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 לעמיתי רואה החשבון המבקר סקירה של  דוח

 מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג
 

 מבוא 

 

  ספטמבר ב  30ליום    יהתמצית   המאזן"הקרן"(, הכולל את    –ידע הכספי המצורף של גילעד גמלאות לעובדים דתיים )להלן  המ ת  אנו  סקר

בקרן הפנסיה, לתקופ  2021 והתנועה  והוצאות  באותו    ושלושה חודשים שהסתיימו  תשעה  של  ותואת הדוחות התמציתיים על הכנסות 

של המוסד    14בהתאם לתקן חשבונאות    אלהת ביניים  ו הצגה של מידע כספי לתקופולה  עריכתאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל

הישראלי לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לגבי קרנות  

קנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(  לתם  בהתא"הנחיות הממונה"( ו  –פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד )להלן  

 בהתבסס על סקירתנו. אלה  ת ביניים ו"התקנות"(. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ  –)להלן  1964-התשכ"ד

 

 היקף הסקירה 

 

)ישראל(   סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  "סקירה    2410ערכנו  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  משל  ביניים  ע  ידשל  לתקופות  כספי 

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

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר  

רכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים  נעה  קורתבי

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

 

 מסקנה 

 

  אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות,   של הקרן דע הכספי הנ"למישהבור  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לס

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות.  14בהתאם לתקן חשבונאות 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 מאזנים

 

 בדצמבר  31ליום  ספטמבר ב 30ליום   

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר בלתי מבוקר  ביאור 

    4 נכסים

     רכוש שוטף 

 616,738 152,318 520,517  ושווי מזומנים נים מזומ

 128,442 94,960 102,212  סיוע ממשלתי ישיר שוטף 

 13,110 10,411 9,783  חייבים אחרים ויתרות חובה 

  632,512 257,689 758,290 

     השקעות 

 5,554,970 5,449,790 6,233,273  ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,961,449 5,282,407 5,127,399  ניירות ערך סחירים 

 383,516 396,290 346,852  פיקדונות והלוואות 

 17,878 19,134 20,481  מקרקעין 

  11,728,005 11,147,621 10,917,813 

     

   17 19 12  רכוש קבוע  
      

  12,360,529 11,405,329 11,676,120 

     

     התחייבויות 

 26,732 26,252 26,525  קצבאות לתשלום 

 60,114 4,617 4,204  התחייבויות שוטפות אחרות 

  30,729 30,869 86,846 

    5 התחייבויות פנסיוניות 

     התחייבויות צבורות

 6,809,368 6,905,372 7,278,398  לפנסיונרים 

 5,028,185 5,466,154 5,045,737  למבוטחים פעילים 

 1,358,263 1,421,131 1,317,381  לא פעילים למבוטחים  

  13,641,516 13,792,657 13,195,816 

     התחייבויות עתידיות 

 2,737,658 2,895,161 2,748,561  התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בעתיד 

 ( 557,439) ( 594,770) (543,347)  ערך נוכחי של דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד  -פחות 

מסוג    עדותערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיו -פחות 

 ( 293,321) ( 237,003) ( 236,578)  "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד 

הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי   -פחות 

 ( 389,265) ( 337,279) ( 397,593)  בהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות שבידי הקרן לשווי ההוגן 

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

  1,571,043 1,726,109 1,289,305 

     סיוע ממשלתי ישיר 

  ות עתידיות צפויות מתשלומי הסיוע ערך נוכחי של הכנס

 (2,895,847) (2,523,792) (3,044,992)  הממשלתי הישיר לקרן 

  (1,473,949) (797,683 ) (1,606,542) 

     

 - (1,620,514) 162,233  אקטואריעון( )גר עודף

      

 11,589,274 11,374,460 12,329,800  סך הכל התחייבויות פנסיוניות 

     

  12,360,529 11,405,329  11,676,120 

     

     

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 

  

    2021בנובמבר,  28      

 , רו"ח רם -לילך לב  יואב ערמוני  שאול יהלום שור הדוחות הכספייםך איתארי

 כספיםאגף נהלת  מ מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

 דוחות הכנסות והוצאות 

 

 

 לשנה  שלושה לתקופה של   תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  ספטמבר ב 30ביום  ספטמבר ב 30ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ח "י ש אלפ 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  ביאור                                              

