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 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 
 

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ 
 

 

 מבוא 

החברה(, הכולל    - בע"מ )להלן    סקרנו את המידע הכספי המצורף של החברה המנהלת של קרן פנסיה גילעד גימלאות לעובדים דתיים 

השינויים  ,  הרווח הכולל , הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד   ואת   2022  במרס   31הדוח התמציתי על המצב הכספי ביניים ליום  

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה  .  של  שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך   לתקופה בהון ותזרימי המזומנים  

כפי שאומץ על ידי    " ביניים   דיווח כספי לתקופות "   IAS 34כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    של מידע 

שנקבעו   על ידו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע    ת הגילוי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובהתאם להנחיות ולדרישו 

 . כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו 

 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר אחר אשר חוות הדעת    2021במרס    31מספרי ההשוואה ליום  

 מסויגת.   כללה חוות דעת בלתי   2021במאי    31שלו עליהם מיום  

 

 

 היקף הסקירה 

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

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

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

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

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

 

 מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם  

 ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

 . להתחייבויות תלויות   לדוחות הכספיים בדבר חשיפה 7 ביאורמת הלב לאמור באנו מפנים את תשו,  ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ 

 

 סומך חייקין 

 רואי חשבון 

 

 2022במאי  31

 
 

 

 

 

 

 

 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי באח גבלת  מו ת  רטי פ ת  י ל ג אנ רה   , חב
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 מצב הכספי הדוחות על 
 
 
 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום   

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

 מבוקר בלתי מבוקר   

     
     :נכסים

 5,214 3,769 4,973  נכסים בלתי מוחשיים 
 1,680 1,235 1,718  רכוש קבוע 

 2,417 - 2,331  נכס זכות שימוש 
 744 3,019 3,177  חייבים ויתרות חובה 

 111 - 118  מקרקעין 
     

    3 השקעות פיננסיות: 

 - - 9,895  נכסי חוב סחירים 

 - - 9,895  סך כל השקעות פיננסיות 
     

 21,039 20,508 9,512  מזומנים ושווי מזומנים 

     

 31,205 28,531 31,724  סך כל הנכסים 

     
     
     

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

 2,318 2,719 3,066  יתרת רווח  

 20,219 20,620 20,967  ההוןסך כל 

     
     : התחייבויות

 4,400 4,129 4,470  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  
 2,073 - 1,987  התחייבויות שאינן שוטפות בגין חכירה 

 346 - 346  התחייבויות שוטפות בגין חכירה 

 4,167 3,782 3,954  זכאים ויתרות זכות 

 10,986 7,911 10,757  סך כל ההתחייבויות 

     

 31,205 28,531 31,724  סך כל ההון וההתחייבויות

     
     
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    2022במאי   31          

 , רו"ח לילך לב רם ערמוני יואב  שאול יהלום תאריך אישור הדוחות הכספיים
 מנהלת אגף כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 על הרווח הכולל  דוחות

 

 

 

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

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום   

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 

 מבוקר בלתי מבוקר   

     

     

 24,521 6,621 6,705 5 דמי ניהול מקרן הפנסיה  

 2 1 16  רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון 

 136 54 48  הכנסות אחרות 

 24,659 6,676 6,769  סך כל ההכנסות  

     

      

 11,242 2,894 2,589  משכורות, תוספות סוציאליות ונלוות  

 4,800 1,129 1,291  מערכות מידע 

 3,363 693 987  מקצועיות 

 2,799 761 664  ניהול, אחזקה ותפעוליות שונות 

    1,614 296 489  פחת והפחתות 

 4 - 1  הוצאות מימון 

 23,822 5,773 6,021 6 סך כל ההוצאות 

     

 837 903 748  רווח )הפסד( לתקופה

     

     

     כולל אחר רווח )הפסד( 

     

     סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד: 

     

הטבה   בגין  נטו  ההתחייבות  של  מחדש  מדידות 

 ( 335) - -  מוגדרת 

     

 502 903 748  הרווח )ההפסד( הכולל לתקופהסך כל 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 על השינויים בהון ותדוח

 

 

 

 
 קרן שמורה 

 רווח  יתרת 
 סה"כ  (הפסד)

 אלפי ש"ח  

    

    )בלתי מבוקר( 2022במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

    

 20,219 2,318 17,901 )מבוקר( 2022בינואר   1יתרה ליום 

    

