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מבוא

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני ווישור חברה לביטוח בע"מ )"החברה", "התאגיד"( נכון ליום 30 בספטמבר 2019 

סוקר את החברה והתפתחות עסקיה, כפי שחלו בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 )"תקופת 

הדוח"(. הנתונים בדוח מעודכנים ליום 30 בספטמבר 2019, אלא אם צוין במפורש אחרת. 

החברה הינה מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981. הדוח ערוך על פי 

הוראות הממונה על רשות  שוק ההון, ביטוח וחיסכון )"הממונה" ו/או "המפקח", "הרשות", בהתאמה(. הדוח סוקר 

את השינויים העיקריים בפעילות החברה בתקופת הדוח והוא נערך בהנחה שבידי המעיין בו, מצוי גם הדוח התקופתי 

לשנת 2018 של החברה.  

עסקי החברה הינם בתחומים הדורשים היכרות עם מונחים מקצועיים, החיוניים להבנת עסקיה. על מנת לתאר את 

עסקי החברה באופן בהיר ככל שניתן, הפרק כולל שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלו, בצירוף הסברים ובאורים, 

ככל שניתן. 

דוח הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי לתקופת הביניים על כל חלקיו, ויש לקרוא אותו יחד עם דוח 

זה כמקשה אחת.

כל הנתונים המוצגים בפרק זה של הדוח הינם באלפי ש"ח, אלא אם צוין במפורש אחרת.

מידע צופה פני עתיד 

פרק זה, העוסק כאמור בתיאור החברה, התפתחותה, עסקיה ותחומי פעילותה, כולל גם מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- )"חוק ניירות ערך"(. מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי וודאי לגבי 

העתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון למועד 

הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. בחלק 

מהמקומות, קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד יכילו מילים כגון "החברה מעריכה", "החברה סבורה", "בכוונת 

החברה" וכיוצ"ב, אך לא בהכרח, ויתכן כי מידע צופה פני עתיד יופיע גם בניסוחים אחרים. מידע צופה פני עתיד 

המופיע בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מידע זה ככל שמידע 

נוסף או שונה בקשר למידע כאמור יגיע לידיעתה.  
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1. תיאור החברה

1.1. פרטי החברה 

ווישור (weSure) חברה לביטוח בע"מ )"ווישור"( התאגדה ביום 1 לינואר 2018, תחת השם ווישור בע"מ, 

במטרה להיות חברת ביטוח דיגיטלית בישראל הפועלת בתחומי הביטוח השונים ובכל ערוצי ההפצה 

)"היברדית"(. החברה נוסדה על ידי מנהלים בכירים בתעשיית הביטוח והפיננסים, בעלי ניסיון רב שנים 

בתחומי הפעילות: מר אמיל ויינשל, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ומר ניצן צעיר הרים, המכהן כמנכ"ל 

החברה, שהינם גם בעלי השליטה בחברה. ב- 20 ביוני 2018 החברה קיבלה רישיון מבטח מרשות שוק ההון 

ביטוח וחיסכון לפעול בענפי הביטוח הכללי - ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש )עצמי וצד ג'( וביטוח מקיף 

לדירות ובתי עסק )מוגבל בשלב זה לביטוח דירות בלבד(. זאת, לאחר שנבחנו יכולותיה לעמוד בכל דרישות 

הרשות למתן רישיון מבטח, לרבות דרישות הון וחוסן פיננסי, הנדרשים מגוף מוסדי בישראל.  

החברה מבוססת על תפיסות מתקדמות של ניהול מערכי ביטוח, טכנולוגיות חדישות ותהליכי עבודה יעילים 

ואוטומטיים, ככל הניתן. מודל החברה הינו להיות חברת ביטוח רב ענפית מבוססת דיגיטל וטכנולוגיה 

מתקדמת בכל שלבי העסקה, משלב הצעת מחיר לביטוח, הצטרפות לביטוח, שירות לקוחות, טיפול באירועי 

ביטוח ותשלום תביעות )דיגיטל End to End(. החברה הינה חברה היברידית, במובן זה שהיא פועלת הן 

באמצעות סוכני ביטוח והן בערוץ הפצה "ישיר", והכל על תשתית טכנולוגיה מתקדמת ודיגיטלית למגוון 

ערוצי הפצה.  

נכון למועד הדוח, כל מניות החברה מוחזקות על ידי חברת האם, הארט דיגיטל בע"מ )"הארט"(. בעלי היתר 

השליטה בחברה ובמבטח הם מר אמיל ויינשל ומר ניצן צעיר הרים, המחזיקים בעקיפין, באמצעות חברות 

בשליטתם, ב- 87.1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה. יתר אמצעי השליטה 

בחברת הארט מוחזקים על ידי בעלי מניות פרטיים, שכל אחד מהם מחזיק בעד 4.9% מהון המניות המונפק 

והנפרע שלה. 

1.2. תחומי פעילות החברה ושינויים שחלו בהם

החברה הינה חברת ביטוח ישראלית שקיבלה כאמור רישיון מבטח ביום 20 ביוני 2018, ובהתאם החלה את 

פעילותה במחצית השניה של שנת 2018 ופועלת, נכון למועד הדוח, בתחום הביטוח הכללי בישראל. פעילות 

החברה בביטוח הכללי מתמקדת, נכון למועד הדוח, בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום ביטוח רכב 

חובה, תחום ביטוח רכב רכוש )החברה החלה למכור פוליסות בענף זה החל מיום 1 בינואר 2019(  ותחום 

ביטוח כללי אחר, הכולל ביטוחי דירות. לפרטים נוספים אודות תחומי הפעילות השונים של החברה ראה 

חלק ב' בפרק 1 )דוח תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של שנת 2018. 

החברה משווקת פוליסות ביטוח גם באמצעות סוכנים, שלהם זיקה לפעילות דיגיטלית, על בסיס התשתית 

הדיגיטלית שהוקמה בחברה לשימושם. יצוין כי בסוף אוקטובר 2019, לאחר מועד הדוח החלה החברה 

לשווק את מוצריה לציבור הרחב באמצעות פורטלים אינטרנטיים חדשניים ויצאה בקמפיין פרסומי ראשון 

בערוצי המדיה השונים. החברה מייעדת את פעילותה לשיווק מוצריה הן לקולקטיבים ולציי רכב, והן 

לביטוחי פרט )לקוחות יחידים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים(.  
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1.3. אירועים מהותיים בתקופת הדוח

בהמשך למינויו של מר ראובן קפלן, לתפקיד מנכ"ל פסגות החל מיום 21 בספטמבר 2019, הודיע מר קפלן 

על רצונו לפרוש מתפקידו כדח"צ בחברה, ומכל תפקידיו הנוספים בה, וזאת החל מיום 19 בספטמבר 2019. 

ההודעה על הפרישה  מתפקידו כדח"צ בחברה מתחייבת מכך שפסגות ני"ע בע"מ, מקבוצת פסגות, מנהלת 

במיקור חוץ את  תיק השקעות הנוסטרו של החברה, כך שהמינוי לתפקיד מנכ"ל פסגות של מר קפלן, יצר 

לו מניעות להמשיך ולכהן בחברה כדח"צ, לרבות המשך כהונה בועדות הדירקטוריון )ועדת הביקורת, ועדת 

השקעות נוסטרו ויו"ר ועדת המאזן(. 

1.4. הליכים משפטיים

נכון למועד הדוח אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים נגד החברה. לפרטים נוספים בדבר חשיפה כללית 

בנושא, ראה באור 8 לדוחות הכספיים להלן. 

2. תיאור הסביבה העסקית

2.1. כללי

למיטב ידיעת החברה, בישראל פועלות, נכון למועד הדוח, 15 חברות/קבוצות ביטוח )ובנוסף קרנית והפול( 

אשר עוסקות בביטוח כללי. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, דמי הביטוח ברוטו בביטוח כללי, של כלל חברות 

הביטוח )לפי נתוני רשות שוק ההון, בהתבסס על הדוחות השנתיים של חברות הביטוח( הסתכמו לסך של 

כ- 23 מיליארדי ש"ח. לפרטים נוספים אודות התחרות בתחומי הפעילות השונים של החברה ולאמצעים 

שהחברה נוקטת על מנת להתמודד עמה, ראה סעיפים 2.2.5, 2.3.5, 2.4.4. בפרק 1 )דוח תיאור עסקי התאגיד( 

בדוח התקופתי של שנת 2018. 

2.2. שינויים במגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה

להלן תמצית העדכונים העיקריים להסדרים חוקיים, הוראות דין ורגולציה הקשורה אליהם )לרבות 

טיוטות(, שפורסמו מאז הדוח התקופתי לשנת 2018 והרלוונטיים לפעילות החברה. 

ם(, תקנות הביטוח הלאומי )העברת סכום שנתי ממבטח למוסד בעד תאונות דרכיטיוטת  .2.2.1

   2019 –התשע"ט 

בהמשך לאמור בסעיף 2.2.4.6 בפרק "דוח תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2018, בדבר 

שינוי מנגנון ההתחשבנות בין המוסד לביטוח הלאומי )"המל"ל"( לבין חברות הביטוח בתביעות שיבוב 

שנגעו לתשלום פיצויים לפי חוק הפלת"ד, ביום 12 ביוני 2019 הופצה טיוטת תקנות, המגדירה את 

הסכום הכולל שעל המבטחים להעביר למל"ל בגין סכומי השיבוב, אופן חלוקת הסכום ועדכונו, וכן 

הוראות בקשר לסכומים שעל המבטחים להשיב למל"ל בגין מקרים שקרו בין השנים 2014-2018, 

שהמל"ל לא הגיש לגביהן תביעות למבטח. כמו כן, בהתאם לטיוטה, ככלל, החל מיום 1 בינואר 2020 

)יום תחילת התקנות( ועד ליום 31 בדצמבר 2023, יעמוד סכום השיבוב של כל מבטח למל"ל על שיעור 
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של 9.74% מדמי הביטוח שנגבו על ידו בחודש הקודם. סכום השיבוב צפוי להתעדכן פעמיים נוספות. 

יצוין כי מדובר בטיוטה שלפני כניסתה לתוקף מחויב הליך של שימוע מול החברות לעניין גובה ואופן 

ההתחשבנות, ולכן קשה להעריך בשלב זה את ההשפעה הצפויה של הסדר השיבוב החדש על פעילות 

החברה, בפרט נוכח השלב הראשוני למדי של פעילותה. ההשפעה תלויה, בין היתר, בסכומים הסופיים 

שייקבעו כסכום הקובע והסכום החד פעמי שנדרש להעביר למל"ל, ובהשפעתה של התייעלות תפעולית 

אפשרית כפועל יוצא ממנגנון זה.  

קבלת המלצות ועדת קמיניץ על ידי בית המשפט העליון .2.2.2

בהמשך לסעיף 2.2.4.9 בפרק "דוח תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי לשנת 2018, ביום 8 באוגוסט 

2019  ניתן על-ידי בית-המשפט העליון פסק דין בע"א 3751/17 "המאגר הישראלי לביטוחי רכב נ' 

פלוני", שעסק, בין היתר, בהשלכות תיקון תקנות המוסד לביטוח לאומי מאוקטובר 2017, על ריבית 

ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין. בפסק הדין נקבע, בהתבסס בין היתר על המלצות וועדת 

קמיניץ, כי שיעור ריבית ההיוון בנזיקין ימשיך לעמוד על 3% )ולא יותאם לשיעור של 2% כפי שנקבע 

בתיקון תקנות המל"ל(, עד להכרעה אחרת של המחוקק. פסק הדין התייחס גם לריבית ההיוון 

בתביעות שיבוב של המוסד לביטוח הלאומי, וציין, כי מן הראוי שריבית ההיוון לצורך השיבוב על ידי 

המל"ל תהיה זהה לריבית ההיוון בנזיקין. הואיל והחברה החלה את פעילותה רק ברבעון האחרון של 

שנת 2018, לפסק הדין לא היתה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות בתקופת הדוח. 

:הדוח אישור למועדועד  2018 התקופתי לשנת מהדוחלתוקף  נכנסוש חוזרים .2.2.3

▪ צירוף לביטוח – תיקון  

בחודש נובמבר 2019 פורסם תיקון לחוזר ביטוח מס' 2016-1-7 "צירוף לביטוח", במסגרתו נקבע כי 

במקרה של חידוש ביטוח דירה אצל אותו מבטח, הדרישות העיתיות הקבועות בחוזר, לרבות ביצוע 

שאילתא בהר הביטוח, יידרשו ליישום אחת לשלוש שנים בלבד. בשלב זה מוקדם לאמוד את השפעת 

התיקון על פעילות החברה, אך היא סבורה שהוא מכביד על חברות חדשות, שאין ברשותן תיק היסטורי 

של חידושים ויוצר תמריץ שלילי לבדיקת אלטרנטיבות עבור הלקוחות בעת חידוש.  

▪ תיקון החוזר המאוחד- הוראות לעניין השקעה בהלוואות באמצעות צד שלישי 

בחודש ספטמבר 2019 פורסם תיקון להוראות החוזר המאוחד, בין היתר על רקע כניסתו לתוקף של 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו – 2016. מטרת התיקון 

לאפשר שיתופי פעולה עסקיים בין גופים מוסדיים לבין גופים חוץ-מוסדיים וחוץ-בנקאיים העוסקים 

במתן אשראי, באמצעות הגדלת תקרת ההשקעה של הגופים המוסדיים בהלוואות הניתנות בשיתוף 

פעולה כזה בכדי להתאימה לתקרת ההשקעה הקיימת כיום בהלוואות הניתנות בשיתוף פעולה עם 

בנקים, והכל בכפוף למגבלות הקבועות בדין. 

▪ שירות ללקוחות גופים מוסדיים  

בחודש יולי 2019, פורסם נוסח סופי של תיקון לחוזר בעניין שירות ללקוחות גופים מוסדיים. במסגרת 

התיקון נוספו הוראות, שנועדו לשפר את טיב השירות הניתן ללקוחות הגופים המוסדיים, ובפרט 

בערוצי השירות הישירים שבמסגרתם ניתן שירות ללקוחות. 
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▪ תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק 1 שער 5, פרק 5 לענין "תגמול"  

בחודש יולי 2019 פורסמו הוראות לתיקון החוזר המאוחד, שמטרתן לרכז יחד את הוראות הממונה 

הנוגעות לתגמול נושאי משרה ועובדים בגוף מוסדי, לעדכנן ולהתאימן להוראות רגולציה שהתפרסמו 

לאחר חוזרי הממונה בעניין מדיניות תגמול לנושאי משרה, ובין היתר, חוק תגמול לנושאי משרה 

בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-2016, 

שהשית מגבלות על סך התגמול של נושאי משרה ועובדים בתאגידים פיננסיים, ובכללם גופים מוסדיים, 

וכן הקלות שנקבעו לחברות ציבוריות בהוראות חוק החברות ובתקנות לפיו. נכון למועד זה קיימות 

לחברה הקלות בנוגע לאישור מדיניות תגמול וזאת עד ליום 31 לדצמבר 2019. 

▪ עדכון הוראות החוזר המאוחד - דוח יחס כושר פירעון כלכלי  

בחודש יוני 2019 פורסמו הוראות לתיקון החוזר המאוחד, שמטרתן לעדכן את מבנה הגילוי הנדרש 

בדוח יחס כושר פירעון כלכלי, הנדרש בנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס Solvency II, בהתאם 

לפרק 1, חלק 4, שער 5 "דין וחשבון לציבור" של החוזר המאוחד. זאת, במטרה להוסיף נדבך של גילוי 

איכותי לדוח ולהרחיב את הגילוי הכמותי. נכון למועד זה קיימות לחברה הקלות בנוגע לדוח יחס כושר 

פירעון כלכלי, כמפורט בסעיף 3.7 להלן. 

▪ חוזר דיווח מיוחד ביטוח כללי –  

בחודש אפריל 2019 פורסם תיקון פרק 4 בחלק 5, שער 5 בחוזר המאוחד, שמטרתו להנחות את חברות 

הביטוח ביחס לאופן הדיווח בעת ריבוי נזקי רכוש כגון רעידת אדמה, שריפה רחבת היקף וכו'.  

▪ אישור קיום ביטוח –  

בחודש מאי 2019 פורסם נוסח סופי של חוזר בעניין אישור קיום ביטוח. מטרת החוזר לקבוע הוראות 

להסדרת התנהלות חברות ביטוח וסוכני ביטוח בעת הנפקת אישור קיום ביטוח, בין היתר על ידי נוסח 

אישור אחיד, וקביעת לוחות זמנים מחייבים. 

 :ועד למועד אישור הדוח 2018 התקופתי לשנת מהדוחשפורסמו חוזרים  טיוטות .2.2.4

Solvency  סקר הערכה כמותי לבחינת התאמות במשטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס ▪

II – טיוטה -  

בחודש נובמבר 2019 פרסם הממונה טיוטת חוזר, לפיו על כל חברת ביטוח לערוך סקר הערכה כמותי, 

שמטרתו להעריך את ההשפעה הכמותית של רכיבים מסוימים על יחס כושר הפירעון הכלכלי של חברות 

הביטוח, וזאת במסגרת בחינה של ביצוע התאמות מסוימות בחוזר סולבנסי, לרבות כאלה הנובעות 

מהתאמות שבוצעו בהוראות סולבנסי 2 באירופה. הסקר אמור להתבצע על נתוני יוני 2019 ונתוניו 

אמורים להשלח לממונה עד פברואר 2020. לפי הטיוטה, כל ההנחות העומדות בבסיס החישובים בסקר, 

תתבססנה על הוראות חוזר סולבנסי, מלבד התאמות המפורטות בטיוטה.  
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▪ נייר התייעצות – יישום הוראות מעבר תחת משטר כושר פירעון כלכלי 

בחודש נובמבר 2019, פרסם הממונה למנהלי חברות הביטוח נייר התייעצות, על רקע השוני בין ישראל 

ואירופה, באופן יישום תקופת הפריסה של ההון הנדרש לכושר פירעון ובפרט השוני ביישום הוראות 

המעבר לפריסה הדרגתית של הגידול בעתודות הביטוחיות. במסגרת נייר ההתייעצות, מבקש הממונה 

את התיחסות החברות לסוגיות שונות העולות מכך.   

▪ שירות, שקיפות ומיצוי זכויות - תכנית רשות שוק ההון למען הגיל השלישי - מסמך היוועצות 

בחודש ספטמבר 2019, פורסם מסמך היוועצות של רשות שוק ההון, הסוקר את הצמתים המרכזיים 

בחיי מבוטחים בני הגיל השלישי, שביחס אליהם ביקשה הרשות ליתן התייחסות מיוחדת לבני הגיל 

השלישי, כציבור ייחודי. ביחס לכל צומת כזה, הוצג המצב הקיים, האתגרים הניצבים בפני נותני 

השירות לבני הגיל השלישי, וכן תכנית הפעולה המוצעת על ידי הרשות, בהקשר זה. כמו כן הוצגו 

שאלות פרטניות, שהציבור התבקש להתייחס אליהן. בשלב זה מוקדם להעריך את השפעת הטיוטה, 

בפרט נוכח העובדה שהרשות ציינה כי בכוונתה לקיים שולחנות עגולים בנושא.  

▪ תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה – טיוטה 

בחודש יוני 2019 פורסמה טיוטת חוזר, המציעה לעדכן את פרק הדיווחים לרשות, במטרה לשפר ולעדכן 

את תכנם של הדיווחים, ולהטמיע הוראות חוזרי גופים מוסדיים נוספים, אשר נכנסו לתוקף מאז 

פרסום המהדורה האחרונה של פרק זה.  

▪ נייר התייעצות - הקלות להשקעות במיזמי אינשורטק 

במסגרת עידוד חדשנות טכנולוגית של גופים מפוקחים על ידי רשות שוק ההון, פורסם בחודש מאי 

2019 מסמך, אשר נועד להוות מצע לדיון, בכדי לבחון האם וכיצד לעודד את חברות הביטוח להשקיע 

ביוזמות בתחום האינשורטק ולהסיר חסמים המקשים על השקעה ביוזמות אינשורטק. זאת, בכדי 

להביא ערכים מוספים לשוק הביטוח, להגביר את התחרות בו, לשפר את היצע המוצרים והשירות 

ללקוח, להגביר את הממשק וההיזון בשרשרת ההפצה, לחזק את הבקרות והתיעוד ולהביא התייעלות 

כתוצאה מאוטומציה של תהליכים וחדשנות עסקית. ההקלות המוצעות בנייר מתמקדות בשני תחומים 

עיקריים: הקלות בדרישות הון כפי שאלו באות לידי ביטוי בחוזר הסולבנסי והקלות בתקנות כללי 

השקעה. לאור היותה של ווישור חברת ביטוח דיגיטלית, ששמה לעצמה להיות מובילה טכנולוגית, בין 

היתר על ידי שיתופי פעולה עם מיזמים בתחום האינשורטק, אוטומציה של תהליכים ויצירת מוצרים 

מתקדמים מותאמי לקוח, מדובר בטיוטה, שעשויה להיות לה השפעה מהותית על פעילות החברה ועל 

התכנית האסטרטגית שלה. 

▪ טיוטת עמדת ממונה בענין השקעות אינשורטק  

בהמשך לנייר ההתייעצות הנ"ל בנושא ההקלות להשקעות במיזמי אינשורטק, בחודש אוקטובר 2019 

פרסם הממונה טיוטת נייר עמדה, לפיה בקשה לשליטה של מבטח או לאחזקתו בשיעור של יותר מ-20 

אחוזים מאמצעי השליטה, בתאגיד שמטרתו ביצוע השקעות במיזמי אינשורטק )"תאגיד אינשורטק"(, 

לפי תקנה 33)ב( לתקנות כללי השקעה,  תישקל בכפוף לעמידה בתנאי סף מסויימים, ובין היתר: 

א. ההשקעה בתאגיד אינשורטק תבוצע מכספי הנוסטרו של המבטח בלבד. 
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ב. סך גובה ההשקעה הכולל של המבטח בתאגיד אינשורטק לא יעלה על הנמוך מבין 100 מיליון ₪ 

או 1% מסך נכסיו של המבטח.  

ג. תאגיד האינשורטק ישקיע בפעילות טכנולוגית או דיגיטלית אשר משיקה באופן ישיר לתחומי 

הפעילות של המבטח, ואשר עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלו, לרבות בעניין: )1( פוטנציאל 

השיפור הטכנולוגי שיופק עקב השימוש במוצר או בשירות שבפיתוח; )2( התמודדות עם סיכונים 

הגלומים בתשתית הטכנולוגית; )3( אוטומציה של תהליכים; )4( חדשנות עסקית ופיתוח מוצרים. 

החברה סבורה כי המנגנון המוצע בטיוטה, מהווה הקלה לחברות ותיקות ומרובות נכסים, ולא מתמרץ 

חברות חדשות, שסך נכסיהן קטן לעין ערוך ולכן הרף שנקבע עבורן להקלה הוא נמוך ביותר. מאחר 

ובשלב זה מדובר בטיוטה בלבד, ואין ודאות לגבי הקריטריונים הסופיים שיוגדרו לצורך הקלה, לא 

ניתן לאמוד את ההשפעה על החברה. 

▪ תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 2 - הוראות בענף רכב רכוש - טיוטה 

בחודש מאי 2019 פורסמה טיוטה שניה של תיקון לחוזר המאוחד בנושא רכב רכוש, המציעה מודל חדש 

להסדרת ההתנהלות בשוק הרכב והביטוח בעת טיפול בתביעות מבוטחי רכב רכוש וצד ג', במטרה 

לצמצם את ניגודי העניינים הקיימים. בין היתר מוצעות במודל ההוראות הבאות: חברת ביטוח תחויב 

להציע פוליסה בה רשאי המבוטח לבחור כל מוסך, ללא השפעה על גובה ההשתתפות העצמית; ביטול 

רשימות השמאים הקיימות של חברות הביטוח ויצירת מנגנון בחירת שמאי באופן אקראי; יצירת 

רשימות מוסכים שבהסכם; חובה להצגת הבדלים בין הפוליסות, בעת רכישה, ביחס להשתתפות 

עצמית, פרמיה, אופן התיקון, בחירת שמאי; שיקוף למבוטחים את ההשפעה של הגשת תביעה )כגון 

שינוי צפוי בפרמיה ואפשרות לרכוש את הפוליסה בעתיד( ועוד. לטיוטה ככל שתהפוך לחוזר סופי, 

עשויה להיות השפעה מהותית על עסקי החברה, שביטוח רכב רכוש הינו אחד משלושת הענפים 

המרכזיים בה. החברה לומדת את הטיוטה ואת המשמעויות הנגזרות ממנה. החברה מעריכה כי 

הוראות החוזר עשויות להגדיל את ההוצאות התפעוליות והחיתומיות בענף. הערכת החברה הינה בגדר 

מידע צופה פני עתיד המבוסס על המידע המצוי בידיה במועד פרסום הדוח. התוצאות בפועל עשויות 

להיות שונות מן התוצאות המוערכות, בין היתר, לאור התנהגות המתחרים והלקוחות בענף. 

2.3. התפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית בתקופת הדוח

מצבו הכלכלי, הפוליטי והביטחוני של המשק הישראלי ותשואות שוק ההון בארץ ובעולם משליכים על עסקי 

ווישור ותוצאות פעילותה בתחומים שונים. השלכות אלו, יכולות לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בהיקף תביעות 

הביטוח המוגשות לחברה ובתשואות תיק הנוסטרו של החברה. מעבר לסיכון הביטוחי, חשופה החברה גם 

לסיכוני השוק. סיכון זה נובע משינויים במדדי שוק או מחירי שוק. תחזית הצמיחה במשק הישראלי בשנת 

2019 התעדכנה ל-3.1%. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 הצמיחה היא 3.3% )במונחים שנתיים(, 

שיעור האבטלה ברבעון השלישי של 2019 עומד על 3.7% לעומת 4.1% בסוף הרבעון הקודם. הגירעון 

המצטבר בתקציב המדינה לסוף הרבעון השלישי של 2019 עומד על 30.4 מיליארדי ש"ח, המהווה כ-3.8% 

מהתוצר. יעד הגירעון אשר תוכנן בפועל, עמד על כ-2.9% מהתוצר.  

מדד המחירים לצרכן )מדד בגין( ירד ברבעון השלישי של שנת 2019 בכ- 0.3% וב-12 החודשים האחרונים 

עלה בכ-0.3%, כשהמדד משקף סביבת אינפלציה מתחת לגבול התחתון של היעד, שנע בין 1.0% ל-3.0%. 
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ברבעון השלישי של 2019 לא חל שינוי בריבית בנק ישראל והיא נותרה על 0.25%. כמו כן, במונחי שער 

החליפין הנומינלי אפקטיבי ברבעון השלישי נרשם ייסוף ביחס לדולר של כ – 2.4% וייסוף ביחס לאירו של 

כ – 6.1%. לשיעורי האינפלציה השפעה על התוצאות העסקיות של החברה ובעיקר על סעיפי הנכסים 

הפיננסיים, ההכנסות מהשקעות מהם, ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד.  

רבעון רביעי 2018רבעון שלישי 2019רבעון ראשון-שלישי 2019המדד

(10.9%)10.3%1.1%מדד ת"א 35

(10.2%)15.1%3.2%מדד ת"א 125

(1.6%)7.8%2.6%מדד אג"ח כללי

לפרטים אודות המגמות הכלליות בענף הביטוח, חסמי כניסה ויציאה והשפעתם על עסקי החברה, ראה 

סעיפים 4.2-4.3 בפרק 1 )דוח תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של שנת 2018.  

3. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

3.1. תמצית המצב הכספי

להלן נתונים מאזניים עיקריים מהדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2019 )באלפי ש"ח(:

ליום 31.12.2018ליום 30.09.2019 

  נכסים: 

67,1266,001השקעות פיננסיות

61,4962,841נכסי ביטוח משנה

12,76643,587מזומנים ושווי מזומנים

32,57329,156רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

3,991559הוצאות רכישה נדחות

5,7191,453נכסים אחרים

  הון והתחייבויות:

38,66438,577הון

76,6594,002התחייבות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

זכאים ויתרות זכות )הכוללים פיקדונות מבטחי

61,35540,443משנה ופרמיה מראש( 

6,993575התחייבויות אחרות

183,67183,597סך כל הדו"ח על המצב הכספי )המאזן(

*לא מוצגים נתוני השוואה של תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה פעילות ביטוחית 
במועד זה. 

1-11 



דוח הדירקטוריוןווישור חברה לביטוח בע"מ

סך המאזן ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם ב- 183,671 אלפי ש"ח, ביחס ל- 83,597 אלפי ש"ח ליום 31 

בדצמבר 2018 - גידול בשיעור של כ- 120%, המשקף את הגידול המשמעותי בפעילות החברה בתקופת הדוח. 

סך ההשקעות הפיננסיות ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכמו ב- 67,126 אלפי ש"ח ביחס ל- 6,001 אלפי ש"ח 

ליום 31 בדצמבר 2018. נכסי ביטוח משנה גדלו בתקופת הדוח והסתכמו ב- 61,496 אלפי ש"ח ביחס ל- 2,841 

אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול בנכסים כאמור הינו מקביל לגידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

שאינם תלויי תשואה וגידול בזכאים ויתרות זכות )בעיקר פקדונות ויתרות של מבטחי משנה(, שהסתכמו ב- 

76,659 אלפי ש"ח וב- 61,355 אלפי ש"ח בהתאמה ליום 30 בספטמבר 2019, ביחס ל- 4,002 אלפי ש"ח ול- 

40,443 אלפי ש"ח בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2018. מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2019 

הסתכמו ב- 12,766 אלפי ש"ח ביחס ל- 43,587 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018, הקיטון ביתרת המזומנים 

ושווי מזומנים הינו גם בעיקר עקב פעילות רכישות השקעות פיננסיות. סך ההשקעות הפיננסיות של החברה 

גדלו בתקופת הדוח ב – 59,985 אלפי ₪ לסך של 67,126 אלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2019. 

סך הרכוש הקבוע והנכסים הבלתי מוחשיים ליום 30 בספטמבר 2019 הינו 32,573 אלפי ש"ח ביחס ל- 29,156 

אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018, גידול בסך של 3,417 אלפי ש"ח. הגידול בסעיף זה הינו בעיקר עקב יישום 

לראשונה של תקן חשבונאי IFRS 16 בנושא חכירות. לפרטים נוספים ראה גם סעיף 3.3 להלן ובאור 3ב' ו- 6ג' 

לדוחות הכספיים ביניים להלן.   

3.2. הון ודרישות הון

הון החברה ליום 30 בספטמבר 2019 הינו 38,664 אלפי ש"ח ביחס ל- 38,577 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. 

הגידול בהון בתקופת הדוח נובע מהרווח הכולל בתקופה בסך של 87 אלפי ש"ח.  

נכון ליום 30 בספטמבר 2019 לחברה עודף בהון העצמי הנדרש בסך של 17,661 אלפי ש"ח, המהווה יחס כושר 

פרעון בשיעור של כ- 184%, לעומת ההון הנדרש לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח()הון עצמי 

מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח), התשע"ח-2018 וחוזר הממונה בעניין הוראות בדבר הון עצמי לכושר 

פירעון של מבטח. לפרטים נוספים ראה באור 5 לדוחות הכספיים ביניים להלן. כמו כן, בדבר הקלות בנושא 

יחס כושר פירעון כלכלי מבוסס Solcency II בדוחות התקופתיים ובדוחות הביניים ראה סעיף  3.7 להלן. 

3.3. התחייבויות אחרות 

התחייבויות אחרות גדלו לסך של 6,993 אלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2019 וזאת בעיקר עקב גידול בהתחייבויות 

הפיננסיות שהסתכמו ליום 30 בספטמבר 2019 ל- 5,607 אלפי ש"ח עקב יישום לראשונה של תקן חשבונאי 16 

IFRS בנושא חכירות, כנגד התחייבות זו נרשם נכס של זכויות שימוש במקרקעין המוצג במסגרת סעיף רכוש 

קבוע, ראה גם סעיף 3.1 לעיל. לפרטים נוספים בדבר התחייבויות פיננסיות ראה באור 3ב' ו- 6ג' לדוחות 

הכספיים ביניים להלן. 

3.4. דיבידנד

בתקופת הדוח לא חולק דיבידנד.
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3.5. התפתחות הפרמיות

נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר בחברה )באלפי ש"ח(, בשים לב לכך שהחברה החלה 

את פעילותה הביטוחית ברבעון האחרון של שנת 2018: 

ל-9 חודשים שהסתיימו  

ב- 30.09.2019

ל-3 חודשים שהסתיימו 

ב- 30.09.2019

שנה שהסתיימה ב- 

31.12.2018

פרמיות

83,56211,6204,065פרמיות ברוטו

18,5922,3441,216פרמיות בשייר

פרמיות שהורווחו

53,63920,806370פרמיות ברוטו

12,0064,547111פרמיות בשייר

*לא מוצגים נתוני השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה 
בפעילות ביטוחית במועד זה. 

התפלגות נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות לפי תחומי הביטוח ברוטו ושייר )באלפי ש"ח / אחוזים(,

בשים לב לכך שהחברה החלה את פעילותה הביטוחית ברבעון האחרון של שנת 2018: 

9 חודשים שהסתיימו ב- 

30.09.2019

3 חודשים שהסתיימו ב-

30.09.2019

שנה שהסתיימה ב- 

31.12.2018

אחוז  

אלפי ש"חמפרמיות

אחוז 

אלפי ש"חמפרמיות

אחוז 

אלפי ש"חמפרמיות

רכב חובה

88%73,34895%11,04099%4,022פרמיות ברוטו

78%14,44890%2,11799%1,199פרמיות בשייר

 רכב רכוש

--12%10,1765%560פרמיות ברוטו

--22%4,14410%224פרמיות בשייר

כללי אחר )דירות(

0%380%201%43פרמיות ברוטו

0%00%31%17פרמיות בשייר

סה"כ

100%83,562100%11,620100%4,065פרמיות ברוטו

100%18,592100%2,344100%1,216פרמיות בשייר

* לא מוצגים נתוני השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה 
בפעילות ביטוחית במועד זה . 
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התפלגות הפרמיות המורווחות ברוטו ושייר )באלפי ש"ח( ונתונים עסקיים, בשים לב לכך שהחברה החלה

את פעילותה הביטוחית ברבעון האחרון של שנת 2018:

 1-9/20197-9/20191-12/2018

רכב חובה

46,57418,219361פרמיות שהורווחו ברוטו

37,40814,728254פרמיות שהורווחו מבטחי משנה

9,1663,491107פרמיות שהורווחו בשייר

רכב רכוש

-7,0192,569פרמיות שהורווחו ברוטו

-4,1821,516פרמיות שהורווחו מבטחי משנה

-2,8371,053פרמיות שהורווחו בשייר

-Loss Ratio 77%92% ברוטו

-Loss Ratio 39%47% בשייר

-Combined Ratio99%119% ברוטו

-Combined Ratio83%103% בשייר

ביטוח כללי אחר

46189פרמיות שהורווחו ברוטו

43155פרמיות שהורווחו מבטחי משנה

334פרמיות שהורווחו בשייר

סה"כ

53,63920,806370פרמיות שהורווחו ברוטו

12,0064,547111פרמיות שהורווחו בשייר

* לא מוצגים נתוני השוואה לתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה 
בפעילות ביטוחית במועד זה.

בתקופת הדוח החברה הגדילה את היקפי הפרמיות ברוטו בכל ענפי הפעילות. הפרמיות ברוטו הסתכמו 

בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 )תקופת הדוח( לסך של 83,562 אלפי ש"ח וברבעון 

השלישי של השנה לסך של 11,620 אלפי ש"ח לעומת 4,065 אלפי ש"ח בשנת 2018. הפרמיות שהורווחו ברוטו 

בתקופת הדוח הסתכמו ל- 53,639 אלפי ש"ח וברבעון השלישי של השנה ל- 20,806 אלפי ש"ח, לעומת סך של 

370 אלפי ש"ח בשנת 2018.   

הגידול בפרמיות נובע מגידול בכמות הפוליסות שנחתמו והופקו בתקופת הדוח הן בענף ביטוח רכב חובה והן 

בענף רכב רכוש שבו כאמור החלה החברה לשווק פוליסות החל מחודש ינואר 2019. בתקופת הדוח החברה 

משווקת פוליסות בעיקר מול ציי רכב גדולים, מעסיקים ומספר קולקטיבים וקיימת עונתיות בסוג עסקים זה 

המאופיינים בפעילות משמעותית יותר ברבעון הראשון של השנה ביחס ליתר הרבעונים. כאמור לעיל, החל 

מסוף חודש אוקטובר 2019 )ולאחר תאריך המאזן(, החלה החברה במכירה גם לציבור הרחב באמצעות כלים 

דיגיטלים באינטרנט. עם תחילת פעילות זו, צפויה להתמתן השפעת העונתיות כאמור לעיל.
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הרווח  הכולל לפני מס בענפי פעילות ביטוח כללי הסתכם בתקופת הדוח ב– 1,131 אלפי ש"ח  וברבעון השלישי 

של שנת 2019 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של 184 אלפי ש"ח, בעיקר בשל עליה בהוצאות שיווק והוצאות 

רכישה אחרות. 

3.6. סקירת תוצאות הפעילות

להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים ביניים לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019

)באלפי ש"ח(, בשים לב לכך שהחברה החלה את הפעילות הביטוחית ברבעון האחרון של של 2018: 

 1-9/20197-9/20191-12/2018

רווח )הפסד( בענף פעילות ביטוח רכב

)2,895()187(526חובה 

-66620רווח  בענף פעילות ביטוח רכב רכוש

)86()17()61(הפסד בענף פעילות רכוש אחר )דירות(

סה"כ רווח )הפסד( בתחום הפעילות –

)2,981()184(1,131ביטוח כללי 

פריטים שלא יוחסו למגזרי פעילות

רווחים מהשקעות נטו, הכנסות מימון

-34388ואחרות 

29481132הוצאות הנהלה וכלליות

-20669הוצאות מימון

)3,113()246(974סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מסים

)489(887175מסים על הכנסה )הטבת מס(

)2,624()421(87רווח )הפסד( כולל לתקופה

* לא מוצגים נתוני השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה 
בפעילות ביטוחית במועד זה. 

הכוללהתפתחות הרווח לתקופה והרווח  .3.6.1

הרווח הכולל של החברה בתקופת הדוח לפני מס הסתכם ל-974 אלפי ש"ח ולאחר מס הסתכם הרווח 

הכולל לתקופה ל- 87 אלפי ש"ח וברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ההפסד הכולל לאחר מס לסך 

של  421 אלפי ש"ח. בתקופת הדוח וברבעון השלישי של שנת 2019 רשמה החברה הוצאות מסים על 

ההכנסה בסכום של 887 אלפי ₪ ו – 175 אלפי ₪ בהתאמה, שנובעים בעיקרם מרישום הפרשה למס 

בגין הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצרכי מס )פחת והפחתות(, ואשר מהוות הפרשי עיתוי קבועים. 

סך הרווח הכולל לפני מס מתחומי פעילות ביטוח כללי הסתכם בתקופת הדוח ל- 1,131 אלפי ש"ח. 

הרווח בתקופת הדוח נובע ברובו מכך שהחברה החלה לשווק פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש 

בהיקפים משמעותיים ביחס למבנה עלויות יעיל והן מהשפעת מרכיב הכנסות מהשקעות בתקופה. 

בתקופת הדוח החברה הגדילה את מספר לקוחותיה, בעיקר בעסקאות מול ציי רכב גדולים, מעסיקים 
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וקולקטיבים, וכן מול לקוחות פרטיים. ברבעון השלישי נרשם הפסד כולל לפני מס בתחום פעילות 

ביטוח כללי של 184 אלפי ש"ח בעיקר בשל עליה בהוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות. 

בשנת 2018 רשמה החברה, לאחר הטבת מס, הפסד כולל של 2,624 אלפי ש"ח זאת עקב חסרון לגודל 

בשלב ראשוני של פעילותה, שבה לחברה היו הוצאות הנהלה וכלליות קבועות ורמת הכנסות נמוכה.  

תחומי הפעילות במסגרת הביטוח הכללי 

רכב חובה –הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הסתכמו ל- 73,348 

אלפי ש"ח; הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו ל- 46,574 אלפי ש"ח; הפרמיות בשייר הסתכמו ל- 

14,448 אלפי ש"ח והפרמיות שהורווחו בשייר הסתכמו ל- 9,166 אלפי ש"ח. ברבעון השלישי של שנת 

2019, הפרמיות ברוטו הסתכמו ל- 11,040 אלפי ש"ח; הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו ל- 18,219 

אלפי ש"ח; הפרמיות בשייר הסתכמו ל- 2,117 אלפי ש"ח והפרמיות שהורווחו בשייר הסתכמו ל- 

3,491 אלפי ש"ח.  

מכירת הפוליסות בענף זה החלה ברבעון האחרון של שנת 2018. הקיטון היחסי ברבעון השלישי לעומת 

הנתונים החציוניים, נובע מכך שבין היתר, ציי רכב ומעסיקים מעדיפים פעמים רבות לחדש את כל 

ציי הרכב שלהם בתחילת השנה הקלנדרית, ולא במהלכה. כמו כן, החברה החלה בסוף חודש אוקטובר 

2019, לאחר תאריך המאזן, בפעילות השיווק הדיגיטלי שלה לציבור הרחב.  

הרווח הכולל לפני מסים בענף רכב חובה, בתקופת הדוח, הינו 526 אלפי ש"ח, כשברבעון השלישי של 

שנת 2019 ההפסד הכולל לפני מסים בענף זה הינו 187 אלפי ש"ח שנובע בעיקר בשל עליה בהוצאות 

שיווק והוצאות רכישה אחרות. הרווח / ההפסד הכולל לפני מסים כולל את השפעת מרכיב ההכנסות 

מהשקעות בתקופה. בדבר השפעת קבלת המלצות ועדת קמיניץ על ידי בית המשפט העליון בנושא 

ריבית ההיוון ראה סעיף 2.2.2 לעיל. 

רכב רכוש - החברה החלה לפעול בענף זה ביום 1 בינואר 2019. הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים 

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019  הסתכמו ל- 10,176 אלפי ש"ח; הפרמיות שהורווחו ברוטו 

הסתכמו ל- 7,019 אלפי ש"ח; הפרמיות בשייר הסתכמו ל- 4,144 אלפי ש"ח והפרמיות שהורווחו 

בשייר הסתכמו ל- 2,837 אלפי ש"ח. ברבעון השלישי של שנת 2019, הפרמיות ברוטו הסתכמו ל- 560 

אלפי ש"ח; הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו ל- 2,569 אלפי ש"ח; הפרמיות בשייר הסתכמו ל- 224 

אלפי ₪ והפרמיות שהורווחו בשייר הסתכמו ל- 1,053 אלפי ש"ח. 

כאמור לעיל, ציי רכב ומעסיקים מעדיפים פעמים רבות לחדש את כל ציי הרכב שלהם בתחילת השנה

הקלנדרית ובהתאם לקידום מאמצי השיווק וגיוס לקוחות חדשים, היה גידול משמעותי בפרמיה

ברוטו בענף זה ברבעון הראשון של השנה. כמו כן, החברה החלה בסוף חודש אוקטובר 2019, לאחר

תאריך המאזן, בפעילות השיווק הדיגיטלי שלה לציבור הרחב.  

הרווח הכולל בתקופת הדוח לפני מסים בענף רכב רכוש הינו 666 אלפי ש"ח, כשברבעון השלישי לשנת 

2019 הרווח הכולל לפני מסים בענף זה הינו 20 אלפי ש"ח. בעיקרו הרווח הכולל בענף זה נובע מתרומה 

חיובית של התוצאות החיתומיות לכיסוי הוצאות הנהלה וכלליות שמרביתן הינן הוצאות קבועות של 

החברה וכן מתרומה חיובית של מרכיב ההכנסות מהשקעות בתקופה. בהתחשב בכך כי בשלב זה, 
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היקף הפעילות בתחום זה הינו קטן יחסית התוצאות החיתומיות נתונות לתנודתיות מסויימת בין

רבעון לרבעון בהתאם להתפתחות התביעות שמאופיינות בזנב קצר.    

ביטוח כללי אחר - היקפי הפעילות בענף זה זניחים, הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו ל- 38

אלפי ש"ח והחברה הציגה בענף ביטוח כללי אחר הפסד כולל לפני מסים של 61 אלפי ש"ח. ההפסד

הינו עקב היקף פעילות נמוך בענף זה, אשר לא מכסה את ההוצאות של תחום זה.  

הכנסות והוצאות אחרות שאינם מהווים תחומי פעילות .3.6.2

הוצאות אחרות שלא נכללו במסגרת עסקי הביטוח, כוללות הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון 

שלא נזקפו לתחומי פעילות, מסתכמות בתקופת הדוח לסך של  500 אלפי ש"ח. 

עות רווחים מהשק .3.6.3

בתקופת הדוח וכחלק מפעילותה השוטפת החברה החלה להשקיע בנכסים פיננסיים ראה סעיף 3.6.5 

להלן ולחברה רווחים מהשקעות, המוצגים בדוח רווח והפסד בסך של 2,035 אלפי ש"ח בתקופה של 

תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019 ו 661 אלפי ₪ ברבעון השלישי של שנת 2019. 

בשנת 2018 רווחים מהשקעות היו בסכום זניח היות ולחברה טרם נצברו נכסים פיננסיים להשקעה 

בסכומים מהותיים. 

תזרים המזומנים ונזילות .3.6.4

סך המזומנים ושווי המזומנים ליום 31 בדצמבר 2018 הינו 43,587 אלפי ש"ח. 

תזרימי המזומנים ששימשו בתקופת הדיווח לפעילות שוטפת הסתכמו ב – 29,216 אלפי ש"ח )כולל 

רכישת השקעות פיננסיות בסך של 60,696 אלפי ש"ח(. 

תזרימי המזומנים ששימשו בתקופת הדיווח לפעילות השקעה הסתכמו ב – 1,605 אלפי ש"ח עבור 

רכישת רכוש קבוע ונכסים לא מוחשיים )בעיקר תוכנה(. 

בהתאם לעיל יתרת המזומנים ושווי המזומנים ירדה בתקופת הדוח והסתכמה ליום 30 בספטמבר

2019 לסך של 12,766 אלפי ש"ח. 

מקורות מימון .3.6.5

כל פעולות החברה ממומנות ממקורות עצמיים ומהונה העצמי. החברה איננה משתמשת במימון 

ממקורות חיצוניים.  

ויעדיה העיקרייםהאסטרטגיה העסקית של החברה  .3.6.6

לפרטים אודות האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים, ראה סעיף 4.3 בפרק 1 )תיאור 

עסקי התאגיד( של הדוח התקופתי לשנת 2018. 
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3.7. הקלות שקיבלה החברה מרשות שוק ההון בנושא דין וחשבון לציבור ויישום משטר סולבנסי

כמפורט בדוחות השנתיים לשנת 2018, כחלק מהליך קבלת רישיון לפעול כמבטח בישראל, החברה קיבלה 

הקלות מסויימות מרשות שוק ההון לתקופות שונות ממועד כניסת הרישיון לתוקף, בהקשר זה ראה גם באור 

1ג לדוחות הכספיים ביניים להלן.  

חלק מההקלות שהתקבלו נוגעות לביצוע בקרות, גילוי ולדיווחים כדלהלן:

• החברה תהיה רשאית לדחות את הפרסום של גילוי דוח יחס כושר פירעון כלכלי בדוחות התקופתיים, 

כך שיפורסם לציבור לראשונה בגין הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020. 

• ניתנה לחברה דחיה בשנתיים של הביקורת על דוח יחס כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר 2017-1-20 

מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות הביטוח בנושא משטר כושר פירעון 

כלכלי מבוסס Solcency II, כך שבמקום שהביקורת תיעשה לראשונה על נתוני 31 בדצמבר 2018, היא 

תיעשה לראשונה על נתוני 31 בדצמבר 2020 )בתקופה זו החברה תגיש דוח מיוחד של רואה חשבון מבקר 

על התהליכים והחישובים כפי שייקבע(. 

• ניתנה לחברה דחייה בתחילת החישוב החצי שנתי לפי חוזר סולבנסי כך שייעשה החל מנתוני 30 ביוני

 .2020

• החברה רשאית לדחות את יישום ההוראות בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המפורטות בחוזרים 

2009-9-10 "אחריות ההנהלה על בקרה פנימית על דיווח כספי" ו 2010-9-7 "בקרה פנימית על דיווח 

כספי-הצהרות דוחות וגילויים", לרבות את דרישות הגילוי הנוגעות להוראות אלו והמפורטות בסעיף 5  

לפרק 1 חלק 4 בשער 5 לחוזר המאוחד, לתקופה של שנתיים ממועד כניסת הרישיון לתוקף. 

בהתאם לעיל החברה לא צירפה את הצהרת מנכ"ל החברה ומנהל הכספים של החברה בדבר הבקרה הפנימית.

הדירקטוריון מודה להנהלת החברה, עובדיה וסוכניה על תרומתם להשגת יעדי החברה.

______________________אמיל ויינשל, יו"ר הדירקטוריון

________________ _ ניצן צעיר הרים, מנכ"ל

תאריך אישור הדוח: 28 בנובמבר 2019
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 סומך חייקין

  KPMG מגדל המילניום  

 רחוב הארבעה 17, תא דואר 609

 תל אביב 6100601

03  684  8000 

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

לבעלי המניות של ווישור חברה לביטוח בע"מ

מבוא

סקרנו את המידע הכספי המצורף של ווישור חברה לביטוח בע"מ )להלן – החברה(, הכולל את הדוח התמציתי 

על המצב הכספי ליום 30 בספטמבר 2019 ואת הדוחות התמציתיים על רווח והפסד, הרווח הכולל, שינויים 

בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה 

אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח 

כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי 

לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. 

הסקירה היקף

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות 

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 

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

מסקנה

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

הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981. 

סומך חייקין

רואי חשבון 

28 בנובמבר, 2019
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דוחות ביניים על המצב הכספי 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

נכסים  
ליום   ליום      

31 בדצמבר  30 בספטמבר 
 2018  *2019   

מבוקר  בלתי מבוקר       
אלפי ש"ח      

26,00427,847נכסים בלתי מוחשיים
531489נכסי מסים נדחים

3,991559הוצאות רכישה נדחות
6,5691,309רכוש קבוע

61,4962,841נכסי ביטוח משנה
480 -נכסי מסים שוטפים

4,642358חייבים ויתרות חובה
546126פרמיות לגבייה

  השקעות פיננסיות אחרות
-49,498נכסי חוב סחירים

7,7566,001נכסי חוב שאינם סחירים
-5,233מניות

-4,639אחרות

67,1266,001סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
12,76643,587מזומנים ושווי מזומנים אחרים

183,67183,597סך כל הנכסים

*לא מוצגים נתוני השוואה ליום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות ביטוחית במועד זה.
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דוחות ביניים על המצב הכספי )המשך(

  הון והתחייבויות

 

ליום 
30 בספטמבר

 *2019

ליום  
31 בדצמבר 2018

בלתי מבוקר   מבוקר 
אלפי ש"ח  

  הון
11הון מניות

41,20041,200פרמיה על מניות
)2,624((2,537)יתרת עודפים )הפסד(

38,66438,577סך כל ההון

  התחייבויות
76,6594,002התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

951575התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 -435התחייבויות בגין מסים שוטפים

61,35540,443זכאים ויתרות זכות
-5,607התחייבויות פיננסיות

145,00745,020סך כל ההתחייבויות

183,67183,597סך כל ההון וההתחייבויות 

* לא מוצגים נתוני השוואה ליום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות ביטוחית במועד זה. 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

אמיל ויינשל
יו"ר הדירקטוריון

ניצן צעיר הרים
מנכ"ל

יוסי מולקנדוב
מנהל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 28 בנובמבר 2019
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דוחות ביניים על רווח והפסד ורווח כולל 

 

ל-9 חודשים 
שהסתיימו ביום  

30 בספטמבר 
 *2019

ל-3 חודשים 
שהסתיימו ביום 30 

בספטמבר 2019* 

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 

 2018

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

53,63920,806370פרמיות שהורווחו ברוטו
41,63316,259259פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

12,0064,547111פרמיות שהורווחו בשייר
2,0356614רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

6,3672,50745הכנסות מעמלות

20,4087,715160סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
47,81118,940843ביטוח ברוטו 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים  
38,25515,218251ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
9,5563,722592ביטוח בשייר 

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
6,7353,3991,357אחרות

2,8717371,324הוצאות הנהלה וכלליות
-272103הוצאות מימון

19,4347,9613,273סך כל ההוצאות

רווח )הפסד( לפני מסים על 
)3,113()246(974ההכנסה

)489(887175מסים על הכנסה )הטבת מס(

)2,624()421(87רווח )הפסד( כולל לתקופה

)11.1()1.4(0.3רווח )הפסד( למניה

*לא מוצגים נתוני השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות 
ביטוחית במועד זה. 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

דוחות ביניים על השינויים בהון

לתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019* 

פרמיה על מניותהון מניות 
יתרת עודפים

סה"כ)הפסד(
בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

38,577(2,624)141,200יתרה ליום 1 בינואר 2019
8787--רווח כולל לתקופה

38,664(2,537)141,200יתרה ליום 30 בספטמבר 2019

לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019* 

פרמיה על מניותהון מניות 
יתרת עודפים

סה"כ)הפסד(
בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

39,085)2,116(141,200יתרה ליום 1 ביולי 2019
)421()421(--הפסד כולל לתקופה

38,664)2,537(141,200יתרה ליום 30 בספטמבר 2019

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 

פרמיה על מניותהון מניות 
יתרת עודפים

סה"כ)הפסד(
מבוקר 
אלפי ש"ח 

----יתרה ליום 1 בינואר 2018
141,200-41,201הנפקת מניות

)2,624()2,624(--הפסד כולל לתקופה

38,577)2,624(141,200יתרה ליום 31 בדצמבר 2018

* לא מוצגים נתוני השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות 
ביטוחית במועד זה.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



ווישור חברה לביטוח בע"מ

דוחות ביניים על תזרימי המזומנים 

  

ל-9 חודשים 
שהסתיימו ביום

30 בספטמבר 
 *2019  

ל-3 חודשים 
שהסיימו ביום
30 בספטמבר 

 *2019

לשנה 
שהסתיימה ביום 
31 בדצמבר 2018

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר  

אלפי ש"ח נספח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו

3,00831,912)29,216( א'לפעילות( שוטפת 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
)302()116()210( השקעה ברכוש קבוע 

)1,549()330()1,395( השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
)1,851()446()1,605( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

13,526-- הנפקת מניות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

13,526-- מימון

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי 
2,56243,587)30,821( מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
-43,58710,204 לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
12,76612,76643,587 לסוף התקופה

* לא מוצגים נתוני השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות 
ביטוחית במועד זה.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

דוחות ביניים על תזרימי המזומנים )המשך(

* לא מוצגים נתוני השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות 
ביטוחית במועד זה. 

