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מבוא 
פרק זה מתאר את עסקי ווישור חברה לביטוח בע"מ )"החברה", "התאגיד"( נכון ליום 31 בדצמבר 2019 וסוקר את 

החברה והתפתחות עסקיה, כפי שחלו בשנת 2019 )"תקופת הדוח"(. החברה התאגדה בחודש ינואר 2018 וקיבלה 

רשיון מבטח בחודש יוני 2018, הנתונים בדוח מעודכנים ליום 31 דצמבר 2019, אלא אם צוין מפורשות אחרת. 

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

הביטוח של החברה, ערוך על פי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א- 1981, והוראות 

הממונה על  רשות  שוק ההון , ביטוח  וחיסכון  לעניין תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי של חברות ביטוח , הקובעות, 

בין היתר, את מבנה הדיווח והמידע שייכלל בדוח התקופתי של חברות ביטוח. 

פרק זה בדוח התקופתי כולל, בין היתר, תיאור כלל י ותמציתי  של מוצרי הביטוח של החברה, המובא ים לצרכי הדוח 

בלבד. תנאי מוצרי הביטוח המחייבים את המבטח הם רק אלה המפורטים בחוזי הביטוח )פוליסות( הרלוונטיים 

שנכרתו על ידה )על נספחיהן וצרופותיהן(. בהתאם לכך, התיאור המובא בדוח זה לא ישמש לצרכי פרשנות חוזי 

הביטוח ולא יהווה מקור להסתמכות כלשהי לגבי תנאי הביטוח ואין בו כדי כדי להוות ייעוץ או המלצה בקשר 

לפעולות במוצרי החברה או המנעות מהן. 

יש לקרוא את הדוח התקופתי, על כל חלקיו, 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 ז ה. 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 עת יד  

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

נוסף או שונה בקשר למידע כאמור יגיע לידיעתה.    
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הג דרות 
עסקי החברה הינם בתחומים הדורשים היכרות עם מונחים מקצועיים, החיוניים להבנת עסקיה. על מנת לתאר את 

עסקי החברה באופן בהיר ככל שנית ן,  פרק תיאור עסקי התאגיד  כולל  שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלו, בצירוף 

הסברים וביאורים, ככל שניתן. 

למען הנוחות, בפרק זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצדם, אלא אם צוין מפורשות אחרת: 

"ביטוח כללי" – כהגדרתו בסעיף 28 לחוק הפיקוח על הביטוח: ביטוח שאינו כלול בענף ביטוח פנסיוני או בע נף 

ביטוח ימי; ביטוח מפני סיכון תאונה, מחלה או נכות. 

"ביטוח משנה"  –   ביטו ח שנועד להפחית ולפזר את רמת הסיכון שחברת ביטוח נוטלת על עצמה וזאת על ידי העברת 

הסיכון למספר מבטחים אחרים  ו/או על  מנת לבטח סיכונים בהיקף גדול מהיכולת הכלכלית הטבעית של חברת 

ביטוח ו/או לצורך ניהול יעיל יותר של הון החברה. חברת הביטוח מעבירה למבטחי המשנה שלה חלק מהסיכונים 

הביטוחים הכספיים בהם היא נושאת כלפי מבוטחיהן. סוגי הסכמי ביטוח המשנה העיקריים הינם: 

• "EOL (Excess Of Loss)"  -  הסכם ביטוח משנה  בלתי יחסי, בו מבטח המשנה מקב ל פרמיה )סכום קבוע לכל 

פוליסה או אחוז מכל הפרמיות בענף הביטוח הרלוונטי(, שתמורתו הוא מכסה נזקים מעל סכומים מסוימים 

)אקסס(, עד גובה גבול אחריותו על פי ההסכם. בתביעות בהן סך התשלומים למקרה או לאירוע הינם בסכום 

הגבוה מסכום האקסס שנקבע בהסכם, מבטחי המשנה יישאו ביתרת הסכום עד לגובה גבול האחריות על פי 

ההסכם. בסוג ביטוח זה לא משולמת בדרך כלל עמלה לחברת הביטוח;  

• "Surplus Lines"– הסכם לביטוח משנה יחסי, בו קובעת חברת הביטוח את חלקו של מבטח המשנה 

בסיכון. בסוג זה של הסכם, חברת הביטוח מוסרת למבטח המשנה ידות, שהן כפולות של חלק מהשייר 

שלה )החלק של חברת הביטוח בסיכון(, עד למספר מירבי של ידות שנקבע בהסכם. החלק ש ל 

מבטח המשנה בסיכון יכול להשתנות בין פוליסות שונות.  

• "Quota Share " –  הסכם לביטוח משנה יחסי, בו קיימת חלוקה יחסית של הפרמיה, של הסיכון הביטוחי ושל 

תשלום התביעות, בין חברת הביטוח לבין מבטחי המשנה.  החלוקה בין חברת הביטוח למבטחי המשנה נקבעת 

מראש, בשיעור קבוע לכל הפוליסות הקיימות בחברה בענף ביטוח מסוים, לפעמים בחלוקה לסוג ביטוח באותו 

ענף, בשנה מסויימת, ובתמורה חברת הביטוח מקבלת בדרך כלל עמלה ממבטח המשנה. שיעורי וסוגי העמלות 

משתנים מהסכם להסכם.  

• "ביטוח משנה פקולטט יבי" –  הסכם לביטוח משנה  יחסי, הנערך לכיסוי סיכונים מיוחדים, הגלומים בפוליסות 

ספציפיות. בביטוח משנה מסוג זה יבוטחו לרוב עסקים ספציפיים, כשסכום הביטוח עולה בהיקפו על קיבולת 

הסכמי ביטוח המשנה החוזים שצוינו לעיל או שהוא נופל בחריגי הסכמי ביטוח המשנה החזויים. 

• "ביטוח קטסטרופה"- ביטוח משנה בלתי יחסי מפני נזקי קטסטרופה, שעלולים להשפיע על מספר גדול של 

סיכונים מצטברים, המבוטחים על ידי חברת הביטוח. נזקים המוגדרים כנזקי קטסטרופה הם לרוב נזקי טבע, 

כגון: רעידת אדמה, ברד, שיטפון וכו'. בסוג ביטוח משנה זה לא משולמת עמלה לחברת הביטוח. 

"גוף מוסדי" – מבטח או חברה מנהלת, כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על הביטוח.  

"דמי ביטוח", "פרמיה" – הסכום הכולל שעל המבוטח לשלם למבטח, בהתאם לתנאי הפוליסה )חוזה הביטוח( 

שרכש המבוטח.  
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"דוחות כספיים" –דוחות כספיים מבוקרים של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2019. 

"דמים" – סכומים הכלולים בדמי הביטוח, המיועדים לכיסוי הוצאות המבטח. 

"החברה", "ווישור" – ווישור חברה לביטוח בע"מ. 

"החברה האם", "הארט" – הארט דיגיטל בע"מ. 

"החברה האם הסופית" – יו. דיגיטל בע"מ. 

"החוזר המאוחד", "קודקס הרגולציה " -  החוזר המאוחד מרכז הוראות של הממונה . החוזר המאוחד משלב הוראות 

שבחוזרי המקור, ללא שינוי במשמעותן, למעט הוראות חדשות, מסוימות, שצוינו מפורשות ככאלו בחוזר המאוחד 

ונקבע להן מועד תחילה מפורש. 

"הממונה" ו/או "המפקח/ת"– הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

"הפול" – התאגיד המנהל של המאגר הישראלי לביטוח רכב חובה. 

"הקבוצה" -  יו.דיגיטל בע"מ והחברות המוחזקות שלה. 

"הרשות", "רשות שוק ההון" – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

"חוזי ביטוח"  -  חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי מצד אחר )בעל הפוליסה(, על ידי הסכמה לפצות 

את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה. 

 ."Solvency II חוזר סולבנסי" – חוזר 2017-1-9  "יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס"

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט – 1999. 

"חוק ההתיישנות" – חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958. 

"חוק חוזה הביטוח" – חוק חוזה הביטוח, התשמ"א -1981. 

"חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א – 1981. 

"תקנות תנאים בחוזי ביטוח" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאים בחוזי ביטוח(, התשמ"ב-1981. 

"חוק הפלת"ד" – חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975. 

"חיתום"– תהליך במסגרתו החברה בוחנת את הצעת הביטוח המתקבלת, ומתמחרת את הפוליסה,  

בין היתר בהתאם להערכות סיכון אקטואריות, הנתונים העולים מהצעת הביטוח ומידע נוסף שברשות המבטח. 

"מאגר ISO" - מאגר מידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה. 

"פקודת הנזיקין" – פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, תשכ"ח – 1968. 

"פקודת מס הכנסה" – פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 

"פקודת ביטוח רכב מנועי" – פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל – 1970. 

"ענפי ביטוח" – כמשמעם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח( התשמ"ה– 1985. 

"צי רכב" – לפחות 40 כלי רכב בבעלות אחת, המבוטחים בחברה, לרוב בתנאים ומחירים זהים, לפי הסכם אחד. 
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"קולקטיב" – קבוצה של 100 כלי רכב לפחות המבוטחים אצל אותו מבטח, השייכים לקבוצת אנשים בעלי רקע 

משותף, מקום עבודה או תאגיד כלשהו, לרוב בתנאים ומחירים מיטבים. בתחום הביטוח הכללי נהוג ליצור הסכם 

מסגרת מול הגוף המתקשר, אך הביטוח נעשה בהתקשרויות פרטניות מול כל אחד מהזכאים להכלל בקולקטיב, 

ובהתאם לצרכיו הביטוחיים. 

"קרנית" – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. 

"שייר" – הסיכון שנותר על חברת הביטוח, לאחר ניטרול חלק הסיכון שהועבר למבטחי משנה. 

"תגמולי ביטוח"-  סכום שחברת הביטוח תשלם למבוטח או למוטב במקרה ביטוח, על פי תנאי הפוליסה. 

"תקנות ההיוון"- תקנות הביטוח הלאומי )היוון(, תשל"ח- 1978.   

"תקנות חוזה ביטוח רכב חובה" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב 

מנועי(, התש"ע, 2010. 

"תקנות חוזה ביטוח רכב רכוש" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו-1986. 

"תקנות חוזה ביטוח דירה" - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן( התשמ"ו-1986. 

"LR" – שיעור התביעות מתוך הפרמיות. 

"CLR" -היחס שבין תשלומי תביעות ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח, עמלות ועלויות רכישה בניכוי הכנסות 

מעמלות ביטוח משנה והוצאות הנהלה וכלליות לבין הפרמיות שהורווחו. 

"AM Best" ,"S&P" – חברות דירוג אשראי בינלאומיות. 
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חלק א - פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

1.1. פרטי החברה

ווישור  חברה  לביטוח  בע"מ )weSure( התאגדה  ב-1.1.2018  , 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 וינשל, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ומר ניצן צעיר הרים, המכהן כמנכ"ל החברה, שהינם גם 

בעלי השליטה בחברה. 

ב-  20  ביוני    2018החברה 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 הוא להיות חברת ביטוח מבוססת דיגיטל  וטכנולוגיה 

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

  . )(End to End ביטוח ותשלום תביעות

החברה הינה  "חברה היברידית", במובן זה שהיא פועלת הן בערוץ ההפצה באמצעות סוכני ביטוח והן 

בערוץ הפצה "ישיר", והכל על תשתית טכנולוגיה מתקדמת ודיגיטלית למגוון ערוצי הפצה.  

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

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

בשליטתם, במרבית הון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה. יתר אמצעי השליטה 

בחברת הארט מוחזקים על ידי בעלי מניות פרטיים, שכל אחד מהם מחזיק  ב-עד  %  4.9מהון המניות 

המונפק והנפרע שלה. לפירוט נוסף בענין זה ראה תרשים ההחזקות בסעיף 1.3 להלן. 

1.2. נתונים בדבר היקף פעילות החברה

שנת 2019 הייתה למעשה השנה הראשונה לפעילות ביטוחית מלאה של החברה. השנה התאפיינה בצמיחה 

משמעותית כאשר היקף הפרמיות ברוטו בשנת הדוח הסתכם במעל 100.3 מיליוני ₪. החברה התמקדה 

בשנת 2019 בתחום רכב החובה והגיעה לנתח שוק מוערך של כ- 1.5% בשנת הדוח. סך המאזן של החברה 

ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם בכ- 197.3 מיליוני ₪  ביחס ל 83.6 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. 

נכון ליום 31  בדצמבר  2019, סך  המזומנים  ושווי המזומנים  וכן  ההשקעות הפיננסיות של  החברה המנוהלים 

במסגרת תיק הנוסטרו בביטוח כללי של החברה, מסתכמים בכ-79 מיליוני ₪ ביחס ל – 49.6 מיליוני ₪ 

בתקופה המקבילה אשתקד.  
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1.3. תרשים החזקות )נכון לתאריך הדוח(1

1.4. תיאור התפתחות עסקי החברה  

1.4.1. קבלת היתרי שליטה ורישיון מבטח בענפי הביטוח הכללי

כמפורט בסעי ף 1.1  לעיל, בי ום 20.6.2018, קיבלה החברה רישיון מבטח מרשות שוק ההון, המאפשר 

לה לפעול בענפי הביטוח הכללי הבאים: ביטוח רכב )חובה, מקיף וצד ג'( וביטוח כללי אחר )בשלב 

זה ביטוחי דירות ומבנה אגב משכנתא(.  

1.4.2. קבלת רישיון ביטוח חיים לצורך השתתפות במכרז עובדי המדינה לשנים  2019-2020

ביום 30.8.2018 קיבלה החברה רישיון ביטוח חיים )סיכון בלבד(, מוגבל לפוליסת ביטוח חיים 

קבוצתי הנלווית לביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה, במסגרת מכרז החשב הכללי, שהותנה בעמידת 

החברה בדרישות הון כמפורט במסמכים הנלווים לרישיון, לצורך התמודדותה במכרז. עם פרסום 

תוצאות המכרז בחודש ספטמבר 2018, החברה לא  הוכרזה כאחת מהחברות הזוכות במכרז זה. 

נכון ליום פרסום הדו"ח החברה אינה פעילה בתחום ביטוח זה. 

1.4.3. התקשרות עם  לקוחות גדולים בתחום ביטוח רכב חובה ורכוש

במהלך שנת 2019 החברה התקשרה עם מספר ציים וקולקטיבים גדולים )חלקם היה חידוש של 

פוליסות שהופקו ברבעון האחרון של שנת 2018(. ההתמקדות במגזר העסקי בשנת הפעילות 

1 לאחר תאריך המאזן העביר אחד מהמשקיעים בחברה האם, 1.9% ממניותיו לבעלי השליטה וחברות בשליטתם, במסגרת מימוש בטוחה 

להבטחת הלווואה )בחלוקה יחסית למימון(, כך שנכון למועד אישור הדוחות, בעלי השליטה מחזיקים בעקיפין ובמישרין 89%. 
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הראשונה נועדה, בין השאר, לסייע לחברה לבסס עצמה וליצור נפח פעילות בטרם יחל השיווק 

ללקוחות פרטיים והיא תואמת את אסטרטגית החברה לפעול בכל ערוצי ההפצה. 

 B2Cלציבור הרחב בפלטפורמת   ON LINEתחילת שיווק   .1.4.4

ברבעון האחרון לשנת 2019 השיקה החברה את פלטפורמת השיווק של ביטוח רכב חובה וביטוח 

רכב רכוש )ביטוח מקיף / צד ג'(, לקהל הרחב באמצעות מערכת B2C ייחודית, בעזרתה ניתן לקבל 

הצעת מחיר לביטוח  אונליין  ולהצטרף לביטוחי החברה באופן עצמאי ופשוט ב אתר האינטרנט שלה.  

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .1.5

 מיכל לשם כדירקטורית בלתי תלויה ' מינוי גבמר ראובן קפלן כדח"צ ו תסיום כהונ .1.5.1

ביום 1  בדצמבר 2019  התקיימה אסיפה כללית של החברה, במסגרתה הוחלט למנות את  המועמדת 

גב' מיכל לשם, לתפקיד דירקטורית בלתי תלויה של החברה וחברה בועדת ביקורת, בכפוף לאישור 

הממונה למינוי ובהתאם להמלצת ועדת האיתור של הדירקטוריון. המינוי נעשה בהמשך לפרישתו 

של הד ח"צ מר ראובן קפלן  מתפקידו כדח"צ בחברה ומכל תפקידיו הנוספים בה, בי ום 19  בספטמבר 

2019, עקב מינויו למנכ"ל פסגות, והמניעות שיצר לו המינוי להמשיך ולכהן בתפקיד )פסגות ני"ע 

בע"מ מקבוצת פסגות, מנהלת במיקור חוץ את תיק השקעות הנוסטרו של החברה(. המינוי אושר 

בפועל ביום 8 בינואר 2020, לאחר הודעת הממונה על אי התנגדותו למינוי. ראה גם תקנה 26)7( 

בפרק פרטים נוספים על התאגיד. 

 בחברה  אי משרה ובעלי תפקיד מרכזישמדיניות תגמול לנו אישור .1.5.2

ביום 1 בדצמבר 2019, במסגרת האסיפה הכללית הנ"ל של החברה, אושרה מדיניות התגמול של 

החברה לנושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי בה. לפרטים נוספים ראה סעיף 4.6.3 להלן.  

 

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן .1.6

 בעולם  התפרצות נגיף קורונה .1.6.1

בי ום 12  במר ץ 2020 , הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצ ות מגיפה עולמית )פנדמיה(, הנגרמת 

מוירוס הקורונה  (COVID-19(. הנגיף, שעבר מבעלי חיים נגועים לבני אדם, התפרץ בסין בחודש 

ינואר 2020,  ותוך זמן קצר התפשט למע ל 100  מדינות בעולם.  נכון לימים אלה,  מדובר במאות אלפי 

חולים ומעל לשלושים אלף מתים בעולם.  

נכון למועד אישור, הדוחות המחלה ממשיכה להתפשט בקצב גבוה )למעט במספר מדינות באסיה, 

שם מסתמנת מגמת השתלטות מסויימת על המשך ההתלקחות(. בשלב זה, לא קיים חיסון או 

תרופה אנטי-ויראלית ספציפית מאושרת, אך מחקרים מתבצעים בכל העולם.  

תגובות הממשלות בעולם, וכן בישראל, כוללות מגבלות רבות שמשפיעות באופן ישיר ועקיף על 

הכלכלות המקומיות והגלובליות: מגבלות על פעילות מקומות עבודה, סגירת מקומות בילוי 

ותרבות, טיסות, הסגר ועוצר במקומות מסוימים בעולם, בידוד עצמי של מי ששהה ליד חולים, 
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ביטול אירועים והתכנסויות, סגירת בתי ספר ואוניברסיטאות, ומעבר לעבודה מרחוק בחלק 

מהחברות.  הממשל ה בישראל )ובמקומות נוספ ים( נוקטת גם בצעד ים חריגים שאינם משקפים ימים 

רגילים, לרבות איכון סלולרי של חולים. 

ההשפעות ברחבי העולם של התפשטות הנגיף כוללים חוסר יציבות חברתי וכלכלי משמעותיים, 

ונקיטת אמצעים חסרי תקדים ש ל הגבלות וסגר במדינות רבות )כולל ישראל(.  בורסות העולם חוות 

ירידות חדות ונמשכות, וגם לחברה נגרמו הפסדים בשל השקעות בשוק ההון של תיק הנוסטרו, 

כמפורט בבאור 27 לדוחות הכספיים. נכון למועד אישור הדוחות, קיים חוסר ודאות בקנה מידה 

עולמי לגבי עומק הפגיעה בשוקי ההון ובכלכלות ומשכה. כמו כן, בשל התנודתיות החדה בשווקים 

הפיננסים ההשפעות עשויות להשתנ ות משמעותית  בהתאם  להתפתחויות  בשוק  ההון  בארץ ובעולם. 

ביום 18 במרץ 2020 פרסמה רשות שוק ההון הודעה על מעבר הגופים המוסדיים לעבודה במתכונת 

מצומצמת וכן בי ום 21  במרץ  2020  נחתמו תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים בשל התפרצות 

נגיף הקורונה החדש(, התש"ף 2020 וזאת לצורך מניעת התפשטות מחלת הקורונה ושמירה על 

בריאות הציבור ועל פיהם ככלל, לא ישהו במקום עבודה יותר מ30% מכלל העובדים. עם זאת 

התקנות הנ"ל אינן חלות על גופים שפורטו בתוספת, לרבות החברה בהיותה גוף מוסדי, ובלבד 

שאותם גופים יצמצמו את פעילותם לפעילות חיונית בלבד. בהתאם לכך, החלה החברה לעבוד 

במתכונת מצומצמת, לרבות עבודה מרחוק של חלק ממצבת העובדים. במסגרת מעבר לעבודה 

מצומצמת יותר, חלק מהעובדים הוצאו לחל"ת, יתר העובדים והמנהלים עברו לעבודה במשרה 

חלקית תוך מתן אפשרות לנצל חופשה צבורה. היות והחברה הינה חברת ביטוח דיגיטלית בעלת 

אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, המעבר לעבודה מרחוק נעשתה ביעילות ובהתראה קצרה. 

 בלה החברה מרשות שוק ההון הקלות שק .1.6.2

דבר  הקלות שקבלה החברה מהרשות ואישור להארכה ועדכו ן חלק  מההקלות  בהתאם  למכתב  מיום 

16 בפברואר 2020 ראה סעיף 5.4 להלן וכן באור 1ג' לדוחות הכספיים שלהלן. 

תחומי פעילות החברה .1.7

 

 

החברה פועלת כאמור לעיל, כמבטחת בישראל החל מש נת 2018  במספר ענפים בתחום הביטוח הכללי בלבד: 

ענף ביטוח רכב חובה, ענף רכב רכוש )כולל ביטוח צד שלישי ו/או מקיף( וענף כללי אחר - דירות. כמפורט 

בסעיף 1.4.2 לעיל, לחברה רישיון מותנה לענף ביטוח חיים קבוצתי. 

בענף רכב רכוש החלה החברה במכירת פוליסות מיום 1 בינואר 2019. ברבעון האחרון של שנת 2019 החלה 

החברה לשווק את מוצריה לציבור הרחב באמצעות פורטלים אינטרנטיים חדשניים ויצא ה בקמפיין פרסומי 

ראשון בערוצי המדיה השונים. 

ענף ביטו ח רכב חובה-  ביטוח זה מעניק כיסוי ביטוחי לנזק גוף העלול להיגרם למשתמש ברכב )נהג או נוסע( 

או הולך רגל כתוצאה משימוש ברכב מנועי, כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב  מנועי, וככל שהאירוע יוגדר 

כתאונת דרכים בהתאם לחוק הפלת"ד. הדין מחייב לרכוש ביטוח זה עבור רכבים שבהם נעשה שימוש. 

להרחבה ראה סעיף 2.1 להלן. 
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ענף רכב רכוש- ביטוח זה מעניק כיסוי ביטוחי לנזק או אבדן של כלי הרכב המבוטח ולחבות המבוטח בגין 

נזק שייגרם לרכוש צד שלישי על ידי כלי הרכב המבוטח )עד לגבול האחריות שנרכש על ידי המבוטח(. ניתן 

לרכוש כיסוי ביטוחי לחבות כלפי צד שלישי בלבד )ביטוח צד ג'( או כיסוי ביטוחי לנזק שייגרם לכלי הרכב 

המבוטח, לרבות כיסוי ביטוחי לחבות כלפי צד שלישי )ביטוח מקיף(. 

ענף ביטוח כללי אחר- דירות- ביטוח זה מעניק כיסוי ביטוחי לתכולת הדירה ו/או למבנה הדירה. הביטוח 

יכול לכלול כיסויי חבויות בגין נזקים לצד שלישי ובגין חבות מעבידים לעובדי משק בית.  

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

הדיגיטלית שהוקמה בחברה. החברה מייעדת את פעילותה לשיווק מוצריה הן לקולקטיבים ולציי רכב, והן 

לביטוחי פרט )לקוחות יחידים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים(. 

 

 מהותיות במניותיההשקעות בהון החברה ועסקאות  .1.8

 למיטב ידיעת החברה, בשנת 2019 ועד למועד פרסום הדוח, לא בוצעו השקעות בהון המניות של החברה. 

 

 חלוקת דיבידנדים .1.9

נכון למועד הדוח, אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים, ועד שמדיניות שכזו תאושר, אין בכוונת החברה 

לחלק דיבידנדים. לפרטים ראה באור 11 לדוחות הכספיים. 

 

חלק  ב – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  
 

 תחום ביטוח כללי .2.1

 כללי  .2.1.1

תחום זה כולל את פעילות החברה בענפי הביטוח הכללי. נהוג לחלק את תחום הביטוח הכללי לשתי 

קטגוריות עיקריות: ביטוחי רכוש וביטוחי חבויות לרבות רכב חובה. הפעילות בביטוחי רכוש 

נחשבת כבעלת "זנב תביעו ת קצר" מאחר שתביעות אלו מוגשות, במרבית המקרים, במהלך תקופת 

הביטוח ומאחר שמשך תקופת ההתיישנות הינו שלוש שנים בלבד מקרות מקרה הביטוח. מנגד, 

ביטוחי חובה וחבויות נחשבים כבעלי "זנב תביעות ארוך" מאחר שמשך תקופת ההתיישנות הינו 

שבע שנים מקרות מקרה הביטוח )ובמקרה של קטין, תקופה אף ארוכה יותר(. התביעה הביטוחית 

אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי כנגד המבוטח וכן בשל פרק הזמן הארוך 

שחולף בין מועד היווצרות העילה כנגד המבוטח לבין מועד הגילוי/התגבשות  הנזק  לבין מועד הגשת 

התביעה )בין היתר לאור תקופת ההתיישנות כאמור לעיל( ו/או בשל פרק הזמן הדרוש לבירור 

התביעה. להלן יסקרו הענפים/מוצרים העיקריים הנכללים בתחום הביטוח הכללי. 
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 ענף ביטוח רכב חובה -מוצרים ושירותים .2.2

 כללי  .2.2.1

ענף ביטוח לפי דרישת פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(, התש"ל - 1970 )"פקודת ביטוח רכב 

מנועי"(, המכסה נזקי גוף של בעל הרכב, כל הנוסעים ברכב והולכי רגל שנפגעו מהרכב, כתוצאה 

משימוש ברכב מנועי, בהתאם לחוק הפלת"ד: 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975  הביא לרפורמה יסודית בתחום הפיצוי לנפגעי 

תאונות דרכים בישראל. לפני חקיקתו היה תחום זה כפוף לדיני הנזיקין המסורתיים. הקושי 

המרכזי נבע מכך שהנפגע בתאונה נדרש להוכיח שנזקו נגרם על ידי התרשלותו של הנתבע כדי לזכות 

בפיצוי. אם גורם הנזק לא התרשל, אם לא ניתן היה להוכיח שגורם הנזק התרשל, אם גורם הנזק 

לא נמצא, או אם הנזק נגרם באשמת הנפגע עצמו - לא הייתה זכות לפיצוי. חוק פיצויים לנפגעי 

תאונות דרכים נועד להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה. לשם כך הוטלה אחריות מוחלטת 

לכאורה על כל נהג המעורב בתאונה כלפי הנפגעים בתאונה וחובת ביטוח בגין האחריות 

הפוטנציאלית וכן בגין נזק שעלול להיגרם לנהג בתאונה עצמית. 

תנאי הכיסוי הביטוחי הם בהתאם לנוסח פוליסה תקנית, שנקבע בתקנות הפיקוח על שירותים 

פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי( התש"ע – 2010  )"תקנות חוזה ביטוח 

רכב חובה", "הפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה"(. 

ענף ביטוח רכב חובה כולל בעיקרו מוצר אחד. ביטוח רכב חובה, כשמו, הוא מנדטורי. שימוש ברכב 

שאינו מבוטח בביטוח חובה מהווה עבירה פלילית.  להוכחת הכיסוי הביטוחי, המבטח מפיק תעודת 

ביטוח רכב חובה.  

בחודש דצמבר 2017 תוקנה פקודת ביטוח רכב מנועי )תיקון מס' 22(. בין היתר, התיקון מאפשר 

לחברת ביטוח להנפיק תעודת ביטוח חובה באמצעים אלקטרוניים, בתנאים ובמועדים שבתיקון. 

עד לתיקון, הדין חייב את המשתמש ברכב לשאת את תעודת החובה המקורית )מודפסת(, וכ עת ניתן 

להציג לשוטר עותק מהתעודה באמצעים אלקטרוניים. מבוטח רשאי להוציא יותר מתעודת ביטוח 

אחת לאותו כלי רכב, ובוטלה החובה להשבת תעודה מקורית למבטח. התיקון עולה בקנה אחד עם 

פעילותה ומיצובה של החברה כדיגיטלית, המתקשרת עם מבוטחיה בעיקר באמצעים דיגיטליים.  

במרץ 2020 )לאחר תאריך המאזן( פורסמה טיוטה שניה לתיקון הוראות הפיקוח על שירותים 

פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי( )תיקון מס' 2(, התש"פ-2020. 

במסגרת טיוטה זו מבוקש לבצע, בין היתר, התאמת הוראות הפוליסה התקנית לתיקון מס' 22 

לפקודה הנ"ל, וקביעת הוראות פרטניות בנושא, התאמת הפוליסה התקנית לביטול תקנה 172א 

לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961; קביעת הוראות לעניין הודעת המבוטח על השבתת רכב, 

במסגרתה יוכל מבוטח ליהנות מהפחתת דמי הביטוח בתמורה להפחתת היקף הכיסוי הביטוחי, 

עדכונים והתאמות בפוליסה לביטוח סחר - רכב חובה בתעודת הביטוח, והוספת פוליסה ותעודה 

לביטוח תו סוחר )"שלט במבחן"( - רכב חובה שתכסה שימוש ברכב בעל לוחית זיהוי "במבחן", על 

ידי כל נהג שקיבל היתר מבעל הפוליסה להשתמש ברכב.  
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 המוצרים והשירותים .2.2.2

ככלל, בענף ביטוח רכב חובה קיים מוצר אחד, החל על כל סוגי הרכבים – הוא הפוליסה התקנית. 

עם זאת, קיימים הבדלים מסויימים בפוליס ות, בהתאם  לסוג הרכב  המבוטח והשימושים בו,  לרבות 

בקשר למאפייני נהגים הצפויים לנהוג ברכב.  

דוגמאות למאפיינים יחודיים בפוליסת רכב חובה הינם: 

פוליסת סחר ושלט במבחן- פוליסת ביטוח רכב חובה, הנותנת מענה לעוסקים בסחר כלי רכב 

ממונעים, כגון יבואנים, מכוני בדיקה ועוד. הפוליסה מאפשרת לעובדים השונים בעסק לנהוג בכלי 

הרכב השונים )ללא הגבלה על כלי רכב ספציפי(, אשר נמסרים לעסק במסגרת הפעילות שלו. יחד 

עם זאת, יש בפוליסה הגבלות שונות כגון המורשה לנהוג מטרות השימוש ועוד. 

ביטוח לאופנועים עם השתתפות עצמית- בשנת 2008 הוציא הממונה הוראות, המאפשרות  להפיק 

תעודת ביטוח חובה לאופנוע, הכוללת השתתפות עצמית, בגין אבדן השתכרות או בעד נזק שאינו 

נזק ממון, תמורת הנחה בפרמיית הביטוח. ככל שנרכשה תעודת ביטוח חובה הכוללת השתתפות 

עצמית, נדרש לציין זאת בתעודת הביטוח כולל גובה ההנחה שניתנה, וכן לציין את הנהג הנקוב 

הרשאי לנהוג באופנוע. 

פוליסה לנהגים נקובים בשם לאופנועים ומוניות- פוליסת ביטוח רכב חובה, המעניקה כיסוי רק 

לנהגים, ששמם נקוב בתעודת החובה, וניתן כיום לשווקה במוניות ואופנועים בלבד. 

 עיקריים  מאפיינים .2.2.3

אחידות - תנאי חוזה ביטוח רכב חובה הינם אחידים ונקבעו בתקנות חוזה ביטוח רכב חובה, 

שקובעות את נוסח התנאים, שיופיעו  בפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה.  בהתאם,  התחרות בענף 

זה מתמקדת בעיקר במחיר ובשירות כמתואר בסעיף להלן. 

היקף הכיסוי - הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה מעניקה כיסוי ביטוחי לבעל הרכב, המחזיק 

והנוהג בו, בגין חבות שהם עשויים לחוב בה מכוח חוק הפלת"ד ו/או חבות אחרת בשל כל נזק גוף, 

שנגרם לנהג, לנוסעים ברכב ו/או להולכי הרגל, אשר נפגעו על ידי או עקב השימוש ברכב המבוטח 

למטרות תחבורה.  

אחריות מוחלטת )No Fault( - הכיסוי הביטוחי בענף ביטוח רכב חובה הינו בהתאם לחוק 

הפלת"ד, שקובע כי  האחריות של בעל הרכב, המחזיק או הנוהג בו, הינה מוחלטת ולפיכך זכאות 

הנפגע בתאונת דרכים לפיצויים אינה תלויה בהוכחת אשם. עם זאת, חוק הפלת"ד קובע חריגים 

לאחריות, אשר בגינם תישלל הזכאות לפיצוי. 

התיישנות  ומשך התביעות )זנב אר וך, long tail(  -  תקופת ההתיישנ ות בענף ביטוח רכב חובה  הינה 

7  שנים בהתאם לחוק ההתיישנות. במקרה של קטין, תקופת ההתיישנות מתחילה להימנות מהגיעו 

של הקטין לגיל 18. תביעות הביטוח בענף זה מאופיינות בזמן בירור ארוך יחסית, ולרוב חולפות 

מספר שנים בין מועד קרות האירוע הביטוחי לבין מו עד סילוק  סופי של  התביעה.  החברה משתמשת 

בהערכות אקטואריות לקבוע את סכום התביעות התלויות בענף זה, כמפורט בדוחות הכספיים. 
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ייחוד העילה- מי שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפלת"ד ויש לו עילת תביעה 

לפי חוק הפלת"ד, רשאי לתבוע רק על פי חוק זה, ואינו רשאי לתבוע לפי פקודת הנזיקין.  

היקף ודרכי הפיצוי-  למעט קיומה של תקרת פיצויים למרכיב נזק שאינו נזק ממוני והגבלת הכיסוי 

לאובדן השתכרות לעד פי 3 מהשכר הממוצע במשק, הכיסוי אינו מוגבל בסכום. 

דמי הביטוח - הפרמיות בענף ביטוח רכב חובה הינן דיפרנציאליות, מפוקחות ונקבעות בהתאם 

למגבלות הדין. חברות הביטוח קובעות את דמי הביטוח תוך שימוש במשתנים שאושרו על ידי 

הממונה )"המשתנים"(. המשתנים נועדו להתאים את פרמיות הביטוח לסיכון המבוטח. המשתנים 

כוללים,  בין היתר,  את  נתוני הרכב  )כגון:  סוג רכב, נפח מנוע, כריות אויר,  מערכו ת בטיח ות למניעת 

תאונות וכו'(;  סוג השימוש ברכב )כגון: רכב השכרה, הובלת חומרים מסוכנים וכו'( וכן נתוני נהג 

)כגון מין, גיל, וותק נהיגה  מספר תאונות, מספר השלילות ועוד(.  

ניתן לקבוע פרמיות שונות לביטוח רכב חובה לציי רכב, ובלבד שניתנה הודעה לתעריפי ציי הרכב 

לממונה ולא התקבלה התנגדות )עד לשנת 2016 ניתן היה לקבוע פרמיות שונות גם לקולקטיבים(.  

שיעור דמים מקסימאלי - החוזר המאוחד )ראה סעיף 4.1.1( קובע הסדרים לקביעת דמי ביטוח 

בענף רכב חובה שרשאי מבטח לגבות ואופן הגשתם לאישור הממונה. בהתאם לפרק הדן בביטוח 

כללי בחוזר המאוחד, מרכיב פרמיית הסיכון שבתעריף ביטוח רכב חובה )דמי הביטוח נטו( הינו 

אחיד לכל המבוטחים בעלי אותם מאפיינים, אצל המבט ח. מעבר לכך פרמיית ביטוח החובה תכלול 

תשלום לקרנית )כמפורט בסעיף 2.2.4.2 והוצאות הרפואיות )כמפורט בסעיף 2.2.4.3(. המבטח 

רשאי לגבות בנוסף דמים, שנועדו לכיסוי הוצאות המינהל של המבטח, עמלת סוכנים ורווח. 

המבטח רשאי לתת הנחות ביחס למרכיב הדמים בלבד בשיעור של עד 16.25% - שיעור הוצאות 

המינהל המקסימלי שמבטח רשאי לגבות )בפול מדובר על שיעור של 8%(. בגין ציי רכב רשאי 

המבטח להשתמש בנוסחאת תעריף שונה, בכפוף להודעה מראש של הממונה, כמפורט לעיל. 

 מיוחדים בענף  הסדרים .2.2.4

2.2.4.1. מאגר מידע סטטיסטי- 

מאגר מידע, המוסמך על פי דין לאסוף מידע בענף, ולקבוע על בסיסו הערכה של עלות 

הסיכונים בענף רכב חובה )"המאגר הסטטיסטי", "תעריף הסיכון" בהתאמה(. בהתאם 

לתקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע(, התשס"ד 2004, חברות 

הביטוח מחויבות על פי דין להעביר למאגר המידע והפיקו ח נתונים ומידע  לרבו ת   על נהגים 

ברכב המבוטח, כפי שהגדיר הממונה, וכן על פרמיות, תשלומים ותביעות תלויות, בהיקף 

ובמועדים שנקבעו בתקנות האמורות. 

הממונה מינה זכיין שהינו אחראי לניהול מאגר המידע כאמור לעיל, ולהפקת דוחות אשר 

ישמשו, בין השאר, להערכת הסיכונים בענף ביטוח רכב חובה ולקביעת תעריף הסיכון. 

נכון למועד  הדו"ח הזכיין הינו רון בינה אקטוארית בע"מ.  בימים אלו מתנהל הליך תחרותי 

על ידי רשות שוק ההון למינוי מפעיל מאגר המידע לתקופה נוספת ש ל של שלוש שנים, עם 

אופציות להארכת ההתקשרות עד סך הכל תשע שנים, לפי שיקול דעת הרשות.   
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תעריף הסיכון אינו מחייב את חברות הביטוח במישרין, אולם תעריף הפול נקבע על ידי 

הממונה בהתייחס אליו ובנוסף הוא מהווה מדד רלוונטי, מבחינת הממונה, לאישור 

התעריף של חברות הביטוח. הממונה מסדיר גם את העקרונות והפרמטרים המותרים 

לקביעת  תעריפי  ביטוח  רכב  חובה  ומפקח  עליהם  באמצעות  חוזרים, הוראות  ותקנות שהוא 

מפרסם מעת לעת. חברות הביטוח רשאיות לקבוע את הפרמיות תוך שימוש בתעריף 

הסיכון ובקריטריונים לסיווג סיכונים שנקבעו, וזאת כדי להתאים את פרמיית הביטוח 

לסיכון המבוטח. החברה עושה שימוש במאגר המידע הנ״ל ובדוחות שפרסם מפעיל 

המאגר בשנים האחרונות, אשר כוללים מידע נרחב ונתונים רבים בדבר עלות הסיכון 

והמשתנים השונים, שכן בשלב זה ניסיון התביעות בפועל של החברה הינו קטן יחסית. 

2.2.4.2. קרנית- הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים- 

קרנית הינה תאגיד  סטטוטורי,  שהוקם על פי חוק הפלת "ד, לצורך תשלום פיצויים לנפגעי 

תאונות דרכים, שאין באפשרותם לתבוע פיצויים מחברת הביטוח של הרכב הפוגע או 

הרכב בו נסעו, בשל אחד מהמקרים הבאים: המבטח אינו ידוע )כגון פגיעת פגע וברח(;  

פגיעה על-ידי רכב שלא היה לו כיסוי ביטוחי;  המבטחת  נמצאת בפירוק או מונה לה מנהל 

מורשה. על-פי הוראות צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מימון הקרן( )תיקון(, 

התשס"ג-  2003, ע ל כ ל חברות הביטו ח המשווקות ביטוחי רכב חוב ה להעביר לקרני ת 1% 

מהפרמיות )נטו( בגין פוליסות ביטוח רכב חובה שהוצאו על-ידיהן.  

בנוסף, על פ י צו פיצויים לנפג עי תאונות  דרכים )מימון עלות אספקת שירותים(,  התש"ע- 

2009, על כל מבטח להעביר לקרנית 9.4% מהפרמיה ברוטו, עבור כל הפוליסות שהוציא, 

כנגד העברת האחריות לכל ההוצאות הרפואיות הכלולות בסל הבריאות, אל קופות 

החולים. ראה בהרחבה בהמשך בסעיף 2.2.4.3. 

חוזר ההשבה - החוק מחיל על קרנית הסדרי השבה לציבור המבוטחים בענף ביטוח רכב 

מנועי, במקרה שבחשבונה נצבר סכום העולה על הנדרש למימון פעולותיה והבטחת 

יציבותה )סעיף 15)ד()1( לחוק הפלת"ד(. בחודש ספטמבר 2017 הוציאה הממונה את חוזר 

2016-1-14, שעניינו השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים )"חוזר ההשבה"(. חוזר 

זה קבע הוראות להשבת עודפים שנצברו בקרנית לציבור המבוטחים בביטוח רכב מנועי, 

בגין פוליסות ביטוח רכב חובה, שמועד תחילתן בין 1 בינואר 2017 ל- 31 בדצמבר 2018, 

ושתקופת הביטוח בהן לא עולה על 13 חודשים. בנובמבר 2017, פרסמה הממונה תיקון 

לחוזר ההשבה. בהתאם, בגין פוליסות שתאריך תחילתן מיום 1.1.2019 ואילך, לא בוצעה 

הפחתה בגין דמי ההשבה.  

2.2.4.3. אחריות למתן שירותים רפואיים- 

בהתאם לתיקון החקיקה משנת 2009, במסגרתו הועברה האחריות הביטוחית בשל נזקי 

גוף לנפגעי תאונות דרכים  אל  קופות החולים,  לצ ורך מתן שירותים רפואיים,  הנכללים בסל 

השירותים הקבוע בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994 )"חוק 

ביטוח בריאות ממלכתי"( ובצו התרופות לפי סעיף 8)ז( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 

גובות חברות הביטוח 9.4% מדמי הביטוח )פרמיה ברוטו(, לצורך מימון עלות אספקת 

השירותים הללו לנפגעי תאונות דרכים אלו )"סכום ההשתתפות"(. המבטחים ממשיכים 
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להיות אחראים לגבי יתר השירותים הרפואיים שאינם נכללים בתוספת השנייה לחוק 

ביטוח בריאות ממלכתי ובצו התרופות. האמור אינו חל על אוכלוסיות מסוימות, ובין 

היתר חיילים ונפגעי תאונות עבודה,  שבמקרה תאונת דרכים,  האחרי ות הביטוחית  לכיסוי 

הוצאות הטיפול הרפואי עבורם, נותרה של המבטחים. את סכום ההשתתפות מעבירה 

החברה לקרנית, שמעבירה אותו למוסד לביטוח לאומי, והוא מעבירו לקופות החולים. 

2.2.4.4. ביטוח שיורי "הפול"- 

המאגר  הישראלי  לביטוח  רכב  הוא  גוף  שתפקידו  לבטח  בע יקר את  הסיכונים  של  כלי  הרכב 

הנדחים על -ידי חברות הביטוח בביטוח חובה )הביטוח השיורי(.  

הביטוח השיורי מוסדר בתקנות ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת 

תעריף( התשס"א- 2001. 

מאחר שביטוח רכב חובה הינו אובליגטורי, הפול נותן מענה לכל מסורבי הביטוח בענף. 

מסיבה זו, עיקר המבוטחים בפול הם אופנועים, שכן בשנים האחרונות פרמיות הביטוח 

לאופנועים הייתה פרמיה בחסר, שלרוב הייתה מאופיינת בהפסדים חיתומיים, ולכן 

חברות הביטוח לא הסכימו לבטח סוג רכב זה.  

הפול פועל כחברת ביטוח לכל דבר ותעריפיו כיום הינם תחרותיים ביחס לחברות ביטוח 

אחרות בשוק בסוגי רכב מסויימים ובמאפייני נהגים מסוימים. כל חברות הביטוח 

הפועלות בתחום ביטוח רכב חובה שותפות בפול, וכל אחת מחברות הביטוח נ ושאת 

בהפסדי הפול או ברווחיו, על-פי החלק היחסי של החברה בשוק ביטוחי רכב החובה.  

מרכיב העמסה הינו חלק מהתעריף הסופי שמשלמים ציבור המבוטחים בביטוח החובה, 

אשר נועד לסבסבד  חלק מהגירעון השנתי של הפול  )"מרכיב העמסה ״(. פקודת ביטוח רכב 

מנועי מגדירה את טווחי מרכיב ההעמסה האפשריים בתעריף ביטוח חובה, מתוך עלות 

הסיכון הטהור של ביטוחי רכב החובה.  

נכון למועד הדוח, הפקודה קובעת כי מרכיב ההעמסה הצפוי בתעריף ביטוח רכב חובה 

מעלות הסיכון הטהור לא יעלה על 8% ברכבים פרטיים ו-8.5% באופנועים, כפוף לאמור 

להלן. עד לאחרונה, מרכיב ההעמסה לביטוח אופנועים היה מקסימום 6.5%, אך בעקבות 

תיקון לפקודת ביטוח רכב מנועי  )מס' 23(, התשע"ח-2018 , מי ום 1.7.2018,  הוגדל הטווח 

של מרכיב ההעמסה הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים למקסימום של 8.5%, וזאת 

בשנתיים שמיום 1 ביולי 2018 )לאחר מכן ירד ל-8%(. זאת, מתוך מגמה להוזיל )או לא 

לייקר( את פרמיות ביטוחי החובה לאופנועים.  

חלקה  היחסי של החברה בהפסדי הפו ל נכון  ליו ם ה-31.12.2019 , מוערכים ב כ –  1.5%  )שנה 

קודמת 0.1%(  והוא יותאם במהלך שנת 2020 לחלק היחסי של החברה בפועל. החישוב 

הינו זמני ונקבע בהתאם לתקנון הפול, כך שרק בחודש יוני 2020 יקבע חלקה הסופי של 

החברה בהפסדי הפול  בגין תקופת הדוח . חלקה  הסופי  של החבר ה בהפסדי  הפול  נכון  לשנת 

2018  הינו 0.1%. 
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2.2.4.5. מאגר מידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה- 

מאגר מידע מרכז י שה וקם במימון חברות הביטוח הפועלות בענף, מכו ח תקנות ביטוח רכב 

מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע(,התשס"ד 2004. המאגר נועד לסייע לחברות 

הביטוח  בתמחור נכון של הפוליסות ובאית ור הונאות  ביטוח הן בשלב החיתום לפני עריכת 

הפוליסה והן בשלב הטיפול בתביעות. המאגר הוקם בשנת 2006 ומנוהל על ידי חברה 

אמריקאית, באמצעות חברת בת ישראלית שלה- ISO קליימסרצ' ישראל )"המפעיל"(, 

מכוח הסכם שבין המפעיל לבין כל חברות הביטוח הפועלות בענף, וכן בינו לבין הממונה. 

בשנת 2018 זכה המפעיל שוב במכרז להפעלת מאגר המידע הנ"ל והוא צפוי לתפעל את 

המאגר ב-5 עד 10 השנים הקרובות.  

בהתאם להוראות החוזר המאוחד, ככלל, לא תופק תעודת ביטוח רכב חובה עבור כלי רכב 

פרטי או מסחרי  עד 3.5  טון או אופנוע, מבלי שבוצע אימות בשאילתא מקוונת במאגר בעת 

תהליך חיתום, למעט חריגים המפורטים בחוזר.  

2.2.4.6. תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי-  

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ התשנ"ה-1995 )"חוק הביטוח הלאומי"(, קובע כי 

במקרה בו שילם המוסד לביטוח לאומי גמלה לזכאי, בעילה המהווה גם עילה לחייב צד 

שלישי,  לשלם פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין או לפי חוק הפלת"ד, רשאי המוסד 

לביטוח לאומי )" המל"ל" ( לתבוע מאותו צד שלישי פיצויים על הגמלה ששילם או שהוא 

עתיד לשלם.  

בינואר 2018, פורסמה הצעת תקציב המדינה לשנת 2019, במסגרתה נקבעו, בין היתר, 

הוראות לשינוי מנגנון ההתחשבנות שהיה נהוג בין המוסד לביטוח הלאומי לבין חברות 

הביטוח, בכדי להגביר את יעילות הסדרי ההתחשבנות, שנגעו לתשלום פיצויים לפי חוק 

הפלת"ד. במסגרת השינוי, הוחלט לתקן את ההסדר הקבוע בסעיף 328)א( לחוק הביטוח 

הלאומי בדבר התחשבנות הנערכת בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות הביטוח בגין 

תשלום פיצויים על הגמלה ששילם או שעתיד לשלם המוסד לביטוח לאומ י לנפגעי תאונות 

דרכים לפי חוק הפלת"ד, כך שייקבע שחברות הביטוח יעבירו סכום קבוע שנתי לכיסוי 

חבותן, בהתאם לתקנות שיקבע שר האוצר. תקציב המדינה לשנת 2019 אושר בקריאה 

שנייה ושלישית על ידי כנסת ישראל במרץ 2018. התיקון בחוק הביטוח הלאומי יכנס 

לתוקף במועד כניסת התקנות לתוקף )"מועד התחילה"( ויחול על תאונות שארעו במועד 

התחילה ואילך וכן על תאונות שארעו בי ן 1  בינואר 2014 למועד התחילה,  בתנאי שהמוסד 

לביטוח לאומי לא הגיש תביעה או דרישה לתשלום בגינן.  

2.2.4.7. טיוטת תקנות הביטוח הלאומי )העברת סכום שנתי ממבטח למוסד בעד תאונות 

דרכים(, התשע"ט – 2019- 

בהמשך לאמור בסעיף 2.2.4.6 לעיל בדבר שינוי מנגנון ההתחשבנות בין המוסד לביטוח 

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

שהמל"ל לא הגיש לגביהן תביעות למבטח. כמו כן, בהתאם לטיוטה המוצעת, ככלל, החל 

מיום 1 בינואר 2020 (יום תחילת התקנות המוצע בטיוטה( ועד ליום 31 בדצמבר 2023, 

יעמוד סכום השיבוב של כל מבטח למל"ל על שיעור ש ל 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.  

2.2.4.8. תשלומים עיתיים בפלת"ד- 

בחודש יולי 2018 פרסמה הרשות נייר התייעצות בנושא תשלומים עיתיים מכוח חוק 

הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 )"נייר ההתייעצות"(. במסגרת נייר 

ההתייעצות, ביקשה הרשות לבחון השלכות אסדרה, במסגרתה ייקבעו הוראות לפיהן 

תשלומים, מכח חוק הפיצויים, בשל הפסד כושר ההשתכרות והוצאות מתמשכות, 

לנפגעים שנקבע להם שיעור נכות של 20% ומעלה מכושר ההשתכרות העתידי שלהם, כך 

שיהיו ככלל, באמצעות תשלומים עיתיים שיהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. בהתאם 

לני יר ההתייעצות, לא תהיה לנפגע או לחברת הביטוח זכות לטעון להרעה או הטבה במצבו 

הבריאותי עקב תאונת הדרכים, המחייבת עדכון הקיצבה החודשית שנקבעה לו. כמו כן, 

ייבחן הצורך לקבוע הוראות לפיהן במקרה בו נפטר נפגע, לאחר שנפסקו לו תשלומים 

עיתיים, התשלום לתלויים שפרנסתם כולה או מקצתה הייתה תלויה על הנפטר, ערב 

פטירתו, יהיה גם כן באמצעות תשלומים עיתיים.  

בשלב מקדמי זה ולנוכח ראשוניות האסדרה המוצעת לעיל וכלליותה, אין לחברה יכולת 

להעריך את השפעתה, ככל שזו תצא אל הפועל, והדבר תלוי בין היתר, בפרטי האסדרה 

הסופיים שיקבעו, בעלויות שיידרשו ממבטחים לרבות לצורך תפעול מנגנון האסדרה 

המוצעת ויישומו, בתעריפים שיאושרו על ידי הממונה, ובהתנהגות התובעים והגורמים 

המתחרים בשוק.  

2.2.4.9. המלצות ועדת וינוגרד וכניסתן לתוקף של תקנות ההיוון- 

בחודש יונ י 2014  מונתה ועדה ברשות השופט בדימ וס אליהו וינוגרד, שתפקיד ה הי ה לבחון 

את גוב ה שיעור  ריבית ההיוון שב ה השתמש המוסד לביטוח לאומי בבואו לחשב את סך כל 

קצבאות הנכות שישלם במקרה של פגיעה לצורך גבייתן בסכום אחד מאת חברות הביטוח 

או לצורך היוונם לפי בקשת נפגע. הועדה המליצה, בין היתר, על שינוי גובה ריבית היוון 

משיעור ריבית של 3% שהייתה נהוגה ב-30 השנים האחרונות בעת היוון תקבולי המוסד 

לביטוח לאומי, לשיעור ריבית של 2% על רקע ירידת הריבית בשנים האחרונות, וכן על 

עדכון התשלומים לפי תוחלת החיים הנוכחית, הגבוהה יותר. התיקון כלל מנגנון לקביעת 

השיעור ועדכונו כל ארבע שנים בהסתמך על  תשואות ממוצעות של אגרות חוב ממשלתיות.  
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בהמשך להמלצות ועדת וינוגרד, ב-1.10.2017  נכנסו לתו קף תקנות הביטוח הלאומי )היוון( 

)תיקון(, התשע"ו- 2016, שאימצו את המלצותיה של הועדה.  

שינו י הריבית חייב את חברות הביטוח להגדיל את הרזרבות שהן שומרות לתביעות כאלה 

ובייחוד ביטוחי חובה לרכב, ומרביתן ביצעו הפרשה של סכומים ניכרים בדוחות הכספיים. 

החברה לא ביצעה הפרשה כזו הואיל ולא היתה לה פעילות בתקופה הרלוונטית. 

2.2.4.10. ועדת קמיניץ- 

בעקבות תיקון התקנות, התעוררה שאלה מערכתית לגבי השלכותיו על ריבית ההיוון של 

הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין, ובכלל זה, האם יש להתאים את שיעור ריבית ההיוון 

בנזיקין לזה שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי, שכ ן לאורך השנים, שאלה זו הגיעה לפתחם 

של בתי המשפט בערכאות השונות, אשר פסקו בעניין פסיקות סותרות.  

השאל ה הובא ה לפתחו של בית המשפט העליון ב-ע" א 17/3751  המאגר הישראלי לביטוחי 

רכב נ' פלוני. נוכח מרכזיות השאלה, פנה בית המשפט העליון ליועץ המשפטי לממשלה 

שהודיע לו, כי לאור מורכבות הנושא, תוקם ועדה בין משרדית שתבחן את העניין וביקש, 

על כן, להמתין עם פסק הדין, עד לקבלת המלצותיה.  

על  רקע זה מונתה ועדה בין-משרדית של משרד המשפטים ומשרד האוצר )" ועדת קמיניץ" 

ו/או "הוועדה"( שנתבקשה לבחון את סוגיית ריבית ההיוון המתאימה לחול על פיצוי נזיקי 

ואם יש להתאים את שיעור ריבית ההיוון בנזיקין לזה שנקבע בתקנות ההיוון. ועדת 

קמיניץ הגיעה למסקנה כי אין להשוות את ריבית ההיוון הנזיקית לזו הקבועה בתקנות 

ההיוון וקבעה כי גובה ריבית ההיוון יישאר בשלב ז ה 3%. עם זאת הועדה המליצה כי ניתן 

יהיה לשנות את ריבית ההיוון שנקבעה, בהתאם למנגנון בדיקה שיבוצע אחת לשנתיים, 

על בסיס בדיקה ביחס לתשואה המתקבלת מהשקעה באג"ח קונצרני AA לתקופה של 25 

שנים בחצי השנה שקדמה לאותו מועד. ככל שתמצא חריגה של למעלה מאחוז לכיוון 

מסוים, יעודכן שיעור הריבית על ידי החשב הכללי )"מנגנון העדכון"( וזאת למעט בנסיבות 

חריגות, כמפורט בהמלצות הועדה. 

ביום 8 באוגוסט, 2019 ניתן על-ידי בית-המשפט העליון פסק דין בע"א 17/3751 הנ"ל. 

בפסק הדין נקבע, בהתבסס בין היתר על המלצות וועדת קמיניץ, כי שיעור ריבית ההיוון 

בנזיקין ימשיך לעמוד ע ל 3%  )ולא יותאם לשיעור ש ל 2%  כפי שנקבע בתיקון תקנות המוסד 

לביטוח לאומי(, עד להכרעה אחרת של המחוקק. פסק הדין אימץ את מנגנון העידכון וכן 

התייחס גם לריבית ההיוון בתביע ות שיבוב של המוסד לביטוח הלאומי, וציין, כי מן הראוי 

שריבית ההיוון לצורך השיבוב על ידי המל"ל תהיה זהה לריבית ההיוון בנזיקין.  

במסגרת פסק הדין נקבע כי ביחס לשיעור ריבית ההיוון שישמש לצורך ניכוי תגמולי 

המוסד לביטוח לאומי מתגמולי הביטוח למבוטחים, ולצורך תשלום תביעות שיבוב למוסד 

לביטוח לאומי, בתקופת הביניים עד לתיקון חקיקה מתאים, תעמוד בתוקף הסכמת 

הצדדים לנכות את סכומי הגמלאות מתגמולי הביטוח למבוטחים לפי ריבית היוון ש ל 3%. 

על פסק הדין הוגשה בחודש ספטמבר 2019 בקשה לקיום דיון נוסף שטרם נדונה. 
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בשלב זה, המחוקק עדין לא נתן דעתו ביחס לתקנות ההיוון, ונוכח אי הודאות באשר 

לשיקולים לבחינת התאמת הריבית ככל שתהיה חריגה מרצועת הניוד כאמור לעיל, לא 

ניתן להעריך את ההתפתחויות בנושא. מכל מקום להערכת אקטואר החברה ההפרשות 

להתחייבויות ביטוחיות כוללות מרווחי זהירות נאותים. 

2.2.4.11. הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין חברות הביטוח- 

במקרה בו מעורבים בתאונת דרכים יותר מכלי רכב אחד, חוק הפלת "ד וצו פיצויים לנפגעי 

תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים(, תשס"א-2001 )"צו 

החציה"(, קובעים הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים: 

• נפגע בתוך  הרכב -  בתאונת דרכ ים שבה מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל מבטחת 

האחריות לנזקי הגוף של נוסעי הרכב המבוטח אצלה, בהתאם לעיקרון "האחריות 

המוחלטת" כמוסבר לעיל. 

• הסדר קל-כבד - בהתאם לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל 

הפיצויים בין המבטחים(, תשס"א-2001, במקרה של תאונת דרכים שבה היו 

מעורבים רכב קל אחד או יותר )רכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו 

עולה על 4 טון ולמעט אוטובוס( לבין רכב כבד אחד או יותר )רכב שמשקלו הכולל 

המותר עולה ע ל 4 טון,  למעט רכב מסחרי בעל היתר להס עת 7 נוסעים או יותר ולמעט 

אוטובוס(, תשיב מבטחת הרכב הכבד למבטחת הניזוק ברכב הקל 50% מכלל 

הפיצויים אשר שולמו על ידה.  

• הסדר רכב-א ופנוע -  בתאונה בה היה מעורב רכב ואופנוע, תשיב מבטחת הרכב שיעור 

של 75% מהפיצויים שתשלם מבטחת האופנוע למשתמש הניזוק אשר מבוטח אצלה. 

2.2.4.12. עתודות- 

חישוב  עתודות  ביטוח  בביטוח  כללי  נערך  בהתאם  לתקנות  הפיקוח  על  שירותים  פינ נסיים 

)ביטוח()חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג–2013, ובהתאם להוראות פרק 1 

בפרק "הון מדידה וניהול סיכונים" בקודקס הרגולציה. הפרק כולל, בין היתר, הנחיות 

למדידת התחייבויות ביטוח כללי והוראות לעניין עתודות ביטוח, נוהג מיטבי לחישוב 

העתודות לצורך דיווח כספי, קיבוץ ענפים, וקביעת גובה העתודה בגין פוליסות שנמכרו 

בפרקי זמן הסמוכים ליום המאזן ובגין סיכונים לאחר יום המאזן. מאחר ולתביעות בענף 

ביטוח רכב חובה "זנב ארוך", להכנסות ולהפסדים מהשקעות השפעה משמעותית על 

רווחיות תחום זה. 
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 עיקריים, מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע  שווקים .2.2.5

2.2.5.1. שווקים עיקריים- 

רוב חברות הביטוח בישראל פועלות בענף ביטוח רכב חובה.  

2.2.5.2. מגמות ושינויים בביקוש והיצע- 

ביטוח רכב חובה הינו מוצר אחיד המאופיין בביקוש קשיח. היקף המכירות בענף ביטוח 

רכב חוב ה והתחר ות מושפעים, בין היתר, מהגידו ל ההולך וגובר במספר כלי הרכב בישראל 

וכניסת מבטחים חדשים לתחום פעילות זה.  

ההפסד הכולל של החברה לפני מס בתקופת הדוח בענף ביטוח רכב חובה, הינו 863 אלפי 

₪ בהשוואה להפסד של  2,895  אלפ י ₪ אשתקד . הקיטון בהפסד התקופה לעומת ש נת 2018 

נובע מכך שהחברה הגיעה במהלך שנת 2019 לפעילות משמעותית אשר מכסה את מרבית 

הוצאותיה, שברובן הינן קבועות בהתייחס להיותה של החברה עדיין בתחילת דרכה.  

2.2.5.3. שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים- 

ענף ביטוח רכב חובה הוא אחד משני הענפים המרכזיים בפעילות החברה בשנת 2019 ובו 

נרשם גידול משמעותי בפעילות במהלכה. בהתאם, החברה צופה כי גם במהלך שנת 2020 

יהיה גידול בחלקה ביחס למוצרים והשירותים בענף. השיווק צפוי להיעשות בפעילות 

ישירה מול מבוטחים ולקוחות פוטנציאליים, בשיתוף פעולה עם סוכנים בעלי זיקה 

לעולמות הדיגיטל, וכן בביטוח ציי רכבים וקולקטיבים. 

במהלך ש נת 2019 החברה השיקה מסלול דיגיטלי לשיווק פוליסות רכב חובה )ורכוש(, עם 

ממשק פשוט וידידותי, המציע חווית לקוח חדשנית להליך ההצעה והרכישה של הפול יסה.  

2.2.5.4. מוצרים חדשים- 

כאמור, בענף זה קיים בעיקר מוצר אחד, בעל כיסוי ביטוחי אחיד. החברה אישרה את 

המוצרים של ה לקראת קבלת רישיון מבטח  במהלך שנ ת 2018.  במסגרת ז ו החברה  אישרה 

 גם פוליסת סחר רכב ושלט במבחן, תעודת חובה עם השתתפות עצמית מוגדלת לאופנועים, 

ותעודת חובה לנהג נקוב בשם למוניות ולאופנועים. 

2.2.5.5. תחרות- כללי- 

למיטב ידיעת החברה, בהתאם לפרסומי רשות שוק ההון, בישראל פועלות, נכון למועד 

הדו ח, 15 חברות ביטוח )ובנוסף קרנית והפול(  אשר עוסקות בע נף ביטוח  רכב חובה. על-פי 

נתוני הדוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018, סך הפרמיות מענף ביטוח רכב חובה 

הסתכמו בשנת 2018 בכ- 5,332 מיליוני ₪, המהווים כ 23.1% מסך הפרמיות בענפי תחום 

הביטוח הכללי בשוק בישראל בשנת 2018. בשנת הדוח החברה צמחה באופן משמעותי 

בתחום זה ונתח השוק שלה בשנת 2019 מוערך בכ- 1.5%. 
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כלל
8.8%

מנורה
8.7%

AIG
10.6%

איילון
8.2%

שלמה.ש
11.5%

הכשרה
5.2%

שומרה
5.8%

AIG
3.3%

שירביט
3.0%

חקלאי
1.5%

קרנית
0.9% ליברה

0.1% ווישור
0.1%

(באחוזים)2018נתח שוק בענף רכב חובה לשנת 

השוק  בענף  ביטוח רכב חובה מאופיין בתחרות עזה בין חברות הביטוח, שכן מדובר במוצר 

וכיסוי אחידים, בהתאם לפוליסה התקנית. כמו כן קיימת שקיפות מחירים ללקוחות, 

זמינות מידע השוואתי על תעריפים ותנאים, לרבות באתר האינטרנט של רשות שוק ההון.  

הענף מתאפיין בנאמנות לקוחות נמוכה, כשאין משמעות רבה לגודל החברה, והתחרות 

מתבססת בעיקרה על המחיר והשירות הניתן על-ידי חברות הביטוח. הגם שבדרך כלל 

מבוטחים רוכשים ביטוח רכב חובה  במקביל לביטוח רכב רכוש )צד שלישי או מקיף(,  כיום 

בשל המודעות הצרכנית לתחרות והמעבר לתעריפים דיפרנציאליים, יותר צרכנים מבעבר 

בוחרים לרכוש ביטוח רכב חובה וביטוח רכב רכוש בחברות ביטוח שונות.  

משנת  2015, מידי שנה מפרסמת הרשות מדד שירות של חברות הביטו ח )"מדד השירות"(. 

מדד השירות משקף את רמת השירות של חברות הביטוח, בכל אחד ממוצרי הביטוח 

המרכזיים בישראל, לרבות בענף ביטוח רכב חובה והוא מבוסס על הרכיבים הבאים: 

תשלום תביעות, טיפול בלקוחות, תלונות ציבור, זמן מענה טלפוני וחדשנות ושירותים 

דיגיטליים. החברה מעריכה שהתחרות בענף ביטוח רכב חובה תמשיך להתמקד בתעריפי 

הביטוח, בשירות ובביצוע חיתום איכותי.  

החברה סבורה שכניסתה לשוק, האלטרנטיבה שהיא מציעה לעומת המתחרים, לרבות 

שירות יעיל, שקוף וזמין, לצד מחיר הוגן ופתרונות דיגיטליים מתקדמים, שהיא השיקה 

ועו ד צפויה להשיק ללקוחות במהלך  שנת  2020, תגדיל את נתח השוק שלה  גם בשנ ת 2020.  

2.2.5.6. מתחרים משמעותיים- 

בענף ביטוח רכב חובה קיימת תחרות עזה בין כל חברות הביטוח הפועלות בענף זה. 

המתחרות המשמעותיות של החברה בענף ביטוח רכב חובה, למיטב ידיעת החברה, הן: 

הראל חברה לביטוח בע"מ )"הראל"(, הפניקס חברה לביטוח בע"מ )"הפניקס"(, מגדל 

חברה לביטוח בע"מ )"מגדל"(, איי.אי.ג'י )"AIG"(, מנורה חברה לביטוח בע"מ 

)"מנורה"(, אי.די.איי חברה לביטוח בע"מ )"ביטוח ישיר"(, איילון חברה לביטוח בע"מ 
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)"איילון"(, שלמה חברה לביטוח בע"מ )"שלמה"(, הכשרה חברה לביטוח בע"מ 

)"הכשרה"(, כלל חברה לביטוח בע "מ )"כלל"(,  ושומרה חברה לביטוח בע"מ  )"שומרה"(.  

2.2.5.7. התמודדות עם התחרות- 

בכוונת החברה להתמודד עם התחרות בענף זה במספר מישורים: 

דיגיטציה-  באמצעות  תשתיות החבר ה ובניית ן על  מערך  דיגיטלי  שכולל  מערכות  חדשניות, 

תהליכים אוטומטיים, ממשקים מתקדמים ללקוחות הישירים והסוכנים הנבחרים. יש 

לציין שלהערכתנו, במצב שנוצר לאחר תקופת הדוח כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה 

יותר וי ותר לקוח ות ירכשו ויבצעו  פעולות באמצעות הדיגיטל  וכן לרמת המחירים המוצעת 

תהיה משמעות גדולה יותר. 

יעילות תפעולית - מבנה ארגוני צר המושתת על ידי שימוש נרחב בדיגיטציה ומערכות 

מידע )חברה המונה עשרות עובדים ולא מאות או אלפים(. כמו כן, הגדרת תהליכי עבודה 

יעיל ים וממוכנים לביצוע רכישה, ניהול הפוליסה בתקופת הביטוח ותהליכי סילוק תביעות 

און ליין, הקמת מערכות פורטל סוכנים להפקת וניהול הפוליסות במשרד הסוכן, יצירת 

הסכמים איכותיים עם נותני שירותים וכדומה. 

חיתום פוליסות - לפי חוקות עסקיות, המצמצמות חוסר ודאות לחברה ולמבטחי משנה, 

מייעלות ומטייבות את תהליכי החיתום. 

מערכות החברה כפלטפורמה למיזמים ושיתופי פעולה עסקיים- המערכות המתקדמות 

 .Insuretech של החברה יוכלו לשמש תשתית לשיתופי פעולה עם סטארטאפים בתחום ה

חווית שירות  חדשנית ויחס אי שי –  החברה שמה דגש מיוחד ע ל יעילות תפעולית, זריז ות, 

שקיפות, מתן פתרונות מהירים ויחס אישי, חווית שירות שונה, בדגש על ניהול התביעות 

ומימוש הזכויות,  תהליכים אוטומטים וזמנ י תגובה  מבודלים מהשחקנים בש וק. התשתית 

הטכנולוגית של החברה והאפליקציות האינטרנטיות שלה מאפשרים גמישות תפעולית, 

לרבות מתן שירות מכל מקום ובאמצעות כל מכשיר לרבות לעובדי וסוכני החברה כך שגם 

במצבי קיצון, לחברה יכולת מתן שירות דינאמית ואיכותית. 

אסטרטגיות תמחור  ואקטואריה מתקדמו ת  -  בין היתר ע ל יד י ניתוח מידע עסק י ושימוש 

מושכל במאגרים, הזמינים לחברה הן בשלב החיתום והן בשלב סילוק התביעות לצורך 

תמחור מדויק יותר ואישי יותר . החברה סבורה כי היכו לת לפעול בעיקר בסביבת הדיגיטל 

ביעילות עשויה להוזיל את דמי הביטוח )הפרמיה( באופן שיוכל להשפיע על התוצאות 

העסקיות של החברה ולאפשר לה להיות תחרותית יותר בענף ביטוח רכב חובה. 

הידוק קשרים עם סוכנים- החברה משלבת בין שיווק ישיר ללקוחות קצה, לבין פעילות 

עם סוכנים נבחרים, שהינם בעלי זיקה לטכנולוגיות ומערכות מתקדמות. החברה בנתה 

סביבת עבודה מתקדמת עבור הסוכנים, מתוך מטרה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם 

את העלויות התפעוליות שלהם. 
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2.2.5.8. לקוחות- 

בעוד שבשנת 2018 עם תחילת פעילותה הביטוחית של החברה, תמהיל הלקוחות של 

החברה בענף רכב חובה היה מבוסס בעיקר על צי רכב אחד, בשנת 2019 תמהיל הלקוחות 

של החברה התר חב, ובפרט  ברבעון האחרון של שנת הדו"ח, רבעון בו החברה החלה לפעול 

כאמור מול מבוטחים פרטיים באופן ישיר באמצעות ממשק און ליין אינטרנטי כאמור.  

ברבעון הרביעי של השנה החברה חידשה את ההתקשרות )ביחס לשנת חיתום 2020( עם 

מספר לקוחות משמעותיים, להם ציי רכב  גדולים - בעיקר רכבים פרטים ומסחריים עד 

3.5 טון וכן התקשרה עם שני לקוחות משמעותיים נוספים.  

התפלגות פרמיות ברוטו מלקוחות )באלפי ₪( *:  

 השנ םלידוי רכב גיבים וצילקטקו חים פרטייםוטמב סה"כ

 4,022  -  4,022  2018

 85,784  12,410  73,374  2019

 *הפרמיות מחושבות לפי מועד תחילת ביטוח או מועד תוספת )ככל ונערכה(.

תלות בלקוחות - נכון ליום  31 בדצמבר 2019,  לחברה שלושה ציי רכב, שהיקף הפרמיות 

שהתקבל מהם עולה על 10% מסך הכנסות החברה, מתוכם שניים שהפרמיה שלהם עולה 

על 20%: אלדן שירותי תחבורה בע"מ, אלבר ציי רכב בע"מ.  