       הכנסות )הפסדים(

       מרכוש שוטף 

 (12,700) 1,120 ( 1,237) 379 409  ממזומנים ושווי מזומנים 

 37 12 5 33 25  מחייבים וזכאים נטו 

  434 412 (1,232 ) 1,132 (12,663) 

       

      6 מהשקעות 
 165,617 ( 2,062) 298,635 55,761 576,854  מניירות ערך שאינם סחירים 

 63,922 87,812 69,484 ( 102,164) 311,800  רך סחירים מניירות ע 
 8,824 5,233 1,772 4,666 7,244  מפקדונות והלוואות 

 ( 1,369)      (4) (19) (16) 67  ממקרקעין  

  895,965 (41,753) 369,872 90,979 236,994 

       

 128,442 33,086 34,912 94,960 102,212  סיוע ממשלתי ישיר 

       
        

 352,773 125,197 403,552 53,619 998,611  כנסות סך כל הה

       

       הוצאות 

 20,741 6,039 6,621 18,118 19,863 7 ברה המנהלת ל לחדמי ניהו

 10 3 1 8 6  פחת רכוש קבוע 

 20,751 6,042 6,622 18,126 19,869  סך כל ההוצאות 

       

 35,493 978,742  ת הדוח לתקופ עודף הכנסות

 

396,930 119,155 332,022 

       

 

 

 

 

 מהדוחות הכספיים.  הווים חלק בלתי נפרדים מהביאורים המצורפ
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גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
 ותיקהקרן פנסיה 

דוחות על התנועה בקרן הפנסיה

לשנה שלושה לתקופה של  תשעה לתקופה של 
שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום בר ספטמב 30ביום ספטמבר ב 30ביום 

1 2 0 20 2 0 21 2 0 20 2 0 20 2 0 2

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

מבוקרבלתי מבוקר בלתי מבוקר 

11,589,27411,569,23912,013,75011,332,65311,569,239 יתרת הקרן לתחילת התקופה 

    לקרןתוספות 

ור: ם עבדמי גמולים ממעסיקים ומעובדי

54,41758,63619,62721,14976,162 פנסיה מקיפה 

978,74335,493396,931119,155332,022הדוח  תלתקופ  עודף הכנסות

1,033,16094,129416,558140,304408,184   לקרן סה"כ תוספות

תשלומים לגימלאים ולאחרים  

 והעברות 

( 370,692)(93,365)(92,902)( 275,404)( 275,552) ושאירים כים לגימלאים נ

(14,254)( 4,567)( 4,627)(10,603)(10,695) החזרים לעמיתים שפרשו 

( 3,203)( 565)( 2,979)( 2,901)( 6,387) שנה  35מענק מעל  

( 388,149)(98,497)( 100,508)( 288,908)( 292,634)ותסה"כ תשלומים והעבר

12,329,80011,374,46012,329,80011,374,46011,589,274יתרת הקרן לסוף התקופה 

פיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכס



 לעובדים דתיים  גילעד גימלאות
 קרן פנסיה ותיקה

 1202  ספטמברב 30ליום  םהכספיי ביאורים לדוחות
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 כללי ואירועים מהותיים - 1ביאור 

 

 כללי א. 

שלושה חודשים  ו  תשעה של    ות , ולתקופ 2021  ברטמ ספ ב  30  דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום

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

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

 "(. ים ית השנ"הדוחות הכספיים   -לביאורים אשר נלוו אליהם )להלן באותו תאריך ו

 

 פעילות הקרן ב.

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

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

הפנסיה   לקרנות  שהצטרפו  הביניים  בהסדר    1995מרס    -ינואר  ת  פ ובתק תקופת  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

 התחיקתי(. 

 החברה המנהלת. ל ידי הקרן מנוהלת בנאמנות ע 

 

 כרית הביטחון אקטוארי ו  מאזן .ג

 

לקרנות פנסיה ותיקות שאינן    בעניין "כרית ביטחוןל שירותים פיננסיים )ביטוח(  תוקן חוק הפיקוח ע  2017בשנת  

לקרן    ינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים, מאפשר החוק להעביר  הש  ת שפעבהסדר". במטרה למתן את ה

ההפסדים ובגובה  בקרן  גירעון  של  במקרה  הביטחון"(  )"כרית  המדינה  מתקציב  כספים  בהסדר  שאינה    ותיקה 

ל מתחת  במשק  הסיכון  חסרת  הריבית  מירידת  של  הנובעים  שינויים  4%ריבית  שני  ערכה  שהקרן  ככל  וזאת   ,

 ה להפחית התחייבויותיה כדלקמן:  טרמ בנה בתקנו 

 