)1( תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות הנובעים הפעילות בגין 
חוזי ביטוח. 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ל-9 חודשים 
שהסתיימו ביום
 30 בספטמבר 

*2019

ל-3 חודשים 
 שהסתיימו ביום 

30 בספטמבר 
*2019

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 

 2018 

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח
נספח א – תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )1(

)2,624()421(87רווח )הפסד( לתקופה

פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:

-)631()770(נכסי חוב סחירים
)1()2()35נכסי חוב שאינם סחירים

-24)194(מניות
-)34()237(אחרות 

פחת והפחתות:
73324632רכוש קבוע

3,2381,113338נכסים בלתי מוחשיים
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי 

72,6577,4694,002תשואה
)2,841()6,793()58,655(שינוי בנכסי ביטוח משנה

)559(16)3,432(שינוי בהוצאות רכישה נדחות 
)489(887175הוצאות מסים על ההכנסה

שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
השקעות פיננסיות אחרות:

)6,000()808()60,696(רכישות, נטו של השקעות פיננסיות
-)35()176(שינוי בהתחייבויות פיננסיות

)126()56()420(פרמיות לגבייה
)358()1,676()4,284(חייבים ויתרות חובה
20,9123,99040,443זכאים ויתרות זכות

376125575התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי 
2,70232,392)30,009(מזומנים מפעילות שוטפת
-807311ריבית ודיבידנד שהתקבלו

)480( )5( )14(מסים ששולמו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
3,00831,912)29,216(לפעילות( שוטפת
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

כללי - :  1 באור

םיפרטים כללי .א

ווישור חברה לביטוח בע"מ )"החברה"( התאגדה בישראל ביום 1 בינואר 2018, וקיבלה ביום 20 ביוני 
2018 רישיון מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון לפעול כמבטח בישראל בענפי הביטוח הכללי. כתובת 
משרדה הרשום של החברה הינה דרך השרון 12, כפר סבא. החברה הינה חברה בבעלות פרטית, שכל 
מניותיה מוחזקות בידי חברת האם, הארט דיגיטל בע"מ )"הארט"(. הארט נשלטת באמצעות החזקה 
במרבית מניותיה, על ידי יו. דיגיטל בע"מ )"יו. דיגיטל"(, חברה בבעלות מלאה של מר אמיל ויינשל 
)בהחזקה ישירה ובאמצעות חברה בשליטתו( ושל מר ניצן צעיר הרים. החברה אינה מחזיקה בחברות 
בנות או קשורות כלשהן. החברה החלה בפעילותה הביטוחית ברבעון הרביעי של שנת 2018, לכן לא 
מוצגים מספרי השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018. 
הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 היו הדוחות הראשונים שערכה החברה כמבטח.

החברה עוסקת למועד אישור הדוח במגזר ביטוח כללי – בענפי הביטוח הבאים: ביטוח רכב חובה, 
ביטוח רכב מנועי - רכוש )עצמי וצד ג׳(, ביטוח דירות וביטוח חבות צד ג׳ ואחריות מעבידים כחלק 

מביטוח הדירות. כמו כן, לחברה פוליסה לביטוח דירה אגב משכנתא. 

ב.  הגדרות

פרמיות לרבות דמים.  - פרמיות 

פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח.  - פרמיות שהורווחו 

כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי )IAS 24 )2009 בדבר   - צדדים קשורים 
צדדים קשורים. 

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש   - תקנות ההון 
ממבטח(, התשנ"ח-1998, על תיקונן. 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללי   - תקנות דרכי השקעה 
השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב-2012. 

חלקם של מבטחי המשנה בעתודות ביטוח ובתביעות תלויות.  - נכסי ביטוח משנה 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללי   - תקנות דרכי השקעה 
השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב-2012.    

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח-  - תקנות פרטי דין וחשבון 
1998, על תיקונן. 

כמשמעותם בפסקה )1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף   - בעלי עניין ובעלי שליטה 
1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. 

ווישור חברה לביטוח בע"מ.  - החברה ו/או ווישור 

הארט דיגיטל בע"מ.  - החברה האם, הארט  

יו. דיגיטל בע"מ.  - החברה האם הסופית 

הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעו בחוק   - הממונה 
הפיקוח. 

חברת האם הסופית וחברות הבנות שלה.  - הקבוצה 

עתודות ביטוח ותביעות תלויות.  - התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי  מצד אחר )בעל הפוליסה(, על ידי הסכמה לפצות את בעל - חוזי ביטוח 
הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( 

ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה. 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981.  - חוק הפיקוח  
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( כללי  -:   1באור 

הקלות שקיבלה החברה מרשות שוק ההון בנושא דין וחשבון לציבור ויישום משטר סולבנסי .ג

כחלק מהליך קבלת רישיון לפעול כמבטח בישראל, החברה קיבלה הקלות מסויימות מרשות שוק ההון
לתקופות שונות ממועד כניסת הרישיון לתוקף )יום קבלת הרישיון - 20 ביוני 2018(.  

חלק מההקלות שהתקבלו נוגעות לגילוי לציבור ולדיווחים כספיים:

▪ החברה רשאית לדחות את הפרסום של גילוי דוח יחס כושר פירעון כלכלי בדוחות התקופתיים, כך

שיפורסם לציבור לראשונה בגין נתוני 31 בדצמבר 2020. 

▪ דחיה בשנתיים של הביקורת על דוח יחס כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר 2017-1-20 מבנה הגילוי 

הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות הביטוח בנושא משטר כושר פירעון כלכלי 
מבוסס Solvency II, כך שבמקום שהביקורת תיעשה לראשונה על נתוני 31 בדצמבר 2018, היא 
תיעשה לראשונה על נתוני 31 בדצמבר 2020 )בתקופה זו החברה תגיש דוח מיוחד של רואה חשבון 

מבקר על התהליכים והחישובים כפי שייקבע(. 

▪ דחיית תחילת החישוב החצי שנתי לפי חוזר סולבנסי כך שייעשה החל מנתוני 30 ביוני 2020.

▪ החברה רשאית לדחות את יישום ההוראות בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המפורטות בחוזרים 

2009-9-10 "אחריות ההנהלה על בקרה פנימית על דיווח כספי" ו 2010-9-7 "בקרה פנימית על דיווח 
כספי-הצהרות דוחות וגילויים", לרבות את דרישות הגילוי הנוגעות להוראות אלו והמפורטות 
בסעיף 5 לפרק 1 חלק 4 בשער 5 לחוזר המאוחד, לתקופה של שנתיים ממועד כניסת הרישיון לתוקף.

בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - :  2 באור

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א

 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )להלן: "המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערכה בהתאם לתקן 
חשבונאות בינלאומי מספר 34 – "דיווח כספי לתקופות ביניים" )"תקן 34"( ואינה כוללת את כל המידע 
הנדרש בדוחות כספיים שנתיים, ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו בחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו על 
פיו. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2018 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך )"הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2018"(. הדוחות הכספיים 

אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 28 בנובמבר 2019. 
 החברה החלה בפעילותה הביטוחית המדווחת במהלך הרבעון הרביעי  של שנת 2018, לכן לא מוצגים 

מספרי השוואה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018. 

 , האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםהשיקולים עיקרי .ב

 בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל- IFRS ובהתאם לחוק הפיקוח, לתקנות ולהוראות שנקבעו נדרשת 
הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בהערכות, ולהסתייע באומדנים והנחות לרבות הנחות ואומדנים 
אקטואריים )"אומדנים"(, שמשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל ערכם של נכסים והתחייבויות, 
ועל סכומי הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. האומדנים 

העיקריים הכלולים בדוחות הכספיים מבוססים על הערכות אקטואריות והערכות שווי חיצוניות. 

החברה מיישמת את הוראות  IFRS 16להלן, בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי  3באור כמפורט ב .ג
החשבונאית שמיישמת החברה כחוכרת החל מיום  במדיניות. 2019הרבעון הראשון של שנת התקן החל מ

, החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לחוזה החברה מקבלת לידיה זכות 2019לינואר  1
 שימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן מוגדרת.

:פרטים על השינויים במדד ובשער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב .ד

שער חליפין יציג מדד המחירים לצרכן 
דולר ארה"ב  מדד ידועמדד בגין 

 %%%

)7.1(0.60.5ל-9 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019
)2.4()0.7()0.3(ל-3 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019

0.81.28.1לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

החשבונאית עיקרי המדיניות  -  : 3 באור

שיושמה בדוחות הביניים, הינה ללא שינויים מהמדיניות החשבונאית  החברה,המדיניות החשבונאית של  .א
כללי המדיניות החשבונאית יושמו  .להלן ב, למעט האמור בסעיף 2018לשנת  שיושמה בדוחות השנתיים

 בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברה.

גילוי לגבי יישום לראשונה של תקנים חדשים .ב

תקן IFRS 16 - חכירות 

החברה מיישמת את התקן החל מיום 1 לינואר 2019. בהתאם לאמור בתקן החברה בחרה לאמצו לפי גישת 
יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימוש היא בגובה יתרת ההתחייבות בגין חכירה. 

 
להלן נתונים בדבר יישום התקן לראשונה ביום ה- 1 לינואר 2019: 

כתוצאה מיישום התקן גדלו התחייבויות החברה ונכסי החברה בסכום של כ- 5.8 מיליוני ש"ח. 
שיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי החכירה העתידיים בהתאם למח"מ החוזי של הסכם החכירה עומד 

על 5% ריבית ריאלית שנתית. 

חדשים בתקופה לפני יישומם  IFRSגילוי לתקני .ג

החברה החלה להיערך ליישום התקן ובוחנת את השלכותיו על הדוחות הכספיים. 

התקן החדש ייושם החל מיום 1 בינואר 2021. אימוץ מוקדם אפשרי, כל עוד IFRS 9 מכשירים פיננסים, 
מיושם במקביל. בחודש נובמבר 2018 הוחלט ב- IASB להציע דחייה של מועד היישום לראשונה של  

IFRS 17 בשנה אחת ליום 1 בינואר 2022. 

בהתאם לתקן החדש יש למדוד את ההתחייבות הביטוחית כערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים 
מחוזי הביטוח תוך התחשבות באי הוודאות הגלומה בתחזיות אלו )מרווח הסיכון(. כמו כן, הרווח 
הגלום הצפוי בחוזי הביטוח הנגזר מהחישובים כאמור יוכר על פני תקופת הכיסוי, וההשפעה של 
שינויים בהנחות )למעט ריבית( תיפרס גם היא על פני תקופת הכיסוי. הפסד יוכר באופן מיידי אם 
קבוצת חוזי ביטוח אינה צפויה להיות רווחית או הופכת למפסידה. לגבי חוזי ביטוח מסוימים )בדרך 

כלל חוזי ביטוח אלמנטרי עם כיסוי ביטוחי של עד שנה( ניתן ליישם מודל מדידה פשוט יותר. 

בחודש מאי 2017 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )IASB) את תקן דיווח כספי בינלאומי 
מספר 17 בדבר חוזי ביטוח )בס"ק זה "התקן החדש"(. 

התקן החדש קובע כללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי בקשר לחוזי ביטוח ומחליף את ההוראות 
הקיימות בנושא. התקן החדש צפוי לגרום לשינויים משמעותיים בדיווח הכספי של חברות ביטוח. 

)IFRS 17  )1  - חוזי ביטוח 

(2 )9IFRS  - מכשירים פיננסיים

בחודש יולי 2014 ה-IASB פרסם את הנוסח המלא והסופי של IFRS 9 - מכשירים פיננסיים, המחליף 
את IAS 39 - מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. IFRS 9 )בס"ק זה "התקן החדש"( משנה בעיקר את 
 .IAS 39 הוראות הסיווג והמדידה של נכסים  פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת

התקן החדש קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות 
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים: 

• הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי
המזומנים החוזיים הנובעים מהם )"מבחן הקרן והריבית בלבד"(. 

• על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל תזרימי 
מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן. 
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:  3באור 

)המשך(חדשים בתקופה לפני יישומם   IFRSג.  גילוי לתקני

(2 )9IFRS  - )מכשירים פיננסיים )המשך

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן 
החדש קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו 

בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. 

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח
והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים 

הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

כמו כן, התקן החדש כולל מודל חדש הבנוי משלושה שלבים למדידת ירידת ערך של מכשירי חוב פיננסים, 
"Expected ( שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אלא מתבסס על הפסדי אשראי צפויים

"Credit Loss Model(. כל שלב קובע את אופן המדידה של הפסדי האשראי הצפויים וזאת בהתבסס על 
שינויים שחלו בסיכון האשראי של מכשיר החוב. כמו כן, ניתנת הקלה במודל זה לנכסים פיננסים בעלי 

תקופות אשראי קצרות, כגון לקוחות.  

לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות, קובע התקן החדש את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות 
IAS 39 לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן. 

לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות, 
המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של החברה - ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן 

ייזקפו לרווח או הפסד. התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור. 

התקן אמור היה להיות מיושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018. 
IFRS  שמתיר ליישות שמנפיקה חוזי ביטוח לאמץ את IFRS 4 בחודש ספטמבר 2016 פורסם תיקון לתקן
9 עם התאמות )"The overlay approach"( או לדחות את אימוץ IFRS 9 ליום 1 בינואר 2021 )"גישת 
הדחיה" או "הפטור הזמני"(. בחודש ספטמבר 2018 הוחלט ב- IASB להציע הארכה של הפטור הזמני 

מיישום IFRS 9 לחברות ביטוח אשר אימצו את גישת הדחייה, עד ליום 1 בינואר 2022. 

לצורך יישום גישת הדחיה על הישות לעמוד בקריטריונים הבאים:
 .IFRS 9 א( הישות לא יישמה קודם לכן גרסה כלשהי של

ב( פעילויות הישות הן באופן ניכר פעילויות הקשורות לביטוח. 

בהתאם לתקן, פעילויות הישות הן באופן ניכר פעילויות הקשורות לביטוח. הערך בספרים של 
התחייבויותיה הנובע מחוזי ביטוח, כולל רכיבי פיקדון או נגזרים משובצים אשר הופרדו מחוזי הביטוח, 
הוא משמעותי ביחס לסך הערך בספרים של כלל התחייבויות; וכן שיעור הערך בספרים של ההתחייבויות 

הקשורות לביטוח ביחס לסך הערך בספרים של כלל ההתחייבויות הינו: 
גדול מ-90% או; 

בין 80% ל-90% כולל, וכן למבטח אין פעילות משמעותית שאיננה קשורה לביטוח.  

החברה מיישמת את הפטור הזמני מ-IFRS 9 כפי שמתאפשר על ידי IFRS 4 מאחר והיא עומדת 
בקריטריונים לעיל שכן פעילויותיה קשורות בעיקרן לביטוח.  

מגזרי פעילות -:   4 באור

לחברה מגזר פעילות יחיד בר דיווח אשר הינו מגזר ביטוח כללי. מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות 
והרכוש. החברה מציגה בדוחותיה חלוקה לענפים הבאים: 

ענף רכב חובה: מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין ומעניק כיסוי 
לנזק גוף )לנהג הרכב, לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב מנועי. 

ענף רכב רכוש: מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד ג'.

ענפי רכוש אחרים: מתמקד בכיסוי נזק רכוש לדירה וביטוח מבנה אגב משכנתא )כולל כיסוי כלפי צד ג' ואחריות 
מעבידים, לכיסוי חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי, המשווקים כהרחבות בפוליסת הדירה(. 
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי ביטוח עיקריים ונתונים המתייחסים לפעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות

לתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019**   
 ביטוח כללי 

 
רכב 
חובה

רכב 
רכוש

רכוש
אחר*

סה"כ 
ביטוח 
 כללי 

לא 
מיוחס 
למגזר 

סה"כהפעילות 
בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

73,34810,1763883,562-83,562פרמיות ברוטו
58,9006,03238פרמיות ביטוח משנה  64,970 -  64,970

4,4484,144פרמיות בשייר  -  18,592  -  18,592
שינוי ביתרת פרמיה שטרם

5,2821,307הורווחה, בשייר   )3(6,586-6,586

9,1662,837312,006-12,006פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים מהשקעות, 
1,49719411,6923432,035נטו והכנסות מימון

029308הכנסות מעמלות  6,367   -  6,367

16,6923,3611220,06534320,408סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
42,3855,40224חוזי ביטוח ברוטו    47,811- 47,811

חלקם של מבטחי המשנה 
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

38,255 -33,9544,2871438,255בגין חוזי ביטוח 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

9,556 -9,556 8,4311,11510חוזי ביטוח בשייר 
עמלות, הוצאות שיווק  והוצאות

5,4661,21950רכישה אחרות   6,735  -  6,735
358 2,206הוצאות הנהלה וכלליות  13  2,577  2942,871

63הוצאות מימון   3- 66  206   272

16,1662,6957318,93450019,434סך כל ההוצאות

רווח )הפסד( לפני מסים על
)157(1,131)61(526666ההכנסה   974

רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים
 - - - - - -על הכנסה 

סך כל הרווח )הפסד( הכולל 
974)157(1,131)61(526666לתקופה לפני מסים על הכנסה 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח, 
76,659 -71,5935,0234376,659ברוטו ליום 30 בספטמבר 2019

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  
13,5521,59912בשייר ליום 30 בספטמבר 2019   15,163-15,163

 *ענף רכוש אחר כולל פעילות בענף דירות בלבד. 
**לא מוצגים נתוני השוואה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות  

 ביטוחית במועד זה. 
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( מגזרי פעילות -:  4באור 

מידע אודות מגזרים בני דיווח )המשך(

תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי ביטוח עיקריים ונתונים המתייחסים לפעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות

לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2019** 
ביטוח כללי 

 
רכב 
חובה

רכב 
רכוש

רכוש 
אחר*

סה"כ 
ביטוח
כללי 

לא 
מיוחס 
למגזר 

סה"כהפעילות
בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

11,0405602011,620-11,620פרמיות ברוטו
8,923336179,276-9,276פרמיות ביטוח משנה

2,11722432,344-2,344פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם

(2,203)-(2,203)-(829)(1,374)הורווחה, בשייר 

3,4911,05334,547-4,547פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים מהשקעות, 
57388661(1)52252נטו והכנסות מימון

2,38312042,507-2,507הכנסות מעמלות

6,3961,22567,627887,715סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
16,5792,352918,940-18,940חוזי ביטוח ברוטו  

חלקם של מבטחי המשנה 
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות

13,3551,857615,218-15,218בגין חוזי ביטוח 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

3,22449533,722-3,722חוזי ביטוח בשייר 
עמלות, הוצאות שיווק  והוצאות 

2,773609173,399-3,399רכישה אחרות 
55598365681737הוצאות הנהלה וכלליות

313-3469103הוצאות מימון

6,5831,205237,8111507,961סך כל ההוצאות

רווח )הפסד( לפני מסים על 
(246)(62)(184)(17)20(187)ההכנסה 

רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים 
------על הכנסה 

סך כל הרווח )הפסד( הכולל 
(246)(62)(184)(17)20(187)לתקופה לפני מסים על הכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח, 
71,5935,0234376,659-76,659ברוטו ליום 30 בספטמבר 2019
התחייבויות בגין חוזי ביטוח, 

13,5521,5991215,163-15,163בשייר ליום 30 בספטמבר 2019

*ענף רכוש אחר כולל פעילות בענף דירות בלבד.
**לא מוצגים נתוני השוואה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2018 היות והחברה טרם החלה בפעילות 

 ביטוחית במועד זה. 
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( מגזרי פעילות -:  4באור 

)המשך(מידע אודות מגזרים בני דיווח 

תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי ביטוח עיקריים ונתונים המתייחסים לפעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 **
ביטוח כללי

רכב 
חובה

רכוש
אחר*

סה"כ
ביטוח
כללי

לא 
מיוחס 
למגזר 

סה"כהפעילות
מבוקר

אלפי ש"ח

434,065-4,065 4,022פרמיות ברוטו
2,823262,849-2,849פרמיות ביטוח משנה

1,199171,216-1,216פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם

1,092131,105-1,105הורווחה, בשייר 

1074111-111פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 
4-4-4מימון 

44145-45הכנסות מעמלות

1555160-160סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
82617843-843חוזי ביטוח ברוטו  

חלקם של מבטחי המשנה 
בתשלומים ובשינוי 

2483251-251בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

57814592-592חוזי ביטוח בשייר 
עמלות, הוצאות שיווק  והוצאות

1,315421,357-1,357רכישה אחרות 
1,157351,1921321,324הוצאות הנהלה וכלליות

3,050913,1411323,273סך כל ההוצאות

)3,113()132()2,981()86()2,895(הפסד לפני מסים על ההכנסה
הפסד כולל אחר לפני מסים על 

-----הכנסה 
סך כל ההפסד הכולל לתקופה לפני 

)3,113()132()2,981()86()2,895(מסים על הכנסה 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח, 
3,965374,002-4,002ברוטו ליום 31 בדצמבר 2018 

1,147141,161-1,161

*ענף רכוש אחר כולל פעילות בענף דירות בלבד.
**נכון ליום 31 בדצמבר 2018 החברה טרם החלה למכור פוליסות בענף רכב רכוש. 
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

הון עצמי ודרישות הון - :  5 באור

ניהול ודרישות הון

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח שירותים  (1)
 .2017 -עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( התשע"זפיננסיים )ביטוח( )הון 

ליום 30 
בספטמבר 2019

ליום 31 בדצמבר 
 2018

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח
הסכום הנדרש על פי תקנות ההון והנחיות

21,00315,932הממונה )א( 

סכום ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון:

38,66438,577הון ראשוני בסיסי

38,66438,577סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון

17,66122,645עודף  ליום הדוח )*(

פרוט הסכום הנדרש על פי תקנות ההון והנחיות הממונה (א)

ליום 30 
בספטמבר 2019

ליום 31 בדצמבר
 2018

מבוקרבלתי מבוקר
אלפי ש"ח

הסכום הנדרש כולל, דרישות הון בגין:
15,00015,000פעילות בביטוח כללי/הון ראשוני נדרש

4,056451נכסי השקעה ונכסים אחרים
1,53380סיכונים תפעוליים

414401סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סך הכל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

21,00315,932המתוקנות 

)*(  מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח כפופה גם
לדרישות נזילות ועמידה בתקנות דרכי ההשקעה.  

:Solvency IIפרטים בדבר התקדמות ההיערכות ליישום  (2)

בחודש יוני 2017 פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס
Solvency II )"ההוראות החדשות"(, לפיהן חברת ביטוח תקיים משטר כושר פירעון כלכלי בהתאם
להוראות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מחובתה לקיים את הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים

)ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשע"ז- 2017 )"תקנות ההון"(. 

כמו כן, צויין כי הממונה יפעל לתיקון תקנות ההון, כך שלאחר שחברת ביטוח תקבל את אישור 
הממונה שבוצעה ביקורת על יישום ההוראות החדשות בדוחותיה הכספיים, תקנות ההון לעניין הון 
עצמי מינימלי נדרש לא יחולו עליה. לפיכך, עד לקבלת אישור הממונה כאמור, על החברה חלות 

תקנות ההון וההוראות החדשות במקביל. 
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( הון עצמי ודרישות הון -: 5באור 

ניהול ודרישות הון )המשך(

Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  (3)

כאמור לעיל, בחודש יוני 2017 פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח בהתבסס 
על הוראות דירקטיבת ״Solvency II״ )"הדירקטיבה"(, שאומצה על ידי האיחוד האירופי ומיושמת החל 

מינואר 2016 בכל המדינות החברות בו. 
הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם ומדידתם, 

ומבוססת על שלושה נדבכים: 
נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי בקרה פנימיים, 
לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון )ORSA( ונדבך שלישי 

שעניינו דרישות גילוי. 
חוזר סולבנסי מבוסס על הנדבך הכמותי לפי הדירקטיבה והוראותיה הנלוות, תוך התאמה לשוק בישראל 

והוא מיושם בישראל החל מ-30 ביוני 2017 על נתוני 31 בדצמבר 2016. 

בהתאם להוראות קיימות שתי רמות של דרישות הון:
• ההון הנדרש לשמירה על כושר הפרעון של חברת ביטוח )"SCR"(. ה- SCR רגיש לסיכונים ומבוסס על 
חישוב צופה פני עתיד על בסיס ההנחיות ליישום משטר כושר הפרעון החדש. דרישה זו נועדה להבטיח 

התערבות מדויקת ועתית של רשויות הפיקוח. 
• רמה מינימלית של הון )"MCR" או "סף הון"(.

בהתאם להוראות, סף ההון יהיה שווה לגבוה שבין סכום ההון הראשוני המינימלי הנדרש לפי תקנות ההון 
לבין סכום הנגזר מגובה עתודות ביטוח ופרמיות )כהגדרתן בהנחיות(, המצוי בטווח שבין 25% 

 .SCR-לבין 45% מה

חוזר סולבנסי כולל, בין היתר, הוראות מעבר כדלהלן:
 30פירעון של חברת ביטוח בתקופה שתחילתה ביום ההון הנדרש לכושר  -(SCRעמידה בדרישות ההון ) (1

-כל שנה, החל מ 5% -״( יעלה בהדרגה, בתקופת הפריסה)״ 2024בדצמבר  31וסיומה ביום  2017ביוני, 
 .SCR -הועד למלוא  - SCRמה 60%

דרישת הון מוקטנת על סוגים מסוימים של השקעות המוחזקות ע״י המבטח בכל מועד דיווח, כאשר  (2
שנים עד שדרישת ההון בגין השקעות אלו תגיע לשיעורה  7דרישה זו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך 

 המלא.

לפי חוזר סולבנסי, ההון העצמי של חברת ביטוח יורכב מהון רובד 1 והון רובד 2. הון רובד 1 כולל הון עצמי 
המחושב לפי הוראות החוזר, והון רובד 1 נוסף. הון רובד 1 נוסף והון רובד 2 כוללים מכשירי הון עם מנגנונים 
לספיגת הפסדים לרבות מכשירי הון משני נחות, הון משני מורכב והון שלישוני אשר הונפקו לפני מועד 
התחילה. החוזר כולל מגבלות על הרכב הון עצמי לעניין SCR, כך ששיעור הרכיבים הכלולים בהון רובד 2 

לא יעלה על 40% )50% מה- SCR בתקופת הפריסה(. 

החברה קיבלה הקלות מרשות שוק ההון לעניין דוח יחס כושר פירעון כלכלי. לפרטים ראה באור 1ג' לעיל.
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 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ווישור חברה לביטוח בע"מ
 

יםפיננסימכשירים  –  : 6 באור 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פרמיות לגבייה, חייבים יתרות חובה, זכאים ויתרות 
זכות תואמות או קרובה לשווי ההוגן שלהם. נכסי חוב סחירים, מניות והשקעות פיננסיות אחרות מוצגים 
בשווי הוגן דרך רווח והפסד. נכסי חוב שאינם סחירים )פקדונות והלוואות( מוצגים בעלות מופחתת בסעיף 

הלוואות וחייבים להלן.  

