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 החברה המנהלת תיאור  .1

  הינה חברה פרטית שלא למטרת רווח,   ("גילעד",  " החברה: ")להלן    לעובדים דתיים בע"מ  גימלאות גילעד

מסמכי היסוד של גילעד והוראות ל פי  שאושרו על ידי הגופים המוסמכים. ע  ןהפועלת על פי תזכיר ותקנו

 הבאים: האורגנים הדין, קיימים בה 

 ; אסיפה כללית של חברים (א)

 ;בות ועדת השקעות וועדת ביקורתדירקטוריון וועדות דירקטוריון, לר (ב)

 . מנכ"ל ( ג)

. בעקבות השינוי המבני ופיצול הקופה התאגידית לחברה  11.1.1960נוסדה )כקופה תאגידית( ביום החברה 

גילעד גימלאות   ותיקההפנסיה  הקרן  את    החברה  מנהלת  2011לינואר    1החל מיום    מנהלת וקרן פנסיה,

 .הקרן בנאמנות עבור עמיתי ,לעובדים דתיים

  החברה הינה בבעלות עמיתיה ומעסיקיהם.

 

 אור קרן הפנסיהית .2

( הינה קופת גמל משלמת לקצבה שהינה קרן "הקרן"  קרן הפנסיה גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן:

 י החברה.ל ידפנסיה ותיקה, אשר מנוהלת בנאמנות ע

קנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים. זכויות י עמיתי הקרן מבוטחים בביטוח פנסיוני מקיף הכולל: פנסיית ז

העמיתים בקרן נקבעות בהתאם לתקנון הקרן אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה והממונה על  

 סוג העמיתים: שכירים ועצמאים.  "(.הממונהשוק ההון ביטוח וחיסכון )"רשות 

 . 267אישור מס הכנסה של הקרן הינו  מספר

משנת   הפנסיה  בענף  הרפורמה  מיום    1995בעקבות  ישראל  ממשלת  הקרן  29.3.95והחלטת  נסגרה   ,

מיום   חדשים  בתקופה    1.1.95למצטרפים  שהצטרפו  עמיתים  חלות   ,31.3.95  –  1.1.95)למעט  שלגביהם 

מיוחדות( לקרן,  ,  הוראות  להצטרף  רשאי  לרולכן  שהצטרף  מי  ליום  רק  עד  לקרן  ובלבד   31.3.95אשונה 

חודשים, או מי שזכאי להצטרף   24שהתקופה שחלפה מחודש הביטוח האחרון שלו בקרן אינה עולה על  

 לקרן בהתאם להסדר רציפות זכויות החל על הקרן, ובכפוף להוראות הדין.

 1964  -הקרן מאושרת ופועלת כמוגדר בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

גמל(, תשס"ה   -)להלן   )קופות  פיננסיים  על שירותים  ובחוק הפיקוח  )להלן:    2005- "תקנות מס הכנסה"( 

 . "(חוק קופות הגמל"

נכון   הקרן  של  והעתידיות  הצבורות  הפנסיוניות  ההתחייבויות  על   31.12.2021ליום  סך  עומדות 

כן, סך הנכסים נטו בתוספת תקבולים עתידיים, סיוע ממשלתי וסיוע כרית הבטחון    -מיליוני ₪. כמו17,063

 מיליוני ₪, על כן קרן הפנסיה הינה מאוזנת ולא קיים לה גירעון אקטוארי. 17,063עומדים על 

 ח הכספי של קרן הפנסיה. בדו 12בדוח האקטוארי ובביאור   6-9להרחבה ראו סעיפים 
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 תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קרן הפנסיה )המשך( . א

 

 מבנה ארגוני  .3

 החברה מבנה האחזקות של  .א

אחזקה בחברות בנות והחברה איננה מנהלת קרנות פנסיה או קופות גמל    אין לגילעד  31.12.2021ליום  

   .)מלבד הקרן( אחרות

 

 החברה המבנה הארגוני של  .ב

 החברה להלן תרשים המבנה הארגוני של 

 

 
 

 תחומי פעילות עיקריים והשינויים שחלו בהם בתקופת הדוח הכספי  .4

 

   או הקרן. הפעילות הרגילים והשוטפים של החברה לא חלו שינויים מהותיים בתחומי  2021במהלך שנת 

ועל  תיכוניים  חינוך  מוסדות  גבוהה,  השכלה  מוסדות  ובהם:  שונים  ממגזרים  עמיתים  מבוטחים  בקרן 

מושבים   קיבוצים,  טק,  והיי  תקשורת  חברות  ארצית,  יום  מעונות  רשת  פיננסיים,  מוסדות  תיכוניים, 

 ואחרים.

 עמיתים בקרן  - 1טבלה 

 

 

  

ר"יו

הדירקטוריון

ל"מנכ

מזכיר החברה  
א "ומנהל מש

אגף 
השקעות

אגף כספים
אגף חברות  

וגביה
אגף פנסיה

אגף שירות  
לקוחות

יחידת מינהל

מערכות 
מידע

אקטואר

מזכירות
ממונה 
אכיפה

מנהל אבטחת 
מידע

מנהל 
סיכונים

יועץ משפטי מבקר פנימי

שנתית במס'  ירידה 

 מבוטחים פעילים 

% 

עמיתים מוקפאים  

 בסוף שנה

מקבלי גימלה 

 בסוף שנה

עמיתים פעילים  

 בסוף שנה
 שנה 

8.1 5,290 5,345 2,582 2019 

9.5 4,955 5,530 2,336 2020 

7.7 4,422 5,651 2,157 2021 
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 תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קרן הפנסיה )המשך( . א

 

 תקבולי הקרן מדמי גמולים  - 2טבלה 

 

 

   כב ההכנסות בתקופת הדו"חרה  .5

 . הכספי של קרן הפנסיהבדוח  14 -ו 13מידע בעניין זה מפורט בביאורים 

 

 התפתחויות או שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח משנה וביטוח הדדי לעמיתי הקרן .6

 אין לקרן הסכמי ביטוח משנה.  .א

 .)מעבר לקרן עצמה( הקרן אינה מבטחת את עמיתיה בביטוח הדדי .ב

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח . ב

  

 עדכון תקנון הקרן   .1

 ערכה החברה תיקונים בתקנון קרן הפנסיה. לא  2021בשנת 

 

   כרית הביטחון  .2

 ה בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 12 -ז ו1מידע בעניין זה, מפורט בביאורים 

 

   ניהול חלק מתיק הנכסים במיקור חוץ  .3

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. ח1ן זה מפורט בביאור  ימידע בעני

 

 מגפת הקורונה  .4

התייחסות  תוך  העסקית  ההמשכיות  תכנית  את  החברה  עדכנה  בישראל,  הקורונה  נגיף  התפשטות  עקב 

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

טגיה רציפות תפקודית וביכולת העמידה ביעדי השירות. כמו כן גיבשה ועדת ההשקעות של החברה אסטר

בשוק ההון. ועדת ההשקעות של החברה קיימה בעניין זה הערכת מצב התנודתיות  לניהול כספי הקרן לנוכח  

 רציפה המבוססת על ניתוח החשיפה הפוטנציאלית של כספי הקרן לסיכונים הפיננסיים.  

 

, וזאת בהתאם להתפתחויות  בתצורת עבודה משולבת מהמשרד/מהביתפעלה החברה    2021במהלך שנת  

  הקורונה.הקשורות להתמודדות עם נגיף 

 

י בדוח הכספי 1מידע נוסף בעניין התמודדות החברה עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל, מפורט בביאור 

 ה בדוח הכספי של החברה המנהלת. 1של קרן הפנסיה ובביאור 

 

 

 

  2021  2020  % -שינוי ב

מס' מעסיקים המבטחים את עובדיהם בקרן   482  473  1.9

 )לא כולל עצמאיים( 

 סכום דמי הגמולים שהתקבלו  71,807  76,162  5.7-

 )באלפי ₪( 
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 אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח )המשך( . ב

 

  החלפת משרדי החברה .4

בביאור   זה מפורט  בעניין  של קרן  א  י1ובביאור    בדוח הכספי של החברה המנהלת  ו1מידע  בדוח הכספי 

 הפנסיה. 