 748 748 -  רווח לתקופה    

    

    

 20,967 3,066 17,901 )בלתי מבוקר(  2022במרץ  31יתרה ליום 

    

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

    

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

    

 903 903 -  רווח לתקופה    

    

    

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

    

    )מבוקר(  2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

    

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

    

 837 837 -  לשנה  רווח

    

    כולל אחר: הפסד רכיבים של 

 ( 335) ( 335) -  מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת 

    

 20,219 2,318 17,901 )מבוקר( 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 מזומנים על תזרימי  ותדוח

 

 

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

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

    )*(תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
    

 837 903 748 רווח לתקופה  

    פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:     
    

    נטו מהשקעות פיננסיות: רווחים 

 - - (16) נכסי חוב סחירים    

 4 - 1  הוצאות מימון    
    

    פחת והפחתות: 

 313 72 63 רכוש קבוע    

 1,042 224 340 נכסים בלתי מוחשיים    

 259 - 86 נכס זכות שימוש    

 474 296 1,618 

    

    שינויים בסעיפים מאזניים אחרים 
    

 976 ( 1,299) ( 2,433) בחייבים ויתרות חובה שינוי 

     1,139 754 ( 213) שינוי בזכאים ויתרות זכות   

   368 432 70 שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 (2,576 ) (113 ) 2,483 

 

 4,938 1,086 ( 1,354) שוטפת  )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  

 ( 1,257)   (571) ( 101) רכוש קבוע  ות, נטו של רכיש 

 ( 2,521) ( 258) (99) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים  

 ( 111) -  (7) מקרקעין השקעה ב

 -  -  ( 9,879) של השקעות פיננסיות  , נטורכישות 

 ( 3,889) ( 829) (10,086) השקעה ששימשו לפעילות  מזומנים נטו  

    

     מימוןתזרימי מזומנים מפעילות  

 ( 261) - (87) רעון התחייבות בגין חכירה י פ

 ( 261) - (87) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

    

 788 257 (11,527) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
    

 20,251 20,251 21,039 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    

 21,039 20,508 9,512 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    

 45 14 15 מקדמות בגין הוצאות עודפות  –כולל תשלומי מיסים  )*(

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 



 

 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2022במרץ  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 כללי ואירועים מהותיים - 1ביאור 

 

 כללי: א. 

  ה חודשים שהסתיימ שלושה  של  ולתקופה  ,  2022  במרץ  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  

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

 

ולשנה שהסתיימה    2021בדצמבר    31ים של החברה ליום  יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתי 

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

 

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

 

 . 1960בינואר   11תאריך התאגדות 

 

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

 המנהלת לקרן הפנסיה(. 

 

 החברה הינה בעלת רישיון מבטח בענף ביטוח פנסיה.  

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים.  -את קרן הפנסיה  לנהל רישיון זה ביחד עם אישור קופת גמל לקצבה מאפשר לה 

 

 ול החברה: קרן הפנסיה שבניה ג.

 

 גילעד גימלאות לעובדים דתיים. 

 

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

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

שהצטרפו  הביניים  ינואר    תקופת  בתקופת  הפנסיה  בהסדר    1995מרס    -לקרנות  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

 התחיקתי(. 

 
 משרדי החברה  .  ה

 

נחתם  רשות  לדרישת  בהתאם   ההון  ידי  שוק  על  אושר  אשר  המנהלת,  החברה  ובין  הקרן  בין  שכירות  הסכם 

  ברק  בניב   9'בוטינסקי  זברחוב  , החברה המנהלת שוכרת מהקרן משרדים  דירקטוריון והאסיפה הכללית של גילעדה

לקרן הפנסיה דמי שכירות צמודים  משלמת  החברה המנהלת  "(. בהתאם להסכם,  הכשרת הישוב  מגדלהמשרדים ב)" 

בין דמי השכירות הראויים למשרדים ב למול דמי השכירות  מגדל  למדד, המשקפים את ההפרש  הישוב  הכשרת 

. על פי הערכות שמאי שנערכו  "(המשרדים בבית נחהקודמים בהם פעלה החברה המנהלת )" רדים  הראויים למש

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

 

של    ם תתבצע בחינה מחדש "תיאורטית" לדמי השכירות, בדגש על שינויים במחירים בנכסים מסוג  2028בשנת  

הכשרת הישוב  מגדל למשרדים בשבין דמי השכירות הראויים יד שההפרש  המשרדים בבית נח. ככל שבחינה זו תע 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2022במרץ  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א. 

