₪מיליארד    51.5  -ספטמבר בכ-סתכם בחודשים ינוארהגירעון בתקציב המדינה ה

החודשים אשר   12  -ב.  2020בתקופה המקבילה בשנת  ₪  מיליארד    103.4  -גירעון של כ

תוצר(.   7.4%  -)כ₪  מיליארד    108.1  -הסתכם הגירעון בכ  2021הסתיימו בחודש ספטמבר  

המדינה   בהכנסות  ניכרת  בהתרחבות  מקורה  בגירעון  בהוצאות.  הירידה  לגידול  ביחס 

המשק והשפעתה החיובית על הפעילות הכלכלית המניבה מיסים   זאת, בעקבות פתיחת

המיסים בגביית  והן  הישירים  המיסים  בגביית  הן  הדוח,    העקיפים.  בהתאם,  בתקופת 

לפיכך, פעלה הממשלה על בסיס תקציב המשכי    .2021  טרם אושר תקציב המדינה לשנת

ת הוצאה )שנתית וחודשית( ומדרג חשיבות להוצאות. מסגרת מגבל  כאשר החוק מגדיר

 .  ₪מיליארד  419.9 -בכ מסתכמת 2021 ההוצאה לביצוע התקציב ההמשכי לשנת
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בשלושת הרבעונים הראשונים של  והתפתחויות בשוקי ההון בישראל    כלכליות  תפתחויותה .3

 )המשך(  2021שנת 

ל ובמטרה  הקורונה  נגיף  התפרצות  בעקבות  מענהבנוסף,  לשנת    ספק  הוגדרה  למשבר, 

כ  מסגרת  2021 של  בהיקף  הכלכלית  התכנית  עבור  בחודש   .₪מיליארד    68.6  -הוצאה 

נובמבר הוא    , ובראשית חודש2021-2022אוגוסט אישרה הממשלה את התקציב לשנים  

 ושלישית.   אושר בכנסת בקריאה שניה

  , 0.4%  -לדולר בשיעור של כבתשעת החודשים הראשונים של השנה פוחת השקל ביחס  

ואילו ביחס לסל המטבעות נרשם ייסוף    , 5.3%  -לאירו ייוסף השקל בשיעור של כ   ביחס

  204  -על כ,  2021יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל עמדו בסוף חודש ספטמבר  .  2.5%  -של כ

דולר, לכ  מיליארד  דולר  173.3  -בהשוואה  דצמבר    מיליארד  חודש  הגידול  .  2020בסוף 

מיליארד דולר על ידי    28.3  -בעיקר ברכישות מט"ח בהיקף של כ  ביתרות מוסבר   הניכר

הודיע  ישראל.  בנק ישראל  בשנת    2021בינואר    14  -ב  בנק  של    2021שירכוש    30סכום 

המט"ח. בשוק  דולר  המט"ח   כאמור,   מיליארד  הדוח   רכישות  תקופת  במהלך  בפועל 

ת העתידית של בנק ישראל בשוק  בהתייחס למדיניו  מיליארד דולר.  28.3  -הסתכמו בכ

בהתערבות  כי "איננו מוגבלים 2021 באוקטובר 7 -המט"ח, חזר ואמר נגיד בנק ישראל ב

יפעל בשוק המט"ח על פי    בתום התכנית הבנק  - מיליארדי דולר השנה    30מירבית של  

 הכלכלית של המשק".  הצורך בהתחשב בפעילות 

 

 ההון  שוק 3.6

  . 16.4%  -בכ  2021שנת    בתשעת החודשים הראשונים שלבארה"ב עלה    S&P  -מדד מניות ה

מדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה עלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה  

עליות השערים הושפעו במהלך תקופת הדוח  .  0.4%  -בכ  2020לאחר שירד בשנת    18.0%  -ב

הרבעון הראשון אשר   לחיוב ממבצע החיסונים במהלך ממצב התחלואה: מדובר בהשפעה  

השני ברבעון  במלואו  כמעט  המשק  ולפתיחת  בתחלואה  לירידה  ברבעון    ,הביא  כאשר 

הרביעי של התחלואה אשר לא הביא לסגירת המשק, בפרט לאור חיסון    השלישי החל הגל

ת הערך מחזור המסחר היומי הממוצע של המניות וניירו  האוכלוסייה בחיסון השלישי.