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

 אות הועלה  אי לאשר לקרן לתקן את תקנונה, כך שלאחר שגיל הזכלעת. למרות האמור לעיל, הממונה רש

ג  שה בכפוף לכך שההגדלה תמומן באמצעות הפחתת  ריפה יל  לגיל פרישה תוגדל הקיצבה למי שהועלה לו 

 בויות אחרות של הקרן.  התחיי

 

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

 

שלא תיקנה את תקנונה כאמור עד  הלת גילעד, לגבי קרן פנסיה  ההון, כפי שנמסרה להנעל פי עמדת רשות שוק  

שנת   גיל  2012סוף  האמורים נד  ,עד()כמו  מהשינויים  כתוצאה  הקרן  של  ההתחייבויות  גם שהפחתת  היה  ת   רש 

היו  ב אילו  הקרן,  התחייבויות  מופחתות  היו  שבו  לשיעור  הקרן  מאזן  על  התיקונים  פי  .  2011שנת  מבוצעים  על 

 בהתחייבויות.  5.16%-חתה של כחישובי אקטואר הקרן, לגבי גילעד מדובר בהפ

 

הכללית    והאסיפהגם על ידי הדירקטוריון    שאושרושינויים בתקנון קרן הפנסיה ) ה  נ ו הממאישר    28.12.2020ביום  

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

 :31.12.2020בהתאם החל מיום 

שמשלמת הקרן לפי תקנונה    וםל של תמהתחייבויותיה, באמצעות הפחתה שוויונית מכ   5.16%יתה  הפח  הקרן.  1

 ים וכד'(.  )כולל פנסיות, תשלומים חד פעמי

הפרישה  ,פרישה   גיל   לחוק  בהתאם  נקבע  מהקרן  זקנה  לפנסיית  הזכאות  גיל.  2 גיל  לו  שהועלה  למי  ,  כאשר 

 (.כאמור  5.16%)פחות  הפרישה גיל  העלאת אלמלא לה י הוגדלה הפנסיה באופן שהיה זכא

 . 4ביאור למידע נוסף ראו גם  

 

בחוק  תקרת   הקבועה  הביטחון  גילעכרית  דצמבר    520הינה  ד  לגבי  מדד  לעומת  הצמדה  בתוספת  ש"ח  מיליון 

ש   2011 בשיעור  שנתית  ריבית  )ח  3.48%ל  ובתוספת  הקרן  בתקנון  התיקונים  בוצעו  בה  דצמבר  מהשנה  ודש 

 . מהתחייבויות הקרן 11.8%  על בנוסף הסיוע מכרית הביטחון לא יעלה   .(2020

  2011בתוספת הצמדה למדד מדצמבר  תקרת כרית הבטחון, בהתאם לחקיקה כאמור לעיל,    30.9.2021נכון ליום  

 מיליון ₪.   563 -כהינה   2021מחודש ינואר  3.48%וריבית שנתית בגובה  
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 )המשך( ירועים מהותייםכללי וא - 1ור אבי

 

 ראל ישבולם בעונגיף הקורונה התפשטות  ד.

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

וסחורות ברחבי העולם.   ועל שוקי מניות  גון הבריאות העולמי על  הכריז אר  2020במרץ    11ביום  בחברות רבות 

 ה כמגיפה עולמית.  נגיף הקורונ 

הדוח,   תקופת  השפעות  במהלך  היו  הקורונש   ןה כלשלא  נגיף  התפשטות  לעומת  ל  הפיננסים  השווקים  על  ה 

 . 2020בשנת    התנודתיות הגדולה מאוד שחוו במחירי ניירות הערך

מיליארד ₪ לעומת היקף הנכסים ליום   12.4  -כ ומד על גדל וע 30.9.2021 ליום  היקף הנכסים המנוהלים בקרן

   .ליארד ₪ בהתאמהמי 11.4  -כו  ₪יליארד מ 11.7  -כ עלו אשר עמד 30.9.20 -ו 31.12.20

 . למידע נוסף ראה  8.74%הינו  2021 ספטמבר ב 30שיעור התשואה המצטברת ברוטו מתחילת השנה עד ליום  

   .8 ורביא

 

  ומת לע  ןהקרמשיכות עמיתים מכספי  הפקדות ו/או  ף  לא חלו שינויים מהותיים בהיק  מהלך תקופת הדוחכן, ב  -כמו

 . תקופה מקבילה אשתקד וכן בתקופה שלאחר תאריך המאזן
 

 רכישה ומכירת משרדי החברה  ה.  