ההתקשרות של החברה עם לקוחות משמעותיים נוספים,  וכן תחילת הפעילות מול הציבור 

הרחב, צפויה להקטין במהלך 2020 במידת מה את התרומה של לקוחות אלו לסך התיק.  

שיעורי חידושים, ותק והתמדת לקוחות בענף ביטוח חובה במונחי מחזור פרמיות  

הואיל והחברה החלה את פעילותה הביטוחית רק ברבעון האחרון של שנת 2018, נכון 

למועד הדוח שיעור החידושים בענף ביטוח רכב חובה בשנת 2019 עומד על כ- 82.3%, 

במונחי פרמיות לעומת הפוליסות שהיו תקפות ב-2018.   

התפלגות ותק לקוחות בענף במונחי מחזור פרמיות לשנת 2019 )באחוזים(: 

 9102ה ב אשונלרופקו ה )2018( נה של שותק סה"כ 

 100%  4.1%  95.9%

נתוני מחזור פרמיות בענף בתקופת הדוח, לפי שנות ותק: 

 מספר שנות ותק  לפי ₪ באפרמיות   סותההכנשיעור מסך 

 95.9%  82,267  (ותקא לל)ה אשונח רטו בינתש

 4.1%  3,517  (נה של ש )ותקיהשנח טו בינתש

 100%  85,784  9102נת לשסה"כ פרמיות 
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2.3. מוצרים ושירותים – ענף ביטוח רכב רכוש 

2.3.1. כ ללי 

ביטוח רכב רכוש הינו ביטוח המעניק כיסוי ביטוחי לנזק שנגרם לרכב המבוטח, וכן נזק שרכב 

המבוטח עלול לגרום לרכוש של צדדים שלישיים )כפוף לסכום הביטוח הנרכש בפוליסה(. לחברה 

יש מגוון מוצרים ושירותים בענף זה, הן תחת הפוליסה התקנית, כמפורט להלן, והן בפוליסה 

שאינה תקנית. החברה החלה למכור פוליסות בענף זה מחודש ינואר 2019.  

החברה מציעה גם כתבי שירות )התחייבויות של המבטח על פי הפוליסה שניתנות באמצעות צד 

שלישי( כתוספת לפוליסה, המקנים זכות לקבל שירותים שונים כגון: שירותי גרירה ו/או  שרות רכב 

חלופי ו/או שירות לתיקון שמשות. 

2.3.2. המוצרים והשירותים 

2.3.2.1. פוליסה תקנית לביטוח רכב רכוש )"הפוליסה התקנית לביטוח רכב רכוש"(- 

תנאי  הפוליסה התקנית  קבוע ים בתקנ ות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב 

פרטי(, התשמ"ו- 1986.  

בחודש פברואר 2020 פורסמה "טיוטת הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה 

לביטוח רכב פרטי( )תיקון(, התש"פ-2020", המציעה לעדכן את התקנות ואת הפוליסה 

התקנית בהתאם לתמורות שחלו במשך השנים בעולם הרכב. להרחבה בנושא ראה להלן 

סעיף 4.1.2 להלן. 

הפוליסה מיועדת לרכבים פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון. הפוליסה התקנית לביטוח רכב 

רכוש מכסה, בהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה, אובדן ו/או נזק שנגרמו לרכב המבוטח, 

כתוצאה מסיכונים שונים כגון: אש, התנגשות מקרית, גניבה, שטפון, מעשה זדון, וחבות 

כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש.  

במסגרת הצעת הביטוח רשאי המבוטח לוותר על פרק א' בפוליסה התקנית לביטוח רכב 

רכוש- ויתור שמשמעותו רכישת ביטוח אחריות לנזקי רכוש, כלפי צד ג' בלבד. כמו כן, 

באפשרותו לוותר במסגרת פרק א' על אחד מהכיסויים הבאים )פוליסת ביטוח מקיף 

חלקית בלבד(: התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא; גניבה.  

לפוליסה התקנית לביטוח רכב רכוש ניתן להוסיף הרחבות וכתבי שירות, כגון שירותי דרך 

וגרירה, רכב חליפי במקרה גניבה או תאונה, תיקון שבר שמשות ללא השתתפות עצמית, 

כיסוי מפנ י נזק י רעידת אדמה ועוד. במקרה ביטוח, החברה מאפשרת למבוטח לבחור האם 

לפנות למוסך בהסדר )לחברה רשימת מוסכי הסדר ברחבי הארץ( או לחילופין למוסך 

שאינו  בהסדר עם החברה. מבוטח שבבעלותו לפחות ארבעים כלי  רכב פרטיים רשאי לוותר 

על תחולת הפוליסה התקנית לרכב פרטי ומסחרי קל עד 3.5 טון, בשלב הצעת הביטוח.    

2.3.2.2. ביטוח רכב רכוש שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון- 

פוליסה זו מעניקה כיסוי ביטוחי לאובדן ו/או נזק שנגרם לרכב המבוטח, וכן נזק שעלול 

לגרום הרכב המבוטח לרכוש צד שלישי עד לגבול האחריות כפי שנרכש על ידי המבוטח, 
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בהתאם לתנאי הפוליסה. מדובר בפוליסה שאינה תקנית, כלומר תנאיה נקבעו על ידי 

החברה, ואושרו על ידי הרשות.  

הפוליסה מעניקה כיסויים ביטוחיים כנגד אובדן או נזק פיזי בר תיקון, שנגרם לרכב 

המבוטח כתוצאה מאירוע תאונתי, ממספר סיכונים, כגון: אש, התנגשות מקרית, גניבה, 

שטפון, מעשה זדון, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכו ש –  וזאת בהתאם לתנאי 

הפוליסה וחריגיה.  הפוליסה מיועדת לרכבים שאינם פרטיים/מסחריים עד 3.5 טון כגון: 

משא ית, מוני ת, אוטובוס, אמבולנס ואופנו ע, ונמכרת  לכלי  רכב  בבעלות  פרטית ומסחרית, 

לרבות ציי רכב. יישוב התביעות בפוליסה נעשה בהתאם להערכת שמאי )ככל שקיימת(, 

כפוף לתנאי הפוליסה והדין. 

2.3.3. מאפיינים עיקר יים 

אחידות – כאמור לעיל, הכיסוי הביטוחי לרכבים פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון בענף ביטוח רכב 

רכוש נקבע על פי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. נוסח הפוליסה התקנית 

לביטוח רכב רכוש הינו מחי יב )למעט ביחס לציי  רכב(, וניתן רק להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית 

בביטוח רכב רכוש באמצעות הרחבות לכיסו י, לסיכונים , לרכוש ולסוגי החבויות  המבוטחים. לפיכך, 

ההבדלים העיקריים בין הפוליסות הנמכרות בחברות הביטוח השונות, הן בעיקר בהרחבות השונות. 

בנוסף לחברה יש פוליסה שאינה תקנית - פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון -  

עבור ביטוחי רכוש ברכב פרטי ומסחרי מעל 3.5 טון. 

תקופת הביטוח- פוליסת ביטוח רכב רכוש לרוב הינה לתקופה של שנה. 

התיישנות ומשך התביעות - תקופת ההתיישנות בענף ביטוח רכב רכוש בתביעות עצמיות הינה 3 

שנים, בהתאם לסע יף 31  לחוק חוזה הביטו ח. תביעות  הביטוח בענף זה מאופיינות בזמן ביר ור קצר 

יחסית בין קרות מקרה הביטוח ויישוב התביעה.  

בפרק החבויות, תביעת המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה על פי 

החוק תביעתו של הצד השלישי )הנפגע( כלפי המבוטח, ולכן תקופת ההתיישנות בכיסוי צד ג' הינה 

7 שנים, ומשך זמן יישוב התביעה ארוך יותר מיישוב תביעות בנזק עצמי. הליך יישוב תביעות 

בביטוח רכב  רכוש נעשה  על פי הערכת שמאי, בהתאם לכיסוי  הנרכש  בפוליסה והורא ות הדין  בעניין 

שמאות בביטוח רכב. 

רווחיות - הרווחיות בענף זה עשויה להיות מושפעת, בין היתר, משינויים שונים ברכיבים, כגון: 

כמות גניבות הרכב ותאונות הדרכים, שינוי במחירי חלפים ובעלות התיקון, שינויי תקינה ושינויי 

רגולציה, שינוי במחירי כלי רכב חדשים, מחיר שעת עבודה במוסכים, סוגי הרכבים ואמצעי בטיחות 

ונזקים עקב פגעי טבע ורמת התחרות בשוק. 
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2.3.4. הסדרים מיוחדים המתייחסים לענף ביטוח רכב רכוש 

פיקוח על התעריפים-  התעריף לביטוח רכב רכוש כפוף לאישור הממונה. התעריף אינו אחיד, אלא 

תלוי ניתוח אקטוארי דיפרנציאלי. התעריף מבוסס על פרמטרים שונים, הקשורים לרכב המבוטח 

בפוליסה ולמאפייני הנהגים, כגון: ניסיון התביעות של המבוטח, גילו של הנהג הצעיר ביותר הרשאי 

לנהוג ברכב, וותק רישיונו, סוג ודגם הרכב המבוטח, שנת הייצור, ערך הרכב, מיגונים המותקנים 

ברכב,  עבר ביטוחי בביטוח רכב רכוש  ועוד, מתוך הנחה כי אלו פרמטרים מהותיים בהערכת הסיכון 

וקביעת הפרמיה. התעריף משתנה בין חברה לחברה ומלבד מרכיב פרמיית הביטוח הוא כולל את 

גובה ההשתתפות העצמית שתיגבה מהמבוטח בקרות מקרה ביטוח )בדרך כלל השתתפות עצמית 

בגין נזק עצמי, בגין נזק לצד ג' ובגין ירידת ערך שנגרמה לרכב המבוטח(.  

התמודדות עם גניבת רכב- למשטרה יחידה משטרתית ייעודית למלחמה בגניבות רכב וצמצום 

היקפן - אתג"ר )איתור ותפיסת גנבי רכב(, הכפופה ליחידת לה"ב 433, וממומנת בעיקר ממקורות 

ממשלתיים ועל ידי איגוד חברות הביטוח וארגון חברות הליסינג וההשכרה. 

הסדר השמאים - בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר המאוחד, מפרסמות חברות הביטוח רשימות 

שמאים )"רשימת שמאי החוץ"(, לבחירת המבוטח. בהתאם להוראות החוזר המאוחד, הצעת  

תיקון או שומה של שמאי שנבחר על ידי המבוטח מתוך רשימת שמאי  החוץ )"שמאי חוץ"(, מהווה 

הצעת התיקון או השומה הקובעת והיא מחייבת את הצדדים בכפוף לזכות המבטח והמבוטח 

להעלות בפני שמאי החוץ הערות בעניינים טכניים. כמו כן, באפשרות המבטח והמבוטח לערער על 

השומה בהתאם להסדר הקבוע בחוזר השמאים. – לעניין זה ראה להלן. 

מוסכי הסדר - במטרה לייעל, לקצר את זמן הטיפול, לשפר את השירות ולהוזיל עלויות יישוב 

תביעות רכב רכוש התקשרה החברה עם "מוסכי הסדר" לתיקון רכבי מבוטחים שנגרם להם נזק 

חלקי )שאינו אובדן גמור(. מוסך הסדר הינו מוסך שהתקשר עם החברה בחוזה למתן שירותים 

כ"מוסך הסדר" בתמורה להנחות הניתנות למבטח )במחירי החלפים ו/או במחיר שעת העבודה(. 

החברה מאפשרת למבוטחיה לבחור את המוסך שבו יבוצע תיקון הרכב אולם מציעה למבוטחיה 

הטבות שונות כגון הנחת השתתפות עצמית ו/או העמדת רכב חלופי לתקופת התיקון, על מנת 

לתמרץ את המבוטחים לתקן את רכבם באחד ממוסכי ההסדר עמם התקשרה החברה. 

רפורמה מוצעת בעניין מוסכי ההסדר והסדר השמאים-  בחודש אוגוסט 2016 פורסמה טיוטת 

תקנות רישוי שירותים לרכב )שמאות רכב, התשע"ו– 2016(, המסדירה את פעילות השמאים 

ומתייחסת בין היתר, לאופן תמחור שעת עבודת המוסך על ידי השמאי, לעיתוי ביצוע השמאות 

)לפני תיקון הרכב(, ולהשפעה אסורה על שיקול דעת שמאי הרכב על ידי צדדים מעוניינים. בחודש 

פברואר 2018 אושרו בוועדת הכלכלה תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )השפעה 

אסורה על שיקול דעת של שמאי  רכב, )התשע"ז–  2017(   )"תקנות השפעה אסורה על שיקול דעת 

שמאי רכב"(, המתייחסות להגדרת השפעה אסורה על שמאי מצד בעל רישיון )מוסך(, כהגדרתו 

בחוק. מטרת התקנות לקבוע מהי השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב ובאילו מקרים 

מדובר בבקשה מותרת לשינוי שומת רכב. 

בחודש מא י 2019  פורסמה טיוטה שני ה בעניין "תיקון הוראות החוזר המאוח ד -  הוראות בענף רכב 

רכוש-  טיוטה" )"טיוטת חוזר מוסכים ושמאים"(,  המציעה מודל חדש להסדרת ההתנהלות בשוק 

הרכב והביטוח בעת טיפול בתביעות מבוטחי רכב רכוש וצד ג', במטרה לצמצם את ניגודי העניינים 
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הקיימים. בין היתר מוצעות במודל ההוראות הבאות: חברת ביטוח תחויב להציע פוליס ה 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 שתאושר, עשויה להיות השפעה 

מהותית על עסקי החברה, שביטוח רכב רכוש הינו אחד משלושת הענפים המרכזיים בה. 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. 

מאגר רכב רכוש-  החל מדצמבר 2013 פועל מאגר מידע שהקימו איגוד חברות הביטוח ומרכז 

הסליקה של חברות ביטוח בע"מ )"חברת הסליקה"( שעיקרו רישום היסטוריית תאונות של כלי 

רכב )"מאגר רכב רכוש"(. המידע זמין הן לציבור רוכשי רכבים משומשים והן למבטחים שבחרו 

להצטרף למאגר ומטרתו איתור מידע ושקיפות בנוגע לתאונות שאירעו לכלי רכב משומשים 

בתקופה שקדמה לרכישתם. איגוד חברות הביטוח וחברת הסליקה קיבלו פטור מאישור הסדר 

כובל מאת הממונה על ההגבלים העסקיים בתוקף עד לחודש פברואר שנת 2021. כל מבטח יכול 

להצטרף להסדר )קרי, למסור נתונים למאגר ולהגיש שאילתות( או לצאת מההסדר אחת לשנה 

בהודעה מוקדמת של 90 יום. החברה הצטרפה להסדר ב-2018.  האפשרות לעשות שימוש בנתוני 

המאגר, מצמצמת את פערי המידע בשוק.  

ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח )"הר הביטוח"( - כחלק ממדיניות הרשות להגביר את 

שקיפות וזמינות המידע לציבור המבוטח ים, וכד י לאפשר למבוטחים לרכוש או לעדכן את המוצרים 

הקיימים ברשותם בצורה מושכלת, הרשות הקימה ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור מוצרי 

הביטוח. הממשק נועד לאפשר למבוטחים לאתר בקלות ובמהירות מידע לגבי התיק הביטוחי 

שלהם אצל כל חברות הביטוח, לבחון את תנאי מוצרי הביטוח שברשותם, ולקבל דוח תביעות מרכז 

בענפים רלוונטיים, כדי להקל על מבוטחים אשר נדרשים על ידי חברות הביטוח, לצרכי חיתום, 

להציג אישור בדבר מספר תביעות, טרם הצטרפות לביטוח. בהתאם, החברה מדווחת באופן שוטף 

לרשות את הנתונים הנדרשים ממנה בהתאם לחוזר. 

2.3.5. שווקים עיקריים, מגמות ושינויים בביקוש ובה יצע 

2.3.5.1. שווקים עיקריים- 

רוב חברות הביטוח בישראל פועלות בענף ביטוח רכב רכוש. שוק זה מאופיין בתחרות 

משמעותית ובשקיפות מחירים לצרכן באמצעות שירותי השוואה שמציעים אתרי 

אינטרנט שונים ובאמצעות קבלת הצעת מחיר באתרי חברות הביטוח ואפליקציות 

השוואה יעודיות.  
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2.3.5.2. מגמות ושינויים בביקוש והיצע- כללי- 

ביטוח רכב רכוש הינו מוצר אחיד. היקף המכירות והעליה בדמי הביטוח בענף זה מושפע, 

בין היתר, מהגידול המתמשך במספר כלי הרכב בישראל. רמת התחרות משתנה גם 

בהתאם לתוצאות העסקיות של הענף בכללותו, כאשר הרווח הכולל עולה משיפור 

בתוצאות החיתומיות וכשיש רווח השקעתי גבוה, מתגברת התחרות והפרמיה נשחקת. 

2.3.5.3. שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים- 

ענף ביטו ח  רכב רכוש  ה וא אחד  מבין שני  הענפים המרכזיים בהם החבר ה פעלה בש נת 2019. 

היות והחברה החלה את פעילות המכירה בענף זה רק בחודש ינואר 2019, ורק ברבעון 

האחרון השיקה את האתר למכירת ביטוח רכב רכוש )וחובה( לציבור הרחב, החברה 

מעריכה כי בשנת 2020 היא צפויה לגדול בחלקה היחסי במוצרים ולשירותים בענף זה. 

השיווק  צפוי להיעשות בפעילות ישירה מול מבוטחים, שיתוף פעולה עם סוכנים בעלי זיקה 

לעולמות הדיגיטל, ציי רכבים וקולקטיבים. 

כפי שצוין בהרחבה לעיל ביחס לביטוח רכב החובה, בסוף שנת 2019 השיקה מסלול 

דיגיטלי לשיווק פוליסות רכב רכוש )וחובה(, ובכוונתה לפעול ולייצר מעטפת דיגיטלית 

מלאה לכל שלבי חיי הפוליסה והטיפול בתביעות. 

2.3.5.4. מוצרים חדשים- 

החברה אישרה את המוצרים שלה לקראת קבלת רישיון מבטח במהלך ש נת 2018  ובהתאם 

כל פוליסות ביטוח רכב הרכוש של החברה הינם פוליסות חדשות מאושרות לשיווק בתחום 

פעילות זה. הפוליסות המאושרות של החברה כוללות פוליסות לביטוח מקיף מלא, ביטוח 

מקיף חלקי )ללא כיסו י גניבה  או ללא כיסוי תאונה(,  פוליסות צד ג'.  הפוליסות הן פוליסות 

לרכב פרטי ומסחרי  עד 3.5  טון והן פוליסות לרכבים מסחרים מע ל 3.5  טון ורכבים אחרים. 

2.3.5.5. תחרות- כללי- 

למיטב ידיעת החברה, בהתאם לפרסומי רשות שוק ההון, בישראל פועלות, נכון למועד 

הדוח, 15 חברות ביטוח אשר עוסקות בענף ביטוח רכב רכוש.  

על-פי נתוני הדוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018, סך הפרמיות מענף ביטוח רכב רכוש 

הסתכמו בשנת 2018 בכ- 8,797 מיליוני ₪, המהווים כ 38% מסך הפרמיות בענפי תחום 

הביטוח הכללי בשוק בישראל בשנת 2018. כאמור לעיל, מוצרי ביטוח רכב רכוש בתחום 

הפרט, המתייחסים לכלי רכב עד 3.5 טון,  כפופים לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי.  
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נתח שוק דמי הביטוח ברוטו בענף ביטוח רכב רכוש  
(באחוזים)2018לשנת 

הגם שמרבית המבוטחים רוכשים ביטוח רכב רכוש במקביל לרכישת ביטוח רכב חובה, 

הרי שעם התגברות התחרות והמעבר לתעריפים דיפרנציאליים בביטוח רכב חובה, גוברת 

מגמה לרכוש ביטוח רכב חובה בחברת ביטוח אחת יחד עם ביטוח רכב רכוש של חברת 

ביטוח אחרת.  

כניסתן של חברות ביטוח חדשות לענף זה תוך שימוש בכלים דיגיטליים לרכישת ביטוח 

און ליי ן, שימוש המבוטחים במדד השירות ועריכת השוואה בין חברות הביטוח  הגבירו  את 

התחרות בענף ביטוח רכב רכוש. 

בחודש  דצמבר 2015  פורסמה טיוטה לעניין הקמת תשתית דיווח לממונה על תעריפי ביטוח 

רכב רכוש, במסגרתה מוצע לפתח מחשבון תעריפי ביטוח רכב רכוש אשר יאפשר למי 

שמבקש לרכוש ביטוח רכב רכוש להשוות בין מוצרי הביטוח של החברות השונות, בדומה 

למחשבון רכב חובה. פרסום מחשבון רכב רכוש עשוי להגביר את התחרות בענף רכב רכוש 

וכפועל יוצא להשפיע על גובה הפרמיות והרווחיות בענף זה ויכול אף להשפיע בעקיפין על 

התחרות בענף רכב חובה. עם זאת, בשלב זה, לא ניתן לצפות את השפעתו הכוללת של 

המחשבון, והיא תלויה בין היתר, באופן בו המחשבון ייתן ביטוי לאבחנות בין המבוטחים 

השונים, בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל מבוטח ומבוטח, וכן תלויה בהתנהגות 

המתחרים והלקוחות בשוק. 

2.3.5.6. מתחרים משמעותיים- 

בדומ ה לענף  ביטוח רכב חובה, קיימת תחרות עזה בין חברות הביטוח הפועלות בענף ביטוח 

רכב רכוש. המתחרים המשמעותיים של החברה בענף הינם ביטוח ישיר, ליברה חברה 

  .AIG -לביטוח בע"מ, הפניקס, מנורה, מגדל, כלל, הראל, איילון, שלמה, שומרה ו

2.3.5.7. התמודדות עם התחרות- 

בכוונת החברה להתמודד עם התחרות בענף זה במספר מישורים: 

דיגיטצ יה –  באמצעות  בניית תשתיות החבר ה על  מערך דיגיטלי  שכולל  מערכות  חדשניות, 
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תהליכים אוטומטיים, ממשקים מתקדמים ללקוחות הישירים והסוכנים, בין היתר על 

מנת לייצר חווית שירות מתקדמת. 

יעילות תפעולית - מבנה ארגוני צר המושתת על שימוש נרחב בדיגיטציה ומערכות מידע 

)חברה המונה עשר ות עובדים  ולא מאות או אלפים(. כמו כ ן, הגדרת תהליכי עבודה יעילים 

וממוכנים  לביצוע רכישה, ניהול פוליסה בתקופת הביטוח ותהליכי סילוק תביעות אונליין, 

הקמת מערכות פורטל סוכנים להפקת וניהול הפוליסות במשרד הסוכן, יצירת הסכמים 

איכותיים עם נותני שירותים וכדומה. 

חיתום פוליסות - לפי חוקות עסקיות, המצמצמות חוסר ודאות לחברה ולמבטחי משנה, 

מייעלות ומטייבות את תהליכי החיתום. 

מערכות החברה כפלטפורמה למיזמים ושיתופי פעולה עסקיים- המערכות המתקדמות 

 .Insuretech של החברה יוכלו לשמש תשתית לשיתופי פעולה עם סטארטאפים בתחום ה

חווית שירות חדשנית ויחס אישי –החברה שמה דגש מיוחד על יעילות תפעולית, זריזות, 

שקיפות, מתן פתרונות מהירים, ויחס אישי, חווית שירות שונה, בדגש על ניהול התביעות 

ומימוש הזכויות, תהליכים  אוטומטים וזמנ י תגוב ה מבודלים מהשחקנים בשוק.  התשתית 

הטכנולוגית של החברה והאפליקציות האינטרנטיות שלה מאפשרים גמישות תפעולית 

לרבות מת ן שירות מכל מקום ובאמצעות כל מכשיר לרבות לעובדי וסוכני החברה כך שגם 

במצבי קיצון לחברה יכולת מתן שירות דינאמית ואיכותית.  

אסטרטגיות תמחור ואקטואריה מתקדמות - בין היתר על ידי ניתוח מידע עסקי ושימוש 

מושכל במאגרים הזמינים לחברה הן בשלב החיתום והן בשלב סילוק התביעות לצורך 

תמחור מדויק יותר ואישי יותר. החברה סבורה כי היכולת לפעול בעיקר בסביבת הדיגיטל 

ביעילות עשויה להוזיל את דמי הביטוח )הפרמיה( באופן שיוכל להשפיע על התוצאות 

העסקיות של החברה ולאפשר לה להיות תחרותית יותר בענף ביטוח רכב רכוש. 

הידוק קשרים עם סוכנים- החברה משלבת בין שיווק ישיר ללקוחות קצה, לבין פעילות 

עם סוכנים נבחרים, שהינם בעלי זיקה לטכנולוגיות ומערכות מתקדמות. החברה בנתה 

סביבת עבודה מתקדמת ביותר עבור הסוכנים, מתוך מטרה לייעל את תהליכי העבודה 

ולצמצם את העלויות התפעוליות שלהם. 

2.3.5.8. לקוחות- 

החברה  החלה פעילות בתחום רכב רכוש בי ום 1  בינ ואר 2019.  במהלך תקופת הדוח, תמהיל 

הלקוחות של החברה בענף רכב רכוש מורכב ממבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים.  

ברבעון הרביעי של שנת הדו"ח החברה הגבירה את פעילותה מול מבוטחים פרטיים באופן 

ישיר באמצעות ממשק אינטרנטי און ליין.  
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התפלגות פרמיות ברוטו מלקוחות ב-2019*: 

 סה"כ םייפרטחים וטמב םלידוי רכב גיבים וצילקטקו השנ

 2019 11,574 2,943 14,517

*הפרמיות מחושבות לפי מועד תחילת ביטוח או מועד תוספת )ככל ונערכה(. 

תלות בלקוחות  -  לחברה אין לקוח בביטוח רכב רכוש שהיקף פעילותו עולה ע ל 10%  מכלל 

הכנסות החברה. 

 שיעורי חידושים, ותק והתמדת לקוחות בענף ביטוח רכוש במונחי מחזור פרמיות  

החברה החלה את פעילותה בענף זה ביום 1 לינואר 2019 ובהתאם נתוני שנות וותק 

הביטוח ופרמיות הביטוח לפי שנים ייכלו בדיווחים השנתיים הבאים. 

 

 

2.4. מוצרים ושירותים- ענף כללי אחר- ביטוחי דירות 

2.4.1. כ ללי 

ביטוח דירות מיועד לכסות נזקים ו/או אובדן שעשויים להיגרם למבנה הדירה ו/או לתכולתה. 

החברה החלה לפעול בענף זה בשנת 2018 בהיקף זניח, ובמהלך שנת 2019 הפעילות נותרה 

מצומצמת.  

2.4.2. המוצרים והשירותים 

2.4.2.1. פוליסה תקנית לביטוח דירה- 

כפופ ה לתנאים המינימליים שנקבעו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי  חוזה לביטוח 

דירה ותכולתן(, התשמ"ו -1986, ועודכנו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה 

לביטוח דירה ותכולתן( )תיקו ן(, התשע" ה -2015  )"הפוליסה התקנית לדירות"(. הפוליסה 

התקנית לדירות מגדירה את היקף הכיסוי הביטוחי המינימאלי למבנה דירה ותכולתה.  

ביטוח הדירה כול ל לרו ב הרחבה לביטוח אחריות כלפי  צד ג'  וחבות  מעבידים לעובדי משק 

בית. ההרחבה כלפי צד ג' מיועדת להגן על המבוטח מפני חבותו, על פי פקודת הנזיקין, 

בגין נזק שנגרם ברשלנותו כלפי צד שלישי כלשהו, כפוף לתנאי הפוליסה. ההרחבה של  

חבות מעבידים לעובדי משק בית, נועדה להגן על המבוטח מפני חבותו כמעביד, על פי 

פקודת הנזיקין, כלפי עובדי משק הבית שהוא מעסיק. הכיסוי מכסה את המעסיק ככל 

שיידרש לשלם פיצויים בגין מו ות א ו נזק לגוף כתוצאה מתאונה או מחלה שנגרמו תוך כדי 

ועקב העסקתו בשירותו הישיר בעבודות משק בית בדירה, בהתאם לגבולות האחריות 

וסכומי הביטוח בפוליסה )רובד מעל המוסד לביטוח לאומי(, וכפוף לתנאי הפוליסה.  

בפוליסה  לביטוח דירה  ניתן לרכוש כיסויים נוספים כגון: ביטוח סכום נוסף בבית המשותף 

למקרה של רעידת אדמה או גם סיכונים נוספים, ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, ביטוח 
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כל הסיכונים לתכולה ו/או למבנה, ביטוח נזקי טרור )מעבר לפצוי של מס רכוש(, ביטוח 

פעילות עסקית בדירה, ביטוח אופניים, שירותי תיקוני צנרת ונזקי מים באמצעות שרברב 

בהסדר מהמבטח או שרברב מטעם המבוטח, כיסוי לאיטום לקוי, ועוד כיסויים נוספים.  

הפוליסה התקנית לביטוח דירה ותכולתה כוללת כברירת מחדל סיכון של רעידת אדמה 

למבנה הדירה ולתכולתה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה בהודעה מפורשת 

שתועדה אצל המבטח והדבר צוין גם במפורש במפרט )דף הרשימה( של הפוליסה. 

2.4.2.2. פוליסות ביטוח מבנה אגב משכנתא- 

נמכרות ברובן אצל הבנקים למשכנתאות, באמצעות סוכנויות ביטוח ייעודיות. ביטוח 

מבנה אגב משכנתא מהווה חלק בלתי נפרד מלקיחת המשכנתא והוא מהווה בטוחה 

למקרה שייגרם לדיר ה  נזק, בהתאם למקרי הביטוח המכוסים בפוליסה, כגון:  סיכוני מים, 

רעידת אדמה, אש ועוד. ביטוח מבנה אגב משכנתא מתחדש מדי שנה. הביטוח מסתיים 

במועד סיום הלוואת המשכנתא וכולל סעיף שיעבוד לטובת הבנק )או כל גורם אחר( אשר 

נתן את המימון לרכישת הדירה / הנכס. נכון למועד אישור הדוח, החברה טרם החלה 

לשווק פוליסות מסוג זה. 

2.4.3. מאפיינים עיקר יים 

תקופת הביטוח- פוליסת ביטוח דירה הינה על פי רב לתקופה של עד שנה, אך יכולה להיות גם 

לתקופה ארוכה יותר של עד 14 חודשים. 

פוליסה תקנית- הכיסוי הביטוחי הבסיסי נקבע על פי הפוליסה התקנית לדירות וניתן רק להיטיב 

את תנאיה, ולהוסיף הרחבות לכיסוי הביטוחי והיקף הכיסוי. 

תקופת התיישנות- תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח רכוש )דירה( היא שלוש שנים 

מקרות מקרה הביטוח.  בפרק החבויות,  תביעת המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד 

לא התיישנה על פי החוק תביעתו של הצד השלישי )הנפגע( כלפי המבוטח, ולכן תקופת ההתיישנות 

בכיסוי צד ג' הינה שבע שנים. 

משך טיפול בתביעה-  תביעות בענף זה בפרקי הרכוש מתאפיינות במשך זמן קצר בין קרות מקרה 

הביטוח לבין יישוב התביעה . עם ז את, בנוגע להרחבות הנוגעות לחבויות, כגון כיסוי חבות מעבידים 

ואחריות כלפי צד שלישי, משך זמן יישוב התביעה ארוך יותר )Long Tail(, בין היתר בשל הסיבות 

הבאות: )א( הנזק נגרם לצד שלישי שאינו המבוטח בפוליסה; )ב( פרק הזמן שעובר בין מועד קרות 

האירוע להגשת התביעה ארוך יחסית; )ג( תקופת ההתיישנות בגין עילת התביעה ארוכה יותר 

מתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק חוזה הביטוח. 

הכיסוי הוא על בסיס אירוע, כלומר הכיסוי ניתן לאירועים אשר קרו במהלך תקופת הביטוח 

והתביעה יכולה להיות מוגשת לאחר תום תקופת הביטוח, בכפוף לתקופת ההתיישנות הקבועה 

בדי ן. בהרחבה לכיסוי סיכוני מים ונוזלים אחרים, הכיסו י הביטוחי הינו בגין אבדן או נזק שהתגלו 

לראשונה במהלך תקופת הביטוח )גם אם החל לפני תחילת הביטוח(. 
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2.4.4. הסדרים מיוחדים המתיחסים לענף כללי א חר –  ביטוחי דיר ות 

"חוזר השרברבים"- בחודש ספטמבר 2017 נכנס לתוקף התיקון להוראות החוזר המאוחד בענף 

ביטוח דירה בתחום טיפול בנזקי מים בענף ביטוח דירות )חוזר השרברבים(, שנועד לשפר את 

השירות שמקבלים המבוטחים אשר רכשו ביטוח דירה וקרה מקרה ביטוח בעקבות נזק מים. 

במסגרת החוזר נקבע כי מבוטח יהיה רשאי לבחור, בעת הצירוף לפוליסה, בין קבלת שירות על-ידי 

שרברב הסדר לבין קבלת שירות על ידי כל שרברב; הוראות לעניין ניהול רשימת שרברבים וכמות 

שרברבים בכל מחוז  )במקרה של שרברב הסדר(; אחריות חברת הביטוח על איכות התיקון והשירות 

של שרברבי ההסדר, הוראות לעניין זמינות מתן השירות על ידי שרברב שבהסדר והוראות שיש 

לכלול בהסכם התקשרות עם שרברב. 

2.4.5. שווקים עיקריים, מגמות ושינויים בביקוש ובה יצע 

2.4.5.1. שווקים עיקריים- 

רוב חברות הביטוח בישראל פועלות בענף כללי אחר בתחום ביטוחי דירות. גם שוק זה 

מאופיין בשקיפות מחירים ובתחרות )נמוכה מזו שבביטוחי הרכב( בין חברות הביטוח. 

פוליסות ביטוח דירה נמכרות לבעלי נכסים המעוניינים לבטח את דירתם ו/או את 

תכולתה . ככל  שהביטוח  נרכש על-ידי  נוטלי  משכנתאות,  אגב  נטילת  הלוואה  לרכישת  דירה 

או  בית , הביטוח  הינו  לרוב  ביטוח  מבנה  בלבד,  והמלווה  נרשם  בפוליסה  כמוטב  בלתי  חוזר.  

2.4.5.2. מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע- 

ביטוח דירה הינו מוצר אחיד. הביקוש בענף ביטוח דירות מושפע, בין היתר, משיעור 

פריצות, נזקי מים לדירות, שריפות  ונזקים הנגרמים עקב פגעי טבע, שעשויים להשפיע על 

הביקוש בענף כללי אחר- דירות. 

2.4.5.3. שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים- 

היות  שהיקף הפעילות ש ל החברה בענף ביטוח  הדירות היה עד כה מצומצם  והחברה החלה 

את פעילותה במחצית השנייה של שנת 2018  היא צפויה לגדול באופן משמעותי בחלקה 

היחסי למוצרים ולשירותים גם בענף זה מה גם שבכוונתה להשיק את הפעילות בתחום 

הדירות ישירות לציבור הרחב באמצעות האתר הדיגיטלי לאחר תקופת הדוח. 

2.4.5.4. מוצרים חדשים- 

החברה אישרה את המוצרים שלה לקראת קבלת רישיון מבטח במהלך ש נת 2018  ובהתאם 

פוליס ות הדירה  של החברה הינם פוליסות מאושרות לשיווק בתחום פעילות זה.  הפוליסות 

של החברה כוללות פוליסות לביטוח מקיף מלא והפוליסה לביטוח מבנה אגב משכנתא, 

עם מגוון הרחבות וחלופות שונות של השתתפויות עצמיות לפרקי הפוליסה השונים. 

2.4.5.5. תחרות- כללי- 

למיטב ידיעת החברה, בהתאם לפרסומי רשות שוק ההון, בישראל פועלות, נכון למועד 

הדוח,  15 חברות ביטוח אשר עוסקות בביטוחי דירה.  
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על-פי נתוני הדוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018, סך הפרמיות מענף ביטוח מקיף 

לדירות הסתכמו בשנת 2018 בכ- 1,782 מיליוני ש"ח, המהווים כ- 7.7% מסך הפרמיות 

בענפי תחום הביטוח הכללי בשוק בישראל בשנת 2018. הפרמיות בענף של הבנקים 

למשכנתאות בשנת  2018 נאמדות בכ- 252 מיליוני ש"ח.  

 

הראל
13.3%

הפניקס  
13.9%

מגדל
12.2%

כלל
12.0%

מנורה
10.5%

איי.די.איי
10.5%

איילון
5.6%

שלמה.ש
3.4%

הכשרה
4.3%

שומרה
4.5%

י'איי אי ג
6.5%

שירביט
2.0% ביטוח חקלאי

1.2%

נתח שוק דמי הביטוח ברוטו בענף דירות לשנת  
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ענף דירות מאופיין בתחרות מצד חברות הביטוח המסורתיות וחברות הביטוח הישיר, 

לרבות חברות הביטוח הדיגיטליות החדשות. באתר האינטרנט של רשות שוק ההון קיים 

מחשבון ביטוח דירה, באמצעותו יכול ציבור המבוטחים להשוות בין תעריפי פוליסות 

ביטוח הדירה הבסיסיות של החברות השונות. כלי זה עשוי להגביר את התחרותיות בענף 

ביטוח דירות ולהשפיע על גובה הפרמיות בענף. כניסת החברות החדשות, והמשך פרסום 

מדד השירות בתדירות שנתית עשוי גם הוא להגביר את התחרות. עם זאת, תיקון שבוצע 

לאחרונה בהוראות חוזר צירוף לביטוח, כמפורט בסעיף 04.1.5 להלן, הקובע כי בדיקת 

כפל ביטוחי בביטוחי דירות יבוצע אחת ל-3 שנים בחידוש ביטוח דירה, לעומת הדרישה 

לבצע זאת בכל צירוף לביטוח, יוצר פגיעה בתחרות והכבדה על חברות חדשות, להן אין 

תיק ביטוחי דירות קיים. 

2.4.5.6. מתחרים משמעותיים- 

המתחרים המשמעותיים של החברה בענף זה הינם כלל, מנורה, הראל, הפניקס, מגדל, 

וחברות הביטוח הישיר. נכון למועד הדוח נתח השוק של החברה בתחום ביטוח כללי אחר 

אינו מהותי בהתחשב בכך שטרם החלה את מאמצי השיווק שלה. 

2.4.5.7. התמודדות עם התחרות- 

בכוונת החברה להתמודד עם התחרות בענף זה במספר מישורים: 

דיגיטצ יה –  באמצעות  בניית תשתיות החבר ה על  מערך דיגיטלי  שכולל  מערכות  חדשניות, 

תהליכים אוטומטיים, ממשקים מתקדמים ללקוחות הישירים והסוכנים. 
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יעילות תפעולית - מבנה ארגוני צר המושתת על ידי שימוש נרחב בדיגיטציה ומערכות 

מידע )חברה המונה עשרות עובדים ולא מאות או אלפים(. כמו כן, הגדרת תהליכי עבודה 

יעיל ים וממוכנים לביצוע רכישה, ניהול הפוליסה בתקופת הביטוח ותהליכי סילוק תביעות 

און ליין, הקמת מערכות פורטל סוכנים להפקת וניהול הפוליסות במשרד הסוכן, יצירת 

הסכמים איכותיים עם נותני שירותים וכדומה. 

חיתום פוליסות - לפי חוקות עסקיות תוך התמקדות בפלחים בעלי מאפייני סיכון נמוך 

יותר, המצמצמות חוסר ודאות לחברה ולמבטחי משנה, מייעלות ומטייבות את תהליכי 

החיתום. 

מערכות החברה כפלטפורמה למיזמים ושיתופי פעולה עסקיים- המערכות המתקדמות 

 .Insuretech של החברה יוכלו לשמש תשתית לשיתופי פעולה עם סטארטאפים בתחום ה

חווית שירות חדשנית ויחס אישי –החברה שמה דגש מיוחד על יעילות תפעולית, זריזות, 

שקיפות, מתן פתרונות מהירים, ויחס אישי, חווית שירות שונה, בדגש על ניהול התביעות 

ומימוש הזכויות. תהליכים אוטומטים וזמנ י תגובה  מבודלים מהשחקנים בש וק. התשתית 

הטכנולוגית של החברה והאפליקציות האינטרנטיות שלה מאפשרים גמישות תפעולית, 

לרבות מתן שירות מכל מקום ובאמצעות כל מכשיר, לרבות לעובדי וסוכני החברה, כך 

שגם במצבי קיצון, לחברה יכולת מתן שירות דינאמית ואיכותית. 

אסטרטגיות תמחור ואקטואריה מתקדמות - בין היתר על ידי ניתוח מידע עסקי ושימוש 

מושכל במאגרים שזמינים לחברה הן בשלב החיתום והן בשלב סילוק התביעות לצורך 

תמחור מדויק יותר. החברה סבורה כי היכולת לפעול בעיקר בסביבת הדיגיטל ביעילות 

עשויה להוזיל את דמי הביטוח )הפרמיה( באופן שיוכ ל להשפיע  על התוצאות העסקיות של 

החברה ולאפשר לה להיות תחרותית יותר גם בענף ביטוח דירה. 

הידוק קשרים עם סוכנים- החברה משלבת בין שיווק ישיר ללקוחות קצה, לבין פעילות 

עם סוכנים נבחרים, שהינם בעלי זיקה לטכנולוגיות ומערכות מתקדמות. החברה בנתה 

סביבת עבודה מתקדמת ביותר עבור הסוכנים, מתוך מטרה לייעל את תהליכי העבודה 

ולצמצם את העלויות התפעוליות שלהם. 

2.4.5.8. לקוחות- 

לא חל שינוי מהותי בתמהיל לקוחות החברה בשנת הדוח היות שהיקף הפעילות בתחום 

זה הינו מזערי כאמור. בהתאם, גם אין לחברה לקוח מהותי בתחום הפעילות ואין לה 

תלות בלקוח בודד. 

ותק והתמדה של לקוחות במונחי מחזור פרמיות - החברה החלה פעילותה במחצית 

השנייה של שנת  2018 בהיקף זניח ולכן אין משמעות למידע זה. 

חלק ג - מידע נוסף אודות ענפי ב יטוח שלא נכללו 
כל ענפי הביטוח בהם פעילה החברה נכללו בחלק ב' לדוח. 
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חלק ד-    מידע נוסף ברמת כלל הח ברה 
 זמני .4

4.1. מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה 

חקיקה והוראות הדי ן 

4.1.1. תמצית הסדרים חוקיים והוראות דין עיקריים המשפיעים על הח ברה 

 חוק החברות והתקנות מכוחו- החוק מסדיר את דיני החברות במדינת ישראל, לרבות אופן ▪
הקמת חברה, ניהולה באמצעות האורגנים השונים, מיזוג חברות, החובות והתשלומים החלים 

עליה ועוד. החברה נוסדה ב-1.1.2018 והיא מיישמת את הוראות הדין החלות עליה מכח החוק 

והתקנות, בשינויים המתחייבים מהוראות הדין הנוספות החלות עליה כגוף מוסדי ומבטח. 

 חוק הפיקוח על הביטוח לרבות התקנות שהותקנו מכוחו והחוזרים שמפרסם הממונה מכוח ▪
סמכותו על פי חוק הפיקוח - חוק הפיקוח על הביטוח כולל, בין היתר, הוראות לעניין הפיקוח 

על מבטחים וסוכני ביטוח, והוא  מגדיר את תפקידיו וסמכויותיו של הממונה, בין היתר, בכל 

הנוגע לחברות ביטוח. 

 חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 - מסדיר היבטים שונים הנוגעים לעסקי ביטוח במישור ▪
היחסים שבין הצדדים לחוזה הביטוח. 

 חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006- חוק תובענות ייצוגיות מסדיר את סדרי הדין והעילות, ▪
הכרוכים בהליכי תובענות ייצוגיות. 

 חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 - מטרת החוק היא להגן  על לקוחות מפני תנאים ▪
מקפחים בחוזים אחידים. החברה מיישמת את הוראות הדין החלות עליה מכח חוק החוזים 

האחידים והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 חוק הגנת פרטיות, התשמ"א–1981 והתקנות מכוחו - החוק המרכזי המסדיר את סוגיית ▪
הזכות לפרטיות בישראל. החוק מקיף את תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים. 

4.1.2.  חקיקה ותקנות מרכזיים בענפי רכב חובה ורכב רכוש 

 .  2 יף  ה  וחו-  ות ו ק הפלת"ד לעיל▪  .2.1 סע רא הצווים מכ , התקנ חו

 פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(, התש"ל -1970 - ראה סעיף 2.2.1 לעיל. ▪

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי(, ▪
התש"ע - 2010 - ראה סעיף 2.2.1 לעיל. 

בחודש פברואר 2020 פורסמה טיוטה שניה לתיקון הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי( )תיקון מס' 2(, התשע"ח-2018.  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_(%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
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טיוטת התיקון כוללת, בין היתר, התאמת ההוראות לחוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' 

22(, התשע"ח-2017 ועדכונים והתאמות בפוליסה תקנית לביטוח סחר – רכב חובה. 

 תקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגר מידע(, התשס"ד - 2004 - ראה סעיפים ▪
2.2.4.1 ו- 2.2.4.5 לעיל. 

 תקנות ביטוח רכב מנועי )השתתפות עצמית()הוראת שעה(, התשס"ט - 2008 - תקנות ▪
המאפשרות לכרות חוזה ביטוח חובה, הכולל תנית השתתפות עצמית, באופנועים בלבד, עבור 

נהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח. תניה זו היא לבחירת המבוטח. ראה סעיף 2.2.2 לעיל.   

 תקנות הפיקוח ע ל עסקי  ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו-  1986  -  סעיף  2.3.2 ▪
לעיל. בחודש פברואר 2020 פורסמה טיוטת הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה 

לביטוח רכב פרטי( )תיקון(, התש"פ-2020, המציעה לעדכן את  התקנות ואת  הפוליסה התקנית 

בהתאם לתמורות שחלו במשך השנים בעולם הרכב, ובין היתר את התיקונים הבאים: 

▪ קביעת הוראות לעניין הודעת המבוטח על השבת ת רכב,  במסגרתה יוכל ליהנות מהפחתת 

דמי הביטוח בתמורה להפחתת היקף הכיסוי הביטוחי; 

▪ עדכון הפוליסה התקנית לאור ביטול תקנה 172א לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;  

▪ עדכונים והתאמות בפוליסה לאביזרים ולמכלולים הקיימים ברכבים מודרניים; 

▪ עדכון ההוראות הנוגעות להחזר לו יהיה זכאי המבוטח בעת ביטול הפוליסה; 

▪ הוספת נתונים לדוח עבר ביטוחי של המבוטח ועדכון הדוח בהתאם לשימוש בפועל. 

 חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות(, תשנ"ח-1998 -  ▪
החוק קובע נהלים לעניין מכירת כלי רכב לשם פירוק כללי או תיקון ונהלי רישום לגבי חלקי 

חילוף. החוק מחייב את המבטח להחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי אם הרכב הועבר לשם 

פירוק כללי. אם המבטח מוכר את כלי הרכב שלא למטרות פירוק, אלא למטרות תיקון, חובה 

על המבטח להחזיק את רישיון הרכב ולא להעבירו לידי הרוכש עד אשר יתקבל אישור ממוסך 

מורשה כי הרכב תוקן כנדרש, או בעת החלפת חלק, אישור כי החלק אשר הוחלף נרשם כדין 

לפי הוראות החוק. 

4.1.3.  חקיקה ותקנות מרכזיים בענף כללי  אחר- דירות 

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(, התשמ"ו-1986- ראה ▪
סעיף 2.4.2.1 לעיל.  

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב ▪
הלוואה לדיור(, התשע"ב-2012 - ראה סעיף 4.7.4 להלן. 
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4.1.4. תמצית  חקיקה ו תקנות  

תמצית העדכונים העיקריים להסדרים חוקיים, הוראות דין ורגולציה הקשורה אליהם, שעשויים 

להשפיע מהותית על פעילות החברה, ושלא נסקרו לעיל: 

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח()הון עצ מי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח(, ▪
התשע"ח-2018 )"תקנות הון עצמי מזערי"(  

תקנות אלו מגדירות את ההון המזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח ואופן חישובו, ומחליפות 

את התקנות הקודמות שהיו בנ ושא )תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי 

מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח-1998( )"תקנות ה ון מינימלי"( . כניסתן לתוקף של תקנות 

הון עצמי מזערי בפבר ואר 2018 , אפשרה  לחברות להפחית משמעותית את ההון שנדרש מהן עד 

אז לקבלת רישיון מבטח, והיוו חסם משמעותי לפתיחת שוק הביטוח למתחרים חדשים: 

▪ בביטוח חיים נדרש להעמיד הון של 15 מיליון ש"ח. 

▪ בביטוח כללי נדרש להעמיד הון של 10 מיליון ש"ח )15 מיליון ₪ ככל שקיימת פעילות גם 

בענפי חבויות(. 

▪ בשני תחומי הביטוח )חיים וכללי( נדרש להעמיד הון של 25 מיליון ש"ח. 

הפחתת דרישות ההון התאפשרה בשל משטר ההון סולבנסי 2, המחייב את החברות להעמיד 

הון עצמי בהתאם לסיכונים אליהם הן חשופות ובהתאם להיקפי ותחומי הפעילות שלהן. 

 בחודש מרץ 2018 פירסמה הממונה חוזר בעניין הוראות בדבר הון עצמי לכושר פירעון ש ל ▪
מבטח  )"חוזר  הון  עצמי"(, שהוראותיו הוטמעו בפרק "הון עצמי" בחוזר המאוחד. הח וזר החליף 

את תקנות הון מינימאלי לעניין הון עצמי הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח. חוזר ההון 

העצמי  הצטרף  לתקנות  הון עצמי מזערי ומשלים אות ן. הוראות  חוזר  הון  עצמי  חלות  על  חברות 

 Solvency  ביטוח שהחוזר בעניין יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס

II  )חוזר הסולבנסי( לא חל עליהן, ועל חברות ביטוח שחוזר הסולבנסי חל עליהן- עד קבלת 

אישור הממונה בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבון על יישום הוראות חוזר הסולבנסי. במקביל, 

פורסמה  באותו  מועד  גם  עמדת  ממונה  בעניין  הגדרת  הון  מוכר  והון  נדרש  במכשירי  הון מורכב. 

בעמדה  כאמור  קובעת  הממונה  מהי  הפרשנות  הראויה  למונחים  "הון  נדרש " ו"הון  מוכר". יצויין 

כי במסגרת הליך קבלת הרישיון, החברה קיבלה דחיה זמנית ליישום משטר הסולבנסי על 

החברה, כפי שיפורט בסעיף 5.4 להלן. 

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים ▪
מוסדיים( , התשע"ב-2012; תקנות  הפיקוח  על  עסקי  ביטוח  )דרכי  השקעת  ההון  והקרנות  של 

מבטח וניהול התחייבויותיו(, התשס"א 2001 )יחד "תקנות ההשקעה"(  

תקנות ההשקעה קובעות מסגרת אחידה לכללי השקעה החלים על כל הגופים המוסדיים, 

לרבות כספי נוסטרו, ואת כללי הממשל התאגידי בתחום ההשקעות, בהתאמה. 
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 תקנות הפיקוח על שירותים פיננס יים )ביטוח()חישוב עתודות בביטוח כללי(, התשע"ג-2013 ▪
)"תקנות עתודות בביטוח כללי"(  

התקנות מסדירות, בין היתר, את אופן ותדירות חישוב עתודות הביטוח בביטוח כללי. כך גם 

הוראות פרק "מדידה, הון וניהול נכסים והתחייבויות" לחוזר המאוחד, שקובעות את אופן 

חישוב עתודות הביטוח ואת אופן מדידתן של ההתחייבויות. 

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()דינים וחשבונות כספיים(, התשס"ז-2007 ▪
תקנות אלו מחייבות את הגופים המוסדיים בעריכת דוח כספי שנתי ורבעוני כשהוא מבוקר או 

סקור בהתאמה על ידי רואה חשבון ויוצרות בהקשר זה אחידות בין חובות המבטחים לבין 

חובות הגופים המוסדיים האחרים. 

 החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, )התשע"ד - 2013 "חוק הריכוזיות"(  ▪

בח ודש  דצמבר 2013  פורסם חוק הריכוזיות. חוק הריכוזיות מבקש להפחית את רמת הריכוזיות 

במשק הישראלי באמצעות מספר מהלכים מרכזיים שיכנסו לתוקף באופן הדרגת י לאורך מספר 

שנים, הכוללים בין היתר: הטלת מגבלות על התאגדות במבנה פירמידאלי )שליטה של תאגיד 

מדווח בתאגיד מדווח אחד או יותר( והחלת כללי ממשל תאגידי מוגברים על חברות 

פירמידאליות; הפרדה בין החזקה בפעילות ריאלית משמעותית ופעילות פיננסית משמעותית, 

כהגדרתם בחוק; וכ ן קביעת מנגנון של "מבטח ללא שולט", קביעת הוראות לעניין מינוי, כהונה 

והפסקת כהונה של דירקטורים במבטח כאמור, שיושמו בחוק הפיקוח על הביטוח. 

4.1.5. חוזרים, עמדות ממונה והכרעות עקרוני ות 

להלן סקירה תמציתית של נושאים מרכזיים הנוגעים לפעילות החברה שהוסדרו על-ידי הממונה 

בחוזרים, הבהרות, הכרעות ועמדות ממונה, בדגש אלו שפורסמו בשנת הדוח או עד למועד פרסום 

דוח זה, ועשויים להשפיע מהותית על פעילות החברה, ולא נסקרו בתחומי הפעילות לעיל: 

החוזר המאוחד- קודקס הרגולציה  ▪ 

הרשות שוקדת על יצירת קודקס, שיסייע בהתמצאות ההנחיות ותיקונם בהתאם. הקודקס 

נכתב  כפרקים  בנושאים  שונים , ומתעדכן  מעת  לעת . בשנת  2014  נכנס  לתוקף  הפרק  המסדיר  את 

הוראות הרלוונטיות לחוזים בענפי ביטוח כללי - שער 2 – חלק 6 "הוראות לחוזה בענפי ביטוח 

כללי", ובין היתר את הנושאים הבאים: 

▪ הגדרות ספציפיות לחוזה בענפי ביטוח כללי. 

▪ חובות  חברת  הביטוח  טרם  השקת  חוזה  בענף  ביטוח  כללי , כגון : הנהגת  תוכנית  ביטוח , דמי 

ביטוח, דרכי פעולת חברת ביטוח בנושא שרברבים ועוד.  

▪ חובות חברת ביטוח בעת התקשרות עם מבוטח בחוזה בענפי ביטוח כללי. 

▪ חובות חברת ביטוח בתקופת תקפו של חוזה בענפי ביטוח כללי. 

▪ חובות חברת ביטוח בעת טיפול בתביעה בחוזה בענפי ביטוח כללי. 

▪ בפרק הבא ייסקרו שינויים שחלו בו במהלך שנת הדיווח. 
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 חוזר דירקטוריון גוף מוסדי ▪

בחודש אוגוסט 2018, פרסמה הממונה את חוזר "דירקטוריון גוף מוסדי". החוזר קובע בין 

היתר, הוראות לעניין כשירות חברי הדירקטוריון, הרכב הדירקטוריון, כשירותו, תפקידיו, 

סמכויותיו ואופן התנהלותו, לרבות הוראות לענין ועדות הדירקטוריון. הוראות החוזר 

החליפו במלואן את חוזר נוהל עבודת הדירקטוריון וכן את מרבית הוראות תקנות הפיקוח 

על שירותים פיננסיים )ביטוח()דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ז-2007. 

 משבר נגיף קורונה  ▪

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם והנחיות משרד הבריאות  המשתנות תדיר, 

הוציאה ממשלת ישראל תקנות שעת חירום, ורשות שוק ההון פרסמה הנחיות, לצורך 

היערכות והתמודדות הגופים המוסדיים עם המצב המיוחד, כמפורט להלן. בנוסף, כהמשך 

לתקנות לשעת חירום הנ"ל, בסמוך למועד אישור הדוחות )29 מרץ 2020(, פירסמה הרשות 

שורה של טיוטות הוראות שעה וחוזרים, מתוך ראיית הצורך של גופים מוסדיים לפעול 

במהירות להתמודדות עם השלכות המצב, תוך מגבלות על פעילותם כתוצאה מהמצב. 

החברה טרם הספיקה ללמוד את המשמעויות וההשפעות האפשריות של  הטיוטות והחוזרים 

על פעילותה. להלן תמצית ההוראות העיקריות הרלוונטיות לפעילות החברה: 

▪ הכרזת הממונה למעבר גופים מוסדיים לעבודה במתכונת מצומצמת 

ביום 12.3.2020 הוציאה הרשות הנחיות לחברות הביטוח, ביניהן הנחיה לקיים דיון 

בדירקטוריון בהערכות החברה להתפשטות הנגיף בנושאים שנקבעו. כמו כן, הנחתה 

הרשות את הגופים המוסדיים ליתן דיווח שבועי החל מיום 12.3.2020, בהתאם לקובץ 

הכולל נושאי כח אדם, תהליכים עסקיים וטכנולוגיים.  

▪ תקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש-הגבלת פעילות(, התש"ף-2020 ותקנות שעת 

חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה 

החדש(, התש"ף-2020 - תקנות חירום, שהותקנו ב21 מרץ 2020, על רקע התפשטות 

וירוס הקורונה בישראל, מתוך ניסיון לצמצם את שיעור הנדבקים בישראל, על ידי 

הגבלת התנועה במרחב הציבורי וצמצום מספר העובדים הנדרשים במקומות העבודה.  

▪ שירות ללקוחות גופים מוסדיים - הוראת שעה – טיוטה - הטיוטה מציעה לאפשר 

לגופים המוסדיים להחריג מהממוצע השנתי את נתוני המענה במוקד הטלפוני בתקופת 

שעת החירום, כך שלא יהיו מחוייבים בתקופה זו לעמוד בסטיה מקסימלית של 15% 

מזמני המענה במוקדים הטלפוניים המוגדרים בחוזר, וכן לדחות את כניסתן לתוקף של 

הוראות סעיף 7א ו7ב לחוזר, לענין הודעות ללקוח ואמצעי ההתקשרות עם הלקוח. 

▪ חידוש חוזה ביטו ח -  הוראות  שעה –   טיוטה -  הטיוט ה מציעה בין היתר  לאפשר לחברות 

הביטוח להשבית פוליסות ביטו ח בענפים עליהם חל החו זר, באופן מלא או חלקי,  במטרה 

להקל על מבוטחים שלא נדרשים בכיסוי באמצע תקופת הביטוח ומעוניינים לחסוך 

בהוצאות הביטוח, ובתנאי שיפרטו למבוטח את הכיסויים שנשארים בתוקף ואת 

החיסכון הכספי שיווצר מההשבתה. בנוסף, מוצע לאפשר לחברות הביטוח לחדש כיסוי 

ביטוחי למבוטח בטרם קבלת הסכמתו, לתקופה העולה ע ל 21  הימ ים כמפורט  בחוזר, על 
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חשבונן )אלא אם קרה מקרה ביטוח(, כדי למנוע מצב של חשיפה והיעדר כיסוי בשל 

חוסר במשאבים ליצירת קשר עם מבוטחים.   

▪ דיווח שנתי בגין פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים - הוראת שעה 

הוראת השעה דוחה את הדיווח הנדרש בחוזר זה, כך שהדיווח ידרש ליום 30.4.2020. 

▪ תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 לשער 5" ניהול נכסי השקעה" – הוראת שעה 

על רקע אירוע הקורונה – טיוטה - מוצע להקל בדרישות דיווחי משקיע מוסדי לממונה 

על חריגה אקטיבית או חריגה פאסיבית מהותית, כך שיוארך מועד הדיווח מ-10 ימים 

לחודש. עוד מוצע כי חריגה מטווח הסטייה כפי שנקבע על ידי המשקיע המוסדי, עד 

לטווח סטייה של 10 נקודות האחוז, לא תחשב כשינוי במדיניות ההשקעה, אלא תיחשב 

כחריגה פאסיבית, שוועדת ההשקעות תידרש לקבוע את המועד לתיקונה. 

▪ הוראת שעה: תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה - חוזר זה מאריך 

את המועדים להגשת חלק מהדיווחים בגין שנ ת 2019  וביחס לרבעון הראשון לש נת 2020 

כמפורט בו. כמו כן חוזר זה פוטר את הגופים המוסדיים מהגשת דוחות בעותקים 

קשיחים, נוכח הוראות משרד הבריאות והמעבר לעבודה מרחוק. 

▪ תיקון הוראות החוזר המאוחד - דירקטוריון גוף מוסדי – הוראות שעה על רקע אירוע 

הקורו נה –  טיוטה - טיוטת  חוזר זה מציגה  הקלות והתאמות באופן עבודת הדירקטוריון 

וועדותיו, אשר נועדו להקל את פעילות הדירקטוריון והנהלות הגופים המוסדיים 

ולאפשר להם להתמקד בצרכים החיוניים והדחופים בעת הזו, לתקופה של 3 חודשים. 

במסגרת זו מוצע לבטל את חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון 

באופן פיזי; לאפשר לדירקטוריון לדחות דיונים בנושאים ודיווחים שאין בהם להשית 

סיכון מהותי על הגוף המוסדי או לקוחותיו, ואינם בקשר לאירוע הקורונה; לדחות את 

מועד אישור הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון וועדותיו, ובעת הזו למסור לממונה 

תמצית החלטות דירקטוריון או ועדות שהתקבלו בישיבה שעסקה באירוע הקורונה לכל 

המאוחר 5 ימים ממועד קיום הישיבה. 

▪ II הוראות בנושא דרקטיבת סולבנסי 

▪ מתווה ליישום הוראות סולבנסי II במתכונת האירופית - בחודש מרץ 2020 פורסם 

מתווה רשות שוק ההון לביצוע ההתאמות הנדרשות באופן יישום משטר כושר הפירעון 

הכלכלי בישראל, כפי שהוא כיום, על מנת להתאימו יותר להוראות דרקטיבת סולבנסי 

II  במתכונת האירופית והעדכונים שלה, וכן פורט לוחות זמנים למימוש. זאת, בין היתר 

כדי שהמשטר ישיג יותר את מטרותיו, יצמצם עיוותים בניהול הפיננסי והעסקי של 

חברות הביטוח ויאפשר השוואה של סטטוס כושר הפירעון של חברות הביטוח בישראל 

לחברות מקבילות באירופה.  

▪ במקביל לפרסום המתווה פורסמה טיוטת  תיקון החוזר המאוחד לעניין הוראות ליישום 

משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס סולבנסי II, שמציעה לעדכן את 

חוזר הסולבנסי ונספחיו, מיום 1 ביוני 2017 שהותאם לשוק הישראלי, ולהתאימו יותר 

להוראות הדירקטיבה וההוראות הנלוות לה, כפי שאומצה על ידי האיחוד האירופי 

בינואר 2016. בין היתר, מוצע להתאים את הוראות המעבר הקיימות בחוזר למתכונת 

שנקבעה בדירקטיבה, כך שהגידול בעתודות בגין מוצרי ביטוח ארוכי טווח אשר נמכרו 
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בעבר ייפרס לתקופה ארוכה יותר. כמו כן, מוצע לעדכן הוראות נוספות בהתאם 

לעדכונים שחלו בדירקטיבה במשך הזמן.  

▪ סקר הערכה לבחינת התאמות במשטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מב וסס 

סולבנסי II  - בחודש ינואר 2020 פרסם הממונה 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, במסגרת בחינת ביצוע התאמות 

מסוימות בחוזר סולבנסי, לרבות כאלה הנובעות מהתאמות שבוצעו בהוראות 

הדרקטיבה  באירופה. הסקר התבצע על נתוני יוני 2019. החברה קבלה אישור מהממונה 

שהיא לא נדרשת לערוך סקר כנ"ל היות ולהתאמות המוצעת לא צפויה להיות השפעה 

ניכרת על החברה.  

▪ נייר  הת ייעצות –  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, ביקש הממונה את התיחסות החברות לסוגיות שונות העולות מכך.   

▪ עדכון הוראות החוזר המאו חד -  דוח יחס כושר פירעון כלכ לי -  בחודש  יונ י 2019  פורסמו 

הוראות לתיקון החוזר המאוחד, שמטרתן לעדכן את מבנה הגילוי הנדרש בדוח יחס 

 ,Solvency II כושר פירעון כלכלי, הנדרש בנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס

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 ג להלן. 

 בחודש פברואר 2019 פורסמה טיוטת תיקון לחוזר ההון העצמי, שמטרתה להביא לתיקון ▪
טעות, בגינה הסכומים שתחת חישוב הון עצמי הנדרש לכושר פירעון בחוזר הון עצמי 

בתקנות, לא הוצמדו בטעות למדד המחירים לצרכן כפי שנדרש בהתא ם לתקנ ה 15  לתקנות. 

 תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - הנחת ריבית ▪

בחודש מרץ 2020 פורסם חוזר שמטרתו לעגן את שיטת האמידה של עקום הריבית חסרת 

הסיכון הנהוגה בפועל כיום, לפיה העקום מבוסס על ציטוטי החברה הזוכה במכרז לציטוט 

מחירים עד לשנה ה-25, ולהבהיר את שיטת האמידה לגבי טווח הזמן לאחר השנה ה-25.  

 עמדת ממונה בענין השקעות אינשורטק  ▪

בהמשך לנייר ההתייעצות בנושא הקלות להשקעות במיזמי אינשורטק )מפורט להלן(, 

בחודש ינואר 2020 פרסם הממונה 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  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/דיגיטלית המשיקה ישירות לתחומ י 

פעילות המבטח, ועולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלו: )1( פוטנציאל השיפור 

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

בתשתית הטכנולוגית; )3( אוטומצית תהליכים; )4( חדשנות עסקית ופיתוח מוצרים. 

החברה סבורה כי המנגנון שאושר מהווה הקלה לחברות ותיקות ומרובות נכסים, ולא 

מתמרץ חברות חדשות, שסך נכסיהן קטן לעין ערוך ולכן הרף שנקבע עבורן להקלה הוא 

נמוך ביותר. עם זאת, הוא לא חוסם אותה מלהגיש בקשות להכרה בהשקעה בתאגיד 

בהתאם לתקנות, שלא במסגרת ההקלה. 

 נייר התייעצות - הקלות להשקעות במיזמי אינשורטק ▪

בחודש מאי 2019, במסגרת עידוד חדשנות טכנולוגית של גופים מפוקחים על ידי רשות שוק 

ההון, פורסם 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. 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. יצוין כי בהמשך לנייר ההיוועצות, 

פורסמה עמדת הממונה לענין אינשורטק, ומד ובר ב ו רק בנושא אחד מתוך ההקלות שהוצעו 

בנייר ההיוועצות. 

 IFRS 17 ישום חב רות הביטוח לי▪  היערכות 

בחודש מרץ 2018 נשלח מכתב למנהלי חברות הביטוח, המפרט את תיאור תהליך העבודה 

הרצוי מבחינת הממונה להיערכות הנדרשת ליישום המורכב של התקן, במקביל לבחינה 

הנערכת בעולם. בהתאם, גובש ברשות צוות בחינת היערכות מקומי שדן בסוגיות שונות 

בקשר לתקן, ונקבע תהליך היערכות, הכולל בין מינו י אחראי וצוות מפתח, היערכות נדרשת 

בדירקטוריון, אישו ר תכנית אירגונית ומיכונית רב שנתית ליישום התקן והגדרת המשאבים 

הנדרשים לכך; דיווחים חצי שנתיים על ההתקדמות לדירקטוריון ולממונה ועוד.  

בהמשך לכך, חודש פברואר 2020 פרסם הממונה טיוטת "מפת דרכים להבטחת היערכותן 

של חברות הביטוח בישראל לאימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי מס' 17", הכוללת את 

אבני הדרך המרכזיות שקבעה הרשות, במטרה להבטיח את היערכותן של חברות הביטוח 

בישראל ליישום התקן באופן נאות. בהתאם לטיוטה, התקן צפוי להשפיע בצורה מהותית 

על הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים של חברות הביטוח, מידת מורכבותו של התקן היא 

גבוהה, ויישומו עשוי להיות כרוך בהתמודדות עם סוגיות חשבונאיות, אקטואריות, 

תפעוליות וסוגיות מיכון, לרבות כאלו הנוגעות למערכות מידע חדשות או קיימות, ממשקים 
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חדשים ולצורך בטיוב נתונים ו/או באיסוף נתונים חדשים. בשל מורכבות התהליך, הרשות 

סבורה כי קיימת חשיבות מכרעת לכך שהתהליך ותכנית האימוץ יהיו מפוקחים ומלווים 

באופן פעיל ומתמשך על ידי דירקטוריון החברה, כשהמתווה המפורט במפת הדרכים נועד 

להגביר את רמת הוודאות הרגולטורית לעניין מועד היישום המתוכנן ש ל התקן ולעניין עיקרי 

צעדי ההיערכות להן יידרשו חברות הביטוח.  

ה  בי נה  טוח משנ▪   - תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממו

בחודש ינואר 2020 הוחלט לעדכן את אופן הצגת הנתונים המדווחים אודות הסכמי ביטוח 

משנה, בעקבות הניסיון שנצבר מניתוח דיווחי החברות בהתאם להוראות הדיווח מ-2018, 

במספר סעיפים הנכללים בטופסי הדיווח, וכן את אופן הגשת הדיווחים לממונה.  

ה  חד –  דיווחים לממונ▪  תיקון החוזר המאו

בחודש דצמבר 2019 פורסם חוזר זה, שנועד לעדכן את הוראות פרק 3 בחלק 4 של שער 5 

בחוזר המאוחד שכותרתו "דיווח לממונה על שוק ההון" )להלן – פרק הדיווח לממונה( 

במטרה לשפר ולעדכן את תכנם של הדיווחים ובמטרה להוסיף דרישת דיווח שנתי של רואה 

חשבון מבקר )LFR( אודות משטר סולבנסי )LFR סולבנסי(.  

 תיקון החוזר המאוחד – דיווחים לממונה )טפסי 16, 18( ▪

בחודש דצמבר 2019 התקבל עדכון להוראות פרק 3 בחלק 4 של שער 5 בחוזר המאוחד 

שכותרתו "דיווח לממונה על שוק ההון" ביחס לדיווח של טופס 16- דיווח אודות חובות 

בעייתיים וטופס 18- דיווח אודות חשיפה לתאגידים ולקבוצות תאגידים. 

ח   – תיקון ▪  צירוף לביטו

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 בממשק האינטרנטי )הר הביטוח כמפורט לעיל(, 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 

המוסדיים בהלוואות הניתנות בשיתוף פעולה, כדי להתאימה לתקרת ההשקעה הקיימת 

כיום בהלוואות הניתנות בשיתוף פעולה עם בנקים, והכל בכפוף למגבלות הקבועות בדין. 
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 שירות ללקוחות גופים מוסדיים  ▪

בח ודש יול י 2019, פורסם נוסח סופי של תיקון לחוזר בעניין שירות ללקוחות גופי ם מוסדיים. 

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

המוסדיים, ובפרט בערוצי השירות הישירים שבמסגרתם ניתן שירות ללקוחות. 

 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 בעניי ן מדיניות תגמול לנושאי משרה, ובין היתר, 

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס 

בשל תגמול חר יג(, 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.  

 אישור קיום ביטוח  ▪

בח ודש מא י 2019  פורסם נוסח סופי של חוזר בעניין אישור קיום ביטוח. מטרת החוזר  לקבוע 

הוראות להסדרת התנהלות חברות ביטוח וסוכני ביטוח ב עת הנפקת אישור קיום ביטוח, בין 

היתר על ידי נוסח אישור אחיד, וקביעת לוחות זמנים מחייבים. בפברואר 2020 פורסמה 

טיוטה לחוזר, המציעה להוסיף אישור ביטוח מסוג נוסף במקרים שבהם טרם קיימת 

התקשרות בין מבקש האישור לבין חברת הביטוח וכן לחדד את החריג מתחולתו של החוזר 

בעניין אישורי קיום ביטוח שנקבעו במסגרות חיקוק. 

 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'.  