אחרות הרכב השקעות פיננסיות . א

ליום 30 בספטמבר 2019  
בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח  

 
 

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

והפסד 
הלוואות
סה"כוחייבים

49,498-49,498)1(נכסי חוב סחירים
7,7567,756-)2(נכסי חוב שאינם סחירים

5,233-5,233)3(מניות
4,639-4,639)4(אחר

 סה"כ
59,3707,75667,126

ליום 31 בדצמבר 2018  
מבוקר  
אלפי ש"ח  

 
 

נמדדים בשווי
הוגן דרך רווח 

והפסד 
הלוואות
סה"כוחייבים

6,0016,001-)2(נכסי חוב שאינם סחירים

6,0016,001-סה"כ

:הרכב נכסי חוב סחירים (1)

ליום 30 בספטמבר 2019 
עלות מופחתתהערך בספרים 

בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

21,498 אגרות חוב ממשלתיות

  נכסי חוב אחרים:
27,65426,933נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

49,49848,431סה"כ נכסי חוב סחירים

 -ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד )במצטבר(
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( יםפיננסי מכשירים -:  6באור 

)המשך(א. הרכב השקעות פיננסיות אחרות 

:הרכב נכסי חוב שאינם סחירים (2)

ליום 30 בספטמבר  
  2019

הערך בספרים )*( 
בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

1,722הלוואות וחייבים
6,034פקדונות בבנקים

7,756סה"כ נכסי חוב שאינם סחירים

-ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד )במצטבר(
)*( השווי ההוגן של נכסי החוב שאינם סחירים  

    קרוב לערך בספרים. 

ליום 31 בדצמבר 2018 
שווי הוגןהערך בספרים 
מבוקר 

אלפי ש"ח 
6,0016,001פקדונות בבנקים

6,0016,001סה"כ נכסי חוב שאינם סחירים 

 -ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד )במצטבר(

הרכב מניות:  (3)

ליום 30 בספטמבר 2019 
שווי הוגןהערך בספרים 
בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
5,2195,219מניות סחירות

1414מניות שאינן סחירות

5,2335,233סה"כ מניות

 -ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד )במצטבר(

חרות:אהרכב  (4)

ליום 30 בספטמבר 2019 
שווי הוגןהערך בספרים 
בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
4,6354,635השקעות פיננסיות אחרות סחירות

4 4 השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

4,6394,639סה"כ אחרות

 -ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד )במצטבר(
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( יםפיננסימכשירים  –:  6באור 

ת שווי הוגןיכירהירב. 

הרמות השונות לשווי הוגן הוגדרו באופן הבא: 
רמה 1 - שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. 

רמה 2 - שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם כלולים ברמה 
1 לעיל.   

רמה 3 - שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.  

מדידת השווי ההוגן של כל ההשקעות הפיננסיות הסחירות של החברה )לא כולל נכסי חוב שאינם סחירים(, 
הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מהוות רמה 1. מדידת השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים 

של החברה, הנמדדים בעלות מופחתת ואשר שווים ההוגן מוצג לצרכי גילוי בלבד מהוות רמה 2 ורמה 3. 

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות:
להלן טבלה המציגה את הנכסים המוחזקים בחלוקה לרמות:

ליום 30 בספטמבר 2019 
סה"כרמה 3רמה 2רמה 1 
בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

49,498--49,498נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם 

6,0341,7227,756 סחירים 
5,233--5,233מניות

השקעות פיננסיות 
4,639--4,639אחרות 

59,3706,0341,72267,126סה"כ

:פיננסיות התחייבויות. ג
ליום 30 בספטמבר 2019 לחברה התחייבות פיננסית בגין נכס בחכירה בסך של 5,607 אלפי ש"ח. השווי ההוגן 

של ההתחייבות קרוב לערך בספרים.  

2-20 



ווישור חברה לביטוח בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:מסים על ההכנסה -:   7 באור

חוקי המס החלים על החברה .א
החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. המס החל על הכנסות של מוסדות

כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח.  

הביטוחהסדרי מס ייחודים לענף  .ב
הסכם עם שלטונות המס: 

בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס קיים הסכם )"הסכם המס"( המתחדש ומתעדכן מדי שנה, 
המסדיר סוגיות מס ייחודיות לענף. הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות האמורים.   

שיעורי המס החלים על ההכנסות של החברה .ג

המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה מורכב ממס חברות וממס רווח.( 1)

)2( להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על החברה, שהינה מוסד כספי:

שיעור מס רווחשיעור מס חברות 
שיעור מס כולל 
במוסדות כספיים

%שנה

201823.017.0034.19 ואילך

התחייבויות תלויות והתקשרויות - :  8 באור

התחייבויות תלויות  א.

קיימת חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, ממורכבותם של השירותים 
הניתנים על ידי החברה למבוטחיה. מורכבות המוצרים הביטוחיים והרגולציה הרבה של ענף הביטוח בישראל, 
צופנים בחובם, בין היתר, פוטנציאל לטענות עקב פערי מידע ופרשנות בין החברה לבין הצדדים האחרים לחוזי 
הביטוח, הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטוריים. לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות 

והפרשנויות שיועלו בתחום במסגרת תובענות שונות והחשיפה הנובעת מכך. 

כמו כן קיימת חשיפה בשל שינויים רגולטוריים והנחיות של הממונה, בחוזרים שהינם בתוקף ובטיוטות חוזרים 
שעדיין מתקיימים דיונים לגביהם וכן ב"עמדות ממונה" ו"הכרעות עקרוניות" בנושאים שונים, שחלקם בעלי 

השלכות תפעוליות ומשפטיות.  

בנוסף, קיימת חשיפה כללית, הנובעת מכך שמוגשות מעת לעת תלונות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
במשרד האוצר ביחס לזכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח ו/או הדין. תלונות אלו מטופלות באופן שוטף על 
ידי מחלקת תלונות הציבור בחברה. הכרעות הפיקוח בתלונות אלה, אם וככל שתינתן בהן הכרעה, עלולות 
להינתן אף כהכרעות רוחביות, החלות על קבוצות רחבות של מבוטחים. מטבע הדברים קיים גם סיכון להגשת 

תובענות ייצוגיות נגד החברה.  

התקשרויות  ב.

במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 התקשרה החברה בהסכם עם חברת האם, לפיו תשלם החברה דמי ניהול 
לחברת האם עבור מתן שירותי ניהול ושירותים שונים )"ההסכם"(. על-פי ההסכם, הסכום שתשלם החברה 
לחברת האם יעמוד על 1.65% בתוספת מע"מ מהכנסות מפרמיות ברוטו בתוספת מע"מ ולא פחות מ 950 אלפי 
ש"ח לשנה בתוספת מע"מ. דמי הניהול כאמור כוללים בעיקר את עלויות החכירה השוטפות והמיסים העירוניים, 
בהם נושאת החברה בגין חלקה היחסי. יצויין כי בהסכם קיימת גם התחשבנות בגין שירותים שמעניקה החברה 
לחברת האם תמורת סכום חודשי קבוע בסך של 5 אלפי ש"ח. ההסכם הינו לתקופה שמיום 1 בינואר 2019 ועד 
ליום 31 בדצמבר 2019, שלאחריה ממשיך ההסכם לחול כל עוד לא קבעו הצדדים אחרת. ההסכם אושר על ידי 

ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.  

2-21 



ווישור חברה לביטוח בע"מ

נספח לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

פירוט השקעות פיננסיות אחרות

 
ליום 30 בספטמבר 2019

 
שווי הוגן דרך 
סה"כהלוואות וחייביםרווח והפסד 

בלתי מבוקר 
אלפי ש”ח 

49,498-49,498נכסי חוב סחירים )1(
7,7567,756-נכסי חוב שאינם סחירים )2( 

5,233-5,233מניות )3(
4,639-4,639אחרות )4(

59,3707,75667,126סה"כ

ליום 31 בדצמבר 2018: לחברה פיקדון בבנק בסך 6,001 אלפי ש”ח, אשר שוויו בספרים לאותו מועד חופף לשוויו 
ההוגן.  

נכסי חוב סחירים (1)

ליום 30 בספטמבר 2019 )בלתי מבוקר( 
עלות מופחתתהערך בספרים 

אלפי ש"ח 

21,84421,498אגרות חוב ממשלתיות

  נכסי חוב אחרים:
27,65426,933שאינם ניתנים להמרה

49,49848,431סה"כ נכסי חוב סחירים

ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד
-)במצטבר( 

נכסי חוב שאינם סחירים (2)

ליום 30 בספטמבר 2019 )בלתי מבוקר( 
עלות מופחתתהערך בספרים 

אלפי ש"ח 

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים 
  להמרה : 

מוצגים כהלוואות וחייבים, 
1,7221,722למעט פקדונות בבנקים 

6,0346,034פקדונות בבנקים

7,7567,756סך הכל נכסי החוב שאינם סחירים

ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד 
 -)במצטבר( 
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ווישור חברה לביטוח בע"מ

נספח לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

)המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות

מניות (3)

ליום 30 בספטמבר 2019 )בלתי מבוקר( 

עלות הערך בספרים 
אלפי ש"ח 

5,2195,025מניות סחירות

1413מניות שאינן סחירות 

5,2335,038סה"כ מניות

ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד
 -)במצטבר( 

השקעות פיננסיות אחרות  (4)

ליום 30 בספטמבר 2019 )בלתי מבוקר( 

עלותהערך בספרים 
אלפי ש"ח 

4,6354,546השקעות פיננסיות אחרות סחירות 

השקעות פיננסיות אחרות שאינן 
-4סחירות  

4,6394,546סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד 
  -)במצטבר( 
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	Page 4
	אובמ
	 2019 רבמטפסב 30 םויל ןוכנ )"דיגאתה" ,"הרבחה"( מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו יניינע בצמ לע ןוירוטקרידה חוד תפוקת"( 2019 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוחה תעשתב ולחש יפכ ,היקסע תוחתפתהו הרבחה תא רקוס .תרחא שרופמב ןיוצ םא אלא ,2019 רבמטפסב 30 םויל םינכדועמ חודב םינותנה .)"חודה
	 יפ לע ךורע חודה .1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחב ותרדגהכ חטבמ הניה הרבחה רקוס חודה .)המאתהב ,"תושרה" ,"חקפמה" וא/ו "הנוממה"( ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש  תושר לע הנוממה תוארוה יתפוקתה חודה םג יוצמ ,וב ןייעמה ידיבש החנהב ךרענ אוהו חודה תפוקתב הרבחה תוליעפב םיירקיעה םייונישה תא  .הרבחה לש 2018 תנשל
	 תא ראתל תנמ לע .היקסע תנבהל םיינויחה ,םייעוצקמ םיחנומ םע תורכיה םישרודה םימוחתב םניה הרבחה יקסע ,םירואבו םירבסה ףוריצב ,ולא םייעוצקמ םיחנומב יחרכה שומיש ללוכ קרפה ,ןתינש לככ ריהב ןפואב הרבחה יקסע .ןתינש לככ
	 חוד םע דחי ותוא אורקל שיו ,ויקלח לכ לע םייניבה תפוקתל יפסכה חודהמ דרפנ יתלב קלח וניה ןוירוטקרידה חוד.תחא השקמכ הז
	.תרחא שרופמב ןיוצ םא אלא ,ח"ש יפלאב םניה חודה לש הז קרפב םיגצומה םינותנה לכ
	 דיתע ינפ הפוצ עדימ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ םג ללוכ ,התוליעפ ימוחתו היקסע ,התוחתפתה ,הרבחה רואיתב רומאכ קסועה ,הז קרפ יבגל יאדוו יתלב עדימ וניה דיתע ינפ הפוצ עדימ .)"ךרע תוריינ קוח"( -1968 ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ דעומל ןוכנ הלש תונווכ וא הרבחה לש תוכרעה ללוכו חודה דעומב הרבחב תמייקה היצמרופניא לע ססובמה ,דיתעה קלחב .הז עדיממ תועמתשמה וא תוכרעומה תואצותה ןמ יתוהמ ןפואב תונוש תויהל תויושע לעופב תואצותה .חודה תנווכב" ,"הרובס הרבחה" ,"הכירעמ הרבחה" ןוגכ םילימ וליכי דיתע ינפ הפוצ עדימ םיליכמה םיעטק ,תומוקמהמ דיתע ינפ הפוצ עדימ .םירחא םיחוסינב םג עיפוי דיתע ינפ הפוצ עדימ יכ ןכתיו ,
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	הרבחה רואית .1
	 הרבחה יטרפ .1.1
	 ,מ"עב רושיוו םשה תחת ,2018 ראוניל 1 םויב הדגאתה )"רושיוו"( מ"עב חוטיבל הרבח (weSure) רושיוו הצפהה יצורע לכבו םינושה חוטיבה ימוחתב תלעופה לארשיב תילטיגיד חוטיב תרבח תויהל הרטמב םינש בר ןויסינ ילעב ,םיסנניפהו חוטיבה תיישעתב םיריכב םילהנמ ידי לע הדסונ הרבחה .)"תידרביה"( ל"כנמכ ןהכמה ,םירה ריעצ ןצינ רמו הרבחה ןוירוטקריד ר"ויכ ןהכמה ,לשנייו לימא רמ :תוליעפה ימוחתב ןוהה קוש תושרמ חטבמ ןוישיר הלביק הרבחה 2018 ינויב 20 -ב .הרבחב הטילשה ילעב םג םניהש ,הרבחה ףיקמ חוטיבו )'ג דצו ימצע( שוכר בכר חוטיב ,הבוח בכר חוטיב - יללכה חוטיבה יפנעב לועפל ןוכסיחו חוטיב תושירד לכב דומעל היתולוכי ונחבנש רחאל ,תאז .)דבלב תו
	 םיליעי הדובע יכילהתו תושידח תויגולונכט ,חוטיב יכרעמ לוהינ לש תומדקתמ תוסיפת לע תססובמ הרבחה היגולונכטו לטיגיד תססובמ תיפנע בר חוטיב תרבח תויהל וניה הרבחה לדומ .ןתינה לככ ,םייטמוטואו יעוריאב לופיט ,תוחוקל תוריש ,חוטיבל תופרטצה ,חוטיבל ריחמ תעצה בלשמ ,הקסעה יבלש לכב תמדקתמ ןה תלעופ איהש הז ןבומב ,תידירביה הרבח הניה הרבחה .)End to End לטיגיד( תועיבת םולשתו חוטיב ןווגמל תילטיגידו תמדקתמ היגולונכט תיתשת לע לכהו ,"רישי" הצפה ץורעב ןהו חוטיב ינכוס תועצמאב  .הצפה יצורע
	 רתיה ילעב .)"טראה"( מ"עב לטיגיד טראה ,םאה תרבח ידי לע תוקזחומ הרבחה תוינמ לכ ,חודה דעומל ןוכנ תורבח תועצמאב ,ןיפיקעב םיקיזחמה ,םירה ריעצ ןצינ רמו לשנייו לימא רמ םה חטבמבו הרבחב הטילשה הטילשה יעצמא רתי .הב העבצהה תויוכזו הרבחה לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 87.1% -ב ,םתטילשב קפנומה תוינמה ןוהמ 4.9% דעב קיזחמ םהמ דחא לכש ,םייטרפ תוינמ ילעב ידי לע םיקזחומ טראה תרבחב .הלש ערפנהו
	םהב ולחש םייונישו הרבחה תוליעפ ימוחת .1.2
	 תא הלחה םאתהבו ,2018 ינויב 20 םויב חטבמ ןוישיר רומאכ הלביקש תילארשי חוטיב תרבח הניה הרבחה תוליעפ .לארשיב יללכה חוטיבה םוחתב ,חודה דעומל ןוכנ ,תלעופו 2018 תנש לש הינשה תיצחמב התוליעפ בכר חוטיב םוחת :םיירקיע תוליעפ ימוחת השולשב ,חודה דעומל ןוכנ ,תדקמתמ יללכה חוטיבב הרבחה םוחתו  )2019 ראוניב 1 םוימ לחה הז ףנעב תוסילופ רוכמל הלחה הרבחה( שוכר בכר חוטיב םוחת ,הבוח האר הרבחה לש םינושה תוליעפה ימוחת תודוא םיפסונ םיטרפל .תוריד יחוטיב ללוכה ,רחא יללכ חוטיב .2018 תנש לש יתפוקתה חודב )דיגאתה יקסע רואית חוד( 1 קרפב 'ב קלח
	 תיתשתה סיסב לע ,תילטיגיד תוליעפל הקיז םהלש ,םינכוס תועצמאב םג חוטיב תוסילופ תקוושמ הרבחה הרבחה הלחה חודה דעומ רחאל ,2019 רבוטקוא ףוסב יכ ןיוצי .םשומישל הרבחב המקוהש תילטיגידה ןושאר ימוסרפ ןייפמקב האציו םיינשדח םייטנרטניא םילטרופ תועצמאב בחרה רוביצל הירצומ תא קוושל ןהו ,בכר ייצלו םיביטקלוקל ןה הירצומ קווישל התוליעפ תא תדעיימ הרבחה .םינושה הידמה יצורעב  .)םינטק םייקסע תוחוקלו םייטרפ םידיחי תוחוקל( טרפ יחוטיבל
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	חודה תפוקתב םייתוהמ םיעוריא .1.3
	 ןלפק רמ עידוה ,2019 רבמטפסב 21 םוימ לחה תוגספ ל"כנמ דיקפתל ,ןלפק ןבואר רמ לש ויונימל ךשמהב .2019 רבמטפסב 19 םוימ לחה תאזו ,הב םיפסונה וידיקפת לכמו ,הרבחב צ"חדכ ודיקפתמ שורפל ונוצר לע תלהנמ ,תוגספ תצובקמ ,מ"עב ע"ינ תוגספש ךכמ תבייחתמ הרבחב צ"חדכ ודיקפתמ  השירפה לע העדוהה רצי ,ןלפק רמ לש תוגספ ל"כנמ דיקפתל יונימהש ךכ ,הרבחה לש ורטסונה תועקשה קית  תא ץוח רוקימב תדעו ,תרוקיבה תדעו( ןוירוטקרידה תודעוב הנוהכ ךשמה תוברל ,צ"חדכ הרבחב ןהכלו ךישמהל תועינמ ול .)ןזאמה תדעו ר"ויו ורטסונ תועקשה
	םייטפשמ םיכילה .1.4
	 תיללכ הפישח רבדב םיפסונ םיטרפל .הרבחה דגנ םידמועו םייולת םייטפשמ םיכילה ןיא חודה דעומל ןוכנ .ןלהל םייפסכה תוחודל 8 רואב האר ,אשונב
	תיקסעה הביבסה רואית .2
	יללכ .2.1
	 )לופהו תינרק ףסונבו( חוטיב תוצובק/תורבח 15 ,חודה דעומל ןוכנ ,תולעופ לארשיב ,הרבחה תעידי בטימל תורבח ללכ לש ,יללכ חוטיבב וטורב חוטיבה ימד ,2018 רבמצדב 31 םויל ןוכנ .יללכ חוטיבב תוקסוע רשא לש ךסל ומכתסה )חוטיבה תורבח לש םייתנשה תוחודה לע ססבתהב ,ןוהה קוש תושר ינותנ יפל( חוטיבה םיעצמאלו הרבחה לש םינושה תוליעפה ימוחתב תורחתה תודוא םיפסונ םיטרפל .ח"ש ידראילימ 23 -כ )דיגאתה יקסע רואית חוד( 1 קרפב .2.4.4 ,2.3.5 ,2.2.5 םיפיעס האר ,המע דדומתהל תנמ לע תטקונ הרבחהש .2018 תנש לש יתפוקתה חודב
	הרבחה תוליעפ לע םילחה חוקיפו תולבגמב םייוניש .2.2
	 תוברל( םהילא הרושקה היצלוגרו ןיד תוארוה ,םייקוח םירדסהל םיירקיעה םינוכדעה תיצמת ןלהל .הרבחה תוליעפל םייטנוולרהו 2018 תנשל יתפוקתה חודה זאמ ומסרופש ,)תוטויט
	2.2.1.  תטויטיכרד תונואת דעב דסומל חטבממ יתנש םוכס תרבעה( ימואלה חוטיבה תונקת ,)ם ט"עשתה– 2019   
	 רבדב ,2018 תנשל יתפוקתה חודב "דיגאתה יקסע רואית חוד" קרפב 2.2.4.6 ףיעסב רומאל ךשמהב בוביש תועיבתב חוטיבה תורבח ןיבל )"ל"למה"( ימואלה חוטיבל דסומה ןיב תונבשחתהה ןונגנמ יוניש תא הרידגמה ,תונקת תטויט הצפוה 2019 ינויב 12 םויב ,ד"תלפה קוח יפל םייוציפ םולשתל ועגנש ןכו ,ונוכדעו םוכסה תקולח ןפוא ,בובישה ימוכס ןיגב ל"למל ריבעהל םיחטבמה לעש ללוכה םוכסה ,2014-2018 םינשה ןיב ורקש םירקמ ןיגב ל"למל בישהל םיחטבמה לעש םימוכסל רשקב תוארוה 2020 ראוניב 1 םוימ לחה ,ללככ ,הטויטל םאתהב ,ןכ ומכ .חטבמל תועיבת ןהיבגל שיגה אל ל"למהש רועיש לע ל"למל חטבמ לכ לש בובישה םוכס דומעי ,2023 רבמצדב 31 םויל דע
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	 .תופסונ םיימעפ ןכדעתהל יופצ בובישה םוכס .םדוקה שדוחב ודי לע ובגנש חוטיבה ימדמ 9.74% לש ןפואו הבוג ןיינעל תורבחה לומ עומיש לש ךילה ביוחמ ףקותל התסינכ ינפלש הטויטב רבודמ יכ ןיוצי תוליעפ לע שדחה בובישה רדסה לש היופצה העפשהה תא הז בלשב ךירעהל השק ןכלו ,תונבשחתהה םייפוסה םימוכסב ,רתיה ןיב ,היולת העפשהה .התוליעפ לש ידמל ינושארה בלשה חכונ טרפב ,הרבחה תילועפת תולעייתה לש התעפשהבו ,ל"למל ריבעהל שרדנש ימעפ דחה םוכסהו עבוקה םוכסכ ועבקייש  .הז ןונגנממ אצוי לעופכ תירשפא
	2.2.2. ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ץינימק תדעו תוצלמה תלבק
	 טסוגואב 8 םויב ,2018 תנשל יתפוקתה חודב "דיגאתה יקסע רואית חוד" קרפב 2.2.4.9 ףיעסל ךשמהב 'נ בכר יחוטיבל ילארשיה רגאמה" 3751/17 א"עב ןיד קספ ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע ןתינ  2019 תיביר לע ,2017 רבוטקואמ ימואל חוטיבל דסומה תונקת ןוקית תוכלשהב ,רתיה ןיב ,קסעש ,"ינולפ תדעוו תוצלמה לע רתיה ןיב ססבתהב ,עבקנ ןידה קספב .ןיקיזנב ףוגל קזנ לשב םייוציפה לש ןוויהה עבקנש יפכ 2% לש רועישל םאתוי אלו( 3% לע דומעל ךישמי ןיקיזנב ןוויהה תיביר רועיש יכ ,ץינימק ןוויהה תיבירל םג סחייתה ןידה קספ .קקוחמה לש תרחא הערכהל דע ,)ל"למה תונקת ןוקיתב ידי לע בובישה ךרוצל ןוויהה תיבירש יוארה ןמ יכ ,ןייצו ,ימואלה חוטיבל דסומ
	2.2.3. םירזוח שוסנכנ  ףקותלחודהמ תנשל יתפוקתה 2018  דעודעומל רושיא חודה:
	  ןוקית – חוטיבל ףוריצ ▪ יכ עבקנ ותרגסמב ,"חוטיבל ףוריצ" 2016-1-7 'סמ חוטיב רזוחל ןוקית םסרופ 2019 רבמבונ שדוחב עוציב תוברל ,רזוחב תועובקה תויתיעה תושירדה ,חטבמ ותוא לצא הריד חוטיב שודיח לש הרקמב תעפשה תא דומאל םדקומ הז בלשב .דבלב םינש שולשל תחא םושייל ושרדיי ,חוטיבה רהב אתליאש ירוטסיה קית ןתושרב ןיאש ,תושדח תורבח לע דיבכמ אוהש הרובס איה ךא ,הרבחה תוליעפ לע ןוקיתה  .שודיח תעב תוחוקלה רובע תוביטנרטלא תקידבל ילילש ץירמת רצויו םישודיח לש
	  ןוקית – חוטיבל ףוריצ ▪ יכ עבקנ ותרגסמב ,"חוטיבל ףוריצ" 2016-1-7 'סמ חוטיב רזוחל ןוקית םסרופ 2019 רבמבונ שדוחב עוציב תוברל ,רזוחב תועובקה תויתיעה תושירדה ,חטבמ ותוא לצא הריד חוטיב שודיח לש הרקמב תעפשה תא דומאל םדקומ הז בלשב .דבלב םינש שולשל תחא םושייל ושרדיי ,חוטיבה רהב אתליאש ירוטסיה קית ןתושרב ןיאש ,תושדח תורבח לע דיבכמ אוהש הרובס איה ךא ,הרבחה תוליעפ לע ןוקיתה  .שודיח תעב תוחוקלה רובע תוביטנרטלא תקידבל ילילש ץירמת רצויו םישודיח לש
	 ישילש דצ תועצמאב תואוולהב העקשה ןיינעל תוארוה -דחואמה רזוחה ןוקית ▪ לש ףקותל ותסינכ עקר לע רתיה ןיב ,דחואמה רזוחה תוארוהל ןוקית םסרופ 2019 רבמטפס שדוחב ןוקיתה תרטמ .2016 – ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח םיקסועה םייאקנב-ץוחו םיידסומ-ץוח םיפוג ןיבל םיידסומ םיפוג ןיב םייקסע הלועפ יפותיש רשפאל ףותישב תונתינה תואוולהב םיידסומה םיפוגה לש העקשהה תרקת תלדגה תועצמאב ,יארשא ןתמב םע הלועפ ףותישב תונתינה תואוולהב םויכ תמייקה העקשהה תרקתל המיאתהל ידכב הזכ הלועפ .ןידב תועובקה תולבגמל ףופכב לכהו ,םיקנב
	  םיידסומ םיפוג תוחוקלל תוריש ▪ תרגסמב .םיידסומ םיפוג תוחוקלל תוריש ןיינעב רזוחל ןוקית לש יפוס חסונ םסרופ ,2019 ילוי שדוחב טרפבו ,םיידסומה םיפוגה תוחוקלל ןתינה תורישה ביט תא רפשל ודעונש ,תוארוה ופסונ ןוקיתה .תוחוקלל תוריש ןתינ םתרגסמבש םירישיה תורישה יצורעב
	  "לומגת" ןינעל 5 קרפ ,5 רעש 1 קלח דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית ▪ הנוממה תוארוה תא דחי זכרל ןתרטמש ,דחואמה רזוחה ןוקיתל תוארוה ומסרופ 2019 ילוי שדוחב ומסרפתהש היצלוגר תוארוהל ןמיאתהלו ןנכדעל ,ידסומ ףוגב םידבועו הרשמ יאשונ לומגתל תועגונה הרשמ יאשונל לומגת קוח ,רתיה ןיבו ,הרשמ יאשונל לומגת תוינידמ ןיינעב הנוממה ירזוח רחאל ,2016-ו"עשתה ,)גירח לומגת לשב סמ יכרוצל האצוה תרתה-יאו דחוימ רושיא( םייסנניפ םידיגאתב ,םיידסומ םיפוג םללכבו ,םייסנניפ םידיגאתב םידבועו הרשמ יאשונ לש לומגתה ךס לע תולבגמ תישהש תומייק הז דעומל ןוכנ .ויפל תונקתבו תורבחה קוח תוארוהב תוירוביצ תורבחל ו
	  ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד - דחואמה רזוחה תוארוה ןוכדע ▪ שרדנה יוליגה הנבמ תא ןכדעל ןתרטמש ,דחואמה רזוחה ןוקיתל תוארוה ומסרופ 2019 ינוי שדוחב םאתהב ,Solvency II ססובמ ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ אשונב שרדנה ,ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חודב יוליג לש ךבדנ ףיסוהל הרטמב ,תאז .דחואמה רזוחה לש "רוביצל ןובשחו ןיד" 5 רעש ,4 קלח ,1 קרפל רשוכ סחי חודל עגונב תולקה הרבחל תומייק הז דעומל ןוכנ .יתומכה יוליגה תא ביחרהלו חודל יתוכיא .ןלהל 3.7 ףיעסב טרופמכ ,ילכלכ ןועריפ
	  – יללכ חוטיב דחוימ חוויד רזוח ▪ תורבח תא תוחנהל ותרטמש ,דחואמה רזוחב 5 רעש ,5 קלחב 4 קרפ ןוקית םסרופ 2019 לירפא שדוחב  .'וכו ףקיה תבחר הפירש ,המדא תדיער ןוגכ שוכר יקזנ יוביר תעב חווידה ןפואל סחיב חוטיבה
	  – חוטיב םויק רושיא ▪ תוארוה עובקל רזוחה תרטמ .חוטיב םויק רושיא ןיינעב רזוח לש יפוס חסונ םסרופ 2019 יאמ שדוחב חסונ ידי לע רתיה ןיב ,חוטיב םויק רושיא תקפנה תעב חוטיב ינכוסו חוטיב תורבח תולהנתה תרדסהל .םיבייחמ םינמז תוחול תעיבקו ,דיחא רושיא
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	2.2.4. תוטויט  םירזוח ומסרופשחודהמ תנשל יתפוקתה 2018 חודה רושיא דעומל דעו: 
	Solvency  ססובמ חוטיב תרבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמב תומאתה תניחבל יתומכ הכרעה רקס ▪  - הטויט – II ,יתומכ הכרעה רקס ךורעל חוטיב תרבח לכ לע ויפל ,רזוח תטויט הנוממה םסרפ 2019 רבמבונ שדוחב תורבח לש ילכלכה ןועריפה רשוכ סחי לע םימיוסמ םיביכר לש תיתומכה העפשהה תא ךירעהל ותרטמש תועבונה הלאכ תוברל ,יסנבלוס רזוחב תומיוסמ תומאתה עוציב לש הניחב תרגסמב תאזו ,חוטיבה וינותנו 2019 ינוי ינותנ לע עצבתהל רומא רקסה .הפוריאב 2 יסנבלוס תוארוהב ועצובש תומאתהמ ,רקסב םיבושיחה סיסבב תודמועה תוחנהה לכ ,הטויטה יפל .2020 ראורבפ דע הנוממל חלשהל םירומא  .הטויטב תוטרופמה תומאתה דבלמ ,יסנבלוס רזוח תוארוה 
	Solvency  ססובמ חוטיב תרבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמב תומאתה תניחבל יתומכ הכרעה רקס ▪  - הטויט – II ,יתומכ הכרעה רקס ךורעל חוטיב תרבח לכ לע ויפל ,רזוח תטויט הנוממה םסרפ 2019 רבמבונ שדוחב תורבח לש ילכלכה ןועריפה רשוכ סחי לע םימיוסמ םיביכר לש תיתומכה העפשהה תא ךירעהל ותרטמש תועבונה הלאכ תוברל ,יסנבלוס רזוחב תומיוסמ תומאתה עוציב לש הניחב תרגסמב תאזו ,חוטיבה וינותנו 2019 ינוי ינותנ לע עצבתהל רומא רקסה .הפוריאב 2 יסנבלוס תוארוהב ועצובש תומאתהמ ,רקסב םיבושיחה סיסבב תודמועה תוחנהה לכ ,הטויטה יפל .2020 ראורבפ דע הנוממל חלשהל םירומא  .הטויטב תוטרופמה תומאתה דבלמ ,יסנבלוס רזוח תוארוה 
	 ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ תחת רבעמ תוארוה םושיי – תוצעייתה ריינ ▪ לארשי ןיב ינושה עקר לע ,תוצעייתה ריינ חוטיבה תורבח ילהנמל הנוממה םסרפ ,2019 רבמבונ שדוחב תוארוה םושייב ינושה טרפבו ןועריפ רשוכל שרדנה ןוהה לש הסירפה תפוקת םושיי ןפואב ,הפוריאו הנוממה שקבמ ,תוצעייתהה ריינ תרגסמב .תויחוטיבה תודותעב לודיגה לש תיתגרדה הסירפל רבעמה   .ךכמ תולועה תונוש תויגוסל תורבחה תוסחיתה תא
	 תוצעוויה ךמסמ - ישילשה ליגה ןעמל ןוהה קוש תושר תינכת - תויוכז יוצימו תופיקש ,תוריש ▪ םייזכרמה םיתמצה תא רקוסה ,ןוהה קוש תושר לש תוצעוויה ךמסמ םסרופ ,2019 רבמטפס שדוחב ליגה ינבל תדחוימ תוסחייתה ןתיל תושרה השקיב םהילא סחיבש ,ישילשה ליגה ינב םיחטובמ ייחב ינתונ ינפב םיבצינה םירגתאה ,םייקה בצמה גצוה ,הזכ תמוצ לכל סחיב .ידוחיי רוביצכ ,ישילשה וגצוה ןכ ומכ .הז רשקהב ,תושרה ידי לע תעצומה הלועפה תינכת ןכו ,ישילשה ליגה ינבל תורישה ,הטויטה תעפשה תא ךירעהל םדקומ הז בלשב .ןהילא סחייתהל שקבתה רוביצהש ,תוינטרפ תולאש  .אשונב םילוגע תונחלוש םייקל התנווכב יכ הנייצ תושרהש הדבועה חכונ טרפב
	 הטויט – הנוממל םיחוויד ןיינעל דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית ▪ ןכדעלו רפשל הרטמב ,תושרל םיחווידה קרפ תא ןכדעל העיצמה ,רזוח תטויט המסרופ 2019 ינוי שדוחב זאמ ףקותל וסנכנ רשא ,םיפסונ םיידסומ םיפוג ירזוח תוארוה עימטהלו ,םיחווידה לש םנכת תא  .הז קרפ לש הנורחאה הרודהמה םוסרפ
	 קטרושניא ימזימב תועקשהל תולקה - תוצעייתה ריינ ▪ יאמ שדוחב םסרופ ,ןוהה קוש תושר ידי לע םיחקופמ םיפוג לש תיגולונכט תונשדח דודיע תרגסמב עיקשהל חוטיבה תורבח תא דדועל דציכו םאה ןוחבל ידכב ,ןוידל עצמ תווהל דעונ רשא ,ךמסמ 2019 ידכב ,תאז .קטרושניא תומזויב העקשה לע םישקמה םימסח ריסהלו קטרושניאה םוחתב תומזויב תורישהו םירצומה עציה תא רפשל ,וב תורחתה תא ריבגהל ,חוטיבה קושל םיפסומ םיכרע איבהל תולעייתה איבהלו דועיתהו תורקבה תא קזחל ,הצפהה תרשרשב ןוזיההו קשממה תא ריבגהל ,חוקלל םימוחת ינשב תודקמתמ ריינב תועצומה תולקהה .תיקסע תונשדחו םיכילהת לש היצמוטואמ האצותכ יללכ תונקתב תולקהו יסנבלוסה
	  קטרושניא תועקשה ןינעב הנוממ תדמע תטויט ▪ 2019 רבוטקוא שדוחב ,קטרושניא ימזימב תועקשהל תולקהה אשונב ל"נה תוצעייתהה ריינל ךשמהב 20-מ רתוי לש רועישב ותקזחאל וא חטבמ לש הטילשל השקב היפל ,הדמע ריינ תטויט הנוממה םסרפ ,)"קטרושניא דיגאת"( קטרושניא ימזימב תועקשה עוציב ותרטמש דיגאתב ,הטילשה יעצמאמ םיזוחא :רתיה ןיבו ,םימייוסמ ףס יאנתב הדימעל ףופכב לקשית  ,העקשה יללכ תונקתל )ב(33 הנקת יפל
	 .דבלב חטבמה לש ורטסונה יפסכמ עצובת קטרושניא דיגאתב העקשהה .א
	 .דבלב חטבמה לש ורטסונה יפסכמ עצובת קטרושניא דיגאתב העקשהה .א
	 ₪ ןוילימ 100 ןיבמ ךומנה לע הלעי אל קטרושניא דיגאתב חטבמה לש ללוכה העקשהה הבוג ךס .ב  .חטבמה לש ויסכנ ךסמ 1% וא
	 ימוחתל רישי ןפואב הקישמ רשא תילטיגיד וא תיגולונכט תוליעפב עיקשי קטרושניאה דיגאת .ג לאיצנטופ )1( :ןיינעב תוברל ,ולש היגטרטסאה םע דחא הנקב הלוע רשאו ,חטבמה לש תוליעפה םינוכיס םע תודדומתה )2( ;חותיפבש תורישב וא רצומב שומישה בקע קפויש יגולונכטה רופישה .םירצומ חותיפו תיקסע תונשדח )4( ;םיכילהת לש היצמוטוא )3( ;תיגולונכטה תיתשתב םימולגה
	 ץרמתמ אלו ,םיסכנ תובורמו תוקיתו תורבחל הלקה הווהמ ,הטויטב עצומה ןונגנמה יכ הרובס הרבחה רחאמ .רתויב ךומנ אוה הלקהל ןרובע עבקנש ףרה ןכלו ךורע ןיעל ןטק ןהיסכנ ךסש ,תושדח תורבח אל ,הלקה ךרוצל ורדגויש םייפוסה םינוירטירקה יבגל תואדו ןיאו ,דבלב הטויטב רבודמ הז בלשבו .הרבחה לע העפשהה תא דומאל ןתינ