למכור את המשרדים    לעד י גשל    ורתיק הבוועדת    עדת ההשקעות דירקטוריון הקרן בהמלצת ו  החליט  2020בשנת  

נח נח"(  בבית  בבית  )"המשרדים  גן  ברמת  נכס  מנחמי  ופוחת,  הולך  מש  ששוויו  צפוי    םיי וושש  םרדי ולרכוש 

משרדים    גילעד  התקשרה  2020בשנת  .  שביחלה לרכישת    המשרדים )"   ברק  בניב  9'בוטינסקי  זברחוב  בהסכם 

הכשרת הישוב, הינם בבעלות  בית  ב  םמשרדיהן  בית נח והב  םמשרדיה שני הנכסים, הן    "(. הישוב  הכשרת   בבית 

 קרן הפנסיה והינם חלק מהשקעותיה במקרקעין. 

 

בין קרן הפנסיה לחברה המנהלת משנת  תיקון להסכם השכירות    אישרו  כללית של גילעדה   ה פאסיהדירקטוריון וה

)במקום    ,2011 הישוב  הכשרת  בבית  המשרדים  על  שיחול  נעל  כך  בבית  זאת,  .  ח(המשרדים  כי  הועם  חלט 

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

ת שמאי  למשרדים בבית הכשרת הישוב למול דמי השכירות הראויים למשרדים בבית נח. על פי הערכו  יםיו הרא

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

של    ם בצע בחינה מחדש "תיאורטית" לדמי השכירות, בדגש על שינויים במחירים בנכסים מסוגת ת  2028נת  בש

למשרדים בבית הכשרת הישוב  שבין דמי השכירות הראויים  פרש  בחינה זו תעיד שההש  ל כ. כ המשרדים בבית נח

 בהתאם.  דמי השכירות אש"ח, יוגדלו 29-למשרדים בבית נח גבוהים יותר מובין דמי השכירות הראויים  

 

 . הסדר זה אושר על ידי רשות שוק ההון 

-וק הנאמנות, תשל"ט)ג( לח 13ף  עיסלאם  בהתלאשר את ההסדר  בית המשפט  לבקשה  הגישה    החברה המנהלת

ביום  1979 החברההבקשה    19.8.2021.  לבקשת  מיותרת,  נמחקה  הבקשה  כי  ההון  שוק  רשות  עמדת  לנוכח   ,

 ה מנהלת ובין קרן פנסיה. סקה בין חברלא חל על ע תלחוק הנאמנו   13מאחר שסעיף  

 

ה  5.4.2021ביום   החברה  במשרדיהחלה  לעבוד  הישוב.   םמנהלת  הכשרת  למכירת    בבית  פועלת  החברה 

 אם להחלטת הדירקטוריון. המשרדים בבית נח בהת
 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א. 

וה החשבונאות  כללי  פי  על  ערוכים  ביניים  הכספיים  ביניים  הדוחות  כספיים  דוחות  עריכת  לצורך  כמתחייב  דיווח 

וק  ש רשות  ות הממונה על  בונאות, בהתאם להוראשל המוסד הישראלי לתקינה בחש   14בהתאם לתקן חשבונאות  

חוק הפיקוח על  ובהתאם ל  1964-דולניהול קופות גמל( התשכ" ההון,  בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור  

 והתקנות שהותקנו מכוחו.    2005 –שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  

 

בע יושמו  החישוב אשר  ושיטות  עקביים לאלה   ריכת הדוחות הכספיים עיקרי המדיניות החשבונאית  ר  אש  ביניים 

 . 2020בדצמבר  31יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ליום 
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 )המשך( רי המדיניות החשבונאיתעיק - 2ביאור 

 

 שערי החליפין וההצמדה: ב.

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

 המדד הידוע 

ין  שער החליפ
היציג של  

 הדולר 

ר החליפין  שע
היציג של  

 רו האי

 בש"ח  בש"ח  בנקודות )*(  

    

 3.736 .2293 102.41 2021  בספטמבר 30ליום 

 4.026 3.441 0100.2 2020  בספטמבר 30ליום 

 944.3 .2153 0100.2 2020בדצמבר  31ליום 

 

 %  %  %  שיעורי השינוי 

    :חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של  

 ( .725) 40.4 12.2 2021 בספטמבר 30ם  ביו

 3.82 ( 0.43) ( 0.60) 2020 בספטמבר 30  יוםב

 

 :מהחודשים שהסתיי שלושהלתקופה של 

   

 (  93.5)  (  0.95) .800 2021 בספטמבר 30ביום  

   3.68  (  0.72)   0.10 2020 בספטמבר 30ביום  

    

 701. ( 6.97) ( 0.60) 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

 . 100=   2018בסיס ממוצע  )*( המדד לפי

 

 

 עמיתי תקופת הביניים:  ג. 