 

 תיאור הסביבה העסקית  . ג

 

 מ ב ו א .1

הקרן פועלת בשוק הביטוח הפנסיוני לטווח ארוך )פנסיה, ביטוח וגמל(. שוק קרנות הפנסיה מורכב מקרנות  

ומקרנות פנסיה חדשות שהחלו לפעול  1995פנסיה ותיקות שנסגרו להצטרפות עמיתים חדשים החל ממרץ 

 .  1995מינואר 

וציאלי במדינת ישראל, אחרי מערכת קרנות הפנסיה היא חלק מן הרובד השני של מערכת הביטחון הס

 הרובד הראשון של הביטוח הלאומי. 

 
   2021התפתחויות כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  .2

  

 2021התפתחויות כלכליות בשנת  . א

בסימן התאוששות כלכלית בארץ ובעולם, לאחר הירידה החדה בפעילות הכלכלית   היתה  2021שנת  

, לאחר התכווצות בתוצר  5.9%-בכ נאמדת  2021. הצמיחה בתוצר העולמי בשנת  2020בעולם בשנת  

. על רקע ההתאוששות בכלכלה העולמית, חלה עלייה חדה בביקושים 2020בשנת    3.5%העולמי של  

גלם ולמוצרים מצד גלי התחלואה גרמו לשיבושים בשרשרת האספקה   לחומרי  משקי בית וחברות. 

בשנת  האינפלציה  הסתכמה  בארה"ב  רבות.  במדינות  אינפלציה  לחצי  להתגברות  והובילו  העולמית 

את  7%ב    2021 להדק  התחילו  המרכזיים  מהבנקים  חלק  האינפלציה,  בסביבת  מעלייה  כתוצאה   .

 התנאים הפיננסיים. 

עפ"י הלשכה   בשנת  בישראל,  הגולמי עלה  לסטטיסטיקה, התוצר המקומי    8.1%  -ב   2021המרכזית 

 3.9%בתוצר המקומי הגולמי וירידה של    2.2%, זאת בהשוואה לירידה של  6.3%  -והתוצר לנפש עלה  ב

 .  2020בתוצר לנפש בשנת 

 . 2020בשנת  9.2%לעומת ירידה חדה של  2021בשנת  11.7%הצריכה הפרטית רשמה עלייה  חדה של 

גם נתוני התעסוקה היו חיוביים, שיעור האבטלה, בהגדרה רחבה הכולל עובדים בחל"ת, ירד במהלך  

מ  6.0%-ל   12.9%-מ  2021שנת   התעסוקה  בשיעור  עלייה  משמעותית   60.2%- ל  54.4%-תוך  ועלייה 

 במספר משרות פתוחות.  

, הסתכם 2021בשנת     בעקבות ההתאוששות בפעילות הכלכלית,  חל שיפור חד גם בגירעון הממשלתי.

 . 2020בשנת  10.8%מהתמ"ג בהשוואה לגירעון של  4.0%הגירעון ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור הסביבה העסקית )המשך(  . ג
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 )המשך(  2021התפתחויות כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  .2

  

 )המשך(  2021התפתחויות כלכליות בשנת  . א

 

 2021לנפש בשנת גידול בתוצר מקומי גולמי    

 
 

 מדיניות מוניטארית ופיסקאלית . ב

של    ברמה  שינוי,  ללא  במשק  הריבית  את  הותיר  ישראל  בסביבת  0.1%בנק  עלייה  למרות  זאת   ,

 האינפלציה. 

. מדד מחירי 2021בשנת     2.8%-ל   2020בסוף שנת    0.7%קצב האינפלציה השנתי בישראל עלה ממינוס  

 .  10.6%-האחרונים בהחודשים  12-הדירות בלט עם  עליה ב

אג"ח    2021בשנת   שרכש  לאחר  החוב  אגרות  בשוק  לנזילות  הסיוע  תוכנית  את  סיים  ישראל  בנק 

 מיליארד ₪.     85-ממשלתיות בסך של כ

מיליארד דולר, אך המשיך להתערב מדי    30בנק ישראל גם השלים את תוכנית רכישות מט"ח בסך של  

מיליארד דולר    173מיליארד דולר לעומת    213-ל   2021פעם בשוק המט"ח. יתרות המט"ח הגיעו בסוף  

 . 2020בסוף 

 

שנת   בסוף  ירד  הממשלתי  של    4.0%- ל  2021הגירעון  גירעון  ההכנסות   .2020בשנת    10.8%לעומת 

. העלייה בסך 2020בשנת     2.7%לעומת ירידה של    17.7%  - עלו ב  2021השוטפות של הממשלה בשנת  

 .ההכנסות השוטפות נבעה מעליה בגביית מסים והכנסה מרכוש

שכולל מספר רפורמות מבניות במשק. על פי    2021-2022הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנים 

 .  2022בסוף  3.9%יב צפוי לעמוד ברמה של התקציב מאושר, הגירעון התקצ

 

 

 

 תיאור הסביבה העסקית )המשך(  . ג
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 )המשך(  2021התפתחויות כלכליות והתפתחויות בשוקי ההון בישראל ובעולם בשנת  .2

 

 ההוןהתפתחויות בשוק   . ג

העלייה בסביבת האינפלציה בארץ ובעולם הביאה לעליית תשואות בעקומי התשואות הנומינאליות 

תוך   1.5%-ל 0.9%-מ 2021שנים בארה"ב עלו במהלך  10-בכל העולם. תשואות האג"ח הממשלתיות ל

 עלייה בציפיות האינפלציה הגלומות. התשואות עלו גם באירופה ובמרבית המדינות האחרות.  

 . 1.3%- לכ 0.8%-מכ 2021שנים בישראל עלו במהלך   10- תשואת האג"ח השקליות ל

- 2.5%-גם בישראל נרשמה עלייה בציפיות האינפלציה הגלומות שהגיעו בסוף השנה עד לרמה של כ 

 בטווחים שונים.  2.8%

 .  8%ומנגד מדד אג"ח ממשלתי צמוד עלה בכ    2%  -+ ירד ב כ5בסיכום שנתי מדד אג"ח ממשלתי שקלי  

 

 . 2021מדדי המניות בארץ ובעולם רשמו עליות חדות בשנת 

ת"א   מדד  שנתי,  בכ  125בסיכום  מדד  31%   -עלה   ,S&P500   בכ העולמי    27%  -עלה  המניות  ומדד 

MSCI AC  18%עלה כ  . 

, נפט ואנרגיה עם עלייה  67%  -המקומי הובילו סקטור הבנקים אשר רשם עלייה של כ  את העליות בשוק

 .  53%ונדל"ן מניב אשר עלה  62%של 

. מול האירו התחזק המטבע האמריקאי  2021הדולר התחזק מול מרבית המטבעות בעולם במהלך שנת  

  3.5%-בשיעור של כ. השקל הישראלי היה בין המטבעות המעטים ששערו התחזק מול הדולר  8%-בכ

 ₪ לדולר.   3.11ושערו נקבע בשער של כ  2021בשנת 
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 השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן הפנסיה  ועל נתוני הדוח הכספי  . ד

בפרק זה יסקרו חוקים וטיוטות חוקים, תקנות וטיוטות תקנות, חוזרים וטיוטות חוזרים עיקריים מטעם רשות   

. החברה 2021ן : ההוראות(, החלות על קרנות  פנסיה ותיקות )שלא בהסדר(, אשר פורסמו מינואר  שוק ההון )להל

 מיישמת את ההוראות שנכנסו לתוקף ונערכת ליישום הוראות שפורסמו וייכנסו לתוקף בעתיד.

 

 חוקים, תקנות וחוזרי רשות שוק ההון .1

ממונה    2021בינואר   .א "עמדת  משרה    –פורסמה  נושא  המתייחסת  פעולות  טרם קבלת אישור הממונה" 

הממונה   אישור  התקבל  טרם  בה  בתקופה  בו,  מיועד  משרה  ונושא  מוסדי  גוף  של  הראויה  להתנהלות 

יום מהגשת בקשת האישור למינויו; ולפיה מועמד לכהונה כנושא משרה בגוף   60למינויו, או טרם חלפו  

יימנע מלבצע כל פעולה אשר נכללת תחת הגדרות התפ יועד,  מוסדי  קיד והסמכויות של המשרה אליה 

 למעט פעולות הנדרשות לשם הכנה לתפקידו כנושא משרה בגוף המוסדי.

פגיעה באי תלותו של רואה חשבון מבקר עקב מתן שירות נלווה"    –פורסמה "עמדת ממונה    2021בינואר   .ב

הנוגעות לאי  ביישום הוראות  לעקרונות הנדרשים  לות של רואה  ת-המפרטת את עמדת הממונה באשר 

חשבון מבקר של גוף מוסדי עקב מתן שירות נלווה. זאת, לאור החשיבות בהבטחת פעילותו העצמאית  

והמקצועית של רואה חשבון מבקר בגוף מוסדי ולשם הגברת מידת הוודאות כי דוחותיהם הכספיים של 

 הגופים המוסדיים משקפים באופן נאות את מצבם הכספי ותוצאות פעילותם.  