	 הטויט - שוכר בכר ףנעב תוארוה - 2 קלח 6 רעש דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית ▪ שדח לדומ העיצמה ,שוכר בכר אשונב דחואמה רזוחל ןוקית לש הינש הטויט המסרופ 2019 יאמ שדוחב הרטמב ,'ג דצו שוכר בכר יחטובמ תועיבתב לופיט תעב חוטיבהו בכרה קושב תולהנתהה תרדסהל ביוחת חוטיב תרבח :תואבה תוארוהה לדומב תועצומ רתיה ןיב .םימייקה םיניינעה ידוגינ תא םצמצל לוטיב ;תימצעה תופתתשהה הבוג לע העפשה אלל ,ךסומ לכ רוחבל חטובמה יאשר הב הסילופ עיצהל תריצי ;יארקא ןפואב יאמש תריחב ןונגנמ תריציו חוטיבה תורבח לש תומייקה םיאמשה תומישר תופתתשהל סחיב ,השיכר תעב ,תוסילופה ןיב םילדבה תגצהל הבוח ;םכסהבש םיכסומ תומישר ןוגכ( העיבת
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	חודה תפוקתב תילכלכ ורקאמה הביבסב תויוחתפתה .2.3
	 יקסע לע םיכילשמ םלועבו ץראב ןוהה קוש תואושתו ילארשיה קשמה לש ינוחטיבהו יטילופה ,ילכלכה ובצמ תועיבת ףקיהב ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אובל תולוכי ,ולא תוכלשה .םינוש םימוחתב התוליעפ תואצותו רושיוו םג הרבחה הפושח ,יחוטיבה ןוכיסל רבעמ .הרבחה לש ורטסונה קית תואושתבו הרבחל תושגומה חוטיבה תנשב ילארשיה קשמב החימצה תיזחת .קוש יריחמ וא קוש ידדמב םייונישמ עבונ הז ןוכיס .קושה ינוכיסל ,)םייתנש םיחנומב( 3.3% איה החימצה 2019 לש םינושארה םינועברה תשולשב .3.1%-ל הנכדעתה 2019 ןועריגה .םדוקה ןועברה ףוסב 4.1% תמועל 3.7% לע דמוע 2019 לש ישילשה ןועברב הלטבאה רועיש 3.8%-כ הווהמה ,ח"ש ידראילימ 30.4 לע דמוע
	 םינורחאה םישדוחה 12-בו 0.3% -כב 2019 תנש לש ישילשה ןועברב דרי )ןיגב דדמ( ןכרצל םיריחמה דדמ .3.0%-ל 1.0% ןיב ענש ,דעיה לש ןותחתה לובגל תחתמ היצלפניא תביבס ףקשמ דדמהשכ ,0.3%-כב הלע
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	 רעש יחנומב ,ןכ ומכ .0.25% לע הרתונ איהו לארשי קנב תיבירב יוניש לח אל 2019 לש ישילשה ןועברב לש וריאל סחיב ףוסייו 2.4% – כ לש רלודל סחיב ףוסיי םשרנ ישילשה ןועברב יביטקפא ילנימונה ןיפילחה םיסכנה יפיעס לע רקיעבו הרבחה לש תויקסעה תואצותה לע העפשה היצלפניאה ירועישל .6.1% – כ  .דדמל תודומצה תויסנניפה תויובייחתההו תויחוטיבה תויובייחתהה ,םהמ תועקשהמ תוסנכהה ,םייסנניפה
	2018 יעיבר ןועבר
	2018 יעיבר ןועבר
	2018 יעיבר ןועבר
	2019 ישילש ןועבר
	2019 ישילש-ןושאר ןועבר
	דדמה

	(10.9%)
	(10.9%)
	1.1%
	10.3%
	35 א"ת דדמ

	(10.2%)
	(10.2%)
	3.2%
	15.1%
	125 א"ת דדמ

	(1.6%)
	(1.6%)
	2.6%
	7.8%
	יללכ ח"גא דדמ


	 האר ,הרבחה יקסע לע םתעפשהו האיציו הסינכ ימסח ,חוטיבה ףנעב תויללכה תומגמה תודוא םיטרפל  .2018 תנש לש יתפוקתה חודב )דיגאתה יקסע רואית חוד( 1 קרפב 4.2-4.3 םיפיעס
	דיגאתה יקסע בצמל ןוירוטקרידה ירבסה .3
	יפסכה בצמה תיצמת .3.1
	:)ח"ש יפלאב( 2019 רבמטפסב 30 םויל םייפסכה תוחודהמ םיירקיע םיינזאמ םינותנ ןלהל
	31.12.2018 םויל
	31.12.2018 םויל
	31.12.2018 םויל
	30.09.2019 םויל
	 

	 
	 
	 
	 :םיסכנ

	6,001
	6,001
	67,126
	תויסנניפ תועקשה

	2,841
	2,841
	61,496
	הנשמ חוטיב יסכנ

	43,587
	43,587
	12,766
	םינמוזמ יוושו םינמוזמ

	29,156
	29,156
	32,573
	םיישחומ יתלב םיסכנו עובק שוכר

	559
	559
	3,991
	תוחדנ השיכר תואצוה

	1,453
	1,453
	5,719
	םירחא םיסכנ

	 
	 
	 
	:תויובייחתהו ןוה

	38,577
	38,577
	38,664
	ןוה

	4,002
	4,002
	76,659
	האושת ייולת םניאש חוטיב יזוח ןיגב תובייחתה

	40,443
	40,443
	61,355
	יחטבמ תונודקיפ םיללוכה( תוכז תורתיו םיאכז )שארמ הימרפו הנשמ

	575
	575
	6,993
	תורחא תויובייחתה

	83,597
	83,597
	183,671
	)ןזאמה( יפסכה בצמה לע ח"ודה לכ ךס


	 תיחוטיב תוליעפ הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוחה תעשת לש האוושה ינותנ םיגצומ אל* .הז דעומב
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	 31 םויל ח"ש יפלא 83,597 -ל סחיב ,ח"ש יפלא 183,671 -ב םכתסה 2019 רבמטפסב 30 םויל ןזאמה ךס .חודה תפוקתב הרבחה תוליעפב יתועמשמה לודיגה תא ףקשמה ,120% -כ לש רועישב לודיג - 2018 רבמצדב ח"ש יפלא 6,001 -ל סחיב ח"ש יפלא 67,126 -ב ומכתסה 2019 רבמטפסב 30 םויל תויסנניפה תועקשהה ךס 2,841 -ל סחיב ח"ש יפלא 61,496 -ב ומכתסהו חודה תפוקתב ולדג הנשמ חוטיב יסכנ .2018 רבמצדב 31 םויל חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב לודיגל ליבקמ וניה רומאכ םיסכנב לודיגה .2018 רבמצדב 31 םויל ח"ש יפלא -ב ומכתסהש ,)הנשמ יחטבמ לש תורתיו תונודקפ רקיעב( תוכז תורתיו םיאכזב לודיגו האושת ייולת םניאש -לו ח"ש יפלא 4,00
	 29,156 -ל סחיב ח"ש יפלא 32,573 וניה 2019 רבמטפסב 30 םויל םיישחומ יתלבה םיסכנהו עובקה שוכרה ךס םושיי בקע רקיעב וניה הז ףיעסב לודיגה .ח"ש יפלא 3,417 לש ךסב לודיג ,2018 רבמצדב 31 םויל ח"ש יפלא 'ג6 -ו 'ב3 רואבו ןלהל 3.3 ףיעס םג האר םיפסונ םיטרפל .תוריכח אשונב IFRS 16 יאנובשח ןקת לש הנושארל   .ןלהל םייניב םייפסכה תוחודל
	ןוה תושירדו ןוה .3.2
	 .2018 רבמצדב 31 םויל ח"ש יפלא 38,577 -ל סחיב ח"ש יפלא 38,664 וניה 2019 רבמטפסב 30 םויל הרבחה ןוה  .ח"ש יפלא 87 לש ךסב הפוקתב ללוכה חוורהמ עבונ חודה תפוקתב ןוהב לודיגה
	 רשוכ סחי הווהמה ,ח"ש יפלא 17,661 לש ךסב שרדנה ימצעה ןוהב ףדוע הרבחל 2019 רבמטפסב 30 םויל ןוכנ ימצע ןוה()חוטיב( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת יפל שרדנה ןוהה תמועל ,184% -כ לש רועישב ןוערפ רשוכל ימצע ןוה רבדב תוארוה ןיינעב הנוממה רזוחו 2018-ח"עשתה ,(חטבמ ןוישיר תלבקל שרדנה ירעזמ אשונב תולקה רבדב ,ןכ ומכ .ןלהל םייניב םייפסכה תוחודל 5 רואב האר םיפסונ םיטרפל .חטבמ לש ןועריפ .ןלהל 3.7  ףיעס האר םייניבה תוחודבו םייתפוקתה תוחודב Solcency II ססובמ ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי
	 תורחא תויובייחתה .3.3
	 תויובייחתהב לודיג בקע רקיעב תאזו 2019 רבמטפסב 30 םויל ₪ יפלא 6,993 לש ךסל ולדג תורחא תויובייחתה 16 יאנובשח ןקת לש הנושארל םושיי בקע ח"ש יפלא 5,607 -ל 2019 רבמטפסב 30 םויל ומכתסהש תויסנניפה שוכר ףיעס תרגסמב גצומה ןיעקרקמב שומיש תויוכז לש סכנ םשרנ וז תובייחתה דגנכ ,תוריכח אשונב IFRS תוחודל 'ג6 -ו 'ב3 רואב האר תויסנניפ תויובייחתה רבדב םיפסונ םיטרפל .ליעל 3.1 ףיעס םג האר ,עובק .ןלהל םייניב םייפסכה
	דנדיביד .3.4
	.דנדיביד קלוח אל חודה תפוקתב
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	תוימרפה תוחתפתה .3.5
	 הלחה הרבחהש ךכל בל םישב ,)ח"ש יפלאב( הרבחב ריישו וטורב תוימרפה ירוזחמ תוחתפתה לע םינותנ :2018 תנש לש ןורחאה ןועברב תיחוטיבה התוליעפ תא
	 -ב המייתסהש הנש31.12.2018
	 -ב המייתסהש הנש31.12.2018
	 -ב המייתסהש הנש31.12.2018
	 ומייתסהש םישדוח 3-ל30.09.2019 -ב
	 ומייתסהש םישדוח 9-ל30.09.2019 -ב
	 

	תוימרפ
	תוימרפ

	4,065
	4,065
	11,620
	83,562
	וטורב תוימרפ

	1,216
	1,216
	2,344
	18,592
	ריישב תוימרפ

	וחוורוהש תוימרפ
	וחוורוהש תוימרפ

	370
	370
	20,806
	53,639
	וטורב תוימרפ

	111
	111
	4,547
	12,006
	ריישב תוימרפ


	 הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל* .הז דעומב תיחוטיב תוליעפב
	,)םיזוחא / ח"ש יפלאב( ריישו וטורב חוטיבה ימוחת יפל תוימרפה ירוזחמ תוחתפתה לע םינותנ תוגלפתה :2018 תנש לש ןורחאה ןועברב תיחוטיבה התוליעפ תא הלחה הרבחהש ךכל בל םישב
	 -ב המייתסהש הנש31.12.2018
	 -ב המייתסהש הנש31.12.2018
	 -ב המייתסהש הנש31.12.2018
	-ב ומייתסהש םישדוח 330.09.2019
	-ב ומייתסהש םישדוח 930.09.2019
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 זוחאתוימרפמ
	ח"ש יפלא
	 זוחאתוימרפמ
	ח"ש יפלא
	 זוחאתוימרפמ
	 

	הבוח בכר
	הבוח בכר

	4,022
	4,022
	99%
	11,040
	95%
	73,348
	88%
	וטורב תוימרפ

	1,199
	1,199
	99%
	2,117
	90%
	14,448
	78%
	ריישב תוימרפ

	שוכר בכר 
	שוכר בכר 

	-
	-
	-
	560
	5%
	10,176
	12%
	וטורב תוימרפ

	-
	-
	-
	224
	10%
	4,144
	22%
	ריישב תוימרפ

	)תוריד( רחא יללכ
	)תוריד( רחא יללכ

	43
	43
	1%
	20
	0%
	38
	0%
	וטורב תוימרפ

	17
	17
	1%
	3
	0%
	0
	0%
	ריישב תוימרפ

	כ"הס
	כ"הס

	4,065
	4,065
	100%
	11,620
	100%
	83,562
	100%
	וטורב תוימרפ

	1,216
	1,216
	100%
	2,344
	100%
	18,592
	100%
	ריישב תוימרפ


	 הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל * . הז דעומב תיחוטיב תוליעפב
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	הלחה הרבחהש ךכל בל םישב ,םייקסע םינותנו )ח"ש יפלאב( ריישו וטורב תוחוורומה תוימרפה תוגלפתה:2018 תנש לש ןורחאה ןועברב תיחוטיבה התוליעפ תא
	1-12/2018
	1-12/2018
	1-12/2018
	7-9/2019
	1-9/2019
	 

	הבוח בכר
	הבוח בכר

	361
	361
	18,219
	46,574
	וטורב וחוורוהש תוימרפ

	254
	254
	14,728
	37,408
	הנשמ יחטבמ וחוורוהש תוימרפ

	107
	107
	3,491
	9,166
	ריישב וחוורוהש תוימרפ

	שוכר בכר
	שוכר בכר

	-
	-
	2,569
	7,019
	וטורב וחוורוהש תוימרפ

	-
	-
	1,516
	4,182
	הנשמ יחטבמ וחוורוהש תוימרפ

	-
	-
	1,053
	2,837
	ריישב וחוורוהש תוימרפ

	-
	-
	92%
	77%
	וטורב Loss Ratio 

	-
	-
	47%
	39%
	ריישב Loss Ratio 

	-
	-
	119%
	99%
	וטורב Combined Ratio

	-
	-
	103%
	83%
	ריישב Combined Ratio

	רחא יללכ חוטיב
	רחא יללכ חוטיב

	9
	9
	18
	46
	וטורב וחוורוהש תוימרפ

	5
	5
	15
	43
	הנשמ יחטבמ וחוורוהש תוימרפ

	4
	4
	3
	3
	ריישב וחוורוהש תוימרפ

	כ"הס
	כ"הס

	370
	370
	20,806
	53,639
	וטורב וחוורוהש תוימרפ

	111
	111
	4,547
	12,006
	ריישב וחוורוהש תוימרפ


	 הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש הפוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל *.הז דעומב תיחוטיב תוליעפב
	 ומכתסה וטורב תוימרפה .תוליעפה יפנע לכב וטורב תוימרפה יפקיה תא הלידגה הרבחה חודה תפוקתב ןועברבו ח"ש יפלא 83,562 לש ךסל )חודה תפוקת( 2019 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוחה תעשתב וטורב וחוורוהש תוימרפה .2018 תנשב ח"ש יפלא 4,065 תמועל ח"ש יפלא 11,620 לש ךסל הנשה לש ישילשה לש ךס תמועל ,ח"ש יפלא 20,806 -ל הנשה לש ישילשה ןועברבו ח"ש יפלא 53,639 -ל ומכתסה חודה תפוקתב   .2018 תנשב ח"ש יפלא 370
	 ןהו הבוח בכר חוטיב ףנעב ןה חודה תפוקתב וקפוהו ומתחנש תוסילופה תומכב לודיגמ עבונ תוימרפב לודיגה הרבחה חודה תפוקתב .2019 ראוני שדוחמ לחה תוסילופ קוושל הרבחה הלחה רומאכ ובש שוכר בכר ףנעב הז םיקסע גוסב תויתנוע תמייקו םיביטקלוק רפסמו םיקיסעמ ,םילודג בכר ייצ לומ רקיעב תוסילופ תקוושמ לחה ,ליעל רומאכ .םינועברה רתיל סחיב הנשה לש ןושארה ןועברב רתוי תיתועמשמ תוליעפב םינייפואמה םילכ תועצמאב בחרה רוביצל םג הריכמב הרבחה הלחה ,)ןזאמה ךיראת רחאלו( 2019 רבוטקוא שדוח ףוסמ.ליעל רומאכ תויתנועה תעפשה ןתמתהל היופצ ,וז תוליעפ תליחת םע .טנרטניאב םילטיגיד
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	 ישילשה ןועברבו  ח"ש יפלא 1,131 –ב חודה תפוקתב םכתסה יללכ חוטיב תוליעפ יפנעב סמ ינפל ללוכה  חוורה תואצוהו קוויש תואצוהב הילע לשב רקיעב ,ח"ש יפלא 184 לש ךסב סמ ינפל ללוכ דספה םשרנ 2019 תנש לש .תורחא השיכר
	תוליעפה תואצות תריקס .3.6
	2019 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוחה תעשתל םייניב םייפסכה תוחודהמ םיירקיע םינותנ ןלהל :2018 לש לש ןורחאה ןועברב תיחוטיבה תוליעפה תא הלחה הרבחהש ךכל בל םישב ,)ח"ש יפלאב(
	1-12/2018
	1-12/2018
	1-12/2018
	7-9/2019
	1-9/2019
	 