 איסוף מידע סטטיסטי- פניות ציבור ▪

בח ודש מר ץ 2019  פורסם  חוזר בעניין "איסוף מידע סטטיסט י –  פניות ציבור".  מ טרת החוזר 

הינה להנחות את חברות הביטוח ביחס לאיסופו של מידע סטטיסטי על אודות כלל פניות 

הציבור המתקבלות אצל הגופים המוסדיים, אשר יאפשר לרשות לקבל מידע רחב ומבוסס 

על אודות פניות הציבור, לצורך איתור סוגיות הדורשות אסדרה ובחינת רמת השירות באשר 

לטיפול בפניות. במקביל, תוקן פרק הדיווחים בחוזר המאוחד, כך שהתווספו לו שורה של 

הוראות הנוגעות למידע שגופים מוסדיים נדרשים לדווח לממונה אודות פניות הציבור 

המתבררות על ידם, בהתאם לחוזר איסוף מידע סטטיסטי - פניות ציבור. 

 הערכה אקטוארית ▪

בחודש פברואר 2019, פורסם עדכון לחוזר המאוחד בנושא הערכה אקטוארית, שנועד 

להטמיע ולעדכן לחוזר המאוחד שורת הוראות הנוגעות לדין וחשבון אקטוארי שעל 
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האקטואר הממונה לערוך, לחוזר אחד מובנה, תוך עדכון מספר הוראות. בין היתר, הוסדר 

מבנה הגילוי של הדוח האקטוארי בביטוח כללי באמצעות הפניה לדוח לדוגמא; הוטמעה 

ההוראה הקיימת בחוזרי הערכה אקטוארית לפיה הדוחות הכספיים השנתיים ייחתמו רק 

לאחר קבלת הדוחות האקטואריים החתומים בביטוח כללי; ולהצהרת האקטואר בביטוח 

כללי, נוספה טבלה המרכזת את סך ההפרשות שהאקטואר מחשב על מנת להציג את 

העתודות במבנה אחיד. 

ווקם  כתבי שירות ואופן שי▪ 

בחודש יולי 2018, פורסם תיקון לחוזר "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם". מטרת החוזר 

היא לקבוע הוראות נוספות לעניין שיווק כתבי השירות, במטרה למנוע מצבים המקשים על 

המבוטח להשוות בין כתב שירות שנמכר על ידי חברת הביטוח לכזה שנמכר על ידי גורם 

אחר ולהפחית את העלויות.  בין היתר, ההוראות כוללות איסור על השפעת עמלות סוכני 

הביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח משיווק כתבי שירות של החברה, ואיסור על התנייה בין 

רכישת פוליסת ביטוח לרכישת כתב שירות, לרבות ביטול הנחה בגין הפוליסה או אי מתן 

אפשרות לרכישת פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות. 

יסת ביטוח  ביטול פול▪ 

בחודש פברואר 2017 פורסם חוזר ביטול פוליסת ביטוח, הקובע הוראה אחידה בדבר חובת 

חברות הביטוח לאפשר למבוטח לבטל את פוליסות הביטוח שברשותו בדרכים שונות, וקובע 

הוראות בדבר הפעולות הנדרשות לצורך הביטול. בין היתר, קובע החוזר כי בכל מקרה שבו 

מבוטח מבקש לבטל פוליסת ביטוח על החברה לפרט בפניו את כל הפוליסות שיש ברשותו 

בחברה. החוזר נכנס לתוקף בחודש יולי 2017. 

 חזון דיגיטלי, חוזרים והוראות בתחום המיחשוב והדיגיטציה ▪

בחודש ינואר 2017 פרסמה הממונה את משנתה בעניין "שילוב כלים דיגיטליים בשירות 

ללקוחות חברות הביטוח" ו- "שילוב כלים דיגיטליים בשירות ללקוחות גופים מוסדיים – 

חיסכון פנסיוני", שנועדו לקדם שילוב של כלים דיגיטליים על מנת לשפר את איכות  השירות 

ללקוחות בשוק הביטוח והחיסכון. במסגרת ההוראות נקבעו פרמטרים שונים בהם צריכים 

לעמוד ערוצי השירות הדיגיטליים של גופים מוסדיים, וביניהם מתן אפשרות בחירה ללקוח 

מבין מגוון ערוצים אנושיים ודיגיטליים, מתן אפשרות לבצע היקף משמעותי של פעולות 

ליבה וקבלת מידעים, אמינות, אבטחה, עדכניות ונגישות. פרמטרים אלה ימדדו על ידי 

הרשות במסגרת מדידת השירות שניתן על ידי הגופים המוסדיים ללקוחותיהם. 
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ור-  נספח לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציב▪ 

בחודש ספ טמבר 2016  נכנסו לתוקף עיקר הוראות נספח לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול 

בפני ות ציבור . הנספח , המהווה חלק בלתי נפרד מחוזר יישוב תביעות , כולל הוראות פרטניות 

לעניין יישוב תביעות, שיש לנהוג על פיהן בעת יישוב תביעות. 

בחודש פברואר 2017 פורסמה עמדת ממונה בעניין בדיקה מחודשת של זכאות, שעיקרה, 

הקביע ה שעל חברת ביטוח שאישרה תביעה לתגמולי ביטוח עיתיים לתקופה קצרה מתקופת 

הזכאות המירבית בפוליסה, ליזום בדיקה מחודשת של זכאות התובע לתגמולי ביטוח לפני 

תום תקופת הכיסוי שאושרה.  בחודש מרץ  2017  פורסם תיקון לנספח , לרבות הוראות לפיהן 

במסגרת אישור קבלת מסמכי תביעה לתגמולי ביטוח, על המבטח לפרט למבוטח את 

הפוליסות הנוספות שבהן הוא מבוטח אצלו, והוראות בדבר חובת המבטח לפעול להשגת 

מידע רלבנטי ליישוב התביעה, אם מהמידע המצוי ברשותו עולה כי קיים מידע נוסף נדרש 

לישוב התביעה כאמור. 

4.1.6. טיוטות 

להלן טיוטות שעשויות להשפיע על החברה ותוצאות פעילותה, שפורסמו בשנת הדוח או אחריה, עד 

למועד פרסו ם הדוח, ולא נסקרו לעיל . המידע בקשר לטיוטו ת שנסקרות בדוח לעיל ולהל ן הינו מידע 

צופה פני עתיד, המתבסס על הערכות והנחות הקבוצה נכון למועד פרסום הדוח. ההשלכות בפועל 

עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו שנחזו וזאת לאור ראשוניות הטיוטות  שפורסמו  ובשל חוסר 

הוודאות באשר לאופן היישום בפועל של הוראות הטיוטות אם וכלל שיתקבלו והשלכותיהן: 

 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 שער 6 חלק 2 - הוראות בענף רכב רכוש - טיוטה ▪

בחודש מא י 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 

הביטו ח ויצירת מנגנון בחירת שמאי באופ ן אקראי;  יצירת  רשימות מוסכים שבהסכם; חובה 

להצגת הבדלים בין הפוליסות, בעת רכישה, ביחס להשתתפות עצמית, פרמיה, אופן התיקון, 
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בחירת שמאי; שיקוף למבוטחים את ההשפעה של הגשת תביעה )כגון שינוי צפוי בפרמיה 

ואפשרות לרכוש את הפוליסה בעתיד(  ועוד. לטיוטה ככל שתהפוך לח וזר 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. 

 

 

4.2. חסמי כניסה ויציאה 

4.2.1. חסמי כנ יסה 

חסמי הכניסה המרכזיים החלים על תחומי הפעילות של החברה הינם כדלקמן: 

רישיונות והיתרים- עיסוק בביטוח מחייב עמידה בחובות ודרישות המפורטות בחוק הפיקוח על 

הביטוח. בין היתר נדרשים: רישיון מבטח, לצורך עיסוק בביטוח בענפים השונים )רישיון מתאים 

לכל ענף(; קבלת היתר מהממונה להחזקת אמצעי שליטה במבטח, שמתחייב בכל מקרה של אחזקת 

חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח; קבלת היתר מאת הממונה לצורך 

שליטה במבטח או בסוכן תאגיד. לצורך מתן הרשיונות וההיתרים כאמור, הרשות בוחנת עמידה 

בפרמטרים רבים, ובכללם הוכחת עמידה בדרישות הון והאמצעים הכספיים של מבקשי הרשיון, 

תנאי התחרות בשוק ההון בכלל ובמשק הביטוח בפרט, יכולת מוכחת לקיום הסדרי ביטוח משנה 

נאותים, מידת ההתאמה של נושאי המשרה הפוטנציאליים לתפקידם, תוכנית עסקית ואסטרטגית, 

מערכות מיכוניות ותפעוליות מתאימות, כתיבת פוליסות  ועוד. במסגרת הענקת רישיון ו/או היתר 

כאמור, הממונה רשאי להתנותו בתנאים ככל שיידרשו לדעתו, ובהם איסור על שעבוד אמצעי 

שליטה הנכללים במסגרת שרשרת השליטה במבטח, קיום גרעין שליטה יציב וקבוע במבטח ועוד. 

הון עצמי- כמבטח, כפופה החברה להעמדת הון עצמי, כנדרש לפי תקנות הון עצמי מזערי, תקנות 

דרכי  ההשקעה  והוראות חוזר הסולבנס י. כמפורט  לעיל בסע יף 4.1.1 , בשנת  2018  חל  עדכון  משמעותי 

בתקנות  ההון  העצמי  המזערי , דבר  שאפשר  כניסת  מתחרים  חדשים  לתחום  הביטוח , דוגמת  החברה. 

עם  זאת  יצוין , שגידול  בהיקף  הפעילות  מצריך  גידול  פרופורציונלי  בהון , כאשר  ככל  שכרית  הביטחון 

מעבר לנדרש גדולה יותר, כך טוב יותר. כמו כן, בעלי שליטה במבטח עשויים להידרש, במסגרת 

היתר השליטה, להתחייב להשלמת ההון העצמי הנדרש ממבטח באופן מלא או חלקי כל אימת שיש 

גירעון בהון העצמי ביחס לנדרש בהוראות הממונה. 

מומחיות, ידע ונסיון- תחומי הפעילות בהם עוסקת החברה מחייבים ידע מקצועי ייחודי לתחומים 

אלו ובפרט בכל הכרוך בניהול סיכונים מושכל, הבנה והיכרות עמוקים של שווקי הביטוח, לרבות 

שווקי ביטוח המשנה, תחום האקטואריה ותמחור הסיכונים, והכרה מעמיקה עם הוראות 

הרגולציה ואכיפתן. חשיבות רבה יש גם לניסיון ומומחיות הכרוכים בתחומי הפעילות, אשר 

משליכים במישרין על קביעת תעריפים בעסקאות ביטוח. 
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רכישת הגנות נאותות ממבטחי משנה-  באמצעות ביטוח המשנה חולקת חברת הביטוח את סיכוניה 

עם מבטחי משנה ומצמצמת את חשיפתה לסיכונים ביטוחים. ניהול ביטוח המשנה הנו נדבך מהותי 

בניהול החברה, הואיל והוא משליך בין היתר, על ניהול ההון, על היכולת לקחת סיכון ולהתמודד 

בשוק ועשויה להיות לו השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה. נושא זה עשוי להיות 

חסם בחברה צעירה, שצריכה לגייס לטובתה מספיק מבטחי משנה מוכרים וטובים, ובתנאים 

מסחריים, על מנת לספק לה הגנת ביטוח משנה ראויה, ויותירו בידיה די רווח להתנהלות שוטפת. 

תשתית ארגונית, מיכונית ותפעולית מתאימה- מערכות ליבה של חברות ביטוח הן מערכות 

מורכבות ומסועפות, המצריכות משאבים רבים של כוח אדם והשקעה כספית ניכרת, וכמובן ידע 

מקצועי ומומחיות בהקמתן. 

4.2.2. חסמי יצ יאה 

חסמי היציאה העיקריים של החברה בתחומי פעילותה קבועים בהוראות הדין הרלוונטיות והינם: 

הליכי מיזוג, פיצול, הפסקת ניהול או פירוק מרצון מחייבים את אישורו של הממונה מראש.  

הליכי פירוק או חיסול של עסקי ביטוח של מבטח כפופים לפיקוח של הממונה, אשר רשאי להורות 

למבטח על דרכי פעולה מסוימות לצורך יישום הפירוק או החיסול כאמור. 

בעסקי ביטוח המאופיינים בזנב תביעות ארוך, הפסקת פעילות המבטח כרוכה בהסדרים למימוש 

כלל זכויות המבוטחים, שעשויות לארוך שנים רבות, ובהתאם המורכבות של היציאה מתחום זה. 

4.2.3. מגבלות הכלולות בהיתר  השליטה 

ביום 20 ביוני 2018 ניתן למר אמיל ויינשל ולמר ניצן צעיר הרים היתר משותף לשליטה ולהחזקת 

אמצעי שליטה במבטח מהממונה, מכוח סעיף 32 לחוק הפיקוח על הביטוח, להחזיק, במישרין או 

בעקיפין, באמצעי שליטה ולשלוט בחברה בכפוף לתנאים המפורטים בנספח להיתר וכל עוד 

מתקיימים תנאים אלו. ההיתר ניתן לבעלי השליטה לפי שיעור החזקותיהם במבטח במועד קבלת 

ההיתר. כאמור לעיל, נכון למועד הדוח מר אמיל ויינשל ומר ניצן צעיר הרים, הינם בעלי השליטה 

הסופיים בחברה, בשיעורים המפורטים בתרשים. המגבלות העיקריות הכלולות בהיתר השליטה 

של החברה הינן כדלקמן: 

שמירה על היתר  השליטה בחברה-  במסגרת היתר השליטה שניתן לבעלי השליטה נקבע, כי שיעור 

ההחזקה בחברה לא ישתנה בכל דרך שהיא, אלא אם יתקיים אחד מהבאים: 

▪ ניתנה לכך הסכמתו של הממונה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שנקבעו על ידו; 

▪ הועברו אמצעי שליטה בהעברה מכוח ירושה או מכוח העברה על פי דין, אלא אם כן החליט 

הממונה להפעיל את סמכותו לפי סעיף 34)ב( לחוק הפיקוח על הביטוח; 

▪ השינוי הותר במסגרת הוראות ההיתר ובתנאים שנקבעו לכך. כמו כן נקבעו תנאים להעברת/ 

מכירת אמצעי שליטה לאחר ו/או להנפקת אמצעי שליטה. 

שמירת הון עצמי- ההיתר כולל דרישות לשיעור הון עצמי מינימלי והון מצטבר מינימלי בתאגידי 

השליטה.  
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אי מתן זכות לצד ג' בגרעין השליטה בחברה-  בהיתר השליטה נקבעו תנאים בדברי שמירה על מבנה 

השליטה וההחזקה בחברה, ובכלל זה מגבלות על שינוי החזקות מר אמיל ויינשל ומר ניצן צעיר 

הרים, במישרין ובעקיפין בחברה, בחברת האם )הארט( ובחברת האם הסופית )יו דיגיטל(. כמו כן, 

בהיתר השליטה נקבע, בין היתר, כי בעל שליטה סופי בחברה ישמור בכל עת שיעורים מסויימים 

מהחזקותיו בחברה, כשהם נקיים וחופשיים ולא יאפשר כל פעולה שיש בה כדי לשנות בפועל את 

זכות הבעלות בתאגידי השליטה או בזכויות הנלוות להחזקות אלו. 

השלמת הון עצמי מינימאלי-  בעלי השליטה מסרו לממונה כתב התחייבות להשלמת ההון במבטח, 

כל עוד הם שולטים במישרין ו/או בעקיפין בחברה, כתנאי לקבלת ההיתר. 

בנוסף, נקבעו, במסגרת ההיתר, חובת דיווח לממונה. 

4.3. גורמי הצלחה קריטיים 

לשינויים במצב הכלכלי והמקרו כלכלי בישראל ובעולם, ובהם שינויים במצב הביטחוני, בשיעורי 

האינפלציה , בשערי הריבית, בשיעורי האבטלה, בגובה השכר במשק ועוד, עשויה להי ות השפעה מהותית על 

התוצאות העסקיות של החברה. 

כמצוין לעיל, שוק הביטוח בישראל הינו תחרותי, במיוחד בתחום ביטוחי הפרט. עליה ברמת התחרות, 

עלולה להשפיע על רווחיות החברה. לפרטים נוספים אודות התחרות בתחומי הפעילות השונים של החברה 

ולאמצעים שהחברה נוקטת כדי להתמודד בשוק תחרותי זה, ראה סעיפים 2.2.5.7 , 2.3.5.7, 2.4.5.7 לעיל. 

גורמים נוספים שיכולה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות הם בין היתר: הוראות הדין 

והרגולציה החלות על מבטחים, ובכלל זה הוראות הממונה ותקדימים משפטיים, איכות ניהול ההשקעות, 

תרחישי קיצון בשוק ההון, ניהול מקצועי של הסיכונים הביטוחיים והתפעוליים, ערוצי ההפצה השונים, 

היכולת לבצע אדפטיביות להתאמת המוצרים לתנאי השוק ולצרכי הלקוחות, עדכון תדיר של ההנחות 

האקטואריות המשמשות לקביעת תעריפים, שיפור איכות, מקצועיות ומהימנות נתוני החיתום, איכות 

השירות למבוטחים ולסוכנים, מקצועיות ויעילות בעת יישוב תביעות, גבייה יעילה, שימור ורכישת הון 

אנושי איכותי, איכות הסכמי ביטוח המשנה ויציבות מערכת היחסים עם מבטחי המשנה לאורך שנים, 

מערכות מחשוב וטכנולוגיות מתקדמות והגנה עליהן, יעילות תפעולית והוצאות התפעול, שיווק ומכירות, 

תמהיל הלקוחות ונאמנותם, רמת שימור תיק הלקוחות, הפעלת בקרה יעילה, תמחור מקצועי של מוצרי 

החברה,  חיתום אמין ומבוקר , השגת שיעור גבוה של שיבוב תשלומ ים,   תדירות נמוכה של אירועי נזקי טבע, 

צמצום היקף הונאות הביטוח, הסכמי הפצה, דיגיטציה ואוטומציה, ניצול יעיל של מידע רלוונטי ממאגרי 

מידע נרחבים ועוד. 

פעילות ביטוח רכב רכוש עשויה להיות מושפעת גם משינויים בפרמטרים כגון: שיעור גניבות הרכב, שיעור 

תאונות הדרכים  וחומרתן, שינוי במחירי חלפים או שינויי תקינה, שכיחות התביעות וחומרתן, לרבות אירועי 

קטסטרופה, שינוי במחירי כלי רכב חדשים, מחיר שעות עבודה במוסכים,  נזקים בגין פגעי טבע ושינו י בהיקף 

פעילותה של יחידת אתג"ר של משטרת ישראל. פעילות ביטוח רכב חובה עשויה להיות מושפעת גם משיעור 

תאונות הדרכים וחומרתן, איכות התשתיות הארציות, תנאי מזג אויר ומערכות למניעת תאונות ברכב. 

פעילות החברה בענף ביטוח דירות עשויה להיות מושפעת גם משיעור הפריצות, המצב הכלכלי ונזקי טבע. 
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4.4. השקעות 

4.4.1. כ ללי 

מדיניות ההשקעות של החברה הותוותה על ידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות במהלך 

הרבעון הראשון של שנת 2019 ועודכנה ברבעון הראשון של 2020. החברה מנהלת את השקעותיה, 

בין היתר, על-פי תקנות כללי ההשקעה )ראה סעיף  4.1.5  לעי ל( והוראות  הממונה ובהתאם למדיניות 

ההשקעה שמתווים דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות של החברה.  

4.4.2. מבנה ניהול ההשקעות  בחברה 

כאמור לעיל, החברה מנהלת את השקעותיה בהתאם להוראות הדין, כאשר הדירקטוריון קובע 

ומתווה את מדיניות ההשקעות הכוללת של החברה לוועדת ההשקע ות, וועדת ההשקע ות קובעת את 

המדיניות הפרטנית למנהל ההשקעות, ומעדכנת אותה מעת לעת. החברה מנהלת את השקעותיה 

במיקור חוץ באמצע ות חברה  לניהול תיקים "פסגות ניירות ערך בע"מ". ועדת ההשקעות של החברה 

מתכנסת אחת לחודש לפחות. תפקידיה של ועדת ההשקעות כאמור הינם, בין היתר, קביעת 

עקרונות ודרכי ההשקעה בכל תחום, אישור עסקאות מסוימות טרם ביצוען, קביעת מגבלות 

ההשקעה, בהתחשב במדיניות ובמסגרות ההשקעה שמגדיר הדירקטוריו ן, בחינת  חשיפות  באחזקת 

ניירות ערך מסוגים שונים , בחינת עסקאו ת של מנפיק, קבוצת לווים וכו', והכל בכפוף לתקנות כללי 

ההשקעה והוראות הממונה. בנוסף, באמצעות נותן השירותים במיקור חוץ כאמור לעיל, החברה 

מקיימת את הוראות הדין בקשר לקיום יחידת תפעול השקעות ויחידת בקרת השקעות, הבוחנת 

את יישומה של מדיניות ההשקעות של החברה במסגרת ניהול השקעות החברה, ובכלל זה, את 

המגבלות שקבעה ועדת ההשקעות במסגרת מדיניות ההשקעה ואת המגבלות הרגולטוריות החלות 

על החברה בהתאם להוראות הדין. 

4.4.3. התפלגות הנכסים המנוהלים של הח ברה 

סך ההשקעות הפיננסיות של החברה לי ום 31   בדצמבר 2019  הי נם 61,756  אלפי ₪ )אש תקד –  6,001 

אלפי ₪(. סך המזומנים ושווי המזומנים ליום 31 לדצמבר 2019 הינם 17,253 אלפי ₪ )אשתקד – 

43,587 אלפי ₪(. לפרטים נוספים ראה באור 9 ו – 10 לדוחות הכספיים. 

4.4.4. השקעות מהותיות  של ה חברה 

אין השקעות מהותיות נכון למועד הדוח. 

 

4.5. ביטוח משנה 

4.5.1. כ ללי 

ביטוח משנה הינו אמצעי בו נוקטת חברת ביטוח לשם גידור סיכוניה וניהול הונה העצמי ביחס 

לדרישות ההון )ביטוח המשנה אינו פוטר את החברה מחבותה כלפי מבוטחיה(. באמצעות ביטוח 

המשנה חולקת חברת הביטוח את סיכוניה עם מבטחי משנה ומצמצמת את חשיפתה לסיכונים 

ביטוחים. ניהול ביטוח המשנה הנו נדבך מהותי בניהול החברה: הוא משליך בין היתר, על ניהול 
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ההון, על היכולת לקחת סיכון ולהתמודד בשוק ולתנאי ביטוח המשנה, ועשויה להיות לו השפעה 

מהותית על התוצאות העסקיות של החברה. 

החברה התקשרה עם מבטחי משנה לביטוח התחייבויותיה בביטוחי רכב חובה, רכב רכוש, דירות 

ובביטוח בתי עסק בהסכמי ביטוחי משנה יחסיים מסוג מכסה )Quota Share) וכן ביטוחי משנה 

לא יחסיים מסוג הפסד יתר )Excess of Loss(, ולצורך הגנת השייר של החברה גם בהסכם ביטוח 

משנה לאירועי קטסטרופה מסוג Excess of Loss, כמפורט להלן. נכון למועד הדוח, לא ערכה 

החברה חוזי ביטוח פקולטטיביים. 

בדרך כלל, הסכמי ביטוחי המשנה נערכים על בסיס שנתי עם מבטחי משנה שונים. היות והחברה 

החלה את פעילותה הביטוחית רק ברבעון האחרון של שנת 2018, הסדרי ביטוח המשנה שלה הינם 

לתקופה העולה על שנה.  

חלקו היחסי של כל מבטח משנה בכל אחד מענפי הביטוח, וכן הרכב מבטחי המשנה בחוזה יכולים 

להשתנות משנה לשנה, וזאת על בסיס שיקולים של תמחור, העדפותיו של מבטח המשנה, דירוג 

מבטח המשנה ושיקולים עסקיים אחרים.  

החברה בחרה, למרות היקף הפעילות הנמוך יחסית, להתקשר עם מספר מבטחי משנה, על מנת 

להפחית את הסיכון של תלות במבטח משנה בודד.  מדיניות ותוכנית ביטוח המשנה של החברה 

מאושרים מדי שנה על-ידי דירקטוריון החברה, ודיווחים בהתאם לנדרש מועברים לממונה. 

4.5.2. החשיפה למבטחי משנה 

החשיפות האופייניות לפעילות מול מבטחי משנה הינן כדלקמן: 

  חשיפה ליתרות פתוחות, התחייבות המבטח לריבית על פקדונות של מבטחי המשנה,  והסיכון ▪
שמבטח המשנה לא יוכל לעמוד בכיסוי התחייבויותיו הקיימות והעתידיות: חשיפה זו 

מנוהלת,  בין היתר,  באמצעות בחירה נאותה של מבטחי משנה בעלי דירוג גבוה, דרישה ליתרות 

של פקדונות ממבטחי משנה על חלקם בפרמיה וחלקם בתביעות התלויות, מעקב שוטף אחר 

רמת הדירוג שלהם, המבוצעת על-ידי חברות הדירוג ומעקב אחר קיום התחייבויותיהם 

הכספיות כלפי החברה. 

  חשיפה לנזק בודד גדול או הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד: ההצטברות מוערכת על ▪
בסיס שיעור הנזק הצפוי המרבי )"Maximuim Probable Loss"  א ו MPL "(. נכון למועד הדוח 

ובהתחשב בכך שלחברה היקף פעילות נמוך עדיין בביטוחי דירה ורכב רכוש, סך החשיפה של 

החברה בהסתברות נזק של MPL( 1.8%(, בשייר לקטסטרופה, הינו זניח.  

בהתאם להוראות הממונה , דירקטוריון  החברה נדרש לקבוע אחת לשנה מסגרת חשיפה מרבית 

למבטחי המשנה. מערך ביטוחי המשנה של החברה נבנה לפני קבלת הרישיון, ואושר על ידי 

הממונה, ולאחר מכן על ידי הדירקטוריון, בד בבד עם אישור מדיניות ביטוח המשנה. על פי 

המדיניות החברה התקשרה ו/או תתקשר עם מבטחי משנה, בהתבסס בין היתר, על דירוגם 

הבינלאומ י, וככלל  החבר ה פועלת  להתקשר  עם מבטחי  המשנה המדורגים לכל הפחות )A-( בכל 

 .)S&P הענפים )לפי דירוג
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 :)₪ ריכוז תוצאות ביטוח משנה בביטוח כללי )באלפי ▪ 

 חראלי לכ סה"כ

 ()דירות

 תנף פעילוע רכב חובה רכב רכוש

 2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  

 2,849  77,602  26  64  -  8,673  2,823  68,865  השנח מטו ביפרמיות

 )37(  ) (4,142  1  18  -  )819(  )38(  ) (3,341  (פסד)הח/ ווות: רצאתו

 

 שינויים מהותיים בהסדרי ביטוח משנה:  לא היו שינויים מהותים בהסדרי ביטוח המשנה ▪
ביחס לשנים הקודמות. 

 שינויים  מהותיים  בהסדרי  ביטוח  משנה  לאחר  מועד  הדוח:  לאחר תקופת הדו ח החברה חידשה ▪
את הסכמי ביטוח המשנה שלה, לתקופה העולה על שנה, מבלי שחלו שינויים מהותיים.  

4.5.3. ביטוח משנה- ענף ביטוח רכב ח ובה 

החברה  התקשרה בחוזי ביטוח משנה יחסי מסוג Quota Share עבור ביטוחי רכב חובה לכל סוגי 

הרכב )"ביטוח משנה יחסי בביטוח חובה"(. החוזים מקנים לחברה עמלות קבועות מוסכמות 

ועמלות משתנות )Sliding Scale) בהתאם לתוצאות, בטווחים המוגדרים כשיעור מהפרמיה 

Provisional ( המועברת למבטחי המשנה. במקרה של עמלה משתנה, משולמת עמלה זמנית

Commission(, עד אשר תתגבש התוצאה הסופית של יחס התביעות לפרמיה )LR( ותקבע העמלה 

המשתנה הסופית. שייר החברה בהסכמי ביטוח המשנה היחסי בביטוח חובה עומד על 15%, והוא 

מוגן בחלקו גם בביטוח EOL כמפורט להלן. 

 ,EOL (Excess of Loss) כאמור, בענף ביטוח רכב חוב ה התקשרה החברה  בחוזי ביטוח משנה מסו ג

שבענף החובה נ קרא MBI XOL, וזאת לצורך הגנה על שייר החברה בהסכמי ביטוח המשנה היחסי 

בביטוח חובה.  כמקובל  בחוזים  מס וג EOL, אין עמלות המתקבלות ממבטחי המשנה. הסכם ביטוח 

המשנה הלא יחסי הנדון כולל שתי שכבות, עבור נזקים שערכם עולה על 4-5  מיליון ₪ למקרה 

ואירוע, ועד גבול אחריות של 400 מיליון ש"ח. נכון לתקופת הדוח, חלקם של מבטחי משנה 

המהווים מעל 10% בפרמיות ביטוח המשנה היחסי והלא יחסי הינו כדלקמן:  

 2019

היקף פרמיית  רוגדי

ביטוח המשנה 

שיעור הפרמיה 

מסך הפרמיות 

ביטוח משנה 

 יםטחמב

 A  15,389  22%  Odyssey Re Fairfax 

 +A  10,050  15%  Axis
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 -AA  9,649  14%  Scor

 -AA  13,844  20%  Munich re

 -AA  8,041  12%  Hannover

  11,892  17%  םיחרא

  68,865  100% סה"כ פרמיה 

לפרטים נוספים אודות החשיפות למבטחי המשנה העיקריים של החברה בענף ביטוח רכב חובה 

בתקופת הדוח בצירוף חלקם בפרמיית ביטוח המשנה ודירוגם על-פי סוכנות הדירוג S&P הידוע 

לחברה, ראה באור מס' 24 ו)1( לדוחות כספיים. 

מגבלות ותקרות כיסוי - החברה, לפי מיטב ידיעתה, לא הגיעה לתקרה שנקבעה בתקופה המדווחת 

בחוזה  מסוג   EOL  של  ביטוח  רכב  חובה,  ואין  לה  תביעות  תלויות  ידוע ות בהיקף  המתקרב  למגבלות 

שנקבעו בו. 

4.5.4. ביטוח משנה- ענף ביטוח רכב רכוש 

החברה  התקשרה  בחוזי  ביטוח  משנה  יחסי  מסו ג Quota Share  עבור  ביטוחי  רכב  רכוש  מקיף וצד 

ג', עד גבול אחריות של 750 אלפי ש"ח לרכב לנזק עצמי ועד 1.5 מיליון ש"ח לצד ג' )הסכומים הם 

 (Sliding Scale( החוזים מקנים לחברה עמלות קבועות מוסכמות ועמלות משתנות .)למקרה

בהתאם לתוצאות, בטווחים המוגדרים כשיעור מהפרמיה המועברת למבטחי המשנה. במקרה של 

עמלה משתנה, משולמת עמלה זמנית )Provisional Commission(, עד אשר תתגבש התוצאה 

הסופית של יחס תביעות לפרמיה )LR( ותקבע עמלה משתנה סופית. שייר החברה בתחום פעילות 

זה הוא 12%. החברה החלה לשווק פוליסות רכב רכוש בתוקף מיום 1 לינואר 2019. 

 שינויים מהותיים בהסדרי ביטוח משנה-  ▪

פעילות מכירת פוליסות בענף זה החלה בינואר 2019. מיום 1 מרץ 2019 החברה התקשרה עם 

מבטחי משנה בחוזי ביטוח משנה יחסי מסוג Quota Share עבור ביטוחי רכב רכוש לרכבי 

יוקרה עד גבול אחריות ש ל 1.8  מיליון  ₪ לרכב פרטי ומסחרי  עד 3.5  טון ו עד 2.2  מיליון ₪ לרכב 

מסחרי מעל 3.5 טון ורכב אחר. גבול אחריות צד ג' בהסכמים אלו הינו 2 מיליון ₪.  

החוזים מקנים לחברה עמלות קבועות מוסכמות ועמלות משתנות )Sliding Scale) בהתאם 

לתוצאות,  בטווח ים המוגדרים כשיעור מהפרמיה המועברת למבטחי המשנה.  במקרה של עמלה 

משתנה, משולמת עמלה זמנית )Provisional Commission(, עד אשר תתגבש התוצאה 

הסופית  של  יחס  התביעות  לפרמיה  )LR(  ותקבע העמלה המשתנה הסופית.  שייר החברה לרכבי 

היוקרה כאמור הינ ו 15%. נכון  לתאריך הדו ח החברה  טרם  החלה  לשווק  פוליסות  רכבי  יוקרה.  
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חלקם  ש ל מבטחי  משנה  המהווים  מעל  10%  בפרמיות  ביטוח משנה יחסי  ולא יחס י בש נת 2019: 

 2019

 ית ביטוחמיהיקף פר רוגדי

השנהמ  

  יה מסךהפרמורשיע

השנמח טו ביהפרמיות

 חיםמבט

 A  1,955  23%  Odyssey - Re Fairfax 

 +A  1,222  14%  Axis

 -AA  1,243  14%  Scor 

 -AA  978  11%  Munich re 

 -AA  978  11%  Hannover

  2,297  27%  םיראח

  8,673  100% סה"כ פרמיה 

* לפרטים נוספים אודות החשיפות למבטחי המשנה העיקריים של החברה, בענף ביטוח כללי 

אחר תקופת הדוח )בצרוף חלקם בפרמיית ביטוח המשנה ודירוגם על-פי סוכנויות הדירוג  

S & P ו/או A.M Best, על-פי הידוע לחברה, ראה באור מספר 24 ז' לדוחות כספיים. 

4.5.5. ביטוח משנה- ענף ביטוח כללי אחר )דירות ( 

 Quota Share  בענף זה, התקשרה החברה עם מבטחי משנה בחוזי ביטוח משנה יחסים מסוג

ובחוזה ביטוח משנה לא-יחסי מסוג  Excess of Loss קטסטרופה, המגן על שייר החברה, שעומד 

(Sliding ( על 12%. החוזים היחסיים מקנים לחברה עמלות קבועות מוסכמות ועמלות משתנות

Scale בהתאם לתוצאות, בטווחים המוגדרים כשיעור מהפרמיה המועברת למבטחי המשנה. 

במקרה של עמלה משתנה, משולמת עמלה זמנית )Provisional Commission(, עד אשר  תתגבש 

התוצאה  הסופית  של  יחס  התביעות  לפרמיה  )LR(  ותקבע העמלה המשתנה הסופית.  בהסכם ביטוח 

המשנה מסוג EOL לא מתקבלת עמלה ממבטחי המשנה. 

חלקם  של  מבטחי  משנה  המהווים  מעל  10%  בפרמיות  ביטוח המשנה היחסי  והלא יחס י בש נת 2019: 

 2019

 ית ביטוחמיהיקף פר רוגדי

 השנהמ

 יה מסךשיעור הפרמ

 השנח מטו ביהפרמיות

 חיםמבט

 A  11  17%  Odyssey - Re Fairfax 

 +A  7  11%  Axis

 -AA  21  33%  Scor 

 -AA  6  10%  Munich re 
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 2019

 ית ביטוחמיהיקף פר רוגדי

השנהמ  

 יה מסךשיעור הפרמ

השנח מטו ביהפרמיות

 חיםמבט

 -AA  6  10%  Hannover

  13  19%  םיחרא

  64  100% סה"כ פרמיה 

 

לפרטים נוספים אודות החשיפות למבטחי המשנה העיקריים של החברה, בענף ביטוח כללי אחר 

תקופת הדוח )בצרוף חלקם בפרמיית ביטוח המשנה ודירוגם על-פי סוכנויות הדירוג  S & P ו/א ו 

A.M Best, על-פי הידוע לחברה, ראה באור מס' 24 ו )1( לדוחות כספיים. 

מגבלות ותקרות כיסוי- בחוזה ביטוח EOL  בביטוחי דירות החברה לא הגיעה לתקרה שנקבעה 

בתקופה המדווחת ואין לה תביעות תלויות בהיקף המתקרב למגבלה שנקבעה. תקרות הכיסוי של 

מבטחי המשנה בחוזה היחסי מסוג Quota Share בביטוחי דירות ובתי עסק הינו 10 מיליון ש"ח 

למקרה, ולכיסוי צד ג' עד 5 מיליון ₪ לפוליסה. סכום הכיסוי בחבות מעבידים עומד על 5 מיליון ₪ 

לאירוע ו- 20 מיליון ש"ח לתקופה לפוליסה. סה"כ גבולות אחריות של החוזה הינם 4% מסך 

החשיפה המצטברת של החברה בשייר, ועד 170 מיליון ש"ח, עבור 88% מהביטוח היחסי. 

4.5.6. חשיפת מבטחי  משנה לאירועי קטסטרופה )רעידת אדמה ופגעי טבע ( 

בגין אירועי קטסטרופה )רעידת אדמה ופגעי טבע(, התקשרה החברה עם מבטח משנה לצורך הגנה 

על השייר שלה, בחוזה ביטוח משנה מסוג Excess of Loss בסכום מוגדר לחשיפה, אשר ינבע 

מהאירוע כאמור, וזאת בהתבסס על אומדן החברה בדבר הנזק או האירוע הצפוי להתרחש עקב 

קטסטרופ ה. חוזה  ביטוח משנה זה מכסה גם את החשיפה של נזקי טב ע להם  חשופה החבר ה בתחום 

 )MPL( ביטוחי רכב הרכוש. נכון למועד הדוח, שיעור הנזק הצפוי המירבי שהחברה מתבססת עליו

בהסדרי ביטוח משנה הינו 2.9% וגבולות הכיסוי בהתאמה הינם עד לגובה של 15.6 מליון ₪  לכל 

אירוע,  בהתאם  לנזק בפועל, מעל השתתפות עצמית ש ל 396  אלפי ש"ח  או  0.1%  מגבול  הכיסו י ביום 

האירוע, לפי הגבוה. בגין נזק שחומרתו תעלה על האומדן האמור, חשופה החברה לתשלום נזקים 

בהיקף שאינו מכוסה בביטוח משנה. 

חלקם של מבטחי משנה המהווים מעל 10% בפרמיות ביטוח המשנה הבלתי יחסי : 

 האדמת לרעידשיפה ח

 ח מבט ₪לפי א דירוג   המדרגשם

 S&P  -AA  84  Scor
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4.6. הון אנושי 

4.6.1. מבנה א רגוני 

החברה מבוססת על תשתית של מערכות מידע חדישות ומתקדמות, וככל הניתן על תהליכים 

תפעוליים דיגיטליים, ולכן בהתאם החברה שואפת לכמות מינימלית של עובדים. דגש מיוחד ניתן 

לאיכות ולמקצועיות של בעלי תפקידים בכל הרמות, תוך הקפדה יתרה על נושא הממשל התאגידי. 

נושאי המשרה בחברה משמשים בנוסף לתפקידם, גם כאחראים על תפקידי מפתח הנדרשים 

בהתאם להוראות ומגבלות הרגולציה, בהתאם לניסיונם, יכולותיהם וכישוריהם, דבר שיש בו 

לאפשר מענה איכותי לדרישות התפקידים, לאור ההיכרות וההבנה של הפעילות, וככל שאין בכך 

כדי ליצור ניגודי עניינים ופגיעה בעקרון של הפרדת תפקידים. 

החברה בחרה לבצע פעילויות מסוימות באמצעות מיקור חוץ, לפחות בשנות הפעילות הראשונות 

שלה. לדוגמא, פעילות ניהול השקעות, טיפול בפניות ציבור, ביקורת פנים וכן חלק מפעילות מוקדי 

שירות ו/או מכירות, לרבות סילוק התביעות, יבוצעו באופן חלקי באמצעות מיקור חוץ.  

להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה:  
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     איוש פני מי                  מיקור  חוץ     

 דירקטוריון

אקטואר ממונה 

 ביטוח כללי

יועצת משפטית 

 וקצינת ציות 

 מנכ"ל

 ביקורת פנימית 

מערכות מידע חטיבת כספ ים  חטיבת ביטוח  תביעות שירות 

ודיגיטל 

השקעות תי ק 

נוסטרו 

מנהל סיכונים  אבטחת מידע חיתום פרט  פנ יות הציבור  מוקד שירות 

מנהל פרויקטים 

 מיוחדים וסוכנים

מערכות מיכון 
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4.6.2. מצבת כוח  אדם 

להלן כמות העובדים המשוקללת )כולל משרות חלקיות(, נכון ל-  31.12.2019: 

 תפקיד כמות

 1  ל"נכמ

 3 ביטוח כללי וחיתום 

 1  הללככוע ידמ

 4 כספים, גביה וסיכונים 

 1  יםנוכוסים חדוימים יקטיופר

 1  תויצוית פטמש

 2  בוומחשע דימות ערכמ

 10 תביעות, שירות ודיגיטל 

 13 עובדים כלליים ומוקד שירות 

 36  כ"סה

 

 (ורךי צקף שעות לפהייר/ יבריטנ)מיקור חוץ  בי תפקידלובעשרה י משאנו כמות

 1 אקטואר ממונה ביטוח כללי  

 1   עידמחת בטל אנהמ

 2   ניםפמבקר 

 1 מנהל השקעות  

 1 מנהלת פניות הציבור 

 6  "כסה

 

מצבת העובדים נכון לשנת הדוח מונ ה 36  עובדים שכירים  )חלקם במשרה חלקית(-  המהווים סה"כ  

 כ -  33  משרות. מצבת  העובדים בחבר ה צפויה לגדול, בהתאם לגידו ל הצפו י בפעילות החברה וצרכיה 

העסקיים, אך ככלל ההעדפה היא לשמור על מנגנון עובדים רזה ויעיל תוך שימ וש בטכנולוגי ה, מידע 

ואוטומציה ככל הניתן. נכון למועד הדוח, לחברה אין תלות מהותי בעובד מסוים. 

מתוך מצבת העובדים הנזכרת לעי ל, 8  עובדים הינם נושאי משרה: מנכ"ל החברה , 5  מנהל י תחומים 

ו-2 נושאי משרה הכפופים ישירות למנכ"ל. בנוסף, לחברה מבקר פנים, אקטואר ממונה בביטוח 

כללי, ומנהל השקעות נוסטרו של החברה שהינם נותני שירותים במיקור חוץ. בנוסף, ישנם עוד 2 

בעלי תפקיד במיקור חוץ – מנהלת פניו צבור ומנהל אבטחת מידע. 
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החברה מגבשת תוכנית הדרכות שנתית לעובדיה, ומקיימת באופן שוטף הדרכות והשתלמויות

בנושאים שונים בהתאם לצ ורך. ההדרכ ות כוללות  את תחומי הביטוח השונים בהם עוסקת החברה,

הדרכות על תוכנות מחשב שבשימושה, שירות לקוחות וכן הדרכות הנדרשות על פי הוראות הדין.

מטרת תכנית ההדרכות הינה שיפור מתמשך ושמירה על רמתם המקצועית של עובדי החברה

ומנהליה, וכן לבזר את מוקדי הידע לכמה שיותר פונקציות בארגון כדי לייצר שרידות לאורך זמן.

בדבר מעבר החברה למתכונת עבודה מצומצמת ועבודה מרחוק עקב התפרצות מגפת הקורונה ראה

סעיף 1.6.1 לעיל בדבר אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן. 

 

 

 

 

 

 

4.6.3. מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחב רה-  

ביום 1 בדצמבר 2019, במסגרת האסיפה הכללית הנ"ל של החברה, אושרה מדיניות התגמול 

הראשונה של החברה לנושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי בה. המדיניות אושרה על ידי ועדת 

הביקורת בכהונתה כועדת תגמול ביום 26 בנובמבר 2019 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום  28 

בנובמבר 2019. מדובר במדיניות הראשונה של החברה בנושא, לאחר שהרשות העניקה לחברה 

הקלה, אגב קבלת הרישיון, לדחות בשנה וחצי את יישום והפעלת מדיניות בנושא התגמול. 

המדיניות נכתבה בהתאם לדין ולוקחת בחשבון את מצבה  של החברה, המצויה עדיין 

בשלבי התפתחות. יצויין כי החברה נערכת לאישור תכנית אופציות לנושאי משרה בכירים, כפוף 

להוראות הדין בנושא תגמול, אך נכון למועד הדוח, תכנית שכזו טרם אושרה. לפרטים נוספים על 

  https://www.we-sure.co.il :מדיניות התגמול של החברה ראה באתר החברה בכתובת

למידע נוסף אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה בחברה ראה ראה ביאור 25 ד' לדוחות 

הכספיים ותקנה 21 לחלק ד' - פרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח התקופתי. 

שכרם של הדירקטורים החיצוניי ם והפנימי ים בחבר ה )למעט יו"ר הדירקטוריו ן( נקב ע באופן אחיד, 

בהתאם להוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס-2000, 

בטווח שנקבע בהתאם לדרגתה של החברה כמפורט בתוספת הרביעית לתקנות, וכפי שתהא מעת 

לעת. נכון למועד הדוח החברה מדורגת בדרגה א'. לפרטים נוספים ראה ביאור 25 ד' לדוחות 

הכספיים ותקנה 21 לחלק ד' פרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח התקופתי. 

4.7. שיווק והפצה 

4.7.1. כ ללי 

 

פעילות השיווק וההפצה נוגעת לכל תחומי הפעילות של החברה. השיווק וההפצה בחברה מתבצע 

באמצעות שני ערוצים עיקריים: מכירה באופן ישיר ומכירה באמצעות סוכני ביטוח נבחרים וכל 

זאת באמצעות ועל גבי התשתית המיכונית החדשנית של החברה. 

החברה מוכרת פוליסות גם באופן ישיר למבוטחים )פרטיים ועסקיים כגון ציי רכב וקולקטיבים(, 

ללא תיווך של סוכני ביטוח. שיטת עבודה זו מתאפיינת בקיום קשר ישיר בין החברה ללקוחותיה 

הקיימים והפוטנציאליים. קשר ז ה מתקי ים בעיקר באמצעות פורטל לקוחות באינטרנט,  עם העדפה 

למכשירי המובייל, ואמצעים טכנולוגיים הכוללים מערכות מחשב מתקדמות, המאפשרות תהליכי 

חיתום והפקה אוטומטיים, המבוססים הגדרות על המידע הנדרש לקבלת החלטה בתחומי פעילות 

https://www.we-sure.co.il
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החברה. כמו כן קיימת תמיכה של מוקד השירות והשיווק של החברה. אתר האינטרנט, שלצידו 

מוקד השיר ות של החברה,  הינם  מקור שיווק ואמצעי מכיר ות מרכזי  של החברה. להפרעה במקורות 

תקשורת אלו ו/או שיבוש בהם לאורך זמן עלולה להיות השפעה רבה על פעילות החברה. 

החברה משווקת פוליסות גם באמצעות סוכני ביטוח, הנבחרים בקפידה. סוכני החברה פועלים לפי 

תעריפים והנחיות חיתום שהחברה מפיצה מעת לעת בענפי הביטוח השונים. פעילות הסוכנים 

והתקשרויותיהם עם החברה כפופות לדין, ובכלל זה חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על הביטוח 

והוראות הממונה. יצוין, כי חוק הפיקוח על הביטוח מורה, בין היתר, על קיומו של הסכם התקשרות 

בכתב בין מבטח לבין סוכן ביטוח ורישיון מתאים. הוראות נוספות ביחס למערכת היחסים בין 

המבטח לסוכני הביטוח קבועות גם בחוזרים שפורסמו על-ידי הממונה. הסוכנים מזוכים בעמלות 

הנקבעות כשיעור מדמי הביטוח והן משולמות לסוכנ ים על מכירות המבוצעות בפועל, לר וב לפי קצב 

התפתחות הגבייה של הפוליסות, וכך החברה מתמחרת את מוצריה ועלויות השיווק שלהם. 

החברה  משתמשת,  בין היתר, בשיטות מתקדמות לאחסון מידע,  המאפשרות קישוריות אוטומטיות 

וכן במערכות תומכות החלטה ומערכות עזר כגון: מערך טלפוני, הקלטות, שימוש ב SMS, בוטים, 

סריקת מכתבים, דואר אלקטרוני אוטומטי וכיוצ"ב. 

4.7.2. שיווק והפצה- ענף ביטוח רכב ח ובה 

שיווק ומכירת הפוליסות נעשה באותם ערוצים כנ"ל. הפקת הפוליסות מבוצעת על גבי מערכות 

החברה, וניתן להפיק תעודות ביטוח רכב חובה משולמות באמצעות כרטיס אשראי, או לתשלום 

במזומן בבנק. שיעורי העמלה לסוכנים, במקרה של שיווק על ידי סוכן, נקבע בחלקו על פי המוצר 

ובחלקו מותנה בהיקף התפוקה של הסוכן. סכום העמלה ששולם לסוכנים ללא מע"מ מהווה כ -  

0.5% מהפרמיות ברוטו בענף רכב חובה )מאחר ומרבית העיסקאות הינן ישירות(. נכון ליום 

31.12.2019, אין לחברה סוכן ביטוח שהיקף פעילותו בענף עולה על 10% מהפעילות בענף. 

ההתקשרויות העיקריות של החברה מול שני ציי הרכב בשנת 2019 נעשו ללא תיווך בביטוח. יצויין 

כי החל מהרבעון הרביעי של השנה החברה החלה לשווק פוליסות בענף זה באמצעות פורטל 

 .)B2C( הלקוחות שלה לציבור הרחב באינטרנט

4.7.3. שיווק והפצה- ענף ביטוח רכב רכוש 

שיווק ומכירת הפוליסות נעשה באותם ערוצים כנ"ל. הפקת הפוליסות מבוצעת במערכות החברה, 

על ידי סוכני הביטוח וכן עובדי החברה בהתאם לסמכויות הפקה, וניתן להפיק פוליסות, ולשלמן, 

באמצעות כרטיס אשראי, גביה מרוכזת משכר וכן בגביה רגילה. שיעורי העמלה לסוכנים, במקרה 

של שיווק על ידי סוכן, נקבע בחלקו על פי המוצר ובחלקו מותנה בהיקף התפוקה של הסוכן. סכום 

העלמה ששולם לסוכנים ללא מע "מ מהווה  כ -  3%  מהפרמיות ברוטו בענף  רכב רכ וש )מאחר ומרבית 

העיסקאות הינן ישירות(. נכון ליום 31.12.2019, לחברה שתי סוכנויות ביטוח שהיקפי פרמיות 

ברוטו ששווקו דרכ ן בענף עולה ע ל 10%  מהפעילות בענף.   יצויין כי החל מהרבעון הרביעי של השנה 

החברה החלה לשווק פוליסות בענף זה באמצעות פורטל הלקוחות שלה לציבור הרחב באינטרנט 

 .) B2C(
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4.7.4. שיווק והפצה- ענף ביטוח כללי אחר-דיר ות 

הפקת הפוליסות מבוצעת במערכות החברה, בשלב זה על ידי סוכני הביטוח וכן עובדי החברה 

בהתאם לסמכויות ההפקה. ניתן להפיק פוליסות משולמות הן באמצעות כרטיס אשראי והן בגביה 

רגילה. שיעורי העמלה לסוכנים, במקרה של שיווק על ידי סוכן, נקבע בחלקו על פי המוצר ובחלקו 

מותנה בהיקף התפוקה של הסוכן.  

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב 

הלוואה לדיור( , התשע"ב-2012 , נקבעה מגבלה ש ל 20% )כולל מע"מ( מדמי הביטוח שגבה המבטח 

מהמבוטח, על דמי העמילות שמשלם מבטח לסוכן ביטוח עבור תיווך בפוליסות ביטוח מבנה אגב 

הלוואה לדיור . תחילתן של התקנות בי ום 1  בינ ואר 2013  והן חלות על דמי עמילות המשולמים בשל 

חוזים לביטוח אגב הלוואה, שתחילת תוקפם או שחודשו מיום התחילה ואילך. נכון לתקופת הדוח 

החברה טרם החלה בשיווק פוליסות ביטוח מבנה אגב משכנתא. נכון ליום 31.12.2019 היקף 

הפעילות בענף זה הינו זניח. 

4.7.5. שינויים מהותיים בדינים 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בדינים אשר מתייחסים לעמלות או לתשלומים לערוצי 

הפצה בתחומים בהם פועלת החברה. עם זאת, נציין כי במרץ 2017 פורסמה טיוטת חוזר בעניין 

מעורבות תומכי מכירה בהליך שיווק ומכירה של מוצר ביטוח, שעשויה להשפיע על פעילות החברה 

במידה ותיכנס לתוקף: הטיוטה מסדירה את פעילותם של תומכי מכירה שאינם מחזיקים ברישיון 

סוכן ומבצעים פעולות אגב מכירת מוצר ביטוח עבור מבטח או סוכן. הוראות  הטיוטה, קובעות, בין 

היתר, כי פוליסה שנמכרה על-ידי תומך מכירה, לא תיכנס לתוקף עד לקבלת אישור יזום על-ידי 

הלקוח וכי לקוח שצורף לביטוח על-ידי תומך מכירה יהיה רשאי לבטל הצטרפות ולקבל חזרה את 

הפרמיות ששילם עד שישה חודשים ממועד הצירוף לביטוח. 

 

 

4.8. ספקים ונותני שירותים 

4.8.1. כ ללי 

כחלק מהאסטרטגיה של החברת ליעילות תפעולית, החברה הגדירה מראש תחומים הקשורים 

לפעילותה המרכזית, בהם היא רוכשת  שירותי מיקור חוץ מנותני שירות מקצועיים, לפחות לתקופה 

הראשונית של הפעילות. החברה אישרה בדירקטוריון מדיניות מיקור חוץ לבחינת התקשרויות 

מהותיות ואופן אישורן. בנוסף, החברה רוכשת מוצרים ושירותים מספקים רבים, ביניהם ספקי 

פרסום ושיווק, ספקי ציוד ותחזוקה, ספקי שירותים משפטיים, שמאים, חוקרים, ספקי תוכנה 

וחומרה, ספקי שרותי תיקוני רכב וחלפים, גרירה, תיקוני שמשות, תיקון נזקים ועוד. העלות של 

חלק ניכ ר מההתקשרויות  הללו  נזקפות לעלות התביעות בענפי הביטוח השונים ובעיקר בתחומי רכב 

חובה ורכב רכוש. החברה בוחרת את ספקיה בהתאם לרמת המקצועיות והאיכות, לעלות, לטיב 

השירות, לזמינותם ולתחומי מומחיותם. בדרך כלל ההתקשרויות עם הספקים הינן לתקופה בלתי 

קצובה )חידוש שנתי אוטומטי( ואינן כוללות הסדר בלעדיות. 
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4.8.2. ספקים ושירותים-  ענף  ביטוח רכב ח ובה 

החברה קשורה בהסכמים עם ספקים שונים הקשורים בענף ביטוח רכב חובה. החברה מבצעת את 

סילוק התביעות בענף זה באמצעות מחלקת סילוק תביעות פנימית ונעזרת ביועצים חיצוניים לפי 

שיקול דעתה. לחברה ספקים שונים, לרבות עורכי דין, חוקרים, מומחים ועוד. כמפורט בסעיף 

2.2.4.3, בשנת 2010 רוב האחריות למתן שירותים רפואיים לנפגעי תאונות דרכים עברה מטיפול 

חברות הביטוח לאחריותן הבלעדית של קופות החולים, תמורת העברת שיעור של 9.4% מפרמיית 

ביטוח החובה לקופות החולים. לחברה אין תלות מהותית בספקים או בנותני שירותים בענף זה. 

4.8.3. ספקים ושירותים-  ענף ביטוח רכב רכ וש 

החברה התקשרה עם ספקי שירות שונים למתן שירות ללקוחותיה בענף ביטוח רכב רכוש, כגון: 

ספקי שירותים  משפטיים; שמאים; חוקרים; שרותי תיקוני רכב וחלפים; חברות  לרכישת כלי רכב 

שעברו תאונות  )שרידים(, וכלי רכב שנמצאו לאחר גניב ה; שירות י גרירה; תיקוני שמשות ועוד.  בכל 

ההסכמים נקבעו תעריפים, על בסיס שנתי או תקופתי, אותם משלמת החברה לנותן השירותים. 

בהסכמים אין כמויות מינימאליות או סכומי מינימום. החברה מבצעת את סילוק התביעות בענף 

באמצעות מחלקת סילוק תביעות פנימית ונעזרת ביועצים חיצוניים על-פי שיקול דעתה והצורך.  

לחברה אין תלות מהותית בספקים או בנותני שירותים בענף זה. 

4.8.4. ספקים ושירותים-  ענף  ביטוח כללי אחר-  ביטוחי דיר ות 

החברה התקשרה עם ספקים ונותני שירותים בתחום תיקון נזקי מים וכן עם חברת ניהול המנהלת 

פעילות זו, במסגרת חלופה של מכירת כיסוי בגין נזקי מים באמצעות שרברב בהסדר. החברה 

מבצעת את סילוק התביעות בביטוחי דירות באמצעות מחלקת סילוק תביעות של החברה ונעזרת 

ביועצים חיצוניים על-פי שיקול דעתה והצורך. החברה התקשרה ישירות עם חברת ניהול ליישוב 

תביעות נזקי מים וכן עם שרברבי הסדר. כמו-כן, לחברה ספקים נוספים, ובכלל זאת שמאים, 

סוקרים, עורכי דין, חוקרים וכדומה. לחברה אין תלות מהותית בספקים או בנותני שירותים 

בביטוחי דירות. 

4.8.5. ספקי מחשב ותו כנה 

כפי שיפורט בסע יף 4.9.2  להלן, בעניין השקעות החברה במערכות מחשב, החברה מתקשרת בתחום 

המחשוב והתכנה עם ספקים שונים לשם פיתוח, תחזוקה ושירותים נוספים, הן לטווח ארוך והן 

לטווח קצר, שביחס למרביתם לחברה אין תלות מהותית בהם. אופ ן ההתקשרות עם הספקים כולל 

סוגי התקשרויות שונים, כגון התקשרות במחיר קבוע לפרויקט, התקשרות לפי שעות והתקשרות 

במחיר רשיונות שימוש בתוכנות, לתקופה של שנה או מספר שנים. החברה קשורה עם ספקים שונים 

אשר מבצעים עבורה שירות הכולל בין השאר פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע או תשתיות 

בפעילות מזדמנת ו/או שוטפת במשרדי החברה או משרדי הספק. 

ספק מערכות ליבה - כמפורט להלן, החברה קשורה בהסכם משמעותי לרישיון שימוש, פיתוח 

NTT Data Financial ( NDFS והטמעה של מערכת הליבה הביטוחית של החברה עם חברת

  .NTT Corperation חברה בת של הקונצרן היפני ,)Services
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ניהול הגנת הסייבר– החברה התקשרה עם חברת אבטחת מידע, למתן מעטפת שירותים וניהול 

תחום הגנת הסייבר במיקור חוץ בחברה. מנכ"ל חברת אבטחת המידע, מר אורן אלימלך, בעל 20 

שנות ניסיון בתחום, משמש כמנהל הגנת הסייבר של החברה. תחילת התקשרות בין הצדדים היא 

החל מ- 1.6.2018. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים, וההסכם מתחדש מאליו, כפוף לזכות סיום 

ההסכם. בין הצדדים נחתם הסכם המעגן את מכלול השירותים על פי דין. 

4.9. רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים )תוכנות מחשב( 

4.9.1. רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים )תוכנות מחשב( מ הותיים

מרבית הרכוש של החברה נמצא במשרדי החברה, בדרך השרון 12 כפר סבא וכן בענן Azure מבית 

Microsoft, כפי שיפורט בסעיף הבא. לפרטים נוספים ראה ביאורים 5 ו- 6 לדוחות הכספיים. 

4.9.2. השקעות של החברה במערכות מחש ב

החברה קשורה בהסכם משמעותי לרישיון שימוש, פיתוח והטמעה של מערכת הליבה הביטוחית 

NTT  חברה בת של הקונצרן היפנ י ,)NTT Data Financial Services(  NDFS ש ל החברה עם חבר ת

Corperation. פיתוח התוכנות ומערכות הליבה על ידי NDFS, עבור וביחד עם החברה, נעשה 

בהתאם לאבני דרך קבועות ומוגדרות מראש. מטבע הדברים בסוג התקשרות שכזה, לחברה תלות 

מסויימת בספק זה. 

מערכת הליבה מכילה מספר רב של מודולים: הפקה בענפי הביטוח השונים, תביעות, גביה, ביטוח 

משנה, ארכיב אלקטרוני, מודול לניהול תהליכים וכן מודול להפקת דוחות. המערכת כוללת גם 

מודול שהינו פורטל לסוכנים )B2B(, ופורטל לקוחות )B2C(, שהותאמו לתקינה ישראלית, 

להוראות הרגולציה והדין החלות על מבטח וגוף מוסדי בישראל ולפעילות כחברת ביטוח דיגיטלית.

התוכנה הועברה במועד תחילת הפעילות לחברה, מהחברה האם, על פי הערכת שווי כנגד הקצאת 

מני ות. רישיון השימוש בתכנה הוא ללא הגבלה בזמן, כנגד תשלום רישוי חד פעמי ועלויות תחזוקה 

שוטפת שנתיות, המתעדכנות בין היתר גם על בסיס היקפי הפעילות של החברה. בתקופת הדוח, 

החברה לא שילמה תשלומים לספק התוכנה הנ"ל. ראה גם באור 1ב' בדוחות הכספיים. 

 Microsoft  מערכות החברה )לרבות מערכות הליבה הנ"ל( מתארחות, נכון למועד הדוח, בענן

Azure  באתר מרכזי במערב אירופה. התשתיות שנבנו בענן  עבור המערכות  וכן האפליקציות ובסיסי 

המידע הנשמרים שם  – מיישמים את הנחיות אבטחת מידע, הרגולציה והסרטיפיקטים הדרושים 

Cloud ( נעשית באמצעות נציג בישראל  Microsoft לטוב ת ייש ום הנ"ל בענן ובכל ל. ההתקשרות ע ם

Service Provider(. השימוש במערכות ענן מאפשר לחברה גמישות בכל הקשור לאפשרות לנצל 

בצורה יעילה, בהתאם לצורכיה, משאבי מחשוב ושירותים שונים שמוצעים ללקוחות הענן. בנוסף, 

היכולת של החברה להחליף את ספק הענן ואת מבנה התשתיות בענן, היא יחסית גבוהה, בוודאי 

לעומת יכולת מקבילה של המתחרים, שמערכות המידע שלהם ישנות ומסורבלות. במסגרת הסכם 

שירותי הענן בו התקשרה החברה, החברה מקבלת שירותי גיבוי למערכות המחשוב של החברה 

המוטמעות כאמור בענן. כמו-כן, לחברה מערכות גיבוי נוספות גם בשטח משרדיה. 
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יחידת מערכות מידע של החברה מספקת את כלל שירותי מערכות מידע לארגון באמצעות עובדי 

חברה, ובאמצעות קבלני משנה וספקי תוכנה שונים.  

שירותי ניהול הגנת הסייבר, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של החברה, מבוצעים במיקור חוץ 

בריטיינר שוטף כמפורט לעיל. החברה פועלת ליישם מדיניות הגנת סייבר שאושרה על ידי 

דירקטוריון החברה. הגנות הסייבר המיושמות ע"י החברה מוכוונות בהתאם לניתוח הסיכונים 

הרלוונטיים לחברה, וכוללות: בדיקות בתהליכי גיוס עובדים והתקשרות עם ספקים; הגברת 

מודעות עובדים; שמירה על ביטחון פיזי; הגנת רשת; הגנת מערכות ואפליקציות; תהליכי מידור 

הרשאות והפרדת תפקידים וכלי ניטור ובקרה. בכל הנוגע לקבלת שירות י מיקור חוץ מהותי, החברה 

מקיימת תהליך ניהול סיכונים מובנה, תוך התחייבות הספק לעמוד בדרישות אבטחת מידע שנקבעו 

על ידי החברה. 

החברה השקיעה בתוכנה ורכישת ציוד מחשב בשנת 2019 כ-1,928 אלפי ש"ח. סך ההוצאות 

השוטפות של החברה בגין מערכות מידע עמדו על כ-6,898 אלפי ש"ח. 

4.9.3. עונתיות 

בתחומי הביטוח הכללי השונים, לרוב מחזורי הפרמיות גדולים יותר בד"כ בתחילת השנה 

הקלנדר ית, מאחר ובתי עסק רבים, לרבות ציי רכב, בוחרים לחדש  את חוז י הביטו ח השנתי ים שלהם 

בתחילת השנה. בביטוחי רכב חובה ורכוש ישנה בדרך כלל עלייה בהיקף התביעות בחודשי החורף, 

כתוצאה מריבוי תאונות הדרכים ומנזקי מזג האוויר ובביטוחי דירות ישנה עליה בהיקף התביעות 

בחודשי החורף כתוצאה מפגעי מזג האוויר. 

להלן התפלגות הפרמיות לפי רבעונים לשנת 2019 )באלפי ₪ ובאחוזים( בביטוח כללי )רכב חובה, 

רכב רכוש וכללי אחר(: 

 2019

  טורוסה"כ פרמיות ב

 %זים חואב חלפי ש"בא 

 61,121  60.9%   וןאשון ררבע

 10,821  10.8%  ני שוןרבע

 11,620  11.6%  יישל שוןרבע

 16,819  16.7%  יעיון רברבע

 100,381  100.0%  סה"כ

 

4.9.4. נכסים לא מוחש יים 

4.9.4.1. נכסי קניין רוחני- 

החברה משתמשת לצורך פעילותה בשמות ובלוגו, שנכון למועד הדוח, החברה פועלת 

לרישומם כסימן מסחרי- אך טרם הושלם הרישום בגינם. לפרטים אודות רישיון השימוש 
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במערכות הליבה הביטוחיות של החברה ראה סעיף 4.9.2 לעיל. בנוסף כמתואר לעיל, 

החברה משתמשת בפעילותה בתוכנות בבעלותה ו/או שנרכשו רשיונות לשימוש בהן. 

החברה מפתחת באמצעות עובדיה ובאמצעות ספקיה תוכנות לשימוש עצמי, ובחלקן יש 

לה זכויות יוצרים. 

4.9.4.2. מאגרי מידע- 

נכון למועד הדוח, החברה פועלת מול הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע לרישום מאגרי 

מידע, שבמסגרתם נשמרים נתונים המשמשים את החברה בפעילותה. המידע הכלול 

במאגרי המידע הנ"ל כולל מידע הנמסר לחברה על-ידי המבוטחים ו/או סוכני ביטוח ו/או 

מידע אשר החברה מאתרת ומקבלת במסגרת שירותים הניתנים על-ידה, כגון טיפול 

בתביעות ותובעים. מאגרי המידע שבהליך רישום הם לקוחות ולקוחות פוטנציאלים, 

סוכנים וספקים, עובדים ומועמדים לעבודה, תביעות. 

4.9.4.3. אתר אינטרנט- 

בבעלות  החברה אתר אינטרנט בכתובת: www.we-sure.co.il. החברה מפעילה את אתר 

האינטרנט בו נכלל מידע אודות החברה ומוצריה העומד לרשות הציבור. נכון למועד הדוח 

האתר טרם כולל איזור למידע אישי ללקוחות ולסוכנים. 

 

4.9.5. הסכמים מהותיים  והסכמי שיתוף פע ולה 

 מערך הסכמים עם מבטחי משנה, במסגרתם רכשה ביטוח משנה כמפורט בסעיף 4.5 לעיל. ▪

  הסכם עם חברת NDFS לשימוש, פיתוח והטמעה של מערכות ליבה ביטוחית כמפורט בסעיף ▪
4.9.2 לעיל. 

   ההתקשרות לשכירת משרדים במרכז שרונה בכ"ס. החברה המתקשרת – הארט, עבור כל ▪
החברות בקבוצה. תקופת ההתקשרות כ – 4 שנים, עם 2 תקופות אופציה של 3 שנים כ"א. 

4.9.6. גורמי סיכון 

בעמוד הבא מוצגת טבלת גורמי סיכון שקיימים לחברה, ומידת השפעתם על החברה. ייחוס מידת 

השפעת גורמי הסיכו ן שבטבלה,  על החברה,  מבוסס על הערכה סובייקטיבית איכות ית ושיקול הדעת 

של הנהלת החברה, בהתחשב בהיקף ובמאפייני פעילותה נכון לתאריך דוח זה.  

ייתכן כי בפועל מידת ההשפעה של כל אחד מגורמי הסיכון תהיה שונה, לאור השינויים העשויים 

לחול במאפייני פעילות החברה ו/או בתנאי השוק ו/או בהתנהלות הגורמים הרגולטוריים לאחר 

תאריך דוח זה וייתכן כי לגורמים שונ ים יהיו השפעות עקיפות במידה שיתרחשו בו זמנית. לפרטים 

נוספים אודות מכלול הסיכונים להם חשופה החברה - ראה ביאור 24 לדוחות הכספיים. 

 

 

http://www.we-sure.co.il/
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 הידת השפעמ
 וןי סיכגורמ

  להדוהשפעה ג  ית בינונהשפעה הה קטנהשפע

 רואקי מגורמ

  ×  תלילכאטה כמשק והמצב ה 

   × סיכון שוק בשווקי הה ון 

 ×  תיהריבי בשיעור שינו 

  ×  ןלצרכירים חדד המי במשינו 

 ×  ןליפי חשעריון סיכ  

   ×  חות ואג"ניי מחירון מסיכ

   ×  יראאשני כוסי

  ענפייםגורמים

   ×  י ביטוחסיכונ

   ×  םחרי תחרות ומתניכוסי

   ×  י ציותוסיכוניים וריים רגולטנושי

   ×  השנח מטו ביוןסיכ

  ×  ן טבעסו אאדמה/ידת ון רעסיכ 

 ×  חמהלן טרור/ מכוסי  

  ×  פותשריות,  תאונות,ניבג 

 הרחבלחדים נים מיוכוסי

   ×  הליט שליתלות בבע

   ×  ע מידני מערכותכוסי

   ×  וםתחיור, מודלים ומחי תסיכונ

  ×  יםליעונים תפכוסי 

 ×  הודי עביחס  

  ×  םייפטמשנים כוסי 

   ×  תזילוי נסיכונ

  ×  ני מוניטיןכוסי 

  × התאמה בין נכסים להתחייבויות  

  ×  רייבני סכוסי 
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4.9.6.1. ניהול סיכונים - משבר קורונה-  

אירוע התפשטות וירוס הקורונה, מסתמן בימים אלו כאירוע בעל משמעויות נרחבות 

בהיבט ים ומימד ים רבים . נכון למועד הדוח  לא ברור כיצד ומתי האירוע צפוי להסתיים. 

להרחבה ראה ביאורים 1 ו- 27 בדוחות הכספיים.  

4.9.7. תחזיות  אחרות והערכות לגבי עסקי ה חברה 

החבר ה מעריכה כ י קיימת מגמת שוק של השוואת מחירים ורגישות הולכת וגוברת למחיר ע ל חשבון 

נאמנות הלקוח לחברה כזו או אחרת. מגמה זו מתעצמת וצוברת תאוצה עם כניסתם לשוק חברות 

דיגיטליות חדשות, דוגמת החברה, ושל אתרי ההשוואה ומחשבונים רשמיים של אתר האינטנרט 

של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המספקים אפשרות להשוואה בין מחירי הביטוח של החברות 

בשוק. האסטרטגיה של החברה מושתתת על האפשרות הקיימת לה להציע מחירים אטרקטיביים 

בהשוואה לש וק, שירות יעיל ופלטרומות דיגיטליות מתקדמות, נוחות ושקופ ות, ובכך להוות תחרות 

ראויה  לשאר החברות. שיטת הפעילות של החברה מבוססת על מבנה רזה, יעילות תפעול ית, צמצום 

בירוקרטיה, מתן פיתרונות אישיים ומהירים, חיתום איכותי ועוד, אשר מאפשרים לה להציע 

מחירים תחרותיים ולתת שירות מהיר, אדיב, מקצועי ויעיל לכל אורך הדרך, מרגע המכירה עובר 

לטיפול בתביעות וכלה בבקשות לביטול חוזה הביטוח ועוד. החברה מאמינה כי שילוב של מחיר 

אטרקטיבי, שקיפות ושירות ברמה גבוהה לסוכני החברה וללקוחותיה הינם המפתח להצלחה. 

היעדים של החברה הינם להיות חברת ביטו ח דגיטל ית מובילה ולמקסם את רווחיה באמצע ות בניית 

תיק לקוחות רחב ומגוון ושימורו לאורך זמן. 