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

תי תקופת  אור נפרד מאזן חשבונאי מלא המפרט את כל התחייבויות הקרן לעמיילהציג בביש ,  2006במרץ   8מיום 

( ואת הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות האמורות.  1995מרץ -ודשים ינוארבח עמיתים שהצטרפו לקרןהביניים )

כן הנכסים    , כמו  הצגת  לעניין  הדיווח  בהוראות  שנקבעה  הדיווח  למתכונת  בהתאם  יוצג  האמור  שהמאזן  נדרש 

 ה. בהתאם לאמור בחוזר זבהוראות הדיווח, ו במאזן החשבונאי, לרבות פירוט כל הביאורים שנקבעו לעניין זה  

  

ה אינן חלות  ה לפיה דרישות אלשוק ההון, בבקשה להכיר בעמדת לרשות    ןהקרפנתה    2010אוקטובר  ב  12ביום  

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

שכזו. זאת, בנוסף לכך כי היקף עמיתי    ישהשלגביהן לא חלה דר  -ן מונה מנהל מיוחד  בדומה לקרנות הותיקות לה 

 וזניח. תקופת הביניים בגילעד הינו שולי 

 

בנושא הדו"ח האקטוארי של הקרן.    8.11.2015ביום   ההון,  שוק  ביקורת שנערך מטעם רשות  דו"ח  לקרן  הוגש 

ותיקים ובין    תיםהקרן הפרדה בין עמי  שאין בדוחות  ניתנה התייחסות בין היתר לנושא עמיתי הביניים ולכך בדו"ח  

 עמיתי תקופת הביניים כדלקמן: 

 

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

וכן ע"י הקרן"  עודף  סיוע  קבלת  עניין של  אין  לכן,  לע  -הנוסח המתאים להם.  הביניים "החבות האקטוארית    מיתי 

למחוי בהתאם  מדוייק יבומחושבת  באופן  הנכסים  את  לפצל  אפשרות  אין  הקיים  במידע  בתקנות.  לגביהם  בין    ת 

סיוע   לפי  נוכחי של הסיוע הישיר  בין ערך  ועמיתים רגילים. ההשפעה של דו"ח אחיד הוא הפער  עמיתי הביניים 

 יון ש"ח".  מיל  5ם. ההשפעה היא רק עמיתי הביניילעמיתים ותיקים ובין הערך הנוכחי לסיוע ישיר לפי סיוע ל

 

 בהמשך לאמור לעיל הקרן לא נדרשה לכל פעולת תיקון בעניין. 
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 חדשים שפורסמו  חוקים ותקנות - 3ביאור 

 

יעדי התקציב לשנות התקציב  אושר    2021  בנובמבר (,  2022-ו  2021חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת 

בי ובמסגרת  .2021-התשפ"א הוחלף  ,  היתר,  תשואהבמיועדות  ה "ח  אג המודל  ן  הבטחת  לפיומודל  תחדל    ,  המדינה 

מיועדות אג"ח  "קרן  להנפיק  ותקים  שישייעודית  ,  הפנסיה  קרנות  את  שתפצה  תשואה",  נמוכה  ילהבטחת  תשואה  גו 

-)השלמה ל"ח מיועדות  סכום הנכסים עבורם מצטברת זכות לרכישת אג בגין    לשנה צמוד למדד(  5.15%)  היעד  מתשואת

   .(ולל האג"ח המיועדות שטרם נפדום כמהנכסי 30%

קרן של המדינה להבטחת  לידי    התשואה העודפת, תועבר  היעד  ותר מתשואתבמידה שקרן הפנסיה תשיג תשואה טובה י 

הרפורמה  התשואה לתוקף  ת.  ב  2022ביולי  יכנס  לתוקף  כניסתה  את  לדחות  מוסמך  האוצר  נוספי  4-)שר    . ם(חודשים 

 שנים.  5 -אחת להמדינה תיערך במחזוריות    מולחשבנות הגוף המוסדי  כאשר הת

 