, ירידה של ₪  מיליארד   1.845  -ספטמבר, הסתכם בכ -הניתנים להמרה, בחודשים ינואר 

שוק אגרות החוב הממשלתיות הושפע  . 2020לרמתו הממוצעת בשנת  פחות מאחוז ביחס

לאינפלציה   בתקופת הדוח מפתיחת המשק והעלייה הן מהאינפלציה בפועל והן מהציפיות

 ב בשוקי אג"ח במשקים במדינות מתקדמות אחרות.בדומה למצוזאת  לשנים הקרובות,  

הממשלתיות החוב  אגרות  של   מדד  הראשונים  החודשים  בתשעת  עלה  המדד  צמודות 

 - בשיעור של כ  צמודות ירד-הממשלתיות הלא  ואילו מדד אגרות החוב  4.2%  -השנה בכ

ממשלתיות )אג"ח חברות( צמודות המדד, עלה בחודשים -מדד אגרות החוב הלא.  1.6%

הציפיות לעלייה באינפלציה והן מפתיחת    הן בהשפעת ,  7.1%  -בכ   2021ספטמבר  -נואר י

 . שיפור במצב המשקומההמשק )למרות גל התחלואה הרביעי( 
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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    .2021  בהסדר(, 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" 

יום מהגשת בקשת   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    שלתלות  עקב מתן  מוסדי  גוף 

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

ד   בגוףמבקר   כי  ולשם הגברת מידת הוודאות  וחותיהם הכספיים של הגופים  מוסדי 

 .  פעילותם ותוצאותהמוסדיים משקפים באופן נאות את מצבם הכספי  

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

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

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

הרשאה   , וכן נקבע כי  20.6.21. לגבי ממשק אירועים, הדחיה הינה עד ליום  1.2.202  ליום

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

 ההרשאה. 

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

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

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

עובדים הדחיה   3  -. ולגבי מעסיק המעסיק פחות מ20.2.2022עובדים הדחיה הינה ליום  

 . 19.6.2022הינה ליום 

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

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

 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 ,  נה"הארכת הוראת שעה על רקע אירוע הקורו  –דירקטוריון גוף מוסדי  

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

 חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי. 
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תקנות,   (בהסדר)שלא    ותיקה  לקרן  התחיקתי  בהסדר  שחלו  עיקריים  ינוייםש .4 )חוקים, 

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

 

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   5,000למו דמי שימוש שנתיים בסך  חדשים, יש

 המשאבים 

בסביבת הניסוי בשנתיים הקרובות יושקעו בפעולות הנוגעות לצירוף עמיתים חדשים.  (8)

הגופים המוסדיים  לקוח מכלל  לפעולת בקשת  העלות המקסימלית  כי  נקבע  כן  כמו 

הפקדה ראשונה למוצר פנסיוני בעת כניסה לצורך קבלת מידע הנדרש למעסיקו לצורך  

לעבודה חדשה תהיה נמוכה מהעלות לבקשת מידע על מוצר פנסיוני יחיד באופן חד 

שהמידע  מאחר  נמוך.  מחיר  לקבוע  ובמטרה  הפעולות  בין  הדמיון  נוכח  זאת  פעמי. 