 

 

חלק ה'- היבטי ממשל תאגידי 
5. זמנ י 

5.1. מידע אודות דירקטורים חיצוניים מכהנים 

נכון למועד אישור הדוחות, בחברה מכהנים 3 דירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים, מתוך 7 דירקטורים 

מכהנים כדלהלן: 

 מר עומר בן פזי, מכהן כדירקטור חיצוני החל מיום 1 בספטמבר 2018. מר בן פזי הינו בעל כשירות ▪
חשבונאית ופיננסית ומומחיות ביטוחית. מכהן  גם  כיו"ר ועדת הביקור ת וכחבר ועדת השקעות  נוסטרו. 

  מר אבי קלר מכהן כדירקטור חיצוני החל מיום  1  בספט מבר 2018.  מר קלר  הינו בעל כשירות חשבונאית ▪
ופיננסית ומומחיות ביטוחית. מכהן  גם כחבר ועדת הביקורת. 

 גב' מיכל לשם, מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה של החברה, החל מיום 8 בינואר 2020. גב' לשם הינה ▪
רואת חשבון מוסמכת,  בעלת  כשירות חשבונאית ופיננסית ומומחיו ת ביטוחית . מכהנת  החל  מש נת 2020 

גם כחברת ועדת הביקורת, ראה גם סעיף 1.5.1 לעיל. 
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5.2. מבקרת פנים 

א. פרטי מבקרת הפנים- 

שם: רו"ח עליזה שרון )ועובדי המשרד( 

תאריך תחילת כהונה: 1 בספטמבר 2018. 

נסיון מקצועי: כלכלנית ורואת חשבון, בעלת פירמת רואי חשבון כ-25 שנים. למשרד המבקרת ניסיון 

רב בכל סוגי המוסדות הפיננסיים )לרבות רגולציה לסוגיה(, בגופים ציבוריים, בחברות ממשלתיות, 

מלכ"רים, בחברות נדל"ן לסוגיהן, תעשיה, ושירותים לסוגיהם– בחברות מהגדולות במשק. 

ב. החזקה בניירות ערך וניגוד עניינים-  למיטב ידיעת החברה, למבקרת  הפנימית  אין כל אחזקות בניירות 

ערך )או בגוף קשור(, ואין לה קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם 

גוף הקשור אליה. 

ג. יחסי עבודה-  המבקרת הפנימית מעניקה שרותי ביקורת פנים במיקור חוץ ואינה עובדת החברה. 

הממונה על מבקרת  הפנים הינו יו"ר הדירקטוריון. בביצו ע הביקורת המבקרת  מסתייעת  בצוות משרדה 

)רואי חשבון, אנשי מחשב, משפטנים, כלכלנים וכיו"ב( ואנשי מקצוע חיצוניים בהתאם לסוג ומורכבות 

הפעילות. המבקרת הפנימי אינה ממלאת תפקידים נוספים בחברה. 

ד. היקף העסקה-   המבקרת  הפנימית  מועסקת  במיקור חוץ בהיקף שעות עבודה שנקבע מראש עם החברה, 

המאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון . פעילות הביקורת הפנימית בחברה בש נת 2019  הסתכמה 

בכ-300 שעות ביקורת. תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 2020 הינה חלק מתוכנית עבודה 

שנתית שהוגדרה ואושרה במוסדות החברה והינה חלק מתוכנית ביקורת פנימית רב שנתית שתוגדר 

ותא ושר בהמשך. תוכנית ביקורת פנימית רב שנתית, אמורה לכס ות אחת לתקופה את מרבית הפעילויות 

המהותיות של החברה. 

ה. תגמול-  התגמול מבוצע על פי תערי ף ריטיינר חודשי, בהתאם להיקף שעות צפוי ממוצע הנדרש לשירותי 

ביקורת הפנים. שכר המבקרת הפנימית בשנת 2019 הסתכם בסך של כ-48 אלפי ₪ )לא כולל מע"מ(. 

דירקטוריון החברה סבור כי תנאי התגמול של המבקרת  הפנימית  אין בהם כדי להשפיע על שיקול דעתה 

המקצועי של המבקרת. 

 

5.3. רואה חשבון מבקר 

א. פרטי רואה חשבון מבקר- 

שם משרד רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד "סומך חייקין" החברים ב-KPMG )"רואה 

החשבון המבקר"(. תאריך תחילת כהונת משרד רואה החשבון המבקר הינו 1.6.2018. 

רו"ח אברהם פרוכטמן הינו השותף מטעם משרד רואה החשבון המבקר האחראי על הטיפול בחברה. 

ב. השכר הכולל לו זכאי רואה החשבון המבקר- 

עבור שירותי  ביקורת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים, ביקורת על הבקרה הפנימית ע ל הדיווח הכספי 

וביקורת דוח התאמה לצרכי מס ליום 31.12.2019 – שכ"ט בסך של 180 אלפי ש"ח. 
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 כ”סה

שכר בגין 

תים רושי

 םחריא

שכר בגין 

 תי מסרושי

 חדיםמיו

שכר בגין 

2019  תוריקי בשירות

 204  -  24  180 אלפי ש"ח * 

 960  -  60  900  תועש

* לא כולל מע"מ 

 

 כ”סה

שכר בגין 

תים רושי

 םחריא

שכר בגין 

 תי מסרושי

 חדיםמיו

שכר בגין 

2018  תוריקי בשירות

 104  3  11  90 אלפי ש"ח * 

 436  10  51  375  תועש

* לא כולל מע"מ 

 

5.4. בקרה פנימית על דיווח כספי והיערכות ליישום משטר כושר הפירעון לפי 
 Solvency II הדירקטיבה

הקלות שקיבלה החברה מרשות שוק ההון 

כחלק מהליך קבלת רישיון לפעול כמבטח בישראל, החברה קיבלה הקלות מסויימות מרשות שוק ההון 

לתקופות שונות, ממועד כניסת הרישיון לתוקף. חלק מההקלות נגעו לגילוי לציבור ולדיווחים כספיים:  

 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. 

 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(. 

 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. 

לאחר תאריך המאז ן, ביום  16  בפברואר  2020,  אישר  הממונה הארכה ועדכון של חלק מההקלות,  כלדלהלן: 
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 דחייה בשנה נוספת של ביקורת על דוח יחס פירעון כלכלי, כך שבמקום שהביקורת תעשה לראשונה ▪
עבור  נתוני  31  בדצמבר  2020 , הביקורת  תעשה  לראשונה  עבור  נתוני  31  בדצמבר  2021  תוך  עמידת  החברה 

ביחס כושר פירעון חשבונאי של 120% לפחות. עד ליישום הביקורת לראשונה עבור נתוני 31 בדצמבר 

2021 החברה תעביר לרשות דיווחים עבור נתוני 31 בדצמבר 2019 ועבור נתוני 31 בדצמבר 2020. 

 דחיית  תחילת החישוב החצי שנתי לפי ח וזר סולבנסי  כך שייעשה החל מנתונ י 30  ביונ י 2022  )ועד לאותו ▪
מועד החברה תעביר לרשות שוק ההון אומדני חישוב לשל יחס כושר פירעון כלכלי עבור נתוני 30 ביוני 

2020 ועבור נתוני 30 ביוני 2021(. 

 יישום הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי )SOX(  יחל מהדוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2020, וזאת ▪
ביחס להוראות בדבר בקרה פנימית על הדיווח הכספי המפורטות בחוזר גופים מוסדיים 2009-9-10 

"אחריות ההנהלה על בקרה פנימית על דיווח כספי", בחוזר גופים מוסדיים 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. בהתאם לעיל החברה לא צירפה את הצהרת מנכ"ל 

החברה ומנהל הכספים של החברה בדבר הבקרה הפנימית בחברה. 

 

 

 

 

 

 

    

אמיל ויינשל 

יו"ר הדירקטוריון 

ניצן צעיר הרים 

מנהל כללי 

  

  

    

 30.03.2020   
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פרק 2 – דוח הדירקטוריון 

 

ליום 31 בדצמבר 2019 
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פרק 2 – דוח הדירקטורי ון 
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תחומי הפעילות של החברה 

החברה הינה חברת ביטוח  ישראלית שקבלה רישו ן מבטח בי ום 20  ביונ י 2018  ובהתאם החלה את פעילותה  הביטוחית 

במחצית השניה של שנת 2018. החברה פועלת נכון למועד הדוח בתחום הביטוח הכללי בישראל.  

פעילות החברה מתמקדת, נכון למועד הדוח, בשלושה ענפים עיקריים: ענף ביטוח רכב חובה, ענף ביטוח רכב רכוש 

)החברה החלה למכור פוליסות בענף זה החל מיום 1 בינואר 2019( וענף ביטוח כללי אחר, הכולל ביטוחי דירות. 

החברה פועלת באמצעות סוכני ביטוח ובאופן ישיר. 

 

הרכב ההכנסות בתקופת הדוח 
1( נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר בחברה )באלפי ש"ח(: 

להלן פרטים אודות פרמיות החברה לתקופות שלהלן: 

 10-12/2019  * 2018  2019   

 פרמיות

 16,819  4,065  100,381   טורוב

 4,187  1,216  22,779  רייש

פרמיות שהורו וחו 

 23,956  370  77,595   טורוב

 5,506  111  17,512  רייש

* הפעילות ב – 2018 לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת 2018, בה החלה החברה בפעילות מכירות.  
לאור האמור לא מוצג שיעור הגידול של 2019 לעומת 2018, היות ותקופת הפעילות בכל שנה אינה חופפת. 

2( התפלגות נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות לפי תחומי הביטוח ברוטו ושייר )באלפי ש"ח(: 

להלן פרטים אודות התפלגות הפרמיות בחברה, לתקופות להלן: 

 

 
 

 
 אחוז

 מסה"כ
 10-12/2019 אחוז מסה"כ  * 2018 אחוז מסה"כ   2019 תחום ביטוח 

רכב חובה 

 74%  12,436  99%  4,022  85%  85,784 ברו טו 

 59%  2,471  99%  1,199  74%  16,919 שייר 

רכב רכוש 

 26%  4,341  -  -  15%  14,517 ברו טו 
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 41%  1,700  -  -  26%  5,844  רייש

כללי אחר )דירות( 

 0%  42  1%  43  0%  80   טורוב

 0%  16  1%  17  0%  16  רייש

 כ"סה

 100%  16,819  100%  4,065  100%  100,381   טורוב

 100%  4,187  100%  1,216  100%  22,779  רייש

* הפעילות ב – 2018 לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת 2018, בה החלה החברה בפעילות מכירות.   
לאור האמור לא מוצג שיעור הגידול של 2019 לעומת 2018, היות ותקופת הפעילות בכל שנה אינה חופפת. 

 

 

3( התפלגות הפרמיות המורווחות ברוטו ושייר )באלפי ש"ח(: 

להלן פרטים אודות התפלגות הפרמיות שהורווחו בחברה לתקופות להלן: 

 אחוז

 מסה"כ
 10-12/2019

 אחוז

 כ"מסה
 * 2018 אחוז מסה"כ   2019 תחום ביטוח 

רכב חובה 

 87%  21,635  98%  361  87%  67,309
פרמיות שהורווחו 

ברו טו 

 76%  4,181  96%  107  76%  13,347
פרמיות שהורווחו 

בשייר 

רכב רכוש 

 13%  3,202  -  -  13%  10,221
פרמיות שהורווחו 

ברו טו 

 24%  1,318  -  -  24%  4,155
פרמיות שהורווחו 

בשייר 

   84%  -  -  -  79% Loss Ratio ברו טו 

   44%  -  -  -  41% Loss Ratio בשייר 

   141%  -  -  -  112%
Combined Ratio

ברו טו 

   170%  -  -  -  111%
 Combined Ratio

בשייר 
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כללי אחר )דירות( 

 0%  19  2%  9  0%  65
פרמיות שהורווחו 

ברו טו 

 0%  7  4%  4  0%  10
פרמיות שהורווחו 

בשייר 

 כ"סה

 100%  24,856  100%  370  100%  77,595
פרמיות שהורווחו

ברו טו 

 100%  5,506  100%  111  100%  17,512
פרמיות שהורווחו 

בשייר 

* הפעילות ב – 2018 לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת 2018, בה החלה החברה בפעילות מכירות.   

לאור האמור לא מוצג שיעור הגידול של 2019 לעומת 2018, היות ותקופת הפעילות בכל שנה אינה חופפת. 

 

החברה מסכמת את שנת הפעילות הביטוחית המלאה שלה עם  הכנסות מפרמיה ברוטו שהסתכמו בסך ש ל 100,381 

אלפי ש"ח לעומת 4,065 אלפי ש"ח בלבד בשנת 2018, השנה שבה החלה החברה את מכירת פוליסות ביטוח שלה 

ברבעון האחרון של השנה.  הפרמיות ברוטו ברבעון האחרון של ש נת 2019  הסתכמו בסך ש ל 16,819  אלפי ש"ח, גידול 

ניכר לעומת הפעילות אשתקד.  

הפרמיה בשי יר בשנ ת 2019 הסתכמה בכ-  22,779  אלפי ש"ח והפרמיות המורווחות בשייר הסתכמו בסל של 17,512 

אלפי ש"ח ביחס ל 111 אלפי ש"ח בלבד בש נת 2018, כאשר ברבעון האחרון של שנת 2019  הפרמיה המרווחת בשייר 

הסתכמה בסך של כ-5,506  אלפי ש"ח.  עיק ר הפעילו ת בש נת 2019  הייתה מול ארגונים, קולקטיבים וציי רכב גדולים 

עם דגש אסטרטגי בתחילת הפעילות על תחום ביטוח רכב חובה המהווה בשנת 2019 כ- 85% מהפרמיות ברוטו וכ-

74%  מהפרמיות בשייר  של החברה.  ברבעון הרביעי של ש נת 2019 תחום רכב חובה מהווה כ-  74%  מהפרמי ה ברוטו 

וכ- 59% מהפרמיה בשייר של החברה, ובהתאם גדל חלקו של תחום ביטוח רכב רכוש ל- 41% מהפרמיה בשייר 

ברבעון כאמור. 

  

אירועים במהלך שנת הדוח 

 החברה השיקה ברבעון האחרון של שנת הדיווח את פעילות האון ליין באמצעות פורטל ה- B2C שלה בשיווק ▪
ישיר ללקוחות באתר האינרטרנט, על גבי הפלטפורמה הדיגיטלית שלה. במקביל הרחיבה החברה את 

התקשרותה במהלך השנה עם לקוחות עסקיים – קולקטיבים וציי רכב בענפי ביטוח רכב חובה ורכוש.  

 אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי, כמפורט בסעי ף 1.5.2  ב פרק דוח תיאו ר עסקי התאגיד. ▪
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 סיום כהונה של מר ראובן קפלן כדח"צ )ומכל תפקידיו האחרים בחברה(, עקב מינויו למנכ"ל פסגות והמניעות ▪
שנוצרה לו להמשיך לכהן, ומינוי גב' מיכל לשם כדירקטורית בלתי תלויה. הכל כמפורט בסעיף 1.5.1 בפרק דוח 

תיאור עסקי התאגיד. 

 

אירועים לאחר תקופת הדוח  

 התפרצות נגיף הקורונה והשפעותיה - ביום 12 במרץ 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות מגיפה ▪
עולמית )פנדמיה(, הנגרמת מוירוס הקורונה  (COVID-19( שהתפרץ בסין בסוף שנת 2019, ותוך זמן קצר 

התפשט למע ל 100  מדינות בעולם. נכון לימים אל ה מדובר במאות אלפי חולים ומע ל לשלושים  אלף  מתים בעולם.

נכון למועד אישור הדוחות, קיים חוסר ודאות בקנה מידה עולמי לגבי עומק הפגיעה בשוקי ההון ובכלכלות 

ומשכ ה. מטבע הדברים, לאירוע זה  השפעה,  החל מחודש מר ץ 2020 , על פעילותה ורווחיותה של החברה . להרחבה 

ראה בסעיפים 1.6.1 בפרק דוח תיאור פרטי התאגיד, סעיף ג להלן )הסביבה המאקרו כלכלית( וביאורים 1 ו- 27 

לדוחות הכספיים.  
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תיאור הסביבה העסקית  

לפי הנתונים שמפרסמת הרשות, פועלות בשנת 2018 בישראל למעלה מ- 15 חברות ביטוח ישראליות אשר מרביתן 

עוסקות בביטוח כללי. לפרטים נוספים אודות התחרות בתחומי הפעילות השונים של החברה ולאמצעים שהחברה 

נוקטת על מנת להתמודד עמה, ראה סעיפים 2.2.5.5, 2.3.5.5 , 2.4.5.5 לעיל בפרק תיאור עסקי התאגיד.  

מצבה העסקי של החברה ורווחיותה מושפעים במידה ניכרת, בין היתר, מהתנודתיות בשוקי ההון והתשואות על 

ההשקעות, משינוי לרעה או האטה במצב הכלכלי במשק, משינויים בשערי הריבית, שינויים במדד המחירים לצרכן, 

שינויים בתנאי הסדרי ביטוח המשנה ועוד. 

 ראה פרק תיאור עסקי התאגיד. א. מגמות והתפתחויות בענפי הביטוח העיקריים בהם עוסקת החברה :

ב. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים: 

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

החברה 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. 

ג. הנתונים המאקרו כלכליים העיקריים בישראל בשנת הדוח:

בשנת 2019 צמח המשק הישראלי בכ-3.3%. שיעור האבטלה בשנת 2019 הינו 3.8% בממוצע השנתי. הגירעון 

בתקציב המדינה הסתכם בשנת 2019 בכ-52 מיליארד ₪, המהווה כ-3.7% מהתוצר, מעל יעד הגירעון של 2.9% 

אשר תוכנן בפועל. מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2019 בכ-0.6%, ושיקף סביבת אינפלציה יחסית נמוכה. 

במהלך שנת הדיווח לא חל שינוי בריבית בנק ישראל והיא נותרה על 0.25%. במונחי שער החליפין הנומינלי 

אפקטיבי, נרשם ייסוף ביחס לדולר של כ-7.6% וייסוף ביחס לאירו של כ-9.5%. 

להלן נתונים על השינויים במדדי ניירות הערך בבורסה בשנת 2019: 

 

 2017  2018  2019   המדד

 2.7%  (3.2%)  15.1% מדד ת"א 35 

 6.4%  (2.3%)  21.3% מדד ת"א 125 

 4.7%  (1.5%)  8.7% מדד אג"ח כללי 

לפרטים אודות המגמות הכלליות בענף הביטוח והשפעתן על עסקי החברה, רא ה סע יף 4.24.2   בפרק דוח תיאור 

עסקי התאגיד. 

נכו ן למועד אישור הדוחות, הנתונים המאקרו כלכליים השתנו מהותית  מהאמור לעיל, לאור השפע ת התפשטותו 

של נגיף הקורונה בעולם ובישראל, כמפורט בסע יף 1.6  בפרק דוח תיאור עסקי התאגיד ובביאורי ם 1  ו-  27  לדוחות 

הכספיים.  שווקי  המניות  בעולם החלו  לרשום  ירידות  חדות  והתשואות  בשוקי  האג"ח  צנחו  לרמות  נמוכות  מאוד. 

הבנקים המרכזיים והממשלות החלו לפרוס תמריצים מוניטאריים ופיסקאליים. שוק המניות הישראלי רשם 

ירידות חדות לאחרונה ובמקביל תשואות האג"ח הממשלתיות לכ ל אורך  העקום ירדו בחד ות. נכון למועד אישור 
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הדוחות, השפעת  ווירוס  הקורונה  עדיין  לא  באה  לידי  ביטוי  בנתונים  השוטפים של החברות,  אך  ברור  כי ההשפעה 

הינה מהותית. מדדי רכש, ייצור תעשייתי, מכירות קמעונאיות והשקעה בנכסים קבועים בסין צנחו לרמה 

החלשה ביותר בהיסטוריה. ארגון ה-OECD עדכן את תחזית הצמיחה העולמית מ-2.9% ל-2.4%, הרמה 

הנמוכה ביותר מאז 2008 וציין כי בתרחיש פחות אופטימי, הצמיחה העולמית צפויה לרדת ל-1.5% בלבד. 

במקביל להתפשטות הקורונה והשפעתה על הביקוש העולמי בכלל, ולנפט בפרט – מחיר הנפט צנח בקצב מואץ 

וסיכם ירידה בשיעור של כ- 50%. עוד יצויין כי, בשלב זה קיימת חוסר ודאות בקנה מידה עולמי לגבי עומק 

הפגיעה בשוקי ההון ובכלכלות ומשכה. 

ד. מצבה הכספי של החברה: 

להלן נתונים מאזניים עיקריים מהדוחות הכספיים ליום 31.12.19 )באלפי ש"ח(: 

31.12.2018  ןאזשיעור מסך מ 31.12.2019  ןאזשיעור מסך מ  םייזנמאנים נתו

 :נכסים

 7%  6,001  31%  61,756 השקעות פיננסיות 

 3%  2,841  36%  71,053 נכסי ביטוח משנה 

 52%  43,587  9%  17,253 מזומנים ושווה מזומנים 

 35%  29,156  16%  31,758 רכוש קבוע ונכסים בלתי 

מוחשיים 

 1%  559  2%  4,080 הוצאות רכישה נדחות 

 2%  1,453  6%  11,362 נכסים אחרים 

 ות:חייבוין והתהו

 46%  38,577  19%  37,157 הון  

 5%  4,002  45%  88,160 התחייבות בגין חוזי ביטוח 

שאינם תלויי תשואה 

 49%  40,443  33%  65,391 זכאים ויתרות זכות )הכוללים 

פיקדונות מבטחי משנה ופרמיה 

מראש( 

 -  -  3%  6,554 התחייבויות אחרות 

 100%  83,597  100%  197,262 סך כל הדו"ח על המצב הכספי 
)מאזן( 

סך המאזן לי ום 31   לדצמבר 2019  הסתכם בכ-  197,262  אלפי ₪ ביחס לכ-  83,597  אלפי ש"ח ליחס  ל 31  בדצמבר 

2018  -  גידול בשיעור של כ-  136%, המשקף את הגידול המשמעותי בפעילות החברה בתקופת הדוח. סך ההשקעות 

הפיננסיות של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכמו בכ- 61,756 אלפי ₪ ביחס לסך של 6,001 אלפי ₪ לסוף 
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שנת 2018. נכסי ביטוח המשנה הסתכמו בסוף שנת הדוח ב 71,053 אלפי ₪ ביחס לסך של 2,841 אלפי ₪ 

לאשתקד. הגידולים הנ"ל גם נובעים מצמיחת הפעילות העסקית של החברה בתקופת הדוח.  

הגידולים בנכסים כאמור הינם מקבילים לגידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה וגידול 

בזכאים ויתרות זכות )בעיקר פקדונות ויתרות של מבטחי משנה וכן פרמיות שהתקבלו מראש(, שהסתכמו 

בתקופת הדוח בכ -88,160 אלפי ₪ ו- 65,391 אלפי ₪ בהתאמה ביחס לכ-4,002 אלפי ₪ וכ- 40,443 אלפי ₪ 

בתקופה מקבילה אשתקד.  

מזומנים ושווי מזומני ם ליו ם 31   בדצמבר 2019  הסתכמו בסך של כ-  17,253  אלפי ₪ בהשוואה לסך של כ-  43,587 

אלפי ₪ בסוף שנת 2018, הקיטון ביתרת המזומנים ושווי המזומנים הינו בעיקר עקב פעילות רכישת השקעות 

פיננסיות. 

סך הרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ליום 31 בדצמבר 2019 הינו 31,758 אלפי ₪ ביחס לכ- 29,156 אלפי ₪ 

ליום 31 בדצמבר 2018, גידול של כ- 2,602 אלפי ₪. הגידול בסעיף זה הינו בעיקר עקב יישום לראשונה בשנת 

הדוח של תקן חשבונא י IFRS16  בנושא חכירות. לפרטים נוספים ראה סע יף ו'  להלן ובאור ים 5  ו-  6  לדוח הכספי. 

ה. הון ודרישות הון:  

הון החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם ל 37,157 אלפי ₪ בהשוואה ל - 38,577 אלפי ₪ בסוף שנת 2018, 

הירידה בסך של 1,420 אלפי ₪ הינה כתוצאה מההפסד הכולל לתקופת הדוח.  

נכון ליום 31   בדצמבר 2019  לחברה עודף בהון העצמי הנדרש בסך ש ל 15,997  אלפי ש"ח 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. יחס הון החשבונאי של החברה ביחס 

להון הנדרש הינו 175%. 

לפרטים נוספים ראה באור 11 בדוחות הכספיים להלן. כמו כן, בדבר הקלות בנושא יחס כושר פרעון כלכלי 

מבוסס Solvency II ראה סעיף 5.4 בדוח התקופתי לעיל וכן ביאור 1)ג'( בדוחות הכספיים שלהלן.  

ו. התחייבויות אחרות: 

התחייבויות אחרות הסתכמו לי ום 31   בדצמבר 2019  ב-  6,554  אלפי ש"ח. ההתחייבויות אחרות הינ ן בע יקר עקב 

יצירת התחייבויות פיננסיות שהסתכמו ביום 31 בדצמבר 2019 בסך של כ- 5,561 אלפי ש"ח כתוצאה מיישום 

לראשונה של תקן חשבונא י IFRS  16  בנושא חכירות, כנגד התחייבות זו נרשם נכס של זכויות שימוש במקרקעין 

המוצג במסגרת סעיף רכוש קבוע, ראה גם סעיף ד' לעיל.  

לפרטים נוספים בדבר התחייבויות פיננסיות ראה באור 16 בדוחות הכספיים להלן. 

ז. דיבידנד: 

בתקופת הדוח לא חולק דיבידנד . 
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ח. סקירת תוצאות הפעילות: 

להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים על הרווח )הפסד( הכולל לתקופות להלן: 

 

 

 *10-12/2019  *1-12/2018  1-12/2019  

 ) (1,389  ) (2,895  )863(  הפסד כול ל בענף פעילות  ביטוח  רכב חובה

 )797(  -  )131(  הפסד כול ל בענף פעילות ביטוח רכב רכוש

 )25(  )86(  )86(
הפסד כולל בענף פעילות רכוש אחר 

)דירות( 

 ) (2,211  ) (2,981  ) (1,080
סה"כ הפסד כולל בתחום הפעילות – 

ביטוח כללי 

 )39(  )132(  )196(
הפסד כולל מפעילות שאינה מיוחסת 

למגזר הפעילות  

 ) (2,250  ) (3,113  ) (1,276 הפסד כולל לפני מסים 

 )743(  )489(  144 מסים על הכנסה )הטבת מס( 

 ) (1,507  ) (2,624  ) (1,420 הפסד כולל לשנה 

* הפעילות ב – 2018 לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת 2018, בה החלה החברה בפעילות מכירות.  

  לאור האמור לא מוצג שיעור הגידול של 2019 לעומת 2018, היות ותקופת הפעילות בכל שנה אינה חופפת. 

 

ההפסד מתחומי הפעילות במגזר ביטוח כללי הסתכם בשנת 2019 בכ – 1,080 אלפי ₪, לעומת הפסד של כ- 2,981 

אלפי ₪ אשתקד. ההפסד נוצר בעיקר ברבעון האחרון של שנת 2019, רבעון שבו ההפסד הכולל מתחומי הפעילות 

הסתכם בסך של 2,211 אלפי ₪; זאת, עקב גידול בהוצאות השיווק, הפרסום והרכישה האחרות, שגדלו ברבעון 

האחרון של השנה,  במקביל לתחילת שיו וק הפוליס ות במכירה  און ליין  באתר האינטרנט  של החברה לציבור הרחב. 

למרות זאת , בשנת  2019  חל קיטון בהפסד הכול ל לאחר  מס של החברה שהסתכם לסך של כ-  1,420  אלפי ₪  בלבד, 

לעומת הפסד כולל לאחר מס של 2,624 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהפסד הכולל נובע בעיקר 

מגידול בהיקפי הפעילות של החברה אשר תרם לכיסוי ההוצאות הקבועות שלה בשנות הפעילות הראשונות עקב 

החסרון המובנה לגודל ובמקביל גם לגידול בהיקף ההוצאות השיווק והרכישה של החברה כאמור לעיל. הקיטון 

בהפסד הכולל מוסבר גם בשל גידול בסעיף ההכנסות מהשקעות של החברה במהלך שנת 2019 בהמשך לרכישת 

הנכסים הפיננסים. בתקופת הדוח רשמה החברה הוצאות מסים על ההכנסה בסכום של 144 אלפי ₪, שנובעים 

בעיקרם  מרישום הפרשה למס בגין הוצאות שאינן מותרות בנכיוי לצרכי מס )פחת והפחתות(, ואשר מהוות הפרשי 

עיתוי קבועים, לפרטים נוספים ראה באור 13 לדוחות הכספיים להלן. 
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1( תחומי הפעילות במסגרת הביטוח הכללי: 

רכב חובה- 

הפרמיה ברוטו בשנת 2019 הסתכמה בסך של 85,784 אלפי ₪ ביחס ל 4,022 אלפי ₪ בשנת 2018 וברבעון 

האחרון של השנה ההפרמיה ברוטו הסתכמה בסך ש ל 12,436  אלפ י ₪.  הפרמי ה שהורווחה ברוטו בש נת 2019 

הסתכמה בסך של 67,309 אלפי ₪ והפרמיות שהורווחו בשייר הסתכמו בסך של 13,347 אלפי ₪ לעומת 

פרמיות מורווחות ברוטו בסך של 361 אלפי ₪ ובשייר 107 אלפי ₪ בשנת 2018. ברבעון האחרון של השנה 

הפרמיה המרווחת ברוטו הסתכמה לסך של 21,635 אלפי ₪ והפרמיה המרווחת בשייר לסך של 4,181 אלפי 

ש"ח. יודגש כי הפעילות בענף זה החלה ברבעון הרביעי של שנת 2018 ובהתאם הפרמיה ברוטו ברבעון 

שהסתיים ביום 31.12.2018 הסתכמה ב- 4,022 אלפי ₪ לעומת פרמיה ברוטו בסך של 12,436 ברבעון הרביעי 

של שנת 2019. החברה מימשה בשנת הדוח את האסטרטגיה העסקית כמפורט בדוח התקופתי כאמור לעיל. 

ההפסד הכולל לפני מיסים בענף רכב חובה בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-863 אלפי ₪ ביחס להפסד של 

2,895 אלפי ₪ אשתקד, הקיטון בהפסד הינה עקב עליה משמעותית בהיקף הפעילות בתחום זה אשר תרם 

לכיסוי ההוצאות הקבועות של תחום הפעילות. ההפסד בשנת הדוח נוצר רק ברבעון האחרון של השנה 

והסתכם לסך של 1,389 אלפי ₪ וזאת עקב עליה בהוצאות השיווק, הפרסום והרכישה, ביחס לפרמיה 

מורווחת נמוכה יחסית בתקופת הפעילות הראשונית של החברה, הכוללת את שנת הדוח. 

רכב רכוש-  

הפרמיה ברוטו בשנת הדוח הסתכמה בסך של 14,517 אלפי ש"ח והפרמיה שהורווחה ברוטו השנה הסתכמה 

בסך של 10,221 אלפי ש"ח. יצויין כי הפעילות בענף זה החלה בשנת הדוח )אשתקד לא נרשמה פרמיה בגין 

תחום פעילות זה(.  

ההפסד הכולל לפני מיסים בענף רכב רכוש בשנה שהסתיימה בשנת הדוח הסתכם בסכום מזערי של כ-131 

אלפי ש"ח, מקור ההפסד הינו יחס גבוה של הוצאות הנהלה וכלליות ביחס לפרמיה מורווחת נמוכה בתקופת 

הפעילות הראשונית של החברה  והחסרון לגודל בשלב התחלתי זה של הפעילות. ההפסד בשנת הדוח נוצר רק 

ברבעון האחרון של השנה והסתכם לסך ש ל 797  אלפי ₪ וזאת עקב עליה בהוצאות השיווק, הפרסום והרכישה 

כאמור לעיל, ביחס לפרמיה מורווחת נמוכה יחסית ברבעון האחרון של השנה.  

ענף ביטוח רכוש אחר- 

הנתונים בענף פעילות זה לשנת 2019 הינם בתחום ביטוחי הדירות בלבד. היקפי הפעילות בענף זה בתקופה 

לעיל הינם זניחים, והחברה הציגה הפסד של 86 אלפי ש"ח בתקופה עקב יחס הוצאות הנהלה קבועות גבוה 

ביחס לפרמיה המרווחת בתקופת הדוח. 

2( רווחים מהשקעות: 

בתקופת הדוח וכחלק מפעילותה השוטפת החברה החלה להשקיע בנכסים פיננסיים ולחברה רווחים 

מהשקעות, המוצגים בדוח רווח והפסד בסך של 2,926 אלפי ש"ח בשנת 2019. בשנת 2018 רווחים מהשקעות 

היו בסכום זניח היות ולחברה טרם נצברו נכסים פיננסיים להשקעה. 
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3( הכנסות והוצאות אחרות שאינם מהווים תחומי פעילות: 

בפעילות שאינה  מיוחסת למגזר הפעילות נרשם הפסד התקופה ש ל 196  אלפי  ₪. ההפ סד מוסבר על ידי ייחוס 

הכנסות מהשקעות בסך של 438  אלפי ₪ וכן הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון בסך ש ל 634  אלפי ש"ח 

שאינם מיוחסים לתחומי הפעילות. ברבעון האחרון של שנה ההפסד שאינו מיוחס למגזר הפעילות הסתכם 

בסכום זניח של כ- 39 אלפי ₪ בלבד. 

ט. תזרים המזומנים ונזילות: 

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

תזרימי המזומנים ששימשו בתקופת הדיווח לפעילות שוטפת הסתכמו ב – 24,151 אלפי ש"ח, כשהשימושים 

כללו רכישת השקעות פיננסיות בסך של 54,114 אלפי ש"ח. 

תזרימי המזומנים ששימשו בתקופת הדיווח לפעילות השקעה הסתכמו ב – 2,183 אלפי ש"ח עבור רכישת רכוש 

קבוע ונכסים לא מוחשיים )בעיקר תוכנה(. 

בהתאם לעיל יתרת המזומנים ושווי המזומנים ירדה בתקופת הדוח והסתכמה ליום 31 בדצמבר 2019 לסך של 

17,253 אלפי ש"ח.  

י. מקורות מימו ן: 

כל פעולות החברה ממומנות ממקורות עצמיים ומהונה העצמי  ונכון למועד הדוח, הי א   איננה משתמשת במימון 

ממקורות חיצוניים. 

יא. האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים: 

לפרטים אודות האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים, ראה סעיפים 1.1 , 1.7 בפרק 1 )דוח תיאור 

עסקי התאגיד( של הדוח התקופתי. 

יב. הון אנושי ודירקטוריון 

ראה סעיף 4.6. בפרק דוח תיאור פרטי התאגיד. מצבת העובדים נכון לשנת הדוח מונה 36 עובדים שכירים )ו-כ-

33 משרות( וצפויה לגדול, בהתאם לגידול הצפוי בפעילות החברה וצרכיה העסקיים. ככלל ההעדפה היא לשמור 

על מנגנון עובדים רזה ויעיל תוך שימוש בטכנולוגיה, מידע ואוטומציה ככל הניתן. 

שכרם של הדירקטורים החיצוניים והפנימיים בחברה )למעט יו"ר הדירקטוריון( נקבע באופן אחיד, בהתאם 

להוראות תקנות החברות בנושא. 

לענין עדכון בהרכב הדירקטוריון ראה סעיף "אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדוח" לעיל. 
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יג. הקלות שקיבלה החברה מרשות שוק ההון בנושא דין וחשבון לציבור ויישור משטר סולבנסי:

ראה סעיף 5.4 לעיל בפרק דוח תיאור פרטי התאגיד.

בהתאם לאמור לעיל, החברה לא צירפה את דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

וכן את הצהרות המנכ"ל ומנהל הכספים 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 הדו"ח:                   30 במרץ 2020

_______________ _____

      ____________________
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סומך חייקי ן 

 KPMG מגדל המילניום
רחוב הארבעה 17, תא דואר  609 

תל אביב 6100601 
 03  684  8000

דוח רואי החשבון המבקרים 

לבעלי המניות של ווישור חברה לביטוח בע"מ 

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ווישור חברה לביטוח בע"מ )להלן -  החברה( לימים 31 בדצמבר 
2019 ו -2018 ואת הדוחות על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנתיים 
שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו  בתקנות רואי חשבון )דר ך 
פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטר ה 
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
האומדנים המשמעותיים שנעשו על-ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, את המצב 
הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2019 ו- 2018 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה 
לכל אחת מהשנתיים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
)IFRS(, ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על 

שירותים פיננסים )ביטוח( התשמ"א- 1981.    

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
סומך חייק ין 
רואי חשב ון 

30  במרץ  2020 

סומך חייקין, שותפות רשומה עפ"י פקודת 
השותפויות, הנה החברה הישראלית ב-  

KPMG International 
 קואופרטיב רשום בשוויץ.
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דוחות על המצב הכספי 

ליום 31 בדצמבר  נכ סים    
 2018   2019     

אלפי ש"ח  באור     
  

 27,847  
  

 25,377  
  
 5  

 
נכסים בלתי מוחשיים  

 
 489

  
 482

 
 13

 
נכסי מסים נדחים 

 
 559

  
 4,080

 
 

 
הוצאות רכישה נדחות 

 
 1,309

  
 6,381

 
 6

 
רכוש קבו ע 

 
 2,841

  
 71,053

 
24ז'  

 
נכסי ביטוח משנה  

 
 480

  
 370

 
 

 
נכסי מסים שוטפים 

 
 358

  
 7,540

 
 7

 
חייבים ויתרות חוב ה 

 
 126

  
 2,970

 
 8

 
פרמיות לגבייה 

   
השקעות פיננסיות אחר ות: 

     
 9

  -   47,288    
  
  
  

נכסי חוב סחירים 
 6,001   4,576 נכסי חוב שאינם סחירים  

  -   5,627 מניות   
    -  4,265 אחרות  
  

 6,001
  

 61,756
 

 
 

 10

 
סך כל השקעות פיננסיות אחר ות  

 
 43,587

  
 17,253

 
מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

  
 83,597  

  
 197,262  

  
  

 
סך כל הנכ סים 

 

 

 

 

       
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלת י נפרד מהדוחות הכספיי ם. 
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ליום 31 בדצמבר     רואב 
 2018   2019     

באלפי ש"ח      
  
  
  

  
  
  

  
  

 11  

 
 

הו ן: 
 1   1   יותמנוןה   

 41,200   41,200    יותמנעלהרמיפ   
 ) 2,624(   ) (4,044  ור שנצבסדיםהפ   

 38,577   37,157   ן וההל כך ס   
       
התחייבוי ות:       

 4,002   88,160   12   ה אושי תוילת נםשאיוח טיי בזוחן ות בגיויייבחהת 
 575   993   14  וטם, נבדיוות לעטבהשל ות בויייבחהת 

 40,443   65,391   15   זכותות רויתים אכז 
 -    5,561   16   ות נסיות פינויייבחהת 

 45,020   160,105   יותוייבחההתל כך ס   
  

 83,597  
    

 197,262    
 
  יותוייבחההתון וההל כך ס

הבא ורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי ם. 

   
    

      

 

 

 

30 במרץ 2020 
אמיל ויינשל תאריך אישור הדוחות הכספיים 

יו"ר  הדירקטוריון 
ניצן צעיר  הרים 

מנכ"ל 
יוסי מולקנד וב 
מנהל כספים 
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 רווח והפסד ורווח כולל ותדוח
לשנה שהסתיימ ה      

ביום 31 בדצמבר   
 2018   2019  

אלפי ש"ח  באור  
  

 370  
  

 77,595   וטורו בחוורוהשות רמיפ  
 259   60,083  המשני חטמבי ד ילעו חוורוהשות רמיפ  
 111   17,512   17    ריישבו חוורוהשות רמיפ

 4   2,926   18  וןמות מיסכנהוו טת, נועקשהמים חוור
 45   8,871   19  תולמות מעסכנה

  
 160  

  
 29,309   נסותכההל כך ס  

  
 843  

  
 69,458  

 
 

 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוט ו  

 
 251

  
 55,460  

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי  
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 592   13,998   20   יר שי ביטוח בזיוחן ת בגיוויייבחהתי בוינשוים מולשת
 1,357   12,597   21   חרותאה שרכיות אוהוצקוושיות אוצה ת,ולמע
 1,324   3,610   22  יותללכוה לההנות אוצה
  -  

  
 380  

  
  וןמות מיאוצה 

 3,273  
  

 30,585  
  

  וצאותההל כך ס 

  )3,113(    )1,276(   הסכנהה על סיםמי פנלד סהפ  
  )489(  

  
 144  

  
 13

 
 ס(מטבת ה )הסכנהה על סיםמ
 

  )2,624(  
  
  
  

  )1,420(  
  
  
  

 
 
 
 

הפסד כו לל לשנ ה 
 
 
 

  
  )11.1(  

  

  
 ) (4.7  

  

 
 23

 

 
 המנילסד הפ
 

   

 

 

   
  
   

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי ם. 
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 השינויים בהוןעל  ותדוח

סה"כ ה ון   
הפסדים 
שנצברו   

פרמיה על 
מניות   

ה ון 
מניות   

אלפי ש"ח   
  

 -  
  

 -  
  

 -  
 

 -
 

יתרה לי ום 1 בינואר 2018   
   
   

 41,201  

 
 

 -  

  
  

 41,200  

  
  

 1  יותמנקת נפה
   

  )2,624(  
 

  )2,624(  
   

 -  
 

 -  הלשנלל וכסד הפ
  

 38,577  

  

  )2,624(  

  

 41,200  

 

 1

 

יתרה לי ום 31 בדצמבר 2018 
  

  )1,420(  
  

  
  )1,420(  

  

  
  -   
  

 
  -  
 

 

הפסד כולל לשנה 
 

  

 37,157  

  

  )4,044(  

  

 41,200  

 

 1

 

יתרה לי ום 31 בדצמבר 2019 
        

 

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי ם.
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דוחות על תזרימי המזומנים 

לשנה שהסתיימ ה   
ביום 31 בדצמבר   

 2018   2019  

  חספנ ח ש"אלפי
  

  

 31,912  

 

 

  )24,151(

 

  

א'  

 פתטושות לעימפים מנוזמי מזרית
  ושמשי )ותלעימפות שנבע ו טנים מנוזמ
    פתטוש  ( עילותפל

תזרימי מזומנים מפעילות השקע ה       
  )302(    )283( השקעה ברכוש קבו ע    
 ) 1,549(    )1,900( השקעה בנכסים בלתי מוחשיים   
 ) 1,851(  

  
 ) 2,183(

 
מזומנים נטו ששימשו  לפעילות השקע ה   
   

תזרימי מזומנים מפעילות מימון      
 13,526   - הנפקת מניות   
 13,526   - מזומנים נט ו שנבע ו  מ פעילות מימ ון   

  

 43,587  

 

  )26,334(

 
 

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים   
  

 -  
 

 43,587
 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה   

  
 43,587  

 
 17,253

   
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה   

      
 

 

   
   
   
  

   

 

 
 
 

 

 
 
 

   

 

   
 
 

 

 

 

  

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי ם. 
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לשנה שהסתיימה בי ום 31 בדצמבר     

 2018    2019  
אלפי ש"ח    
נספח  א -   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  )1 (      
     

  )2,624(    )1,420( הלשנסד הפ 
פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:      
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:     

 -    )2,044( נכסי חוב סחירים  

  )1(    )3( נכסי חוב שאינם סחירים  

 -    )516( מניות   

 -    )416( אחרות  
פחת והפחתות:     

 32   982 רכוש קבו ע  

 338   4,370 נכסים בלתי מוחשיים  

 4,002   84,158 שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשוא ה  

  )2,841(    )68,212( שינוי בנכסי ביטוח משנ ה  

  )559(    )3,521( שינוי בהוצאות רכישה נדחות   

  )489(   144 הוצאות מסים על ההכנסה )הטבת מס(  
שינויים  בסעיפים מאזניים אח רים:      
השקעות פיננסיות אחרות:     

  )6,000(    )54,114( רכישות, נטו של השקעות פיננסיות  

 -    )210( שינוי בהתחייבויות פיננס יות  

  )126(    )2,844( פרמיות לגבייה  

  )358(    )7,182( חייבים ויתרות חוב ה  

 40,443   24,948 זכאים ויתרות  זכות  

 575   418 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  

 32,392    )25,462 (

  
סך ההתאמות הדרושות להצג ת תזרימי מזומנים מפעילות  

שוט פת 

 -   1,338 ריבית ודיבידנד שהתקבל ו  

  )480(    )27( מסים ששולמ ו  

 31,912    )24,151 ( מזומנים נטו שנבעו מפעילו ת )ששימשו לפעילות ( שוטפ ת  

 

 

) 1( תזרימי המזומנים  מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות הנובעים       
      מהפעילות בגין חוזי ביטו ח. 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפר ד מהדוחות הכספ יים.  
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באורים לדוחות הכספיי ם 

בא ור 1:  -   כל לי 

א. ווישור חברה לביטוח בע"מ )להלן -  החברה( התאגדה בישראל ביום 1 בינו אר 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 )להלן – הארט(.  

הארט  נשלטת באמצעות החזקה במרבית מניותיה, על ידי יו. דיגיטל בע"מ )להלן  –   יו. דיגיטל(, חברה 
בבעלות מלאה של אמיל ויינשל )בהחזקה ישירה ובאמצעות חברה בשליטתו( ושל ניצן צעיר הרים. 

ב. הקצאת מניות ורכישת נכסים 

בי ום 18  ביונ י 2018  העבירה הא רט לחברה  5  מיליוני ש"ח במזומן כנגד הקצאת מניות החברה להארט. 
ביום 19 ביוני 2018 העבירה הארט לחברה את הנכסים הנדרשים לפעילותה כמבטח )רכוש קבוע,  
רכיבי חומרה ותוכנות אחרות(, לרבות תוכנת ליבה ביטוחית, הכוללת מגוון מודולים רלוונטיים 
לפעילות החברה כמבטח ובכללם הזכויות הקנייניות שהיו להארט בתוכנת הליבה המועברת כאמור, 

בשווי  של 27,675 אלפי ש"ח. 
הנכסים שהועברו מהארט לחברה, הועברו על בסיס שווים ההוגן, בהתאם להערכת שווי שנערכ ה, 
בסמוך למועד העברתם לחברה, על ידי מעריך השווי ממשרד PWC. העברת הנכסים כאמור בוצע ה 
כנגד הקצאת מניות החברה להארט. החברה דיווחה על העברת הנכסים בהתאם לסעיף 104  א 

לפקודת מס הכנסה.  
ביום 9 בספטמבר 2018 העבירה הארט לחברה 3.5 מיליוני ₪ במזומן כנגד הקצאת מניות החברה 

להארט. 
ביום 9 בדצמבר 2018 העבירה הארט לחברה 5.026 מיליוני ₪ במזומן כנגד הקצאת מניות החברה 

להארט. 
 

 
 

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

כחלק מהליך קבלת רישיון לפעול כמבטח בישראל, החברה קיבלה הקלות מסויימות מרשות שו ק 
ההון לתקופות שונות ממועד כניסת הרישיון לתוקף )יום קבלת הרישיו ן - 20 ביונ י 2018(. 

חלק מההקלות שהתקבלו נ וגעות לגילוי לציבור ולדיווחים כספיים: 

- החברה רשאית לדחות את הפרסום של גילוי דוח יחס כושר פירעון כלכלי בדוחות התקופת יים, 
כך שיפורסם לציבור לראשונה בגין נתוני 31 בדצמבר 2020. 

- דחיה בשנתיים של הביקורת על דוח יחס כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר 2017-1-20 מבנ ה 
הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות הביטוח בנושא משטר כושר פירעון  
כלכלי מבו סס Solcency II, כך שבמקום שהביקורת תיעשה לראשונה על נתונ י 31  בדצמ בר 2018 , 
היא תיעשה לראשונה על נתונ י 31  בדצ מבר 2020  )בתקופה זו החברה תגיש דוח מיוחד של רוא ה 

חשבון מבקר על  התהליכים והחישובים כפי שיי קבע(. 

- 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 "בקר ה 
פנימית על דיווח כספי-הצהרות דוחות וגילויים", לרבות את דרישות הגילוי הנוגעות להורא ות 
אלו והמפורטות בסעיף 5  לפרק 1 חלק 4 בשער 5 לחוזר המאוחד, לתקופה של שנתיים ממוע ד 

כניסת הרישיון לתוק ף. 
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בא ור 1:  - כ ללי )המש ך( 

ג. הקלות שקיבלה החברה מרשות שוק ההון בנו שא דין וחשבון לציבור ויישום משטר סולבנסי  )המשך( 

בהמשך לאמור לעיל, בי ום 16 בפברואר 2020 אישר הממונה הארכת ההקלות הנ"ל, כלהלן  : 
 

 

 
 

 
 

- דחייה בשנה נוספת של הביקורת על דוח יחס פירעון כלכלי, כך שבמקום שהביקורת תעש ה 
לראשונה עבור נתונ י 31  בדצ מבר 2020, הביקורת תעש ה לראשונה עבור נתונ י 31  בדצ מבר 2021  
תוך עמידת החברה ביחס כושר פירעון חשבונאי  של 120%  לפחות. עד ליישום הביקורת לראשונה 
עבור נתוני 31 בדצמבר 2021 החברה תעביר לרשות שוק ההון דיווחים עבור נתוני 31 בדצמבר 

2019  ועבור נתוני 31 בדצמבר 2020.  

- דחיית תחילת החישוב החצי שנתי לפי חוזר סולבנסי כך שייעשה החל מנתוני 30 ביוני 2022  
)ועד לאותו מועד החברה תעביר לרשות שוק ההון אומדני חישוב לשל יחס כושר פירעון כלכלי  

עבור נתוני 30 ביונ י 2020  ועבור נתוני 30 ביוני 2021.  

- ישום  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי )SOX(   יחל מהדוח הכספי ליום  31  בדצ מבר 2020, וזאת 
ביחס להוראות בדבר בקרה פנימית על הדיווח הכספי המפורטות בחוזר גופים מוסדיים -2009

9-10  "אחריות ההנהלה על בקרה פנימית על דיווח כספי", בחוזר גופים מוסדי ים 2010-9-7  "בקר ה 
פנימית על דיווח כספי-הצהרות דוחות וגילויים", לרבות את דרישות הגילוי הנוגעות להורא ות 

אלו והמפורטות בסעיף 5  לפרק 1 חל ק 4 ב שער 5 לחוזר המאוחד.  

ד. פעילות החברה כמבטח 

החברה עוסקת בענפי ביטוח כללי, כלהלן : ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מנוע י -  רכוש )עצמי וצד ג׳(, 
ביטוח דירות וביטוח חבות צד ג׳ ואחריות מעבידים כחלק מביטוח הדירות .  

 
כמו כן לחברה פוליסה לביטוח דירה אגב משכנתא, שטרם החל שיווקה. 

ה.  התפרצות נגיף הקורונה בישראל, לאחר תאריך המאזן  

ביום 12 במרץ 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות מגיפה עולמית )פנדמיה(, הנגרמת 
 .)COVID-19)  מוירוס הקורונה

 
תגובות הממשלות בעולם, וכן בישראל, כוללות מגבלות רבות שמשפיעות באופן ישיר ועקיף על  
הכלכלות המקומיות והגלולבליות. ההשפעות ברחבי העולם של התפשטות הנגיף כוללים חוסר 
יציבות חברתי וכלכלי משמעותיים, ונקיטת אמצעים חסרי תקדים של הגבלות וסגר במדינות רבות 

)כולל ישראל(.  
 

בורסות העולם חוות ירידות חדות ונמשכות, וגם לחברה נגרמו בחודש מרץ 2020 הפסדים ניכרים 
בשל השקעות בשוק ההון של תי ק הנוסטרו. לאחר תאריך המאזן, נרשמו בתיק ההשקעות של החבר ה 
ירידות שווי בערך של  כ –  8.8  מיליוני ₪ לפני השפעת המס. נכון למועד אישור הדוחות, קיים חו סר 
ודאות בקנה מידה עולמי לגבי עומק הפגיעה בשוקי ההון ובכלכלות ומשכה. יודגש כי ב של 
התנודתיות החדה בשווקים הפיננסים והעובד ה כי מדובר על אירוע מתמשך גם בימים אל ו, 
ההשפעות עשויות להשתנות משמעותית, בהתאם להתפתחויות רוחביות, שאינן בשליטת החברה, 

בארץ ובעולם.  
 

כמו כן, אין לחברה יכולת לאמוד את היקף הכולל של ההשפעה של מכלול האירועים האמורים על  
פעילות העסקית שלה בכל ההיבטים המתוארים לעיל, וכן בהיבטים נוספים אשר אינם ידועים ל ה 

במועד זה, כמו גם על תוצאותיה. 
לפרטים נוספים אודות השפעת הנגיף על פעילות החברה ראה באור 27 להלן, בדבר ארועים לאחר 

תאריך המאזן. 
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בא ור 1:  - כ ללי )המש ך(

הגד רות:  

 

  
   

 :אלו כספיים בדוחות  

פרמיות לרבות דמים.  - פרמיות  
   

פרמיות המתייחסות לשנת הדוח.  - פרמיות שהורווח ו 
   

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

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

   
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללי השקעה   - תקנות דרכי השקע ה 

החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב-2012, על תיקונן.  
   

חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויו ת.  - נכסי ביטוח משנה 
   

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

   
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח-1998, על   תיק ונן. -תקנות פרטי דין ו חשבון 

   
כמשמעותם בפסקה )1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1 לחוק   - בעלי עניין ובעלי שליט ה 

ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.  
   

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

הארט דיגיטל בע"מ.  - החברה האם, הארט 
   

יו. דיגיטל בע"מ.   -   החבר ה  הא ם  הסופי ת 
 

הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעו בחוק הפיקו ח.  - הממונה 
   

חברת האם הסופית וחברות הבנות שלה.    - הקבוצ ה 
 

עתודות ביטוח ותביעות תלויות.  - התחייבויות בגין חוזי  
ביטוח 

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

בעל הפ וליסה. 
   

חוק הפיקוח  על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981.   - חוק הפיקו ח 
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בא ור 2:  - בסיס עריכת הדוחות הכספ יים 

א. הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 

 

 

 )"IFRS" :הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן
ובהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א-1981  

והתקנות שהותקנו על פיו.  

הדוחות הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה בי ום 30 במרץ 2020.  

ב. מטבע פעילות ומטבע הצג ה 

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות  של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. 
השקל  הינו  המטבע שמייצג  את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה. 

ג. בסיס המדידה 

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:  

- מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;  

- נכסי והתחייבויות מסים נדחים; 

- נכסים והתחייבויות  בגין הטבות לעובדים;  

- התחייבויות בגין חוזי ביטוח ונכסי ביטוח משנה; 

- הפרשו ת. 

למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור 3, בדבר עיקרי המדיני ות 
החשבונאית. למידע בדבר בסיס המדידה של הנכסים הבלתי מוחשיים והרכוש  הקבוע ראה גם בא ור 

1 ב' לעיל. 

 תקופת המחזור התפעולי 
תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה שנה, למעט ענפי חובה וחבויות בביטוח כללי אשר  הם 

בעלי "זנב ארוך". 

ד. מבנה הדיוו ח 

הדוחות על המצב הכספי  הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף. הצגה זו, המספקת 
מידע מהימן ורלבנטי יותר, תואמת את תקן חשבונאות בינלאומי )IAS( מס' 1 - "הצגת דוח ות 

כספיים" ותואמת את הנחיות הממונה. 

החברה בחרה להציג את פרטי הרווח וההפסד לפי שיטת מאפיין הפעי לות. 
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באו ר  2:  - בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המש ך( 

ה. עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים 

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל- IFRS ובהתאם לחוק הפיקוח, לתקנות ולהוראות  שנקבעו 
נדרשת הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בהערכות, ולהסתייע באומדנים והנחות לרבות הנח ות 
ואומדנים אקטואריים )להלן: אומדנים(, אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל ערכם 
של נכסים והתחייבויות, ועל סכומי הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להי ות 
שונות מאומדנים אלה. האומדנים העיקריים הכלולים בדוחות הכספיים מבוססים על הערכות 

אקטואריות וכן על הערכות שווי חיצוניו ת. 

השי קולים 

בתהליך יישום עיקר י המדיניות החשבונאית של החברה שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים, שלהם 
ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים: 

 סיווג חוזי ביטוח  .1

חוזי ביטוח הינם חוזים  בהם המבטח לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר. ההנהלה שוקלת 
לגבי כל חוזה וחוזה, או לגבי קבוצה של חוזים דומים, האם הם כרוכים בלקיחת סיכון ביטוחי  

משמעותי ועל  כן י ש לסווגם  כחוזי ביטוח.  

 סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות .2

הנהלת החברה החליטה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות הבא ות:
- נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי ה וגן. 

- נכסי חוב הנמדדים בעלות מופחתת )הלוואות  וחי יבים(. 
למידע נוסף ראה באור 9 להלן. 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .3

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים ואקטואריים, כאמור לעיל ולהלן, המשמשים בהכנת 
הדוחות הכספיים של החברה, נדרשת הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים  
הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעת ה בקב יעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה  
על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות 

המתאימות לכל אומדן. 

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים 
בתקופה  שבה תוקנו  האומדנים ובכל תקופ ה עתידית מושפעת. 

להלן מידע בדבר האומדנים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי בהם עשוי לשנות את 
ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספי ים: 

- התחייבויות בגין חוזי ביטוח - התחייבויות אלה מבוססות בעיקרן על שיטות הערכה 
אקטואריות ועל הערכות בדבר משתנים דמוגרפיים וכלכליים. ההערכות האקטואריות  
וההנחות השונות נגזרות בעיקר מניסיון העבר ומבוססות על כך שדפוס ההתנהגות 
והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד. השתנות בגורמי הסיכון, בשכיחות האירועים  
או בחומרתם, וכן שינוי המצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי על גובה  

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח )ראה באור 24 (. 

- קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות - הוצאות רכישת פוליסות ביטוח כללי 
נדחות ומופחתות על פני תקופת הפ וליסה. 
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בא ור 2:  - בסיס עריכת הדוחות הכספ יים )המש ך( 

ה.    עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המש ך( 

 

 )המשך(  שימוש באומדנים ושיקול דעת.    3

 קביעת שווי הוגן 

לצורך הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות  
מסוימים. 

בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת החברה בנתונים נצפים מהשוק ככל 
שניתן. מדידות שווי הוגן מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים  

ששימשו בהערכה, כדלקמ ן: 

- רמה 1: מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים.  

- רמה 2: נתונים נצפים מהשוק, במישרין א ו בעקיפין , שאינם כלולים ברמה 1 לעיל. 

- רמה 3: נתונים  שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.  

מידע נוסף אודות ההנחות ששימשו  את החברה בקביעת שווי הוגן נכלל בביאורים הבאים: 

- באור 9- השקעות פיננסיות.  

- באור 16-  התחייבויות פיננסיות. 

לעניין הנכסים שהועברו לחברה מהארט בשנת 2018, ראה באור 1 ב' לעי ל. 

ו. פרטים על השינויים במדד ובשעה החליפין היציג של הדולר של ארה"ב 

 

 

  יןחליפשער 
  לשציג י

 בארה"לר וד

  
 

מדד המחירים לצרכן   
מדד ידוע  מדד בגין   

 %  %  %  

.87 ) (  0.3  0.6 לשנה שהסתיימה ביום  31 בדצמבר 2019 

 8.1  1.2  0.8 לשנה שהסתיימה ביום  31 בדצמבר 2018 
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בא ור 3:  - עיקרי המדיניות החשבונ אית 

כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה 
על ידי החברה.  

א. חוזי ביטוח כ ללי 

1( הכרה בהכנסה - ראה בא ור 3 ט' להלן. 

2( סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל, בין היתר, סילוק 
ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, תלויות שאירע ו 

בשנת הדוח, וכן עדכון ההפרשה לתביעות התלויות שנרשמו בשנה קודמת.  

3( התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות: עתודות הביטוח והתביעות התלויות  
הכלולות בסעיף התחייבו יות בגין חוזי ביטוח, וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביע ות 
התלויות, הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה, והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי, ח ושבו 
בהתאם לתקנות חישוב עתודות, הנחיות הממונ ה ושיטות אקטואריות מקובלות לחישוב  

תביעות תלויות, המיושמות בהתאם לשיקול דעתו של האקטואר הממונה 

4( סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח, כולל: 

א. הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה )Unearned Premium Reserve(, הפרשה זו משקפת את דמי 
הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך הדיווח. 

ב. הפרשה לפרמיה בחסר )Premium Deficiency(. הפרשה זו נרשמת, ככל שנדרשת, במיד ה 
והפרמיה שטרם הורווחה )בניכוי ההוצאות הרכישה הנדחות( אינה מכסה את העלות 

הצפויה בגין חוזי הביטוח.  

ג. עתודות ביטוח ותביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן: 

1. תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה אקטוארית. הוצא ות 
עקיפות ליישוב תביעות נכללות לפי הערכה אקטוארית. התחשיב האקטוארי מבוצ ע 

על ידי ד"ר סטיוארט קוטס, אקטואר החברה. 

2. בדיקת נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי 

החברה  בוחנת  את  נאותות  ההתחייבויות  בביטוח  כללי על פי עקרונות הנוהג המיטב י 
כמפורט בבאור 24ה7 להלן.  

3. שיבובים ושרידים מובאים בחשבון בחישוב ההערכות האקטואריות של התביע ות 
התלויו ת. 

4. התביעות התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי ויתרתן כוללת הפרשות  
 .IBNR -מתאימות ככל שנדרש ל

5. הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכללי ות 
בקשר עם רכישת פוליסות, המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו. הוצאות הרכישה  
מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים, שנקבעו בתקנות 

הפיקוח, כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה, לכל ענף בנפרד, לפי הנמוך שבהם. 

6. עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח 
בישראל )להלן – "הפול"(, נכללים על בסיס דיווחים המתקבלים עד לתאריך המאזן, 

בהתאם לשיעור השתתפות החברה בהם. 
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בא ור 3:  - עיקרי המדיניות החשבונ אית )המש ך( 

ב. מכשירים פיננסיים 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .1

הכרה לראשונה בנכסים פיננסים: 
החברה מכירה לראשונ ה בהלו ואות וח ייבים ובפיקדונות במועד היווצרותם. יתר הנכסים 
הפיננסיים הנרכשים בדרך הרגילה )regular way purchase(, לרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן  
דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה )trade date( בו החברה הופכת לצד 
לתנאים החוז יים של המכשיר, משמע המוע ד ב ו התחייבה החבר ה לקנות או למכור את הנכס. 
נכסים  פיננסיים  שאינם  נגזרים  כוללים  השקעות  במניות  ובמכשירי  חוב , פרמיות לגבייה  וחייבי ם  

אחרים ומזומנים ושווי מזומנים. 

 בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכסים פיננסיים  .2

נכס פיננסי מסווג כנמדד לפי שו וי הוגן דרך רווח והפסד, אם הוא מוחזק למסחר או אם יוע ד  
ככזה בעת ההכרה הראשונית בו. נכסים פיננסיים מיועדים לשווי הוגן דרך רווח והפסד, אם 
החברה מנהלת השקעות מסוג זה ומקבלת החלטות קניה ומכירה בהתבסס על שווים ההוגן,  
בהתאם לאופן שבו תיעד ה החברה את ניהול הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעה.  אם הייעוד  
נועד למנוע חוסר עיקביות חשבונא ית )an accounting mismatch(,  או אם מדובר במכשיר מש ולב 

הכולל נגזר משובץ.  עלויות  העסקה  הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 

 הלוואות וחייבים  .3

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים 
לקביעה  שאינם סחירים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות  
עסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת 

בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ובניכ וי הפסדים מירידת ערך. 

 מזומנים ושווי מזומנים  .4

מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיידי ופי קדונות לפי דרישה. שווי  
מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר כאשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד 
הפדיון הינו עד שלושה חודשים, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים 
ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם 

מוגבלים בשעבוד. 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  .5

כל הנכסים הפיננסיים שאינם נמדדים בעלות מופחתת נמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשוו י 
הוגן, כאשר כל השינויים בשוויים ההוגן נזקפים לרווח והפסד.  

 קביעת השווי ההוגן  .6

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי  
מחירי השוק בתארי ך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות 
שימוש בשיטות הערכה. שיטות אילו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי 
שוק, התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או 
שיטות הערכה אחרות. השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות, הלוואות ופיקדונות, מחושב 
לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי  

חברה המספקת ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים. 
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בא ור 3:  - עיקרי המדיניות החשבו נאית  )המש ך( 

ב.    מכשירים פיננסים )המש ך( 

 גריעת נכסים פיננסיים .7

נכסים  פיננסיים  נגרעים  כאשר  הזכויות  החוזיות  של  החברה  לתזרימי  המזומנים  הנובעים  מהנכס 
הפיננסי פוקעות, או כאשר החברה מעבירה את הזכו יות לקבל את תזרימי המזו מנים הנוב עים  

מהנכס  הפיננסי  בעסקה  בה  כל  הסיכונים  וההטבות  מהבעלות  על  הנכס  הפיננסי  עוברים  למעשה. 

כל זכות בנכסים פיננסיים שהועבר ו אשר נוצר ה א ו נשמרה על  ידי  החברה מוכרת בנפרד כנכס 
או התחייבות.  

מכירות  נכסים  פיננסים  הנעשות  ב דרך  הרגיל ה  )regular way sale (, מוכרות  במוע ד  קשירת  העסק ה  
)trade date(, משמע, במועד בו התחייב ה החברה למכור את הנכס 

 מכשירים פיננסיים נגזרים .8

נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם 
התהוותן. לאחר ההכרה הראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן  

מטופלים כמתואר להלן: 
גידור כלכלי 

חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים 
והתחייבויות פיננסיות הנקובים במטבע חוץ. השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים  

לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימ ון. 

 ייבויות פיננסיות שאינן נגזריםהתח .9

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: התחייבויות בגין חכירה מימונית )ראה באור 16  
להלן(. 

הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות 

החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבוי ות 
הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה )trade date(  בו החברה הופכת לצד לתנאים 
החוזיים ש ל המכשיר. התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות  
העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות  

מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקט יבית.  

גריעת התחייבויות פיננסיות  

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר  היא 
סולקה או בוטל ה.  

שינוי תנאים של מכשירי חוב 

החלפת מכשירי חוב, בעלי תנאים שונים באופן מהותי, בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת 
כסילוק ההתחייבויות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה בשווי הוגן. כמו  
כן, שינוי משמעותי בתנאים של התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה, מטופל כסילוק 

ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה.  

התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים לפי התנאים 
החדשים, כולל עמלות כלשהן ששולמו, בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות 
שיעור הריבית האפטיבי המקורי, הינו שונה לפחות בעשרה אחוזים מהערך הנוכחי המהוון  של 

תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות הפיננסית המקורית.  

בנוסף למבחן הכמותי כאמור, החברה בוחנת, בין היתר, האם חלו שינויים גם בפרמטרים 
כלכליים שונים הגלומים במכשירי החוב המוחלפים, לפיכך, ככלל, החלפות של מכשירי חוב  
צמודים למדד במכשירים שאינם צמודים למדד נחשבות כהחלפות בעלות תנאים שונים באופ ן 

מהותי גם אם אינן מקיימות את המבחן הכמותי שבוצע לעיל.  
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בא ור 3:  - עיקרי המדיניות החשבונ אית )המש ך( 

ב.   מכשירים פיננסים )המ שך(

 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן  .10

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן. משוערכים  
בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפ ועל.  

ג. רכוש קבו ע 

 

 

 הכרה ומדידה  .1

פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך. 

עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפ רד מתפעול הציוד המתייחס, מהוונת כחלק מעלות  
ציוד זה.  

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבע לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו 
בספרים, ומוכר נטו בסעיף הכנסות בדוח רווח והפסד 

 ת עלויות עוקבו .2

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים 
של אותו רכוש קבוע אם צפוי כי  ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל החברה 
וכי עלותן  ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה  

שוטפות נזקפות לרווח והפסד עם התהו ותן. 

 פחת .3

פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום 
בר פחת הוא העלות של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו. 

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים  על מנת  
שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנ הלה. 

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל 
חלק מפריטי הרכוש הקבוע.  

שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:  

מחשבים ותוכנה  20%- 33% 
ריהוט וציוד  6%-15% 

 
האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל 

סוף שנת דיווח.  
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בא ור 3:  - עיקרי המדיניות החשבונ אית )המש ך( 

ד. נכסים בלתי מוחש יים 

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימוש יים  
שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על  
כך שקיימת לגביהם ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך  
חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס 
הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי 
באופן של מכאן ולהבא. הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים  
מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד. בדבר נכס תוכנת מערכת ליבה ביטוחית שהועבר לחברה ראה 

באור 1 ב' לעיל. 

 תתוכנו .1

נכסי החברה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חל ק 
אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש 
קבוע. לעומת זאת, רישיונ ות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת 

לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים. 

עלו יות פיתו ח תוכנה לשימו ש  עצמי מהוונות לאחר ששלב התכנ ון המק דמי הושלם  וצפוי  
שהפרויקט יושלם והתוכנ ה תשמש לביצ וע המטרות שיועדו לה. ההיו ון מופסק במועד ב ו  
התוכנה מוכנה לשימושה המיועד. עלויות כאמור מופחתות על פני תקופת צריכת ההטבות  

הכלכליות הצפויה.  

 הפחתה .2

הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי  של 
הנכסים הבלתי מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימו ש. 

אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינה כדלקמ ן: 

תוכנות -  מופחתות בקו ישר על פני 5 עד 7 שנים.  

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת 
דיווח. 

ה. ירידת ערך 

החברה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או 
קבוצ ה של הנכסים הפיננסיים כדלקמן: 

 השקעות פיננסיות  .1

 מופחתתלות נכסים פיננסיים המוצגים בע

הראיה  האובייקטיבית  לגבי  מכשירי  חוב , הלוואות  וחייבים  המוצגים  בעלותם  המופחתת  קיימת  
כאשר  אירוע  אחד  או  יותר  השפיעו  באופן  שלילי  על  אומדן  תזרימי  המזומנים  העתידיים  מהנכס 
לאחר מועד ההכרה. ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות 
קש יי נזילות  ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית. סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד 
נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של או מדן תזרימי  
המזומנים  העתידיים  )שאי נם  כוללים  הפסדי  אשראי  עתידיים  שטרם  התהוו (, המהוונים  בהתאם 
לשיעור הריבית האפ קטיבית המ קורית של הנכס הפינ נסי )שיעור הריבית  האפקטיבית שחו שב  
בעת  ההכרה  הראשונית (. אם  הנכס  הפיננסי  נושא  ריבית  משתנה , ההיו ון  נעשה  בהתאם  לשיעו ר  
הריבית האפקטיבית הנוכחית. היתר ה בד וחות הכספ יים ש ל הנכס מוקטנת באמצעות רי שום  
הפרשה. בתק ופות עוקבות  הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את  
השבת  ערכו  של  הנכס  לאירוע  שהתרחש  לאחר  ההכרה  בהפסד . ביטול  כאמור  נזקף  לרווח  והפסד 

עד לגובה ההפסד שהוכר.  
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ה.    ירידת ערך )המש ך( 

 )המשך( השקעות פיננסיות.    1

 ( המשך) ם בעלות מופחתתנכסים פיננסים המוצגי

החברה  בוחנת  רא יות  לירידת   ערך  לגבי  נכסי  ח וב  המסווגים  להלו ואות  וחייבים   הן  ברמת  הנכס 
הבודד ו הן ברמה ש ל קב וצת נכסים בעלי מאפ ייני סיכ ון אשראי דומים )בחינה קולקטיבית(. 
ההלוואות והח ייבים שהינם משמעותיים באופן פרטני נבחנים ספציפית לירידת ערך. 
ההלוואות והחייבים אשר בגינם לא זוהתה ירידת ערך ספציפית מקובצים יחדיו ולגביהם 
נבחנת קיומה של ירידת  ערך קולקטיבית במטרה לאתר ירידת ערך שהתרחשה  וטרם זוהתה. 