על ידי רשות שוק ההון ומתקנות שיותקנו בהמשך. עד  פורסמו  ין היתר, מהוראות ביצוע שי אופן יישום הרפורמה יושפע, ב

 .   הדוחות הכספיים של גילעדהוראות משלימות אלה, קשה להעריך את השפעת הרפורמה על פרסום ל

 

 

 ס הצמדה בסינכסים לפי  - 4יאור ב

 

 ההרכב:

 

 צמודים למדד  
במט"ח או  
 בהצמדה לו 

ללא תנאי  
 כ סה" הצמדה 

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

     1220 ספטמברב 30ליום 

     

     רכוש שוטף 

 520,517 345,288 175,229 -       מזומנים ושווי מזומנים 

 111,995 111,995 -      -       ם סיוע ממשלתי וחייבים אחרי

     

     השקעות 

     ניירות ערך שאינם סחירים 

 4,883,279 -       -      4,883,279 ב מיועדות ממשלתיות אגרות חו

 268,373 58,669 6,798 202,906 אגרות חוב קונצרניות 

 1,081,621 280,822 800,799 -          אחריםוניירות ערך מניות  

     

     רים ניירות ערך סחי

 3,167,871 1,020,821 - 2,147,050 אגרות חוב ממשלתיות 

 840,862 85,715 8,409 746,738 קונצרניות  אגרות חוב 

   1,118,666  557,663 561,003 - אחרים  וניירות ערךמניות  

     

 346,852 223,923 - 122,929 פיקדונות והלוואות 

     

 20,493 20,493 - - קבוע מקרקעין ורכוש 

     

 12,360,529 2,705,389 1,552,238 8,102,902 סך כל הנכסים 
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 )המשך( נכסים לפי בסיס הצמדה - 4יאור ב

 

 )המשך(  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  

     

     2002בדצמבר   31ליום 

     

     טף שו רכוש

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

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

     

     השקעות 

     ניירות ערך שאינם סחירים 

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

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

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

     

     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 - רים חא וניירות ערךמניות  

     

 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 

 

 

 

 

 



 לעובדים דתיים  גילעד גימלאות
 קרן פנסיה ותיקה

 1202  ספטמברב 30ליום  םהכספיי ביאורים לדוחות

 

12 
 

 

 התחייבויות פנסיוניות  - 5ביאור 

 

 עתידי: תיסיוע ממשל א. 

 בדצמבר  31ליום  בר פטמסב 30ליום  

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

 י ש"ח אלפ אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

הערך הנוכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי הסיוע  

 2,895,847 2,523,792 3,044,992 הממשלתי הישיר לקרן 

    

מסוג   ותהערך הנוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועד  

 293,321           237,003 236,578 )*(  ה לרכוש בעתידפוי"ערד" שהקרן צ 

    

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

 1,526,341 1,456,189 1,740,907 שבידי הקרן בתאריך הדוח לבין ערכן המתואם  

    

ההפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי    

 389,265 337,279 397,593 ן לשווי ההוגן )*( הקר אג"ח מיועדות שבידי ך בהתאמת שיערו 

    

 208,328               - - סיוע ממשלתי בגין כרית הביטחון   

 5,313,102 4,554,263 5,420,070 סך הכל הסיוע הממשלתי העתידי לקרן  

    

    

    

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

קיימות הוראות המתייחסות לשערוך אג"ח מיועדות בהוראות הביצוע לשערוך  המאזן החשבונאי  צורך חישוב  ל       

  2013-9-22נכסי חוב לא סחירים אשר מפרסמת החברה המצטטת מעת לעת מתוקף חוזר גופים מוסדיים  

)שער   הרגולציה  בקודקס  שולב  חלק  5אשר  פרק  2,  הח1,  שני  לתוצאויש(.  מובילים  ש ובים  בהכרח  ת  אינן 

 זהות.  

 

 :אקטוארי ועודף פנסיוניותייבויות התח ב.