מתייחס למוצר המנוהל אצל גוף מוסדי ונדרש לצורך המשך הפקדות לאותו המוצר, 

 הגוף המוסדי ישלם בגין הפעולה.  נקבע כי 

  – "תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-4פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021במאי   (9)

הסדרי חוב וחברות מדרגות" במטרה לייעל את   –"ניהול נכסי השקעה"    5לשער    4פרק  

תהליך ההשקעות של הגופים המוסדיים ומאידך להדק את אופן הפיקוח על השקעות 

בוטלה ההחרגה לעניין חובות שהונפקו מחוץ לישראל, ; בהתאם  ץ לישראלבחוב מחו 

 . אלוכך שההוראות הרלוונטיות בפרק ניהול נכסי השקעה יחולו גם על חובות 

  – "תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-6פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021במאי   (10)

 ניםלתיקו  תםהתאמתוך      "ניהול נכסי השקעה" )השאלת ניירות ערך("  5לשער    4פרק  

, הכולל בתקנון הבורסה בכל הקשור להשאלות ניירות ערך על ידי גוף מוסדי  ושבוצע

התנאים לביצוע השאלת נייר ועדכון  תיקון להגדרת "אשראי )אגב השקעות( מוחרג"  

ערך, ובכלל זאת חיוב משקיע מוסדי לקבוע תנאי סף לביצוע השאלות ותיקופם אחת  

 לשנה. 

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה    2021  ביוני (11)

הגדלת גמישות השקעה   –  שעיקרן,  2021-החלים על גופים מוסדיים( )תיקון(, התשפ"א

שיעור חופשי להשקעות קרן ותיקה  ה  הועלההיתר    וביןלקרנות ותיקות בניהול נכסים,  

ההשקעה באג"ח מדינת ישראל,   עורשימתוך שווי נכסי הקרן, הופחת    35%  -ל   22%  -מ

ותיקות  לקרנות  מותר  בהן  סל,  וקרנות  קרן  יחידות  של  סולידיים  ואג"ח  הלוואות 

 להשקיע   רשאית  ותיקה  קרןכן לרשימת הנכסים בהם    כמו,  75%  -ל   90%  -מלהשקיע,  

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

( והלוואות בערבות מלאה או חלקית של מדינת בתקנות  המפורטים  נאים בת הלוואות )

מגבלה על השקעות גופים מוסדיים בתעודות סל, רק על קרנות סל שהן    הוחלהישראל.  

לגוף המוסדי, ושאינן קרנות שמשקיעות בהתאם לכללי ההלכה היהודית.  צד קשור 

 בתשתיות חסמי השקעה בבחינת השקעות פוטנציאליות    להסרתנערכו תיקונים    בנוסף

חלת תשואה גבוהה תיק השקעות שיוכל להשיא תו  תהרכבב גמישות  ה  תבישראל והגבר

 יותר עבור החוסכים.
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 – "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל    2021-9-8פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021ביוני   (12)

מגביר את השקיפות לעמית ביחס לכספים שהופקדו בעדו לקופה אך טרם שויכו, העדכון"  

  שונו   וזאת באמצעות מתן הודעות שוטפות על כספים שהועברו לחשבונות מעבר. כמו כן

לקבל אישור העובד. גוף מוסדי  ונדרש  תר למעסיק,  התנאים להשבת תשלום שהופקד בי

 להתריע במסגרת ההיזון החוזר המסכם המועבר למעסיק על עובדים שלא הועבר נדרש 

לוחות הזמנים למתן היזון חוזר על קליטת הכספים בחשבונות  צומצמו  וכן    תשלום בעדם,

 .  של העמיתים

פרק    -קון הוראות החוזר המאוחד "תי 2021-9-9פורסם חוזר גופים מוסדיים  2021ביוני  (13)

 "ניהול נכסי השקעה" )שיתוף פעולה עם קרן קשורה("  במטרה להגדיר ולהתוות    5לשער    4

תנאים לשיתוף פעולה בין קבוצת המשקיעים לבין קרן השקעה המהווה צד קשור, אשר 

 יבטיחו את ענייני החוסכים לצד השאתם של היתרונות המתוארים לעיל. 