בבחינה  קולקטיבית  של  ירידת  ערך , החברה  עושה  שימו ש  במגמות  היסטוריות  של  ההסתברות 
להפרה, עית וי קבלת ההחזר וסך ההפסד בפועל, בהתאם לשיקול  דעת ההנהלה בדבר השאלה  
האם ההפסדים בפוע ל צפויים להיות גדולים א ו ק טנים יותר בהשווא ה להפסדים העולים  

מהמגמות ההיסטוריות לאור המצב הכלכלי ותנאי האשראי הקיימים. 

 ביטוח משנה .2

א( ההתחייבויות  של  מבטחי  המשנה  כלפי  החברה  אינן  משחררות  אותה  מהתחייבויותיה  כלפי 
המבוטחים על פי פוליסות  הביטוח. 

מבטח  משנה , אשר  לא  יעמוד  בהתחייבויותיו  על   פי  חו זי  ביטוח  המשנה , עלול  לגרום  לחברה 
הפסדים. 

ב( החברה מבצעת, אם וכאשר נדרש, הפרש ה לח ובות מסופ קים בגין חובות מבטחי משנה  
שגבייתם מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות  ועל בסיס עומק  החוב.  

בנוסף, בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבת החברה, בי ן  
היתר, בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה. כאשר חלקם של מבטחי המשנה כאמור 
מחושב  על  בסיס  אקטוארי , חלקם  של  אותם  מבטחי  משנה  שבקשיים  מחושב  בהתאם  להמלצת 
האקטואר, המביאה בחשב ון את כלל גורמי הסיכון. כמו כן, מתחשבת החברה בעת עריכת 
ההפרשות, ב ין היתר, בנכונות הצדדים להגיע להסכמי CUT OFF )ניתוק התקשרו יות בדרך של  

פירעון ס ופי של  החובות( במטרה לצמצם את החשיפה. 

 פרמיות לגביה .3

הפרשה לחובות מסופ קים בגין פרמיות לגביה בעסקי הביטוח מחושבות לפי אומדנים 
המבוססים , בין  היתר , על  עומק  חובות  בפיגור  המש קפים  את  הערכת  החברה  לסיכונים  הטמונים 

בהן ועל הבטחונות ה קיימים.  

 נכסים שאינם פיננסיים .4

החברה בוחנת את הצורך בבחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים של החברה, שאינם הוצאות  
רכישה נדחות, נכסים הנובעים מהטבות לעו בדים  ונכסי מס נדחים  כאשר  ישנם  סימנים  כתוצאה  
מאירועים או  שינויים בנסיבות המצביעים ע ל כך  שהיתרה בד וחות הכספיים אינ ה ברת-השבה.  
במקרים בהם היתר ה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עול ה על אומדן הסכום בר-
ההשב ה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם. הסכום בר-ההשב ה הינו הגבו ה  
מבין ש ווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים ת זרימי  
המזומנים הצפויים לפי  שיעור ניכי ון לפני מס המשק ף את הסיכונים  הספציפ יים לכל נכס. בגין 
נכס שאינו מייצר ת זרימי מזומנים עצמאיים נ קבע סכום בר-השב ה עבור היחידה מניבת 
המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות  

אחרות. 
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ו. הון מניות 

מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות המתייחסות ישירות להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מהה ון. 

ז. הטבות לעו בדים 

בחברה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 

 הטבות לאחר העסקה .1

בחברה  קיימת  מספר  תכניות  הטבה  לאחר  העסקה . התכניות  ממומנות  בדרך  כלל  על  ידי  הפ קדות  
לחברות ביטוח וקרנות פנסיה, והן מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות הטבה 

מוגדרת. 

תכנית הפקדה מוגדרת 
תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה החברה משלמת תשלומים  
קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים  
נוספים. מחויבו יות החברה להפקיד בתכנית הפקד ה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד 
בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שיר ותים קשורים. התחייבו יות להפקיד בתכנית הפקד ה  
מוגדרת  אשר  עומדות  לתשלום  תוך  יותר  מ-  12  חודשים  מתום  התקופה  בה  העובדים  סיפקו   את  

השירות, מוכרות  לפי ערכן הנוכחי. 

 תכנית להטבה מוגדרת .2

תוכנית להטבה מוגדרת הינה תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית להפקד ה 
מוגדרת. מחויבות נטו של החברה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום 
העסקה,  מחושבת  לגבי  כל  תכנית  בנפרד  על  ידי  או מדן  הסכום  ה עתידי  ש ל  ההטבה  שתגיע  לעובד 
בתמורה  לשירותיו , בתקופ ה  השוטפת  ובתק ופות  קודמות . הטבה  ז ו  מוצגת   לפי   ערך  נוכחי  בניכ וי  
השווי  ההוגן  של  נכסי  התכנית.  החברה קובעת את הריבית נטו  על ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין 
הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות )הנכס(  נטו בגין הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון  
ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיו וח 

השנתית. 

שיעו ר  ההיוון  נקבע  בהתאם  לתשואה  במועד  הדיווח  על  אגרות  חוב  קונצרניות צמודות באיכות 
גבוהה  שהמטבע שלהן הינו שקל ושמוע ד פירע ונן דומה לתנאי המחויבות של החברה.  

החישובים נערכים על  ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.  

כמו כן כאשר קיימת חובה, במסגרת דרישת הפקדה מזערית, לתשלום סכומים נוספים ביחס 
לשירותים שניתנו בעבר, מכירה החברה במחויבות נוספת )הגדלת התחייבות נטו או הקטנת 
נכס  נטו (, במידה  בה  סכומים  כאמור  לא  יהיו  זמינים  כהטבה  כלכלית  בצורה  של  החזר  מהתוכנית  

או הקטנה בהפקדות עתידיות. 

מדידה מחדש של ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים 
אקטואריים, תשואה על נכסי תוכנית )למעט ריבית(, וכן שינוי כלשהו בהשפעה על תקרת 
הנכסים )ככל שרלוונטי, למעט ריבית(. מדידות מחדש נזקפות מיידית, דרך רווח כולל אחר 
י שירות לעודפים. עלו יות ריבית בגין מחויבו יות להטב ה מוגדרת והכנסות ריבית בגין נכסי  
התכנית שנזקפ ו לרווח והפסד, מוצגות בסעיף שכר עבודה במסגרת הוצאות הנהלה  וכלליות. 

כאשר חל שיפור או צמצום בהטבות שמעניקה החברה לעובדים, אותו חלק מההטבות  
המוגדלות המתייחס לשירותי עבר של העובדים או הרווח/ההפסד מהצמצום מוכרים מיידית  

ברווח/הפסד כאשר מתרחש התיקון/הצמצום של התוכנית. 
החברה מכירה ברווח או בהפסד מסילוק תוכנית להטבה מוגדרת כאשר הסילוק מתרחש. 
רווחים או הפסדים כאמור הינם ההפרש בין החלק המסולק מתוך הערך הנוכחי של המחויבות 

להטבה מוגדרת במועד הסילוק לב ין מחיר הסילוק  לרבות נכסי התוכנית שהועברו.  
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ז.    הטבות לעובדים )המש ך( 

)המשך( תכנית להטבה מוגדרת .   2

החברה מקזזת נכס המתייחס לתכנית הטבה אחת מול התחייבות המתייחסת לתכנית אחרת 
רק כאשר יש זכות לאכיפה משפטית להשתמש בעודף התכנית האחת כדי לסלק מחויבות בגי ן 
התוכנית האחרת, וכן יש כוונה לסלק את המחויבות על בסיס נטו א ו לממש את העודף בתכנית 

אחת ולסלק את המחויבות שלה בגין התוכנית האחרת בו זמנית. 

 הטבות בגין פיטורין  .3

פיצויי פיטורין לעובדים מוכרים כהוצאה כאשר החברה  התחייבה באופן מובהק, ללא אפשרות  
ממשית לביטול, לפיטורי עובדים לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל על פי תכנית פורמלית 
מפורטת. הטבות הניתנות לעובדים בפרישה מרצון נזקפות כהוצאה כאשר החברה הציעה  
לעובדים תכנית המעודדת פרישה מרצון, צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופן מהימן  את 
מספר הנענים להצ עה. אם ההטבות עומדות לתשלום לאחר יותר מ-  12 חודשים מסוף תקו פת  
הדיווח, הן מהוונות לערכן הנוכחי. שיעור ההיוון נ קבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על  
אגרות  חוב  קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל ושמועד פירעונן דומה  

לתנאי המחויבות של החבר ה. 

 הטבות לזמן קצר  .4

הטבות לעובדים לזמן קצר אשר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הברא ה והפקד ות מעסיק 
לביטוח לאומי נמדדות על בסיס לא מהוון ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים או במקרה  של 
העדרות שאינה נצברת בעת העדרות בפועל. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית 
להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לחברה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את 

הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את ה סכום. 

סיווג הטבות לעובדים לצרכי מדידה, כהטבות לזמן קצר או כהטבות אחרות לזמן ארוך נקבע  
בהתאם לתחזית החברה לסילוק המלא של ההטבות 

 הפרשות  .ח

הפרשה מוכרת כאשר לחברה יש מחוייבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירו ע 
שהתרחש בעבר, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות  

כלכליות לסילוק המחוייבו ת. 

ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף את  
הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות וללא שקלול  

סיכון האשראי של החברה. 

הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן.  

תביעות משפט יות 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת 
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ויותר סביר מאשר לא )more likely than not( כי החברה תידרש 
למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן. כאשר השפעת 
ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי. בעת בחינת הצורך בהכרה בהפרשות  

ובכימותן, מסתייעת הנהלת החברה ביועציה המשפטיים. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
 
 

 
 

בא ור 3:  -  עיקרי המדיניות החשבונ אית )המשך(  

ט. הכרה בהכנסה 

 

  

 פרמיות: .1

פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים. הפרמיות 
מתייחסות בעיקרן לתקופת ביטוח של שנה. ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים בפרמיה ש טרם 
הורווחה בגינה, נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו, ברוט ו.פרמיות בענף רכב חובה נרשמות 
בעת פירעון הפרמיה הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיה. פרמיות מפוליסות  
שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך הדוחות הכספיים נרשמים כהכנסות מראש, בסעיף פרמיה  

מראש המוצג במסגרת זכאים ויתרות זכות. 

ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות, ובניכוי  
ביטולים והפרשות עקב אי פירעון דמי הביטוח, בכפוף להוראות כל דין. 

עמלות: .2

הכנסות מעמלות ביטוח משנה בביטוח כללי נזקפות בעת התהו ותן. 

י. רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו, הכנסות מימון והוצאות מימון 

רווחים )הפסדים( מהשקע ות נטו והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו  
הכנסות  מדיבידנדים, רווחים  )הפסדים ( ממכירת נכסים  פיננסיים ,  , שינויים  בשווי  ההוגן  של  נכסים 
פיננסיים  המוצגים  בשווי  הוגן  דרך  רווח  והפסד, רווחים )הפסדים( מהפרשי שער בגין נכס ים ורוו חים  
)הפסדים ( ממימוש  השק עות  הנמדדות בעלות מופ חתת המחושבים  כהפרש  ב ין  תמורת  המימו ש  נטו  
ובין  העלות  המקורית  א ו  העלות  המופחתת  ומוכרים  בקרות  אירוע  המכירה . הכנסות  ריבית  מו כרות  
עם צבירתן, באמצ עות שי טת  הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית  
לחברה  הזכות  לקבלת  תשלום . באם  מתקבל  הדיבידנד  בגין  מניות  סחירות , מכירה  החברה  בהכ נסות 
מדיבידנד  ביום  האקס.  החברה כוללת את הריבית והדיבידנד שהתקבלו במסגרת הפעילות השו טפת 

בדוח על תזרימי המזומנים. 

הוצאות מימ ון כוללות, שינויים בגין ערך  ה זמן בגין הפרשות. 

 

 

יא. עלויות והוצאות הנהלה וכלליות 

הוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות מסווגות לסעיף תשלומים 
ושינו יי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וה וצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לעלו יות רכישה לסעי ף  
"עמלות וה וצאות רכישה אחרות". הסיווג נערך בהתאם למודלים פנימיים של החברה המבוססים  

על הוצאות  ישירות שנזקפו  והוצאות עקיפות שהועמסו.  

יב. מסים על הכנסה 

הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח 
והפסד או ברווח כולל אחר או ישירות בהון במידה והמס נובע מפריטים אשר מוכרים ברווח כולל 

אחר או ישירות בהון.  

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להש תלם )או להתקבל ( על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא 
מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחק קו  או נחקקו למעשה למועד הדיווח, וכולל 

שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמו ת. 

החברה מקזזת נכסי והתחייבות מס ים שוטפים  במידה וקיימת זכ ות משפטית  הניתנת לאכיפ ה לקיזוז  
נכסי והתחייבויות מסים שוטפים וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים על בסיס  

נטו או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים מיושב ים בו זמנית. 

הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפ וי  
מאשר לא כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.  
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 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
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בא ור 3:  - עיקרי המדיניות החשבונ אית  )המש ך( 

יב.    מסים על ההכנסה )המש ך( 

ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית, בהתייחס להפרשים זמניים בין הער ך 
בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים. 

המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה, בתו ם 
תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות.   

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומש ו, 
בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך הדיווח. 

החברה מקזזת נכסי והתחייבות מס ים נדח ים במידה וקיימת זכות  משפטית  הניתנת לאכיפה לקיזו ז 
נכסי והתחייבויות מסים נדחים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אות ה 
רשות מס, אשר בכוונתה  לסלק נכסי והתחייבות מס ים נדחים  על בסיס נטו או שנכס י והתחייבוי ות 

המסים הנדחים מיושבים בו זמנית. 
נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל 
את ההפרשים הזמניים. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך הדיווח, ובמידה ולא צפוי כ י 

הטבות המס המתייחסות תתממשנה, הם מופחתים. 
בהתאם ל-IAS12 החברה לא מכירה במסים נדחים לגבי הפרשים הנוצרים בעת הכרה לראשונ ה 
בנכס ים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי  
ועל הרווח לצרכי מס. יתרת ההתחייבות למסים נדחים שלא נרשמה, בגין הנכסים שהועבר ו 
מהארט לחברה כאמור בבא ור 1  ב ', ליום  31  בדצ מבר 2019  הינם  כ- 5.4  מיליונ י ₪ )לי ום 31  בדצמסר 

2018  כ – 6.3 מיליוני ₪(.  

יג. עסקאות עם בעל שליט ה 

נכס ים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה. 
 

יד. רווח למניה 

החברה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה 
מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של  החברה במספר 

הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה.  

טו. יישום לראשונה של תקנים חדשים 

IFRS16- חכירות  

בינואר 2016 פרסם ה-IASB   את תקן דיווח כספי בינלאומי 16 בדבר חכירות )" התקן החדש"(. 

התקן מחליף את תקן דיווח כספי בינלאומי 17, חכירות  )IAS17( ואת הפרשנויות הקשורות לת קן. 

בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות  
השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת. 

להלן עיקרי השפעות  התק ן: 

התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, רא ה 
להל ן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, באופן דומה  

לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים-IAS17 , חכירות. 

כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד. 

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית א שר מבוססים על ביצוע או שימוש יוכרו  
כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרות ם. 

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את 
ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות השימו ש. 

 

 

  



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
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בא ור 3:  - עיקרי המדיני ות החשבונ אית )המש ך( 

טו.  יישום לראשונה של תקנים חדשים )המש ך( 

IFRS16- חכירות )המש ך( 

הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה 
מימונית או כחכירה תפעולית. 

התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונא י 
הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או 

במקרה של חכירות לתקופה של עד  שנה. 

התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:  

א( יישום למפרע מ לא -   לפי גישה זו, נכס זכות השימוש וההתחייבות יוצגו  בדוח על המצב הכספ י 
כאילו מאז ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש. במקרה זה, השפעת יישום התק ן 
החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש 
את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן  
לראשונה ת חת גישה זו, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה  
אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד 

ההתקשרות בחכירה. 

ב( יישום למפרע חלקי - לפי גישה זו, לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. י תרת 
ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 
החוכר הקיימת במועד היישום לראשונה. לגבי יתרת הנכס זכות השימוש, החברה יכולה  

להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבא ות: 

הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימו ת. 

הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להורראות התקן החדש. 

החברה מיישמת את התקן החל מיום 1 לינואר 2019. בהתאם לאמור בתקן החברה בחרה לאמצו 
לפי גישת יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימו ש 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. 

טז. גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה לפני יישומם 

1. 17 IFRS- חוזי ביטוח 

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 כלל ים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי בקשר לחוזי ביטוח ומחליף את ההוראות  
הקיימות בנושא. התקן החדש צפוי לגרום לשינויים משמעותיים בדיווח הכספי של חברות 
ביטוח. בהתאם לתקן החדש יש למדוד את ההתחייבות הביטוחית כערך הנוכחי של תזרימ י 
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 יות ר. 

 

 

 



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
 
 

3-26 
 

 

בא ור 3:  - עיקרי המדיניות החשבונ אית )המש ך( 

 

טז. גילוי לתקנ י IFRS חדשים בתקופה לפני יישומם )המש ך( 

1. 17 IFRS- המשך(  וזי ביטוחח( 

 IFRS 9 התקן החדש ייושם החל מיום 1 בינואר 2022. אימוץ מוקדם אפשרי, כל עוד תקן
מכשירים פיננסים, ייושם במקביל. בחודש מרץ 2020 הוחלט ב-IASB להציע דחייה של מ ועד 

היישום לראשונה של  IFRS17  בשנה אחת ליום 1 בינואר 2023.  

החברה החלה להיערך ליישום התקן ובוחנת את השלכותיו על הדוחות הכספיי ם. 

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 ומדיד ה. IFRS 9  )בס"ק זה "התקן החדש"( משנה  
בעיקר את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים  פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים 

 .IAS 39 שבתחולת

התקן החדש קובע כי בעת הכרה לראשונה,  כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות  
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים  שלהלן:  

• הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימ י 

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. 

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 עו קבות 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, שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אלא מתבסס על הפסדי אשראי  
צפויים )"Expected 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 בנוג ע 

לחשבונאות גידור. 

התקן אמור היה ל היות מיושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות בי ום 1 בינואר 2018.  

בחודש ספטמבר 2016 פורסם תיקון לתקן IFRS 4 שמתיר ליישות שמנפיקה חוזי ביטוח לאמץ 
את IFRS 9 עם התאמות )"The overlay approach"( או לדחות את אימוץ IFRS 9 ליום 1 בינואר  
2022 )"גישת הדחיה" או "הפטור הזמני"(. בחודש מרץ 2020 החליטה ה – IASB על דחיית 

היישום לראשונה ליום 1 לינואר 2023.  

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. 
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בא ור 3:  -  עיקרי המדיניות החשבונ אית )המש ך( 

טז.    גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה לפני יישומם )המשך( 

   2    .9IFRS- המשך(      מכשירים פיננסיים(       

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 מחוז י 
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 הינ ו: 

גדול מ-90% א ו; 

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

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

יז.  מגזרי פעילות 

מגזר פעילות הינ ו רכיב פעילות של החברה  העונ ה על שלושת התנאים הבאים:  

1. עוסק בפעילו יות עסק יות שמהן הוא עשוי  להניב הכנסות ובגינן עשויות ל התהוות לו הוצאות;  

2. תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על  ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ש ל  
החברה, על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו  ועל מנת להעריך את ביצועי ו;  וכן 

3. קיים לגבי ו מידע כספי נפרד זמין.  

לחברה מגזר פעילות יחיד בר דיווח א שר הינו מגזר ביטוח כללי כמפורט להלן:

מגזר ביטוח כללי 

מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש. בהתאם להוראות הממונה מפורט מגזר 
הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים. החברה 

מציגה בדוחותיה חלוקה לענפים הבא ים: 

- ענף רכב חוב ה 
ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי  
דין ואשר מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב, לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימו ש 

ברכב מנועי. 

- ענף רכב רכו ש 

מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד שלישי  
)החברה החלה לפעול בענף זה מי ום 1 לינואר 2019(.  

- ענפי רכוש א חרים 

מתמקד בכיסוי נזק רכוש לדיר ה, וביטוח אגב משכנתא  )כולל כיסוי רלוונטי כלפי צד ג' ואחריות 
מעבידים, לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי, המשווקים כהרחבות 

בפוליסת הדירה(. 
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בא ור 4:  - מגזרי פ עילות 

מידע אודות מגזרים בני דיווח 

תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי הביטוח העיקריים ונתונים  ה מתייחסים לפעילות שאינה מיוחסת למגזרי הפעילו ת 

 

 

 

 

לשנה שהסתיימה בי ום 31 בדצמבר 2019    
ביטוח כללי        

  כסה"

לא 
חס ומי
 רזמגל
   עילותהפ

"כ הס
וח טבי
  יללכ

רכו ש 
אחר    

רכב 
רכוש  

כב ר
   הובח

אלפי ש"ח    
 100,381   -   100,381   80   14,517   85,784  וטורות ברמיפ 
 77,602   -   77,602   64   8,673  68,865 פרמיות ביטוח משנה  
 22,779   -   22,779   16   5,844   16,919 פרמיות בשיי ר  

 5,267   -   5,267   6   1,689   3,572  
שינוי ביתרת פרמיה שטרם 

הורווחה, בשייר 
  

 17,512  
  

  
 -  
  

  
 17,512  

  

  
 10  

  

  
 4,155  

  

  
 13,347  

  

 
פרמיות שהורווחו בשיי ר 

 2,926   438   2,488   2   327   2,159  
רווחים מהשקעות, נט ו  

והכנסות מימ ון 
 8,871   -   8,871   9   481   8,381  תולמות מעסכנה 

  
 29,309  

  
 438  

  
 28,871  

  
 21  

  
 4,963  

  
 23,887  

 
  נסותכההל כך ס

  

 69,458  

  

 -  

  

 69,458  

  

 45  

  

 8,107  

  

 61,306  

תשלומים ושינו י 
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

ברוטו  

 55,460   -   55,460   28   6,410   49,022  

        הנשמהיחטבמלשםקלח
     יונישבוםימולשתב
      חוטיביזוחןיגבתויובייחתהב

 13,998   -   13,998   17   1,697   12,284  
תשלומים ושינוי  בהתחייבויו ת  

בגין חוזי ביטוח בשיי ר 

 12,597   -   12,597   72   2,886   9,639  
עמלות, הוצאות שיווק  

והוצאות רכישה אחרו ת 
 3,610   360   3,250   18   505   2,727 הוצאות הנהלה וכלליות  

 380   274   106   -   6   100   וןמות מיאוצה 
  

 30,585  
  

 634  
  

 29,951  
  

 107  
  

 5,094  
  

 24,750  
 
  וצאותההל כך ס

  
 ) 1,276(  

  
 ) (196  

  
 ) (1,080  

  
(86 )  

  
 ) (131  

  
 ) 863(  

 
  הסכנהה על סיםמי פנלד סהפ

 -   -   -   -   -   -  
הפסד כולל אחר לפני מסים  

  על הכנס ה 

 ) 1,276(   ) (196   ) (1,080  (86 )   ) (131   ) 863(  
 י נלפ  הלשנ  לל וכסד הפל כך ס
  הסכנה על סיםמ

  

 88,160  

  

 -  

  

 88,160  

  

 80  

  

 7,231  

  

 80,849  

 
  ח,וט ביוזיחן ות בגיויייבחהת

2019  ר מבבדצ  31  יוםלו טורב

  17,107  -   17,107   24   2,134   14,949  
  ח,וט ביוזיחן ות בגיויייבחהת

2019  מבר בדצ   31ום ייר לישב
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בא ור 4:  - מגזרי פ עילות    )המש ך( 

תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי הביטוח העיקריים ונתונים ומתייחסים לפעילות שאינה מיוח סת 
למגזרי הפעילות )המש ך( 

 

לשנה שהסתיימה בי ום 31 בדצמבר 2018   
  

ביטוח כללי     

  כסה"

לא 
חס ומי
 רזמגל
   עילותהפ

"כ סה
וח טבי
  יללכ

  שוכר
  *רחא

רכב 
   הובח

אלפי ש"ח    
פרמיות ברוטו   4,022   43   4,065    -    4,065 
  2,849    -     2,849    26    2,823  המשנוח ט בייותמרפ 
פרמיות בשיי ר   1,199   17   1,216    -    1,216 

  1,105    -     1,105    13    1,092  
 רםטשה רמירת פיתי בושינ

 רישיה, בחוורוה
  

 111  
  

  -   
  

 111  
  

 4  
  

 107  
 

פרמיות שהורווחו בשיי ר 
  

 4  

  

  -   

  

 4  

  

  -  

  

 4  

 
רווחים מהשקעות, נט ו  

והכנסות מימ ון 
 45    -     45    1    44  תולמות מעסכנה 

  
 160  

  
  -   

  
  160  

  
  5  

  
  155  

 
  נסותכההל כך ס

  

 843  

  

  -   

  

 843  

  

 17  

  

 826  

 
תשלומים ושינוי     

בהתחייבויות בגין חוז י  
ביטוח ברוט ו  

  251    -     251    3    248  

הנשמהיחטבמ      לשםקלח
יונישבו םימולשתב   תויובייחתהב   
    חוטיביזוחןיגב

 592    -    592   14   578  

תשלומים ושינוי   
   בהתחייבויות בגין חוזי   

   ביטוח בשיי ר 

 1,357    -    1,357   42   1,315  
עמלות, הוצאות שיווק   

   והוצאות רכישה אחרו ת 
 1,324   132    1,192    35    1,157  יותללכוה לההנות אוצה 

  
  3,273  

  
 132  

  
  3,141  

  
  91  

  
  3,050  

 
  וצאותההל כך ס

  

 ) 3,113  (  

  

 ) 132  (  

  
 

 ) (2,981  

  

(86 )   

  

 ) 2,895(  

 

  הסכנהה על סיםמי פנלד סהפ

  -    -     -    -    -  
הפסד כולל אחר לפני מסים  

  על הכנס ה 

 ) 3,113  (   ) 132  (  
 

 ) (2,981  (86 )    ) 2,895(  
 י נלפ  הלשנ  לל וכסד הפל כך ס
  הסכנה על סיםמ

  

 4,002  

  

 -  

  

 4,002  

  

 37  

  

  3,965  

 
  ח,וט ביוזיחן ות בגיויייבחהת

2018  ר מבבדצ  31  יוםלו טורב

 1,161   -   1,161   14    1,147  
  ח,וט ביוזיחן ות בגיויייבחהת

2018  מבר בדצ   31ום ייר לישב

* ענף רכוש אחר כולל פעילות בענף דירות בלבד.
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בא ור 4:  - מגזרי פ עילות  )המש ך( 

מידע אודות מגזרים בני דיווח )המש ך(

ליום 31 בדצמבר 2019    

סה"כ 

לא מיוחס 
למגזר 

הפ עילות  ביטוח כללי 
אלפי ש"ח    

נכ סים      
 25,377   25,377 נכסים לא מוחשיים     -   

 482  482 נכסי מסים נדחים    -   
 4,080    -    4,080 הוצאות רכישה נדחות  

השקעות פיננסיות א חרות      
 47,288   5,300   41,988 נכסי חוב סחירים  
 4,576    -    4,576 נכסי חוב שאינם סחירים  
 5,627   2,583   3,044 מניות  
 4,265    -    4,265 אחרות  

סך כל השקעות פיננסיות אח רות      
 17,253   5,728   11,525 מזומנים ושווי מזומנים    
 71,053   -    71,053 נכסי ביטוח משנה  
 2,970    -    2,970 פרמיות לגבייה  

 14,291  9,066   5,225 נכסים אחרים   
       

 197,262  48,536   148,726 סך כל הנכ סים  

התחייבוי ות:       
התחייבויות בגין חוזי ביטוח   

 88,160   -    88,160      שאינם תלויי תשוא ה  
 5,561  5,561 התחייבויות פיננסיות    -   

 66,384   5,818   60,566 התחייבויות אחרות  

 160,105   11,379   148,726 ס ך כל ההתחייבו יות  
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בא ור 4:   - מגזרי פ עילות )המש ך( 

 מידע אודות מגזרים בני דיווח )המש ך(
ליום 31 בדצמבר 2018    

סה"כ 

לא מיוחס 
למגזר 

הפ עילות  ביטוח כללי 
אלפי ש"ח   

נכ סים        
 27,847   27,847 נכסים לא מוחשיים     -   

 489   489 נכסי מסים נדחים    
 559    -    559 הוצאות רכישה נדחות  

השקעות פיננסיות א חרות       
 6,001   787   5,214 נכסי חוב שאינם סחירים  

סך כל השקעות פיננסיות אח רות       
 43,587   15,143   28,444 מזומנים ושווי מזומנים    
 2,841    -    2,841 נכסי ביטוח משנה  

 126    -    126 פרמיות לגבייה  
 2,147   1,789   358 נכסים אחרים   

       
 83,597   46,055   37,542 סך כל הנכ סים  

       
       
       
       
התחייבוי ות:       

התחייבויות בגין חוזי ביטוח   
 4,002    -    4,002      שאינם תלויי תשוא ה  

 41,018   7,478   33,540 התחייבויות אחרות  
 45,020   7,478   37,542 סך כל ההתחייבו יות  
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בא ור 5:  - נכסים בלתי מוחש יים 

א. ההרכב: 
תוכנות    
מחשב 

אלפי ש"ח    
עלות  

יתרה לי ום 1 בינואר, 2018     -  
תוספות:   

 26,636 העברת תוכנות מחשב )בעיקר מערכת ליבה ביטוחית( מהארט )ב(  
 1,549 רכישות ופיתוח עצמי )ג (   

 28,185 יתרה לי ום 31 בדצמבר, 2018  
   

 1,900 תוספות  
גריעות    -  

   

 30,085 יתרה לי ום 31 בדצמבר, 2019  
   

הפחתה שנצבר ה 
יתרה לי ום 1 בינואר, 2018     -  

הפחתה שהוכרה במהלך השנה   338 
יתרה לי ום 31 בדצמבר, 2018   338 

   

הפחתה שהוכרה במהלך השנה   
 4,370 תוספות  

   

 4,708 יתרה לי ום 31 בדצמבר, 2019  
  

ערך בדוחות הכספיים, נט ו:   
 25,377 ליום 31 בדצמבר, 2019  

 
  

 27,847 ליום 31 בדצמבר, 2018  

   
 20% -14% שיעור הפחת  השנתי  

   
   

 

  

ב. לעניין העברת הנכסים ובין היתר תוכנת הליבה הביטוחית של החברה ראה באור 1 ב' ובאור 2 לעיל. 

ג. העלויות להלן כוללות עלויות של החברה בגין פיתוח עצמי של מערכות מחשב בסך של 742 אלפי ש"ח 
)בשנת 2018-  565 אלפי ש"ח(. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
 
 

3-33 
 

 

בא ור 6:  - רכוש קב וע 

הרכב ותנוע ה 

שנת 2019 

 

 כסה"
 וט הירווד צי

 שביםחמ   רדישמ
   ןעיקרקמכס נ

   הרחכיב
אלפי ש"ח    

עלות         
 1,341  

 5,755  

 299  

 378  

   -   

 155  

 963  

   -   

 128  

   -  
 

 5,755  
 

 16  

2019  ראובינום ה לירית ,  1 
IFRS 16   ה שונארלשוםיי  
2019  אר ולינ1ום מי  

   השנהך שמות בספות

 7,395   533   1,091  
 

 5,771  
יתרה ליום 31 בדצמבר, 

 2019
  
  

 32  

  
  

 4  

  
  

 28  

  
  

 -    

 
פחת שנצבר 

יתרה לי ום 1 בינואר, 2019
 982   62   281   639 תוספות במשך השנ ה  

 1,014   66   309  
 

 639 יתרה לי ום 31  בדצמבר  2019 

 6,381   467   782  

 
 

 5,132  

 
ום חתת ליופמות ל ערתית

2019 מבר בדצ  31

שנת 2018

 

 

 

   שביםחמ    רדישמוט הירווד צי כסה"
אלפי ש"ח    

עלות       
יתרה לי ום 1 בינואר 2018     -     -       - 

 )*(  1,341   378   963 תוספות במשך השנה ) *(  
       

 1,341   378   963 יתרה לי ום 31 בדצמבר 2018  
       
פחת שנצבר       

יתרה לי ום 1 בינואר 2018     -     -       - 
 32   4   28 תוספות במשך השנ ה  

       
 32   4   28 יתרה לי ום 31 בדצמבר 2018  

 
יתרת עלות מופחתת ליום 

 1,309   374   935 31 בדצמבר 2018  

)*(  בי ום 19 ביונ י 2018 הועבר רכוש קבוע בסך 1,039 אלפי ש"ח מהארט תמורת הנפקת מניות בחברה. 

לפרטים נוספים ראה באור 1 ב' ו-2 ה' ל עיל.  
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בא ור 7:  - חייבים ויתרות ח וב 

ההרכב:   
ליום 31 בדצמבר   

 2018   2019  
אלפי ש"ח   

     :חוט ביכניוו ותחוט ביחברות

4,813     - חריםאות שבונח  )* 

358  שארמות אוצה    2,313  

414      - םחריא  
 

358  הובחות רויתים ייבח"כ הס    7,540    

* (  חוב  של "הפול  -  המאגר הישראלי  לביטוח רכב שיורי"  לחברה,  בגין הערכת חלקה של החברה בפעילות 
הפול עד ליום 31 בדצמבר 2019.  

בא ור 8:  - פרמיות לגבי ה 

א. הרכב: 

   ליום 31 בדצמבר 
  

 2018   2019  
   אלפי ש"ח 

126  הייגבלות רמיפ   2,970  

-     - קיםפ וסמות ובחלהשרפהי וכבני    
 

126  הייגבלות רמי"כ פהס   2,970  

 

 

    

ב. גי ול: 

    ליום 31 בדצמבר 

 2018   2019   
אלפי ש"ח    

   גםנפלא רכם שעה ייגבלות רמיפ"כ הס
 

126  רופיגלא ל  2,970  
-    - םפגנה כרשעה ייגבלה רמי"כ פהס    

    
126  הייגבלות רמי"כ פהס  2,970  

    

באשר לתנאי ההצמדה של הפרמיות לגבייה, ראה באור 24 ג'. 
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בא ור 9:  - פירוט השקעות פיננסיות א חרות 

א. ההרכב: 

לי ום 31  בדצמב ר, 2019   
מוצגות בשוו י    

הלווא ות  מוחזק ים  הוגן דרך רו וח 
סה"כ  וח ייבים  לפדיון  והפסד   

אלפי ש"ח   
47,288 - - םסחיריוב חי סכנ         47,288  

   אינם שוב חי סכנ
4,576 - םסחירי  4,576    -  

5,627 - - יותמנ         5,627  
4,265 - - תורחא         4,265  
   

61,756 - כסה"  4,576    57,180  

 

ליום 31 בדצמבר   
 2018  

אלפי ש"ח   

 6,001 סה"כ נכסי חוב שאינם סחירים מוצגים כהלוואות וחייבים )ג( 

 

 

ב. נכסי חוב סחירים: 

ליום 31 בדצמבר 
  2018   2019

אלפי ש"ח   

    תוממשלתיוב חות ראג

      סד:הפו אחוור  דרךוגןהי וושות בוצגמ

19,448     - השונארלה רכההעת ו בדועשי   
    

    םחריאוב חי סכנ
    

    הרמהלים תנשאינם ני

      סד:הפו אחוור  דרךוגןהי וושות בוצגמ

27,840      - השונארלה רכההעת ו בדועשי  
    

47,288     - ה(רמהלים תנ)שאינם ניחיריםסוב חי סכל נכהך ס   
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בא ור 9:  - פירוט השקע ות  פיננסיות אחרות )המש ך( 

ג. נכסי חוב שאינם סחירים: 

 

שווי ה וגן  ערך בדוחות הכספ יים    
ליום 31 בדצמבר   

 2018   2019   2018   2019  
אלפי ש"ח   

         ייביםחוות אוולהכים וצגמ
- בוחות ראג   118   -   118  

6,001 קיםבנות בפקדונ   -   6,001   -   
- ואותולה   4,458   -   4,458   

6,001 ריםסחיאינם שוב חי סכנכל ה ך ס   4,576   6,001   4,576   

ד. פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב: 
ליום 31 בדצמבר   

 2018   2019  
ריבית אפקטיבית   

אחוזים   
נכסי חוב סחירים    
בסיס הצמדה:    

 -    )0.08( צמוד למדד 
 -   1.31 ש קלי 
 -   4.21 צמוד מט"ח 

 

 

 

 

ליום 31 בדצמבר   
 2018   2019  

ריבית אפקטיבית   
אחוזים   
נכסי חוב שאינם סחירים    
בסיס הצמדה:    

 -   3.87 צמוד למדד 
 0.72   0.00 ש קלי 

 -   - צמוד מט"ח 

ה. מניות:
ליום 31 בדצמבר   

 2018   2019  
אלפי ש"ח   

    -סחירות
ודועישדסהפואחוורדרך        ןהוגוויש בוצגותמ
- השונארלה רכההעת ב   5,614   

    
-    סחירותן אינש
ודועישדסהפואחוורדרך        ןהוגוויש בוצגותמ
- השונארלה רכההעת ב   13   

    
- ות מניכל הסך    5,627  
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בא ור 9:  - פירוט ההשקעות פיננסיות אח רות  )המש ך( 

ו. השקעות פיננסיות אחרות: 
ליום 31 בדצמבר   

 2018   2019  
אלפי ש"ח   

    -סחירות
סד הפואחוורדרךוגןה     יווש בגותוצמ
- ה(נושארלה רכההעת ו בדועשי)   4,254  

    

- סחירותן אינש
סד הפואחוורדרךוגןה     יווש בוצגותמ
- נגזריםים רשיכמ   11  

- חרותאות נסיות פינקעשהכל ך ס   4,265  

ז. השיטות וההנחות ששימשו לקביעות השווי הה וגן 

השווי ההוגן של השקעות  הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי מחירי 
השוק בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי נקבע כדלהל ן: 

נכסי חוב שאינם סחירים 

עיקר נכסי החוב הלא סחירים המוגדרים כהלוואות, הינם סכומים לקבל מחברות האשראי בגין  
פוליסות ביטוח רכב חובה ש החברה הנפיקה ללקוחותיה. השווי ההוגן של נכס חוב זה קרוב לערכ ו 

בספרים. 

ח. שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פרמיות לגבייה, חייבים ויתרות חובה ונכס י 
מסים שוטפים תואמת או קרובה לשווי ההוגן של הם.  

הטבלה שלהלן מציגה  ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן. הרמות השונות הוגדרו באופ ן 
הבא: 

- רמ ה 1-  שווי הוגן הנמדד  על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשו פעיל למכשירים 
זהי ם. 

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

- רמה 3- שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. 
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בא ור 9:  - פיר ות השקעות פיננסיות אח רות  )המש ך( 

ח.   שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך( 

ליום 31 בדצמבר 2019    
סה"כ  רמה 3   רמה 2   רמה 1     

אלפי ש"ח    
47,288 - - םסחיריוב חי סכנ           47,288   

4,576 *(חיריםסאינם שוב חי סכנ   426   4,032   118   
5,627 - יותמנ       13   5,614   
4,265 - תורחא       11   4,254   

61,756 כסה"   426   4,056   57,274   

 *( השווי ההוגן של נכסי החוב שאינם סחירים קרוב לערכם בספרים )4,576 אלפי ₪(.  

 

 

ליום 31 בדצמבר 2018    
סה"כ  רמה 3   רמה 2   רמה 1     

אלפי ש"ח    
6,001   - קיםבנות בפקדונ    -   6,001       

6,001   - כסה"    -   6,001      
         

בא ור 10 : - מזומנים ושווי מזומנים א חרים 

 

 

ליום 31 בדצמבר     
 2018   2019   

אלפי ש"ח    
 29,586   17,253 מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית  
 14,001 פיקדונות לזמן קצ ר    -   

     
 43,587   17,253 מזומנים ושווי מזו מנים  

      

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ברובם למועד הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי   ריבית  
ליום 31 בדצמבר 2019 וליום 31 בדצמבר 2018 בגין הפקדות בנקאיות יומיות בשיעור שנתי של 0.12%- 

  .0.15%

פיקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים.  
הפיקדונות נושאים ריבית בשיעור שנתי  של 0.20%.   

באשר לתנאי ההצמדה של המזומנים ופיקדונות לזמן קצר, ראה באור 24.  
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בא ור 11 : - הון ודרישות ה ון  

א. הרכב הון המנ יות 

31 בדצמבר 2018  31 בדצמבר 2019    
מונפק ונפרע  רשום   מונפק ונפרע   רשום    

ש"ח   
מניות רגילות בנות 1  

 300   180,006,000   300   180,006,000 ₪ ע.נ. כ"א 
        

 

ב. התנועה בהון המנ יות 

 2019-שינויים ב .1

- לא היו שינויים בהן המניות של החברה במהלך שנת  2019 .  

 2018-שינויים ב .2

- ביום 1 לינואר 2018 הונפק ו 180 מניות יסוד בנות 1  ₪ ערך נקוב תמורן ערכן הנק וב. 

- בי ום 18 ביוני  2018 הונפקו 15 מניות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת לחברת האם תמורת העברת 
מזומן בסך  של 5,000 אלפי ₪. 

- בי ום 19 ביוני  2018 הונפקו 83 מניות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת לחברת האם תמורת העברת 
נכסים בשווי הוגן  של 27,675  אלפי ₪ )לפרטים נוספים בדבר העברת נכסים מחברת האם 

לחברה ראה באור 1 ב' לעיל(. 

- ביום 9 בספטמבר 2018 הונפקו 9 מניות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת לחברת האם תמורת 
העברת מזומן בסך  של 3,500 אלפי ₪. 

- בי ום 9  בדצ מבר 2018  הונפקו  13  מני ות 1  ₪ ערך נקוב כל אחת לחברת האם תמורת העברת 
מזומן בסך  של 5,026 אלפי ₪. 

ג. זכויות הנלוות למני ות  

 

זכוי ות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים  
בחברה והכל בהתאם לתקנון החברה. 

ד. דיבידנד שהוכר ז 

לא הוכרזו דיבידנדים  בשנים 2019 ו- 2018.  

ה. מניות הטבה 

בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח לא חולקו מניות הטבה. 
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בא ור 11 : - הון ודרישות  הון  )המש ך( 

ו. ניהול ודרישות  הון 

1. להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטו ח  
שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( התשנ"ח- 1998:  

ליום 31 בדצמבר   

 2018   2019  

אלפי ש"ח   

15,932   (א)  הממונהות נחיהון וההות י תקנ על פשרד הנסכוםה   21,160  

      : ןוההות י תקנעל פשב וחמהים קיהוןההום כס

38,577 בסיסיי שונארוןה   37,157    

38,577 ן וההות י תקנפ על שבוחמהים קיהן וההך ס   37,157   

22,645 *( )חודהום   ליףדוע   15,997   

)א( פרוט הסכום הנדרש על פי תקנות ההון והנחיות הממ ונה. 

 

 

ליום 31 בדצמבר    

  2019   2018
אלפי ש"ח   

    ן:ן בגיוהשותדרילל, וכש רד הנסכוםה  

15,000 שרדוני נשארוןהי/ללכוח ט בביעילותפ   15,000    

451 חריםאים סכ ונהקעשהי סכנ   3,986  

80 ייםלוונים תפעכסי   1,763   

401 לליכוח ט בביהפורטסטקי סיכונ   411  

15,932 ותוקנמתהוןההות  תקנ פיל עשרד הנסכוםהכל הך ס   21,160   

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

 

 

 :Solvency II 2. פרטים בדבר התקדמות ההיערכות לייש ום

בחודש יוני  2017  פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס 
SOLVENCY II )להלן -  "הדרקטיבה"(, 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 ממב טח(, התשע"ז-  2017  )להל ן -  "תקנות 

ההון"(. 
 

כמו כן, צויין כי הממונ ה 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 והדרקטיבה במקביל. 
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בא ור 11 : - הון ודרישות  הון  )המש ך( 

ו.    ניהול ודרישות הון )המשך (  

 CY IISOLVENמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  .3

כאמור לעיל, בחודש יוני 2017 פורסמו הוראות הדירקטיבה, שאומצה על ידי האיחוד האירופי  
המכונה ״SOLVENCY II״ )להלן - "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  
 )ORSA( פנימיים, לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכ ה עצמי של סיכונים וכושר פירעון

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 ביונ י 2017  על נתוני 31 בדצמבר 2016.  

בהתאם להוראות קיימות שתי רמות של דרישות הו ן: 

 ההון הנדרש לשמירה על כושר הפרעון של חברת ביטוח )להל ן -  SCR-n .(SCR  רגיש לסיכונים ▪
ומבוסס על חישוב צופה פני עתיד על בסיס ההנחיות ליישום משטר כושר הפרעון החד ש. 

דרישה זו נועדה להבטיח התערבות מדויקת ועתית של רשויות הפיקוח.  

 רמה מינימלית של הון )להלן - MCR או "סף הון"(. ▪
בהתאם להוראות, סף ההון יהיה ש ווה לגבוה שבין סכום ההון הראשוני המינימלי הנדרש לפ י 
תקנות ההון לבין סכום הנגזר מגובה עתודות ביטוח ופרמיות )כהגדרתן בהנחיות( המצוי בטווח  

 .SCR-nc  45% שבי ן 25% לבין

חוזר סולבנסי כולל, בין היתר, הוראות מעבר כדלהלן: 

 )SCR( עמידה בדרישות ההון )1

ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה שתחילתה ביום 30 ביוני, 2017 וסיומה  
ביום 31 בדצמבר 2024 )להלן - ״תקופת הפריסה״( יעלה בהדרגה, ב- 5% כל שנה, החל מ-60%  

 .SCR ̂ SCR-no ועד למלוא 

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

תגיע לשיעורה 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 כ וללים 
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 לעניי ן SCR, כך  

ששיעור הרכיבים הכלולים בהון רובד 2 לא יעלה  על 40% )50% מה-  SCR בתקופת הפריסה(. 
 

במרץ 2020, לאחר תאריך המאזן, פורסם מתווה היערכות ליישום הסולבנסי, ובמקביל, פורסמה 
טיוטת חוזר לתיקון חוזר הסולבנסי, על מנת להתאימו יותר להוראות החדשות באירופה.  

 ,SOLVENCY II החברה קיבלה הקלות מרשות שוק ההון לעניין  דוח יחס כושר פירעון כלכלי  מבו סס
וטרם החלה ליישם משטר כושר פירעון זה. לפרטים נוספים ראה באור 1 ג' לעיל. 
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בא ור 12 : - התחייבויות בגין חוזי ביטו ח 

 א. הרכב ההתחייבוי ות

31 בדצמבר   
 2018   2019   2018   2019   2018   2019  

שיי ר  ביטוח משנה   ברוטו    
אלפי ש"ח   

1,161  )ב(לליכוח טבי   17,107   2,841   71,053   4,002   88,160  

ב. ביטוח כללי

 

 

 ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים:  .1

            

 

            

            

            

31 בדצמבר   
 2018   2019   2018   2019   2018   2019  

שיי ר  ביטוח משנה   ברוטו    
אלפי ש"ח   

ענף רכב חובה            
הפרשה לפרמיה ש טרם 

 1,092   4,664   2,569   17,472   3,661   22,136 הורווח ה 
 56   10,286   248   48,427   304   58,713 תביעות תלויות 

 1,148   14,950   2,817   65,899   3,965   80,849 סך ענף רכב חובה  

ענפי רכוש ואחרים            
הפרשה לפרמיה ש טרם 

 13   1,708   21   2,637   34   4,345 הורווח ה 
  -    450   3   2,517   3   2,966 תביעות תלויות 
 13   2,158   24   5,154   37   7,311 סך ענפי רכו ש ואחרים  

סה"כ התחייבויות בגי ן 
חוז י ביטוח הכלול ים 

במגזר ביטוח כללי 
 1,161   17,107   2,841   71,053   4,002   88,160 )ראה ב2 להל ן( 

הוצאות רכישה נדח ות:            
 72   359   477   2,704   549   3,063 ענף רכב חובה  
 5   801   5   216   10   1,017 ענפי רכוש ואחרים 

 77   1,160   482   2,920   559   4,080 סך הכל 

התחייבויות בגין חוז י 
ביטוח כללי בניכוי 

הוצאות רכיש ה נדחות:            
 

           

 1,076   14,591   2,340   63,195   3,416   77,786 רכב חובה 
 8   1,356   19   4,938   27   6,294 ענפי רכוש ואחרים 

סה"כ התחייבוי ות 
בחוזי ביטו חכללי 

בניכוי הוצאות רכישה  
 1,084   15,947   2,359   68,133   3,443   84,080 נדחות 

 



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
 
 

3-43 
 

 

 

בא ור 12 : - התחייבויות בגין חוזי ביטו ח )המש ך( 

ב.    ביטוח כללי )המש ך( 

 ת בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן: ההתחייבויו .2

31 בדצמבר   
 2018   2019   2018   2019   2018   2019  

שיי ר  ביטוח משנה   ברוטו    
אלפי ש"ח   

הערכות אקטואר            
ד"ר סטיוארט קוטס, 

 56   10,735   251   50,944   307   61,679 אקטואר החברה 

הפרשה לפרמי ה 
 1,105   6,372   2,590   20,109   3,695   26,481 שטרם הורווח ה 

סך כל התחייבויות  
הביטוח בגין חוז י 

ביטוח הכלול ים 
 1,161   17,107   2,841   71,053   4,002   88,160 במגזר ביטוח כללי 
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בא ור 12 : - התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )המש ך( 

ב.    ביטוח כללי )המש ך( 

: תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי, בניכוי הוצאות רכישה נדחות .3

 ענף רכב חובה

 

31 בדצמבר   
 

 2018   2019   2018   2019   2018   2019  
שיי ר  ביטוח משנה   ברוטו    

אלפי ש"ח           
 

חילת לתה רית
1,076    - - - השנ      2,340      3,416  
 ות יעתבהות לע

ן רת בגיטבהמצ
  ום חיתשנת 

1,598 פתטוש   15,920   2,340   61,225   3,938   77,145  
 ות ריתי בושינ

ה  שנלתתחיל
 ה דמהצמה אוצכת

וח ורודד מל
  י לפעתיקשה

 ן ווהיהחת הנ
 ה מולהג
4    - - - יבותתחיהב      22      26  

 ן דמואי בושינ
 ות יעתבהות לע

ן רת בגיטבהמצ
 ום חיתת ושנ
354)    - ( - - דמותוק      450      96  
 ות ל בעיושינהך ס
   ות יעתבה

1,598 תרטבהמצ   15,570   2,340   61,697   3,938   77,267  
 וב שים לימולשת

 ך להמות ביעתב
             ה:השנ

 ום חית שנת יןבג
522  - פתטוש   1,906      753   522   2,659  
 ום חיתות  שניןבג
149    - - - דמותוק      89      238  

            
 ים מולשך תס

522 - הלשנ   2,055      842   522   2,897  
            

1,076 ההשנוף סלה רית   14,591   2,340   63,195   3,416   77,786   

1. יתרות הפתיחה והסגירה כוללות: תביעות תלויות, הפרשה לפרמיה בחסר, פרמיה שטרם  
הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות. 

2. עלות התביעות המצטברת הינה: יתרת תביעות תלויות, הפרשה לפרמיה בחסר, פרמיה ש טרם 
הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות  

ועקיפות לישוב תביעות. 

3. התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(  
בייחוס לשנות החיתו ם. 
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בא ור 12 : התחייבויות בגין חוזי ביטו ח )המש ך( 

ב.    ביטוח כללי )המש ך( 

 : )המשך(  בהתחייבות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי, בניכוי הוצאות רכישה נדחותתנועה     .3

 

  ענפי רכוש אחרים 
31 בדצמבר   

 2018   2019   2018   2019   2018   2019  
שיי ר  ביטוח משנה   ברוטו    

  ח ש"אלפי
- ה שנלתתחילה רית   8   -   19   -   27  
 ות יעתבהות לע

שנת ן רת בגיטבהמצ
22 פתטושום חית   2,606   19   8,859   41   11,465  
 ות לען דמואי בושינ

ברת טהמצות יעתבה
 ום חיתות  שניןבג
- דמותוק   6   -   (15)   -   (9)  
 ות ל בעיושינהך ס
22 תרבטהמצות יעתבה   2,612   19   8,844   41   11,456  
 וב שים לימולשת

             ה:שנהך להמות ביעתב
 ום חית שנת יןבג
14 פתטוש   1,264   -   3,925   14   5,189  
 ום חיתות  שניןבג
- דמותוק   -   -   -   -   -  

            
14 הומים לשנלשך תס   1,264   -   3,925   14   5,189   

            
8 ההשנוף סלה רית   1,356   19   4,938   27   6,294   
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בא ור 12 : - התחייבויות בגין חוז י ביטו ח )המש ך( 

ב.   ביטוח כללי )המש ך( 

 ביטוח  ףבדיקת התפתחות הערכת התחייבות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות, בענ .4

 רכב חובה 

ליום 31 בדצמבר 2019  ברוטו  
שנת חיתום    

סה"כ    2019   2018   
אלפי ₪  תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף שנ ה:  

   2,659   522 לאחר שנה ראשונה  
 

 

 
 

  - 
 

 
 

 760
 

 
 

לאחר שנתיים 
 

אומדן תביעות מצטברות בסוף )כולל תשלומים (       
השנ ה: 

   77,145   3,938 לאחר שנה ראשונה  *(  
     4,060 לאחר שנתיים  

       

     (122) עודף/ )חוסר( ביחס לשנה ראשונה שלא כו ללת  
צבירה  *( 

     (3.1%) שיעור סטיה ביחס לשנה ראשונה שלא כוללת  
צבירה, באחו זים 

 81,205   77,145   4,060 עלות תביעות מצטברות ליום 31 בדצמבר 2019  

 3,419   2,659   760 תשלומים מצטברים עד ליום 31 בדצמבר 2019  

 77,786   74,486  

 

 3,300

רכב נף  בעחוטביי זוחן בגיות ויייבח התכסה"
31ום ות ליחדנה שרכיוצאותהי וכה בניובח    

2019 מבר בדצ

* (   אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכו י  
הוצאות רכישה נדחות. 

 
ליום 31 בדצמבר 2019  שיי ר  

שנת חיתום    
סה"כ    2019   2018   

אלפי ₪  תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף שנ ה:  
   1,906   522 לאחר שנה ראשונה  
 

 

 
 

 
 

 
 

 671
 

 
 

לאחר שנתיים 
 

אומדן תביעות מצטברות בסוף )כולל תשלומים( השנ ה:       
   15,920   1,598 לאחר שנה ראשונה  *(  
     1,248 לאחר שנתיים  

       

     350 עודף/ )חוסר( ביחס לשנה ראשונה שלא כוללת צבירה  *(  
     21.9% שיעור סטיה ביחס לשנה ראשונה שלא כוללת צביר ה,  

באחוזים 

 17,167   15,920   1,248 עלות תביעות מצטברות ליום 31 בדצמבר 2019  

 2,577   1,906   671 תשלומים מצטברים עד ליום 31 בדצמבר 2019  

 14,591   14,014  
 

 577
סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה בניכו י 

הוצאות רכישה נדחות לי ום 31 בדצמבר 2019 

* (   אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראושנה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכו י  
הוצאות רכישה נדחות. 
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בא ור 12 : - התחייבויות בגין חוזי ביטו ח )המש ך( 

ב.   ביטוח כללי )המש ך( 

 נתונים בדבר שנות חיתום בענף רכב חובה .5

שנת חיתום    
 2018   2019   

אלפי ש"ח    
     

31       : 2019מבר דצבום  ביהמייסתהשה לשנ

,1234 וטורות ברמיפ   85,683   
)2,652 ( ( חודהועד מלעד טבר מצ  יתוםחהשנת ן בגיייר שבלל וכ  (דסהפ)וח ור   1,106(    
156 יתוםחה שנת יןבגלל וכהסד הפהעל ותקעשהמות סכנההעת שפה   1,907   

הרכב רווח )הפסד( כולל בשייר בענף ביטוח רכב חובה .6

 
 

 

 

רו וח  רו וח  רו וח 
)הפסד(  )הפסד(  )הפסד(  הפסד 

כולל בגין  כולל בדין  כולל בגין  כולל בגין 
שנ ות  שנת  שנ ות  שנת 
חיתום  חיתום  חיתום  חיתום 

קודמות  שוטפת   קודמות   שוטפת     
שיי ר  ברוטו     

אלפי ש"ח    
לשנה שהסתיימה   

ביום 31 בדצמבר:         
 243    )1,106(   56    )4,260(   2019
 -    )2,895(   -    )2,933(   2018

בא ור 13 : - מסים על ההכנס ה

א. חוקי המס החלים על החברה 

 כללי .1

 

 

החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. המס החל על הכנסות 
של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח. 

 הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח .2

 הסכם עם שלטונות המס

בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס קיים הסכם  )להל ן -  הסכם המס( המתחדש 
ומתעדכן מדי שנה, המסדיר סוגיות מס ייחודיות לענף.  

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות האמורים. 
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בא ור 13 : - מסים על ההכנס ה  )המש ך( 

ב.   שיעורי המס החלים על ההכנסות של החברה   

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

2. בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
התקציב 2017 ו – 2018(, התשע"ז – 2016, שיעור מס החברות הינו 23%, החל מחודש ינואר 

2018   ואילך. 

3. להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על החברה, שהינה מוסד כספי: 
שיעור מ ס     

כולל  שיעו ר  שיעו ר 
במוסדות  מס  מס   
כספיים  רווח  חברות   

% השנ  
34.19 ואילך    17.00  23.0   2018

ב. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד

 

 

לשנה שהסתיימה בי ום 31 בדצמבר    
 2018   2019  

אלפי ש"ח   

- טפיםושים סמ   137  

489) ( (סמטבת ה )חיםדסים נמ   7  

 ) (489   144  

ג. מסים נדחים 

ההרכב:

 

 
רכוש קבו ע   

ונכסים  הפסדים 
בלתי  שוטפ ים  הטבות 

סה"כ  מוחשיים   ואחרים  לעובדים    
אלפי ש"ח   

2018                - - - - אר ובינ  ום ה ליחדס נמכס רת נית 1
489 - - דסהפווח ורלזקפו ר נשאייםושינ       489       
31  מבר בדצום ה ליחדס נמכס רת נית

 - - 489      489      2018
293)   ( 7)( ( דסהפווח ורלזקפו ר נשאייםושינ   (186   472   
31  מבר בדצום ה ליחדס נמכס רת נית

 ) 482   (293  303   472  2019

 
31  רמבבדצ  

 2018   2019

  ח ש"אלפי
489 חיםדסים נמי סכנ   482   
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בא ור 13 : - מסים על ההכנס ה  )המש ך( 

ד. מס תיאורטי 

להלן מובאת  התאמה  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות  וההוצאות, הרווחים וההפסדים  בדוח  
רווח והפ סד היו מתחייבים  במס לפ י שיעור המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים, לבין סכ ום מס ים 

על ההכנסה ו/או ההפסד שנזקף בדוח רווח והפסד:  

 
לשנה שהסתיימה בי ום 31  

בדצמבר   
 2018   2019

אלפי ש"ח   

)3,113 ( ( הסכנהה על סיםמי פנלדסהפ   (1,276   
ב   הארייםספכ      סדותומל עלחהללוכהוריטוטטסהסמהרויעש
34.19% עיל ל   34.19%  

)1,064 ( ( ללוכהי רוטוטטסהמס הר ויעשי לפשב וחממס ן וכסחי   (436  

      ים:אבהים מרומהגובעת הנהסכנהה על סיםמה( בדירי )היילע
87 סמרכיוי לצוכות בנירן מותאינשות אוצה   963   

321 - וח ורמס י כרים לצרועבמאינם שים דסהפ      
192)     - ( חיםדסים נמו משרנם ניבג, 2018מס משנת י כרים לצדסהפ  
167 - םדחיסים נמו משרא נלבגינם , 2018בשנת מס י כרים לצדסהפ      
191)     - ( חריםאוים מניזים שרהפבי ושינ  

489) ( ס(מטבת ה)הסכנהה על סיםמ   144   

15.7% ( צעוממי אפקטיבמס ור יעש   (11.3%   

בא ור 14 : - התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נ טו 

הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך 
והטבות בגין פיטורין.  

הטבות לאחר סיום העסק ה 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה  
או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, לפי סעיף 14 כמתואר להלן. התחייבויות החברה בשל  

כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה.  

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על מ שכורת 
העובד ותקופת העסקתו אשר לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.  

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה  
מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן: 

תכניות להפקדה מוגדרת 

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג-1963, על-פיו הפקדותיה  
השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת 
לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכני ות 
הפקדה מוגדרת. ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמ ו  בשנת 2019  לסך של  310  אלפי ₪ )שנה  

קודמת 110 אלפי ₪(, ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות. 

תכנית להטבה מוגדרת 

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל 
על ידי החברה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים. 
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בא ור 14 : - התחייבוי ות בשל הטבות לעובדים, נט ו )המש ך( 

א. הרכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים נט ו 

1. כל עובדי החברה נכללים במסגרת תוכנית הפקדה מוגדרת אשר חלים עליה תנאי סעיף 14 לחוק  
פיצויי פיטורין.  

2. סך התחייבות החברה ליום 31 בדצמבר 2019 בגין תוכנית להפקדה מוגדרת שאינה כלולה בסעיף 1  
לעיל הינה 993 אלפי ₪ )ליום 31 בדצמבר 2018 –  575 אלפי ₪(. ההפרשה הינה בגין דמי הסתגלות 
למנכ"ל ויו"ר החברה ובהתאם להסכמים העסקה שנחתמו עימם )לפרטים נוספים ראה באור 25  ה'  

להלן(. 

3. סך התחייבות החברה ליום 31 בדצמבר 2019 בגין הטבות לזמן קצר, הפרשה לחופשה– 342 אלפ י 
₪ )לי ום 31 בדצמבר 2018 -   126 אלפי ₪(, אשר מוצגים במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות. 

ב. השינויים בערך הנוכחי של ההתחי יבות 

 

 
   

אלפי ש"ח    
   

יתרה לי ום 1 בינואר 2018     -  
תוספות בשנת 2018 –  עלות שירות שוטף:       575 

  575 יתרה לי ום 31 בדצמבר 2018 
   

  418 תוספות בשנת 2019 –  עלות שירות שוטף 
   

 993 יתרה לי ום 31 בדצמבר 2019  

 

  

בא ור 15 : - זכאים ויתרות  זכות 

ליום 31 בדצמבר   
 2018   2019

אלפי ש"ח   
  

  :חוט ביכניוו ותחוט ביחברות
1,431  המשני חטמבשל ות יקדונפ   36,150   
 

1,102  חריםאות שבונח  10,958  
 

2,533  חוט ביניכוו ותחוט ביחברותכל ך ס  47,108  
 

35,403  שארמקבולים ותיותמרפ  11,033   
 

482  המשנוח טבין ות בגיחדה נשרכיות אוצה  2,920  
 

466  רתוכשמוכר ששל ות ברחאות ויייבחהתוים דובע  820   
1,150  לםשלות אוהוצותיםרשיי תנונקיםספ   3,115     ,
403  יותלתשממות וישרוות דסומ   187  

6  חריםאווח ט ביכניוס   208  
 

  40,443  65,391  
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בא ור 16 : - התחייבויות פיננסי ות  

א. התחייבויות פיננסי ות כוללות התחייבות בגין חכירה מימונית של משרדי החברה ומוצגות בעלות 
מופחתת.  בהמשך לאמור בביאור 3.טו' בדבר יישום IFRS16 )חכירות(, החברה רשמה ביום 1  
לינואר 2019 נכס שהינו זכות השימוש בנכס בחכירה, מול התחייבות פיננסית – התחייבות בגי ן 

חכירה, בגובה של 5,755 אלפי  ₪. 

שיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי החכירה העתידיים בהתאם למח"מ החוזי של החכירה עומד 
 על 5%  ריבית ריאלית שנתית. אור ך החיים של תקופת ה חכירה הינו  עד 9.5  שנים )תקופה ראשונ ה  

של כ –  3.5  שנים ועוד שתי תקופות אופציה של 3  שנים כל אחת(. 

ב. הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית לעיל ליום 31 בדצמבר 2019 הינו 5,561 אלפי  ₪. 

ג. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 נחתם נספח להסכם בדבר הקטנת דמי השכירות לתקופה  
של השנתיים הראשונות והארכת תקופת השכיר ות הכוללת בשנה. השינוי ים )הקיטון(  בערך הנכס 
מצד אחד ובמקביל בערך ההתחייבות מצד שני, שיירשמו במהל ך  שנת 2020  צפוי ים לעמוד  על   כ -   

400 אלפי ש"ח. 

בא ור 17 : - פרמיות שהורווח ו 

 

לשנה שהסתיימה ב יום   
31 בדצמבר 2019   

שיי ר  ברוטו  ביטוח משנה    
אלפי ש"ח    

       
22,779   יללכחוטיב בתוימר פכ"הס   77,602   100,381    )*   

       
5,267 החוורוהםרטשהימרפהתרתיביוניש  -   יוכינב   17,519   22,786         

       
17,512 וחוורוהשתוימרפכ"הס   60,083   77,595     

 

לשנה שהסתיימה ב יום   
31 בדצמבר 2018   

שיי ר  ברוטו  ביטוח משנה    
אלפי ש"ח    

       
 1,216   2,849   4,065 סה"כ פרמיות בביטוח כללי  

       
 1,105   2,590   3,695 בניכוי  -   שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה    

       
 111   259   370 סה"כ פרמיות שהורווחו  

 

*( בשנת 2019 לחברה שלושה ציי רכב, שהיקף הפרמיות שהתקבל מהם בענף רכב חובה עולה על 10% מסך הכנסות 
החברה, מתוכם שניים שהפרמיה שלהם עולה על  20%.   
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בא ור 18 : - רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימ ון 

לשנה שהסתיימה בי ום 31  
בדצמבר   

 2018   2019
אלפי ש"ח   

יותול ת   שאינןיותוייבחתהדנגכקיםזחומה    סיםכמנחיםוור
    חריםאון והה, אושת

 י שרהפיבית, רלמעט ות, נסי פינעותקשהמ( סדיםהפ )חיםוור
     ן:נד בגידיבידושער י שרהפה, דמהצ
 בעתודשיועדסהפוחוורדרךוגןה        וויש בוצגיםמהסיםכנ
1,621    - ית ונשארהה רכהה   

4 ייביםחוות אוולהכים וצגמהים סכנ   78  
םדדימ הנסיםננ פיסיםכמנהדמהצישרהפו *(    ריבית נסותכה
1,118    - דסהפווח ורך רדן וגהי וושב   

109    - דדניבידמות סכנה  

4 ן ומות מיסכנהוו טת, נוקעשהמים חוורכל הך ס   2,926   

בא ור 19 : - הכנסות מעמ לות 

 

 

לשנה שהסתיימה בי ום 31  
בדצמבר   

 2018   2019
אלפי ש"ח   

עמלת ביטוח משנה, בניכוי שינוי בהוצאות רכישה נדחות בג ין   
 45  8,871 ביטוח משנה 

 

בא ור 20 : - תשלומים ושינוי  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשיי ר 

 

 

לשנה שהסתיימה בי ום 31  
בדצמבר   

 2018   2019
אלפי ש"ח   

    
69,458  843 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוט ו   
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגי ן   

 251  55,460 חוזי ביטו ח 
 

 592  13,998 סה"כ תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
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בא ור 21 : - עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה א חרות 

לשנה שהסתיימה בי ום 31    
בדצמבר   

 2018   2019  
אלפי ש"ח   

     
1    השרכיות למע   1,034  

  
1,915  חרותאה שרכיות אוצה  15,084  

559 ( ( וטורבדחותנה שרכיוצאותהו בשינ   (  3,521(    
 

1,357  חרותאה שרכיות אוהוצקווישות אוצהות, למ עכסה"  12,597   

בא ור 22 : - הוצאות הנהלה וכלל יות 

 

 

 

לשנה שהסתיימה בי ום 31 בדצמבר   
 2018   2019  

אלפי ש"ח   
    

 2,424   8,003 שכר עבודה  ונל וות 
 370   5,353 פחת והפחתות 
 453   2,074 אחזקת משרדים ותקשו רת 
  -     2,786 שיווק ופרסום 

 479   1,162 ייעוץ משפטי ומקצו עי 
 49   1,667 אחרות 

 3,775   21,045 סה"כ )*( )* *( 
    
בניכו י:    

סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות  ותשלומים   
 536  2,351 בגין חוזי ביט וח  

סכומים שסווגו בסעיף עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה   
 1,915  15,084 אחרות  

    
 1,324   3,610 הוצאות הנהלה וכללי ות  

    
)*(        יןבגוצאותהללותוכיותללכוהלה הנצאותוה

718   ן בסךוכמי  6,898  :
  

זכותלומשרנשלוההני   דמיסכום)**(     רתחב  2019 נתש באםה   
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בא ור 23 : - רווח )הפסד( למני ה 

מספר מניות 
 2018   2019  

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות    

 -   300 יתרה לי ום 1 בינו אר  

 180 הנפקת מניות בי ום 1 לינואר 2018  -   

 15 הנפקת מניות בי ום 18 ביוני  2018  -   

 83 הנפקת מניות בי ום 19 ביוני  2018  -   

 9 הנפקת מניות בי ום 9 בספטמבר 2018  -   
  13 הנפקת מניות בי ום 9 בדצמבר 2018  -  
  300  300 סה"כ הון מניות מונפק ונפרע לי ום 31 בדצמבר 

 
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו לצורך  חישוב  

 237  300 רווח בסיסי למניה 

בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים 

פעילויות החברה בתחום ביטוח כללי, הכולל את ענפי הביטוח רכב רכוש, רכב חובה ורכוש אחר, חושפות 
אותה למגוון סיכונים שהעיקריים בהם הינם: סיכונים ביטוחיים, סיכוני שוק וסיכוני אשראי. לסיכונ ים 

אלה נלווים סיכוני נזילות, סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים, סיכוני מוניטין וסיכונים עסקיים.  

מבחני הרגישות לסיכוני שוק נעשו בדומה לאופן החישובים, על מצבת הנכסים וההתחייבויות לי ום 
הדיווח.  

א. תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים 

החברה פועלת לניהול סיכונים אשר יוודא קיומם של תהליכים לזי הוי, הערכה, מדידה, ניהול וניטו ר 
של סיכונים, באופן יזום ומתוכנן על מנת לאפשר, ככל הניתן, חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה, תו ך 
עמידה בדרישות הרגולטוריות ושמירה על יעדיה העסקיים של החברה, על המוניטין שלה  ועל 

איתנותה הפיננסית. 

בהתאם למתווה לניהו ל סיכונים שערכה החברה במסגרת הליכי קבלת הרישיון, מדיניות ניהול  
הסיכונים מגובשת במקביל לבניית התהליכים העסק יים, התשתית יים והאסטרטגיה של החברה,  
מתו ך כוונה  לאשרה  כדין  במוסדות החבר ה, במהלך  שנת  הפעילות  הקרובה . עם  זאת , החברה  מיישמת 

כבר עתה, ות וך כדי פעילות  שוטפת, עקרונות שונים לניהול סיכונים, ובין  היתר:  

- ממשל תאגידי הבנוי על שלושה קווי הגנה: הנהלות התחומים העסקיים, גורמי בקרה וניה ול 
סיכונים וביקורת פנימית. 

- הגדרה ברורה של חלוקת אחריות והאצלת סמכויות בנוגע לפעולות הכרוכות בנטילת סיכונים 
על הגורמים העסקיים בחברה. 

- קביעת מגבלות ותקרות חשיפה לסיכונים 

- יישום מסגרת ניהול סיכ ונים ראשונית, הכוללת פעולות לזיהוי, מדידה, הערכה וניטור סיכונים 
ומוקדי סיכון חדשים.  