"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון    2021-9-1פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021ר  בינוא . ג

עדכון" שבין היתר דוחה בשנה את הכניסה לתוקף של הגבלת השימוש של הפקדות מעסיקים    –הפנסיוני  

עד ליום   . לגבי ממשק אירועים, הדחיה הינה1.2.2022עובדים( באמצעות חשבון נאמנות, ליום    100)מעל  

, וכן נקבע כי  הרשאה לחיוב חשבון של מעסיק, לא תאפשר לגוף מוסדי לנכות ריבית פיגורים  20.6.21

 באמצעות ההרשאה.

עדכון" ולפיו    –"אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל    2021-9-2פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021בינואר   .ד

תשלום שהופקד ביתר, ומבנה דיווח אחיד, נדחו ההוראות העוסקות בהיזונים החוזרים, בקשה להשבת  

. ולגבי מעסיק המעסיק  20.2.2022עובדים הדחיה הינה ליום    3-10כדלקמן: לגבי מעסיק המעסיק בין  

 . 19.6.2022עובדים הדחיה הינה ליום  3 -פחות מ

בתקנה    2021במרץ   .ה השעה  הוראת  של  תוקפה  הארכת  לגבי  הבהרה  על  3נשלחה  הפיקוח  לתקנות  א 

, בגין פיזור הכנסת  2008-פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(, התשס"חשירותים  

להוראות סעיף  23-ה היתר, בהתאם  בין  ולפיה  הוראת השעה כאמור   38,  יסוד: הכנסת, תעמוד  לחוק 

 .24-בתוקפה עד תום שלושה חודשים מיום התכנסות הכנסת ה

גופים מוסדיים  2021במרץ   .ו גוף   –"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-3  פורסם חוזר  דירקטוריון 

עד    – מוסדי   נוספים,  חודשים  בשישה  הוארכה  ולפיו  הקורונה",  אירוע  רקע  על  שעה  הוראת  הארכת 

, תוקפה של ההקלה לעניין ביטול חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם  2021ביוני    30לתאריך  

 ברבעון באופן פיזי. 

ויועצים    2021במאי   .ז סוכנים  חוזר  פנסיונית   2021-10-1פורסם  סליקה  במערכת  שימוש  עבור  "תשלום 

חלות  לא  מנהלים  שהם  הפנסיוניים  המוצרים  לכל  שביחס  מוסדיים  גופים  היתר,  בין  ולפיו  מרכזית", 

ל  ₪ בלבד כול   5,000תקנות הניוד ולא ניתן לצרף אליהם עמיתים חדשים, ישלמו דמי שימוש שנתיים בסך  

מע"מ. זאת מאחר שעיקר המשאבים בסביבת הניסוי בשנתיים הקרובות יושקעו בפעולות הנוגעות לצירוף  

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

לעבודה חד פנסיוני בעת כניסה  לצורך הפקדה ראשונה למוצר  שה תהיה קבלת מידע הנדרש למעסיקו 

הפעולות  בין  הדמיון  נוכח  זאת  פעמי.  חד  באופן  יחיד  פנסיוני  מוצר  על  מידע  לבקשת  מהעלות  נמוכה 

ובמטרה לקבוע מחיר נמוך. מאחר שהמידע מתייחס למוצר המנוהל אצל גוף מוסדי ונדרש לצורך המשך 

 הפקדות לאותו המוצר, נקבע כי הגוף המוסדי ישלם בגין הפעולה. 

 

 השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן פנסיה ועל נתוני הדוח הכספי )המשך(   ד. 
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 )המשך( חוקים, תקנות וחוזרי רשות שוק ההון  .1

"ניהול   5לשער    4פרק    –"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-4פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021במאי   .ח

גות" במטרה לייעל את תהליך ההשקעות של הגופים המוסדיים הסדרי חוב וחברות מדר  –נכסי השקעה"  

ומאידך להדק את אופן הפיקוח על השקעות בחוב מחוץ לישראל; בהתאם בוטלה ההחרגה לעניין חובות  

 שהונפקו מחוץ לישראל, כך שההוראות הרלוונטיות בפרק ניהול נכסי השקעה יחולו גם על חובות אלו.

"ניהול   5לשער    4פרק    –"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-6מוסדיים  פורסם חוזר גופים    2021במאי   .ט

ניירות ערך("  תוך התאמת לתיקונים שבוצעו בתקנון הבורסה בכל    ההוראות  נכסי השקעה" )השאלת 

הקשור להשאלות ניירות ערך על ידי גוף מוסדי, הכולל תיקון להגדרת "אשראי )אגב השקעות( מוחרג" 

חיוב משקיע מוסדי לקבוע תנאי סף לביצוע השאלות   היצוע השאלת נייר ערך, ובכלל זועדכון התנאים לב

 ותיקופם אחת לשנה. 

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים    2021ביוני   .י

בניהול נכסים, ובין הגדלת גמישות השקעה לקרנות ותיקות    –, שעיקרן  2021-מוסדיים( )תיקון(, התשפ"א

מתוך שווי נכסי הקרן, הופחת שיעור  35% -ל 22% -היתר הועלה השיעור חופשי להשקעות קרן ותיקה מ

ההשקעה באג"ח מדינת ישראל, הלוואות ואג"ח סולידיים של יחידות קרן וקרנות סל, בהן מותר לקרנות  

ותיקה רשאית להשקיע )ללא מגבלת    , כמו כן לרשימת הנכסים בהם קרן75%  -ל  90%  -ותיקות להשקיע, מ

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

גופים  השקעות  על  מגבלה  הוחלה  ישראל.  מדינת  של  חלקית  או  מלאה  בערבות  והלוואות  בתקנות( 

די, ושאינן קרנות שמשקיעות בהתאם  מוסדיים בתעודות סל, רק על קרנות סל שהן צד קשור לגוף המוס

פוטנציאליות   השקעות  בבחינת  השקעה  חסמי  להסרת  תיקונים  נערכו  בנוסף  היהודית.  ההלכה  לכללי 

להשיא תוחלת תשואה גבוהה יותר   על מנתבתשתיות בישראל והגברת הגמישות בהרכבת תיק השקעות  

 עבור החוסכים. 

עדכון" המגביר    –"אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל   2021-9-8פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021ביוני   .יא

את השקיפות לעמית ביחס לכספים שהופקדו בעדו לקופה אך טרם שויכו, וזאת באמצעות מתן הודעות  

ביתר  שהופקד  תשלום  להשבת  התנאים  שונו  כן  כמו  מעבר.  לחשבונות  שהועברו  כספים  על  שוטפות 

ונדרש לקבל   געל כך  למעסיק,  נדרש להתריע במסגרת ההיזון החוזר המסכם אישור העובד.  וף מוסדי 

המועבר למעסיק על עובדים שלא הועבר תשלום בעדם, וכן צומצמו לוחות הזמנים למתן היזון חוזר על  

שדחה    2022-9-5פורסם חוזר גופים מוסדיים    2022קליטת הכספים בחשבונות של העמיתים.  בפברואר  

 . 2022במאי  22ליום  ,2022בפברואר  20  את מועד תחולת השינויים כאמור מיום

ונתונים בשוק החיסכון   2021-9-7פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021ביוני   .יב "מבנה אחיד להעברת מידע 

התהליכים    –הפנסיוני   לכלל  מענה  לספק  מנת  על  האחידה  לרשומה  נוספים  נדבכים  שקבע  עדכון" 

תפיסה מערכתית כוללת, שתכליתה לחבר את הממשקים  המרכזיים בשוק החיסכון הפנסיוני, תוך גיבוש  

השונים המרכיבים את הרשומה האחידה לכדי מספר תהליכים מרכזיים, ולייצר סנכרון בין כל הגורמים 

המעורבים בתהליך, לרבות קיצור לוחות הזמנים. החוזר מגדיר תוכנית עבודה הנפרסת על פני שנתיים  

ום קבצים גם בגרסה שתתאים למעבר לתהליכים המבוססים על לרבות פרס,  במהלכה ייושמו השינויים

בפברואר  APIטכנולוגיית   גופים מוסדיים    2022.  חוזר  השינויים בממשק    2022-9-8פורסם  שדחה את 