הפנסיוניות   ההתחייבויות  מוצגות  פיו  על  האקטוארי  אורזיצר    והעודףהדוח  ישעיהו  מר  ידי  על  נערך  האקטוארי 

את   מייצגת  במאזן  המוצגת  האקטוארית  ההתחייבות  הקרן.  של  חיצוני  כאקטואר  של  העהמשמש  המהוון  רך 

לתשלומיבוי ההתחיי הפנס   ות,  ופדיון  לפנסיונריםיה  בעתיד,  ו ל   , זכויות  פעילים  פעילים  לעמיתים  בלתי  עמיתים 

והעקיף וסיוע ממשלתי בגין    ממשלתיהסיוע  , העתידייםהגמולים  ה ובניכוי הערך המהוון של דמי   העתידי, הישיר 

 קרן.  ה בדוח האקטוארי של וונכלל   ושחושבכפי כרית הבטחון 

אז    2021לעומת המחצית הראשונה של שנת    ירידהבמגמת  החל  ת ההיוון  ריביוקטור    ,הרבעון השלישי מהלך  ב

וון הביא לגידול בגירעון מתחילת  וקטור ריבית ההי  .2020בדצמבר    31  -מיום הבמגמת עלייה  וקטור הריבית היה  

  . 2021לת שנת  מתחי  מיליון ₪  470  -לקיטון בגירעון בכהתשואה העודפת הביאה    מנגד,  .₪מיליון    68  -השנה בכ

טוארי  אק  לעודף    30.9.21ליום  רן  משתנים אלו, ביחד עם משתנים נוספים בהתאם לדוח האקטוארי הביאו את הק

 לקרן לא נדרש סיוע בגין כרית הבטחון.   ,הזדוח על כן, למועד מיליון ₪.   162 -של כ

 ם אלו. נתוני צפוי שתהיה לכך השפעה מהותית על ו/או תשואות הקרן ישתנו, אם וככל שריבית ההיוון  
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 הכנסות )הפסדים( מהשקעות  - 6ביאור 

 

 ההרכב:

 ה לשנ שלושה לתקופה של   עה תששל  לתקופה 
 שהסתיימה  שהסתיימה  חודשים חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום  ספטמבר ב 30ביום  מבר טספב 30ביום  

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

 ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  "ח לפי ש א אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

      יריםסחמניירות ערך שאינם 

    135,647 (15,095) 211,902 30,032 387,790 ות ממשלתיות ועדמאג"ח מי

 1,827 1,958 6,176 ( 1,778) 14,743 קונצרניות מאגרות חוב 

 28,143 11,075 80,557 27,507 174,321 ממניות וניירות ערך אחרים 

 576,854 55,761 298,635 (2,062 ) 165,617 

      מניירות ערך סחירים

 19,495 ( 5,456) 32,926 ( 1,032) 82,051 ת תיו מאגרות חוב ממשל 

 ( 1,004) 23,945 18,854 (24,193) 51,931 מאגרות חוב קונצרניות 

 45,431 69,323 17,704 (76,939) 177,818 ממניות וניירות ערך אחרים 

 311,800 (102,164 ) 69,484 87,812 63,922 

      מפקדונות והלוואות

 (95) (6) 33 ( 141) 116 נות בבנקים דו מפק

 8,919 5,239 1,739 4,807 7,128 םלאחרי  מהלוואות

 7,244 4,666 1,772 5,233 8,824 

      

      ממקרקעין 

 (27) (4) (19) (16) 67 דמי שכירות בניכוי הוצאות 

 ( 1,342) - - - - רידת ערך י

 ( 1,369) (4) (19) (16) 67 רווח ממימוש נטו 
      
 895,965 (41,753) 369,872 90,979 236,994 

      

 

 דמי ניהול - 7ביאור 

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

 ש האמור. ודמסך נכסי הקרן ביום העסקים האחרון של הח 0.25%  -מ 12 -שלא יעלו על החלק הבלבד המנהלת ו

 ש"ח(.  מיליון  24.2 -מיליון ש"ח )אשתקד 26.5הינם בסך   2021נת  הדירקטוריון לש על ידי ושרו שא דמי הניהול

הנ  31.12.2019ביום   דמי  החזר  חישוב  מנגנון  את  לעדכן  החברה  דירקטוריון  שהוחלט  יהול  החליט  כפי  הפנסיה  לקרן 

כך שמאותו מ29.11.2018בישיבת הדירקטוריון מיום   לדוח ד  וע ,  ככל  הכספיים של הרבעון השלישי,  ות  ואילך, בהתאם 

שנגב הניהול  עודף מדמי  המנהלת  עד  שיוותר בחשבון החברה  יועברו  עד  קרן הפנסיה  לחשבון,  עודףהמ  90%ו,  זאת   ,

העוקב,   ינואר  חודש  שבלסוף  המנהלת    חשבוןכך  החברה  של  עד  יהעודפים  ש''חי מ  1.5ישארו  העודפים    ליון  מיתרת 