- קי ום סביבת  בקרה  פנימית  המעוגנת  בנהלים  ברורים  והסדרת  אמצעי  פיקוח  ובקרה  על  הסיכונים, 
המאפשרים פיזור, קיזוז ו/או העברת הסיכונים לגורם אחר והגבלתם לרמה שנקבעה מראש. 
יצויין  כי  החברה  פועלת לקיד ום יישום   נהלים  והג דרת מסמכי  מדיניות  שונים, שהחברה מחוייב ת 
ליישם בהתאם להוראות הדין. מטבע הדברים, מאחר ומדובר בחברה בראשית דרכה, פעילות  

שכזו נבנית בשלבים, בהתאם לחשיבותם ומהות  החשיפה שב ה הם אמורים לטפל. 
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בא ור 24:   - ניהול סיכונים  )המש ך( 

א. תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים )המש ך( 

מנהל  הכספים  של  החברה , מונה , בהתאם  להקל ה  שהתקבלה  מהממונה, גם לתפ קיד מנהל  הסיכונים , 
וזאת לתקופה של עד ארבע שנים מיום קבלת רישיון המבטח של החברה )בהתאם להארכת תקופת 
ההקלה שקיבלה החברה מהממונה ביום 16 בפברואר 2020, משנתיים לארבע שנים(. בכובעו כמנהל 
הסיכונים והיכרותו המקצועית עם הנושא, הוא פועל ת וך ראייה אובייקטיבית של  הסיכונים, ועוב ד  
בשיתוף  עם בעלי  תפקיד  אחרים , ובין הי תר, האקטואר הממונה של החבר ה, יחידת  הבקרה  של  מנהל  
תיק  ההשקע ות –  פסגות  ניירות ער ך בע"מ, שהינה מנהלת תיק ההשקעות נוסטרו של החברה בהתאם 

להתקשרות במיקור חוץ )"חטיבת השקעות"(, מנהלת ציות ועוד.  

תפקידי  מנהל  הסיכונים  כוללים , בין  היתר , אחריות  לוודא  קיומם  של  תהליכי  עבודה  לזיהוי , הערכה , 
מדידה ודיווח ש ל סיכונים, והתייחסות לסיכונים הגלומים בתחומי פעילות ומוצרים חדשים  

ובעסקאות משמעותיות.  

אחד מתפקידי דירקטוריון החברה הינו לפק ח על פעולות עסק יות המערבות נטילת סיכונים  וכן ע ל  
תהליכי ניהול הסיכונים בחברה, באמצעות הגדרת מדיניות ואסטרטגיות בתחום ניהול הסיכונ ים 
כולל, בין היתר, נהלים בעניין ניהול סיכונים ומגבלות חשיפ ה לסיכונים,  וכן א ופן הציות  לנהלים  

ולגבולות החשיפ ה שנקבעו. כאמור לעיל, החברה מצויה  בגיבוש הליכים אלו.  

בחברה מתוכנן פורום לניהול סיכונים, שיתכנס על בסיס תקופתי, בהשתתפות מנהלי התחומים  
הרלבנט יים, שיכלול  לכל  הפחות  את  המנכ "ל, מנהל  הכספים  והסיכונים , מנהל  התביעות , מנהל  תחום 

הביטוח הכללי, מנהל מערכות מידע והיועצת  המשפטית. 

החברה מחוייבת ליישום מטרות ומדיניות החברה, ומשקיעה באמצעים להגדרת כלי בקרה בתחומי 
הסיכון השונים, ובני ה מראש של תהליכי עבודה, שיוסדרו באמצעות נהלי עבודה. כמו כן, החברה  

משקיע ה  משאבים במחשוב  ובתהליכי עבודה בתחום ניהול הסיכונים, תוך ציות לרגולציה שפור סמה. 

סיכוני שוק, נזילות ואש ראי 

פעילות ההשקעות של החברה מתבצעת במיקור חוץ על ידי מנהל תיק ההשקעות של החברה –   
פסגות  ניירות   ערך  )להלן :  "חטיבת  ההשקעות"(.  הפעילות  מתבצעת  בכפוף לתקנות ההשקעה ולחוזר י 
הרשות בנושא ניהול השקעות וסיכוני אשראי, ובהתאם למדיניות שמתווה הדירקטוריון. חוזר י 
הממונה בנושא ניהול סיכוני השקעות ואשראי מתווים תשתית לתמיכה ניהולית, מקצוע ית 
ותפעולית ומטרתם להבטיח קיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח לניהול סיכונים מסוג זה, להם חש וף 
המבטח. יובהר כי החברה מקיימת את דרישות הרגולציה בנושא תוך הסתייעות במחלקות הש ונות  

של פסגות. 

מגבלות שונות לחשיפות לסיכוני שוק, שנועדו לצמצם את הנזק שעלול להיגרם כתוצאה משינויים  
לא צפויים בשווקים, מתייחסות, בין היתר, לתקרות השקעה במניות, קרנות ונדל"ן, לחשיפה מרבית 
לאגרות חוב קונצרניות בהתאם לדירוג, לחשיפה מרבית להשקעה בודדת, לחשיפה למגזרי הצמדה , 
מגבלות חשיפה ללווה בודד ולקבוצת לווים וכן מגבלות על מתן אשראי בהתאם לסוגי בטחונות, 

חשיפה לריבית, וכיוצ"ב. מדיניות ניהול סיכוני השוק כפופה גם לתקנות ההשקעה.  

הכלי המרכזי למדידת סיכוני השוק נעשה בעיקר באמצעות תרחישי קיצון שונים, המהוו ים 
אינדיקציה להפסד אפשרי בתיק ההשקעות של החברה )נוסטרו(. תרחישים אל ה מבוססים על 
אירועים היסטוריים או היפותטיים וההנחות בבסיסם מתעדכנים תקופתית בהתאמה לשינויים  
בסביבה הכלכלית, בגורמי הסיכון ובמאפ ייני התיק,  ת וך התייחסות לחשיפות הנובעות ממאפייני 

 .)ALM( הנכסים לעומת ההתחייבויות

בהתייחס לסיכוני אשראי בחשיפה למבטחי משנה, מדיניות החשיפה למבטחי משנה אושרה על- יד י 
דירקטוריון  החברה, וזאת בהתאם לחוזר הממונה בעניין זה. 

לפירוט בדבר החשיפה לסיכוני אשראי ראה סעיף ו' להלן.  לפירוט בדבר החשיפה לסיכוני שוק ראה  
סעיף ג' להלן. לפירוט בדבר החשיפה לסיכוני נזילות ראה סעיף ד' להלן. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכונים  )המש ך( 

א. תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים )המש ך(

סיכונים תפעול יים 

הסיכון התפעולי הנו סיכון להפסד או הפרה אחרת כתוצאה מכשל או העדר בקרה אפקטיבית 
שמקורה באנשים, תהליכים, מערכות או ארוע חיצוני לארגון. הסיכונים התפעוליים העיקרי ים 
בחברה  מנוהלים על-ידי המנהלים האחראים על הפעילויות השונות, ומיושמים בשיטות העבודה, כך  

שמתחילת פעילותה, מוגדרים תהליכי עבודה מובנים וסדורים, המצמצמים חשיפות. 

סיכון משפטי וסיכ וני ציות 

על  מנת לסייע לחברה לקיים את אחריותה  למלא אחר דרישות החוק,  פועלת בחברה ממונה על צי ות 
ואכיפה, שהינה היועצת המשפטית של החברה. ניהולם  השוטף של הסיכונים המשפטיים וסיכוני  
הציו ת,  מתבטא  בעיקר  ב מתן  ייע וץ  משפטי  שוטף  של היועצת המשפט ית לאורגנים  המוסמכים  בחברה 
בנושאים השונים ה כרוכים בפעילות החברה, בהכנת מסמכי התקשרות, בניהול הידע  המשפטי  
בחברה, ובכלל זה עדכון הגורמים הרלבנטיים בשינוי הוראות דין ורגולציה לסוגיהם, אשר י ש  להם  
השלכה על עבודת החברה, בהתאמת מערך ההסכמים, הנהלים והמסמכים בחברה, לשינויים אל ה  
ובריכו ז התביעות המשפטיות נגד החברה. החברה החלה במיפוי סיכוני הציות שלה וניהול תוכנית 

הציו ת. 

סיכוני אבטחת מידע וסייבר 

חלק מהותי מפעילות החברה נשען על מערכות מידע שונות ולפיכך החברה פועלת במיוחד בתחום 
אבטחת המידע והסייבר להקטנת סיכונים הנוגעים לזליגת מידע או פגיעה בפרטיות. בהתייחס 
לסיכוני אבטחת מידע וסייבר, הדירקטוריון  אימץ ואישר מדיניות מערכות מידע, מדיניות בנושא  

אבטחת מידע וסייבר וכן מדיניות פעילות בענן.  

החברה נערכת להמשך פעילות בעת משבר )DRP( והמשכיות עסקית  בשני מישורים: הערכ ות 
לנפילת מערכות המחשוב והערכות לאירוע קטסטרופה במשרדיה הראשיים  של החברה. 

סיכוני שעת חירום והתאוששות מאסון 

במהלך הרבעון הראשון של  שנת 2020, החברה אישרה תכנית המשכיות עסקית והתאוששות מאסון  
ועדכנה את פנקסי החירום שלה. עוד קודם לכן, בחברה הוגדרו נהלים לשעת חירום, לרבות  ביחס 
לאירועי סייבר, המסדירים את אופן ההתנהלות עם קרות כל אחד מן האירועים הנ"ל. בנוסף, 
מתבצעים  תרגולים  בחבר ה לאירוע  משבית  ) קטסטרופל י(, בו  מתורגלים  תהליכים  לוגיסטיים  נבחרים 
ומופעלות תוכנות ומערכות מרכזיות מהאתר החלופי שבענן. במהלך חודש פברואר 2020, ערכה  
החברה תרגיל לשעת חירום המדמה אירוע של רעידת אדמה. לעניין הערכות החברה להתפשטות  

נגיף הקורונה בארץ ובעולם ראה באור 27 להלן.   

 

ב. דרישות חוקי ות 

על גופים מוסדיים מוטלת חובה חוקית למנות מנהל סיכונים שתפקידיו העיקריים הינם: 

זיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים לחוסנו של המבטח ולעמידה בחבותו למבוטחים 
קיימים ועתידיים.  

כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי אמות מידה  
שיוגדרו על ידי המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו, בין היתר באמצעות תרחישים .  

הערכת ההון העצמי הנדרש )ההון הכלכלי( מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים המהותיים תו ך 
התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים. 

דיווח תקופתי למנהל הכללי, לדירקטוריון ולוועדת ההשקעות בדבר הסיכונים. 

בהתאם להקלה שקיבלה מרשות שוק ההון כאמור לעיל, החברה מינתה כמנהל סיכונים את מנהל 
הכספים של החברה, באופן זמני למשך עד שנתיים מיום קבלת הרישיון. לאחרונה הוארכה ההקלה    
כך שמנהל הכספים יכול לכהן כמנהל הסיכונים לתקופה של עד 4 שנים מיום קבלת הרישיון. מנ הל 

הסיכונים אחראי בין השאר, ליישום הדרישות הרגולטוריות בתחום זה.  
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בא ור 24 : - ניהול סיכונים  )המש ך( 

ב.  דרישות חוקיות  )המש ך(

ניהול הסיכונים בחברה מונחה על-ידי דרישות רגולטוריות אשר פורסמו במהלך השנים האחרונות, 
הכוללות, בין היתר:  

- החוזר המאוחד, פרק 10 ניהול סיכונים בגופים מוסדיים. 

- הוראות לניהול סיכוני אשראי, הערכתם והבקרה על יהם. 

- הוראות בנושא ניהול החשיפה למבטחי משנה. 

- הוראות לטיפול בקטגוריות ספציפיות של סיכונים תפעוליים: מעילות והונאות, אבטחת מידע, 
 .(SOX) סיכוני טכנולוגיות מידע, ניהול המשכיות עסקית, סיכוני ציות  ובקרה על דיווח כספי

- לעניין הקלות שהחברה קיבלה בקשר לעמידה בהוראות משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 
Solvency II, ראה באור 1 ג' לעיל. 

החברה מיישמת את דרישות החוקים והחוזרים, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו וכן בהת אם 
להקלות שקיבלה  החברה בנושאים אלו, ראה ביאור 1 ג'  לעיל. 

ג. סיכוני שו ק 

1. סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים, 
התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק. סיכוני  
שו ק כוללים, בין היתר, סיכונים הנובעים משינויים בשערי הריבית, בשערי מניות, במרווחי  

אשראי, במחירי הנדל"ן, במדד מחירים לצרכן ובמטבע חוץ. 

2.   מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שו ק   

להלן ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינו י במשתנים אלה על הרווח )הפסד ( לשנה  ועל ההכנס ה 
הכוללת )הון עצמי(. ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על השווי הכלכלי. 

ניתוח הרגישות הינו ביחס לנכסים הפיננסיים, וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בגין משתנ ה 
הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח, ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים קבועים. כך, למשל, 

השינוי בריבית הינו בהנחה, שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו.  

ניתוח הרגישות, מביא לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות.  

יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות, כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס לשינויים  
שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם שינויים. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ג.    סיכוני שו ק )המש ך( 

ליום 31 בדצמבר 2019 

 

שיעור השינוי  
בשע"ח של   שיעור השינוי במדד   השקעות במכשירים  
מטבעות    המחירים לצרכ ן   הוניים )2(   שיעור הריבית )1(    

 -10%   +10%   -1%   +1%   -10%   +10%   -1%   +1%  
אלפי ש "ח   

 )323(   323   )33(   33   )651(   651   1,162   )970( רווח )הפס ד( 
הכנסה כוללת   

 )323(   323   )33(   33   )651(   651   1,162   )970( )הון עצמי( )3( 

  

ליום 31 בדצמבר 2018 
שיעור השינוי  

בשע"ח של   שיעור השינוי במדד   השקעות במכשירים  
מטבעות    המחירים לצרכ ן   הוניים )2(   שיעור הריבית )1(    

 -10%   +10%   -1%   +1%   -10%   +10%   -1%   +1%  
אלפי ש "ח   

 -     -     6   )6(   -     -     )77(   288 רווח )הפס ד( 
הכנסה כוללת   

 -     -     6   )6(   -     -     )77(   288 )הון עצמי( )3( 

)1( ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים 
בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה ניתוחי הרגישות הינם ביחס לערך בספרים של 
המכשירים וביחס למכשירים עם ריבית משתנה ניתוחי הרגישות הינם ביחס להשפעה על התוצא ות 
הכספיות, במהלך השנה השוטפת. בבאור סיכון ישיר להלן נכללו מזומנים ונכסי חוב והתחייבויות בגין  

חוזי ביטוח. כמו כן נכללה השפעת שינוי הריבית על ההתחייבוי ות הביטוחיות ככל  שנדרש. 

שיעור הנכסים מתוך סך הנכסים שהופעל עליהם ניתוח הרגישות ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם בכ- 
71% )שנה קודמת בכ- 63%(.  

ההשפעה של ירידה של 1% בשיעור הריבית או עלייה של  1%  בשיעור הריב ית על הרווח והרווח הכולל בגין  
התחייבויות ביטוח יות כלולה בניתוח הרגי שות הנ"ל ליום  31  בדצ מבר 2019  )וההשפעה של פרמטר זה  הינה  

זניחה לי ום 31 בדצמבר 2018(. 

במסגרת חישוב ההתחייבויות הביטוחיות בוחנת החברה מעת לעת את שיעורי הריבית המשמשים  
בחישוב ההתחייבוי ות הביטוחיות  וזאת בי חס למאפיני  ההתחייב ות, המח "מ הרלונטי  והריבית המתאימה  
לכל אחת מתחומי ההתחייבויות.  בניתוח  הרגישות לשינוי בשיעור הריבית נכללו השפעות השינוי בשיעורי  

הריבית להיוון כאמור. 

)2( השקעות במכשירים  שאין להם תזרים קבוע, או לחילופין לחברה אין מידע ביחס לתזרים.  

)3( ניתוחי הרגי שות ביחס להכנסה הכוללת מביאים לידי ביטוי גם את ההשפעה על  הרווח )הפסד( לשנה.  
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ג.    סיכוני שו ק )המש ך( 

 סיכון ריבית ישיר.    3

סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן של הנכס א ו 
ההתחייבות. סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית במזומן. תוספת המילה "ישיר"  
מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים אחרים אבל לא באופן 

ישיר, כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המנ יות 

להלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי החשיפה לסיכוני ריב ית: 
ליום 31 בדצמבר    

 2018   2019  
אלפי ש"ח   

     יר:ש ין ריביתוכ עם סיסיםכנ

- םסחיריוב חי סכנ   47,288  
6,001 םסחיריאינם שוב חי סכנ   4,576  
- ות רחאות נסיות פינקעשה   420  
43,587 יםמנוזמויושוים מנוזמ   17,253    

2,841 המשנוח ט ביכסינ   71,053  

52,429 ( 1)שיר  ייתן ריבוכ עם סיסיםכ הנלכך ס   140,590  

31,168 ריש ין ריביתוכלא סילים סכנ   56,672  

83,597 םכסי הנלכך ס   197,262  

     שיר: י ריביתוןכ עם סיותויייבחהת

4,002 ( 2 )חוטיי בזוחן ות בגיויייבחהת   88,160  

- ות נסיות פינויייבחהת   5,561   

- םחריא   -  

4,002 רשייית ן ריבוכ עם סיותויייבחההתכל ך ס   93,721   

41,018 ( 3 )רשי יתיבירן וכלא סילות ויייבחהת   66,384   

38,577 וןה   37,157    
 

83,597 יותוייבחההתון וההכל ך ס  197,262   

)1( נכסים שאין להם סיכון ריבית ישיר כוללים,  מניות וחלק מהשקעות פיננסיות אחרות,  רכוש  
קבוע, הוצאות רכישה נדחות, נכסים בלתי מוחשיים, נכסי מסים נדחים ושוטפים וכן נכסים 

פיננסיים שסיכון הריבית בגינם הינו נמוך יחסית )פרמיות לגביה וחייבים ויתרות חובה(. 

)2( ההתחייבויות הביטוחיות המהוונות הינן בענף רכב חובה. שיעור ריבית ההיוון הינו 0.75%  
לשנה. אופן קביעת ריביות ההיוון המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות מפורט 
בסעיף ה' בבאור זה בחלק המתייחס להנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה 

האקטוארית. 

)3( התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר כוללות עתודות למס נדחה ויתרות זכות למיני הן. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך(

ג.  סיכוני שוק )המש ך( 

   התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ופירוט ה   .4     

 

ליום 31 בדצמבר 2019   
פריטים   במטבע     

לא  חוץ או  בש"ח  בש"ח 
פיננסים  בהצמדה  צמוד  לא 

סה"כ  ואחרים  אליו  *(  למדד  צמוד   
אלפי ש"ח   

25,377 שיםחומי לתכסים בנ   25,377   -   -   -  
482 םדחיסים נמי סכנ   482   -   -   -  
4,080 דחותה נשרכיות אוצה   4,080   -   -   -  
6,381 עוקבש וכר   6,381   -   -   -   
71,053 המשנוח ט ביכסינ   -   -   71,053   -  
370 טפיםושים סמי סכנ   -   -   370   -  
7,540 הובחות רויתים ייבח   -   -   -   7,540   
2,970 הלגבית ורמיפ   -   -   2,970   -  
           ות:נסיות פינקעשה

47,288 םסחיריוב חי סכנ   -   781   24,370   22,137  
       םאינשובחכסינ

4,576 םסחירי  -  -  544  4,032  
5,627 יותמנ   5,627   -   -   -  
4,265 תורחא   3,845   11   409   -  

       יותסננפיות קעשה"כ הס
61,756 תורחא  9,472  11  25,323  26,169  
         מניםוזמווישומניםוזמ
17,253 םחריא  -  68  -  17,185  
197,262 םכסי הנלכך ס   45,792   860   99,716   50,894  

 *(כל הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית.  
חשיפת החברה למטבע חוץ, בעיקר דולר ויור ו הינה במסגרת ההשקעות הפיננסיות של החברה. 
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ג.  סיכוני שוק )המש ך( 

 )המשך(  התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ופירוט ה   .4     

ליום 31 בדצמבר 2019   
פריטים   במטבע     

לא  חוץ או  בש"ח  בש"ח 
פיננסים  בהצמדה  צמוד  לא 

סה"כ  ואחרים  אליו  *(  למדד  צמוד   

אלפי ש"ח   
37,157   וןה"כ הס   37,157   -   -   -  

           ות:ויייבחהת
 ן ות בגיויייבחהת

 אינם שוח טי  בזיוח
88,160 האוש  תייולת   -   -   88,160   -   

 של ות בייבחהת
 ובדים,   לעהטבות

993 וטנ   -   -   -   993  
65,391 ות כזות רויתים אכז   -   -   -   65,391   

 ות ויייבחהת
5,561 יותסננפי   -   -   5,561   -  
כל ך ס

160,105 ות ויייבחההת   -   -   93,721   66,384   
 ן וההכל ך ס
197,262 יותוייבחההתו   37,157   -   93,721   66,384   

 ה פשיחכל הך ס
8,635    - ( תזניאמ   860   5,995   (15,490  
בסיס י סכלנה שיפח
ים רשיכמות צעמאב

י ח  במוננגזרים
)1,327 (   ( - - תאדל   -   (1,327        
)1,327 ( ( ( השיפחכל הך ס   8,635   (467   5,995   (15,490   

 *( כל הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית. 
חשיפת החברה למטבע חוץ, בעיקר דולר ויורו הינה במסגרת ההשקעות הפיננסיות של החברה. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ג.  סיכוני שוק )המש ך( 

 )המשך(  התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ופירוט ה   .4     

ליום 31 בדצמבר 2018     

פריטים   במטבע     
לא   חוץ או  בש"ח  בש"ח   
פיננסים   בהצמדה  צמוד  לא   

סה"כ  ואחרים  אליו  *(  למדד  צמוד   
אלפי ש"ח   

 
27,847       שיםחומי לתים בסכנ  27,847    -    -  -   
489 םדחיסים נמי סכנ  489     
559       דחותה נשרכיות אוצה  559    -    -  -   
1,309       עוקבש וכר  1,309    -    -  -    
2,841 - - - המשנוח ט ביכסינ        2,841     
480 - - - טפיםושים סמי סכנ        480     
358 - - - הובחות רויתים ייבח           358   
126 - - הלגביות רמיפ       -        126  
      ות:רחאות נסיפינות קעשה

6,001 - - - םסחיריאינם שוב חי סכנ           6,001  
יותסננ פי    עותקשהכסה"

40,010 - תורחא  30,204     3,321  6,485  
מניםוזמ     ויושומניםוזמ
43,587 - - םחריא        -  43,587  

83,597 - םכסי הנלכך ס  30,204     3,321  50,072  

 *( כל הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ג.  סיכוני שוק )המש ך( 

 )המשך(  התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ופירוט ה   .4     

ליום 31 בדצמבר 2018   

פריטים   במטבע     
לא  חוץ או  בש"ח  בש"ח 

פיננסים  בהצמדה  צמוד  לא 
סה"כ  ואחרים  אליו  *(  למדד  צמוד   

אלפי ש"ח   
      וןה"כ הס

38,577       : ותויייבחהת  38,577    -    -  -    
      י זוחן ות בגיויייבחהת
   ייולנם תשאיוח טבי
4,002 - - האושת        -  4,002      

     של ות בייבחהת
 ובדים,   לעהטבות

575 - - - וטנ           575  
40,443 - - - ות כזות רויתים אכז               40,443   
45,020 - - ות ויייבחההתכל ך ס            4,002  41,018   

     ן וההכל ך ס
83,597 - יותוייבחההתו  38,577     4,002  41,018   

     ה שיפחכל הך ס
)8,373    - ( - ( תזניאמ     681(  9,054  

    בסיס י סכלנה שיפח
ים רשיכמות צעמאב

י ח  במוננגזרים
                - - - - - אלתד

)8,373    - ( - ( השיפחכל הך ס         681(  9,054   

    

 *( כל הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית.
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ג.  סיכוני שוק )המש ך( 

 החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הונייםפירוט    .5     

ליום 31 בדצמבר 2019   
נסחרות        נסחרות 
במדד   במדד תל 
 % לא  מניות  אביב 

מסה"כ  סה"כ  בחו"ל  סחיר  125  היתר    
אלפי ש"ח     

            קשמנף ע
9.8% - השיתע   550      13   17   520   
20.2% ל"ןד ונויבינ   1,138   361   -   44   733   
1.6% מיםומל שח   90   90   -   -   -  
1.8% רחסמ   102   -   -   81   21  
0.8% יירות ותנאותולמ   46   -   -   -   46   
18.2% שבחמותירשיושורת קת   1,025   623   -   -   402   
14.3% קיםבנ   805   43   -   -   762  
6.4% ייםסננ פיותיםרשי   361   75   -   10   276   
26.9% חריםאים יקס עותיםרשי   1,510   394   -   599   517  

            
100% םכסי הנלכך ס   5,627   1,586   13   751   3,277  

ד. סיכוני נ זילות 

סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד 
בהתחייבויותיה.  

1. החברה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה לשלם תביעות  
והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד. אולם, חלק 
ניכר מהתחייבויותיה  הביטוחיות אינן חשופות לסיכון הנזילות בגלל אופיים של חוזי הביטוח  

כמתואר להלן. 

יצוין, עם זאת, כ י צורך אפשרי  לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן  קצר כתוצאה מהתממשות 
של ארוע קטסטרופה אשר יפגע בו זמנית במספר ענפי ביטוח ויגרום לעליה חדה בלתי צפויה  
בתביעות, עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח 

ישקפו את שווי השוק שלהם. 

2. ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 כוללות השקעה בנכסים פיננסיים 
סחירים בסך של כ-57,156 אלפי ש"ח, הניתנים למימוש מיידי. כמו כן, לחברה יתרת מזומנים 

ושווי מזומנים  של 17,253 אלפי ש"ח )לי ום 31 בדצמבר 2018-  43,587 אלפי ש" ח(. 

3. על-פי תקנות דרכי ההשקעה על החברה להחזיק בנכסים נזילים )דהיינו אגרות חוב ממשלתיות 
או מזומנים ושווי מזומנים( בסכום שלא יפחת מ-30% מההון העצמי המזערי הנדרש ממנה, 

בהתאמות המפורטות בכללי ההשק עה. 
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 ניהול נכסים והתחייבויות 

החברה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו. הטבלא ות 
להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות של החברה. 

מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח כללי נכללו בטבלאות כדלקמן. 

התחייבויות בגין תביעות רכב חובה  והתחייבויות אחרות בגין יתר עסקי ביטוח כללי בהתאם למועדי 
התשלום החזויים על בסיס אומדן אקטוארי.  א חר -  מדווח תחת העמודה "ללא מועד פירעון  מוגדר". 

, ברוטוהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי

 

ללא   מעל 5      מעל 3    מעל    
מועד  מעל  שנים  שנים  שנה 
פרע ון    10 ועד  ועד 5   ועד  עד 

סה"כ  מוגדר  שנים  10  שנים  שנים  3  שנים  שנה 
אלפי ש"ח 

ליום 31 בדצמבר         
 90,350   -  2,444  23,623  21,994  28,130  14,159  2019

ליום 31 בדצמבר         
 4,099   -  108  1,046  974  1,347  624  2018

 

 

 

ה. סיכונים ביטוחיים 

פיזור, הקטנה או הגבלה של הסיכונים הביטוחיים, מיושמים הן באמצעות נהלי חיתום, תמחור 
וכללים לקבלת עסקים והן באמצעות הסדרי ביטוח משנה נאותים, בשים לב לגודל החברה. 

תהליכי ניהול הסיכונים השונים בתחום הביטוח כוללים, בין היתר: תמחור אקטוארי והערכת 
התחייבויות ביטוחיות, תמחור מוצרים חדשים והסכמים קולקטיביים, נהלים ומגבלות חיתום 
ביחידות העסקיות השונות, קביעת וניהול ביטוח משנה, מעקב אחרי רווחיות הכיסויים בפוליסות.  
בנוסף מבוצעים תהליכי זיהוי ובקרה של סיכונים אקטוארים חדשים וקיימים, באמצעות דיווחים  

תקופתיים מהאקטואר הממונה. 

סיכוני הביטוח כוללים, בין  היתר: 

1. סיכוני חיתום: הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בי ן 
הסיכון בעת התמחור וקביעת הפרמיה, לבין ההתרחשות בפועל כך שהפרמיות הנגבות אינן 
מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות. הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצא ות 
העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ואו בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמים 
שונים. הגבלתו של הסיכון נעשית באמצעות תהליכי חיתום המותאמים לכל סוג מוצר ביטוחי 

ועל ידי  העברתו של חלק מהסיכון למבטחי משנה. 

2. סיכון  קטסטרופה : חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה ) קטסטרופ ה( , כגון אסון טבע,  
מל חמה, טרור, נזקי טבע או רעידת אדמה, יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה. אירוע הקטסטרופה  

המהותי אליו חשופה החברה בארץ הינו רעידת אדמ ה.  

גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כלל י בשייר עצמי ליום 31 בדצמבר 2019, כתוצאה  
  MPL (  מהחשיפה לנזק בודד גדול  או  הצט ברות נזקים בגין איר וע גדול במיוח ד,   בהסתברות נזק מירב י

בשייר( של  כ-   1.8%, הינו  נמוך וזאת בהתאמה ל היקף  הפ עילות של החברה  בענפי הרכוש . 

החברה מנהלת סיכון זה באמצעות העברתו למבטחי משנה בחו"ל במסגרת חוזה לא יחסי מסוג  
Excess of Loss וחוזה יחסי מסוג Quota Share.  לעניין נתונים בד בר מוצרי הביטוח השוני ם,   
ש בגינם נוצרת למבטח חשיפה לסיכונים הביטוחיי ם, ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי  

סיכונים ביטוחיים להל ן.    
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  סיכוני רזרבה:  .3

הסיכון להערכה לא נכונה של ההתחייבויות הביטוחיות אשר  עלולה לגרום לכך שהרזרבות  
האקטואריות אינן מספקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעות.  המודלים  האקטוארי ם  על פיהם בן  
היתר מעריכה החברה את התחייבויותיה הביטוחיות,  מבוססים על כך שדפוס ההתנהגות והתביעות  

בעבר מייצג  את  העתיד לקרות. חשיפת החברה מורכבת מהסיכונים הבאי ם:  

- סיכון מודל -  הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו/או להערכת ההתחייבויות הביטוחיות. 

- סיכון פרמטר - הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וביניהם הסיכון שהסכום שישולם עב ור 
סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של החברה, או שמועד סילוק ההתחייבויות הביטוחי ות, 

יהיה שונה מזה הצפוי.  

ועד ת  קמיני ץ-  

בעקבו ת  תיקון התקנות, התעוררה שאלה מערכתית לגבי השלכותיו על ריבית ההיוון של הפיצויי ם 
בשל נזק לגוף בנזיקי ן, ובכלל זה, האם יש להתאים את שיעור ריבית ההיוון בנזיקי ן לזה שנקבע  
בתקנות הביטוח הלאומי, שכן לאורך השנים, שאלה זו הגיעה לפתחם של בתי המשפט בערכ אות  

השונות, אשר פסקו בעניין פסיקות סותרות.   

השאל ה הובא ה לפתח ו ש ל בי ת המשפ ט העליו ן ב - ע "א 17/3751 המאג ר הישראל י לבי טוח י רכ ב נ '  
פלונ י. נוכח מרכזיות השאלה, פנה בית המשפט העליון ליועץ המשפטי לממשלה שהודיע לו, כי לאור  
מורכבות הנושא, תוקם ועדה בין משרדית שתבחן את  העניין וביקש, על כן, להמתין עם פסק הדין,  

עד לקבלת המלצותיה.   

ע ל  רקע זה מונתה ועדה בי ן- משרדית של משרד המשפטים ומ שרד האוצר )להלן: "ועדת  קמיני ץ" או  
"הוועדה"( שנתבקשה לבחון את סוגיית ריבית ההיוון המתאימה לחול על פיצוי נזיקי ואם יש  
להתאים את שיעור ריבית ההיוו ן  בנזיקי ן  לזה שנקבע בתקנות ההיוון. ועדת  קמיני ץ  הגיעה למסקנה  
כי אין להשוות את ריבית ההיוון הנזיקית לזו הקבועה בתקנ ות ההיוון וקבעה כי גובה ריבית ההיוון  
יישאר בשלב זה 3%. עם זאת הועדה המליצה כי ניתן יהיה לשנות את ריבית ההיוון שנקבעה,  
בהתאם למנגנון בדיקה שיבוצ ע  אחת לשנתיים, על בסיס בדיקה ביחס לתשואה המתקבלת מהשקעה  
באג"ח קונצרנ י AA לתקופה של 25 שנים בחצי השנה שקדמה לאותו  מועד. ככל שתמצא חריגה  
של למעלה מאחוז לכיוון מסוים, יעודכן שיעור הריבית על ידי החשב הכללי )להלן: "מנגנון העדכון"(  

וזאת למעט בנסיבות חריגות, כמפו רט בהמלצות הועדה . 

ביו ם 8 באוגוסט, 2019 נית ן ע ל- ידי בי ת- המשפט העליון פסק דין בע"א 17/3751 הנ"ל. בפסק הדין  
נקבע, בה תבסס בין היתר על המלצות וועדת קמיני ץ, כי שיעור ריבית ההיוון בנזיקי ן ימשיך לעמוד  
על  3%  )ולא יותאם לשיעור של  2%  כפי שנקבע בתיקון תקנות המוסד לביט וח לאומי(, עד להכרעה  
אחרת של המחוקק. פסק הדין אימ ץ את מנגנון העידכו ן וכ ן התייחס גם לריבית ההיוון בתביעות  
שיבוב של  המוסד לביטוח הלאומי, וציין, כי מן הראוי שריבית ההיוון לצורך השיבוב על ידי  המ ל"ל  

תהיה זהה לריבית ההיוון  בנזיקי ן.   

במסגר ת  פסק הדין נקבע כי ביחס  לשיעור ריבית  ההון ן  שישמש לצורך ניכוי תגמולי המוסד לביטוח  
לאומי מתגמולי הביטוח למבוטחים, ולצורך תשלום תביעות שיבוב  למוסד לביטוח לאומי, בתקופת  
הביניים עד לתיקון חקיקה מתאים, תעמוד בתוקף הסכמת הצדדים לנכות את סכומי הגמלאות  

מתגמולי הביטוח למבוטחים לפי ריבית הי וון של  3%.  

ע ל  פס ק  הדי ן  הוגש ה  בחוד ש  ספטמב ר  2019  בקש ה  לקיו ם  דיו ן  נוס ף  שטר ם  נדונ ה.  

בשל ב זה, המחוקק עדין לא נתן דעתו ביחס לתקנות ההיוון, ונוכח א י הודאו ת באשר לשיקולים  
לבחינת התאמת הריבית ככל שתהיה חריגה מרצועת הניוד כאמור לעיל , לא נית ן להעריך את  
ההתפתחויות בנושא. מכל מקום להערכת אקטואר החברה ההפרשות להתחייבויות ביטוחיות  

כוללות מרווחי זהירות נאותים. 
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 :תיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם החברה פועלת .4

חוזי הביטוח שהחברה ערכה עד לי ום 31 בדצמבר 2019 כוללים חוזי ביטוח בענף רכב חובה, ע נף 
רכב רכוש ופעילות זניחה בביטוחי דירות. 

פוליסת ביטוח רכב חובה מכס ה את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי  
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 בשל נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב 
מנועי לנהג ברכב, לנוסעים ברכב, או להולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב. תביעות ברכב חובה 
מתאפיינות ב-"זנב ארוך, דהיינו לעיתים חולף זמן רב ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק  

הסופי של התבי עה. 

פוליסה לביטוח נזקי רכב  רכוש  )מקיף  ונזקי רכב רכוש צד ג'(  מעניקים למבוטח כיסוי לנזק רכוש.  
הכיסוי בדך כלל מוגבל לשווי הרכב שניזוק. התעריף לביטוח רכב רכוש מחייב אישור, כמו גם 
אישור הפוליסה בכללותה, על ידי הממונה והינו תעריף אקטוארי ובחלקו דיפרנציאלי  )שאינו  
אחיד לכלל המבוטחים ומותאם לסיכון(. התעריף האמור מבוסס על מספר פרמטרים, הן אלה  
הקשורים לרכב המבוטח בפוליסה )כגון סוג הרכב, שנת הייצור, וכיו"ב( והן אלה הקשורים  
לאפיוני המבוטח )גיל הנהג, ניסיון תביעות וכו'(. תהליך חיתום מתבצע בחלקו באמצעות התעריף  
עצמו ובחלקו באמצעות מערכת נהלים שנועדו לבדוק את נסיון התביעות של המב וטח ממבטח 
קודם במשך שלוש שנים אחרונות, הצגת אישור מיגון עדכני וכו', ומשולבים באופן ממוכן בתהליך  

ההפקה של הפוליס ות.  

במרבית ההמקרים, הפוליסות בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה. כמו כן, במרבית 
המקרים, תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטו ח. 

ביטוחי דירות מיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו או לרכוש צד ג' שמקור ו 
בנכס המבוטח. הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש, התפוצצות,  
פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע. ביטוח י דיר ות רכוש כולל ים בדרך כלל  פרקים לכיסוי חבות לצד 
ג׳ וחבות מעבידים לעובדי משק הבית. במרבית המקרים, תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות 

בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח, למעט בגין הכיסוי בפרקי החבויו ת. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ה.   סיכונים ביטוחיים )המשך(

 האקטוארית בביטוח כלליעקרונות חישוב ההערכה .    5     

כללי 

 

)א( ההתחייבויות בגין חוזי ביט וח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים:  

- הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 

- הפרשה לפרמיה בחסר. 

- תביעות תלויות, כולל הפרשה להוצאות עקיפות לסילוק תביעות. 

- בניכוי הוצאות רכישה נדחות. 

ההפרשה לפרמיה ש טרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבים בדרך שאינה תלויה  
בהנחות כל שהן ולכן אינן חשופות לסיכון הרזרבה.  

)ב( בהתאם להוראות הממונה, התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר, על-פי שיטות  
אקטואריות מקובלות. ההערכות מתבססות, בעיקרן, על ניסיון העבר של התפתחות סכום 
התשלומים וההערכות הפרטניות. הערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת ברוטו וברמת 
ביטוח משנה בנפרד. שיבובים והשתתפות עצמית שתגב ה מהמבו טחים, מחושבים על בסיס 

ניסיון העבר המשתקף בנתוני המודל האקטוארי.  

)ג( השימוש בשיטות אקטואריות המבוססות על התפתחות התביעות מתאים בעיקר כאשר 
קיים מידע יציב ומספק בתשלומי התביעות ובהערכות הפרטניות כדי להעריך את סך עלות 

התביעות הצפויה.  

כן נכללות הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא ימשכו בעתיד 
וכן במצב שבו החברה נמצאת בשלבי פעילות ראשוניים וטרם נצבר ניסיון נרחב ויציב . 
לדוגמה : עקב אירוע  חד פעמי, שינויים פנימיים, כגון שינוי בתמהיל התיק , במדיניות החיתום 
ונוהלי הטיפול בתביעות וכן בגין השפעת גורמים חיצוניים כגון פסיקה משפטית, חקיקה  
וכו'. כאשר שינויים כאמור לעיל, לא באו לידי ביטוי באופן מלא בניסיון העבר, האקטואר 
מעדכן את המודלים ו/או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך הערכות סטטיסטיות ו/א ו 

משפטיות לפי העניין.  

)ד( בתביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי, העתודה נקבעת )בברוטו ובשייר( על סמך חו ות 
דעת מומחי החברה, ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים. 

)ה(  חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם )יחסי /בלתי 
יחסי(, ניסיון התביעות בפועל והפרמיה שהועברה למבטחי משנה. 

 פירוט השיטות האקטואריות בענפי הביטוח העיקריים .   6     

הענפים בהם בוצעה הערכה על בסיס מודלים אקטואריים סטטיסטיים הינם רכב חובה,  רכב 
רכוש ומקיף לדירות.  

בכל הענפים )המקובצים והלא מקובצים( הערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוט ו 
וברמת המשנה בנפרד. התביעות התלויות ברמת השייר חושבו כהפרש ביניהן.  

ענף רכב חובה 

בענף רכב חובה חושבה עתודה בהתבסס על שיעור התביעות בבסיס התמחור של הפוליסות  
שנמכרו בתוספת מרווח סיכון )סטיית תקן(, בתוספת הערכת חלק החברה בהפסדי הפול תו ך 
שימוש במקדם היוון לתזרים הצפוי. חישוב שיעור ריבית ההיוון מתבסס על שיעור התשוא ה 
הגלומה בתיק הנכסים. התשואה הריאלית הפנימית הגלומה בנכסי החוב המוחזקים כנגד 

ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חובה, בהתחשב בהערכת החברה למח"מ ההתחייבות. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ה.   סיכונים ביטוחיים )המשך( 

 המשך( ) ות האקטואריות בענפי הביטוח העיקרייםפירוט השיט.    6     

במסגרת הערכת עתודות הביטוח בענף רכב חובה נערכו אומדנים להערכה מיטבית של התבי עות  
התלו יות וכן חושב מרווח סטיית תקן בהתחשב כי מדובר בחברה שנמצאת בשלבים הראשונ ים 

של פעילותה ואין לה מידע סטטיסטי משלה, בהתאם גם טרם הוכר רווח חיתומי .  

ענף רכב רכוש 

בענף רכב רכוש בוצעה הערכה אקטוארית לחישוב העתודות לתביעות תלויות על פי שיטת 
המשול שים, על בסיס נתוני התביעות ששולמו,  תוך הבחנה בין סוגי הכיסוי לרכב מקיף  /  צד ג'. 
מאחר ולחברה הצטברו נתוני תביעות של שנה אחת בלבד, וכמות הרכבים בח שיפה עדיין נמוכ ה, 

האקטואר הסתמך בעת הערכה גם  על המידע הכללי הקיים בענף ובהתבסס  על ניסיונו המקצועי. 

 

 בחינת נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי .7

החברה בוחנת את נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי שנכללו 
בעמדת הממונה מחודש ינואר 2015. בהתאם לעקרונות אלו:  

)א( עתודה שחושבה על ידי אקטואר, תח שב כ"עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" אם 
קיים סיכוי סביר למדי - likely fairly - כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסו י 
התחייבויות המבטח. לגבי תביעות תלויות בענפי חובה וחבויות הבחינה של "סיכוי סביר 
למדי" תכוון לאומדן הסתברות של 75% לפחות. יחד עם זאת, ככל שישנן מגבלות בניתוח 
הסטטיסטי, יפעיל האקטואר שיקול דעת ויתכן שימוש בשיטות אקטואריות מקובלות.  

במסגרת זו יש להתייחס לסיכון הרנדומלי ולסיכון הסיסטמי. 

)ב( שיעור היוון תזרים המזומנ ים -   ריבית ההיוון המתאימה לבחינת נאותות ההתחייבויות בביטוח  
כללי תבוסס על עקום ריבית חסרת סיכון תוך התאמתו לאופיין הבלתי נזיל של ההתחייבויות  

הביטוחיות ובהתחשב באופן שיערוך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות אלו.  

 

 רגישות ההפרשות לשינויים בהנחות .8

ההערכה האקטוארית כפופה לאי וודאות משמעותית במיוחד לחברה שרק החלה את פעילותה. 
האומדנים האקטואריים לחיזוי התביעות התלויות, מתייחסים לתוחלת התביעות על פי ניסיוננו  
ונתוני שוק ככל שקיימים. בגלל האופי הסטוכסטי של תשלומי התביעות, יש אפשרות של סטיות  

סביב התוחלת. 

בנוסף לכך, האומדן הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות, אשר לא בהכרח יתממשו. במידה ויח ול 
שינוי באופן סילוק התביעות או לחילופין בהיקף התביעות המדווחות, עלול להיווצר פער בין  
ההערכה האקטוארית לבין התוצאה בפועל. גם שינוי בגובה התשואה, עלול לגרום לפערים בין  

ההערכות לתוצאה בפועל. 

היות והמודל האקטוארי מבוסס על ניסיון העבר ונתוני שוק ככל שקיימים, הרי ששינוי לא צפו י 
בהנחות המודל או בהתנהגות התביעות, יגרמו לשינוי בעתודה. 

יצוין שסיכונים אלו נלקחו בחשבון תחת דרישות עמדת הממונה באומדנים לסיכונים הסיסטמיים. 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

ו.   מידע בדבר סיכוני אשראי 

 ל פי מיקומםחלוקת נכסי חוב ע .1

ליום 31 בדצמבר 2019   
שאינם    

סה"כ  סחירים  סחירים   
אלפי ש"ח   

      

51,810 ץראב   4,576   47,234  

54 לבחו"   -   54  

51,864 ובחי סכל נכהך ס   4,576   47,288  

 
ליום 31 בדצמבר 2018   

שאינם    
סה"כ  סחירים  סחירים   

אלפי ש"ח   
  

    
  

 6,001  6,001  - בארץ 
  

 -  -  - בחו"ל 
  

 6,001  6,001  - סך הכל נכסי חוב 
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המש ך( 

 ו.   מידע בדבר סיכוני אשראי   )המש ך( 

 פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים .2

 נכסי חוב (א)
דירוג מקומי  *(   

ליום 31 בדצמבר 2019   
לא  נמוך מ-   BBB   עד    AA  

סה"כ  מדורג     BBB   A ומעלה  
אלפי ש"ח   

          ץראוב בחי סכנ
          :חיריםסוב חי סכנ

19,448 - - - תוממשלתיוב חות ראג               19,448  
27,786 - יותרנונצקוב חות ראג         854   10,079   16,853   
םסחיריובח    כסי נלכהסך
47,234 - ץראב         854   10,079   36,301  
          ים:רסחיאינם שוב חי סכנ

             סדותומובים קבנות בפקדונ
118 - - - יותרנונצקוב חות ראג           118       
             ות:טחוני בלפוב חי סכנ
4,458 - - םחריאות טחונב   426          4,032  

אינם שובח   כסי נלכהסך
4,576 - ץראסחירים ב   426       118   4,032  

51,810 ארץ וב בחי סכל נכהך ס   426     854  10,197   40,333  

*(  המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג שאישר הממונה. נתוני הדירוג הומרו לסמלי הדירוג 
 של S&P  בהתאם למקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דיר וג A  כולל 

 .+A ועד  -A בתוכו

  

 

¤

דירוג בינלאומי   
ליום 31 בדצמבר 2019   

נמוך מ-    
סה"כ  לא מדורג     BBB   BBB A ומעל ה  

אלפי ש"ח   
          לוב בחו"חי סכנ
          :חיריםסוב חי סכנ

54 - - - יותרנונצקוב חות ראג       54           
ב וחכסי נ  לכהסך

54 - - - לסחירים בחו"       54          
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בא ור 24 : - ניהול סיכונ ים )המש ך( 

ו.    מידע בדבר סיכוני אשראי )המש ך(

)המשך(  פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים.   2    

 )המשך(  נכסי חוב (א)

 

   

 
דרוג מקומי  *(   

      ליום 31 בדצמבר 2018 

סה"כ  לא מדורג  נמוך מ-   A+  עד  AA-  ומעל ה 
  -BBB   -BBB  

אלפי ש"ח   

נכסי חוב בארץ      

      
נכסי חוב שאינם 

סחירים:      
פיקדונות בבנקים  

 6,001  -  -  -  6,001 ובמוסדות  פיננסיים 
סך הכל נכסי חוב  
שאינם  סחירים 

 6,001  -  -  -  6,001 בארץ 
סך הכל נכסי חוב  

 6,001  -  -  -  6,001 בארץ 
מזה -  נכסי חוב  

 -  -  -  -  - בדירוג פנימי 

*( המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג שאישר הממונה. נתוני הדירוג הומרו לסמלי 
הדירוג של S&P בהתאם למקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: 

 .+A ועד   -A כולל בתוכו A דירוג
  



ווישור חברה לביטוח בע"מ 
ביאורים לדוחות הכספיים  

3-73

בא ור 24 : - ניהול סיכונים  )המש ך(

ו.    מידע בדבר סיכוני אשראי )המש ך( 

)המשך(  פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים.   2    

 אי בגין נכסים אחריםסיכוני אשר (ב)

מידע נוסף

דרוג מקומי  *(
ליום 31 בדצמבר 2019

סה"כ לא מדורג נמוך מ- A+  עד  -AA
 -BBB  -BBB ומעלה 

אלפי ש"ח

  

482  -  -  - 482 נכסי מסים נדחים 
חייבים ויתרות חובה, למעט 

7,540 2,727  - 4,813 יתרות מבטחי משנה  - 
2,970 2,970  -  - פרמיה לגביה  - 

370  -  -  - 370 נכסי מסים שוטפים 

17,253  -  -  - 17,253 מזומנים ושווי מזו מנים 
סך הכל סיכוני אשראי בגין נכסים 

28,615 5,627  - 4,813 18,105 אחרים  

דרוג מקומי  *(
ליום 31 בדצמבר 2018

סה"כ לא מדורג נמוך מ- A+  עד  -AA
 -BBB  -BBB ומעלה 

אלפי ש"ח
489 - - - 489 נכסי מסים נדחים 

חייבים ויתרות חובה, למעט 
358 358 - - - יתרות מבטחי משנה 
126 126 - - - פרמיה לגביה 
480 - - - 480 נכסי מסים שוטפים 

43,587 - - - 43,587 מזומנים ושווי מזו מנים 
סך הכל סיכוני אשראי בגי ן 

45,040 484 - - 44,556 נכסים אחרים  

*(   המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג שאישר הממונה. נתוני הדירוג הומר ו 
לסמלי הדירוג של S&P בהתאם למקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל 

 .+ A ועד A- כולל A הטווחים, לדוגמא: דירוג



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
 
 

3-74 
 

 

בא ור 24 : - ניהול סיכונים  )המש ך( 

ו.    מידע בדבר סיכוני אשראי )המש ך( 

 מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי .3

א. לעניין יתרות מבטחי משנה, ראה סעיף ז' להלן בדבר נכסי ביטוח מ שנה. 

ב. לעניין יתרות פרמיה לגבייה בסך 2,970 אלפי ש"ח ראה באור 8 לעי ל. 

 

 

 

 ינם סחיריםפירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושא .4

ליום 31 בדצמבר 2019   
סיכון ח וץ  סיכון אשראי מאזני    

מאזני    %    
אלפי ש"ח  מסה"כ   אלפי ש"ח    

      קשמנף ע
17.6%     - קיםבנ   9,144  
-     חוטבי   3.3%   1,735  
5.1%     - ותיםרשיוחר סמ   2,630   

17.2%     - ל"ןד ונויבינ   8,919   
י סרטיכ חברותוים סננ פיותיםרשי
9.3%     - י ארשא   4,800  
1.5%     - קותזחאוה קעשה   787   

4.1%     - טנפי שו וחיפהרגיאנ   2,124   
3.5%     - היישתע   1,797   
0.1%     - שבחמי שרותושורת קת   54   

0.8%     - ים רטישים פאנ   426  
62.5%     - לכהך ס   32,416  

37.5%     - תוממשלתיוב חות ראג   19,448  

100%     - ובחי סכבנה עקשהכל הך ס   51,864   

      

 
ליום 31 בדצמבר 2018   

סיכון ח וץ  סיכון אשראי מאזני    
מאזני    %    

אלפי ש"ח  מסה"כ   אלפי ש"ח    
      קשמנף ע

100%     - קיםבנ   6,001  
100%    - ובחי סכבנה עקשהכל הך ס    6,001   
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בא ור 24 : - ניהול סיכ ונים  )המשך(  

ז.    ביטוח משנ ה

החברה מבטחת חלק ניכר מעסקיה בביטוח משנה, אשר  נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל. עם זאת, 
ביטוח המשנה אינו משחרר את החברה מחובתה כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח. 

החברה חשופה  לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטח י המשנה לשלם את חלקם בהתחייבויות  
בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו. חשיפה זו מנוהלת על ידי  

מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי וכן אחר קיום התחייבויותיו הכספיות. 

בהתאם להנחיית הממונה קובע דירקטוריון החברה, אחת לשנה, מסגרות חשיפה מרביות למבטחי 
המשנה, עימם התקשרה ו/או תתקשר החברה, המבוססות על דירוגם. חשיפות אלו מנוהלות בחברה על 

ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן נפרד. 

כמו כן, חשיפות החברה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים, והעיקריות שבהן הינן למבטחי משנה 
המדורגים בדירוגים גבוהים. בנוסף, החברה קובעת דרוג מינימאלי של מבטחי משנה להתקשר איתם  

בענפים השונים.  

 

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה: 

ליום 31 בדצמבר 2019:    

נכסי ביטוח משנה     

 

 
        

סה"כ  פיקדונ ות  סך פרמיות 
חוב ות  חשיפ ה  מבטחי  ביטוח  ביטוח  יתרות  למבטחי 

בפיגור  )א(   משנה   רכוש אחר   רכב חובה   בזכות   משנה   קב וצת דירוג  
אלפי ש"ח   

 
   AA              

  )     -   3,061   4,417   586   7,753   861(   9,109  Hannover
  )     -   3,523   5,301   703   9,303   1,182(   10,829   SCOR
  )     -   4,780   6,072   586   13,699   3,433(   14,827   Munich

כל הך ס
-     ( וג רצת דיוקבב    11,364   15,790   1,875   30,755   5,476(   34,765  

 AA

               
   A              

 )     -   2,943  5225,   732  9,691  1,958(  11,280   AXIS 
  )     -   2,243   3,313   439   5,815   698(   6,768   GIC

 )     -   6,593  8358,   1,171  15,506  1,249(  17,357   Odyssey 
-     ( םחריא    802   2,690   936   4,133   1,577(   7,432  

כל הך ס
-     וג רצת דיוקבב   

 12,581  20,360  3,278  35,145  (5,482)  42,837  A
  

             
-     ( לכהך ס    23,945   36,150   5,153   65,900   (10,958   77,602  
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בא ור 24 : - ניהול סיכונים  )המש ך( 

ז.    ביטוח משנה )המש ך( 

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך( 

ליום 31 בדצמבר 2018:  

נכסי ביטוח משנה    
 

         

סה"כ  פיקדונ ות  סך פרמיות 
חוב ות  חשיפ ה  מבטחי  ביטוח  ביטוח  יתרות  למבטחי 

בפיגור  )א(   משנה   רכוש אחר   רכב חובה   בזכות   משנה   קב וצת דירוג  
אלפי ש"ח   

 
   AA

              
        )     -  45  178  3  331  111(  335  Hannover
        )     -  70  213  3  398  118(  399   SCOR
        )     -  48  142  3  331  144(  333   Munich
-     ( 34)( 35)םחריא          0  1  0   4  

כל הך ס
 וג רצת דיוקבב 

 )     -  129  533  10  1,060  408(  1,071  AA      

               
   A

              
     -  12 178 3 414 (227) 418   AXIS       

       (85 )     -  117  230  1  431   430   SANTAM

     -  115 355 5 663 (198) 668   Odyssey       
-     ( 65)( םחריא          135  5  249  184(  262  

כל הך ס
-     וג רצת דיוקבב   

179 898 14 1,757 (694) 1,778  A      
  

             
-     ( לכהך ס         308  1,431  24  2,817  1,102(  2,849  

 הערות 

)א( סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה : נכסי ביטוח משנה,  בניכוי יתרות הזכות ובניכוי הפיקדונות ממבטחי המשנה 
שנתקבלו כערבות להתחייבויותיהם.  

)ב( החברה בחנה את יתרות החוב של מבטחי משנה ולא היה צורך לבצע הפרשה לחובות מסופקים. 

)ג( הדירוג של חברות ביטוח משנה בחו"ל נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג S&P, במקרים בהם לא ניתן דירוג על ידי 
S&P, נקבע על ידי חברת דירוג אחרת והומר הדירוג לפי מפתח שנקבע בתקנות דרכי ההשקעה )למעט מבטח 

 .)A.M. Best שדירוגו נקבע לפי חברת הדירוג A משנה בקבוצת דירוג

)ד( לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה ע ל 10%  מהחשיפה הכוללת 
של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה  על 10% מסך הפרמיות לביטוח משנה לשנת 2019  ולשנת 2018.  
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בא ור 24 : - ניהול סיכונים  )המש ך(

ח. סיכונים גיאוגרפיים 

 

 
ליום 31 בדצמבר 2019   

סה"כ  נגזרים   סה"כ   סה"כ    
במונחי  חשיפ ה  השקע ות  תעוד ות  אגרות חוב  אגרות חוב 
דלתא  מאזנית  אחרות  סל   מניות   קונצרנ יות   ממשלתיות  

אלפי ש"ח   
70,358 לארשי   ((1,327    71,685        22,135   38          3,935           26,129            19,448  

21,892 בארה"   -   21,892   16,677   3,057   624   1,534   -  
22,942 המנירג   -   22,942   22,623   -   319   -   -  

10,423 דלנראי   -   10,423   10,423   -   -   -   -  
10,309 פתרצ   -   10,309   10,182   98   29   -   -  
6,305 ודוה   -   6,305   6,254   51   -   -   -   
ום רד

4,426 הקאפרי   -   4,426   4,426   -   -   -   -  
2,080 םחריא   -   2,080   468   597   720   295   -  
148,735 ( לכהך ס   (1,327   150,062   93,188   3,841   5,627   27,958   19,448  

                

*( השקעות אחרות כוללות נכסי ביטוח משנה, מזומנים והשקעות פיננסיות אחרות שלא נכללו בטורים האחרים. 

ליום 31 בדצמבר 2018, לחברה פיקדון בתאגיד בנקאי בישראל בסך של 6,001 אלפי  ₪. 
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בא ור 25 : - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים ק שורים 

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים ק שורים 

ליום 31 בדצמבר   
 2018   2019

אלפי ש"ח   
     זכותות רויתים אכז

347     - מטל בע"רט דיגיאה    
84    מ( בע" )קותזחאי שא.א    84  2010   

      ההשנך להמביותר  בההוגבההובחהתרת י
        - - מטל בע"רט דיגיאה

 2010        - - מע"( ב )קותזחאי שא.א 

ב. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים ק שורים

 

 

לשנה שהסתיימה בי ום 31  
בדצמבר   

 2018   2019
אלפי ש"ח   

    
הוצאות שכר מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון במסגרת הוצאות הנהלה   

 1,181  2,437 וכלליות 

  -   1,427 דמי ניהול לחברת האם )הארט( – ראה גם באור 26 א' להלן 

לפרטים בדבר העברת נכסים מהארט לחברה והקצאת מניות   
להארט בשנת 2018, ראה באור 1 ב' לעיל ובאור 11 ב' לעיל.  

פרטים נוספים לגבי הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין  

 

 

 תנאי העסקאות עם צדדים קשורים  .1

חלק מפעילותה הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך 
העסקים הרגיל ובמחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות, אינן נושאות  
ריבית ויישובן יעשה במזומן. לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם. 
לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2019 וביום 31 בדצמבר 2018, החברה לא 
רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים. אומדן ההפרשה  
לחובות מסופקים מחושב בכל שנת כספים בדרך של בחינת המצב הכספי של הצד הקשור  

והשוק בו הוא פוע ל. 

 רקטוריון יו"ר הדילשירותי הסכם דמי ניהול  .2

ראה סעיף ה' 2 להלן.  

 התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים  .ג

לעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שיפוי נושאי משרה –  ראה להלן בתקנה 29א' 
בדוח פרטים נוספים על התאגיד. 
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בא ור 25 : - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים ק שורים )המש ך( 

ד. הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )1(  

תגמולים והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות יו"ר הדירקטוריון( כוללים:  
 

לשנה שהסתיימה בי ום 31 בדצמבר   
 2018   2019  

סכום   סכום       
אלפי ש"ח  מס' אנשים  אלפי ש"ח  מס' אנשים 

עובדים        
 577   2   1,725   2 הטבות לזמן  קצר  
 491   2   358   1 הטבות לאחר העסקה 

 1,068     2,083 סה"כ   
        
תגמולים לדירקטורים שאינם מועסקים        

על ידי החבר ה 
 89   6   326   6 הטבות לזמן קצ ר 

)1( הסכומים אינם כוללים מס שכר ומס ערך מוסף.

ה. הסכמי התק שרות

 התקשרות עם מנכ"ל החברה ותנאי העסקתו  .1

בחודש אוקטובר 2018 נקבע שכרו של מנכ"ל החברה, מר ניצן צעיר הרים, שהינו אחד מבעלי 
השליטה לסך  של 50,000  ₪ לחודש, בתוספת בונוס שנתי תלוי יעדים בסך של  עד 6  כפולות  שכר, 
הנקבע לפי אישור הדירקטוריון, ותנאים סוציאליים כמקובל, וכמו כן החזר להוצאות רכב )כולל 
ביטוח(, דלק, טלפון ולהוצאות שוטפות. כמו כן,  נקבע גמול במקרה של סיום עבודה בגובה 6  
משכורות. הדירקטוריון קבע כי נושא התגמול המשתנה והגמול לפרישה יובאו לבחינה מחודשת 
אגב הדיון העתידי בדבר מדיניות התגמול, וישקל להאריכם. יצוין כי השכר הוגדר כשכר הדרגתי, 
שצפוי לעלות לפי מדרגות קבועות מראש, בהתאם ובכפוף לעמידה ביעדי החברה: השכר יעל ה 
ל-60,000  ₪ בחודש בשנה השנייה להתקשרות או עד למעבר החברה לרווחיות, המוקדם מבינהם, 
ול-70,000   ₪ בחודש, מהמועד בו יהיה לחברה רווח שנתי כולל של לפח ות 5  מלש"ח, לפי הדוחו ת 
הכספיים של החברה. כמו כן, זכאות להסדרי הביטוח השיפ וי והפטור שינתנו לשאר נושאי 
המשרה. תחילת ההתקשרות הינה החל מחודש יולי 2018. ההתקשרות ותנאיה אושררו על יד י 
ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום 31 באוקטובר 2018 לאחר שסווגה כעסקה שאינה חריגה , 
במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק. ביום 28 בנובמבר 2019, אגב אישור מדיניות התגמול של 
החברה בדירקטוריון, הדירקטוריון אישר כי התגמול המשתנה יוכל להיות עד 12 כפולות שכר.  
כמו כן, הדירקטוריון עודכן כי הגם שהתמלאו התנאים לכך, עד להודעה אחרת, המנכ"ל מוותר 
על עדכון שכרו למדרגה השניה, ומידי רבעון הוא יוכל להודיע לחברה )עד מועד שנקבע( כי ה וא 

מבקש להחיל את העדכון מאותו רבעון ואילך )ללא עדכון רטרואקטיבי(.    

 וחברה שבשליטתו עם יו"ר דירקטוריון החברההחברה התקשרות   .2

התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון וחברה בשליטתו - בחודש אוקטובר 2018 נקבעו תנאי 
ההתקשרות עם יו"ר הדירקטוריון, מר אמיל ויינשל וחברה בשליטתו, שהינם מבעלי השליט ה 
בחברה. נקבע שהשירותים ינתנו על ידי מר ויינשל, באמצעות חברת אחזקות בשליטתו, א.א. 
שי אחזקות וייעוץ  )2010( בע"מ )"שי  אחזקות"(, שגם היא מבעלי השליטה בחברה. התמורה בגי ן 
שירותי הניהול כיו"ר דירקטוריון )וכן תפקידים נוספים כדירקטור לשאר חברות הקבוצה, ככל 
ויידרש( תהיה תגמול חוד שי  של 68,000 ש"ח בתוספת מע"מ, וכמו כן החזר להוצאות רכב, דלק, 
טלפון ולחלק מהוצאות שוטפות. התמורה תשולם כדמי ניהול לשי אחזקות. כמו כן, זכא ות 
להסדרי הביטוח השיפוי והפטור שינתנו לשאר נושאי המשרה, וגמול בסך 6 חודשי תמורה  
במקרה של סיום ההתקשרות כפוף להשלמת שנת שירותים. תחילת ההתקשרות –  הינה ה חל 
מחודש נובמבר 2018. ההתקשרות ותנאיה אושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום 31  

באוקטובר 2018 לאחר שסווגה כעסקה שאינה חריגה, במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק. 
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בא ור 25 : -  יתרות  ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים ק שורים )המש ך( 

ה.    הסכמי התקשרות )המשך( 

3. התק שרות עם רו"ח דניאל ויינשל, שהינו אח ש ל בעל השליטה, לתפקיד ח שב החברה. שכ ר  
חודשי בסך 16,000 ש"ח ותנאים סוציאליים כמקובל למנהלים ברמתו בחברה. כמו  כן, זכא י 
להחזר הוצאות רכב וטלפון.  בנוסף ובכפוף לעמידה ביעדים שנתיים, יהיה זכאי לבונוס שנתי  
בסכום של 2-6 משכורות. ההתקשרות ותנאיה אושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון  
ביום 31 באוקטובר 2018 לאחר שסווגה כעסקה שאינה חריגה, במהלך עסקים רגיל ובתנאי 

שוק.  

בא ור 26 : - התקשרוי ות 

א. התקשרוי ות 

ברבעון הראשון של שנת  2019  התקשרה החברה בהסכם עם חברת האם, לפיו תשלם החברה דמי 
ניהול לחברת האם עבור מתן שירותי ניהול )להלן  –   הסכם  דמי הניהול(. על-פי הסכם  דמי הניהו ל,   
הסכום שתשלם החברה לחברת האם יעמוד על 1.65% מהכנסות מפרמיות ברוטו בתוספת מע"מ 
ולא פחות מ 950 אלפי ₪ לשנה בתוספת מע"מ. דמי הניהול כאמור כוללים בעיקר את עלויות  
החכירה השוטפות )ראה סעיף ב' להלן( והמיסים העירוניים, בהם תישא החברה בגין חלקה היחסי . 
הסכם דמי הניהול  הינו לתקופה מי ום 1  בינואר  2019  ועד לי ום 31  בדצמבר  2019, שלאחרי ה ממשיך  
ההסכם לחול כל עוד לא קבעו הצדדים  אחרת. ההסכם  אושר על ידי ועדת הביקורת, הדירקטוריון  

והאסיפה הכללית. 

ב. חכירות תפעולית

החברה קשורה בהתחייבות באמצעות החברה האם בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל"ן 
שבשימושה, אשר כוללים את משרדי החברה ומספר חניות. חכירות אלו לא ניתנות לביטול מצד 
המשכיר ובעלות אורך חיים של  עד 9.5  שנים )תקופה ראשונה של כ-  3.5  שנים ועוד שתי תקופות  

אופציה של 3  שנים כל אחת(, ממועד חתימת הסכם החכירה. 

דמי החכירה המינימליים העתידים להיות  משולמים בגין חוזי החכירה התפעולית )בגין חלקה של  
החברה(, שאינם ניתנים לביטול ונכללים בהסכם דמי הניהול הנ"ל,  הינם: 

 

 

 

 

 
ליום 31 בדצמבר   

 2018   2019
אלפי ש"ח   

  
חכירות משרדים *(  

  566  955 שנה ראשונ ה 
  3,745  3,792 שנה שנייה עד חמש שנים 

 4,119   3,116 שנה שישית  ואילך 
  8,430  7,863 סך הכל חכירות שכ"ד 

*( בדבר שינויים בהסכם החכירה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, ראה בא ור 16 ג' לעי ל. 

 

 

 



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ 

 ביאורים לדוחות הכספיים  
 
 

3-81 
 

 

בא ור 27 : - אירועים לאחר תאריך המא זן 

א. התפרצות נגיף קורונה בישראל 

בהמשך לאמור בביאור 1  ה' לעיל בענין התפרצות נגיף  הקורונה בישראל. 

בשלב זה של מצב התפשטות הנגיף, ולאור העובדה שהחברה פעילה בענפי ביטוח הכוללים  
מוצרים נצרכים בסיסיים )בעיקר ביטוח רכב חובה וביטוח רכב רכוש(, החברה אינה צופה בשלב  
זה פגיעה משמעותית בהיקפי הפעילות שלה. עם זאת, קיימת אפשרות כי ככל שיתארכו הצעדים  
בהם נוקטת הממשלה, גם מעבר לחודשיים הבאים, תיתכן פגיעה בהיקפי שימור התיק הביטוחי  
הקיים בענפים בהם פעילה החברה וייתכנו ביטולים, עקב קשיים כלכליים של מבוטחים, או 
התייתרות הכיסוי הביטוחי לתקופת המשבר. מצד שני, החברה מעריכה כי היותה חברת ביטוח 
דיגיטלית המאפשרת לציבור הרחב לרכוש פוליסות של החברה )רכב חובה ורכב רכוש( באופן  

עצמאי, אונליין, מקנה לה יתרון שהופך אף לרלוונטי יותר בתקופה מיוחדת ז ו.  

כמו כן, החבר ה פוע לת בימים אלו במתכונת מצומצמת במשרדי החברה, בהתאם להו ראות  
הממונה ותקנות לשעת חירום, תוך מתן אפשרות לעבודה מהבית, למרבית עובדי החבר ה 
הנדרשים לפעילות. מערכות הליבה של החברה מותקנות בענן ומאפשרות לחברה גמישות  

תפעולית. 

יצויין כי עקב הדרישה בדין לצמצום הפעילות במשרדי החברה, חלק מעובדי החברה הוצאו  
לחל"ת, עובדים ומנהלים אחרים עברו לעבודה במשרה חלקית, בהתאם לצורך, ומקפידה להעניק  

למבוטחים שירות ברמה נאותה ובהתחשב בנסיב ות.  

כמפורט לעיל, נכון למועד הדוח, אין לחברה יכולת לאמוד את היק ף הכולל של ההשפעה של  
מכלול האירועים האמורים על פעילות העסקית שלה בכל ההיבטים המתוארים לעיל ולרבות 
המפורט בביא ור 1   ה', וכן  בהיבטים נוספים אשר אינם ידועים לה במועד ז ה, כמו  גם ע ל התוצאות  
הכספיות שלה, ובפרט נוכח העובדה  שהאירוע עודנו בעיצומו, וקיימת אי וודאות ממשית לאופן  

ההתפתחות וההשלכות הרוחביות שלו בארץ ובעולם. 
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 נספח לדוחות הכספיים 

פירוט השקעות פיננסיות אחר ות  

 
ליום 31 בדצמבר 2019 

שווי הוגן דר ך 
סה"כ  הלוואות וח ייבים  רווח והפס ד   

אלפי ש”ח        
       

47,288 -  )חיריםסוב חי סכנ      47,288   )1
4,576 -  )חיריםסאינם שוב חי סכנ   4,576      )2

5,627 - ( 3 )יותמנ      5,627   
4,265 -  )חרותא      4,265   )4

61,756    כסה"  4,576  57,180   

 

   

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

הה וגן. 

)1( נכסי חוב ס חירים 

ליום31 בדצמבר 2019    
עלות מופחתת   הערך בספרים 

אלפי ש"ח    
     

18,480  תוממשלתיוב חות ראג   19,448   
     

      : חריםאוב חי סכנ
27,341 הרמהלים תנשאינם ני   27,840   

     
45,821 חיריםסוב חי סככ נסה"    47,288   

      ד סהפואחוורלוקפז שנ ערךירידות
    - (רטבבמצ)

  

 

 

 

)2( נכסי חוב שאינם ס חירים 

ליום 31 בדצמבר 2019    
עלות מופחתת   הערך בספרים 

אלפי ש"ח    
     

       ה רמהלתניםנינםשאיחריםאובחכסינ
    :

     ם,יביוחיואותולהכוצגיםמ
4,576 קיםבנות בפקדונטלמע   4,576   

        - - קיםבנות בפקדונ

4,576 חיריםסאינם שוב חהי סכל נכהך ס   4,576   

    סד הפואחוורלוקפז שנ ערךירידות
      - (רטבבמצ)
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פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המש ך( 

)3( מני ות 

 

 

 
 

 

 

ליום 31 בדצמבר 2019     

עלות   הערך בספרים   
אלפי ש"ח    
  

 5,223  
  

 5,614  
 

מניות סחירות 

 13   13 מניות שאינן סחיר ות   
  

 
 5,236

  
 

 5,627

 

סה"כ מנ יות 

     
-  ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפ סד    )במצטבר(  

 

)4( השקעות פיננסיות אחר ות  

ליום 31 בדצמבר 2019     

  פריםסך ברהע עלות
אלפי ש"ח    
  

 3,897  

  

 4,254  

 

השקעות פיננסיות אחרות סחירות  

 -    11  ות רסחין אינשות רחאות נסיות פינקעשה 

  
 3,897  

  
 4,265  

 
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות 

  
  

  

  -    

 
ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפ סד 

)במצטבר( 

 
 

-
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תקנה 11: רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות לתאריך הד וח 

אין. 