	)2,895(
	)2,895(
	)187(
	526
	בכר חוטיב תוליעפ ףנעב )דספה( חוור הבוח

	-
	-
	20
	666
	שוכר בכר חוטיב תוליעפ ףנעב  חוור

	)86(
	)86(
	)17(
	)61(
	)תוריד( רחא שוכר תוליעפ ףנעב דספה

	)2,981(
	)2,981(
	)184(
	1,131
	– תוליעפה םוחתב )דספה( חוור כ"הס יללכ חוטיב

	תוליעפ ירזגמל וסחוי אלש םיטירפ
	תוליעפ ירזגמל וסחוי אלש םיטירפ

	-
	-
	88
	343
	ןומימ תוסנכה ,וטנ תועקשהמ םיחוור תורחאו

	132
	132
	81
	294
	תויללכו הלהנה תואצוה

	-
	-
	69
	206
	ןומימ תואצוה

	)3,113(
	)3,113(
	)246(
	974
	םיסמ ינפל ללוכ )דספה( חוור כ"הס

	)489(
	)489(
	175
	887
	)סמ תבטה( הסנכה לע םיסמ

	)2,624(
	)2,624(
	)421(
	87
	הפוקתל ללוכ )דספה( חוור


	 הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל * .הז דעומב תיחוטיב תוליעפב
	3.6.1.  חוורהו הפוקתל חוורה תוחתפתהללוכה
	 חוורה םכתסה סמ רחאלו ח"ש יפלא 974-ל םכתסה סמ ינפל חודה תפוקתב הרבחה לש ללוכה חוורה ךסל סמ רחאל ללוכה דספהה םכתסה 2019 תנש לש ישילשה ןועברבו ח"ש יפלא 87 -ל הפוקתל ללוכה לע םיסמ תואצוה הרבחה המשר 2019 תנש לש ישילשה ןועברבו חודה תפוקתב .ח"ש יפלא 421  לש סמל השרפה םושירמ םרקיעב םיעבונש ,המאתהב ₪ יפלא 175 – ו ₪ יפלא 887 לש םוכסב הסנכהה .םיעובק יותיע ישרפה תווהמ רשאו ,)תותחפהו תחפ( סמ יכרצל יוכינב תורתומ ןניאש תואצוה ןיגב
	 .ח"ש יפלא 1,131 -ל חודה תפוקתב םכתסה יללכ חוטיב תוליעפ ימוחתמ סמ ינפל ללוכה חוורה ךס שוכר בכרו הבוח בכר חוטיב תוסילופ קוושל הלחה הרבחהש ךכמ ובורב עבונ חודה תפוקתב חוורה .הפוקתב תועקשהמ תוסנכה ביכרמ תעפשהמ ןהו ליעי תויולע הנבמל סחיב םייתועמשמ םיפקיהב םיקיסעמ ,םילודג בכר ייצ לומ תואקסעב רקיעב ,היתוחוקל רפסמ תא הלידגה הרבחה חודה תפוקתב
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	 תוליעפ םוחתב סמ ינפל ללוכ דספה םשרנ ישילשה ןועברב .םייטרפ תוחוקל לומ ןכו ,םיביטקלוקו .תורחא השיכר תואצוהו קוויש תואצוהב הילע לשב רקיעב ח"ש יפלא 184 לש יללכ חוטיב
	 לדוגל ןורסח בקע תאז ח"ש יפלא 2,624 לש ללוכ דספה ,סמ תבטה רחאל ,הרבחה המשר 2018 תנשב  .הכומנ תוסנכה תמרו תועובק תויללכו הלהנה תואצוה ויה הרבחל הבש ,התוליעפ לש ינושאר בלשב
	 יללכה חוטיבה תרגסמב תוליעפה ימוחת
	 73,348 -ל ומכתסה 2019 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוחה תעשתב וטורב תוימרפה– הבוח בכר -ל ומכתסה ריישב תוימרפה ;ח"ש יפלא 46,574 -ל ומכתסה וטורב וחוורוהש תוימרפה ;ח"ש יפלא תנש לש ישילשה ןועברב .ח"ש יפלא 9,166 -ל ומכתסה ריישב וחוורוהש תוימרפהו ח"ש יפלא 14,448 18,219 -ל ומכתסה וטורב וחוורוהש תוימרפה ;ח"ש יפלא 11,040 -ל ומכתסה וטורב תוימרפה ,2019 -ל ומכתסה ריישב וחוורוהש תוימרפהו ח"ש יפלא 2,117 -ל ומכתסה ריישב תוימרפה ;ח"ש יפלא  .ח"ש יפלא 3,491
	 תמועל ישילשה ןועברב יסחיה ןוטיקה .2018 תנש לש ןורחאה ןועברב הלחה הז ףנעב תוסילופה תריכמ לכ תא שדחל תובר םימעפ םיפידעמ םיקיסעמו בכר ייצ ,רתיה ןיבש ךכמ עבונ ,םיינויצחה םינותנה רבוטקוא שדוח ףוסב הלחה הרבחה ,ןכ ומכ .הכלהמב אלו ,תירדנלקה הנשה תליחתב םהלש בכרה ייצ  .בחרה רוביצל הלש ילטיגידה קווישה תוליעפב ,ןזאמה ךיראת רחאל ,2019
	 לש ישילשה ןועברבשכ ,ח"ש יפלא 526 וניה ,חודה תפוקתב ,הבוח בכר ףנעב םיסמ ינפל ללוכה חוורה תואצוהב הילע לשב רקיעב עבונש ח"ש יפלא 187 וניה הז ףנעב םיסמ ינפל ללוכה דספהה 2019 תנש תוסנכהה ביכרמ תעפשה תא ללוכ םיסמ ינפל ללוכה דספהה / חוורה .תורחא השיכר תואצוהו קוויש אשונב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ץינימק תדעו תוצלמה תלבק תעפשה רבדב .הפוקתב תועקשהמ .ליעל 2.2.2 ףיעס האר ןוויהה תיביר
	 םישדוחה תעשתב וטורב תוימרפה .2019 ראוניב 1 םויב הז ףנעב לועפל הלחה הרבחה - שוכר בכר וטורב וחוורוהש תוימרפה ;ח"ש יפלא 10,176 -ל ומכתסה  2019 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש וחוורוהש תוימרפהו ח"ש יפלא 4,144 -ל ומכתסה ריישב תוימרפה ;ח"ש יפלא 7,019 -ל ומכתסה 560 -ל ומכתסה וטורב תוימרפה ,2019 תנש לש ישילשה ןועברב .ח"ש יפלא 2,837 -ל ומכתסה ריישב 224 -ל ומכתסה ריישב תוימרפה ;ח"ש יפלא 2,569 -ל ומכתסה וטורב וחוורוהש תוימרפה ;ח"ש יפלא .ח"ש יפלא 1,053 -ל ומכתסה ריישב וחוורוהש תוימרפהו ₪ יפלא
	הנשה תליחתב םהלש בכרה ייצ לכ תא שדחל תובר םימעפ םיפידעמ םיקיסעמו בכר ייצ ,ליעל רומאכהימרפב יתועמשמ לודיג היה ,םישדח תוחוקל סויגו קווישה יצמאמ םודיקל םאתהבו תירדנלקהרחאל ,2019 רבוטקוא שדוח ףוסב הלחה הרבחה ,ןכ ומכ .הנשה לש ןושארה ןועברב הז ףנעב וטורב  .בחרה רוביצל הלש ילטיגידה קווישה תוליעפב ,ןזאמה ךיראת
	 תנשל ישילשה ןועברבשכ ,ח"ש יפלא 666 וניה שוכר בכר ףנעב םיסמ ינפל חודה תפוקתב ללוכה חוורה המורתמ עבונ הז ףנעב ללוכה חוורה ורקיעב .ח"ש יפלא 20 וניה הז ףנעב םיסמ ינפל ללוכה חוורה 2019 לש תועובק תואצוה ןניה ןתיברמש תויללכו הלהנה תואצוה יוסיכל תוימותיחה תואצותה לש תיבויח ,הז בלשב יכ ךכב בשחתהב .הפוקתב תועקשהמ תוסנכהה ביכרמ לש תיבויח המורתמ ןכו הרבחה
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	ןיב תמייוסמ תויתדונתל תונותנ תוימותיחה תואצותה תיסחי ןטק וניה הז םוחתב תוליעפה ףקיה    .רצק בנזב תונייפואמש תועיבתה תוחתפתהל םאתהב ןועברל ןועבר
	38 -ל ומכתסה חודה תפוקתב וטורב תוימרפה ,םיחינז הז ףנעב תוליעפה יפקיה - רחא יללכ חוטיבדספהה .ח"ש יפלא 61 לש םיסמ ינפל ללוכ דספה רחא יללכ חוטיב ףנעב הגיצה הרבחהו ח"ש יפלא  .הז םוחת לש תואצוהה תא הסכמ אל רשא ,הז ףנעב ךומנ תוליעפ ףקיה בקע וניה
	3.6.2. תוליעפ ימוחת םיווהמ םניאש תורחא תואצוהו תוסנכה
	 ןומימ תואצוהו תויללכו הלהנה תואצוה תוללוכ ,חוטיבה יקסע תרגסמב וללכנ אלש תורחא תואצוה .ח"ש יפלא 500  לש ךסל חודה תפוקתב תומכתסמ ,תוליעפ ימוחתל ופקזנ אלש
	3.6.3. קשהמ םיחוור תוע
	 3.6.5 ףיעס האר םייסנניפ םיסכנב עיקשהל הלחה הרבחה תפטושה התוליעפמ קלחכו חודה תפוקתב לש הפוקתב ח"ש יפלא 2,035 לש ךסב דספהו חוור חודב םיגצומה ,תועקשהמ םיחוור הרבחלו ןלהל .2019 תנש לש ישילשה ןועברב ₪ יפלא 661 ו 2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח העשת העקשהל םייסנניפ םיסכנ ורבצנ םרט הרבחלו תויה חינז םוכסב ויה תועקשהמ םיחוור 2018 תנשב .םייתוהמ םימוכסב
	3.6.4. תוליזנו םינמוזמה םירזת
	 .ח"ש יפלא 43,587 וניה 2018 רבמצדב 31 םויל םינמוזמה יוושו םינמוזמה ךס
	 ללוכ( ח"ש יפלא 29,216 – ב ומכתסה תפטוש תוליעפל חווידה תפוקתב ושמישש םינמוזמה ימירזת .)ח"ש יפלא 60,696 לש ךסב תויסנניפ תועקשה תשיכר
	 רובע ח"ש יפלא 1,605 – ב ומכתסה העקשה תוליעפל חווידה תפוקתב ושמישש םינמוזמה ימירזת .)הנכות רקיעב( םיישחומ אל םיסכנו עובק שוכר תשיכר
	רבמטפסב 30 םויל המכתסהו חודה תפוקתב הדרי םינמוזמה יוושו םינמוזמה תרתי ליעל םאתהב .ח"ש יפלא 12,766 לש ךסל 2019
	3.6.5. ןומימ תורוקמ
	 ןומימב תשמתשמ הנניא הרבחה .ימצעה הנוהמו םיימצע תורוקממ תונמוממ הרבחה תולועפ לכ  .םיינוציח תורוקממ
	3.6.6.  הרבחה לש תיקסעה היגטרטסאהםיירקיעה הידעיו
	 רואית( 1 קרפב 4.3 ףיעס האר ,םיירקיעה הידעיו הרבחה לש תיקסעה היגטרטסאה תודוא םיטרפל .2018 תנשל יתפוקתה חודה לש )דיגאתה יקסע
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	יסנבלוס רטשמ םושייו רוביצל ןובשחו ןיד אשונב ןוהה קוש תושרמ הרבחה הלביקש תולקה .3.7
	 הלביק הרבחה ,לארשיב חטבמכ לועפל ןוישיר תלבק ךילהמ קלחכ ,2018 תנשל םייתנשה תוחודב טרופמכ רואב םג האר הז רשקהב ,ףקותל ןוישירה תסינכ דעוממ תונוש תופוקתל ןוהה קוש תושרמ תומייוסמ תולקה  .ןלהל םייניב םייפסכה תוחודל ג1
	:ןלהלדכ םיחווידלו יוליג ,תורקב עוציבל תועגונ ולבקתהש תולקההמ קלח
	 ,םייתפוקתה תוחודב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד יוליג לש םוסרפה תא תוחדל תיאשר היהת הרבחה • .2020 רבמצדב 31 םויל םייפסכה תוחודה ןיגב הנושארל רוביצל םסרופיש ךכ
	 ,םייתפוקתה תוחודב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד יוליג לש םוסרפה תא תוחדל תיאשר היהת הרבחה • .2020 רבמצדב 31 םויל םייפסכה תוחודה ןיגב הנושארל רוביצל םסרופיש ךכ
	 2017-1-20 רזוחל םאתהב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד לע תרוקיבה לש םייתנשב היחד הרבחל הנתינ • ןועריפ רשוכ רטשמ אשונב חוטיבה תורבח לש טנרטניאה רתאבו יתפוקתה חודב שרדנה יוליגה הנבמ איה ,2018 רבמצדב 31 ינותנ לע הנושארל השעית תרוקיבהש םוקמבש ךכ ,Solcency II ססובמ ילכלכ רקבמ ןובשח האור לש דחוימ חוד שיגת הרבחה וז הפוקתב( 2020 רבמצדב 31 ינותנ לע הנושארל השעית .)עבקייש יפכ םיבושיחהו םיכילהתה לע
	ינויב 30 ינותנמ לחה השעייש ךכ יסנבלוס רזוח יפל יתנש יצחה בושיחה תליחתב הייחד הרבחל הנתינ • .2020
	 םירזוחב תוטרופמה יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב רבדב תוארוהה םושיי תא תוחדל תיאשר הרבחה • חוויד לע תימינפ הרקב" 2010-9-7 ו "יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב לע הלהנהה תוירחא" 2009-9-10  5 ףיעסב תוטרופמהו ולא תוארוהל תועגונה יוליגה תושירד תא תוברל ,"םייוליגו תוחוד תורהצה-יפסכ .ףקותל ןוישירה תסינכ דעוממ םייתנש לש הפוקתל ,דחואמה רזוחל 5 רעשב 4 קלח 1 קרפל

	.תימינפה הרקבה רבדב הרבחה לש םיפסכה להנמו הרבחה ל"כנמ תרהצה תא הפריצ אל הרבחה ליעל םאתהב
	.הרבחה ידעי תגשהל םתמורת לע הינכוסו הידבוע ,הרבחה תלהנהל הדומ ןוירוטקרידה
	ןוירוטקרידה ר"וי ,לשנייו לימא
	ל"כנמ ,םירה ריעצ ןצינ
	2019 רבמבונב 28 :חודה רושיא ךיראת
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	םירקבמה ןובשחה יאור לש הריקס חודמ"עב חוטיבל הרבח רושיוו לש תוינמה ילעבל
	אובמ
	 יתיצמתה חודה תא ללוכה ,)הרבחה – ןלהל( מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו לש ףרוצמה יפסכה עדימה תא ונרקס םייוניש ,ללוכה חוורה ,דספהו חוור לע םייתיצמתה תוחודה תאו 2019 רבמטפסב 30 םויל יפסכה בצמה לע הלהנההו ןוירוטקרידה .ךיראת ותואב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל םינמוזמה ימירזתו ןוהב חוויד" IAS 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב וז םייניב תפוקתל יפסכ עדימ לש הגצהלו הכירעל םיארחא םאתהב ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה ידי לע ועבקנש יוליגה תושירדל םאתהבו "םייניב תופוקתל יפסכ יפסכ עדימ לע הנקסמ עיבהל איה ונתוירחא .1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל .ונתריקס לע ססבתהב הל
	ףקיה הריקסה
	 תופוקתל יפסכ עדימ לש הריקס" לארשיב ןובשח יאור תכשל לש 1 הריקס ןקתל םאתהב ונתריקס תא ונכרע תבכרומ םייניב תופוקתל יפסכ עדימ לש הריקס ."תושיה לש רקבמה ןובשחה האור ידי לע תכרענה םייניב םייטילנא הריקס ילהנ םושיימו ,םייאנובשחהו םייפסכה םיניינעל םיארחאה םישנא םע רקיעב ,םירוריבמ םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב תכרענה תרוקיב רשאמ תרכינ הדימב הפקיהב תמצמוצמ הניה הריקס .םירחאו תויהל םילוכי ויהש םייתועמשמה םיניינעה לכל עדווינש ןוחטיב גישהל ונל תרשפאמ הניא ךכיפלו לארשיב .תרוקיב לש תעד תווח םיווחמ ונא ןיא ,ךכל םאתהב .תרוקיבב םיהוזמ
	הנקסמ
	 לכמ ,ךורע וניא ל"נה יפסכה עדימהש רובסל ונל םרוגה רבד ונביל תמושתל אב אל ,ונתריקס לע ססבתהב ידי לע ועבקנש יוליגה תושירדל םאתהבו IAS 34 ימואלניב תואנובשח ןקתל םאתהב ,תויתוהמה תוניחבה .1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל םאתהב ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה
	ןיקייח ךמוס ןובשח יאור
	2019 ,רבמבונב 28
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	 יפסכה בצמה לע םייניב תוחוד
	  םיסכנ
	  םיסכנ
	  םיסכנ

	  םויל   םויל   רבמצדב 31 רבמטפסב 30 2018 *2019   רקובמ  רקובמ יתלב     ח"ש יפלא    
	  םויל   םויל   רבמצדב 31 רבמטפסב 30 2018 *2019   רקובמ  רקובמ יתלב     ח"ש יפלא    

	27,847
	27,847
	26,004
	םיישחומ יתלב םיסכנ

	489
	489
	531
	םיחדנ םיסמ יסכנ

	559
	559
	3,991
	תוחדנ השיכר תואצוה

	1,309
	1,309
	6,569
	עובק שוכר

	2,841
	2,841
	61,496
	הנשמ חוטיב יסכנ

	480
	480
	- 
	םיפטוש םיסמ יסכנ

	358
	358
	4,642
	הבוח תורתיו םיבייח

	126
	126
	546
	הייבגל תוימרפ

	 
	 
	 
	תורחא תויסנניפ תועקשה

	-
	-
	49,498
	םיריחס בוח יסכנ

	6,001
	6,001
	7,756
	םיריחס םניאש בוח יסכנ

	-
	-
	5,233
	תוינמ

	-
	-
	4,639
	תורחא

	6,001
	6,001
	67,126
	תורחא תויסנניפ תועקשה לכה ךס

	43,587
	43,587
	12,766
	םירחא םינמוזמ יוושו םינמוזמ

	83,597
	83,597
	183,671
	םיסכנה לכ ךס


	.הז דעומב תיחוטיב תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויל האוושה ינותנ םיגצומ אל*
	.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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	)ךשמה( יפסכה בצמה לע םייניב תוחוד
	 
	 
	 
	 
	תויובייחתהו ןוה

	  םויל2018 רבמצדב 31
	  םויל2018 רבמצדב 31
	 םוילרבמטפסב 30 *2019
	 

	רקובמ
	רקובמ
	 רקובמ יתלב 
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 
	 

	 
	 
	 
	ןוה

	1
	1
	1
	תוינמ ןוה

	41,200
	41,200
	41,200
	תוינמ לע הימרפ

	)2,624(
	)2,624(
	(2,537)
	)דספה( םיפדוע תרתי

	38,577
	38,577
	38,664
	ןוהה לכ ךס

	 
	 
	 
	תויובייחתה

	4,002
	4,002
	76,659
	האושת ייולת םניאש חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה

	575
	575
	951
	וטנ ,םידבועל תובטה לשב תויובייחתה

	- 
	- 
	435
	םיפטוש םיסמ ןיגב תויובייחתה

	40,443
	40,443
	61,355
	תוכז תורתיו םיאכז

	-
	-
	5,607
	תויסנניפ תויובייחתה

	45,020
	45,020
	145,007
	תויובייחתהה לכ ךס

	83,597
	83,597
	183,671
	 תויובייחתההו ןוהה לכ ךס


	 .הז דעומב תיחוטיב תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויל האוושה ינותנ םיגצומ אל *
	.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
	לשנייו לימאןוירוטקרידה ר"וי
	םירה ריעצ ןצינל"כנמ
	בודנקלומ יסויםיפסכ להנמ
	2019 רבמבונב 28 :םייפסכה תוחודה רושיא ךיראת
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	 ללוכ חוורו דספהו חוור לע םייניב תוחוד
	 המייתסהש הנשל רבמצדב 31 םויב 2018
	 המייתסהש הנשל רבמצדב 31 םויב 2018
	 המייתסהש הנשל רבמצדב 31 םויב 2018
	 םישדוח 3-ל 30 םויב ומייתסהש *2019 רבמטפסב
	 םישדוח 9-לםויב ומייתסהש  רבמטפסב 30 *2019
	 

	רקובמ
	רקובמ
	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	370
	370
	20,806
	53,639
	וטורב וחוורוהש תוימרפ

	259
	259
	16,259
	41,633
	הנשמ יחטבמ ידי לע וחוורוהש תוימרפ

	111
	111
	4,547
	12,006
	ריישב וחוורוהש תוימרפ

	4
	4
	661
	2,035
	ןומימ תוסנכהו וטנ ,תועקשהמ םיחוור

	45
	45
	2,507
	6,367
	תולמעמ תוסנכה

	160
	160
	7,715
	20,408
	תוסנכהה לכ ךס

	843
	843
	18,940
	47,811
	 יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת וטורב חוטיב

	251
	251
	15,218
	38,255
	  םימולשתב הנשמה יחטבמ לש םקלחחוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישבו

	592
	592
	3,722
	9,556
	 יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב

	1,357
	1,357
	3,399
	6,735
	 השיכר תואצוהו קוויש תואצוה ,תולמעתורחא

	1,324
	1,324
	737
	2,871
	תויללכו הלהנה תואצוה

	-
	-
	103
	272
	ןומימ תואצוה

	3,273
	3,273
	7,961
	19,434
	תואצוהה לכ ךס

	)3,113(
	)3,113(
	)246(
	974
	 לע םיסמ ינפל )דספה( חוורהסנכהה

	)489(
	)489(
	175
	887
	)סמ תבטה( הסנכה לע םיסמ

	)2,624(
	)2,624(
	)421(
	87
	הפוקתל ללוכ )דספה( חוור

	)11.1(
	)11.1(
	)1.4(
	0.3
	הינמל )דספה( חוור


	 תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל* .הז דעומב תיחוטיב
	.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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	ןוהב םייונישה לע םייניב תוחוד
	*2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 9 לש הפוקתל
	*2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 9 לש הפוקתל
	*2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 9 לש הפוקתל
	 

	כ"הס
	כ"הס
	םיפדוע תרתי)דספה(
	תוינמ לע הימרפ
	תוינמ ןוה
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	38,577
	38,577
	(2,624)
	41,200
	1
	2019 ראוניב 1 םויל הרתי

	87
	87
	87
	-
	-
	הפוקתל ללוכ חוור

	38,664
	38,664
	(2,537)
	41,200
	1
	2019 רבמטפסב 30 םויל הרתי

	*2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 3 לש הפוקתל
	*2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 3 לש הפוקתל
	 

	כ"הס
	כ"הס
	םיפדוע תרתי)דספה(
	תוינמ לע הימרפ
	תוינמ ןוה
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	39,085
	39,085
	)2,116(
	41,200
	1
	2019 ילויב 1 םויל הרתי

	)421(
	)421(
	)421(
	-
	-
	הפוקתל ללוכ דספה

	38,664
	38,664
	)2,537(
	41,200
	1
	2019 רבמטפסב 30 םויל הרתי

	2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנש לש הפוקתל
	2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנש לש הפוקתל
	 

	כ"הס
	כ"הס
	םיפדוע תרתי)דספה(
	תוינמ לע הימרפ
	תוינמ ןוה
	 

	רקובמ
	רקובמ
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	-
	-
	-
	-
	-
	2018 ראוניב 1 םויל הרתי

	41,201
	41,201
	-
	41,200
	1
	תוינמ תקפנה

	)2,624(
	)2,624(
	)2,624(
	-
	-
	הפוקתל ללוכ דספה

	38,577
	38,577
	)2,624(
	41,200
	1
	2018 רבמצדב 31 םויל הרתי


	 תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל *.הז דעומב תיחוטיב
	.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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	 םינמוזמה ימירזת לע םייניב תוחוד
	 תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל *.הז דעומב תיחוטיב
	.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
	 הנשל םויב המייתסהש2018 רבמצדב 31
	 הנשל םויב המייתסהש2018 רבמצדב 31
	 הנשל םויב המייתסהש2018 רבמצדב 31
	 םישדוח 3-לםויב ומייסהש רבמטפסב 30 *2019
	 םישדוח 9-לםויב ומייתסהש רבמטפסב 30 *2019 
	 
	 

	רקובמ
	רקובמ
	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	חפסנ 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

	31,912
	31,912
	3,008
	)29,216(
	'א 
	ושמישש( תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ תפטוש )תוליעפל

	 
	 
	 
	 
	 
	העקשה תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

	)302(
	)302(
	)116(
	)210(
	 
	 עובק שוכרב העקשה

	)1,549(
	)1,549(
	)330(
	)1,395(
	 
	םיישחומ יתלב םיסכנב העקשה

	)1,851(
	)1,851(
	)446(
	)1,605(
	 
	העקשה תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ

	 
	 
	 
	 
	 
	ןומימ תוליעפמ םינמוזמ ימירזת

	13,526
	13,526
	-
	-
	 
	תוינמ תקפנה

	13,526
	13,526
	-
	-
	 
	 תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמןומימ

	43,587
	43,587
	2,562
	)30,821(
	 
	 יוושו םינמוזמב )הדירי( היילעםינמוזמ

	-
	-
	10,204
	43,587
	 
	 םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתיהפוקתה תליחתל

	43,587
	43,587
	12,766
	12,766
	 
	 םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתיהפוקתה ףוסל
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	)ךשמה( םינמוזמה ימירזת לע םייניב תוחוד
	 המייתסהש הנשל רבמצדב 31 םויב 2018 
	 המייתסהש הנשל רבמצדב 31 םויב 2018 
	 המייתסהש הנשל רבמצדב 31 םויב 2018 
	 םישדוח 3-ל םויב ומייתסהש  רבמטפסב 30*2019
	 םישדוח 9-לםויב ומייתסהש רבמטפסב 30 *2019
	TH

	רקובמ
	רקובמ
	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא

	)1( תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת – א חפסנ
	)1( תפטוש תוליעפמ םינמוזמ ימירזת – א חפסנ

	)2,624(
	)2,624(
	)421(
	87
	הפוקתל )דספה( חוור

	:םינמוזמ ימירזתב םיכורכ םניאש םיטירפ
	:םינמוזמ ימירזתב םיכורכ םניאש םיטירפ

	:תורחא תויסנניפ תועקשהמ וטנ )םיחוור( םידספה
	:תורחא תויסנניפ תועקשהמ וטנ )םיחוור( םידספה

	-
	-
	)631(
	)770(
	םיריחס בוח יסכנ

	)1(
	)1(
	)2(
	35(
	םיריחס םניאש בוח יסכנ

	-
	-
	24
	)194(
	תוינמ

	-
	-
	)34(
	)237(
	 תורחא

	:תותחפהו תחפ
	:תותחפהו תחפ

	32
	32
	246
	733
	עובק שוכר

	338
	338
	1,113
	3,238
	םיישחומ יתלב םיסכנ

	4,002
	4,002
	7,469
	72,657
	 ייולת םניאש חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישהאושת

	)2,841(
	)2,841(
	)6,793(
	)58,655(
	הנשמ חוטיב יסכנב יוניש

	)559(
	)559(
	16
	)3,432(
	 תוחדנ השיכר תואצוהב יוניש

	)489(
	)489(
	175
	887
	הסנכהה לע םיסמ תואצוה

	:םירחא םיינזאמ םיפיעסב םייוניש
	:םירחא םיינזאמ םיפיעסב םייוניש

	:תורחא תויסנניפ תועקשה
	:תורחא תויסנניפ תועקשה

	)6,000(
	)6,000(
	)808(
	)60,696(
	תויסנניפ תועקשה לש וטנ ,תושיכר

	-
	-
	)35(
	)176(
	תויסנניפ תויובייחתהב יוניש

	)126(
	)126(
	)56(
	)420(
	הייבגל תוימרפ

	)358(
	)358(
	)1,676(
	)4,284(
	הבוח תורתיו םיבייח

	40,443
	40,443
	3,990
	20,912
	תוכז תורתיו םיאכז

	575
	575
	125
	376
	וטנ ,םידבועל תובטה לשב תויובייחתה

	32,392
	32,392
	2,702
	)30,009(
	 ימירזת תגצהל תושורדה תומאתהה ךסתפטוש תוליעפמ םינמוזמ