 

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

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

 . שוק ההון רשותידי 

 

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

   .2021בדצמבר  31בעריכת הדוחות הכספיים ליום  

 
 שערי החליפין וההצמדה: ב.

 

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

 שער החליפין היציג של   

 האירו  הדולר  המדד הידוע 

 בש"ח  בש"ח  בנקודות )*(  
    

 3.524 3.176 103.81 2022 במרץ 31ליום 

 3.913 3.334 100.30 2021 במרץ 31ליום 

 3.520 3.110 102.61 2021בדצמבר  31ליום 

 

 %  %  %  שיעורי השינוי 

    

    שלושה חודשים שהסתיימה: לתקופה של 

 0.11 2.12 1.17 2022  במרץ 31ביום  

 ( 0.79) 3.70 0.10 2021  במרץ 31ביום  

 ( 10.75) ( 3.27) .042 : 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
 

 . 100=   2018המדד לפי בסיס ממוצע   (*)

 

 

 השקעות פיננסיות - 3ביאור 

 

 . שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות 

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

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

 

 בדצמבר  31ליום  במרץ  31ליום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

 1רמה   1רמה   

    

 - - 9,895 נכסי חוב סחירים 

    
 

 

 הון עצמי  - 4ביאור 

 

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

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

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

 

 



 

 בע"מ   מלאות לעובדים דתייםיגילעד ג
 חברה מנהלת 

 2022במרץ  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 דמי ניהול - 5ביאור 

 

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

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

 מיליון ש"ח(.  26.5 -מיליון ש"ח )אשתקד 26.8הינם בסך   2022דמי הניהול שאושרו על ידי הדירקטוריון לשנת  

החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מנגנון חישוב החזר דמי הניהול לקרן הפנסיה כפי שהוחלט בישיבת    31.12.2019ביום  

מיום   מועד  29.11.2018הדירקטוריון  שמאותו  כך  שיוותר  ,  ככל  השלישי,  הרבעון  של  הכספיים  לדוחות  בהתאם  ואילך, 

, זאת עד לסוף חודש  קרן הפנסיה  לחשבון ,  עודףהמ   90%בחשבון החברה המנהלת עודף מדמי הניהול שנגבו, יועברו עד  

מיתרת העודפים שבסוף הרבעון    ליון ש''חי מ  1.5ישארו עד  י כך שבחשבון העודפים של החברה המנהלת  ינואר העוקב,  

 השלישי.  

 הדירקטוריון ובהתאם להוראות תקנון הקרן.   ל ידידמי הניהול שנגבו בפועל אינם עולים על התקציב שאושר ע

 

 

 הוצאות  - 6ביאור 

 

 הרכב:ה

 

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

 בדצמבר  31ביום  במרץ  31ביום  

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

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר  

    

 11,242 2,894 2,589 שכר עבודה ונלוות 

 4,800 1,129 1,291 מערכות מידע 

 2,784 573 824 יעוץ משפטי ומקצועי 

 1,614 296 489 פחת והפחתות 

 1,074 261 274 שכר דירקטורים והוצאות דירקטוריון 

 845 318 174 אחזקת משרד ותקשורת  , ניהול

 579 120 163 מידע, נתונים והוצאות בגין השקעות 

 436 74 99 ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה 

  448  108 118 אחרות 

 23,822 5,773 6,021 סך כל הוצאות הנהלה וכלליות  

 ===== ==== ====== 

    

 תלויות התחייבויות  - 7ביאור 

 

הניתנים על ידי החברה    ממורכבותם של השירותים   חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעתקיימת  
לטענות פרשניות    צופנת בחובה, פוטנציאלהתקנון של הקרן וההוראות הרגולטוריות,  לעמיתי הקרן שבניהולה. מורכבות  

  אש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה לא ניתן לצפות מרכנגד פעולות והחלטות החברה המנהלת.   ואחרות
  בקשר עם   8בביאור  של קרן הפנסיה  . נכון לתאריך הדוחות הכספיים ניתן גילוי בדוחות הכספיים  הנובעת מטענות אלו

   .תהליכים משפטיים שמתקיימים בעניין זכויות עמיתים
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