תקנה 12: שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדו ח  

אין.  

תקנה 13: רווחיהן או הפסדיהן של חברות בנות וקשורות במאזן לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019 

אין. 

תקנה 14: רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדו ח  

נכון למועד הדוח, מתן הלוואות אינו עיסוק עיקרי של החברה. 

תקנה 20: מסחר בבורס ה  

נכון למועד הדוח לא רשומים ניירות ערך שהנפיקה החברה למסחר בבורסה. 

תקנה 21: תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 

להלן פירוט התשלומים ששילמ ה החברה וההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה בשנת הדוח לכל אחד מחמשת 

מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה שכיהנו בה, )הסכומים נקובים באלפי ש"ח וללא מס שכר או מע"מ (: 

 

 

 

 

 

 

 תפקיד ה משריקףה הזקהחשיעור  ()*שכר נקמע סה"כ

 1,216   -  1,216  69.68%  100%
1 – יו"ר הדירקטוריון 

 )**(

 867   -  867  17.42%  100% 2 – מנכ"ל החברה 

 549   -  549   -  100% 3 – מנהל תחום 

 502  54  448   -  100% 4 – מנהל תחום 

 489  54  435   -  100% 5 – מנהל תחום 

)*( רכיב השכר כולל מענק ו/או תשלום המחוייב על פי הסכם שאינו תלוי יעדים ו/או שיקול דעת וכן כולל הפרשות 

סוציאליות ותנאים נלווים  נוספים וכן מענק הסתגלות, המשקף את ההוצאה שהוכרה בשנת הדוח.  

)**( השכר כולל דמי ניהול ומענק הסתגלות,  המשקף את ההוצאה שהוכרה בשנת הדוח. ראה גם ביאור 14 וביאור 

25 בדוחות הכספיים  )יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים בדוחות הכספיים(.
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תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה שאינם דירקטורים 

מדיניות התגמול לנושאי משרה, בעלי תפקיד ועובדי החברה אושרה על ידי ועדת הביקורת בכהונתה כועדת תגמול 

ביום 26 בנובמבר 2019 ועל ידי דירקטוריון החברה ביום  28 בנובמבר 2019. מדובר במדיניות הראשונה של החברה 

בנושא, לאחר שהרשות העניקה לחברה הקלה, אגב קבלת הרישיון, לדחות בשנה וחצי את יישום והפעלת מדיניות 

בנושא התגמול. המדיניות נכתבה בהתאם לדין ולוקחת בחשבון את מצבה הייחודי של החברה, המצויה עדיין 

בשלבי התפתחות. יצויין כי החברה נערכת לאישור תכנית אופציות לנושאי משרה בכירים, כפוף להוראות הדין 

בנושא תגמול, אך נכון למועד הדוח, תכנית שכזו טרם אושרה. 

תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה אושרו עוד טרם אושרה מדיניות התגמול, תנאי התגמול של נושאי המשרה 

בחברה אושרו בועדת הביקורת והדירקטוריון, לאחר שהתנאים המוצעים נבחנו על רקע הפרטרים הבאים: קידום 

מטרות החברה והאסטרטגיה שלה, שמירה על יציבות החברה ואיתנותה; גודל החברה ואופי פעילותה; השכלתם, 

כישוריהם, מומחיותם וניסיונם המקצועי של כל אחד מנושאי המשרה, ובהתחשב, בין היתר, בתנאי שכר של 

תפקידים מקבילים בחברות ביטוח דומות ומגבלות רגולטוריות, וניסיונם בתפקידיהם הקודמים.  

כפוף לעמידה ביעדים שנתיים שיקבע מנכ"ל החברה ויאושרו על ידי ועדת התגמול, החברה רשאית לאשר לנושאי 

המשרה ולעובדי החברה בונוסים ו/או מענקים שנתיים )שיתכן ויהיו גם בדרך של תכנית אופציות שתגבש החברה(. 

תנאי ההתקשרות שאושרו כפופים להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות הוראות הרשות לעניין תגמול בגופים 

מוסדיים ולחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול 

חריג(, התשע"ו – 2016.  

שכר דירקטורים 

השכר הכולל ששולם לדירקטורים בשנת הדיווח בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון ובועדותיו הוא 326 אלפי  

ש"ח לא כולל מע"מ. 

תקנה 21א': בעלי השליטה בתאגיד 

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

בחברה 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. שיעור זה עלה לאחר תקופת המאזן ל-89%, כמפורט 

בהערה שבסעיף 1.3 בדוח תיאור עסקי התאגיד.  יתר אמצעי השליטה בחברת הארט מוחזקים על ידי בעלי מניות 

פרטיים, שכל אחד מהם מחזיק בעד 4.9% מהון המניות המונפק והנפרע שלה.  
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תקנה 22: עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן, שהחברה התקשרה 

בהן בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח ועד מועד הגשת הדוח או שהן בתוקף במועד הד וח 

השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות במניותיה – אין בתקופת הדוח.  

▪ תנאי התקשרות עם מנכ"ל החברה, שהינו אחד מבעלי השליטה - כמפורט בביאור 25ה'1 לדוחות הכספיים 

לעיל. 

▪ תנאי התקשרות עם יו"ר החברה וחברה בשליטתו, שהינו אחד מבעלי השליטה - כמפורט בביאור 25ה'2 

לדוחות הכספיים לעיל. 

▪ התקשרות עם דניאל ויינשל, שהינו אח של בעל השליטה, לתפקיד חשב החברה, כמפורט בביאור 25ה'3 

לדוחות הכספיים לעיל. 

▪ העמדת ערבות מהחברה בסך 400 אלש"ח, עבור חיובי החברה האם, לטובת החברה הכלכלית לישראל, 

כנדרש על פי הסכם לשכירת המשרדים בהם מתקיימת פעילות החברה והקבוצה. הערבות תחול עד תום 

תקופת ההסכם )לרבות בהארכות, ככל ויהיו(. העסקה סווגה כעסקה שאינה חריגה, במהלך עסקים רגיל 

ובתנאי שוק ואושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 29.7.18 וביום 31.10.18. 

▪ התקשרות בהסכם ניהול עם החברה האם, למתן שירותים שונים, לרבות עלויות שכירות המשרדים 

והוצאות נלוות, לפיו תשלם החברה דמי ניהול בשיעור 1.65%, בתוספת מע"מ, מהכנסות החברה מפרמיות 

ברוטו. לפרטים נוספים ראה ביאור 25ב' וביאור 26א' לדוחות הכספיים לעיל. 

תקנה 24 : מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים על ידי בעל עני ין  

 

 -החזקה במניות של החברה .א

  הקחז היורעיש

בדילול 

מלא 

בהצבעה 

ובסמכות 

למנות 

דירקטורים 

ע.נ. 1 ₪  ןובה

מוחזק 

ביום 

 31.12.18

מספר  ריינ השם

החברה 

ברשם 

החברות 

שם בעל הענין 

 100%  100%  100%  300 מניות   

רגילות 

515559169 הארט דיגיטל בע"מ 

לחברה אין מניות רדומות וניירות ערך המירים.   -החזקה במניות רדומות וניירות ערך המירים .ב
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תקנה 24א' : הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים 

 

הונה הרשום של החברה הוא 180,006,000 ש"ח, המורכב מ- 180,006,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל 

אחת. הונה המונפק והנפרע של החברה ה וא 300  ש"ח, המורכב מ-  300  מניות רגילות בנ ות 1  ש"ח ערך נקוב כל אחת .  

תקנה 24ב': מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים על ידי בעל עניין –ראה פירוט בתקנה 21 לעיל. 

תקנה 26: הדירקטורים של החברה 

1. שם: אמיל ויינשל  

מספר ת.ז.: 014650287 

שנת לידה: 30/11/1971 

מען: רחוב הזית 13, מושב גן חיים 

נתינות: ישראלית 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת השקעות נוסטרו 

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני: לא. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ומומחיות מוכחת ומובהקת 

בתחום הביטוח ומומחיות בניהול השקעות. 

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין  בחברה: כן, בעל היתר 

שליטה בחברה. 

האם הוא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: יו"ר החברה ודירקטור בהארט 

ויו.דיגיטל. 

השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: רואה חשבון, תאור ראשון B.COMM  עם התמחות 

בחשבונאות ומשפט עסקי, דיפלומה גבוהה בחשבונאות, תואר MBA  במנהל עסקים עם התמחות במימון. 

בשנים קודמות: מנכ"ל איילון חברה לביטוח, משנה למנכ"ל מגדל חברה לביטוח - מנהל חטיבת הלקוחות 

וערוצי ההפצה, משנה למנכ"ל הראל חברה לביטוח - מנהל חטיבת עסקי הביטוח. 

שנת תחילת הכהונה: 2018  

 

2. שם: אביגדור קלר 

מספר ת.ז.: 058814542 

שנת לידה: 28/06/1964 

מען: רחוב לוי אשכול 24, גבעת שמואל. 

נתינות: ישראלית 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: דירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת איתור. 

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני: חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ומומחיות מוכחת ומובהקת 

בתחום הביטוח.  

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 
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האם הוא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא 

השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ושיווק. 

כיום: יועץ ודירקטור במספר חברות. 

בשנים קודמות : מנכ"ל דקלה חברה לביטוח בע"מ, מנכ"ל סטנדרד סוכנות לביטוח מקבוצת הראל. 

שנת תחילת הכהונה: 2018 

3. שם: עומר בן פזי 

מספר ת.ז.: 059052209 

שנת לידה: 08/01/1965 

מען: רחוב הגפן 12, מושב צופית 

נתינות: ישראלית 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת הביקורת, חבר ועדת השקעות נוסטרו, חברת ועדת 

איתור. 

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני: חיצוני. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ומומחיות מוכחת ומובהקת 

בתחום הביטוח, ומומחיות בניהול השקעות. 

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

האם הוא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא 

השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תואר ראשון ושני במנהל עסקים. 

כיום: טייס באל על נתיבי אוויר לישראל. 

בשנים קודמות: משנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח ומנהל אגף כלכלה, יועץ עצמאי בתחום הכספים ומערכות 

לתמיכה בניהול כספים. 

שנת תחילת הכהונה: 2018. 

4. שם: אירית שפירא ובר 

מספר ת.ז.: 050849249 

שנת לידה: 20/11/1951 

מען: רחוב כיסופים 12, תל אביב 

נתינות: ישראלית 

התפקיד שהיא ממלאת בחברה: דירקטורית, חברת ועדת ביקורת, חברת ועדת איתור. 

דירקטורית בלתי תלוי/דירקטורית חיצונית: לא. בעלת מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח והמשפט. 

האם היא בעלת עניין בחברה או בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

האם היא עובדת של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא 

השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תואר במשפטים באוניברסיטה העברית, ירושלים. 

כיום: בעלים של משרד עו"ד בוטיק, המעניק ייעוץ משפטי בתחומי הביטוח השונים. 

בשנים קודמות: שותפה במשרד עו"ד מוביל, בעל התמחות בביטוח, ולפני כן היועצת המשפטית הראשית של 

כלל חברה לביטוח בע"מ. 

שנת תחילת הכהונה: 2018 
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5. שם: דרור הר 

מספר ת.ז.: 24437956 

שנת לידה: 03/07/1969 

מען: רחוב יונק הדבש 8, קדימה. 

נתינות: ישראלית 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: דירקטור 

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני: לא. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ומומחיות מוכחת ומובהקת 

בתחום הביטוח, ומומחיות בניהול השקעות. 

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

האם הוא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא 

השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונ ות: תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול. תואר שני במנהל עסקים. 

כיום: מנכ"ל חברת Actiview מקבוצת יעל תכנה.  

בשנים קודמות: מנכ"ל חברת כלל אשראי ומנכ"ל חברת G-STATE חברת תכנה בתחום כריית מידע וניהול 

קמפיינים. 

שנת תחילת הכהונה: 2018. 

 

6. שם: אורי גינוסר 

מספר ת.ז.: 55895080 

שנת לידה: 04/06/1959 

מען: רחוב הורד 1, ראש העין. 

נתינות: ישראלית 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: דירקטור, חבר ועדת השקעות נוסטרו 

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני: לא. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ומומחיות בניהול השקעות. 

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

האם הוא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא 

השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תואר ראשון במדעי המדינה ובנוסף קולנוע וטלוויזיה. תואר 

שני במנהל עסקים. 

כיום: יועץ עצמאי בשיווק, אסטרטגיה תוכן ותקשורת. 

בשנים קודמות: מנכ"ל לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, סמנכ"ל קשרי חוץ בכלל חברה לביטוח, 

עיתונאי כלכלי בכיר במעריב וחדשות ערוץ 2. 

שנת תחילת הכהונה: 2018 

  



 

 
 

7. שם: מיכל לשם 

מספר ת.ז.: 027862721 

שנת לידה: 30.7.1970 

מען: רחוב הלוטוס 3 רמת אפעל רמת גן. 

נתינות: ישראלית 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: דירקטורית בלתי תלויה, חברת ועדת ביקורת 

דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני: כן, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ומומחיות מוכחת ומובהקת 

בתחום הביטוח. 

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

האם הוא עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: לא 

השכלה ונסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: רו"ח, תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות 

ומימון, המכללה למנהל. 

כיום: סמנכ"לית כספים ראשית, פז חברת נפט בע"מ. 

בשנים קודמ ות: משנה למנכ"ל מבקרת ראשית קבוצת מגדל; מנהלת תחום אסטרטגיה ובקרה במגדל אחזקות. 

שנת תחילת הכהונה: 2020 )אחרי תאריך הדוח(. 

דירקטורים שסיימו את כהונתם בשנת הדוח  

1. שם: ראובן- יריב קפלן 

מספר ת.ז.: 022645287 

שנת לידה: 20/09/1966 

התפקיד שהוא מילא בחברה: דירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת השקעות נוסטרו 

שנת תחילת כהונה: 2018 

מועד סיום  כהונה: 19.9.2019, עקב מינוי למנכ"ל פסגות, כמפורט בסעי ף 1.5.1  בפרק דוח תיאור עסקי התאגיד. 

 

תקנה 26א: נושאי משרה  בכירה של החב רה 

1. שם: ניצן צעיר הרים 

ת.ז.: 059615617 

תאריך לידה: 16/04/1965 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל כללי 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: כן, נמנה על בעלי 

השליטה. 

השכלה: תואר ראשון בהנדסה תעשיה וניהול. תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תפקיד אחרון כסמנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי במגדל חברה לביטוח 

בע"מ. בתפקיד קודם סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף ביטוחי פרט ובקרה בחברת הביטוח איילון. 

שנת תחילת כהונה: 2018 
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2. שם: יוסף מולקנדוב 

ת.ז.: 023941800 

תאריך לידה: 25/06/1968 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל כספים וסיכונים. 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות ראשית בחשבונאות ומשנית במימון. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תפקיד אחרון בהראל חברה לביטוח בע"מ כמנהל אגף תשלומי שכר. 

תפקיד קודם כסמנכ"ל כספים בדקלה חברה לביטוח. 

שנת תחילת כהונה: 2018 

3. שם: אלון ברזילי 

ת.ז.: 027987049 

תאריך לידה: 14/12/1970 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל תחום ביטוח כללי 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה. תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון וחקר ביצועים. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנהל אגף ביטוח אלמנטרי פרט בהראל חברה לביטוח בע"מ. 

שנת תחילת כהונה: 2018 

4. שם: פיני שחר 

ת.ז.: 032819948 

תאריך לידה: 24/07/1978 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל דיגיטל, שירות ומיצוי זכויות מבוטחים 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה. תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ושיווק. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סגן בכיר לממונה על הביטוח במשרד האוצר. 

מרצה לתואר שני באוניברסיטה העברית, ומרצה לתואר ראשון במכללת נתניה. 

שנת תחילת כהונה: 2018 

5. שם: מורן דביר סופר 

ת.ז.: 043190933 

תאריך לידה: 23/10/1981 

התפקיד שהיא ממלאת בחברה: יועצת משפטית וקצינת ציות. 

האם היא בעלת עניין או בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון במשפטים. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: עו"ד במחלקה המשפטית במגדל חברה לביטוח בע"מ. 

שנת תחילת כהונה: 2018 
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6. שם: ראובן קלוט 

ת.ז.: 029359197 

תאריך לידה: 11/05/1972 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל מערכות מידע 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון במדעים ותואר שני במשפטים. השתלמויות בניתוח והנדסת מערכות מידע, הנדסת 

תוכנה, השקעות ונגזרים פיננסים, יסודות הביטוח א'+ב', סייבר ואבטחת מידע . 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: תפקיד אחרון כסמנכ"ל דיגיטל במגדל חברה לביטוח בע"מ. 

 שנת תחילת כהונה: 2018 

7. שם: יוסי גולדהמר 

ת.ז.: 038499224 

תאריך לידה: 29/04/1976 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: עוזר מנכ"ל ומנהל פרויקטים ביטוחיים. 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים, רישיון סוכן ביטוח כללי ותואר שני בביטוח. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנהל פיתוח עסקי במגדל חברה לביטוח בע"מ. 

שנת תחילת כהונה: 2018 

8. שם: ליאת קורן 

ת.ז. 28735702 

תאריך לידה: 2.6.71 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהלת מחלקת בקרה, כלכלה ותקציב. 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון מנהל עסקים עם התמחות בשיווק. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: כלכלנית ראשית איילון חברה לביטוח. כלכלנית בכלל חברה לביטוח. 

שנת תחילת כהונה: 2019. 

9. שם: מיטל הבר 

ת.ז. 049820368 

תאריך לידה: 15.3.1982 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהלת מיכון משתמשים. 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: מדעי התזונה B.Sc.Nutr, האוניברסיטה העברית הפקולטה לחקלאות 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: ראש צוות מחלקת מיכון הפקה ותביעות אלמנטר ביטוח כללי.

שנת תחילת כהונה: 2020 
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נושאי משרה שהינם נותני שירותים במיקור חוץ 

1. שם: עליזה שרון 

ת.ז.: 052245537 

תאריך לידה: 10/06/1954 

התפקיד שהיא ממלאת בחברה: מבקרת פנים במיקור חוץ 

האם היא בעלת עניין או בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון בכלכלה מורחב, הרחבה ללימודי חשבונאות בהמשך. תואר שני במימון. בנוסף 

השתלמויות תעודה במספר נושאים- דיני עסקים ודיני נירות ערך, מסלול דירקטור, ביקורת עמיתים וסוקר 

אבטחת איכות במערך הביקורת הפנימית. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: בעלת פירמה לראיית חשבון משנת 1993. 

בנוסף משמשת כדירקטורית בתעשייה הצבאית לישראל. 

שנת תחילת כהונה: 2018 

 

2. שם: סטיוארט מלקום קוטס 

ת.ז.: 337998256 

תאריך לידה: 17/04/1944 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: אקטואר ראשי 

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון בסטטיסטיקה ובנוסף תואר שני בסטטיסטיקה, דוקטורט באקטואריה מתמטית. 

  LLP IAC .נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: בעל חברת ייעוץ אקטוארי בינלאומית באנגליה

משנת 2015 בעל עסק עצמאי לייעוץ בנושאי אקטואריה. 

שנת תחילת כהונה: 2018 

3. שם: דודו רייכמן 

ת.ז. 039734736 

תאריך לידה: 28/04/1984 

התפקיד שהוא ממלא בחברה: מנהל תיק השקעות נוסטרו במיקור חוץ מטעם פסגות ניירות ערך בע"מ   

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בחברה: לא 

השכלה: תואר ראשון בכלכלה, תואר ראשון בניהול, בעל רישיון ניהול השקעות ורישיון שיווק השקעות. 

נסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנהל השקעות – קופות גמל מפעליות ומוסדיים - פסגות 

שנת תחילת כהונה: 2018. 

 

תקנה 26ב: מספר מורשי החתימה העצמאיים כפי שנקבעו בידי התאגיד  

אין. 

  

 

 

 



 

 
 

173 
 

 

 

 

 ווישור חברה לביטוח בע"מ
 

 פרטים נוספים על התאגיד - 2019דוח תקופתי 
 

תקנה 27: רואה החשבון של החברה ומע נו  

סומך חייקין KPMG רואי חשבון, רחוב הארבעה 17, תל-אביב. למיטב ידיעת החברה, משרד רואי החשבון ובכלל 

זה מר אברהם פרוכטמן, רו"ח, שהינו השותף במשרד האמור, המטפל בחברה, אינם בעלי עניין או בני משפחה של 

בעל עניין או של נושא משרה בכירה בחברה.  

תקנה 28: שינויים בתקנון ובתזכיר החברה בשנת 2019  

ביום 27 במרץ 2019, אישרה האסיפה הכללית לתקן את תקנון החברה ולהתאים את הוראות הפטור והשיפוי בו 

להוראות חוק החברות.  

תקנה 29: החלטות והמלצות הדירקטורי ם  

 להלן המלצות דירקטוריון לאסיפה הכללית והחלטות הדירקטוריון שלא טעונות אישור אסיפה כללית:  .א

 

 

1. תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, בדרך אחרת, או חלוקת מניות הטבה:  אין 

2. שינוי ההון הרשום או המונפק של החברה: אין )לא נדון בדירקטוריון(. 

3. שינוי תזכיר או תקנון החברה: ביום 27 במרץ 2019 אישרה האסיפה הכללית לתקן את תקנון החברה 

ולהתאים את הוראות הפטור והשיפוי בו להוראות חוק החברות. 

4. פדיון מניות: אין 

5. פדיון מוקדם של איגרות חוב: אין.  

6. עסקה שאינה בהתאם לתנאי שוק, בין החברה ובעל עניין בה, למעט עסקה של החברה עם חברת בת 

שלה: העסקאות הן בתנאי שוק. ראה פירוט בתקנה 22 לעיל.  

אין. דירקטורים:החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות ה .ב

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת: .ג

1. ביום 19 בספטמבר 2019, אישרה האסיפה הכללית את פרישתו של מר ראובן קפלן, מתפקידו 

כדח"צ בדירקטוריון החברה ומכל הועדות בהן היה חבר )חבר ועדת הביקורת, חבר ועדת הנוסטרו 

וחבר ועדת המאזן(, בתחולה מיידית החל מיום 19.9.2019 עקב מינויו לתפקיד מנכ"ל פסגות, 

ואישרה את התווית הפעולות הנדרשות מכך.  

2. ביום 1 בדצמבר 2019 קיבלה האסיפה הכללית את ההחלטות הבאות: 

1(  לאשר את מינויה של גב' מיכל לשם כדירקטורית בלתי תלויה, ולהגיש את מועמדותה 

לאישור הממונה על רשות שוק ההון.  

2(  לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי בחברה. המדיניות תחול 

משנת 2020 ותהיה בתוקף למשך 3 שנים.  
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תקנה 29א' – החלטות החברה 

א. אישור פעולות לפי סעיף 255 לחוק החברות: אין 

ב. פעולה לפי סעיף 254)א( לחוק החברות אשר לא אושרה: אין.  

ג.  עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף 270)1( לחוק החברות, ובלבד שהמדובר בעסקה חריגה,    

כהגדרתה בחוק החברות: ראה תקנה 22 לעיל. 

ד. פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, בתוקף בתאריך הדוח: ביום 

27.3.2019 החברה אישרה במוסדות החברה הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי אחידים לכל נושאי המשרה 

והדירקטורים, בהתאם להוראות הדין ותקנון החברה, כמפורט להלן:  

ביטוח: ב- 15.4.2019 החברה רכשה עבורה ועבור חברות הקבוצה, פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי 

משרה,  מכהנים  ועתידיים, בהתאם להיקף הפעילות  בסכום ביטוח ש ל 5  מליון דולר . הפוליסה  נועדה  לצמצם  את 

חשיפת החברה, מכוח כתבי שיפוי ופטור שניתנו לדירקטורים ולנושאי המשרה, ולאפשר לנושאי המשרה למלא 

את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בתפקידם ובאחריות המוטלת עליהם על פי 

דין. הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי סביר בנסיבות העניין, בהתחשב בגודל החברה, היקפי ותחומי פעילותה 

ותכניותיה העסקיות; מדובר בכיסוי ביטוחי מקובל בחברות בתחומי הביטוח והפיננסים, במהלך עסקים רגיל 

ובפרמיות בתנאי שוק, שלא משפיע מהותית על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.   

שיפוי: החברה התחייבה לשפות את נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, מראש, בהתאם לנוסח כתב 

התחייבות לשיפוי שניתן להם  ואושר במוסדות החברה, כפוף להוראות הדין והתקנון. לפי כתב השיפוי, החברה 

התחייבה להעניק לנושאי המשרה והדירקטורים שיפוי, בין היתר, בשל חבות או הוצאה שתוטל עליהם ו/או 

שיוציאו עקב פעולות שעשו ו/או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה. סכום השיפוי המצטבר לכל נושאי 

המשרה בגין אחד או יותר מהאירועים שקבע הדירקטוריון, לא יעלה על סכום השווה ל-  10%  מההון העצמי של 

החברה או 10 מיליון ₪, לפי הגבוה.  

פטור: החברה התחייבה לפטור את נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק 

שייגרם ו/או נגרם לה, במישרין ובעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה בפעולות שנעשו בתום לב 

ובתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או מועסקים בחברה, למעט, בין היתר, הפרת חובת הזהירות שנעשתה 

מתוך כוונה או מתוך פזיזות או עקב הפרת חובת הזהירות בכל הקשור לעניין חלוקה. 

ווישור חברה לביטוח בע" מ 

30 במרץ 2020 

 

 

    

אמיל ויינשל   

יו"ר הדירקטוריון 

ניצן צעיר הרים 

מנהל כללי    
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נספח –  

הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי 

ליום 31 בדצמבר 2019 
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הצהרת אקטואר ביטוח כללי -דצמבר 2019 

א. זהות האקטו אר 

נתבקשתי על ידי ווישור חברה לביטוח בע"מ )WeSure( )"המבטח"( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן 

בענפי ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן - ההפרשות( ליום 31 בדצמבר 2019, כמפורט להלן.  

אינני בעל עניין במבטח ואין לי קשרים עסקיים עם בעל עניין במבטח או עם בן משפחה של בעל עניין במבטח או עם 

חברה קשורה למבטח.  

מוניתי לתפקיד אקטואר ממונה  בביטוח כללי במבטח החל מחודש ספטמבר 2018, בין היתר, לצורך הערכת סכום 

העתודות של החברה בענפי הביטוח הכללי. 

ב. היקף חוות הדעת האקטו ארית 

1 . נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית 

 

 
 

 

א. לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים  אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשותיי לקבלת 

מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים. בחנתי את סבירות 

והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח. 

ב. במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי את מידת 

התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם. 

ג. ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף 2 להלן 

נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף 1 

לפרק ג' להלן. 

ד. לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי ביטוח 

המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה. בחנתי על סמך 

המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות. 

ה. בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים: 

1( הפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( כפי שנתקבלה מהפול - ההפרשה התבססה על 

חישוב שבוצע על ידי הפול. 

2( הפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל - אין לחברה ביטוחים 

מסוג זה לכן לא חושבה הפרשה.  
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3( לא נלקח בחשבון העדר מתאם בין הענפים השונים לצורך הפחתת סך ההפרשה הכוללת בגין תביעות 

תלויות עבור כל הענפים הכלולים בהערכתי. 

2 . נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית 

להלן הערכת סכום העתודות: 

 

           ליום 31 בדצמבר 2019

                       באלפי ₪

   ברוטו שייר

  תביעות תלויות  

 1(א( ענפים שאינם מקובצים :  

  רכב חובה 56,973 8,546

  מקיף דירות 30 4

  רכב רכוש 2,830 340

 

8,890 

 

59,833 

  

  סה"כ ענפים שאינם מ קובצים

 1 (ב( סה"כ ענפים שאינם מקובצים ומקובצים2 59,833 8,890

 2(  הוצאות עקיפות ליישוב תביעות 1,846 1,846

הפער בין העתודה לסיכונים שטרם חלפו לבין הפרמיה    )3 

 שטרם הורו וחה  

  רכב חובה 0 0

  מקיף דירות  0 0

  רכב רכוש 0 0

 

10,736 

 

61,679 

  

סה"כ התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים  

  במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי הערכה אקטוארית

 

  

 
 



 

 

178 
 

 לביטוח בע"מווישור חברה 
 

 דוח הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי –נספח 
 

ג. חוות  הדעת  

אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים: רכב חובה, רכב רכוש ומקיף דירות: 

1 . הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים להלן, והכל 

כתוקפם ביום הדוח הכספי: 

 

א. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 והתקנות לפיו; 

ב. הוראות והנחיות המפקח על הביטוח; 

ג. עמדת המפקח בנושא חישוב עתודות בביטוח כללי; 

ד. כללים אקטוארים מקובלים. 

2 . לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי ניתן 

להסתמך עליהם לצורך הערכתי.  

3 . ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות, 

להנחיות ולכללים המפורטים לעיל. 

4 . ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף 2.א.1(א(, בגין הענפים שאינם מקובצים )רכב חובה, רכב רכוש ומקיף 

דירות( מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות, 

המוגדרות לעיל, בכל ענף שפורט בנפרד, כתוקפם ביום הדוח הכספי. 

5 . סך ההפרשות המפורט בפרק ב' סעיף 2.א.1(ב(, מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי 

התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים המקובצים ושאינם מקובצים בכללותם, כתוקפם ביום 

הדוח הכספי. אין לחברה בתקופת הדוח פעילות בענפים מקובצים. 

6 . ההפרשה המפורטת בפרק ב' סע יף 2.א.2(, מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות 

המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות, כתוקפם ביום הדוח הכספי. 

7 . ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף 2.א.3(, מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי 

התחייבויות המבטח בגין הפער בין הסיכונים שטרם חלפו והפרמיה שטרם הורווחה ברמת השייר )ככל שקיים( 

בענפים שפורטו, כתוקפם ביום הדוח הכספי.  

ד. הערות והבהר ות 

החברה נמצאת בתחילת דרכה וזהו הדוח האקטוארי השני שהחברה מגישה. החברה החלה במכירת פוליסות ברבעון 

האחרון של שנת 2018. החברה שיווקה בשנת 2019 פוליסות רכב חובה בהיקף משמעותי ורכב רכוש בהיקף קטן 

לעומת רכב חובה וכן בהיקף זניח מקיף דירות.  
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ענף רכב חובה 

מאחר והחברה נמצאת בראשית דרכה ומן הטבע, טרם התפתח בה בסיס נתונים אקטוארי, התבססתי בחוות דעתי 

הנ"ל על ניסיוני המקצועי בתחומים לעיל, בסיסי ודוחות נתונים חיצוניים ועל נתוני החיתום והתביעות )ככל שהיו( 

שקיבלתי מנציגי החברה שהם בעלי ניסיון מספק בתחום. כמו כן, נלקח בחשבון גם מקדם של שמרנות בגין היות 

החברה חדשה ובעלת היקף חשיפה קטן שנתון לתנודתיות גדולה יחסית. ככל שהיקף החשיפה יגדל יבחן גם מקדם 

השמרנות כאמור.  

העתודות חושבו עם שיעורי היוון של 0.75% לשנה וזאת בהתאם לאומדנים שהתקבלו מהחברה בדבר ההכנסות 

מהשקעות הצפויות בתיק הנכסים שיעמוד מול ההתחייבויות הביטוחיות,  תוך התחשבות בהרכב התיק שלוקח 

בחשבון את רמת הנזילות של ההשקעות, מתאם בסיסי ההצמדה, מח"מ וכו'. 

ענף רכב רכוש וענף מקיף דירות 

לצורך אמידת ההתחייבויות הביטוחיות בענף רכב רכוש הסתמכנו על מודל אקטוארי שהתבסס ע ל תשלומי התביעות 

בחברה, תוך התאמת הנתונים למידע הכללי הקיים בענף ובהתבסס על ניסיוני המקצועי כאקטואר מומחה בתחום. 

לחברה מספר פוליסות בענף מקיף דירות בהיקף זניח וכך גם היקף ההתחייבויות הביטוחיות. האומדנים 

האקטואריים שחושבו התבססו על ניסיוני המקצועי בתחום. 

הערה כללית על הערכות אקטואריות 

אי הוודאויות הסטטיסטיות והאחרות קיימות בכל תהליך תביעה ובמיוחד בהערכת רזרבה בענף רכב חובה ובענפי 

הרכוש האחרים. אי הוודאות נובעת משינויים עתידיים בלתי צפויים בסביבה הסוציו-אקונומית והמשפטית )שינוי 

גיל הפרישה, שינויים בהוצאות רפואיות, הוראות לעניין שיבובי ביטוח לאומי וכו'(, אשר לא ניתן לחזותן מראש 

ולכן, עלות התביעות בפועל תהיה שונה )גבוהה או נמוכה( מההערכה האקטוארית. 

כמו כן, יצוין כי לא הוגשו כנגד החברה בקשות לתובענות ייצוגיות.  

מאחר ועדיין טרם נצטבר בחברה בסיס נתונים אקטוארי משלה, ההנחות לעיל והשפעות נוספות ששימשו להערכת 

ההתחייבויות הביטוחיות ייבחנו במהלך שנת 2020, בהתאם לנתונים שימשיכו להצטבר בחברה.  
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	 תורד גה
	 תא ראתל תנמ לע .היקסע תנבהל םיינויחה ,םייעוצקמ םיחנומ םע תורכיה םישרודה םימוחתב םניה הרבחה יקסע ףוריצב ,ולא םייעוצקמ םיחנומב יחרכה שומיש  ללוכ  דיגאתה יקסע רואית קרפ  ,ן תינש לככ ריהב ןפואב הרבחה יקסע .ןתינש לככ ,םירואיבו םירבסה :תרחא תושרופמ ןיוצ םא אלא ,םדצלש תועמשמה םיאבה םיחנומל היהת הז קרפב ,תוחונה ןעמל ףנ עב וא ינויסנפ חוטיב ףנעב לולכ וניאש חוטיב :חוטיבה לע חוקיפה קוחל 28 ףיעסב ותרדגהכ – "יללכ חוטיב" .תוכנ וא הלחמ ,הנואת ןוכיס ינפמ חוטיב ;ימי חוטיב תרבעה ידי לע תאזו המצע לע תלטונ חוטיב תרבחש ןוכיסה תמר תא רזפלו תיחפהל דעונש ח וטיב   –  "הנשמ חוטיב" תרבח לש תיעבטה תילכלכה תלוכיהמ לודג
	 לכל עובק םוכס( הימרפ ל בקמ הנשמה חטבמ וב ,יסחי יתלב  הנשמ חוטיב םכסה  -  "EOL (Excess Of Loss)" • םימיוסמ םימוכס לעמ םיקזנ הסכמ אוה ותרומתש ,)יטנוולרה חוטיבה ףנעב תוימרפה לכמ זוחא וא הסילופ םוכסב םניה עוריאל וא הרקמל םימולשתה ךס ןהב תועיבתב .םכסהה יפ לע ותוירחא לובג הבוג דע ,)ססקא( יפ לע תוירחאה לובג הבוגל דע םוכסה תרתיב ואשיי הנשמה יחטבמ ,םכסהב עבקנש ססקאה םוכסמ הובגה  ;חוטיבה תרבחל הלמע ללכ ךרדב תמלושמ אל הז חוטיב גוסב .םכסהה
	 לכל עובק םוכס( הימרפ ל בקמ הנשמה חטבמ וב ,יסחי יתלב  הנשמ חוטיב םכסה  -  "EOL (Excess Of Loss)" • םימיוסמ םימוכס לעמ םיקזנ הסכמ אוה ותרומתש ,)יטנוולרה חוטיבה ףנעב תוימרפה לכמ זוחא וא הסילופ םוכסב םניה עוריאל וא הרקמל םימולשתה ךס ןהב תועיבתב .םכסהה יפ לע ותוירחא לובג הבוג דע ,)ססקא( יפ לע תוירחאה לובג הבוגל דע םוכסה תרתיב ואשיי הנשמה יחטבמ ,םכסהב עבקנש ססקאה םוכסמ הובגה  ;חוטיבה תרבחל הלמע ללכ ךרדב תמלושמ אל הז חוטיב גוסב .םכסהה
	 הנשמה חטבמ לש וקלח תא חוטיבה תרבח תעבוק וב ,יסחי הנשמ חוטיבל םכסה –"Surplus Lines" • ריישהמ קלח לש תולופכ ןהש ,תודי הנשמה חטבמל תרסומ חוטיבה תרבח ,םכסה לש הז גוסב .ןוכיסב ל ש קלחה .םכסהב עבקנש תודי לש יברימ רפסמל דע ,)ןוכיסב חוטיבה תרבח לש קלחה( הלש  .תונוש תוסילופ ןיב תונתשהל לוכי ןוכיסב הנשמה חטבמ
	 לשו יחוטיבה ןוכיסה לש ,הימרפה לש תיסחי הקולח תמייק וב ,יסחי הנשמ חוטיבל םכסה  – " Quota Share" • תעבקנ הנשמה יחטבמל חוטיבה תרבח ןיב הקולחה  .הנשמה יחטבמ ןיבל חוטיבה תרבח ןיב ,תועיבתה םולשת ותואב חוטיב גוסל הקולחב םימעפל ,םיוסמ חוטיב ףנעב הרבחב תומייקה תוסילופה לכל עובק רועישב ,שארמ תולמעה יגוסו ירועיש .הנשמה חטבממ הלמע ללכ ךרדב תלבקמ חוטיבה תרבח הרומתבו ,תמייוסמ הנשב ,ףנע  .םכסהל םכסהמ םינתשמ
	 תוסילופב םימולגה ,םידחוימ םינוכיס יוסיכל ךרענה ,יסחי  הנשמ חוטיבל םכסה  – "יבי טטלוקפ הנשמ חוטיב" • תלוביק לע ופקיהב הלוע חוטיבה םוכסשכ ,םייפיצפס םיקסע בורל וחטובי הז גוסמ הנשמ חוטיבב .תויפיצפס .םייוזחה הנשמה חוטיב ימכסה יגירחב לפונ אוהש וא ליעל וניוצש םיזוחה הנשמה חוטיב ימכסה
	 לש לודג רפסמ לע עיפשהל םילולעש ,הפורטסטק יקזנ ינפמ יסחי יתלב הנשמ חוטיב -"הפורטסטק חוטיב" • ,עבט יקזנ בורל םה הפורטסטק יקזנכ םירדגומה םיקזנ .חוטיבה תרבח ידי לע םיחטובמה ,םירבטצמ םינוכיס .חוטיבה תרבחל הלמע תמלושמ אל הז הנשמ חוטיב גוסב .'וכו ןופטיש ,דרב ,המדא תדיער :ןוגכ

	  .חוטיבה לע חוקיפה קוחב חנומה תרדגהכ ,תלהנמ הרבח וא חטבמ – "ידסומ ףוג" )חוטיבה הזוח( הסילופה יאנתל םאתהב ,חטבמל םלשל חטובמה לעש ללוכה םוכסה – "הימרפ" ,"חוטיב ימד"  .חטובמה שכרש
	 .2019 רבמצדב 31 םויל ןוכנ ,הרבחה לש םירקובמ םייפסכ תוחוד– "םייפסכ תוחוד" .חטבמה תואצוה יוסיכל םידעוימה ,חוטיבה ימדב םילולכה םימוכס – "םימד" .מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו – "רושיוו" ,"הרבחה" .מ"עב לטיגיד טראה – "טראה" ,"םאה הרבחה" .מ"עב לטיגיד .וי – "תיפוסה םאה הרבחה" תוארוה בלשמ דחואמה רזוחה . הנוממה לש תוארוה זכרמ דחואמה רזוחה  - " היצלוגרה סקדוק" ,"דחואמה רזוחה" דחואמה רזוחב ולאככ תושרופמ וניוצש ,תומיוסמ ,תושדח תוארוה טעמל ,ןתועמשמב יוניש אלל ,רוקמה ירזוחבש .שרופמ הליחת דעומ ןהל עבקנו .ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר לע הנוממה –"ת/חקפמה" וא/ו "הנוממה" .הבוח בכר חו
	 עקר ילעב םישנא תצובקל םיכיישה ,חטבמ ותוא לצא םיחטובמה תוחפל בכר ילכ 100 לש הצובק – "ביטקלוק" םכסה רוציל גוהנ יללכה חוטיבה םוחתב .םיבטימ םיריחמו םיאנתב בורל ,והשלכ דיגאת וא הדובע םוקמ ,ףתושמ ,ביטקלוקב ללכהל םיאכזהמ דחא לכ לומ תוינטרפ תויורשקתהב השענ חוטיבה ךא ,רשקתמה ףוגה לומ תרגסמ .םייחוטיבה ויכרצל םאתהבו .םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל ןרקה – "תינרק" .הנשמ יחטבמל רבעוהש ןוכיסה קלח לורטינ רחאל ,חוטיבה תרבח לע רתונש ןוכיסה – "רייש" .הסילופה יאנת יפ לע ,חוטיב הרקמב בטומל וא חטובמל םלשת חוטיבה תרבחש םוכס  -"חוטיב ילומגת"   .1978 -ח"לשת ,)ןוויה( ימואלה חוטיבה תונקת -"ןוויהה תונקת" בכר לש הבוח חוטיב
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	 היקסע תוחתפתה רואיתו הרבחה תוליעפ - א קלח
	 הרבחה יטרפ .1.1
	 תרבח תויהל הרטמב ,מ"עב רושיוו   םשה תחת ,1.1.2018  -ב  הדגאתה (weSure) מ"עב  חוטיבל  הרבח  רושיוו  .)"תידרביה"( הצפהה יצורע לכבו םינושה חוטיבה ימוחתב תלעופה לארשיב תילטיגיד חוטיב :תוליעפה ימוחתב םינש  בר ןויסינ ילעב ,םיסנניפהו חוטיבה תיישעתב םיריכב םילהנמ  ידי  לע   הדסונ הרבחה םג םניהש ,הרבחה ל"כנמכ ןהכמה ,םירה ריעצ ןצינ רמו הרבחה ןוירוטקריד ר"ויכ ןהכמה ,לשניו לימא רמ .הרבחב הטילשה ילעב -יללכה  חוטיבה י פנעב ל ועפל ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושרמ חטבמ ןוישיר הלביק הרבחה  2018 י נויב  20  -ב חוטיבל הז בלשב לבגומ( קסע יתבו תורידל ףיקמ חוטיבו )'ג דצו ימצע( שוכר בכר חוטיב ,הבוח בכר חוטיב תושירד תוב
	 הרבחה תוליעפ ףקיה רבדב םינותנ .1.2
	 החימצב הנייפאתה הנשה .הרבחה לש האלמ תיחוטיב תוליעפל הנושארה הנשה השעמל התייה 2019 תנש הדקמתה הרבחה .₪ ינוילימ 100.3 לעמב םכתסה חודה תנשב וטורב תוימרפה ףקיה רשאכ תיתועמשמ הרבחה לש ןזאמה ךס .חודה תנשב 1.5% -כ לש ךרעומ קוש חתנל העיגהו הבוחה בכר םוחתב 2019 תנשב  .דקתשא הליבקמה הפוקתב ₪ ינוילימ 83.6 ל סחיב  ₪ ינוילימ 197.3 -כב םכתסה 2019 רבמצדב 31 םויל םילהונמה הרבחה  לש תויסנניפה תועקשהה  ןכו  םינמוזמה יוושו  םינמוזמה  ךס ,2019  רבמצדב  31 םויל ןוכנ ₪ ינוילימ 49.6 – ל סחיב ₪ ינוילימ 79-כב םימכתסמ ,הרבחה לש יללכ חוטיבב ורטסונה קית תרגסמב  .דקתשא הליבקמה הפוקתב
	 1)חודה ךיראתל ןוכנ( תוקזחה םישרת .1.3
	Figure
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	   יללכה חוטיבה יפנעב חטבמ ןוישירו הטילש ירתיה תלבק .1.4.1
	 רשפאמה ,ןוהה קוש תושרמ חטבמ ןוישיר הרבחה הלביק ,20.6.2018 םו יב ,ליעל  1.1 ף יעסב טרופמכ בלשב( רחא יללכ חוטיבו )'ג דצו ףיקמ ,הבוח( בכר חוטיב :םיאבה יללכה חוטיבה יפנעב לועפל הל  .)אתנכשמ בגא הנבמו תוריד יחוטיב הז
	 2019-2020  םינשל הנידמה ידבוע זרכמב תופתתשה ךרוצל םייח חוטיב ןוישיר תלבק .1.4.2
	 םייח חוטיב תסילופל לבגומ ,)דבלב ןוכיס( םייח חוטיב ןוישיר הרבחה הלביק 30.8.2018 םויב תדימעב הנתוהש ,יללכה בשחה זרכמ תרגסמב ,הנידמ ידבועל יטרפ בכר חוטיבל תיוולנה יתצובק םוסרפ םע .זרכמב התודדומתה ךרוצל ,ןוישירל םיוולנה םיכמסמב טרופמכ ןוה תושירדב הרבחה .הז זרכמב תוכוזה תורבחהמ תחאכ הזרכוה  אל הרבחה ,2018 רבמטפס שדוחב זרכמה תואצות .הז חוטיב םוחתב הליעפ הניא הרבחה ח"ודה םוסרפ םויל ןוכנ
	   שוכרו הבוח בכר חוטיב םוחתב םילודג תוחוקל  םע תורשקתה .1.4.3
	 לש שודיח היה םקלח( םילודג םיביטקלוקו םייצ רפסמ םע הרשקתה הרבחה 2019 תנש ךלהמב תוליעפה תנשב יקסעה רזגמב תודקמתהה .)2018 תנש לש ןורחאה ןועברב וקפוהש תוסילופ
	 החוטב שומימ תרגסמב ,םתטילשב תורבחו הטילשה ילעבל ויתוינממ 1.9% ,םאה הרבחב םיעיקשמהמ דחא ריבעה ןזאמה ךיראת רחאל 1 .89% ןירשימבו ןיפיקעב םיקיזחמ הטילשה ילעב ,תוחודה רושיא דעומל ןוכנש ךכ ,)ןומימל תיסחי הקולחב( האווולה תחטבהל
	 קווישה לחי םרטב תוליעפ חפנ רוצילו המצע ססבל הרבחל עייסל ,ראשה ןיב ,הדעונ הנושארה .הצפהה יצורע לכב לועפל הרבחה תיגטרטסא תא תמאות איהו םייטרפ תוחוקלל
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	 לש לומגתה תוינידמ הרשוא ,הרבחה לש ל"נה תיללכה הפיסאה תרגסמב ,2019 רבמצדב 1 םויב  .ןלהל 4.6.3 ףיעס האר םיפסונ םיטרפל .הב יזכרמ דיקפת ילעבו הרשמ יאשונל הרבחה
	1.6. ןזאמה ךיראת רחאל םייתוהמ םיעוריא 
	1.6.1. הנורוק ףיגנ תוצרפתה  םלועב 
	 תמרגנה ,)הימדנפ( תימלוע הפיגמ תו צרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה , 2020 ץ רמב  12 םו יב שדוחב ןיסב ץרפתה ,םדא ינבל םיעוגנ םייח ילעבמ רבעש ,ףיגנה .)COVID-19)  הנורוקה סוריומ יפלא תואמב רבודמ  ,הלא םימיל ןוכנ  .םלועב תונידמ  100 ל עמל טשפתה רצק ןמז ךותו  ,2020 ראוני  .םלועב םיתמ ףלא םישולשל לעמו םילוח ,היסאב תונידמ רפסמב טעמל( הובג בצקב טשפתהל הכישממ הלחמה תוחודה ,רושיא דעומל ןוכנ וא ןוסיח םייק אל ,הז בלשב .)תוחקלתהה ךשמה לע תמייוסמ תוטלתשה תמגמ תנמתסמ םש  .םלועה לכב םיעצבתמ םירקחמ ךא ,תרשואמ תיפיצפס תילאריו-יטנא הפורת לע ףיקעו רישי ןפואב תועיפשמש תובר תולבגמ
	 קלחב קוחרמ הדובעל רבעמו ,תואטיסרבינואו רפס יתב תריגס ,תויוסנכתהו םיעוריא לוטיב םימי םיפקשמ םניאש םיגירח םי דעצב םג תטקונ )םי פסונ תומוקמבו( לארשיב ה לשממה  .תורבחהמ .םילוח לש ירלולס ןוכיא תוברל ,םיליגר ,םייתועמשמ ילכלכו יתרבח תוביצי רסוח םיללוכ ףיגנה תוטשפתה לש םלועה יבחרב תועפשהה תווח םלועה תוסרוב  .)לארשי ללוכ( תובר תונידמב רגסו תולבגה ל ש םידקת ירסח םיעצמא תטיקנו ,ורטסונה קית לש ןוהה קושב תועקשה לשב םידספה ומרגנ הרבחל םגו ,תוכשמנו תודח תודירי הדימ הנקב תואדו רסוח םייק ,תוחודה רושיא דעומל ןוכנ .םייפסכה תוחודל 27 רואבב טרופמכ םיקוושב הדחה תויתדונתה לשב ,ןכ ומכ .הכשמו תולכלכב
	1.6.2. קש תולקה ןוהה קוש תושרמ הרבחה הלב 
	 םוימ  בתכמל  םאתהב  תולקההמ  קלח ן וכדעו הכראהל רושיאו תושרהמ הרבחה הלבקש תולקה  רבד .ןלהלש םייפסכה תוחודל 'ג1 רואב ןכו ןלהל 5.4 ףיעס האר 2020 ראורבפב 16
	1.7. הרבחה תוליעפ ימוחת
	 :דבלב יללכה חוטיבה םוחתב םיפנע רפסמב  2018 תנ שמ לחה לארשיב תחטבמכ ,ליעל רומאכ תלעופ הרבחה טרופמכ .תוריד - רחא יללכ ףנעו )ףיקמ וא/ו ישילש דצ חוטיב ללוכ( שוכר בכר ףנע ,הבוח בכר חוטיב ףנע .יתצובק םייח חוטיב ףנעל הנתומ ןוישיר הרבחל ,ליעל 1.4.2 ףיעסב הלחה 2019 תנש לש ןורחאה ןועברב .2019 ראוניב 1 םוימ תוסילופ תריכמב הרבחה הלחה שוכר בכר ףנעב ימוסרפ ןייפמקב ה אציו םיינשדח םייטנרטניא םילטרופ תועצמאב בחרה רוביצל הירצומ תא קוושל הרבחה .םינושה הידמה יצורעב ןושאר )עסונ וא גהנ( בכרב שמתשמל םרגיהל לולעה ףוג קזנל יחוטיב יוסיכ קינעמ הז חוטיב  -הבוח בכר ח וטיב ףנע רדגוי עוריאהש לככו ,יעונמ  בכר חוטיב תד
	 ןיגב חטובמה תובחלו חטובמה בכרה ילכ לש ןדבא וא קזנל יחוטיב יוסיכ קינעמ הז חוטיב -שוכר בכר ףנע ןתינ .)חטובמה ידי לע שכרנש תוירחאה לובגל דע( חטובמה בכרה ילכ ידי לע ישילש דצ שוכרל םרגייש קזנ בכרה ילכל םרגייש קזנל יחוטיב יוסיכ וא )'ג דצ חוטיב( דבלב ישילש דצ יפלכ תובחל יחוטיב יוסיכ שוכרל .)ףיקמ חוטיב( ישילש דצ יפלכ תובחל יחוטיב יוסיכ תוברל ,חטובמה חוטיבה .הרידה הנבמל וא/ו הרידה תלוכתל יחוטיב יוסיכ קינעמ הז חוטיב -תוריד -רחא יללכ חוטיב ףנע  .תיב קשמ ידבועל םידיבעמ תובח ןיגבו ישילש דצל םיקזנ ןיגב תויובח ייוסיכ לולכל לוכי תיתשתה סיסב לע ,תילטיגיד תוליעפל הקיז םהלש ,םינכוס תועצמאב םג חוטיב תוסילופ תקוושמ הרבחה ןהו ,בכר ייצלו םיביטקלוקל ןה ה
	1.8.  תואקסעו הרבחה ןוהב תועקשההיתוינמב תויתוהמ 
	 .הרבחה לש תוינמה ןוהב תועקשה ועצוב אל ,חודה םוסרפ דעומל דעו 2019 תנשב ,הרבחה תעידי בטימל
	1.9. םידנדיביד תקולח 
	 הרבחה תנווכב ןיא ,רשואת וזכש תוינידמש דעו ,םידנדיביד תקולח תוינידמ הרבחל ןיא ,חודה דעומל ןוכנ .םייפסכה תוחודל 11 רואב האר םיטרפל .םידנדיביד קלחל

	חלק בÔ תנווכב ןיא ,רשואת וזכש תוינידמש דעו ,םידנדיביד תקולח תוינידמ הרבחל ןיא ,חודה דעומל ןוכנ .םייפסכה תוחודל 11 רואב האר םיטרפל .םידנדיביד קלחל
	  תוליעפ ימוחת יפל הרבחה יקסע רואית – ב  קלח
	2.1. יללכ חוטיב םוחת 
	2.1.1.  יללכ 
	 יתשל יללכה חוטיבה םוחת תא קלחל גוהנ .יללכה חוטיבה יפנעב הרבחה תוליעפ תא ללוכ הז םוחת שוכר יחוטיבב תוליעפה .הבוח בכר תוברל תויובח יחוטיבו שוכר יחוטיב :תוירקיע תוירוגטק תפוקת ךלהמב ,םירקמה תיברמב ,תושגומ ולא תועיבתש רחאמ "רצק ת ועיבת בנז" תלעבכ תבשחנ ,דגנמ .חוטיבה הרקמ תורקמ דבלב םינש שולש וניה תונשייתהה תפוקת ךשמש רחאמו חוטיבה וניה תונשייתהה תפוקת ךשמש רחאמ "ךורא תועיבת בנז" ילעבכ םיבשחנ תויובחו הבוח יחוטיב תיחוטיבה העיבתה .)רתוי הכורא ףא הפוקת ,ןיטק לש הרקמבו( חוטיבה הרקמ תורקמ םינש עבש ךוראה ןמזה קרפ לשב ןכו חטובמה דגנכ ישילשה דצה תעיבת הנשייתה אל דוע לכ תנשייתמ הניא תשגה דעומ ןיבל  קזנ
	2.2. םיתורישו םירצומ- הבוח בכר חוטיב ףנע 
	2.2.1.  יללכ 
	 בכר חוטיב תדוקפ"( 1970 - ל"שתה ,)שדח חסונ( יעונמ בכר חוטיב תדוקפ תשירד יפל חוטיב ףנע האצותכ ,בכרהמ ועגפנש לגר יכלוהו בכרב םיעסונה לכ ,בכרה לעב לש ףוג יקזנ הסכמה ,)"יעונמ :ד"תלפה קוחל םאתהב ,יעונמ בכרב שומישמ יעגפנל יוציפה םוחתב תידוסי המרופרל איבה  1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח ישוקה .םייתרוסמה ןיקיזנה ינידל ףופכ הז םוחת היה ותקיקח ינפל .לארשיב םיכרד תונואת תוכזל ידכ עבתנה לש ותולשרתה ידי לע םרגנ וקזנש חיכוהל שרדנ הנואתב עגפנהש ךכמ עבנ יזכרמה קזנה םרוג םא ,לשרתה קזנה םרוגש חיכוהל היה ןתינ אל םא ,לשרתה אל קזנה םרוג םא .יוציפב יעגפנל םייוציפ קוח .יוציפל תוכז התייה אל -
	2.2.2. םיתורישהו םירצומה 
	 .תינקתה הסילופה אוה – םיבכרה יגוס לכ לע לחה ,דחא רצומ םייק הבוח בכר חוטיב ףנעב ,ללככ תוברל  ,וב םישומישהו חטובמה  בכרה גוסל  םאתהב ,תו סילופב םימייוסמ םילדבה םימייק ,תאז םע  .בכרב גוהנל םייופצה םיגהנ ינייפאמל רשקב :םניה הבוח בכר תסילופב םיידוחי םינייפאמל תואמגוד בכר ילכ רחסב םיקסועל הנעמ תנתונה ,הבוח בכר חוטיב תסילופ -ןחבמב טלשו רחס תסילופ ילכב גוהנל קסעב םינושה םידבועל תרשפאמ הסילופה .דועו הקידב ינוכמ ,םינאובי ןוגכ ,םיענוממ דחי .ולש תוליעפה תרגסמב קסעל םירסמנ רשא ,)יפיצפס בכר ילכ לע הלבגה אלל( םינושה בכרה .דועו שומישה תורטמ גוהנל השרומה ןוגכ תונוש תולבגה הסילופב שי ,תאז םע קיפהל  תו
	2.2.3. םינייפאמ  םיירקיע 
	 ,הבוח בכר חוטיב הזוח תונקתב ועבקנו םידיחא םניה הבוח בכר חוטיב הזוח יאנת - תודיחא ףנעב תורחתה  ,םאתהב  .הבוח בכר חוטיבב תינקתה הסילופב  ועיפויש ,םיאנתה חסונ תא תועבוקש .ןלהל ףיעסב ראותמכ תורישבו ריחמב רקיעב תדקמתמ הז קיזחמה ,בכרה לעבל יחוטיב יוסיכ הקינעמ הבוח בכר חוטיבל תינקתה הסילופה - יוסיכה ףקיה ,ףוג קזנ לכ לשב תרחא תובח וא/ו ד"תלפה קוח חוכמ הב בוחל םייושע םהש תובח ןיגב ,וב גהונהו חטובמה בכרב שומישה בקע וא ידי לע ועגפנ רשא ,לגרה יכלוהל וא/ו בכרב םיעסונל ,גהנל םרגנש  .הרובחת תורטמל קוחל םאתהב וניה הבוח בכר חוטיב ףנעב יחוטיבה יוסיכה - )No Fault( תטלחומ תוירחא תואכז ךכיפלו תטלחומ
	 העיבת תליע ול שיו ד"תלפה קוחב התרדגהכ םיכרד תנואתב ףוג קזנ ול םרגנש ימ -הליעה דוחיי  .ןיקיזנה תדוקפ יפל עובתל יאשר וניאו ,הז קוח יפ לע קר עובתל יאשר ,ד"תלפה קוח יפל יוסיכה תלבגהו ינוממ קזנ וניאש קזנ ביכרמל םייוציפ תרקת לש המויק טעמל  -יוציפה יכרדו ףקיה .םוכסב לבגומ וניא יוסיכה ,קשמב עצוממה רכשהמ 3 יפ דעל תורכתשה ןדבואל םאתהב תועבקנו תוחקופמ ,תוילאיצנרפיד ןניה הבוח בכר חוטיב ףנעב תוימרפה - חוטיבה ימד ידי לע ורשואש םינתשמב שומיש ךות חוטיבה ימד תא תועבוק חוטיבה תורבח .ןידה תולבגמל םינתשמה .חטובמה ןוכיסל חוטיבה תוימרפ תא םיאתהל ודעונ םינתשמה .)"םינתשמה"( הנוממה תעינמל תו חיטב ת וכרעמ  ,ר
	2.2.4. םירדסה  ףנעב םידחוימ 
	 -יטסיטטס עדימ רגאמ .2.2.4.1
	 תולע לש הכרעה וסיסב לע עובקלו ,ףנעב עדימ ףוסאל ןיד יפ לע ךמסומה ,עדימ רגאמ םאתהב .)המאתהב "ןוכיסה ףירעת" ,"יטסיטטסה רגאמה"( הבוח בכר ףנעב םינוכיסה תורבח ,2004 ד"סשתה ,)עדימ ירגאמ לש לוהינו המקה( יעונמ בכר חוטיב תונקתל םיגהנ לע   ת וברל  עדימו םינותנ ח וקיפהו עדימה רגאמל ריבעהל ןיד יפ לע תוביוחמ חוטיבה ףקיהב ,תויולת תועיבתו םימולשת ,תוימרפ לע ןכו ,הנוממה רידגהש יפכ ,חטובמה בכרב .תורומאה תונקתב ועבקנש םידעומבו רשא תוחוד תקפהלו ,ליעל רומאכ עדימה רגאמ לוהינל יארחא וניהש ןייכז הנימ הנוממה .ןוכיסה ףירעת תעיבקלו הבוח בכר חוטיב ףנעב םינוכיסה תכרעהל ,ראשה ןיב ,ושמשי יתורחת ךילה להנתמ ולא 
	 ידי לע עבקנ לופה ףירעת םלוא ,ןירשימב חוטיבה תורבח תא בייחמ וניא ןוכיסה ףירעת רושיאל ,הנוממה תניחבמ ,יטנוולר דדמ הווהמ אוה ףסונבו וילא סחייתהב הנוממה םירתומה םירטמרפהו תונורקעה תא םג רידסמ הנוממה .חוטיבה תורבח לש ףירעתה אוהש תונקתו  תוארוה ,םירזוח  תועצמאב  םהילע  חקפמו  הבוח  בכר  חוטיב  יפירעת  תעיבקל ףירעתב שומיש ךות תוימרפה תא עובקל תויאשר חוטיבה תורבח .תעל תעמ םסרפמ חוטיבה תיימרפ תא םיאתהל ידכ תאזו ,ועבקנש םינוכיס גוויסל םינוירטירקבו ןוכיסה ליעפמ םסרפש תוחודבו ל״נה עדימה רגאמב שומיש השוע הרבחה .חטובמה ןוכיסל ןוכיסה תולע רבדב םיבר םינותנו בחרנ עדימ םיללוכ רשא ,תונורחאה םינשב
	 -םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל ןרקה -תינרק .2.2.4.2
	 יעגפנל םייוציפ םולשת ךרוצל ,ד" תלפה קוח יפ לע םקוהש  ,ירוטוטטס  דיגאת הניה תינרק וא עגופה בכרה לש חוטיבה תרבחמ םייוציפ עובתל םתורשפאב ןיאש ,םיכרד תונואת  ;)חרבו עגפ תעיגפ ןוגכ( עודי וניא חטבמה :םיאבה םירקמהמ דחא לשב ,ועסנ וב בכרה להנמ הל הנומ וא קוריפב תאצמנ  תחטבמה  ;יחוטיב יוסיכ ול היה אלש בכר ידי-לע העיגפ ,)ןוקית( )ןרקה ןומימ( םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ וצ תוארוה יפ-לע .השרומ 1% ת ינרקל ריבעהל ה בוח בכר יחוטיב תוקוושמה ח וטיבה תורבח ל כ ל ע ,2003  -ג"סשתה  .ןהידי-לע ואצוהש הבוח בכר חוטיב תוסילופ ןיגב )וטנ( תוימרפהמ -ע"שתה  ,)םיתוריש תקפסא תולע ןומימ( םיכרד  תונואת יע גפנל םייוציפ
	 -םייאופר םיתוריש ןתמל תוירחא .2.2.4.3
	 יקזנ לשב תיחוטיבה תוירחאה הרבעוה ותרגסמב ,2009 תנשמ הקיקחה ןוקיתל םאתהב לסב םיללכנה  ,םייאופר םיתוריש ןתמ ךרו צל  ,םילוחה תופוק  לא  םיכרד תונואת יעגפנל ףוג קוח"( 1994 – ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל הינשה תפסותב עובקה םיתורישה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל )ז(8 ףיעס יפל תופורתה וצבו )"יתכלממ תואירב חוטיב תקפסא תולע ןומימ ךרוצל ,)וטורב הימרפ( חוטיבה ימדמ 9.4% חוטיבה תורבח תובוג םיכישממ םיחטבמה .)"תופתתשהה םוכס"( ולא םיכרד תונואת יעגפנל וללה םיתורישה
	 קוחל היינשה תפסותב םיללכנ םניאש םייאופרה םיתורישה רתי יבגל םיארחא תויהל ןיבו ,תומיוסמ תויסולכוא לע לח וניא רומאה .תופורתה וצבו יתכלממ תואירב חוטיב יוסיכל  תיחוטיבה תו ירחאה  ,םיכרד תנואת הרקמבש  ,הדובע תונואת יעגפנו םילייח רתיה הריבעמ תופתתשהה םוכס תא .םיחטבמה לש הרתונ ,םרובע יאופרה לופיטה תואצוה .םילוחה תופוקל וריבעמ אוהו ,ימואל חוטיבל דסומל ותוא הריבעמש ,תינרקל הרבחה
	 -"לופה" ירויש חוטיב .2.2.4.4
	 בכרה  ילכ  לש  םינוכיסה  תא רקי עב  חטבל  ודיקפתש  ףוג  אוה  בכר  חוטיבל  ילארשיה  רגאמה  .)ירוישה חוטיבה( הבוח חוטיבב חוטיבה תורבח ידי- לע םיחדנה תעיבקל ןונגנמו ירויש חוטיב רדסה( יעונמ בכר חוטיב תונקתב רדסומ ירוישה חוטיבה .2001 -א"סשתה )ףירעת .ףנעב חוטיבה יברוסמ לכל הנעמ ןתונ לופה ,ירוטגילבוא וניה הבוח בכר חוטיבש רחאמ חוטיבה תוימרפ תונורחאה םינשב ןכש ,םיעונפוא םה לופב םיחטובמה רקיע ,וז הביסמ ןכלו ,םיימותיח םידספהב תנייפואמ התייה בורלש ,רסחב הימרפ התייה םיעונפואל  .הז בכר גוס חטבל ומיכסה אל חוטיבה תורבח חוטיב תורבחל סחיב םייתורחת םניה םויכ ויפירעתו רבד לכל חוטיב תרבחכ לעופ לופה חוטיבה תורבח לכ .םימיוסמ
	 -הבוח בכר חוטיב ףנעב תואנוה רותיאל עדימ רגאמ .2.2.4.5
	 בכר חוטיב תונקת ח וכמ ,ףנעב תולעופה חוטיבה תורבח ןומימב םקו הש י זכרמ עדימ רגאמ תורבחל עייסל דעונ רגאמה .2004 ד"סשתה,)עדימ ירגאמ לש לוהינו המקה( יעונמ תכירע ינפל םותיחה בלשב ןה חוטיב  תואנוה רו תיאבו תוסילופה לש ןוכנ רוחמתב  חוטיבה הרבח ידי לע להונמו 2006 תנשב םקוה רגאמה .תועיבתב לופיטה בלשב ןהו הסילופה ,)"ליעפמה"( לארשי 'צרסמיילק ISO -הלש תילארשי תב תרבח תועצמאב ,תיאקירמא .הנוממה ןיבל וניב ןכו ,ףנעב תולעופה חוטיבה תורבח לכ ןיבל ליעפמה ןיבש םכסה חוכמ תא לעפתל יופצ אוהו ל"נה עדימה רגאמ תלעפהל זרכמב בוש ליעפמה הכז 2018 תנשב  .תובורקה םינשה 10 דע 5-ב רגאמה בכר ילכ רובע
	  -ימואל חוטיבל דסומה לש בוביש תועיבת .2.2.4.6
	 יכ עבוק ,)"ימואלה חוטיבה קוח"( 1995-ה"נשתה ]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוח דצ בייחל הליע םג הווהמה הליעב ,יאכזל הלמג ימואל חוטיבל דסומה םליש וב הרקמב דסומה יאשר ,ד"תלפה קוח יפל וא ןיקיזנה תדוקפ יפל יאכז ותואל םייוציפ םלשל  ,ישילש אוהש וא םלישש הלמגה לע םייוציפ ישילש דצ ותואמ עובתל ) "ל"למה "( ימואל חוטיבל  .םלשל דיתע ,רתיה ןיב ,ועבקנ התרגסמב ,2019 תנשל הנידמה ביצקת תעצה המסרופ ,2018 ראוניב תורבח ןיבל ימואלה חוטיבל דסומה ןיב גוהנ היהש תונבשחתהה ןונגנמ יונישל תוארוה קוח יפל םייוציפ םולשתל ועגנש ,תונבשחתהה ירדסה תוליעי תא ריבגהל ידכב ,חוטיבה חוטיבה קוחל )א(328 ףיעסב עובקה רדסה
	 תונואת דעב דסומל חטבממ יתנש םוכס תרבעה( ימואלה חוטיבה תונקת תטויט .2.2.4.7 -2019 – ט"עשתה ,)םיכרד
	 חוטיבל דסומה ןיב תונבשחתהה ןונגנמ יוניש רבדב ליעל 2.2.4.6 ףיעסב רומאל ךשמהב ,ד"תלפה קוח יפל םייוציפ םולשתל ועגנש בוביש תועיבתב חוטיבה תורבח ןיבל ימואלה םיחטבמה לעש ללוכה םוכסה תא הרידגמה ,תונקת תטויט הצפוה 2019 ינויב 12 םויב רשקב תוארוה ןכו ,ונוכדעו םוכסה תקולח ןפוא ,בובישה ימוכס ןיגב ל"למל ריבעהל
	 ,2018-2014 םינשה ןיב ורקש םירקמ ןיגב ל"למל בישהל םיחטבמה לעש םימוכסל לחה ,ללככ ,תעצומה הטויטל םאתהב ,ןכ ומכ .חטבמל תועיבת ןהיבגל שיגה אל ל"למהש ,2023 רבמצדב 31 םויל דעו )הטויטב עצומה תונקתה תליחת םוי) 2020 ראוניב 1 םוימ ודי לע ובגנש חוטיבה ימדמ  9.74% ל ש רועיש לע ל"למל חטבמ לכ לש בובישה םוכס דומעי  .תופסונ םיימעפ ןכדעתהל יופצ בובישה םוכס .םדוקה שדוחב ןיינעל תורבחה לומ עומיש לש ךילה ביוחמ ףקותל התסינכ ינפלש הטויטב רבודמ יכ ןיוצי רדסה לש היופצה העפשהה תא הז בלשב ךירעהל השק ןכלו ,תונבשחתהה ןפואו הבוג העפשהה .התוליעפ לש ידמל ינושארה בלשה חכונ טרפב ,הרבחה תוליעפ לע שדחה בובישה שר
	 -ד"תלפב םייתיע םימולשת .2.2.4.8
	 קוח חוכמ םייתיע םימולשת אשונב תוצעייתה ריינ תושרה המסרפ 2018 ילוי שדוחב ריינ תרגסמב .)"תוצעייתהה ריינ"( 1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפה ןהיפל תוארוה ועבקיי התרגסמב ,הרדסא תוכלשה ןוחבל תושרה השקיב ,תוצעייתהה ,תוכשמתמ תואצוהו תורכתשהה רשוכ דספה לשב ,םייוציפה קוח חכמ ,םימולשת ךכ ,םהלש ידיתעה תורכתשהה רשוכמ הלעמו 20% לש תוכנ רועיש םהל עבקנש םיעגפנל םאתהב .ןכרצל םיריחמה דדמל םידומצ ויהיש םייתיע םימולשת תועצמאב ,ללככ ויהיש ובצמב הבטה וא הערהל ןועטל תוכז חוטיבה תרבחל וא עגפנל היהת אל ,תוצעייתהה רי ינל ,ןכ ומכ .ול העבקנש תישדוחה הבציקה ןוכדע תבייחמה ,םיכרדה תנואת בקע יתואירבה םימולשת ול
	 -ןוויהה תונקת לש ףקותל ןתסינכו דרגוניו תדעו תוצלמה .2.2.4.9
	 ןוחבל ה יה ה דיקפתש ,דרגוניו והילא סו מידב טפושה תושרב הדעו התנומ  2014 י נוי שדוחב לכ ךס תא בשחל ואובב ימואל חוטיבל דסומה שמתשה ה בש ןוויהה תיביר  רועיש ה בוג תא חוטיבה תורבח תאמ דחא םוכסב ןתייבג ךרוצל העיגפ לש הרקמב םלשיש תוכנה תואבצק ןוויה תיביר הבוג יוניש לע ,רתיה ןיב ,הצילמה הדעוה .עגפנ תשקב יפל םנוויה ךרוצל וא דסומה ילובקת ןוויה תעב תונורחאה םינשה 30-ב הגוהנ התייהש 3% לש תיביר רועישמ לע ןכו ,תונורחאה םינשב תיבירה תדירי עקר לע 2% לש תיביר רועישל ,ימואל חוטיבל תעיבקל ןונגנמ ללכ ןוקיתה .רתוי ההובגה ,תיחכונה םייחה תלחות יפל םימולשתה ןוכדע  .תויתלשממ בוח תורגא לש תועצוממ ת
	 )ןוויה( ימואלה חוטיבה תונקת ףק ותל וסנכנ  1.10.2017-ב ,דרגוניו תדעו תוצלמהל ךשמהב  .הדעוה לש היתוצלמה תא וצמיאש ,2016 -ו"עשתה ,)ןוקית( הלאכ תועיבתל תורמוש ןהש תוברזרה תא לידגהל חוטיבה תורבח תא בייח תיבירה י וניש .םייפסכה תוחודב םירכינ םימוכס לש השרפה ועציב ןתיברמו ,בכרל הבוח יחוטיב דוחייבו .תיטנוולרה הפוקתב תוליעפ הל התיה אלו ליאוה וזכ השרפה העציב אל הרבחה
	 -ץינימק תדעו .2.2.4.10
	 לש ןוויהה תיביר לע ויתוכלשה יבגל תיתכרעמ הלאש הררועתה ,תונקתה ןוקית תובקעב ןוויהה תיביר רועיש תא םיאתהל שי םאה ,הז ללכבו ,ןיקיזנב ףוגל קזנ לשב םייוציפה םחתפל העיגה וז הלאש ,םינשה ךרואל ן כש ,ימואלה חוטיבה תונקתב עבקנש הזל ןיקיזנב  .תורתוס תוקיספ ןיינעב וקספ רשא ,תונושה תואכרעב טפשמה יתב לש יחוטיבל ילארשיה רגאמה  17/3751 א "ע-ב ןוילעה טפשמה תיב לש וחתפל ה אבוה ה לאשה הלשממל יטפשמה ץעויל ןוילעה טפשמה תיב הנפ ,הלאשה תויזכרמ חכונ .ינולפ 'נ בכר ,שקיבו ןיינעה תא ןחבתש תידרשמ ןיב הדעו םקות ,אשונה תובכרומ רואל יכ ,ול עידוהש  .היתוצלמה תלבקל דע ,ןידה קספ םע ןיתמהל ,ןכ לע "ץינימק תדעו
	 רשאב תואדוה יא חכונו ,ןוויהה תונקתל סחיב ותעד ןתנ אל ןידע קקוחמה ,הז בלשב אל ,ליעל רומאכ דוינה תעוצרמ הגירח היהתש לככ תיבירה תמאתה תניחבל םילוקישל תושרפהה הרבחה ראוטקא תכרעהל םוקמ לכמ .אשונב תויוחתפתהה תא ךירעהל ןתינ .םיתואנ תוריהז יחוורמ תוללוכ תויחוטיב תויובייחתהל
	 -חוטיבה תורבח ןיב םייוציפה לטנ תקולחל םירדסה .2.2.4.11
	 יעגפנל םייוציפ וצו ד" תלפה קוח ,דחא בכר ילכמ רתוי םיכרד תנואתב םיברועמ וב הרקמב וצ"( 2001-א"סשת ,)םיחטבמה ןיב םייוציפה לטנ תקולחל םירדסה( םיכרד תונואת :םייוציפה לטנ תקולחל םירדסה םיעבוק ,)"היצחה תחטבמ לכ לע לוחת ,בכר ילכ רפסמ םיברועמ הבש םי כרד תנואתב  - בכרה  ךותב עגפנ • תוירחאה" ןורקיעל םאתהב ,הלצא חטובמה בכרה יעסונ לש ףוגה יקזנל תוירחאה .ליעל רבסומכ "תטלחומה לטנ תקולחל םירדסה( םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ וצל םאתהב - דבכ-לק רדסה • ויה הבש םיכרד תנואת לש הרקמב ,2001-א"סשת ,)םיחטבמה ןיב םייוציפה וניא רתומה ללוכה ולקשמש ירחסמ וא יטרפ בכר( רתוי וא דחא לק בכר םיברועמ ללוכה ולקשמש בכר(
	 -תודותע .2.2.4.12
	 םייסנ ניפ  םיתוריש  לע  חוקיפה  תונקתל  םאתהב  ךרענ  יללכ  חוטיבב  חוטיב  תודותע  בושיח 1 קרפ תוארוהל םאתהבו ,2013–ג"עשתה ,)יללכ חוטיבב חוטיב תודותע בושיח()חוטיב( תויחנה ,רתיה ןיב ,ללוכ קרפה .היצלוגרה סקדוקב "םינוכיס לוהינו הדידמ ןוה" קרפב בושיחל יבטימ גהונ ,חוטיב תודותע ןיינעל תוארוהו יללכ חוטיב תויובייחתה תדידמל ורכמנש תוסילופ ןיגב הדותעה הבוג תעיבקו ,םיפנע ץוביק ,יפסכ חוויד ךרוצל תודותעה ףנעב תועיבתלו רחאמ .ןזאמה םוי רחאל םינוכיס ןיגבו ןזאמה םויל םיכומסה ןמז יקרפב לע תיתועמשמ העפשה תועקשהמ םידספהלו תוסנכהל ,"ךורא בנז" הבוח בכר חוטיב .הז םוחת תויחוור
	2.2.5. םיקווש  עציהבו שוקיבב םייונישו תומגמ ,םיירקיע 
	 -םיירקיע םיקווש .2.2.5.1
	  .הבוח בכר חוטיב ףנעב תולעופ לארשיב חוטיבה תורבח בור
	 -עציהו שוקיבב םייונישו תומגמ .2.2.5.2
	 חוטיב ףנעב תוריכמה ףקיה .חישק שוקיבב ןייפואמה דיחא רצומ וניה הבוח בכר חוטיב לארשיב בכרה ילכ רפסמב רבוגו ךלוהה ל ודיגהמ ,רתיה ןיב ,םיעפשומ תו רחתהו ה בוח בכר  .הז תוליעפ םוחתל םישדח םיחטבמ תסינכו יפלא 863 וניה ,הבוח בכר חוטיב ףנעב חודה תפוקתב סמ ינפל הרבחה לש ללוכה דספהה 2018 תנ ש תמועל הפוקתה דספהב ןוטיקה . דקתשא ₪ י פלא  2,895  לש דספהל האוושהב ₪ תיברמ תא הסכמ רשא תיתועמשמ תוליעפל 2019 תנש ךלהמב העיגה הרבחהש ךכמ עבונ  .הכרד תליחתב ןיידע הרבחה לש התויהל סחייתהב תועובק ןניה ןבורבש ,היתואצוה
	 -םיירקיעה םיקוושב הרבחה לש הקלחב םייופצה םייתוהמ םייוניש .2.2.5.3
	 ובו 2019 תנשב הרבחה תוליעפב םייזכרמה םיפנעה ינשמ דחא אוה הבוח בכר חוטיב ףנע 2020 תנש ךלהמב םג יכ הפוצ הרבחה ,םאתהב .הכלהמב תוליעפב יתועמשמ לודיג םשרנ תוליעפב תושעיהל יופצ קווישה .ףנעב םיתורישהו םירצומל סחיב הקלחב לודיג היהי הקיז ילעב םינכוס םע הלועפ ףותישב ,םיילאיצנטופ תוחוקלו םיחטובמ לומ הרישי .םיביטקלוקו םיבכר ייצ חוטיבב ןכו ,לטיגידה תומלועל םע ,)שוכרו( הבוח בכר תוסילופ קווישל ילטיגיד לולסמ הקישה הרבחה 2019 תנ ש ךלהמב  .הסי לופה לש השיכרהו העצהה ךילהל תינשדח חוקל תיווח עיצמה ,יתודידיו טושפ קשממ
	 -םישדח םירצומ .2.2.5.4
	 תא הרשיא הרבחה .דיחא יחוטיב יוסיכ לעב ,דחא רצומ רקיעב םייק הז ףנעב ,רומאכ הרשיא  הרבחה ו ז תרגסמב  .2018 ת נש ךלהמב  חטבמ ןוישיר תלבק תארקל ה לש םירצומה ,םיעונפואל תלדגומ תימצע תופתתשה םע הבוח תדועת ,ןחבמב טלשו בכר רחס תסילופ םג  .םיעונפואלו תוינומל םשב בוקנ גהנל הבוח תדועתו
	 -יללכ -תורחת .2.2.5.5
	 דעומל ןוכנ ,תולעופ לארשיב ,ןוהה קוש תושר ימוסרפל םאתהב ,הרבחה תעידי בטימל יפ-לע .הבוח בכר  חוטיב ףנ עב תוקסוע רשא  )לופהו תינרק ףסונבו( חוטיב תורבח 15 ,ח ודה הבוח בכר חוטיב ףנעמ תוימרפה ךס ,2018 תנשל ןוהה קוש תושר לש תוחודה ינותנ םוחת יפנעב תוימרפה ךסמ 23.1% כ םיווהמה ,₪ ינוילימ 5,332 -כב 2018 תנשב ומכתסה יתועמשמ ןפואב החמצ הרבחה חודה תנשב .2018 תנשב לארשיב קושב יללכה חוטיבה .1.5% -כב ךרעומ 2019 תנשב הלש קושה חתנו הז םוחתב
	לארה12.2%  סקינפה10.6%לדגמ9.5%ללכ8.8%הרונמ8.7%AIG10.6%ןולייא8.2%ש.המלש11.5%הרשכה5.2%הרמוש5.8%AIG3.3%טיבריש3.0%יאלקח1.5%תינרק0.9%הרביל0.1%רושיוו0.1% תנשל הבוח בכר ףנעב קוש חתנ2018(םיזוחאב)
	 רצומב רבודמ ןכש ,חוטיבה תורבח ןיב הזע תורחתב ןייפואמ הבוח בכר חוטיב  ףנעב  קושה ,תוחוקלל םיריחמ תופיקש תמייק ןכ ומכ .תינקתה הסילופל םאתהב ,םידיחא יוסיכו  .ןוהה קוש תושר לש טנרטניאה רתאב תוברל ,םיאנתו םיפירעת לע יתאוושה עדימ תונימז תורחתהו ,הרבחה לדוגל הבר תועמשמ ןיאשכ ,הכומנ תוחוקל תונמאנב ןייפאתמ ףנעה ללכ ךרדבש םגה .חוטיבה תורבח ידי-לע ןתינה תורישהו ריחמה לע הרקיעב תססבתמ םויכ  ,)ףיקמ וא ישילש דצ( שוכר בכר חוטיבל ליבקמב  הבוח בכר חוטיב םישכור םיחטובמ רבעבמ םינכרצ רתוי ,םיילאיצנרפיד םיפירעתל רבעמהו תורחתל תינכרצה תועדומה לשב  .תונוש חוטיב תורבחב שוכר בכר חוטיבו הבוח בכר חוטיב שוכרל םירחוב .
	 -םייתועמשמ םירחתמ .2.2.5.6
	 .הז ףנעב תולעופה חוטיבה תורבח לכ ןיב הזע תורחת תמייק הבוח בכר חוטיב ףנעב :ןה ,הרבחה תעידי בטימל ,הבוח בכר חוטיב ףנעב הרבחה לש תויתועמשמה תורחתמה לדגמ ,)"סקינפה"( מ"עב חוטיבל הרבח סקינפה ,)"לארה"( מ"עב חוטיבל הרבח לארה מ"עב חוטיבל הרבח הרונמ ,)"AIG"( י'ג.יא.ייא ,)"לדגמ"( מ"עב חוטיבל הרבח מ"עב חוטיבל הרבח ןולייא ,)"רישי חוטיב"( מ"עב חוטיבל הרבח ייא.יד.יא ,)"הרונמ"(
	 מ"עב חוטיבל הרבח הרשכה ,)"המלש"( מ"עב חוטיבל הרבח המלש ,)"ןולייא"(  .)"הרמוש"(  מ"עב חוטיבל הרבח הרמושו  ,)"ללכ"( מ" עב חוטיבל הרבח ללכ ,)"הרשכה"(
	 -תורחתה םע תודדומתה .2.2.5.7
	 :םירושימ רפסמב הז ףנעב תורחתה םע דדומתהל הרבחה תנווכב ,תוינשדח  תוכרעמ  ללוכש  ילטיגיד  ךרעמ  לע ן תיינבו ה רבחה תויתשת  תועצמאב  -היצטיגיד שי .םירחבנה םינכוסהו םירישיה תוחוקלל םימדקתמ םיקשממ ,םייטמוטוא םיכילהת הנורוקה ףיגנ תוצרפתהמ האצותכ חודה תפוקת רחאל רצונש בצמב ,ונתכרעהלש ןייצל תעצומה םיריחמה תמרל ןכו  לטיגידה תועצמאב תולועפ  ועצביו ושכרי תו חוקל רתו יו רתוי .רתוי הלודג תועמשמ היהת תוכרעמו היצטיגידב בחרנ שומיש ידי לע תתשומה רצ ינוגרא הנבמ - תילועפת תוליעי הדובע יכילהת תרדגה ,ןכ ומכ .)םיפלא וא תואמ אלו םידבוע תורשע הנומה הרבח( עדימ תועיבת קוליס יכילהתו חוטיבה תפוקתב הסילופה לוהינ ,
	 -תוחוקל .2.2.5.8
	 לש תוחוקלה ליהמת ,הרבחה לש תיחוטיבה התוליעפ תליחת םע 2018 תנשבש דועב תוחוקלה ליהמת 2019 תנשב ,דחא בכר יצ לע רקיעב ססובמ היה הבוח בכר ףנעב הרבחה לועפל הלחה הרבחה וב ןועבר ,ח"ודה תנש לש ןורחאה ןועברב  טרפבו ,בח רתה הרבחה לש  .רומאכ יטנרטניא ןייל ןוא קשממ תועצמאב רישי ןפואב םייטרפ םיחטובמ לומ רומאכ םע )2020 םותיח תנשל סחיב( תורשקתהה תא השדיח הרבחה הנשה לש יעיברה ןועברב דע םיירחסמו םיטרפ םיבכר רקיעב - םילודג  בכר ייצ םהל ,םייתועמשמ תוחוקל רפסמ  .םיפסונ םייתועמשמ תוחוקל ינש םע הרשקתה ןכו ןוט 3.5
	  :* )₪ יפלאב( תוחוקלמ וטורב תוימרפ תוגלפתה