 22בוטל שלב הביניים שנקבע לתקופה שמיום  , ו2022במאי    22ליום    2022בפברואר    20מעסיקים מיום  

 . 2023בנובמבר  26ועד יום  2022במאי 

"ניהול   5לשער    4פרק    -"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-9פורסם חוזר גופים מוסדיים    2021ביוני   . יג

נכסי השקעה )שיתוף פעולה עם קרן קשורה("  במטרה להגדיר ולהתוות תנאים לשיתוף פעולה בין קבוצת 

 ם. המשקיעים לבין קרן השקעה המהווה צד קשור, אשר יבטיחו את ענייני החוסכי

 

 השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן פנסיה ועל נתוני הדוח הכספי )המשך(   ד. 
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 )המשך( חוקים, תקנות וחוזרי רשות שוק ההון  .1

מוסדיים    2021ביולי   .יד גופים  חוזר  ממונה    2021-9-10פורסם  ולפיו    -אקטואר  המאוחד,  החוזר  תיקון 

המתמנה   ממונה  הראשונה אקטואר  השנה  במהלך  לליווי  יידרש  מסוים,  ביטוח  בתחום  לראשונה 

לתפקידו, על ידי אקטואר אחר בעל ניסיון באותו התחום, באמצעות תכנית ליווי מפורטת, שתקבל את  

 אישור הממונה על שוק ההון. 

ב  אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקצי  2021בנובמבר   .טו

התשפ"א 2022- ו  2021 תשואה. 2021-(,  הבטחת  למודל  מיועדות  אג"ח  מודל  הוחלף  היתר  בין  ולפיו   ,

תשואה",   להבטחת  ייעודית  "קרן  ותקים  מיועדות,  אג"ח  להנפיק  המדינה  תחדל  זה  למודל  בהתאם 

 מהנכסים(.   30%צמוד למדד בגין    5.15%שתפצה את קרנות הפנסיה שישגו תשואה נמוכה מתשואת היעד )

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

"( התשואה  להבטחת  תשואההמדינה  הבטחת  שירותים "(.  מנגנון  על  הפיקוח  צו  לטיוטת  בהתאם 

  שנקבע ליולי ) לתוקף    הרפורמה, מועד כניסת  2022-פיננסיים )קופות גמל( )דחיית המועד הקובע(, התשפ"ב 

אופן יישום הרפורמה יושפע, בין היתר, מהוראות ביצוע שיוצאו  .  2022צפוי להידחות לאוקטובר    (2022

חוזרים בעניין ראו תקנות ובינתיים הוצאו טיוטות    ;על ידי רשות שוק ההון ומתקנות שיותקנו בהמשך

את   להעריך  קשה  הסופי,  בנוסחן  משלימות  הוראות  להוצאת  עד  הסקירה.  בהמשך  השפעת  בהרחבה 

 הרפורמה על גילעד. 

 - , ו 2021במסגרת חוק התוכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב   .טז

שנים.  11, וזאת בהליך הדרגתי הנמשך על פני  65, הועלה גיל הפרישה לנשים לגיל 2021-(, התשפ"ב 2022

ת העלאת גיל פרישה על זכויות העמיתים בבדיקה ראשונית נראה כי לנוכח הוראות תקנון הקרן, השפע 

 בקרן מבחינה אקטוארית, הינה שולית. 

"ניהול    5לשער    4פרק    –"תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021-9-13חוזר גופים מוסדיים    2021בנובמבר   .יז

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

ם מהותיים )כגון סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים(" הקובעת בין היתר כי ועדת השקעות של מתפתחי

תאגידי,  ממשל  ושיקולי  חברתיים  סביבתיים,  לשיקולים  ביחס  השקעה  מדיניות  תקבע  מוסדי  משקיע 

לפיתוח מומחיות המשקיע המוסדי  ונהלים  כללים  הכללית, תגבש  במסגרת קביעת מדיניות ההשקעה 

כאמורלבחי והסיכונים  השיקולים  ההיבטים,  הוא    ;נת  אותה  המדיניות  במסגרת  יפרט  מוסדי  משקיע 

מפרסם מהם השיקולים הסביבתיים, החברתיים ושיקולי הממשל התאגידי הנשקלים על ידו במסגרת  

המהותיים  ההשקעה  ושיקולי  אלו,  לשיקולים  הנוגעים  המתפתחים  הסיכונים  את  ההשקעות,  ניהול 

מיולי   ת החוזרתחול  ;כונים מתפתחים מהותיים כגון סיכונים טכנולוגיים ולסיכוני סייברהנוגעים לסי

2022 . 

גמל()הוצאות    2021בדצמבר   . יח )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות  את  הכספים  ועדת  אשרה 

, ולפיהן הוארכה הוראת השעה המתירה את גביית 2021- ישירות בשל עסקאות()הוראת שעה(, התשפ"א

ליום  ה עד  הנוכחית  במתכונת  הישירות  הגבייה 2022לאפריל    6הוצאות  רטרואקטיבית  אושרה  וכן   ,

 (. 2021ביולי  6מהמועד בו פקעו התקנות הקודמות )

 

 

 

 

 

 

 

 השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן פנסיה ועל נתוני הדוח הכספי )המשך(   ד. 
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מוסדיים    2022בינואר   .יט גופים  חוזר  את     2022-9-1פורסם  המתקן  מוסדיים",  גופים  ללקוחות  "שירות 

( וקובע בין היתר כי גוף מוסדי  67לשירות לקוחות של אזרח ותיק )מגיל החוזר בעניין זה, בקשר הוראות 

יצירת תכנית  בעניין,  התוויות מדיניות החברה    בין היתר,  ימנה ממונה אזרחים ותיקים, שתפקידו יכלול

רמת השירות שניתנת ללקוחות   ימליץ להנהלת הגוף המוסדי על    ועוד.אחריות על הכשרה ייעודית    ,עבודה

גיש להנהלה ולרשות שוק ההון דוח שנתי אשר יסקור את  , ויותיקים וקביעת מדדים לבדיקתהאזרחים  

הדוח יפורסם באתר האינטרנט  בעניין זה,  עמידת הגוף המוסדי בתכנית העבודה ובמדיניות הגוף המוסדי  

דוח   יגיש להנהלת הגוף המוסדי ולרשות שוק ההון,  של החברה. כמו כן, רכז הנגישות של הגוף המוסדי

 . 2022תחולת החוזר מיולי    ;שנתי אשר יסקור את עמידת הגוף המוסדי בהוראות תקנות הנגישות לשירות

 

"חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור",   2022-9-2פורסם חוזר גופים מוסדיים    2022בינואר   .כ

( וקובע בין היתר כי בתביעת  67תביעות של אזרח ותיק )מגיל  לחוזר בעניין זה, בקשר  וראות ההמתקן את ה

אזרח ותיק לפנסיית נכות או שאירים, יוודא הגוף המוסדי כי מי שפועל מטעמו, ייתן את המענה המיטבי 

והמותאם לאוכלוסייה זו בשים לב למאפייניה הייחודים, לרבות מענה וליווי אישי ככל הניתן. כמו כן,  

י. הגוף המוסדי יענה בכתב לפניה בכתב של אזרח אזרח ותיק רשאי להגיש תביעה בעל פה לגוף המוסד

 . 2022תחולת החוזר מיולי  ;ימים ממועד קבלת הפניה 21ותיק, לכל המאוחר תוך 

גופים מוסדיים    2022בינואר   .כא "הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים    2022-9-3פורסם חוזר 

ציבור", המתקן את הוראות החוזר בעניי ותיק  במסגרת בירור תלונות  זה, בקשר לתלונות של אזרח  ן 

ואדם עם מוגבלות, ולפיו על החברה המנהלת להמציא תשובתה והמסמכים המצורפים לה בקשר לפניה 

 14בתוך    –ימים ממועד המצאת הפניה, ולפניה של אדם עם מוגבלות    21בתוך    -כאמור של אזרח ותיק  

 . 2022וזר מיולי יום(; תחולת הח 30ימים ממועד המצאת הפניה )במקום תוך 

להקמה   2022בינואר   .כב למכרז  בין הגופים המוסדיים בהתאם  העלות  חלוקת  לאופן  בנוגע  עדכון  פורסם 

לעניין   כי  ולפיו הובהר  גופים מוסדיים,  עבור  ושערי ריבית  ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים 

לל את הנכסים שבגינם נבחנת חישוב חלוקת העלות בין הגופים המוסדיים, היקף הנכסים של כל גוף כו

 זכאותו להבטחת השלמת תשואה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן פנסיה ועל נתוני הדוח הכספי )המשך(   ד. 
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"תגמול"  לחייב על   5, פרק  5שער    1חלק    -פורסמה טיוטת תיקון הוראות החוזר המאוחד    2021במאי   .א

מינויה של ועדת תגמול, ולפיה מוצע בין היתר כדלקמן: שינוי לא מהותי בתנאי התגמול של נושא משרה 

ל, והוא עולה הכפוף למנכ"ל לא יהיה טעון את אישור הדירקטוריון, ובלבד שהשינוי אושר בידי המנכ"

בקנה אחד עם מדיניות התגמול; תגמול יו"ר הדירקטוריון יקבע בהתחשב בתגמול דח"צ ובשיעור המשרה 

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

משכורות; לבטל הדרישה   על פי שיקול דעת, בהתחשב בטיב עבודתו ותרומתו, בסכום שלא יעלה על שלוש

על שלוש משכורות קבועות; לאפשר לשלם מענק  עולה  לדחיית תשלום מענק פרישה, ככל שהוא אינו 

 שימור שאינו מותנה בביצועים גם לעובד שיוגדר כ"עובד מפתח" שאינו נושא משרה. 