ג פ  2021ביולי   (14) חוזר  מוסדיים  ורסם  ממונה    2021-9-10ופים  החוזר    - אקטואר  תיקון 

ווי  י אקטואר ממונה המתמנה לראשונה בתחום ביטוח מסוים, יידרש לל, ולפיו  המאוחד

לתפקידו הראשונה  השנה  ע במהלך  יד ,  התחום,   יל  באותו  ניסיון  בעל  אחר  אקטואר 

 אישור הממונה על שוק ההון.  שתקבל אתבאמצעות תכנית ליווי מפורטת, 

יעדי התקציב  אושר    2021  בנובמבר (15) להשגת  )תיקוני חקיקה  ההתייעלות הכלכלית  חוק 

אג"ח  המודל  . במסגרתו, בין היתר, הוחלף  2021-(, התשפ"א2022-ו  2021לשנות התקציב  

לפיו מודל הבטחת תשואהבמיועדות  ה להנפיק אג"ח מיועדות, ותקים   ,  המדינה תחדל 

נמוכה ייעודית  "קרן   תשואה  שישגו  הפנסיה  קרנות  את  שתפצה  תשואה",  להבטחת 

למדד(  5.15%)  היעד  מתשואת צמוד  זכות  -בגין    לשנה  מצטברת  עבורם  הנכסים  סכום 

 . (יועדות שטרם נפדומהנכסים כולל האג"ח המ   30%-לרכישת אג"ח מיועדות )השלמה ל

  התשואה העודפת, תועבר  היעד  במידה שקרן הפנסיה תשיג תשואה טובה יותר מתשואת 

)שר האוצר   2022ביולי  יכנס לתוקף  ת . הרפורמה  קרן של המדינה להבטחת התשואהלידי  

אופן יישום הרפורמה יושפע, בין    .חודשים נוספים(  4- מוסמך לדחות את כניסתה לתוקף ב

ת ביצוע שיוצאו על ידי רשות שוק ההון ומתקנות שיותקנו בהמשך. עד היתר, מהוראו

 להוצאת הוראות משלימות אלה, קשה להעריך את השפעת הרפורמה על גילעד.  

 לשנות   הכלכלית   המדיניות   ליישום  חקיקה)תיקוני    הכלכלית  התוכניתחוק    במסגרת (16)

  בהליך, וזאת  65, הועלה גיל הפרישה לנשים לגיל  2021-"בהתשפ(,  2022  - ו,  2021  התקציב

. בבדיקה ראשונית נראה כי לנוכח הוראות תקנון הקרן, שנים  11   פני  על  הנמשך  הדרגתי

 .שולית הינהמבחינה אקטוארית,  בקרן העמיתים זכויותהשפעת העלאת גיל פרישה על 
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 ותזכיר חוק  ההון שוק רשות  וזריח טיוטות .ב

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

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

תאגידי ולסיכונים מתפתחים, סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים(", המציעה ממשל  

מוסדי    של  השקעות  ועדת  את  לחייב ההשקעה   במסגרת,  לקבועמשקיע  מדיניות 

מדיניות   ידה,  על  שנקבעה  סביבתיים,    שמתייחסתהכללית  חברתיים להיבטים 

והיבטים של ממשל תאגידי, ככל שאלו עשויים להיות רלוונטיים ולהשפיע על ביצועי  

, המוסדי  המשקיע מפרסם  אותהההשקעה הצפויה   מדיניות במסגרת תיק ההשקעות; 

 . ורכאמ  ההשקעה שיקולי את גם יפרסם הוא

 5, פרק  5שער    1חלק    -פורסמה טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021במאי   (2)