	-
	-
	311
	807
	ולבקתהש דנדיבידו תיביר

	)480(
	)480(
	)5( 
	)14( 
	ומלושש םיסמ

	31,912
	31,912
	3,008
	)29,216(
	 ושמישש( תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמתפטוש )תוליעפל


	 תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח השולשו העשת לש תופוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל * .הז דעומב תיחוטיב
	 ןיגב תוליעפה םיעבונה תויסנניפ תועקשה לש וטנ תוריכמו תושיכר םיללוכ תפטוש תוליעפמ םינמוזמה ימירזת )1( .חוטיב יזוח
	.םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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	םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב_________________________________________________________________________________________________________________________________________
	רואב 1  : - יללכ
	א. יללכ םיטרפים
	 ינויב 20 םויב הלביקו ,2018 ראוניב 1 םויב לארשיב הדגאתה )"הרבחה"( מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו תבותכ .יללכה חוטיבה יפנעב לארשיב חטבמכ לועפל ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושרמ ןוישיר 2018 לכש ,תיטרפ תולעבב הרבח הניה הרבחה .אבס רפכ ,12 ןורשה ךרד הניה הרבחה לש םושרה הדרשמ הקזחה תועצמאב תטלשנ טראה .)"טראה"( מ"עב לטיגיד טראה ,םאה תרבח ידיב תוקזחומ היתוינמ לשנייו לימא רמ לש האלמ תולעבב הרבח ,)"לטיגיד .וי"( מ"עב לטיגיד .וי ידי לע ,היתוינמ תיברמב תורבחב הקיזחמ הניא הרבחה .םירה ריעצ ןצינ רמ לשו )ותטילשב הרבח תועצמאבו הרישי הקזחהב( אל ןכל ,2018 תנש לש יעיברה ןועברב תיחוטיבה התוליעפב הלחה הרבחה .ןהשלכ ת
	 ,הבוח בכר חוטיב :םיאבה חוטיבה יפנעב – יללכ חוטיב רזגמב חודה רושיא דעומל תקסוע הרבחה קלחכ םידיבעמ תוירחאו ׳ג דצ תובח חוטיבו תוריד חוטיב ,)׳ג דצו ימצע( שוכר - יעונמ בכר חוטיב .אתנכשמ בגא הריד חוטיבל הסילופ הרבחל ,ןכ ומכ .תורידה חוטיבמ
	תורדגה  .ב
	.םימד תוברל תוימרפ - תוימרפ
	.חודה תפוקתל תוסחייתמה תוימרפ - וחוורוהש תוימרפ
	 רבדב IAS 24 )2009( ימואלניב תואנובשח ןקתב םתרדגהכ - םירושק םידדצ .םירושק םידדצ
	 שרדנה ילמינימ ימצע ןוה( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת - ןוהה תונקת .ןנוקית לע ,1998-ח"נשתה ,)חטבממ
	 יללכ( )למג תופוק( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת - העקשה יכרד תונקת .2012-ב"עשתה ,)םיידסומ םיפוג לע םילחה העקשה
	.תויולת תועיבתבו חוטיב תודותעב הנשמה יחטבמ לש םקלח - הנשמ חוטיב יסכנ
	 יללכ( )למג תופוק( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת - העקשה יכרד תונקת .2012-ב"עשתה ,)םיידסומ םיפוג לע םילחה העקשה  
	-ח"נשתה ,)ןובשחו ןיד יטרפ( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת - ןובשחו ןיד יטרפ תונקת .ןנוקית לע ,1998
	 ףיעסב דיגאתב "ןיינע לעב" תרדגהל )1( הקספב םתועמשמכ - הטילש ילעבו ןיינע ילעב .1968 - ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל 1
	.מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו - רושיוו וא/ו הרבחה
	.מ"עב לטיגיד טראה -  טראה ,םאה הרבחה
	.מ"עב לטיגיד .וי - תיפוסה םאה הרבחה
	 קוחב ועמשמכ ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושר לע הנוממה - הנוממה .חוקיפה
	.הלש תונבה תורבחו תיפוסה םאה תרבח - הצובקה
	.תויולת תועיבתו חוטיב תודותע - חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה
	 יתועמשמ יחוטיב ןוכיס חקול )חטבמה( דחא דצ םהיפל םיזוח חוטיב יזוח - לעב תא תוצפל המכסה ידי לע ,)הסילופה לעב( רחא דצמ )חוטיבה הרקמ( רדגומ יאדו אל ידיתע עוריא םא הסילופה .הסילופה לעב לע ילילש ןפואב עיפשי
	.1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח -  חוקיפה קוח
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	םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 רואב1   :-  יללכ )ךשמה(
	ג. יסנבלוס רטשמ םושייו רוביצל ןובשחו ןיד אשונב ןוהה קוש תושרמ הרבחה הלביקש תולקה
	ןוהה קוש תושרמ תומייוסמ תולקה הלביק הרבחה ,לארשיב חטבמכ לועפל ןוישיר תלבק ךילהמ קלחכ  .)2018 ינויב 20 - ןוישירה תלבק םוי( ףקותל ןוישירה תסינכ דעוממ תונוש תופוקתל
	:םייפסכ םיחווידלו רוביצל יוליגל תועגונ ולבקתהש תולקההמ קלח
	ךכ ,םייתפוקתה תוחודב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד יוליג לש םוסרפה תא תוחדל תיאשר הרבחה ▪ .2020 רבמצדב 31 ינותנ ןיגב הנושארל רוביצל םסרופיש
	 יוליגה הנבמ 2017-1-20 רזוחל םאתהב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד לע תרוקיבה לש םייתנשב היחד ▪ ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ אשונב חוטיבה תורבח לש טנרטניאה רתאבו יתפוקתה חודב שרדנה איה ,2018 רבמצדב 31 ינותנ לע הנושארל השעית תרוקיבהש םוקמבש ךכ ,Solvency II ססובמ ןובשח האור לש דחוימ חוד שיגת הרבחה וז הפוקתב( 2020 רבמצדב 31 ינותנ לע הנושארל השעית .)עבקייש יפכ םיבושיחהו םיכילהתה לע רקבמ
	.2020 ינויב 30 ינותנמ לחה השעייש ךכ יסנבלוס רזוח יפל יתנש יצחה בושיחה תליחת תייחד ▪
	 םירזוחב תוטרופמה יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב רבדב תוארוהה םושיי תא תוחדל תיאשר הרבחה ▪ חוויד לע תימינפ הרקב" 2010-9-7 ו "יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב לע הלהנהה תוירחא" 2009-9-10 תוטרופמהו ולא תוארוהל תועגונה יוליגה תושירד תא תוברל ,"םייוליגו תוחוד תורהצה-יפסכ.ףקותל ןוישירה תסינכ דעוממ םייתנש לש הפוקתל ,דחואמה רזוחל 5 רעשב 4 קלח 1 קרפל 5 ףיעסב
	רואב 2  : -  םייפסכה תוחודה תכירע סיסב
	א. םיימואלניב יפסכ חוויד ינקתב הדימע לע הרהצה
	 ןקתל םאתהב הכרענ )"םייניבה תפוקתל יפסכה עדימה" :ןלהל( םייניב םייפסכה תוחודה תיצמת  עדימה לכ תא תללוכ הניאו )"34 ןקת"( "םייניב תופוקתל יפסכ חוויד" – 34 רפסמ ימואלניב תואנובשח לע ונקתוהש תונקתהו חוקיפה קוחב ועבקנש יוליגה תושירדל םאתהבו ,םייתנש םייפסכ תוחודב שרדנה 2018 רבמצדב 31 םויל םייתנשה םייפסכה תוחודה םע דחיב םייניבה תפוקתל יפסכה עדימב ןייעל שי .ויפ םייפסכה תוחודה .)"2018 תנשל הרבחה לש םייתנשה םייפסכה תוחודה"( ךיראת ותואב המייתסהש הנשלו .2019 רבמבונב 28 םויב הרבחה ןוירוטקריד ידי לע ורשוא םיגצומ אל ןכל ,2018 תנש לש  יעיברה ןועברה ךלהמב תחוודמה תיחוטיבה התוליעפב הלחה הרבחה  .2018 רבמ
	ב. ירקיע םילוקישהםייפסכה תוחודה תכירעב תוחנההו םינדמואה , 
	 תשרדנ ועבקנש תוארוהלו תונקתל ,חוקיפה קוחל םאתהבו IFRS -ל םאתהב םייפסכה תוחודה תכירעב  םינדמואו תוחנה תוברל תוחנהו םינדמואב עייתסהלו ,תוכרעהב תעד לוקיש ליעפהל הרבחה תלהנה ,תויובייחתהו םיסכנ לש םכרע לעו תיאנובשחה תוינידמה םושיי לע םיעיפשמש ,)"םינדמוא"( םייראוטקא םינדמואה .הלא םינדמואמ תונוש תויהל תולולע לעופב תואצותהש רהבוי .תואצוהו תוסנכה ימוכס לעו .תוינוציח יווש תוכרעהו תויראוטקא תוכרעה לע םיססובמ םייפסכה תוחודב םילולכה םיירקיעה
	ג. ב טרופמכ רואב3  יפסכ חוויד ןקת לש הנושארל םושיי רבדב ,ןלהלIFRS 16  תוארוה תא תמשיימ הרבחהמ לחה ןקתה תנש לש ןושארה ןועברה2019 .תוינידמב  םוימ לחה תרכוחכ הרבחה תמשיימש תיאנובשחה1  ראוניל2019 תוכז הידיל תלבקמ הרבחה הזוחל םאתהב רשאכ הריכח הזוחכ הזוחב תלפטמ הרבחה ,.תרדגומ ןמז תפוקתל ההוזמ סכנב שומיש 
	ד. ב"הרא לש רלודה לש גיציה ןיפילחה רעשבו דדמב םייונישה לע םיטרפ:
	 גיצי ןיפילח רעש ב"הרא רלוד
	 גיצי ןיפילח רעש ב"הרא רלוד
	 גיצי ןיפילח רעש ב"הרא רלוד
	ןכרצל םיריחמה דדמ
	 

	עודי דדמ
	עודי דדמ
	ןיגב דדמ
	 

	%
	%
	%
	%
	 

	)7.1(
	)7.1(
	0.5
	0.6
	2019 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח 9-ל

	)2.4(
	)2.4(
	)0.7(
	)0.3(
	2019 רבמטפסב 30 םויב ומייתסהש םישדוח 3-ל

	8.1
	8.1
	1.2
	0.8
	2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל
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	םייניב םייפסכה תוחודה תיצמתל םירואב________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	רואב 3 :  -  תוינידמה ירקיע תיאנובשחה
	א.  לש תיאנובשחה תוינידמה,הרבחה  תיאנובשחה תוינידמהמ םייוניש אלל הניה ,םייניבה תוחודב המשוישםייתנשה תוחודב המשויש  תנשל2018 ףיעסב רומאה טעמל ,ב ןלהל.  ומשוי תיאנובשחה תוינידמה יללכ.הרבחה ידי לע הלא תוחודב תוגצומה תופוקתה לכל תויבקעב 
	ב. םישדח םינקת לש הנושארל םושיי יבגל יוליג
	 תוריכח - IFRS 16 ןקת תשיג יפל וצמאל הרחב הרבחה ןקתב רומאל םאתהב .2019 ראוניל 1 םוימ לחה ןקתה תא תמשיימ הרבחה .הריכח ןיגב תובייחתהה תרתי הבוגב איה שומישה תוכז יסכנ תרתי רשאכ יקלח ערפמל םושיי  :2019 ראוניל 1 -ה םויב הנושארל ןקתה םושיי רבדב םינותנ ןלהל .ח"ש ינוילימ 5.8 -כ לש םוכסב הרבחה יסכנו הרבחה תויובייחתה ולדג ןקתה םושיימ האצותכ דמוע הריכחה םכסה לש יזוחה מ"חמל םאתהב םיידיתעה הריכחה ימירזת ןוויהל שמישש תיבירה רועיש .תיתנש תילאיר תיביר 5% לע
	ג. ינקתל יוליגIFRS  םמושיי ינפל הפוקתב םישדח
	 חוטיב יזוח -  IFRS 17  )1(
	 ימואלניב יפסכ חוויד ןקת תא (IASB( םיימואלניב תואנובשח ינקתל הדעווה המסרפ 2017 יאמ שדוחב .)"שדחה ןקתה" הז ק"סב( חוטיב יזוח רבדב 17 רפסמ תוארוהה תא ףילחמו חוטיב יזוחל רשקב יוליגו הגצה ,הדידמ ,הרכהל םיללכ עבוק שדחה ןקתה .חוטיב תורבח לש יפסכה חווידב םייתועמשמ םייונישל םורגל יופצ שדחה ןקתה .אשונב תומייקה
	 םייופצה םינמוזמה ימירזת לש יחכונה ךרעכ תיחוטיבה תובייחתהה תא דודמל שי שדחה ןקתל םאתהב חוורה ,ןכ ומכ .)ןוכיסה חוורמ( ולא תויזחתב המולגה תואדווה יאב תובשחתה ךות חוטיבה יזוחמ לש העפשההו ,יוסיכה תפוקת ינפ לע רכוי רומאכ םיבושיחהמ רזגנה חוטיבה יזוחב יופצה םולגה םא ידיימ ןפואב רכוי דספה .יוסיכה תפוקת ינפ לע איה םג סרפית )תיביר טעמל( תוחנהב םייוניש ךרדב( םימיוסמ חוטיב יזוח יבגל .הדיספמל תכפוה וא תיחוור תויהל היופצ הניא חוטיב יזוח תצובק .רתוי טושפ הדידמ לדומ םשייל ןתינ )הנש דע לש יחוטיב יוסיכ םע ירטנמלא חוטיב יזוח ללכ
	 ,םיסנניפ םירישכמ IFRS 9 דוע לכ ,ירשפא םדקומ ץומיא .2021 ראוניב 1 םוימ לחה םשויי שדחה ןקתה  לש הנושארל םושייה דעומ לש הייחד עיצהל IASB -ב טלחוה 2018 רבמבונ שדוחב .ליבקמב םשוימ .2022 ראוניב 1 םויל תחא הנשב IFRS 17
	 .םייפסכה תוחודה לע ויתוכלשה תא תנחובו ןקתה םושייל ךרעיהל הלחה הרבחה
	(2 )9IFRS  - םייסנניפ םירישכמ
	 ףילחמה ,םייסנניפ םירישכמ - IFRS 9 לש יפוסהו אלמה חסונה תא םסרפ IASB-ה 2014 ילוי שדוחב תא רקיעב הנשמ )"שדחה ןקתה" הז ק"סב( IFRS 9 .הדידמו הרכה :םייסנניפ םירישכמ - IAS 39 תא .IAS 39 תלוחתבש םייסנניפה םיסכנה לכ לע לח אוהו םייסנניפ  םיסכנ לש הדידמהו גוויסה תוארוה
	 תופוקתב .ןגוה יוושב ודדמיי םייסנניפה םיסכנה לכ הנושארל הרכהה תעב יכ עבוק שדחה ןקתה :םיאבה םירבטצמה םיאנתה ינש םימייקתמ םא קר תתחפומ תולעב בוח ירישכמ דודמל שי תובקוע
	ימירזת תא תובגל תנמ לע םיסכנב קיזחהל איה ותרטמש יקסע לדומ תרגסמב קזחומ סכנה • .)"דבלב תיבירהו ןרקה ןחבמ"( םהמ םיעבונה םייזוחה םינמוזמה
	ימירזת תא תובגל תנמ לע םיסכנב קיזחהל איה ותרטמש יקסע לדומ תרגסמב קזחומ סכנה • .)"דבלב תיבירהו ןרקה ןחבמ"( םהמ םיעבונה םייזוחה םינמוזמה
	 ימירזת לבקל ,םימייוסמ םידעומב ,תיאכז הרבחה ,יסנניפה סכנה לש םייזוחה םיאנתה יפ לע • .ןרק תרתי לע תיביר ימולשתו ןרק ימולשת קרו ךא םיווהמה םינמוזמ
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	 רואב3  :- תיאנובשחה תוינידמה ירקיע )ךשמה(
	ינקתל יוליג  .גIFRS   םמושיי ינפל הפוקתב םישדח)ךשמה(
	(2 )9IFRS  - )ךשמה( םייסנניפ םירישכמ
	 ןקתה .ןגוה יווש יפ לע היהת םירחאה םייסנניפה םיסכנהו בוחה ירישכמ רתי לכ לש תבקועה הדידמה ודדמיש בוח ירישכמו דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב ודדמי רשא בוח ירישכמ ןיב הנחבה עבוק שדחה .רחא ללוכ חוור ךרד ןגוה יוושב
	חוורל ופקזיי םישרפההו ,ןגוה יוושב תובקוע תופוקתב ודדמיי םיינוה םירישכמ םניהש םייסנניפ םיסכנ םירישכמב רבודמ םא .רישכמו רישכמ לכ יבגל הרבחה תריחב יפ לע ,רחא ללוכ )דספה( חוורל וא דספהו .דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב םתוא דודמל הבוח ,רחסמ תורטמל םיקזחומה םיינוה
	 ,םיסנניפ בוח ירישכמ לש ךרע תדירי תדידמל םיבלש השולשמ יונבה שדח לדומ ללוכ שדחה ןקתה ,ןכ ומכ"Expected ( םייופצ יארשא ידספה לע ססבתמ אלא ,דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב םידדמנ םניאש לע ססבתהב תאזו םייופצה יארשאה ידספה לש הדידמה ןפוא תא עבוק בלש לכ .)Credit Loss Model" ילעב םיסנניפ םיסכנל הז לדומב הלקה תנתינ ,ןכ ומכ .בוחה רישכמ לש יארשאה ןוכיסב ולחש םייוניש  .תוחוקל ןוגכ ,תורצק יארשא תופוקת
	 תוארוה יפל תושרדנש תוארוה ןתוא תא שדחה ןקתה עבוק ,תויסנניפ תויובייחתה אשונבו העירג ןיינעל .ןגוהה יוושה תפולח ןהיבגל הרחבנ אלש תויסנניפ תויובייחתה יבגלו העירג יבגל IAS 39 ,תובייחתהה לש ןגוהה יוושב יונישה םוכס ,ןגוהה יוושה תפולח הרחבנ ןהיבגלש תויובייחתה יבגל ןגוהה יוושב םייונישה רתי לכ .רחא ללוכ חוורל ףקזיי - הרבחה לש יארשאה ןוכיסב םייונישל סחוימה .רודיג תואנובשחל עגונב תושדח תושירד ללוכ שדחה ןקתה .דספה וא חוורל ופקזיי
	 .2018 ראוניב 1 םויב תוליחתמה תויתנשה תופוקתהמ לחה םשוימ תויהל היה רומא ןקתהIFRS  תא ץמאל חוטיב יזוח הקיפנמש תושייל ריתמש IFRS 4 ןקתל ןוקית םסרופ 2016 רבמטפס שדוחב תשיג"( 2021 ראוניב 1 םויל IFRS 9 ץומיא תא תוחדל וא )"The overlay approach"( תומאתה םע 9 ינמזה רוטפה לש הכראה עיצהל IASB -ב טלחוה 2018 רבמטפס שדוחב .)"ינמזה רוטפה" וא "היחדה .2022 ראוניב 1 םויל דע ,הייחדה תשיג תא וצמיא רשא חוטיב תורבחל IFRS 9 םושיימ
	:םיאבה םינוירטירקב דומעל תושיה לע היחדה תשיג םושיי ךרוצל .IFRS 9 לש יהשלכ הסרג ןכל םדוק המשיי אל תושיה )א .חוטיבל תורושקה תויוליעפ רכינ ןפואב ןה תושיה תויוליעפ )ב
	 לש םירפסב ךרעה .חוטיבל תורושקה תויוליעפ רכינ ןפואב ןה תושיה תויוליעפ ,ןקתל םאתהב ,חוטיבה יזוחמ ודרפוה רשא םיצבושמ םירזגנ וא ןודקיפ יביכר ללוכ ,חוטיב יזוחמ עבונה היתויובייחתה תויובייחתהה לש םירפסב ךרעה רועיש ןכו ;תויובייחתה ללכ לש םירפסב ךרעה ךסל סחיב יתועמשמ אוה :וניה תויובייחתהה ללכ לש םירפסב ךרעה ךסל סחיב חוטיבל תורושקה ;וא 90%-מ לודג  .חוטיבל הרושק הנניאש תיתועמשמ תוליעפ ןיא חטבמל ןכו ,ללוכ 90%-ל 80% ןיב
	 תדמוע איהו רחאמ IFRS 4 ידי לע רשפאתמש יפכ IFRS 9-מ ינמזה רוטפה תא תמשיימ הרבחה  .חוטיבל ןרקיעב תורושק היתויוליעפ ןכש ליעל םינוירטירקב
	רואב 4   :- תוליעפ ירזגמ
	 תויובחה יפנע תא ללוכ יללכה חוטיבה רזגמ .יללכ חוטיב רזגמ וניה רשא חוויד רב דיחי תוליעפ רזגמ הרבחל :םיאבה םיפנעל הקולח היתוחודב הגיצמ הרבחה .שוכרהו
	 יוסיכ קינעמו ןיד יפ לע הבוח איה וב גהונה וא בכרה לעב ידי לע ותשיכר רשא יוסיכב דקמתמ :הבוח בכר ףנע .יעונמ בכרב שומישמ האצותכ )לגר יכלוהל וא בכרב םיעסונל ,בכרה גהנל( ףוג קזנל
	.'ג דצל םורגי חטובמה בכרהש שוכר יקזנו חטובמה בכרל שוכר יקזנ יוסיכב דקמתמ :שוכר בכר ףנע
	 תוירחאו 'ג דצ יפלכ יוסיכ ללוכ( אתנכשמ בגא הנבמ חוטיבו הרידל שוכר קזנ יוסיכב דקמתמ :םירחא שוכר יפנע .)הרידה תסילופב תובחרהכ םיקוושמה ,ישילש דצל םורגי אוהש קזנ ןיגב חטובמה תויובח יוסיכל ,םידיבעמ
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	 רואב4 :- תוליעפ ירזגמ )ךשמה(
	תוליעפ ירזגמל תסחוימ הניאש תוליעפל םיסחייתמה םינותנו םיירקיע חוטיב יפנע יפל יללכ חוטיב יקסע תואצות 
	**2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 9 לש הפוקתל 
	**2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 9 לש הפוקתל 
	**2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 9 לש הפוקתל 
	 

	 
	 
	יללכ חוטיב
	 

	כ"הס
	כ"הס
	 אל סחוימ רזגמל תוליעפה
	 כ"הס חוטיב יללכ 
	שוכר*רחא
	 בכרשוכר
	 בכרהבוח
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	83,562
	83,562
	-
	83,562
	38
	10,176
	73,348
	וטורב תוימרפ

	64,970
	64,970
	 -  
	64,970
	38 
	6,032
	58,900
	הנשמ חוטיב תוימרפ

	18,592
	18,592
	-  
	18,592 
	-  
	4,144 
	4,448
	ריישב תוימרפ

	6,586
	6,586
	-
	6,586
	)3(
	1,307 
	5,282
	םרטש הימרפ תרתיב יוניש ריישב ,החוורוה

	12,006
	12,006
	-
	12,006
	3
	2,837
	9,166
	ריישב וחוורוהש תוימרפ

	2,035
	2,035
	343
	1,692
	1
	194
	1,497
	 ,תועקשהמ םיחוורןומימ תוסנכהו וטנ

	6,367
	6,367
	 -  
	6,367 
	8 
	30
	029
	תולמעמ תוסנכה

	20,408
	20,408
	343
	20,065
	12
	3,361
	16,692
	תוסנכהה לכ ךס

	47,811
	47,811
	- 
	47,811
	24 
	5,402
	42,385
	 ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת  וטורב חוטיב יזוח

	38,255
	38,255
	- 
	38,255
	14
	4,287
	33,954
	 הנשמה יחטבמ לש םקלח תויובייחתהב יונישבו םימולשתב חוטיב יזוח ןיגב

	9,556
	9,556
	- 
	 9,556
	10
	1,115
	8,431
	 ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב יזוח

	6,735
	6,735
	-  
	6,735 
	50 
	1,219
	5,466
	תואצוהו  קוויש תואצוה ,תולמע תורחא השיכר

	2,871
	2,871
	294
	2,577 
	13 
	 358 
	2,206
	תויללכו הלהנה תואצוה

	 272
	 272
	206 
	66 
	- 
	 3
	63 
	ןומימ תואצוה

	19,434
	19,434
	500
	18,934
	73
	2,695
	16,166
	תואצוהה לכ ךס

	974
	974
	)157( 
	1,131
	)61(
	666
	526
	לע םיסמ ינפל )דספה( חוור הסנכהה

	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	םיסמ ינפל רחא ללוכ )דספה( חוור הסנכה לע

	974
	974
	)157(
	1,131
	)61(
	666
	526
	 ללוכה )דספה( חוורה לכ ךס הסנכה לע םיסמ ינפל הפוקתל

	76,659
	76,659
	- 
	76,659
	43
	5,023
	71,593
	 ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה2019 רבמטפסב 30 םויל וטורב

	15,163
	15,163
	-
	15,163
	12 
	1,599
	13,552
	  ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה 2019 רבמטפסב 30 םויל ריישב


	 .דבלב תוריד ףנעב תוליעפ ללוכ רחא שוכר ףנע* 
	  תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח העשת לש הפוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל** .הז דעומב תיחוטיב 
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	 רואב4  :- תוליעפ ירזגמ )ךשמה(
	)ךשמה( חוויד ינב םירזגמ תודוא עדימ
	תוליעפ ירזגמל תסחוימ הניאש תוליעפל םיסחייתמה םינותנו םיירקיע חוטיב יפנע יפל יללכ חוטיב יקסע תואצות
	**2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 3 לש הפוקתל
	**2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 3 לש הפוקתל
	**2019 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח 3 לש הפוקתל
	 

	יללכ חוטיב
	יללכ חוטיב
	 

	כ"הס
	כ"הס
	 אל סחוימ רזגמלתוליעפה
	 כ"הסחוטיב יללכ
	 שוכר*רחא
	 בכרשוכר
	 בכרהבוח
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	11,620
	11,620
	-
	11,620
	20
	560
	11,040
	וטורב תוימרפ

	9,276
	9,276
	-
	9,276
	17
	336
	8,923
	הנשמ חוטיב תוימרפ

	2,344
	2,344
	-
	2,344
	3
	224
	2,117
	ריישב תוימרפ

	(2,203)
	(2,203)
	-
	(2,203)
	-
	(829)
	(1,374)
	םרטש הימרפ תרתיב יוניש ריישב ,החוורוה