הן במטרה לקידום בשוק החיסכון הפנסיוני", ולפי API "עקרונות ליישום טכנולוגיית  ופורסמ  2021ביוני   .ב

ושיפור תשתיות העברת המידע וביצוע פעולות בשוק החיסכון הפנסיוני, פועלת רשות שוק ההון לשילובן  

במסגרת הגדרות הפרוטוקול האחיד.  API של טכנולוגיות חדשות ובוחנת את אופן הטמעת טכנולוגיית

לטכנולוגית וה   API המעבר  הנוכחיים  העסקיים  לצרכים  מענה  לתת  החיסכון נועד  שוק  של  עדכניים 

". שיפור התשתיות יביא לתועלת לפרט, 2025הפנסיוני כפי שהם נגזרים מהתוכנית האסטרטגית "פנסיוני  

בעלי  מעסיקים,  ידי  על  הפנסיוני  ההסדר  לתפעול  המוקצות  התשומות  וצמצום  העבודה  תהליכי  ייעול 

 רישיון וגופים מוסדיים. 

, המציעה בין היתר לקבוע את "דיווח על אירועי סייבר וכשל טכנולוגי"פורסמה טיוטת חוזר   2021ביולי  . ג

סוגי המקרים בהם נדרש גוף מוסדי לדווח לממונה על אירועי סייבר וכשל טכנולוגי והוראות נוספות בנוגע 

לדיווחים אלה, זאת על מנת להבטיח כי ננקטים הצעדים הדרושים לצמצום הנזק הנובע מאירוע שכזה, 

ע תהליכים נאותים של התאוששות והפקת לקחים בעקבות האירוע ולאפשר לרשות לנקוט לוודא ביצו

 פעולות משלימות כאשר קיים חשש לאירוע בעל השפעה רחבה.

השלב השני" ששם דגש על המשך קידומה של  –  2025פורסם מסמך התייעצות "פנסיוני    2021בדצמבר   .ד

להעברת מידע מבוססת   מיAPIתשתית טכנולוגית  לשם  לאורך  ,  חוסכים  זכאים  להן  זכויות המס  צוי 

טובה    הנגשהדיווח דיגיטאלי של מעסיקים קטנים, ייעוץ פנסיוני דיגיטלי,  וכן מתייחס ל  תקופת החיסכון,

הגופים    של  יותר באמצעות  או  במישרין  השונים,  הממשלה  ממשרדי  לחוסך  הנדרשים  המסמכים 

 המוסדיים, ועוד. 

ן לחוזר "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל", ולפיה כחלק מתהליך  פורסמה טיוטת עדכו  2021בדצמבר   .ה

הדיגיטציה של דיווחי המעסיקים לגופים המוסדיים מוצע לקבוע הוראות לעניין אופן הדיווח על מענקי  

הפרישה  למענקי  הקשור  בכל  המס  זכויות  את  למצות  לחוסך  לסייע  מנת  על  העבודה,  ממקום  פרישה 

בצ החוק  מתוקף  לו  נדרשת  המגיעות  בהם  מקרים  להסדיר  מוצע  כן,  כמו  הגמל.  מקופת  פשוטה  ורה 

התחשבנות בין המעסיק לעובד באשר לכספים שהופקדו בגין העובד לקופת הגמל במסגרת הסדר הפנסיה  

 הצוברת בו היה החוסך היה מבוטח, נוכח העברתו מפנסיה צוברת לפנסיה תקציבית.
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בהמשך למנגנון הבטחת תשואה שנקבע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי   .ו

טיוטת עדכון הוראות החוזר   2022, פורסמו בינואר  2021- (, התשפ"א2022-ו   2021התקציב לשנות התקציב  

הבטחת השלמת תשואה לקרנות פנסיה", וטיוטת תיקון    -המאוחד לעניין "מדידה ודין וחשבון לציבור  

מונה מנהל מיוחד", במטרה להתאים את   להן לא  וותיקות  פנסיה  דיווח כספי לקרנות  חוזר "הוראות 

גילוי והדיווח למנגנון השלמת התשואה כאמור. תחולת הטיוטות כאמור, הינה מהדוח הוראות המדידה, ה

תקנות הפיקוח על  תיקון  לת  וטיוט  2022במרץ    ו; כמו כן פורסמ2022התקופתי לרבעון הראשון לשנת  

ולתיקון   מוסדיים(  גופים  על  החלים  השקעה  )כללי  גמל(  )קופות  פיננסיים  החוזר שירותים  הוראות 

התאמת  5לשער    4פרק    –המאוחד   לצורך  מיועדות(,  )אג"ח  השקעה"  נכסי  חוק    ם"ניהול  להוראות 

 ההתייעלות הכלכלית כאמור. 

פורסמה טיוטת "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה" שנועדה לעדכן את    2022בינואר   .ז

שוק ההון". הטיוטה מציעה    בחוזר המאוחד שעניינו "דיווח לממונה על  5של שער    4בחלק    3הוראות פרק  

בין היתר להוסיף דיווח חדש ולעדכן דיווחים קיימים בקשר למנגנון השלמת התשואה כמפורט לעיל. כמו 

כן מוצע להטמיע דרישות דיווח קיימות בנושאים שונים ובכללם איסור הלבנת הון ומימון טרור, מודל 

הנכ יתרת  על  הרבעוני  הדיווח  העברת  אופן  פנימי,  המיועדות דירוג  החוב  איגרות  זקיפת  ושיעור  סים 

 בקרנות פנסיה. 

 

  מצב כספי .ה

 ההתחייבויות הפנסיוניות  .1

 בדו"ח הכספי של קרן הפנסיה.  12בדוח האקטוארי וביאור  8ף בסעימידע בעניין זה, מפורט 

 וקטור ריביות   .2

 הכספי של קרן הפנסיה. ג בדוח 12בדו"ח האקטוארי ובביאור  6.7.2מידע בעניין זה מפורט בסעיפים 

 הרכב ההתחייבויות הפנסיוניות   .3

 . בדוח האקטוארי 8בסעיף מידע בעניין זה מפורט 

 

 

 

 

 

 מצב כספי )המשך( .ה

 

  בסיס החישוב .4

 

 

 בדצמבר 31

2021 

 בדצמבר 31

2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   התחייבויות פנסיוניות צבורות 

 6,809,368 7,684,877 לפנסיונרים 

 5,028,185 5,201,970 זכויות שנצברו –לעמיתים פעילים 

התחייבויות   –לעמיתים  פעילים 

 עתידיות

2,821,645 2,737,658 

 1,358,263 1,354,967 לעמיתים מוקפאי זכויות

   

 15,933,474 17,063,459 סה"כ התחייבויות
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 בדוח הכספי  של קרן הפנסיה.ד 12בדו"ח האקטוארי ובביאור  5 מידע בעניין זה מפורט בסעיף

 

 וסיוע ממשלתי בגין כרית הבטחון האקטוארי בקרן  הגרעון יתרת  .5

ה בדוח הכספי  של קרן  12  -וח  1בדו"ח האקטוארי ובביאורים     5,  6,7,9מידע בעניין זה מפורט בסעיפים  

 הפנסיה. 