שינוי לא , ולפיה מוצע בין היתר כדלקמן:  "תגמול"  לחייב על מינויה של ועדת תגמול

למנ הכפוף  משרה  נושא  של  התגמול  בתנאי  אישור  כ"מהותי  את  טעון  יהיה  לא  ל 

והוא עולה בקנה אחד עם מדיניות   ,לכ"מנהדירקטוריון, ובלבד שהשינוי אושר בידי ה

ובשיעור המשרה של    ח"ציקבע בהתחשב בתגמול ד  יו"ר הדירקטוריון התגמול; תגמול

להעניק לבעל תפקיד מרכזי    לאפשר וכן בהתחשב בשיקולים שמפורטים בחוזר;    היו"ר,

רכיב משתנה על פי שיקול דעת, בהתחשב בטיב עבודתו ותרומתו, בסכום שלא יעלה 

הדרישה לדחיית תשלום מענק פרישה, ככל שהוא אינו עולה   לבטלעל שלוש משכורות;  

לשלם מענק שימור שאינו מותנה בביצועים גם    ; לאפשרשלוש משכורות קבועות  על

 שאינו נושא משרה.  בד מפתח"לעובד שיוגדר כ"עו

בחוזר    5לשער    4שבחלק    3של פרק    10תיקון למהדורה  פורסמה טיוטת    2021במאי   (3)

, המציעה להוסיף דיווחים בין היתר בקשר לזקיפת המאוחד בעניין דיווחים לממונה

יישוב תביעות ; איסור הלבנת הון ומימון טרור;  שימוש במודל דירוגאג"ח מיועדות;  

 ; ועוד. עבודהלאובדן כושר 

פורסמו טיוטות לתיקוני חוזרים בקשר לאוכלוסיות בני הגיל השלישי )מגיל    2021ביוני   (4)

  ( ואנשים עם מוגבלות:67

ולפיה מוצע בין היתר שגוף    -טיוטת תיקון לחוזר שירות לקוחות גופים מוסדיים   (א)

ואנשים עם מוגבלות בני הגיל השלישי  לאוכלוסיות  ימנה ממונה שירות    ,מוסדי 

וות את המדיניות בנושא השירות לאוכלוסיות אלו, לפלח את  תשבין תפקידו לה

שהמוקדנים   אחראי  להיות  הנדרשים,  התהליכים  את  להן  ולהתאים  צרכיהם 

ייעודי   שיחות  נתב  יצירת  בנושא,  ייעודית  הכשרה  יעברו  השירות  ונותני 

סיות אלו  אפיון המקרים בהם יוצע לפונה מאוכלו  לאוכלוסיית בני הגיל השלישי,

כנתוני   אלו  אוכלוסיות  להעסקת  המלצה  לשיחה,  מטעמו  נוסף  גורם  לצרף 

ועוד. וכן יגיש דוח    ,שניתנת לאוכלוסיות כאמור  שירותים, המלצה לרמת שירות

 . שנתי בקשר לעמידה בתכנית העבודה ובמדיניות כאמור
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ולפיה מוצע בין    -טיוטת תיקון לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור   (ב)

יותאם   מוגבלות  עם  ואנשים  השלישי  הגיל  לבני  התביעות  יישוב  שאופן  היתר 

וכי תביעה של  ידי    למאפייניהם הייחודיים.  מי מהאוכלוסיות כאמור תטופל על 

נציג שירות אחד ייעודי שילווה אותו לאורך כל התביעה ויעדכן אותו בעל פה בכל  

לשלב/החלטה.   פה  וכן  בעל  תביעה  להגיש  כאמור  מהאוכלוסיות  לתובע  אפשר 

  30  -ממענה בכתב לפניית לקוח מאוכלוסיות אלו  קיצור  שתיבדק באופן מזורז.  