	4,547
	4,547
	-
	4,547
	3
	1,053
	3,491
	ריישב וחוורוהש תוימרפ

	661
	661
	88
	573
	(1)
	52
	522
	 ,תועקשהמ םיחוורןומימ תוסנכהו וטנ

	2,507
	2,507
	-
	2,507
	4
	120
	2,383
	תולמעמ תוסנכה

	7,715
	7,715
	88
	7,627
	6
	1,225
	6,396
	תוסנכהה לכ ךס

	18,940
	18,940
	-
	18,940
	9
	2,352
	16,579
	ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת  וטורב חוטיב יזוח

	15,218
	15,218
	-
	15,218
	6
	1,857
	13,355
	 הנשמה יחטבמ לש םקלחתויובייחתהב יונישבו םימולשתב חוטיב יזוח ןיגב

	3,722
	3,722
	-
	3,722
	3
	495
	3,224
	ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב יזוח

	3,399
	3,399
	-
	3,399
	17
	609
	2,773
	 תואצוהו  קוויש תואצוה ,תולמע תורחא השיכר

	737
	737
	81
	656
	3
	98
	555
	תויללכו הלהנה תואצוה

	103
	103
	69
	34
	-
	3
	31
	ןומימ תואצוה

	7,961
	7,961
	150
	7,811
	23
	1,205
	6,583
	תואצוהה לכ ךס

	(246)
	(246)
	(62)
	(184)
	(17)
	20
	(187)
	 לע םיסמ ינפל )דספה( חוור הסנכהה

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 םיסמ ינפל רחא ללוכ )דספה( חוור הסנכה לע

	(246)
	(246)
	(62)
	(184)
	(17)
	20
	(187)
	 ללוכה )דספה( חוורה לכ ךסהסנכה לע םיסמ ינפל הפוקתל

	76,659
	76,659
	-
	76,659
	43
	5,023
	71,593
	 ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה2019 רבמטפסב 30 םויל וטורב

	15,163
	15,163
	-
	15,163
	12
	1,599
	13,552
	 ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה2019 רבמטפסב 30 םויל ריישב


	.דבלב תוריד ףנעב תוליעפ ללוכ רחא שוכר ףנע*
	 תוליעפב הלחה םרט הרבחהו תויה 2018 רבמטפסב 30 םויב המייתסהש םישדוח השולש לש הפוקתל האוושה ינותנ םיגצומ אל** .הז דעומב תיחוטיב 
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	 רואב4  :- תוליעפ ירזגמ )ךשמה(
	 חוויד ינב םירזגמ תודוא עדימ)ךשמה(
	תוליעפ ירזגמל תסחוימ הניאש תוליעפל םיסחייתמה םינותנו םיירקיע חוטיב יפנע יפל יללכ חוטיב יקסע תואצות
	** 2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל
	** 2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל
	** 2018 רבמצדב 31 םויב המייתסהש הנשל
	TH

	יללכ חוטיב
	יללכ חוטיב
	TH

	כ"הס
	כ"הס
	 אל סחוימ רזגמלתוליעפה
	כ"הסחוטיביללכ
	שוכר*רחא
	 בכרהבוח
	TH

	רקובמ
	רקובמ
	TH

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	TH

	4,065
	4,065
	-
	4,065
	43
	4,022 
	וטורב תוימרפ

	2,849
	2,849
	-
	2,849
	26
	2,823
	הנשמ חוטיב תוימרפ

	1,216
	1,216
	-
	1,216
	17
	1,199
	ריישב תוימרפ

	1,105
	1,105
	-
	1,105
	13
	1,092
	םרטש הימרפ תרתיב יוניש ריישב ,החוורוה

	111
	111
	-
	111
	4
	107
	ריישב וחוורוהש תוימרפ

	4
	4
	-
	4
	-
	4
	 תוסנכהו וטנ ,תועקשהמ םיחוור ןומימ

	45
	45
	-
	45
	1
	44
	תולמעמ תוסנכה

	160
	160
	-
	160
	5
	155
	תוסנכהה לכ ךס

	843
	843
	-
	843
	17
	826
	ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת  וטורב חוטיב יזוח

	251
	251
	-
	251
	3
	248
	 הנשמה יחטבמ לש םקלח יונישבו םימולשתבחוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב

	592
	592
	-
	592
	14
	578
	ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב יזוח

	1,357
	1,357
	-
	1,357
	42
	1,315
	תואצוהו  קוויש תואצוה ,תולמע תורחא השיכר

	1,324
	1,324
	132
	1,192
	35
	1,157
	תויללכו הלהנה תואצוה

	3,273
	3,273
	132
	3,141
	91
	3,050
	תואצוהה לכ ךס

	)3,113(
	)3,113(
	)132(
	)2,981(
	)86(
	)2,895(
	הסנכהה לע םיסמ ינפל דספה

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 לע םיסמ ינפל רחא ללוכ דספה הסנכה

	)3,113(
	)3,113(
	)132(
	)2,981(
	)86(
	)2,895(
	 ינפל הפוקתל ללוכה דספהה לכ ךס הסנכה לע םיסמ

	4,002
	4,002
	-
	4,002
	37
	3,965
	 ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה 2018 רבמצדב 31 םויל וטורב

	 ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה2018 רבמצדב 31 םויל ריישב
	 ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה2018 רבמצדב 31 םויל ריישב
	1,161
	-
	1,161
	14
	1,147


	.דבלב תוריד ףנעב תוליעפ ללוכ רחא שוכר ףנע*
	 .שוכר בכר ףנעב תוסילופ רוכמל הלחה םרט הרבחה 2018 רבמצדב 31 םויל ןוכנ**
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	רואב 5  : - ןוה תושירדו ימצע ןוה
	ןוה תושירדו לוהינ
	(1)  םיתוריש חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקתל םאתהב הרבחה לש םייקהו שרדנה ןוהה רבדב םינותנ ןלהל ןוה( )חוטיב( םייסנניפז"עשתה )חטבממ שרדנה ילמינימ ימצע- 2017. 
	 רבמצדב 31 םויל 2018
	 רבמצדב 31 םויל 2018
	 רבמצדב 31 םויל 2018
	 30 םויל2019 רבמטפסב
	TH

	רקובמ
	רקובמ
	רקובמ יתלב
	TH

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	TH

	15,932
	15,932
	21,003
	תויחנהו ןוהה תונקת יפ לע שרדנה םוכסה )א( הנוממה

	TR
	TD
	TD
	:ןוהה תונקת יפ לע בשוחמה םייקה ןוהה םוכס

	38,577
	38,577
	38,664
	יסיסב ינושאר ןוה

	38,577
	38,577
	38,664
	ןוהה תונקת יפ לע בשוחמה םייקה ןוהה ךס

	22,645
	22,645
	17,661
	)*( חודה םויל  ףדוע


	(א) הנוממה תויחנהו ןוהה תונקת יפ לע שרדנה םוכסה טורפ
	רבמצדב 31 םויל 2018
	רבמצדב 31 םויל 2018
	רבמצדב 31 םויל 2018
	 30 םויל2019 רבמטפסב
	TH

	רקובמ
	רקובמ
	רקובמ יתלב

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא

	TR
	:ןיגב ןוה תושירד ,ללוכ שרדנה םוכסה

	15,000
	15,000
	15,000
	שרדנ ינושאר ןוה/יללכ חוטיבב תוליעפ

	451
	451
	4,056
	םירחא םיסכנו העקשה יסכנ

	80
	80
	1,533
	םיילועפת םינוכיס

	401
	401
	414
	יללכ חוטיבב הפורטסטק ינוכיס

	15,932
	15,932
	21,003
	ןוהה תונקת יפ לע שרדנה םוכסה לכה ךס תונקותמה


	םג הפופכ חוטיב תורבחב ןוה יפדועמ דנדיביד תקולח ,תורבחה קוחב תויללכה תושירדה דבלמ  )*(  .העקשהה יכרד תונקתב הדימעו תוליזנ תושירדל
	(2)  םושייל תוכרעיהה תומדקתה רבדב םיטרפSolvency II:
	ססובמ חוטיב תורבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ םושייל תוארוה ומסרופ 2017 ינוי שדוחבםאתהב ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ םייקת חוטיב תרבח ןהיפל ,)"תושדחה תוארוהה"( Solvency IIםיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת תוארוה תא םייקל התבוחמ עורגל ילבמ תאזו ,רומאכ תוארוהל .)"ןוהה תונקת"( 2017 -ז"עשתה ,)חטבממ שרדנה ילמינימ ימצע ןוה( )חוטיב(
	 רושיא תא לבקת חוטיב תרבחש רחאלש ךכ ,ןוהה תונקת ןוקיתל לעפי הנוממה יכ ןייוצ ,ןכ ומכ ןוה ןיינעל ןוהה תונקת ,םייפסכה היתוחודב תושדחה תוארוהה םושיי לע תרוקיב העצובש הנוממה תולח הרבחה לע ,רומאכ הנוממה רושיא תלבקל דע ,ךכיפל .הילע ולוחי אל שרדנ ילמינימ ימצע .ליבקמב תושדחה תוארוההו ןוהה תונקת
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	 רואב5 :- ןוה תושירדו ימצע ןוה )ךשמה(
	)ךשמה( ןוה תושירדו לוהינ
	(3)  ססובמ ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמSolvency II
	 ססבתהב חוטיב תורבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ םושייל תוארוה ומסרופ 2017 ינוי שדוחב ,ליעל רומאכ לחה תמשוימו יפוריאה דוחיאה ידי לע הצמואש ,)"הביטקרידה"( ״Solvency II״ תביטקריד תוארוה לע .וב תורבחה תונידמה לכב 2016 ראונימ ,םתדידמו םלוהינל םיטרדנטסו חוטיב תורבח תופושח םהל םינוכיס לש הפיקמ הניחב תללוכ הביטקרידה :םיכבדנ השולש לע תססובמו ,םיימינפ הרקב יכילהתל עגונה ,יתוכיא ינש ךבדנ ,ןוכיס ססובמ ןועריפ רשוכ סחי וניינעש יתומכ ןושאר ךבדנ ישילש ךבדנו )ORSA( ןועריפ רשוכו םינוכיס לש ימצע הכרעה ךילהתלו ידיגאת לשממל ,םינוכיס לוהינל .יוליג תושירד וניינעש לארשיב קושל המאתה ךות ,תוולנה היתוארוהו הביטקרידה יפל יתומכה ךבדנה ל
	:ןוה תושירד לש תומר יתש תומייק תוארוהל םאתהב
	 לע ססובמו םינוכיסל שיגר SCR -ה .)"SCR"( חוטיב תרבח לש ןוערפה רשוכ לע הרימשל שרדנה ןוהה • חיטבהל הדעונ וז השירד .שדחה ןוערפה רשוכ רטשמ םושייל תויחנהה סיסב לע דיתע ינפ הפוצ בושיח .חוקיפה תויושר לש תיתעו תקיודמ תוברעתה
	 לע ססובמו םינוכיסל שיגר SCR -ה .)"SCR"( חוטיב תרבח לש ןוערפה רשוכ לע הרימשל שרדנה ןוהה • חיטבהל הדעונ וז השירד .שדחה ןוערפה רשוכ רטשמ םושייל תויחנהה סיסב לע דיתע ינפ הפוצ בושיח .חוקיפה תויושר לש תיתעו תקיודמ תוברעתה
	.)"ןוה ףס" וא "MCR"( ןוה לש תילמינימ המר •

	 ןוהה תונקת יפל שרדנה ילמינימה ינושארה ןוהה םוכס ןיבש הובגל הווש היהי ןוהה ףס ,תוארוהל םאתהב 25% ןיבש חווטב יוצמה ,)תויחנהב ןתרדגהכ( תוימרפו חוטיב תודותע הבוגמ רזגנה םוכס ןיבל .SCR-המ 45% ןיבל
	:ןלהלדכ רבעמ תוארוה ,רתיה ןיב ,ללוכ יסנבלוס רזוח
	1) ( ןוהה תושירדב הדימעSCR)-  רשוכל שרדנה ןוהה םויב התליחתש הפוקתב חוטיב תרבח לש ןועריפ30  ,ינויב2017  םויב המויסו31  רבמצדב2024 ״(הסירפה תפוקתב ,הגרדהב הלעי )״- 5% מ לחה ,הנש לכ-60% המSCR -  אולמל דעוה- SCR. 
	2)  רשאכ ,חוויד דעומ לכב חטבמה י״ע תוקזחומה תועקשה לש םימיוסמ םיגוס לע תנטקומ ןוה תשירד ךשמב יתגרדה ןפואב לדגתו ךלת וז השירד7  הרועישל עיגת ולא תועקשה ןיגב ןוהה תשירדש דע םינש.אלמה 
	 ימצע ןוה ללוכ 1 דבור ןוה .2 דבור ןוהו 1 דבור ןוהמ בכרוי חוטיב תרבח לש ימצעה ןוהה ,יסנבלוס רזוח יפל םינונגנמ םע ןוה ירישכמ םיללוכ 2 דבור ןוהו ףסונ 1 דבור ןוה .ףסונ 1 דבור ןוהו ,רזוחה תוארוה יפל בשוחמה דעומ ינפל וקפנוה רשא ינושילש ןוהו בכרומ ינשמ ןוה ,תוחנ ינשמ ןוה ירישכמ תוברל םידספה תגיפסל 2 דבור ןוהב םילולכה םיביכרה רועישש ךכ ,SCR ןיינעל ימצע ןוה בכרה לע תולבגמ ללוכ רזוחה .הליחתה .)הסירפה תפוקתב SCR -המ 50%( 40% לע הלעי אל
	.ליעל 'ג1 רואב האר םיטרפל .ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד ןיינעל ןוהה קוש תושרמ תולקה הלביק הרבחה
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	רואב 6 :  –  םירישכמיסנניפםי
	 תורתיו םיאכז ,הבוח תורתי םיבייח ,הייבגל תוימרפ ,םינמוזמ יוושו םינמוזמ לש םייפסכה תוחודב הרתיה םיגצומ תורחא תויסנניפ תועקשהו תוינמ ,םיריחס בוח יסכנ .םהלש ןגוהה יוושל הבורק וא תומאות תוכז ףיעסב תתחפומ תולעב םיגצומ )תואוולהו תונודקפ( םיריחס םניאש בוח יסכנ .דספהו חוור ךרד ןגוה יוושב  .ןלהל םיבייחו תואוולה
	א . תויסנניפ תועקשה בכרה תורחא
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	 
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 
	 

	כ"הס
	כ"הס
	תואוולהםיבייחו
	 יוושב םידדמנ חוור ךרד ןגוה דספהו
	 
	 

	49,498
	49,498
	-
	49,498
	)1(
	םיריחס בוח יסכנ

	7,756
	7,756
	7,756
	-
	)2(
	םיריחס םניאש בוח יסכנ

	5,233
	5,233
	-
	5,233
	)3(
	תוינמ

	4,639
	4,639
	-
	4,639
	)4(
	רחא

	67,126
	67,126
	7,756
	59,370
	 
	כ"הס


	2018 רבמצדב 31 םויל
	2018 רבמצדב 31 םויל
	2018 רבמצדב 31 םויל
	 
	 

	רקובמ
	רקובמ
	 
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 
	 

	כ"הס
	כ"הס
	תואוולהםיבייחו
	יוושב םידדמנ חוור ךרד ןגוה דספהו
	 
	 

	6,001
	6,001
	6,001
	-
	)2(
	םיריחס םניאש בוח יסכנ

	6,001
	6,001
	6,001
	-
	כ"הס


	(1) םיריחס בוח יסכנ בכרה:
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	תתחפומ תולע
	תתחפומ תולע
	םירפסב ךרעה
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	21,498
	21,498
	 
	תויתלשממ בוח תורגא

	 
	 
	 
	:םירחא בוח יסכנ

	26,933
	26,933
	27,654
	הרמהל םינתינ םניאש םירחא בוח יסכנ

	48,431
	48,431
	49,498
	םיריחס בוח יסכנ כ"הס

	 
	 
	-
	)רבטצמב( דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי
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	 רואב6  :- םירישכמ יסנניפםי )ךשמה(
	 תורחא תויסנניפ תועקשה בכרה .א)ךשמה(
	(2) םיריחס םניאש בוח יסכנ בכרה:
	 רבמטפסב 30 םויל  2019
	 רבמטפסב 30 םויל  2019
	 רבמטפסב 30 םויל  2019
	 

	)*( םירפסב ךרעה
	)*( םירפסב ךרעה
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	1,722
	1,722
	םיבייחו תואוולה

	6,034
	6,034
	םיקנבב תונודקפ

	7,756
	7,756
	םיריחס םניאש בוח יסכנ כ"הס

	-
	-
	)רבטצמב( דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי

	  םיריחס םניאש בוחה יסכנ לש ןגוהה יוושה )*( .םירפסב ךרעל בורק    
	  םיריחס םניאש בוחה יסכנ לש ןגוהה יוושה )*( .םירפסב ךרעל בורק    


	2018 רבמצדב 31 םויל
	2018 רבמצדב 31 םויל
	2018 רבמצדב 31 םויל
	 

	ןגוה יווש
	ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה
	 

	רקובמ
	רקובמ
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	6,001
	6,001
	6,001
	םיקנבב תונודקפ

	6,001
	6,001
	6,001
	 םיריחס םניאש בוח יסכנ כ"הס

	 
	 
	-
	)רבטצמב( דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי


	(3)  :תוינמ בכרה
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	ןגוה יווש
	ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא 
	ח"ש יפלא 
	 

	5,219
	5,219
	5,219
	תוריחס תוינמ

	14
	14
	14
	תוריחס ןניאש תוינמ

	5,233
	5,233
	5,233
	תוינמ כ"הס

	 
	 
	-
	)רבטצמב( דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי


	(4)  בכרהא:תורח
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	ןגוה יווש
	ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא 
	ח"ש יפלא 
	 

	4,635
	4,635
	4,635
	תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	 4
	 4
	 4
	תוריחס ןניאש תורחא תויסנניפ תועקשה

	4,639
	4,639
	4,639
	תורחא כ"הס

	 
	 
	-
	)רבטצמב( דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי
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	 רואב6  :–  םירישכמיסנניפםי )ךשמה(
	 .בריהריכיןגוה יווש ת
	 :אבה ןפואב ורדגוה ןגוה יוושל תונושה תומרה
	 .םיהז םירישכמל ליעפ קושב )םימאותמ אל( םיטטוצמ םיריחמב שומיש ידי לע דדמנה ןגוה יווש - 1 המר המרב םילולכ םניאש ,םירישי יתלב וא םירישי ,םיפצנ םינותנב שומיש ידי לע דדמנה ןגוה יווש - 2 המר   .ליעל 1  .םיפצנ קוש ינותנ לע םיססובמ םניאש םינותנב שומיש ידי לע דדמנה ןגוה יווש - 3 המר
	 ,)םיריחס םניאש בוח יסכנ ללוכ אל( הרבחה לש תוריחסה תויסנניפה תועקשהה לכ לש ןגוהה יוושה תדידמ םיריחס םניאש בוח יסכנ לש ןגוהה יוושה תדידמ .1 המר תווהמ ,דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב תודדמנה .3 המרו 2 המר תווהמ דבלב יוליג יכרצל גצומ ןגוהה םיווש רשאו תתחפומ תולעב םידדמנה ,הרבחה לש
	:תומרל הקולחב םייסנניפ םיסכנ לש ןגוה יווש
	:תומרל הקולחב םיקזחומה םיסכנה תא הגיצמה הלבט ןלהל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	כ"הס
	כ"הס
	3 המר
	2 המר
	1 המר
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	49,498
	49,498
	-
	-
	49,498
	םיריחס בוח יסכנ

	7,756
	7,756
	1,722
	6,034
	 
	 םניאש בוח יסכנ םיריחס

	5,233
	5,233
	-
	-
	5,233
	תוינמ

	4,639
	4,639
	-
	-
	4,639
	 תויסנניפ תועקשה תורחא

	67,126
	67,126
	1,722
	6,034
	59,370
	כ"הס


	ג .תויובייחתה תויסנניפ:
	 ןגוהה יוושה .ח"ש יפלא 5,607 לש ךסב הריכחב סכנ ןיגב תיסנניפ תובייחתה הרבחל 2019 רבמטפסב 30 םויל  .םירפסב ךרעל בורק תובייחתהה לש
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	רואב 7   :- הסנכהה לע םיסמ:
	א. הרבחה לע םילחה סמה יקוח
	תודסומ לש תוסנכה לע לחה סמה .1975-ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוחב ותרדגהכ "יפסכ דסומ" הניה הרבחה  .חוור סממו תורבח סממ בכרומ םייפסכ
	ב.  ףנעל םידוחיי סמ ירדסהחוטיבה
	 :סמה תונוטלש םע םכסה
	 ,הנש ידמ ןכדעתמו שדחתמה )"סמה םכסה"( םכסה םייק סמה תונוטלש ןיבל חוטיבה תורבח תודחאתה ןיב   .םירומאה תונורקעל םאתהב וכרענ םייפסכה תוחודה .ףנעל תוידוחיי סמ תויגוס רידסמה
	ג. הרבחה לש תוסנכהה לע םילחה סמה ירועיש
	(1 ).חוור סממו תורבח סממ בכרומ הרבחה םללכבו םייפסכ תודסומ לע לחה ירוטוטטסה סמה
	:יפסכ דסומ הניהש ,הרבחה לע םילחה םיירוטוטטסה סמה ירועיש ןלהל )2(
	 ללוכ סמ רועישםייפסכ תודסומב
	 ללוכ סמ רועישםייפסכ תודסומב
	 ללוכ סמ רועישםייפסכ תודסומב
	חוור סמ רועיש
	תורבח סמ רועיש
	 

	%
	%
	הנש

	34.19
	34.19
	17.00
	23.0
	ךליאו 2018


	רואב 8  : - תויורשקתהו תויולת תויובייחתה
	.א  תויולת תויובייחתה
	 םיתורישה לש םתובכרוממ ,רתיה ןיב ,תעבונה ,התמכל וא/ו הכירעהל ןתינ אל רשא ,תיללכ הפישח תמייק ,לארשיב חוטיבה ףנע לש הברה היצלוגרהו םייחוטיבה םירצומה תובכרומ .היחטובמל הרבחה ידי לע םינתינה יזוחל םירחאה םידדצה ןיבל הרבחה ןיב תונשרפו עדימ ירעפ בקע תונעטל לאיצנטופ ,רתיה ןיב ,םבוחב םינפוצ תונעטה יגוס תא שארמ תופצל ןתינ אל .םיירוטלוגרו םיירחסמ םיאנת לש הכורא הרושל תועגונה ,חוטיבה .ךכמ תעבונה הפישחהו תונוש תונעבות תרגסמב םוחתב ולעויש תויונשרפהו
	 םירזוח תוטויטבו ףקותב םניהש םירזוחב ,הנוממה לש תויחנהו םיירוטלוגר םייוניש לשב הפישח תמייק ןכ ומכ ילעב םקלחש ,םינוש םיאשונב "תוינורקע תוערכה"ו "הנוממ תודמע"ב ןכו םהיבגל םינויד םימייקתמ ןיידעש  .תויטפשמו תוילועפת תוכלשה
	 ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממל תונולת תעל תעמ תושגומש ךכמ תעבונה ,תיללכ הפישח תמייק ,ףסונב לע ףטוש ןפואב תולפוטמ ולא תונולת .ןידה וא/ו חוטיב תוסילופ יפ לע םיחטובמ תויוכזל סחיב רצואה דרשמב תולולע ,הערכה ןהב ןתניתש לככו םא ,הלא תונולתב חוקיפה תוערכה .הרבחב רוביצה תונולת תקלחמ ידי תשגהל ןוכיס םג םייק םירבדה עבטמ .םיחטובמ לש תובחר תוצובק לע תולחה ,תויבחור תוערכהכ ףא ןתניהל  .הרבחה דגנ תויגוציי תונעבות
	.ב  תויורשקתה
	 לוהינ ימד הרבחה םלשת ויפל ,םאה תרבח םע םכסהב הרבחה הרשקתה 2019 תנשל ןושארה ןועברה ךלהמב הרבחה םלשתש םוכסה ,םכסהה יפ-לע .)"םכסהה"( םינוש םיתורישו לוהינ יתוריש ןתמ רובע םאה תרבחל יפלא 950 מ תוחפ אלו מ"עמ תפסותב וטורב תוימרפמ תוסנכהמ מ"עמ תפסותב 1.65% לע דומעי םאה תרבחל ,םיינוריעה םיסימהו תופטושה הריכחה תויולע תא רקיעב םיללוכ רומאכ לוהינה ימד .מ"עמ תפסותב הנשל ח"ש הרבחה הקינעמש םיתוריש ןיגב תונבשחתה םג תמייק םכסהב יכ ןייוצי .יסחיה הקלח ןיגב הרבחה תאשונ םהב דעו 2019 ראוניב 1 םוימש הפוקתל וניה םכסהה .ח"ש יפלא 5 לש ךסב עובק ישדוח םוכס תרומת םאה תרבחל ידי לע רשוא םכסהה .תר
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	תורחא תויסנניפ תועקשה טוריפ
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	כ"הס
	כ"הס
	םיבייחו תואוולה
	 ךרד ןגוה יווש דספהו חוור
	 

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב
	 

	ח”ש יפלא
	ח”ש יפלא
	 

	49,498
	49,498
	-
	49,498
	)1( םיריחס בוח יסכנ

	7,756
	7,756
	7,756
	-
	 )2( םיריחס םניאש בוח יסכנ

	5,233
	5,233
	-
	5,233
	)3( תוינמ

	4,639
	4,639
	-
	4,639
	)4( תורחא

	67,126
	67,126
	7,756
	59,370
	כ"הס


	 ויוושל ףפוח דעומ ותואל םירפסב ויווש רשא ,ח”ש יפלא 6,001 ךסב קנבב ןודקיפ הרבחל :2018 רבמצדב 31 םויל  .ןגוהה
	(1) םיריחס בוח יסכנ
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	תתחפומ תולע
	תתחפומ תולע
	םירפסב ךרעה
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	21,498
	21,498
	21,844
	תויתלשממ בוח תורגא

	 
	 
	 
	:םירחא בוח יסכנ

	26,933
	26,933
	27,654
	הרמהל םינתינ םניאש

	48,431
	48,431
	49,498
	םיריחס בוח יסכנ כ"הס

	-
	-
	דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי )רבטצמב(


	(2) םיריחס םניאש בוח יסכנ
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	תתחפומ תולע
	תתחפומ תולע
	םירפסב ךרעה
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	 
	 
	 
	 םינתינ םניאש םירחא בוח יסכנ : הרמהל

	1,722
	1,722
	1,722
	 ,םיבייחו תואוולהכ םיגצומ םיקנבב תונודקפ טעמל

	6,034
	6,034
	6,034
	םיקנבב תונודקפ

	7,756
	7,756
	7,756
	םיריחס םניאש בוחה יסכנ לכה ךס

	 
	 
	-
	 דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי )רבטצמב(
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	תורחא תויסנניפ תועקשה טוריפ )ךשמה(
	(3) תוינמ
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	 תולע
	 תולע
	םירפסב ךרעה
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	5,025
	5,025
	5,219
	תוריחס תוינמ

	13
	13
	14
	 תוריחס ןניאש תוינמ

	5,038
	5,038
	5,233
	תוינמ כ"הס

	 
	 
	-
	דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי )רבטצמב(


	(4)  תורחא תויסנניפ תועקשה
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	)רקובמ יתלב( 2019 רבמטפסב 30 םויל
	 

	תולע
	תולע
	םירפסב ךרעה
	 

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא
	 

	4,546
	4,546
	4,635
	 תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	-
	-
	4
	 ןניאש תורחא תויסנניפ תועקשה  תוריחס

	4,546
	4,546
	4,639
	תורחא תויסנניפ תועקשה כ"הס

	 
	 
	- 
	 דספה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי )רבטצמב(
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