 

  שינויים בהיקף נכסי קרן הפנסיה .6

 ג בדוח הכספי של קרן הפנסיה.1בעניין זה מפורט בביאור  מידע 

 

 תוצאות פעולות  .7

 דוח הכנסות והוצאות   . א

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה.  5מידע בעניין זה מפורט בעמוד 

 מדיניות השקעות . ב

פעילות ההשקעות של הקרן מתבצעת בכפוף למדיניות ההשקעות הכוללת שקובע דירקטוריון החברה. 

השיקולים   את  הכוללת  השקעות  מדיניות  על  לדירקטוריון  המליצה  החברה  של  ההשקעות  ועדת 

 העיקריים הבאים:  

בחשבון .1 להביא  החברה  על  ההשקעות  גם  בניהול  היתר,  בין  לנתוני ,  הנכסים  התאמת  את 

 ההתחייבויות, בעיקר  מח"מ והצמדה. 

כיוון שתשואות האג"ח הממשלתי הסחיר בשוק, כיום ובעתיד הקרוב הצפוי, נמוכות משמעותית   .2

( המיועדות  האג"ח  של  ומיתון   4.86%מהתשואה  הצמדה  מח"מ,  משיקולי  והן  למדד(  צמוד 

 ות בהתאם לכללים. תנודתיות תמשיך הקרן לרכוש מהמדינה אג"ח מיועד

על מנת להגדיל את תשואת ההשקעות, רשאית הקרן לגוון את תיק ההשקעות עם נכסי סיכון בעלי   .3

 פוטנציאל לתשואה גבוהה.   

בניהול תיק ההשקעות על הקרן להתחשב בשיקולי ניהול סיכונים, לרבות פיזור בין אפיקי השקעה,   .4

 אזורים גאוגרפיים וכו'.   

 בתיק ההשקעות של החברה: להלן תמצית השינויים 

)מכ  2021בשנת   .1 סחירים  לא  בנכסים  השקעות  הגדילה    2020בסוף     51.8%  -הקרן 

 (.  2021בסוף  53.8% -לכ

 .  26.3%ועמדה על  1% -ירדה בכ באפיק הממשלתי הסחיר, החשיפה לאג"ח סחיר .2

 .  67% -סך שיעור אגרות החוב הממשלתיות בתיק )סחיר ולא סחיר( נותר על כ .3

מכ .4 לאשראי  החשיפה  את  הקרן  הקטינה  הקונצרני,   ,  2020בסוף    12%  -באפיק 

 , וזאת לאור המרווחים הנמוכים.  2021בסוף שנת   11.5% -לכ

 9.5% -שיעור המניות בתיק ההשקעות של הקרן נותר על כ .5

מכ .6 ירדה  הקרן  של  הנזילות  בסוף    3.5%  -לכ   2020בסוף    4.9%  -רמת  הנכסים   מסך 

 . 2021שנת 

,  0.20%. שיעור ההוצאות מתוך סך נכסי הקרן היה  11.49%הייתה התשואה הנומינלית ברוטו של הקרן    2021בשנת  

 . 11.27%והתשואה הנומינלית נטו היתה 

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 18מידע בעניין זה מפורט בביאור  

 

 

 מצב כספי )המשך( .ה

 

 )המשך(  תוצאות פעולות .7



 

16 

 

 דמי ניהול   . ג

 בדוח הכספי של קרן הפנסיה. 15מפורט בביאור  מידע בעניין זה 

 

   זרמי כספיםתחזית  .8

סה"כ תשלומי  ש"ח. מיליון 76 -היו כ 2021לקרן תזרים מזומנים שלילי מפעולות שוטפות. סה"כ דמי הגמולים בשנת 

 מיליון ש"ח.   388 -היו כ  2021פנסיה ופדיון זכויות ששולמו לעמיתים בשנת 

 בתקנון הקרן.   94דמי הניהול נגבים בפועל מההון הצבור על פי האמור בסעיף 

הקרן אינה צופה בעתיד הנראה לעין פדיון מואץ של זכויות עמיתים. לקרן אין נכסים שלגביהם קיים היום קושי במימוש  

 ן.או חובות מעסיקים שפיגור בגבייתם עלול להשפיע באופן מהותי על תזרים המזומנים של הקר

גירעון אקטוארי. אלמלא הצטרפה הקרן להסדר "כרית   נכון למועד הדו"ח, קרן הפנסיה הינה מאוזנת ולא קיים לה 

מיליוני ₪. פרטים נוספים   1,511של   לקרן היה עודף התחייבויות על נכסים בסך    -הבטחון" וביצעה הפחתת זכויות  

הב כרית  בגין  הממשלתי  והסיוע  האקטוארי  הגירעון  עם  ראה  בקשר  האקטוארי     5,  6,7,9בסעיפים  טחון  בדו"ח 

 בדוח האקטוארי. 10. תזרים מזומנים עתידי חזוי מפורט בסעיף של קרן הפנסיה ה בדוח הכספי 12 -וח 1ובביאורים 

 

   השפעת גורמים חיצוניים .9

 . אין נושאים רלבנטיים לדיווח

 

 הליכים משפטיים בהם מעורבת הקרן   .10

בביאור   .א עמיתים מפורט  לזכויות  גילעד בקשר  כנגד  על תביעות  הפנסיה.   1א19מידע  של קרן   בדוח הכספי 

 . 21.2.22 -תביעה נוספת הוגשה כנגד הקרן ב .ת אחתמשפטי הכנגד הקרן תביע התלוי  31.12.21לתאריך 

בדו"ח הכספי של קרן   2א19השלכות אפשריות של פס"ד קוריצקי נגד מבטחים על גילעד, מפורטות בביאור   .ב

 הפנסיה.  

 

 תהליכי עבודה והבקרות הפנימיות בקרן   .ו 

    הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי   .1

המכוסה בדוח זה את  הנהלת החברה, בשיתוף המנכ"ל ומנהלת אגף הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה  

 האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. 

על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה ומנהלת אגף הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי 

שנתי של החברה הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשה לגלות בדוח ה

 בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 ההצהרות הנדרשות נחתמו ומצורפות לדוחות הכספיים. 

 

   בקרה פנימית על דיווח כספי .2

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על   2021בדצמבר    31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  

שר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי א

 דיווח כספי. 

 

 

 

 

 )המשך( תהליכי עבודה והבקרות הפנימיות בקרן  .ו 

 

   SOX404–הוראות המפקח לגבי אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי  .3
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" אשר הצהרות, דוחות וגילויים-בנושא "בקרה פנימית על דיווח כספי  2010-9-7על פי חוזר גופים מוסדיים   

, על הגופים המוסדיים לצרף לדוחות הכספיים (  1, פרק  4, חלק  5שולב במלואו בקודקס הרגולציה )שער  

חוות דעת של  ודוח דירקטוריון והנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי    לגבי קרן הפנסיה שבניהולן,

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי. בדבר  רואה חשבון המבקר 

 ההצהרות הנדרשות נחתמו ומצורפות לדוחות הכספיים. 

 

   דיווחים נלווים .4

דוח ההנהלה בדבר הבקרה    2015-9-15  -ו  2010-9-7גופים מוסדיים    יחוזרל קודקס הרגולציה ובהתאם ל

שוק    לרשותיועבר    הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית או למבוטח

 . של השנה העוקבתאמצע חודש יוני  ההון עד

 

 

 גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  גילעד  30..20223

 שם התאגיד   תאריך

 

 

 תפקידים  חתימה שמות החותמים

   

 יו"ר הדירקטוריון ______________  . מר שאול יהלום 1

 

 . מר יואב ערמוני2

 

 ______________ 

 

 המנהל הכללי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ

 חברה מנהלת

 ( Certificationה צ ה ר ה )
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 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

)להלן:   2021סקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( לשנת   .1

 "הדוח"(. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .2

נכללו אות יהיו מטעים בהתייחס לתקופה הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן  ם מצגים, לא 

 המכוסה בדוח.

הבחינות  .3 מכל  נאות,  באופן  משקפים  בדוח  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  על  בהתבסס 

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת 

 וסים בדוח.למועדים  ולתקופות המכ

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי   .4

 - ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  (א)

ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך  -שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על

 תקופת ההכנה של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  (ב)

ות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח  מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוח

 שוק ההון; רשות ( ולהוראות הממונה על IFRSבינלאומיים )

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

 - הערכתנו; וכןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על 

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע   (ד)

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח  

 - כספי וכן

ל .5 גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  המנהלת,  בחברה  ואחרים  ולוועדת אני  לדירקטוריון  המבקר,  החשבון  רואה 

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 הפנימית על דיווח  (א)

לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:    כספי, אשר סביר שצפויים

 - וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  (ב)

 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי. 