 רבעון השלישי.  ה שבסוף

 קנון הקרן. הדירקטוריון ובהתאם להוראות תעל ידי  על התקציב שאושר  הול שנגבו בפועל אינם עוליםהנידמי 
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 תשואת הקרן - 8ביאור 

 

משנת   החל  חודש  מדי  מחושבת  הקרן  על-לע   1998תשואת  שנקבעה  נוסחה  האוצר  -פי  משרד  ההון    -ידי  שוק  אגף 

 . 1999קה" מחודש אפריל  ותיטוארי לקרן פנסיה  אקב"הוראות דיווח כספי ו

 

 עיקריים. פי סעיפי ההכנסה ה-רת בהירות חולקה התשואה למרכיביה עללמט

 

 לשנה  לתקופה של שלושה  תשעה לתקופה של  
 תיימה שהס ה חודשים שהסתיימ חודשים שהסתיימה  

 
 בדצמבר  31ביום  ספטמבר ב 30ביום  ספטמבר ב 30ביום 

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

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

      

    2.03% 0.83% 3.13% ( %0.34) 7.88% מהשקעות 

 1.12% 0.29% 0.29% 0.83% 0.86% סיוע ממשלתי ישיר מ

 3.15% 1.12% 3.42% 0.49% 8.74% טו תשואה כוללת נומינלית ברו

      

 )*( 0.18% 0.05% 0.06% 0.16% 0.17% הוצאות כאחוז מההון 

 2.96% 1.07% 3.36% 0.33% 8.56% ה כוללת נומינלית נטו שואת

      

 מחירים לצרכן המדד השינוי בשיעור 

 0.10% 0.80% ( %0.60) 2.21% )לפי המדד הידוע( 

 

%(0.60 ) 

      

 3.58% 0.97% 2.54% 0.93% 6.21% ריאלית נטו  כוללתתשואה 

 

 ניהול מי החזר עודף ד  0.03%)*( לאחר   

 

 

 תתחייבויות תלויות והתקשרויוה - 9ביאור 

 

  :תביעות תלויות א. 

 

 תביעות משפטיות כנגד הקרן:    .1

 .  כנגד הקרן לא קיימות תביעות תלויות ום המאזן, לי        

 

 גילעד  עלמבטחים  נגדי צקקורי אפשריות של פס"דהשלכות  . 2

  8692/11דה ובבג"צ  עבו בית הדין הארצי לנ'  קוריצקי    2944/10לנוכח הנימוקים שניתנו בפסק הדין שבבג"צ  

  (, בקשר להסכמי רציפות זכויות, הרי13.10.2015הממונה על הגמלאות )מיום    -ר נ' מדינת ישראל  חוה גליז

לדעת   החברה,  כנגד  ניתן  לא  הדין  שפסק  אף  על    ועציםהי שעל  השלכות  קיימות  החברה,  של  המשפטיים 

הפנסיו שזכויותיהם  לעמיתים  בקשר  פי  ניו הקרן  על  מחושבות  )כמעסיקהסכת  שהמדינה  הרציפות  ה(  מי 

 והחברה צד להם.  

 אקטוארית בגין השלכות שעלולות לנבוע מפסק הדין הנ"ל.כספיים אלה נכללה התחייבות   בדוחות

ציפות אחרים שלא עם המדינה שהחברה צד להם, לדעת היועצים  כמי רהסלגבי השלכות על הקרן בקשר ל 

 מיליון ש"ח.   3.98 -ההנהלה בכעל ידי מעורכת פה יכון אפשרי. החשי הס המשפטיים של החברה,

 בגין סכומים אלה.  בדוחות כספיים אלה לא נכללה התחייבות

 

 :התקשרויות ב.

 לקרן יתרת התחייבויות בגין התקשרויות: 

  נכון למועד דוח זה,יליון ש"ח. מ  1,811השקיע בקרנות השקעה מסוימות בהיקף של יבה לחי הקרן הת .1
 יליון ש"ח. מ  1,203 -כקעו בקרנות אלו  הוש

הקרן התחייבה  וואות מותאמות, תקשרות של הקרן יחד עם פסגות ניירות ערך בע"מ בנושא הלבמסגרת ה .2
הקרן העמידה הלוואה  למועד דוח זה,   נכון ח.מיליון ש"   25 בהיקף של עד  הלוואה לצד שלישי להעמיד  

ההלוואה ויתרת  מכירת הקרן פועלת ל ,לנוכח מכירת פסגות ניירות ערך מיליון ש"ח. 5.4 -כאמור בסך של כ
   לצד שלישי.  תההתחייבו
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