 . יום  21  -יום, ל

טיוטת תיקון חוזר הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור   (ג)

ולפיה מוצע לקצר את מועד הגשת תשובת גוף מפוקח לפניה/תלונה    -תלונות ציבור  

  ,מרשות שוק ההון, כאשר מדובר בפניה של בן הגיל השלישי או אדם עם מוגבלות

 יום.   21 - יום ל  30 -מ

טיו   2021ביולי   (5) גמל(פורסמה  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות   טת 

המציעה להאריך את   -)הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות()הוראת שעה(, התשפ"א

 .  2022בינואר  6יום עד  הוראת השעה בקשר לניכוי הוצאות ישירות 

, המציעה בין  פורסמה טיוטת חוזר דיווח על אירועי סייבר וכשל טכנולוגי   2021ביולי   (6)

   לקבוע את סוגי המקרים בהם נדרש גוף מוסדי לדווח לממונה על אירועי סייברהיתר 

  ננקטים על מנת להבטיח כי  זאת  וכשל טכנולוגי והוראות נוספות בנוגע לדיווחים אלה,  

זה, לוודא ביצוע תהליכים נאותים שכהצעדים הדרושים לצמצום הנזק הנובע מאירוע  

בעקבות   לקחים  והפקת  התאוששות  פעולות של  לנקוט  לרשות  ולאפשר  האירוע 

 משלימות כאשר קיים חשש לאירוע בעל השפעה רחבה. 

 

   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  2021ר  בספטמב  30במהלך הרבעון המסתיים ביום  

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

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

 

ינ החודשים  ל  2021  ספטמבר-וארבמהלך  הדירקטוריון  ההשקעות    6-התכנס  ועדת  ישיבות, 

   ישיבות.    15 -ישיבות, ועדת הביקורת התכנסה ל   24-התכנסה ל

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

 (:2021לרבות שינויים מינואר 

 

 (:  2021, לרבות שינויים מינואר  הדוחותנכון לתאריך אישור ) 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

 

 רואה חשבון מבקר: 

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

 : אקטואר

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

.202111.28     

 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 - יוסי ולנר רו"ח   ח.

 . חברת הדירקטוריון - גב' אהובה טרי  ט.

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

   .חבר הדירקטוריון - 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"(.  30.9.2021לרבעון שהסתיים ביום 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של   .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
ות, השינויים בהון העצמי  נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעול 

 ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. 

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

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

 אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

כספי,  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח   (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; 

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

 - 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  

 - לת על דיווח כספי וכןהחברה המנה 
 

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:
 

מהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות ה (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)
 קרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי. אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בב

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

28.11.2021  

 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"(.  30.9.2021לרבעון שהסתיים ביום 

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

 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  

 ברה המנהלת למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. ותזרימי המזומנים של הח

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

ם כאלה,  קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי (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)
לגבי מהימנות  ביטחון  ולכך שהדוחות    המיועדת לספק מידה סבירה של  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  התקופ את  ה  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
 

ירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  אני ואחרים בחברה המנהלת, המצה .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)
דיווח כספי,  אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על  

 - לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  וכן

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

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

  

28.11.2021  

 , 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"(. 30.9.2021שהסתיים 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. 
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 קרן פנסיה ותיקה 

 ( Certificationה צ ה ר ה ) 
 

  כי:, מצהירה לילך לב רםאני, 

)להלן: "קרן הפנסיה"( לרבעון   .1 גילעד גימלאות לעובדים דתיים  סקרתי את הדוח הרבעוני של 
 )להלן: "הדוח"(. 30.9.2021  שהסתיים ביום  

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

 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  

 ות העמיתים והתנועה בקרן הפנסיה למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח. את השינויים בזכוי

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 

חנו של בקרות ונהלים כאלה,  קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקו (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)
ולכך שהדוחות   לגבי מהימנות הדיווח הכספי  ביטחון  המיועדת לספק מידה סבירה של 

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

קרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את הערכנו את האפקטיביות של הב (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)
ו סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של זה שהשפיע באופן מהותי, א 

 - החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה וכן
 

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

 בקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן הפנסיה:ה

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 הנוגע לקרן הפנסיה:  וכן
 

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

 הנוגע לקרן הפנסיה. 

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

 
 
 
 
 

28.11.2021  

 , רו"ח לילך לב רם תאריך                 

 מנהלת אגף כספים  

 