 

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

 

  

30.3.2022  

 יואב ערמוני תאריך

 מנהל כללי  

 

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ

 חברה מנהלת

 ( Certificationה צ ה ר ה )
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 , מצהירה כי: רם -לילך לבאני, 

גימלאות .1 גילעד  של  השנתי  הדוח  את  לשנת    סקרתי  המנהלת"(  "החברה  )להלן:  בע"מ  דתיים   2021לעובדים 

 )להלן: "הדוח"(. 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .2

ה הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופ

 המכוסה בדוח.

הבחינות  .3 מכל  נאות,  באופן  משקפים  בדוח  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  על  בהתבסס 

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת 

 למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.

מצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  אני ואחרים בחברה המנהלת ה  .4

 - ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת:  וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח   (א)

ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך  -תנו עלשמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיע

 תקופת ההכנה של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  (ב)

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני  

 שוק ההון; רשות ( ולהוראות הממונה על IFRSים )דיווח בינלאומי

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

 - האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן

ימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנ (ד)

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח  

 - כספי וכן

לדירקטוריון   .5 המבקר,  החשבון  לרואה  גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  המנהלת,  בחברה  ואחרים  ולוועדת אני 

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 הפנימית על דיווח  (א)

לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי:  כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת  

 - וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם   (ב)

 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי. 

 

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

 

 

  

30.3.2022  

 , רו"חרם -לילך לב  תאריך         

 מנהלת אגף כספים  

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ  

 חברה מנהלת

 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי 
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של   הדירקטוריון,  בפיקוח  גימלאותההנהלה,  בע"מ  גילעד  דתיים  "   לעובדים  המנהלת)להלן:  אחראית החברה   )"

תוכננה כדי    החברה המנהלתלקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של  

של   ולהנהלה  לדירקטוריון  ביטחון  של  סבירה  מידה  המנהלתלספק  דוחות    החברה  של  נאותה  והצגה  הכנה  לגבי 

שוק ההון. ללא  רשות  ( והוראות הממונה על  IFRSכספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות  

 ק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי. אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספ

עסקאות מבוצעות בהתאם   כי  להבטיח  מקיפה המיועדת  הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות  בפיקוח  ההנהלה 

הדירקטוריון   בפיקוח  ההנהלה  בנוסף,  מהימנים.  החשבונאיים  והרישומים  מוגנים,  הנכסים  ההנהלה,  להרשאות 

( ביצוע, לרבות ביצוע נהלי monitorם כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )נוקטת צעדי

 בקרה פנימית.

על    החברה המנהלתבפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של    החברה המנהלתהנהלת  

 Committee-"ההבקרה הפנימית של    , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל2021בדצמבר    31דיווח כספי ליום  

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission   (COSO") זו, ההנהלה על הערכה  . בהתבסס 

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית.   החברה המנהלת, הבקרה הפנימית של  2021בדצמבר    31( כי ליום  believesמאמינה )

 

 

 

 

 _____________   םשאול יהלו   יו"ר הדירקטוריון

 _____________     יואב ערמוני    מנכ"ל 

 _____________   , רו"ח רם -לילך לב    כספים   אגף מנהלת 
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ 

 בקרה פנימית על דיווח כספי 

 

,  בדצמבר 31  יוםל "(   החברה)להלן: " בע"מ מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג  שלאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ביקרנו
 Committee of-ה  ידי  על שפורסמה פנימית  בקרה  של המשולבת במסגרת  שנקבעו  קריטריונים על בהתבסס 2021

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  להלן(- COSO ה .)  החברהוההנהלה של דירקטוריון  
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי,  

וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה    דירקטוריוןהנכללת בדוח 
 בהתבסס על ביקורתנו.  החברהת על דיווח כספי של הפנימי 

 
ארה"ב בדבר  ב Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו  
, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית  קוימה  אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון   במטרהביקורת ולבצעה לתכנן את ה 

חולשה   שקיימת אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון 
הוערך. ביקורתנו כללה  שה פנימית בהתבסס על הסיכון התפעול של בקרותכנון ה  אפקטיביותבחינה והערכה של    וכןמהותית, 

 גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

דיווח כספי    שלמהימנות התהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי    נההי חברה של בקרה פנימית על דיווח כספי 
(, ודרישות הגילוי כפי שנקבעו  IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם   של  ההכנהו

מדיניות  אותם ההון, ביטוח וחסכון. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה כוללת את רשות שוק הממונה על הוראות ב
וההעברות של  ת העסקאות א נאות באופן במדויק ואשר, בפירוט סביר, משקפות רשומות   מתייחסים לניהול( 1ונהלים אשר: )

רשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת  ( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נ2))לרבות הוצאתם מרשותה(  נכסי החברה
שוק  רשות הוראות הממונה על (, ודרישות הגילוי כפי שנקבעו בIFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )דוחות כספיים בהתאם 

הדירקטוריון וההנהלה של  רק בהתאם להרשאות   ל החברה נעשיםוהוצאת כספים ש   קבלת כספיםוש.  ההון, ביטוח וחסכון
העברה )לרבות הוצאה  טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או ימידה סבירה של ב ( מספקים 3)-; והחברה

 על הדוחות הכספיים.  מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית 
 

הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות   לגלותאו  למנועלא ש עשויה בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 
לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים   חשופה כלשהי  נוכחית העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות  לגבי

 נהלים תשתנה לרעה.ה אומדיניות ה  של הקיום מידת בנסיבות או ש
 

  2021בדצמבר,  31ליום  ית על דיווח כספיקיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיב  החברהלדעתנו, 
 .COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריוניםבהתבסס על 

 
  2020-ו  2021בדצמבר,  31לימים    החברההכספיים של   הדוחותבישראל, את  מקובלים בהתאם לתקני ביקורת   גםביקרנו 

  דעת חוות כלל,  2022במרץ  30שלנו מיום והדוח  2021בדצמבר    31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  שלושולכל אחת מ
 . כספיים  דוחות אותם על מסויגת בלתי

 
                    

 ' ושותאלמגור זהר  בריטמן

 חשבון רואי

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

 

                       2022,  ץבמר 30אביב, -תל
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים.

 ותיקה קרן פנסיה 

 ( Certificationה צ ה ר ה )

 

 אני, יואב ערמוני, מצהיר כי:

 )להלן: "הדוח"(.   2021"( לשנת  קרן הפנסיהסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: " .1

כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו   .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

 המכוסה בדוח.

נאות,   .3 באופן  משקפים  בדוח  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  על  הבחינות בהתבסס  מכל 

הכספי המצב  את  העמיתים   תוצאות    ואת  המהותיות,  בזכויות  השינויים  את  וכן  הפנסיה  קרן  של  הפעילות 

 , למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.והתנועה בקרן הפנסיה

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי   .4

 - :  וכןקרן הפנסיהפנימית על דיווח כספי של ולבקרה ה

)א( קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח    

ידי אחרים בחברה המנהלת, בפרט במהלך תקופת  -, מובא לידיעתנו עללקרן הפנסיה  שמידע מהותי המתייחס  

 ההכנה של הדוח; 

נו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה )ב( קבע  

בהתאם   ערוכים  הכספיים  שהדוחות  ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  לכללים  סבירה 

 שוק ההון; רשות ולהוראות הממונה על  חשבונאיים מקובלים

לגבי הגילוי של  הערכנו את האפקטיביות של הבק ( ג) והנהלים  לגבי   קרן הפנסיהרות  והצגנו את מסקנותינו 

 - לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן האפקטיביות של הבקרות והנהלים

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע   (ד)

מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח  באופן  

 - וכן הנוגע לקרן הפנסיה כספי

ולוועדת  .5 לדירקטוריון  המבקר,  החשבון  לרואה  גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  המנהלת,  בחברה  ואחרים  אני 

הנוגע    לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי  הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר

 : לקרן הפנסיה

 )א(   את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה       

הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לעבד, לסכם 

 - :  וכןהפנסיההנוגע לקרן  ולדווח על מידע כספי

   כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים    (ב)

 . הנוגע לקרן הפנסיה  אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי  

 

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

 

 

 

 

30.3.2022  

 יואב ערמוני תאריך         

 מנהל כללי  

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים 
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 ותיקה קרן פנסיה 

 ( Certificationה צ ה ר ה )

 

 , מצהירה כי: רם -לילך לבאני, 

 "הדוח"(. )להלן:    2021"( לשנת  קרן הפנסיהסקרתי את הדוח השנתי של גילעד גימלאות לעובדים דתיים )להלן: " .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .2

יהיו מטעים בהתייחס לתקופה  נכללו אותם מצגים, לא  הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן 

 המכוסה בדוח.

ומידע   .3 הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  על  הבחינות בהתבסס  מכל  נאות,  באופן  משקפים  בדוח  הכלול  אחר  כספי 

הכספי המצב  את  העמיתים   הפעילותתוצאות    ואת  המהותיות,  בזכויות  השינויים  את  וכן  הפנסיה  קרן  של 

 , למועדים  ולתקופות המכוסים בדוח.והתנועה בקרן הפנסיה

ם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומ .4

 - :  וכןקרן הפנסיהולבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח )א(  

המנהלת, בפרט במהלך תקופת  ידי אחרים בחברה  -, מובא לידיעתנו עללקרן הפנסיה  שמידע מהותי המתייחס  

 ההכנה של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  )ב( 

בהתאם   ערוכים  הכספיים  שהדוחות  ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  לכללים  סבירה 

 שוק ההון; רשות ה על ולהוראות הממונ חשבונאיים מקובלים

של  )ג(    הגילוי  לגבי  והנהלים  הבקרות  של  האפקטיביות  את  הפנסיההערכנו  לגבי   קרן  מסקנותינו  את  והצגנו 

 - לגבי הגילוי לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן האפקטיביות של הבקרות והנהלים

דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנ)ד(   על  הלת 

  באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי 

 - וכן הנוגע לקרן הפנסיה

ולוועדת  .5 לדירקטוריון  המבקר,  החשבון  לרואה  גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  המנהלת,  בחברה  ואחרים  אני 

הנוגע   , בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ורת של הדירקטוריון  הביק

 : לקרן הפנסיה

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  ( א)

 לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת  

 - :  וכן הנוגע לקרן הפנסיה

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  ( ב)

 . הנוגע לקרן הפנסיה תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי

 

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

 

 

 

30.3.2022  

 תאריך         

 רו"ח רם -לילך לב 

 כספים  אגף מנהלת

 

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 

של   הדירקטוריון,  בפיקוח  דתיים  ההנהלה,  לעובדים  גימלאות  "גילעד  הפנסיה  )להלן:  לקביעתה קרן  "( אחראית 

תוכננה כדי לספק מידה   קרן הפנסיהוקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של  

של   ולהנהלה  לדירקטוריון  ביטחון  של  המנהלתסבירה  הכנה    החברה  כספיים לגבי  דוחות  של  נאותה  והצגה 

שוק ההון. ללא תלות בטיב  רשות  והוראות הממונה על  בישראל    לכללי חשבונאות מקובלים  המפורסמים בהתאם

הינן   כי מערכות אלו  נקבע  גם אם  לפיכך  יש מגבלות מובנות.  לכל מערכות הבקרה הפנימית  רמת התכנון שלהן, 

 בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של 

עסקאות מבוצעות בהתאם   כי  להבטיח  מקיפה המיועדת  הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות  בפיקוח  ההנהלה 

הדירקטוריון   בפיקוח  ההנהלה  בנוסף,  מהימנים.  החשבונאיים  והרישומים  מוגנים,  הנכסים  ההנהלה,  להרשאות 

( ביצוע, לרבות ביצוע נהלי monitorוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )נוקטת צעדים כדי להבטיח שער

 בקרה פנימית.

על דיווח   קרן הפנסיהשל    בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית   החברה המנהלתהנהלת  

 Committee of-"ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של  2021בדצמבר    31כספי ליום  

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission   (COSO")  ההנהלה זו,  הערכה  על  בהתבסס   .

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית. קרן הפנסיה, הבקרה הפנימית של 2021בדצמבר   31( כי ליום believesמאמינה )

 

 

 _____________   שאול יהלום   יו"ר הדירקטוריון

 _____________     יואב ערמוני   מנכ""ל  

 _____________   , רו"חרם -לילך לבכספים      אגף מנהלת 
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 בקרה פנימית על דיווח כספי 

  2021, בדצמבר 31 יוםל(,  "הקרן"  -להלן )מלאות לעובדים דתיים יגילעד ג  שלאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ביקרנו
 Committee of Sponsoring-ה ידי  על  שפורסמה פנימית  בקרה של המשולבת במסגרת שנקבעו קריטריונים על בהתבסס

Organizations of the Treadway Commission  להלן(- COSOה .) גילעד גימלאות לעובדים  וההנהלה של דירקטוריון
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות   דתיים בע"מ )להלן החברה המנהלת(

וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי    דירקטוריוןה , הנכללת בדוח של הקרן של בקרה פנימית על דיווח כספי 
 יקורתנו. בהתבסס על ב  הקרןהמצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

ארה"ב בדבר  ב Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו  

, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית  קוימה  אםשל ביטחון להשיג מידה סבירה   במטרהלתכנן את הביקורת ולבצעה 
  שקיימת. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון של הקרן אפקטיבית על דיווח כספי

הוערך.  שהתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון ותכנון  ה  אפקטיביותבחינה והערכה של  וכןחולשה מהותית,  
ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות  

 דעתנו. 
יווח כספי  ד  שלמהימנות התהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי   נה הי קרן של בקרה פנימית על דיווח כספי 

שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לתקנות   רשות  דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם להוראות הממונה על של  ההכנהו
פנסיה. בקרה  ה  יובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר   1964מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד  

, בפירוט סביר,  אשררשומות  לניהול מתייחסים( 1מדיניות ונהלים אשר: ) תםאו כוללת את  קרןפנימית על דיווח כספי של 
( מספקים מידה סבירה  2)לרבות הוצאתם מרשותה( ) קרןשל נכסי ה וההעברותת העסקאות א נאות  באופןמשקפות במדויק ו

שוק ההון, ביטוח  ות רש של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם להוראות הממונה על 
ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה   1964וחסכון, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופת גמל(, התשכ"ד 

החברה   של וההנהלה הדירקטוריון  נעשים רק בהתאם להרשאות  קרןל הש  כספים והוצאת  כספים   קבלתפנסיה ושה י בחוזר
  הוצאה)לרבות  העברהטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או יסבירה של ב ( מספקים מידה 3)-; והמנהלת

 על הדוחות הכספיים.  מהותית השפעה להם  להיות שיכולה , הקרן  נכסי של  מורשים  בלתי( מרשות
הסקת מסקנות  הצגה מוטעית. כמו כן,  לגלותאו  למנועלא ש עשויה בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים   חשופה כלשהי  נוכחית העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות  לגבי
 נהלים תשתנה לרעה.ה אומדיניות ה  של הקיום מידת בנסיבות או ש

  31קרן ליום ה שלקיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  החברה המנהלתלדעתנו, 
 . COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריוניםבהתבסס על  ,2021בדצמבר  

לכל  ו  2020-ו 2021מבר  בדצ  31קרן לימים  ההכספיים של   הדוחותבישראל, את  מקובלים בהתאם לתקני ביקורת   גםביקרנו 
  בלתי דעת חוות כלל, 2022 במרץ  30מיום והדוח שלנו  2021בדצמבר   31בתקופה שהסתיימה ביום  השנים  משתיאחת 

 . כספיים דוחות אותם על מסויגת
 כדלקמן:  לנושאמבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים את תשומת הלב  

הקרן מהמדינה לאור המעבר ממודל   שתקבל בקשר לסכומי הסיוע הקיימת ' לעניין אי הוודאות ז1לאמור בביאורים  .1
 אגרות חוב מיועדות למודל הבטחת תשואה 

בדצמבר,   31ליום   בגין כרית הבטחון המסתכםגרעון הקרן לפני הסיוע הממשלתי ל בקשר 12ביאור  וח'  1לאמור בביאור  .2
 מכסה את מלוא הגרעון הנ"ל. הליום המאזן  בגין כרית הבטחון  וע הממשלתי ליוני ש"ח ואומדן הסיי מ   327 -בכ 2021

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון 

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

2022במרץ,  30אביב, -תל

 


	עמוד שער
	תוכן עניינים
	תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קרן הפנסיה
	ד . השפעת חוקים, תקנות והוראות חדשות על עסקי החברה, קרן הפנסיה ועל נתוני הדוח הכספ י
	ה. מצב כספי
	דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות ש לגילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ
	הצהרה ) Certification )