	טבלאותª יפלאב( תוחוקלמ וטורב תוימרפ תוגלפתה
	כ"הס 
	כ"הס 
	כ"הס 
	במטוםייטרפ םיח 
	וקטקליצו םיביג בכר יודילם 
	נשה 

	 4,022
	 4,022
	 - 
	 4,022
	 2018

	 85,784
	 85,784
	 12,410
	 73,374
	 2019


	.)הכרענו לככ( תפסות דעומ וא חוטיב תליחת דעומ יפל תובשוחמ תוימרפה*
	 תוימרפה ףקיהש ,בכר ייצ השולש הרבחל  ,2019 רבמצדב 31  םויל ןוכנ - תוחוקלב תולת הלוע םהלש הימרפהש םיינש םכותמ ,הרבחה תוסנכה ךסמ 10% לע הלוע םהמ לבקתהש  .מ"עב בכר ייצ רבלא ,מ"עב הרובחת יתוריש ןדלא :20% לע רוביצה לומ תוליעפה תליחת ןכו  ,םיפסונ םייתועמשמ תוחוקל םע הרבחה לש תורשקתהה  .קיתה ךסל ולא תוחוקל לש המורתה תא המ תדימב 2020 ךלהמב ןיטקהל היופצ ,בחרה  תוימרפ רוזחמ יחנומב הבוח חוטיב ףנעב תוחוקל תדמתהו קתו ,םישודיח ירועיש ןוכנ ,2018 תנש לש ןורחאה ןועברב קר תיחוטיבה התוליעפ תא הלחה הרבחהו ליאוה ,82.3% -כ לע דמוע 2019 תנשב הבוח בכר חוטיב ףנעב םישודיחה רועיש חודה 
	 :)םיזוחאב( 2019 תנשל תוימרפ רוזחמ יחנומב ףנעב תוחוקל קתו תוגלפתה
	 כ"הס 
	 כ"הס 
	 כ"הס 
	קתוש לש הנ )2018( 
	ה וקפורלנושא ב ה9102 

	 100%
	 100%
	 4.1%
	 95.9%


	 :קתו תונש יפל ,חודה תפוקתב ףנעב תוימרפ רוזחמ ינותנ
	 ךסמ רועישנכההתוס  
	 ךסמ רועישנכההתוס  
	 ךסמ רועישנכההתוס  
	 תוימרפאב ₪ יפל  
	קתו תונש רפסמ 

	 95.9%
	 95.9%
	 82,267
	שתניב וטר חנושא ה(לל אקתו) 

	 4.1%
	 4.1%
	 3,517
	שתניב וט חנשהיקתו( ש לש הנ) 

	 100%
	 100%
	 85,784
	 תוימרפ כ"הסשל תנ9102 



	2.3
	 שוכר בכר חוטיב ףנע – םיתורישו םירצומ .2.3
	 ילל כ .2.3.1
	 בכרש קזנ ןכו ,חטובמה בכרל םרגנש קזנל יחוטיב יוסיכ קינעמה חוטיב וניה שוכר בכר חוטיב הרבחל .)הסילופב שכרנה חוטיבה םוכסל ףופכ( םיישילש םידדצ לש שוכרל םורגל לולע חטובמה הסילופב ןהו ,ןלהל טרופמכ ,תינקתה הסילופה תחת ןה ,הז ףנעב םיתורישו םירצומ ןווגמ שי  .2019 ראוני שדוחמ הז ףנעב תוסילופ רוכמל הלחה הרבחה .תינקת הניאש דצ תועצמאב תונתינש הסילופה יפ לע חטבמה לש תויובייחתה( תוריש יבתכ םג העיצמ הרבחה בכר תורש  וא/ו הרירג יתוריש :ןוגכ םינוש םיתוריש לבקל תוכז םינקמה ,הסילופל תפסותכ )ישילש .תושמש ןוקיתל תוריש וא/ו יפולח
	 םיתורישהו םירצומה .2.3.2
	 -)"שוכר בכר חוטיבל תינקתה הסילופה"( שוכר בכר חוטיבל תינקת הסילופ .2.3.2.1
	 בכר חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תו נקתב םי עובק  תינקתה הסילופה  יאנת  .1986 -ו"משתה ,)יטרפ הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תוארוה תטויט" המסרופ 2020 ראורבפ שדוחב הסילופה תאו תונקתה תא ןכדעל העיצמה ,"2020-פ"שתה ,)ןוקית( )יטרפ בכר חוטיבל ןלהל האר אשונב הבחרהל .בכרה םלועב םינשה ךשמב ולחש תורומתל םאתהב תינקתה .ןלהל 4.1.2 ףיעס בכר חוטיבל תינקתה הסילופה .ןוט 3.5 דע םיירחסמו םייטרפ םיבכרל תדעוימ הסילופה ,חטובמה בכרל ומרגנש קזנ וא/ו ןדבוא ,היגירחו הסילופה יאנתל םאתהב ,הסכמ שוכר תובחו ,ןודז השעמ ,ןופטש ,הבינג ,תירקמ תושגנתה ,שא :ןוגכ םינוש םינוכיסמ האצותכ  .שוכר יקזנ לשב 
	 -ןוט 3.5 דע ירחסמו יטרפ וניאש שוכר בכר חוטיב .2.3.2.2
	 לולעש קזנ ןכו ,חטובמה בכרל םרגנש קזנ וא/ו ןדבואל יחוטיב יוסיכ הקינעמ וז הסילופ ,חטובמה ידי לע שכרנש יפכ תוירחאה לובגל דע ישילש דצ שוכרל חטובמה בכרה םורגל
	 ידי לע ועבקנ היאנת רמולכ ,תינקת הניאש הסילופב רבודמ .הסילופה יאנתל םאתהב  .תושרה ידי לע ורשואו ,הרבחה בכרל םרגנש ,ןוקית רב יזיפ קזנ וא ןדבוא דגנכ םייחוטיב םייוסיכ הקינעמ הסילופה ,הבינג ,תירקמ תושגנתה ,שא :ןוגכ ,םינוכיס רפסממ ,יתנואת עוריאמ האצותכ חטובמה יאנתל םאתהב תאזו  – ש וכר יקזנ לשב ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב ,ןודז השעמ ,ןופטש :ןוגכ ןוט 3.5 דע םיירחסמ/םייטרפ םניאש םיבכרל תדעוימ הסילופה  .היגירחו הסילופה ,תירחסמו תיטרפ  תולעבב  בכר  ילכל  תרכמנו ,ע ונפואו סנלובמא ,סובוטוא ,ת ינומ ,תי אשמ ,)תמייקש לככ( יאמש תכרעהל םאתהב השענ הסילופב תועיבתה בושיי .בכר ייצ תוברל .ןידהו הסילופה יאנתל ףופכ
	 םיי רקיע םינייפאמ .2.3.3
	 בכר חוטיב ףנעב ןוט 3.5 דע םיירחסמו םייטרפ םיבכרל יחוטיבה יוסיכה ,ליעל רומאכ – תודיחא תינקתה הסילופה חסונ .ןוט 3.5 דע ירחסמו יטרפ בכר חוטיבל תינקתה הסילופה יפ לע עבקנ שוכר תינקתה הסילופה יאנת תא ביטיהל קר ןתינו ,)בכר  ייצל סחיב טעמל( בי יחמ וניה שוכר בכר חוטיבל ,ךכיפל .םיחטובמה  תויובחה יגוסלו שוכרל , םינוכיסל ,י וסיכל תובחרה תועצמאב שוכר בכר חוטיבב .תונושה תובחרהב רקיעב ןה ,תונושה חוטיבה תורבחב תורכמנה תוסילופה ןיב םיירקיעה םילדבהה  - ןוט 3.5 דע ירחסמו יטרפ וניאש בכר חוטיבל הסילופ - תינקת הניאש הסילופ שי הרבחל ףסונב .ןוט 3.5 לעמ ירחסמו יטרפ בכרב שוכר יחוטיב רובע .הנש לש הפוקתל הניה בורל שוכר בכר חוטיב תסילופ -חו
	 שוכר בכר חוטיב ףנעל םיסחייתמה םידחוימ םירדסה .2.3.4
	 אלא ,דיחא וניא ףירעתה .הנוממה רושיאל ףופכ שוכר בכר חוטיבל ףירעתה  -םיפירעתה לע חוקיפ חטובמה בכרל םירושקה ,םינוש םירטמרפ לע ססובמ ףירעתה .ילאיצנרפיד יראוטקא חותינ יולת יאשרה רתויב ריעצה גהנה לש וליג ,חטובמה לש תועיבתה ןויסינ :ןוגכ ,םיגהנה ינייפאמלו הסילופב םינקתומה םינוגימ ,בכרה ךרע ,רוצייה תנש ,חטובמה בכרה םגדו גוס ,ונוישיר קתוו ,בכרב גוהנל ןוכיסה תכרעהב םייתוהמ םירטמרפ ולא יכ החנה ךותמ ,דועו  שוכר בכר חוטיבב יחוטיב רבע  ,בכרב תא ללוכ אוה חוטיבה תיימרפ ביכרמ דבלמו הרבחל הרבח ןיב הנתשמ ףירעתה .הימרפה תעיבקו תימצע תופתתשה ללכ ךרדב( חוטיב הרקמ תורקב חטובמהמ הבגיתש תימצעה תופתתשהה הבוג  .)חטובמה בכרל
	 יאשר הב ה סילופ עיצהל ביוחת חוטיב תרבח :תואבה תוארוהה לדומב תועצומ רתיה ןיב .םימייקה םיאמשה תומישר לוטיב ;תימצעה תופתתשהה הבוג לע העפשה אלל ,ךסומ לכ רוחבל חטובמה םיכסומ תומישר תריצי ;יארקא ןפואב יאמש תריחב ןונגנמ תריציו חוטיבה תורבח לש תומייקה ,הימרפ ,תימצע תופתתשהל סחיב ,השיכר תעב ,תוסילופה ןיב םילדבה תגצהל הבוח ;םכסהבש יופצ יוניש ןוגכ( העיבת תשגה לש העפשהה תא םיחטובמל ףוקיש ;יאמש תריחב ,ןוקיתה ןפוא העפשה תויהל היושע ,רשואתש לככ הטויטל .דועו )דיתעב הסילופה תא שוכרל תורשפאו הימרפב הרבחה .הב םייזכרמה םיפנעה תשולשמ דחא וניה שוכר בכר חוטיבש ,הרבחה יקסע לע תיתוהמ תכרעה .ףנעב תוימותיחהו 
	 עצי הבו שוקיבב םייונישו תומגמ ,םיירקיע םיקווש .2.3.5
	 -םיירקיע םיקווש .2.3.5.1
	 תורחתב ןייפואמ הז קוש .שוכר בכר חוטיב ףנעב תולעופ לארשיב חוטיבה תורבח בור ירתא םיעיצמש האוושה יתוריש תועצמאב ןכרצל םיריחמ תופיקשבו תיתועמשמ תויצקילפאו חוטיבה תורבח ירתאב ריחמ תעצה תלבק תועצמאבו םינוש טנרטניא  .תוידועי האוושה
	 -יללכ -עציהו שוקיבב םייונישו תומגמ .2.3.5.2
	 ,עפשומ הז ףנעב חוטיבה ימדב הילעהו תוריכמה ףקיה .דיחא רצומ וניה שוכר בכר חוטיב םג הנתשמ תורחתה תמר .לארשיב בכרה ילכ רפסמב ךשמתמה לודיגהמ ,רתיה ןיב רופישמ הלוע ללוכה חוורה רשאכ ,ותוללכב ףנעה לש תויקסעה תואצותל םאתהב .תקחשנ הימרפהו תורחתה תרבגתמ ,הובג יתעקשה חוור שישכו תוימותיחה תואצותב
	 -םיירקיעה םיקוושב הרבחה לש הקלחב םייופצה םייתוהמ םייוניש .2.3.5.3
	 .2019 תנ שב הלעפ ה רבחה םהב םייזכרמה םיפנעה  ינש ןיבמ  דחא או ה  שוכר בכר  ח וטיב ףנע ןועברב קרו ,2019 ראוני שדוחב קר הז ףנעב הריכמה תוליעפ תא הלחה הרבחהו תויה הרבחה ,בחרה רוביצל )הבוחו( שוכר בכר חוטיב תריכמל רתאה תא הקישה ןורחאה .הז ףנעב םיתורישלו םירצומב יסחיה הקלחב לודגל היופצ איה 2020 תנשב יכ הכירעמ הקיז ילעב םינכוס םע הלועפ ףותיש ,םיחטובמ לומ הרישי תוליעפב תושעיהל יופצ  קווישה .םיביטקלוקו םיבכר ייצ ,לטיגידה תומלועל לולסמ הקישה 2019 תנש ףוסב ,הבוחה בכר חוטיבל סחיב ליעל הבחרהב ןיוצש יפכ תילטיגיד תפטעמ רציילו לועפל התנווכבו ,)הבוחו( שוכר בכר תוסילופ קווישל ילטיגיד .תועיבתב לופיטהו הסילופה
	 -םישדח םירצומ .2.3.5.4
	 םאתהבו  2018 תנ ש ךלהמב חטבמ ןוישיר תלבק תארקל הלש םירצומה תא הרשיא הרבחה םוחתב קווישל תורשואמ תושדח תוסילופ םניה הרבחה לש שוכרה בכר חוטיב תוסילופ לכ חוטיב ,אלמ ףיקמ חוטיבל תוסילופ תוללוכ הרבחה לש תורשואמה תוסילופה .הז תוליעפ תוסילופ ןה תוסילופה  .'ג דצ תוסילופ  ,)הנואת יוסיכ אלל וא  הבינג י וסיכ אלל( יקלח ףיקמ .םירחא םיבכרו ןוט  3.5 ל עמ םירחסמ םיבכרל תוסילופ ןהו ןוט  3.5 דע  ירחסמו יטרפ בכרל
	 -יללכ -תורחת .2.3.5.5
	 דעומל ןוכנ ,תולעופ לארשיב ,ןוהה קוש תושר ימוסרפל םאתהב ,הרבחה תעידי בטימל  .שוכר בכר חוטיב ףנעב תוקסוע רשא חוטיב תורבח 15 ,חודה שוכר בכר חוטיב ףנעמ תוימרפה ךס ,2018 תנשל ןוהה קוש תושר לש תוחודה ינותנ יפ-לע םוחת יפנעב תוימרפה ךסמ 38% כ םיווהמה ,₪ ינוילימ 8,797 -כב 2018 תנשב ומכתסה םוחתב שוכר בכר חוטיב ירצומ ,ליעל רומאכ .2018 תנשב לארשיב קושב יללכה חוטיבה  .יטרפ בכר חוטיבל תינקתה הסילופל םיפופכ  ,ןוט 3.5 דע בכר ילכל םיסחייתמה ,טרפה
	 לארה9.5%  סקינפה12.6%לדגמ10.6%ללכ8.1%הרונמ12.1%ייא.יד.ייא14.7%ןולייא7.5%ש.המלש5.4%הרשכה4.4%הרמוש6.1%ג יא ייא'י4.2%טיבריש3.1%יאלקח חוטיב1.6%הרביל0.1%  שוכר בכר חוטיב ףנעב וטורב חוטיבה ימד קוש חתנ תנשל2018(םיזוחאב)
	 ,הבוח בכר חוטיב תשיכרל ליבקמב שוכר בכר חוטיב םישכור םיחטובמה תיברמש םגה תרבוג ,הבוח בכר חוטיבב םיילאיצנרפיד םיפירעתל רבעמהו תורחתה תורבגתה םעש ירה תרבח לש שוכר בכר חוטיב םע דחי תחא חוטיב תרבחב הבוח בכר חוטיב שוכרל המגמ  .תרחא חוטיב חוטיב תשיכרל םיילטיגיד םילכב שומיש ךות הז ףנעל תושדח חוטיב תורבח לש ןתסינכ תא  וריבגה  חוטיבה תורבח ןיב האוושה תכירעו תורישה דדמב םיחטובמה שומיש ,ן ייל ןוא .שוכר בכר חוטיב ףנעב תורחתה חוטיב יפירעת לע הנוממל חוויד תיתשת תמקה ןיינעל הטויט המסרופ  2015 רבמצד  שדוחב ימל רשפאי רשא שוכר בכר חוטיב יפירעת ןובשחמ חתפל עצומ התרגסמב ,שוכר בכר המודב ,תונושה תורבחה לש חוטיבה ירצומ ןיב 
	 -םייתועמשמ םירחתמ .2.3.5.6
	 חוטיב ףנעב תולעופה חוטיבה תורבח ןיב הזע תורחת תמייק ,הבוח בכר חוטיב  ףנעל ה מודב הרבח הרביל ,רישי חוטיב םניה ףנעב הרבחה לש םייתועמשמה םירחתמה .שוכר בכר  .AIG -ו הרמוש ,המלש ,ןולייא ,לארה ,ללכ ,לדגמ ,הרונמ ,סקינפה ,מ"עב חוטיבל
	 -תורחתה םע תודדומתה .2.3.5.7
	 :םירושימ רפסמב הז ףנעב תורחתה םע דדומתהל הרבחה תנווכב ,תוינשדח  תוכרעמ  ללוכש  ילטיגיד ךרעמ  לע ה רבחה תויתשת תיינב  תועצמאב  – הי צטיגיד
	 לע רתיה ןיב ,םינכוסהו םירישיה תוחוקלל םימדקתמ םיקשממ ,םייטמוטוא םיכילהת .תמדקתמ תוריש תיווח רצייל תנמ עדימ תוכרעמו היצטיגידב בחרנ שומיש לע תתשומה רצ ינוגרא הנבמ - תילועפת תוליעי םיליעי הדובע יכילהת תרדגה ,ן כ ומכ .)םיפלא וא תואמ אלו  םידבוע תו רשע הנומה הרבח( ,ןיילנוא תועיבת קוליס יכילהתו חוטיבה תפוקתב הסילופ לוהינ ,השיכר עוציבל  םינכוממו םימכסה תריצי ,ןכוסה דרשמב תוסילופה לוהינו תקפהל םינכוס לטרופ תוכרעמ תמקה .המודכו םיתוריש ינתונ םע םייתוכיא ,הנשמ יחטבמלו הרבחל תואדו רסוח תומצמצמה ,תויקסע תוקוח יפל - תוסילופ םותיח .םותיחה יכילהת תא תובייטמו תולעיימ תומדקתמה תוכרעמה -םייקסע הלועפ יפותישו םימזימל המרופ
	 -תוחוקל .2.3.5.8
	 ליהמת ,חודה תפוקת ךלהמב  .2019 ראו ניב  1 םו יב שוכר בכר םוחתב תוליעפ הלחה  הרבחה  .םייקסע תוחוקלו םייטרפ םיחטובממ בכרומ שוכר בכר ףנעב הרבחה לש תוחוקלה ןפואב םייטרפ םיחטובמ לומ התוליעפ תא הריבגה הרבחה ח"ודה תנש לש יעיברה ןועברב  .ןייל ןוא יטנרטניא קשממ תועצמאב רישי
	 :*2019-ב תוחוקלמ וטורב תוימרפ תוגלפתה
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	 .)הכרענו לככ( תפסות דעומ וא חוטיב תליחת דעומ יפל תובשוחמ תוימרפה*
	 ללכמ  10% ל ע הלוע ותוליעפ ףקיהש שוכר בכר חוטיבב חוקל ןיא הרבחל  -  תוחוקלב תולת .הרבחה תוסנכה  תוימרפ רוזחמ יחנומב שוכר חוטיב ףנעב תוחוקל תדמתהו קתו ,םישודיח ירועיש  קתוו תונש ינותנ םאתהבו 2019 ראוניל 1 םויב הז ףנעב התוליעפ תא הלחה הרבחה .םיאבה םייתנשה םיחווידב ולכיי םינש יפל חוטיבה תוימרפו חוטיבה
	 תוריד יחוטיב -רחא יללכ ףנע -םיתורישו םירצומ .2.4
	 ילל כ .2.4.1
	 .התלוכתל וא/ו הרידה הנבמל םרגיהל םייושעש ןדבוא וא/ו םיקזנ תוסכל דעוימ תוריד חוטיב הרתונ תוליעפה 2019 תנש ךלהמבו ,חינז ףקיהב 2018 תנשב הז ףנעב לועפל הלחה הרבחה  .תמצמוצמ
	 םיתורישהו םירצומה .2.4.2
	 -הריד חוטיבל תינקת הסילופ .2.4.2.1
	 חוטיבל הזוח  יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקתב ועבקנש םיילמינימה םיאנתל ה פופכ הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקתב ונכדועו ,1986- ו"משתה ,)ןתלוכתו הריד הסילופה .)"תורידל תינקתה הסילופה"(  2015- ה "עשתה ,)ן וקית( )ןתלוכתו הריד חוטיבל  .התלוכתו הריד הנבמל ילאמינימה יחוטיבה יוסיכה ףקיה תא הרידגמ תורידל תינקתה קשמ ידבועל םידיבעמ  תובחו  'ג דצ  יפלכ תוירחא חוטיבל הבחרה ב ורל ל לוכ הרידה חוטיב ,ןיקיזנה תדוקפ יפ לע ,ותובח ינפמ חטובמה לע ןגהל תדעוימ 'ג דצ יפלכ הבחרהה .תיב  לש הבחרהה .הסילופה יאנתל ףופכ ,והשלכ ישילש דצ יפלכ ותונלשרב םרגנש קזנ ןיגב יפ לע ,דיבעמכ ותובח ינפמ חטובמה לע ןגהל הדע
	 חוטיב ,)שוכר סמ לש יוצפל רבעמ( רורט יקזנ חוטיב ,הנבמל וא/ו הלוכתל םינוכיסה לכ ברברש תועצמאב םימ יקזנו תרנצ ינוקית יתוריש ,םיינפוא חוטיב ,הרידב תיקסע תוליעפ  .םיפסונ םייוסיכ דועו ,יוקל םוטיאל יוסיכ ,חטובמה םעטמ ברברש וא חטבמהמ רדסהב המדא תדיער לש ןוכיס לדחמ תרירבכ תללוכ התלוכתו הריד חוטיבל תינקתה הסילופה תשרופמ העדוהב הז יוסיכ לע רתיו חטובמה ןכ םא אלא ,התלוכתלו הרידה הנבמל .הסילופה לש )המישרה ףד( טרפמב שרופמב םג ןיוצ רבדהו חטבמה לצא הדעותש
	 -אתנכשמ בגא הנבמ חוטיב תוסילופ .2.4.2.2
	 חוטיב .תוידועיי חוטיב תויונכוס תועצמאב ,תואתנכשמל םיקנבה לצא ןבורב תורכמנ החוטב הווהמ אוהו אתנכשמה תחיקלמ דרפנ יתלב קלח הווהמ אתנכשמ בגא הנבמ ,םימ ינוכיס  :ןוגכ ,הסילופב םיסוכמה חוטיבה ירקמל םאתהב ,קזנ  ה רידל םרגייש הרקמל םייתסמ חוטיבה .הנש ידמ שדחתמ אתנכשמ בגא הנבמ חוטיב .דועו שא ,המדא תדיער רשא )רחא םרוג לכ וא( קנבה תבוטל דובעיש ףיעס ללוכו אתנכשמה תאוולה םויס דעומב הלחה םרט הרבחה ,חודה רושיא דעומל ןוכנ .סכנה / הרידה תשיכרל ןומימה תא ןתנ .הז גוסמ תוסילופ קוושל
	 םיי רקיע םינייפאמ .2.4.3
	 םג תויהל הלוכי ךא ,הנש דע לש הפוקתל בר יפ לע הניה הריד חוטיב תסילופ -חוטיבה תפוקת .םישדוח 14 דע לש רתוי הכורא הפוקתל ביטיהל קר ןתינו תורידל תינקתה הסילופה יפ לע עבקנ יסיסבה יחוטיבה יוסיכה -תינקת הסילופ .יוסיכה ףקיהו יחוטיבה יוסיכל תובחרה ףיסוהלו ,היאנת תא םינש שולש איה )הריד( שוכר חוטיב ילומגתל העיבת לש תונשייתהה תפוקת -תונשייתה תפוקת דוע לכ תנשייתמ הניא חוטיבה תרבח יפלכ חטובמה תעיבת  ,תויובחה קרפב  .חוטיבה הרקמ תורקמ תונשייתהה תפוקת ןכלו ,חטובמה יפלכ )עגפנה( ישילשה דצה לש ותעיבת קוחה יפ לע הנשייתה אל .םינש עבש הניה 'ג דצ יוסיכב הרקמ תורק ןיב רצק ןמז ךשמב תונייפאתמ שוכרה יקרפב הז ףנעב תועיבת  -העיבת
	 תו ריד יחוטיב  – רח א יללכ ףנעל םיסחיתמה םידחוימ םירדסה .2.4.4
	 ףנעב דחואמה רזוחה תוארוהל ןוקיתה ףקותל סנכנ 2017 רבמטפס שדוחב -"םיברברשה רזוח" תא רפשל דעונש ,)םיברברשה רזוח( תוריד חוטיב ףנעב םימ יקזנב לופיט םוחתב הריד חוטיב .םימ קזנ תובקעב חוטיב הרקמ הרקו הריד חוטיב ושכר רשא םיחטובמה םילבקמש תורישה ידי-לע תוריש תלבק ןיב ,הסילופל ףוריצה תעב ,רוחבל יאשר היהי חטובמ יכ עבקנ רזוחה תרגסמב תומכו םיברברש תמישר לוהינ ןיינעל תוארוה ;ברברש לכ ידי לע תוריש תלבק ןיבל רדסה ברברש תורישהו ןוקיתה תוכיא לע חוטיבה תרבח תוירחא ;)רדסה ברברש לש הרקמב(  זוחמ לכב םיברברש שיש תוארוהו רדסהבש ברברש ידי לע תורישה ןתמ תונימז ןיינעל תוארוה ,רדסהה יברברש לש .ברברש
	 עצי הבו שוקיבב םייונישו תומגמ ,םיירקיע םיקווש .2.4.5
	 -םיירקיע םיקווש .2.4.5.1
	 הז קוש םג .תוריד יחוטיב םוחתב רחא יללכ ףנעב תולעופ לארשיב חוטיבה תורבח בור .חוטיבה תורבח ןיב )בכרה יחוטיבבש וזמ הכומנ( תורחתבו םיריחמ תופיקשב ןייפואמ תא וא/ו םתריד תא חטבל םיניינועמה םיסכנ ילעבל תורכמנ הריד חוטיב תוסילופ הריד  תשיכרל  האוולה  תליטנ  בגא  ,תואתנכשמ  ילטונ  ידי-לע שכרנ  חוטיבהש  לככ . התלוכת  .רזוח  יתלב  בטומכ  הסילופב  םשרנ  הוולמהו  ,דבלב  הנבמ  חוטיב  בורל  וניה  חוטיבה , תיב  וא
	 -עציהבו שוקיבב םייונישו תומגמ .2.4.5.2
	 רועישמ ,רתיה ןיב ,עפשומ תוריד חוטיב ףנעב שוקיבה .דיחא רצומ וניה הריד חוטיב לע עיפשהל םייושעש ,עבט יעגפ בקע םימרגנה םיקזנו  תופירש ,תורידל םימ יקזנ ,תוצירפ .תוריד -רחא יללכ ףנעב שוקיבה
	 -םיירקיעה םיקוושב הרבחה לש הקלחב םייופצה םייתוהמ םייוניש .2.4.5.3
	 הלחה הרבחהו  םצמוצמ הכ דע היה תורידה  חוטיב ףנעב הרבחה ל ש תוליעפה ףקיהש  תויה הקלחב יתועמשמ ןפואב לודגל היופצ איה  2018 תנש לש היינשה תיצחמב התוליעפ תא םוחתב תוליעפה תא קישהל התנווכבש םג המ הז ףנעב םג םיתורישלו םירצומל יסחיה .חודה תפוקת רחאל ילטיגידה רתאה תועצמאב בחרה רוביצל תורישי תורידה
	 -םישדח םירצומ .2.4.5.4
	 םאתהבו  2018 תנ ש ךלהמב חטבמ ןוישיר תלבק תארקל הלש םירצומה תא הרשיא הרבחה תוסילופה  .הז תוליעפ םוחתב קווישל תורשואמ תוסילופ םניה הרבחה לש  הרידה תו סילופ ,אתנכשמ בגא הנבמ חוטיבל הסילופהו אלמ ףיקמ חוטיבל תוסילופ תוללוכ הרבחה לש .םינושה הסילופה יקרפל תוימצע תויופתתשה לש תונוש תופולחו תובחרה ןווגמ םע
	 -יללכ -תורחת .2.4.5.5
	 דעומל ןוכנ ,תולעופ לארשיב ,ןוהה קוש תושר ימוסרפל םאתהב ,הרבחה תעידי בטימל  .הריד יחוטיבב תוקסוע רשא חוטיב תורבח 15  ,חודה
	 ףיקמ חוטיב ףנעמ תוימרפה ךס ,2018 תנשל ןוהה קוש תושר לש תוחודה ינותנ יפ-לע תוימרפה ךסמ 7.7% -כ םיווהמה ,ח"ש ינוילימ 1,782 -כב 2018 תנשב ומכתסה תורידל םיקנבה לש ףנעב תוימרפה .2018 תנשב לארשיב קושב יללכה חוטיבה םוחת יפנעב  .ח"ש ינוילימ 252 -כב תודמאנ 2018  תנשב תואתנכשמל
	 לארה13.3%  סקינפה13.9%לדגמ12.2%ללכ12.0%הרונמ10.5%ייא.יד.ייא10.5%ןולייא5.6%ש.המלש3.4%הרשכה4.3%הרמוש4.5%ג יא ייא'י6.5%טיבריש2.0%יאלקח חוטיב1.2%  תנשל תוריד ףנעב וטורב חוטיבה ימד קוש חתנ2018(םיזוחאב)
	 ,רישיה חוטיבה תורבחו תויתרוסמה חוטיבה תורבח דצמ תורחתב ןייפואמ תוריד ףנע םייק ןוהה קוש תושר לש טנרטניאה רתאב .תושדחה תוילטיגידה חוטיבה תורבח תוברל תוסילופ יפירעת ןיב תוושהל םיחטובמה רוביצ לוכי ותועצמאב ,הריד חוטיב ןובשחמ ףנעב תויתורחתה תא ריבגהל יושע הז ילכ .תונושה תורבחה לש תויסיסבה הרידה חוטיב םוסרפ ךשמהו ,תושדחה תורבחה תסינכ .ףנעב תוימרפה הבוג לע עיפשהלו תוריד חוטיב עצובש ןוקית ,תאז םע .תורחתה תא ריבגהל אוה םג יושע תיתנש תורידתב תורישה דדמ תקידב יכ עבוקה ,ןלהל 04.1.5 ףיעסב טרופמכ ,חוטיבל ףוריצ רזוח תוארוהב הנורחאל השירדה תמועל ,הריד חוטיב שודיחב םינש 3-ל תחא עצובי תוריד יחוטיבב 
	 -םייתועמשמ םירחתמ .2.4.5.6
	 ,לדגמ ,סקינפה ,לארה ,הרונמ ,ללכ םניה הז ףנעב הרבחה לש םייתועמשמה םירחתמה רחא יללכ חוטיב םוחתב הרבחה לש קושה חתנ חודה דעומל ןוכנ .רישיה חוטיבה תורבחו .הלש קווישה יצמאמ תא הלחה םרטש ךכב בשחתהב יתוהמ וניא
	 -תורחתה םע תודדומתה .2.4.5.7
	 :םירושימ רפסמב הז ףנעב תורחתה םע דדומתהל הרבחה תנווכב ,תוינשדח  תוכרעמ  ללוכש  ילטיגיד ךרעמ  לע ה רבחה תויתשת תיינב  תועצמאב  – הי צטיגיד .םינכוסהו םירישיה תוחוקלל םימדקתמ םיקשממ ,םייטמוטוא םיכילהת
	 תוכרעמו היצטיגידב בחרנ שומיש ידי לע תתשומה רצ ינוגרא הנבמ - תילועפת תוליעי הדובע יכילהת תרדגה ,ןכ ומכ .)םיפלא וא תואמ אלו םידבוע תורשע הנומה הרבח( עדימ תועיבת קוליס יכילהתו חוטיבה תפוקתב הסילופה לוהינ ,השיכר עוציבל םינכוממו םי ליעי תריצי ,ןכוסה דרשמב תוסילופה לוהינו תקפהל םינכוס לטרופ תוכרעמ תמקה ,ןייל ןוא .המודכו םיתוריש ינתונ םע םייתוכיא םימכסה ךומנ ןוכיס ינייפאמ ילעב םיחלפב תודקמתה ךות תויקסע תוקוח יפל - תוסילופ םותיח יכילהת תא תובייטמו תולעיימ ,הנשמ יחטבמלו הרבחל תואדו רסוח תומצמצמה ,רתוי .םותיחה תומדקתמה תוכרעמה -םייקסע הלועפ יפותישו םימזימל המרופטלפכ הרבחה תוכרעמ .Insuretech ה םוחתב םיפאטראטס ם
	 -תוחוקל .2.4.5.8
	 םוחתב תוליעפה ףקיהש תויה חודה תנשב הרבחה תוחוקל ליהמתב יתוהמ יוניש לח אל הל ןיאו תוליעפה םוחתב יתוהמ חוקל הרבחל ןיא םג ,םאתהב .רומאכ ירעזמ וניה הז .דדוב חוקלב תולת תיצחמב התוליעפ הלחה הרבחה - תוימרפ רוזחמ יחנומב תוחוקל לש הדמתהו קתו .הז עדימל תועמשמ ןיא ןכלו חינז ףקיהב 2018  תנש לש היינשה

	חלק גÑ תוליעפה ףקיהש תויה חודה תנשב הרבחה תוחוקל ליהמתב יתוהמ יוניש לח אל הל ןיאו תוליעפה םוחתב יתוהמ חוקל הרבחל ןיא םג ,םאתהב .רומאכ ירעזמ וניה הז .דדוב חוקלב תולת תיצחמב התוליעפ הלחה הרבחה - תוימרפ רוזחמ יחנומב תוחוקל לש הדמתהו קתו .הז עדימל תועמשמ ןיא ןכלו חינז ףקיהב 2018  תנש לש היינשה
	 וללכנ אלש חוטי ב יפנע תודוא ףסונ עדימ - ג קלח
	 .חודל 'ב קלחב וללכנ הרבחה הליעפ םהב חוטיבה יפנע לכ

	חלק דÜ 'ב קלחב וללכנ הרבחה הליעפ םהב חוטיבה יפנע לכ
	 הרב חה ללכ תמרב ףסונ עדימ    -ד קלח
	 הרבחה תוליעפ לע םילחה חוקיפו תולבגמ .4.1
	 ן ידה תוארוהו הקיקח
	 הרב חה לע םיעיפשמה םיירקיע ןיד תוארוהו םייקוח םירדסה תיצמת .4.1.1
	▪ ןפוא תוברל ,לארשי תנידמב תורבחה יניד תא רידסמ קוחה -וחוכמ תונקתהו תורבחה קוח  םילחה םימולשתהו תובוחה ,תורבח גוזימ ,םינושה םינגרואה תועצמאב הלוהינ ,הרבח תמקה קוחה חכמ הילע תולחה ןידה תוארוה תא תמשיימ איהו 1.1.2018-ב הדסונ הרבחה .דועו הילע .חטבמו ידסומ ףוגכ הילע תולחה תופסונה ןידה תוארוהמ םיבייחתמה םייונישב ,תונקתהו
	▪ ןפוא תוברל ,לארשי תנידמב תורבחה יניד תא רידסמ קוחה -וחוכמ תונקתהו תורבחה קוח  םילחה םימולשתהו תובוחה ,תורבח גוזימ ,םינושה םינגרואה תועצמאב הלוהינ ,הרבח תמקה קוחה חכמ הילע תולחה ןידה תוארוה תא תמשיימ איהו 1.1.2018-ב הדסונ הרבחה .דועו הילע .חטבמו ידסומ ףוגכ הילע תולחה תופסונה ןידה תוארוהמ םיבייחתמה םייונישב ,תונקתהו
	▪ חוכמ הנוממה םסרפמש םירזוחהו וחוכמ ונקתוהש תונקתה תוברל חוטיבה לע חוקיפה קוח  חוקיפה ןיינעל תוארוה ,רתיה ןיב ,ללוכ חוטיבה לע חוקיפה קוח - חוקיפה קוח יפ לע ותוכמס לכב ,רתיה ןיב ,הנוממה לש ויתויוכמסו וידיקפת תא רידגמ  אוהו ,חוטיב ינכוסו םיחטבמ לע .חוטיב תורבחל עגונה
	▪ רושימב חוטיב יקסעל םיעגונה םינוש םיטביה רידסמ - 1981-א"משתה ,חוטיבה הזוח קוח  .חוטיבה הזוחל םידדצה ןיבש םיסחיה
	▪ ,תוליעהו ןידה ירדס תא רידסמ תויגוציי תונעבות קוח -2006-ו"סשתה תויגוציי תונעבות קוח  .תויגוציי תונעבות יכילהב םיכורכה
	▪ םיאנת ינפמ תוחוקל לע  ןגהל איה קוחה תרטמ - 1982-ג"משתה ,םידיחאה םיזוחה קוח  םיזוחה קוח חכמ הילע תולחה ןידה תוארוה תא תמשיימ הרבחה .םידיחא םיזוחב םיחפקמ .וחוכמ ונקתוהש תונקתהו םידיחאה
	▪ תייגוס תא רידסמה יזכרמה קוחה - וחוכמ תונקתהו 1981–א"משתה ,תויטרפ תנגה קוח  .םינוש טפשמ ימוחתל עגונו ,תויטרפה תנגה ימוחת תא ףיקמ קוחה .לארשיב תויטרפל תוכזה

	 שוכר בכרו הבוח בכר יפנעב םייזכרמ תונקתו הקיקח  .4.1.2
	 . 2 ףי ה -וחוו תוד"תלפה ק ▪ליעל.2.1עסארכמ םיווצהנקתה ,וח
	 . 2 ףי ה -וחוו תוד"תלפה ק ▪ליעל.2.1עסארכמ םיווצהנקתה ,וח
	▪ .ליעל 2.2.1 ףיעס האר - 1970- ל"שתה ,)שדח חסונ( יעונמ בכר חוטיב תדוקפ 
	▪ ,)יעונמ בכר לש הבוח חוטיבל הזוח יאנת( )חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת  .ליעל 2.2.1 ףיעס האר - 2010 - ע"שתה
	 םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תוארוה ןוקיתל הינש הטויט המסרופ 2020 ראורבפ שדוחב  .2018-ח"עשתה ,)2 'סמ ןוקית( )יעונמ בכר לש הבוח חוטיבל הזוח יאנת( )חוטיב(
	 'סמ( יעונמ בכר חוטיב תדוקפ ןוקיתל קוחל תוארוהה תמאתה ,רתיה ןיב ,תללוכ ןוקיתה תטויט .הבוח בכר – רחס חוטיבל תינקת הסילופב תומאתהו םינוכדעו 2017-ח"עשתה ,)22
	▪ םיפיעס האר - 2004 - ד"סשתה ,)עדימ רגאמ לש לוהינו המקה( יעונמ בכר חוטיב תונקת  .ליעל 2.2.4.5 -ו 2.2.4.1
	▪ תונקת - 2008 - ט"סשתה ,)העש תארוה()תימצע תופתתשה( יעונמ בכר חוטיב תונקת  רובע ,דבלב םיעונפואב ,תימצע תופתתשה תינת ללוכה ,הבוח חוטיב הזוח תורכל תורשפאמה   .ליעל 2.2.2 ףיעס האר .חטובמה תריחבל איה וז הינת .חוטיבה תדועתב בוקנ ומשש גהנ
	▪ 2.3.2  ףיעס  -  1986  -ו"משתה ,)יטרפ בכר חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב  יקסע ל ע חוקיפה תונקת  הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תוארוה תטויט המסרופ 2020 ראורבפ שדוחב .ליעל תינקתה הסילופה  תאו תונקתה  תא ןכדעל העיצמה ,2020-פ"שתה ,)ןוקית( )יטרפ בכר חוטיבל :םיאבה םינוקיתה תא רתיה ןיבו ,בכרה םלועב םינשה ךשמב ולחש תורומתל םאתהב
	 תתחפהמ תונהיל לכוי התרגסמב  ,בכר ת תבשה לע חטובמה תעדוה ןיינעל תוארוה תעיבק ▪ ;יחוטיבה יוסיכה ףקיה תתחפהל הרומתב חוטיבה ימד
	 תתחפהמ תונהיל לכוי התרגסמב  ,בכר ת תבשה לע חטובמה תעדוה ןיינעל תוארוה תעיבק ▪ ;יחוטיבה יוסיכה ףקיה תתחפהל הרומתב חוטיבה ימד
	  ;1961-א"כשת ,הרובעתה תונקתל א172 הנקת לוטיב רואל תינקתה הסילופה ןוכדע ▪
	 ;םיינרדומ םיבכרב םימייקה םילולכמלו םירזיבאל הסילופב תומאתהו םינוכדע ▪
	 ;הסילופה לוטיב תעב חטובמה יאכז היהי ול רזחהל תועגונה תוארוהה ןוכדע ▪
	 .לעופב שומישל םאתהב חודה ןוכדעו חטובמה לש יחוטיב רבע חודל םינותנ תפסוה ▪


	▪  - 1998-ח"נשת ,)תובינג תעינמ( םישמושמ בכר יקלחב תולועפ םושירו שומישה תלבגה קוח  יקלח יבגל םושיר ילהנו ןוקית וא יללכ קוריפ םשל בכר ילכ תריכמ ןיינעל םילהנ עבוק קוחה םשל רבעוה בכרה םא יושירה תושרל בכרה ןוישיר תא ריזחהל חטבמה תא בייחמ קוחה .ףוליח הבוח ,ןוקית תורטמל אלא ,קוריפ תורטמל אלש בכרה ילכ תא רכומ חטבמה םא .יללכ קוריפ ךסוממ רושיא לבקתי רשא דע שכורה ידיל וריבעהל אלו בכרה ןוישיר תא קיזחהל חטבמה לע ןידכ םשרנ ףלחוה רשא קלחה יכ רושיא ,קלח תפלחה תעב וא ,שרדנכ ןקות בכרה יכ השרומ .קוחה תוארוה יפל

	 תוריד -רחא  יללכ ףנעב םייזכרמ תונקתו הקיקח  .4.1.3
	▪ האר -1986-ו"משתה ,)ןתלוכתו תוריד חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת   .ליעל 2.4.2.1 ףיעס
	▪ האר -1986-ו"משתה ,)ןתלוכתו תוריד חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת   .ליעל 2.4.2.1 ףיעס
	▪ בגא הנבמ חוטיבב םייברמ תולימע ימד( )חוטיב( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת  .ןלהל 4.7.4 ףיעס האר - 2012-ב"עשתה ,)רוידל האוולה

	  תונקת ו הקיקח  תיצמת .4.1.4
	 םייושעש ,םהילא הרושקה היצלוגרו ןיד תוארוה ,םייקוח םירדסהל םיירקיעה םינוכדעה תיצמת :ליעל ורקסנ אלשו ,הרבחה תוליעפ לע תיתוהמ עיפשהל
	▪ ,)חטבמ ןוישיר תלבקל שרדנה ירעזמ ימ צע ןוה()חוטיב( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת   )"ירעזמ ימצע ןוה תונקת"( 2018-ח"עשתה תופילחמו ,ובושיח ןפואו חטבמ ןוישיר תלבקל שרדנה ירעזמה ןוהה תא תורידגמ ולא תונקת ימצע ןוה( )חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת( אשו נב ויהש תומדוקה תונקתה תא תונקת לש ףקותל ןתסינכ . )"ילמינימ ןו ה תונקת"( )1998-ח"נשתה ,)חטבממ שרדנה ילמינימ דע ןהמ שרדנש ןוהה תא תיתועמשמ תיחפהל תורבחל  הרשפא , 2018 ראו רבפב ירעזמ ימצע ןוה :םישדח םירחתמל חוטיבה קוש תחיתפל יתועמשמ םסח וויהו ,חטבמ ןוישיר תלבקל זא
	▪ ,)חטבמ ןוישיר תלבקל שרדנה ירעזמ ימ צע ןוה()חוטיב( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת   )"ירעזמ ימצע ןוה תונקת"( 2018-ח"עשתה תופילחמו ,ובושיח ןפואו חטבמ ןוישיר תלבקל שרדנה ירעזמה ןוהה תא תורידגמ ולא תונקת ימצע ןוה( )חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת( אשו נב ויהש תומדוקה תונקתה תא תונקת לש ףקותל ןתסינכ . )"ילמינימ ןו ה תונקת"( )1998-ח"נשתה ,)חטבממ שרדנה ילמינימ דע ןהמ שרדנש ןוהה תא תיתועמשמ תיחפהל תורבחל  הרשפא , 2018 ראו רבפב ירעזמ ימצע ןוה :םישדח םירחתמל חוטיבה קוש תחיתפל יתועמשמ םסח וויהו ,חטבמ ןוישיר תלבקל זא
	 .ח"ש ןוילימ 15 לש ןוה דימעהל שרדנ םייח חוטיבב ▪
	 .ח"ש ןוילימ 15 לש ןוה דימעהל שרדנ םייח חוטיבב ▪
	 םג תוליעפ תמייקש לככ ₪ ןוילימ 15( ח"ש ןוילימ 10 לש ןוה דימעהל שרדנ יללכ חוטיבב ▪ .)תויובח יפנעב
	 .ח"ש ןוילימ 25 לש ןוה דימעהל שרדנ )יללכו םייח( חוטיבה ימוחת ינשב ▪ דימעהל תורבחה תא בייחמה ,2 יסנבלוס ןוהה רטשמ לשב הרשפאתה ןוהה תושירד תתחפה .ןהלש תוליעפה ימוחתו יפקיהל םאתהבו תופושח ןה םהילא םינוכיסל םאתהב ימצע ןוה


	▪ ל ש ןועריפ רשוכל ימצע ןוה רבדב תוארוה ןיינעב רזוח הנוממה המסריפ 2018 ץרמ שדוחב  ףילחה רזו חה .דחואמה רזוחב "ימצע ןוה" קרפב ועמטוה ויתוארוהש ,)"ימצע  ןוה  רזוח"(  חטבמ ןוהה רזוח .חוטיב תרבח לש ןועריפ רשוכל שרדנה ימצע ןוה ןיינעל ילאמינימ ןוה תונקת תא תורבח  לע  תולח  ימצע  ןוה  רזוח  תוארוה .ן תוא םילשמו ירעזמ ימצע ןוה  תונקתל  ףרטצה  ימצעה Solvency  ססובמ חוטיב תורבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ םושיי ןיינעב רזוחהש חוטיב תלבק דע -ןהילע לח יסנבלוסה רזוחש חוטיב תורבח לעו ,ןהילע לח אל )יסנבלוסה רזוח(  II ,ליבקמב .יסנבלוסה רזוח תוארוה םושיי לע ןובשח האור תרוקיב עוצ
	▪ םיפוג לע םילחה העקשה יללכ( )למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת  לש  תונרקהו  ןוהה  תעקשה  יכרד(  חוטיב  יקסע  לע  חוקיפה  תונקת ;2012-ב"עשתה , )םיידסומ  )"העקשהה תונקת" דחי( 2001 א"סשתה ,)ויתויובייחתה לוהינו חטבמ ,םיידסומה םיפוגה לכ לע םילחה העקשה יללכל הדיחא תרגסמ תועבוק העקשהה תונקת .המאתהב ,תועקשהה םוחתב ידיגאתה לשממה יללכ תאו ,ורטסונ יפסכ תוברל  
	▪ 2013-ג"עשתה ,)יללכ חוטיבב תודותע בושיח()חוטיב( םיי סנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת   )"יללכ חוטיבב תודותע תונקת"( םג ךכ .יללכ חוטיבב חוטיבה תודותע בושיח תורידתו ןפוא תא ,רתיה ןיב ,תורידסמ תונקתה ןפוא תא תועבוקש ,דחואמה רזוחל "תויובייחתהו םיסכנ לוהינו ןוה ,הדידמ" קרפ תוארוה .תויובייחתהה לש ןתדידמ ןפוא תאו חוטיבה תודותע בושיח
	▪ 2007-ז"סשתה ,)םייפסכ תונובשחו םיניד()חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת  וא רקובמ אוהשכ ינועברו יתנש יפסכ חוד תכירעב םיידסומה םיפוגה תא תובייחמ ולא תונקת ןיבל םיחטבמה תובוח ןיב תודיחא הז רשקהב תורצויו ןובשח האור ידי לע המאתהב רוקס .םירחאה םיידסומה םיפוגה תובוח
	▪  )"תויזוכירה קוח" 2013 - ד"עשתה( ,תויזוכירה םוצמצלו תורחתה םודיקל קוחה  תויזוכירה תמר תא תיחפהל שקבמ תויזוכירה קוח .תויזוכירה קוח םסרופ  2013 רבמצד  שדו חב רפסמ ךרואל י תגרדה ןפואב ףקותל וסנכיש םייזכרמ םיכלהמ רפסמ תועצמאב ילארשיה קשמב דיגאת לש הטילש( ילאדימריפ הנבמב תודגאתה לע תולבגמ תלטה :רתיה ןיב םיללוכה ,םינש תורבח לע םירבגומ ידיגאת לשממ יללכ תלחהו )רתוי וא דחא חוודמ דיגאתב חוודמ ,תיתועמשמ תיסנניפ תוליעפו תיתועמשמ תילאיר תוליעפב הקזחה ןיב הדרפה ;תוילאדימריפ הנוהכ ,יונימ ןיינעל תוארוה תעיבק ,"טלוש אלל חטבמ" לש ןונגנמ תעיבק ן כו ;קוחב םתרדגהכ .חוטיבה לע חוקיפה קוחב ומשויש ,רומ

	 תו ינורקע תוערכהו הנוממ תודמע ,םירזוח .4.1.5
	 הנוממה ידי-לע ורדסוהש הרבחה תוליעפל םיעגונה םייזכרמ םיאשונ לש תיתיצמת הריקס ןלהל םוסרפ דעומל דע וא חודה תנשב ומסרופש ולא שגדב ,הנוממ תודמעו תוערכה ,תורהבה ,םירזוחב :ליעל תוליעפה ימוחתב ורקסנ אלו ,הרבחה תוליעפ לע תיתוהמ עיפשהל םייושעו ,הז חוד
	 ▪  היצלוגרה סקדוק -דחואמה רזוחה סקדוקה .םאתהב םנוקיתו תויחנהה תואצמתהב עייסיש ,סקדוק תריצי לע תדקוש תושרה תא  רידסמה  קרפה  ףקותל  סנכנ  2014  תנשב . תעל  תעמ  ןכדעתמו , םינוש  םיאשונב  םיקרפכ  בתכנ חוטיב יפנעב הזוחל תוארוה" 6 קלח – 2 רעש - יללכ חוטיב יפנעב םיזוחל תויטנוולרה תוארוה :םיאבה םיאשונה תא רתיה ןיבו ,"יללכ
	 ▪  היצלוגרה סקדוק -דחואמה רזוחה סקדוקה .םאתהב םנוקיתו תויחנהה תואצמתהב עייסיש ,סקדוק תריצי לע תדקוש תושרה תא  רידסמה  קרפה  ףקותל  סנכנ  2014  תנשב . תעל  תעמ  ןכדעתמו , םינוש  םיאשונב  םיקרפכ  בתכנ חוטיב יפנעב הזוחל תוארוה" 6 קלח – 2 רעש - יללכ חוטיב יפנעב םיזוחל תויטנוולרה תוארוה :םיאבה םיאשונה תא רתיה ןיבו ,"יללכ
	 .יללכ חוטיב יפנעב הזוחל תויפיצפס תורדגה ▪
	 .יללכ חוטיב יפנעב הזוחל תויפיצפס תורדגה ▪
	 ימד , חוטיב  תינכות  תגהנה : ןוגכ , יללכ  חוטיב  ףנעב  הזוח  תקשה  םרט  חוטיבה  תרבח  תובוח ▪  .דועו םיברברש אשונב חוטיב תרבח תלועפ יכרד ,חוטיב
	 .יללכ חוטיב יפנעב הזוחב חטובמ םע תורשקתה תעב חוטיב תרבח תובוח ▪
	 .יללכ חוטיב יפנעב הזוח לש ופקת תפוקתב חוטיב תרבח תובוח ▪
	 .יללכ חוטיב יפנעב הזוחב העיבתב לופיט תעב חוטיב תרבח תובוח ▪
	 .חווידה תנש ךלהמב וב ולחש םייוניש ורקסיי אבה קרפב ▪


	▪ ידסומ ףוג ןוירוטקריד רזוח  ןיב עבוק רזוחה ."ידסומ ףוג ןוירוטקריד" רזוח תא הנוממה המסרפ ,2018 טסוגוא שדוחב ,וידיקפת ,ותורישכ ,ןוירוטקרידה בכרה ,ןוירוטקרידה ירבח תורישכ ןיינעל תוארוה ,רתיה רזוחה תוארוה .ןוירוטקרידה תודעו ןינעל תוארוה תוברל ,ותולהנתה ןפואו ויתויוכמס חוקיפה תונקת תוארוה תיברמ תא ןכו ןוירוטקרידה תדובע להונ רזוח תא ןאולמב ופילחה .2007-ז"סשתה ,)ויתודעוו ןוירוטקריד()חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע
	▪  הנורוק ףיגנ רבשמ  ,רידת תונתשמה  תואירבה דרשמ תויחנהו םלועבו לארשיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תובקעב ךרוצל ,תויחנה המסרפ ןוהה קוש תושרו ,םוריח תעש תונקת לארשי תלשממ האיצוה ךשמהכ ,ףסונב .ןלהל טרופמכ ,דחוימה בצמה םע םיידסומה םיפוגה תודדומתהו תוכרעיה תושרה המסריפ ,)2020 ץרמ 29( תוחודה רושיא דעומל ךומסב ,ל"נה םוריח תעשל תונקתל לועפל םיידסומ םיפוג לש ךרוצה תייאר ךותמ ,םירזוחו העש תוארוה תוטויט לש הרוש .בצמהמ האצותכ םתוליעפ לע תולבגמ ךות ,בצמה תוכלשה םע תודדומתהל תוריהמב םירזוחהו תוטויטה  לש תוירשפאה תועפשההו תויועמשמה תא דומלל הקיפסה םרט הרבחה :הרבחה תוליעפל תויטנוו
	 תמצמוצמ תנוכתמב הדובעל םיידסומ םיפוג רבעמל הנוממה תזרכה ▪ ןויד םייקל היחנה ןהיניב ,חוטיבה תורבחל תויחנה תושרה האיצוה 12.3.2020 םויב התחנה ,ןכ ומכ .ועבקנש םיאשונב ףיגנה תוטשפתהל הרבחה תוכרעהב ןוירוטקרידב ץבוקל םאתהב ,12.3.2020 םוימ לחה יעובש חוויד ןתיל םיידסומה םיפוגה תא תושרה  .םייגולונכטו םייקסע םיכילהת ,םדא חכ יאשונ ללוכה
	 תמצמוצמ תנוכתמב הדובעל םיידסומ םיפוג רבעמל הנוממה תזרכה ▪ ןויד םייקל היחנה ןהיניב ,חוטיבה תורבחל תויחנה תושרה האיצוה 12.3.2020 םויב התחנה ,ןכ ומכ .ועבקנש םיאשונב ףיגנה תוטשפתהל הרבחה תוכרעהב ןוירוטקרידב ץבוקל םאתהב ,12.3.2020 םוימ לחה יעובש חוויד ןתיל םיידסומה םיפוגה תא תושרה  .םייגולונכטו םייקסע םיכילהת ,םדא חכ יאשונ ללוכה
	 תעש תונקתו 2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה-שדחה הנורוק ףיגנ( םוריח תעש תונקת ▪ הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תוטשפתה עקר לע ,2020 ץרמ 21ב ונקתוהש ,םוריח תונקת - 2020-ף"שתה ,)שדחה ידי לע ,לארשיב םיקבדנה רועיש תא םצמצל ןויסינ ךותמ ,לארשיב הנורוקה סוריו  .הדובעה תומוקמב םישרדנה םידבועה רפסמ םוצמצו ירוביצה בחרמב העונתה תלבגה
	 רשפאל העיצמ הטויטה - הטויט – העש תארוה - םיידסומ םיפוג תוחוקלל תוריש ▪ תפוקתב ינופלטה דקומב הנעמה ינותנ תא יתנשה עצוממהמ גירחהל םיידסומה םיפוגל 15% לש תילמיסקמ היטסב דומעל וז הפוקתב םיבייוחמ ויהי אלש ךכ ,םוריחה תעש לש ףקותל ןתסינכ תא תוחדל ןכו ,רזוחב םירדגומה םיינופלטה םידקומב הנעמה ינמזמ .חוקלה םע תורשקתהה יעצמאו חוקלל תועדוה ןינעל ,רזוחל ב7ו א7 ףיעס תוארוה
	 תורבחל רשפאל  רתיה ןיב העיצמ ה טויטה  - הטויט   – העש  תוארוה  - ח וטיב הזוח שודיח ▪ הרטמב  ,יקלח וא אלמ ןפואב ,רז וחה לח םהילע םיפנעב ח וטיב תוסילופ תיבשהל חוטיבה ךוסחל םיניינועמו חוטיבה תפוקת עצמאב יוסיכב םישרדנ אלש םיחטובמ לע לקהל תאו ףקותב םיראשנש םייוסיכה תא חטובמל וטרפיש יאנתבו ,חוטיבה תואצוהב יוסיכ שדחל חוטיבה תורבחל רשפאל עצומ ,ףסונב .התבשההמ רצוויש יפסכה ןוכסיחה לע ,רזוחב  טרופמכ םי מיה  21 ל ע הלועה הפוקתל ,ותמכסה תלבק םרטב חטובמל יחוטיב
	 לשב יוסיכ רדעיהו הפישח לש בצמ עונמל ידכ ,)חוטיב הרקמ הרק םא אלא( ןנובשח   .םיחטובמ םע רשק תריציל םיבאשמב רסוח
	 העש תארוה - םיידסומ םיפוג לש תולמע םולשתו תוסילופ ,תוימרפ ןיגב יתנש חוויד ▪ .30.4.2020 םויל שרדי חווידהש ךכ ,הז רזוחב שרדנה חווידה תא החוד העשה תארוה
	 העש תארוה – "העקשה יסכנ לוהינ "5 רעשל 4 קרפ – דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית ▪ הנוממל ידסומ עיקשמ יחוויד תושירדב לקהל עצומ - הטויט – הנורוקה עוריא עקר לע םימי 10-מ חווידה דעומ ךראויש ךכ ,תיתוהמ תיביסאפ הגירח וא תיביטקא הגירח לע דע ,ידסומה עיקשמה ידי לע עבקנש יפכ הייטסה חווטמ הגירח יכ עצומ דוע .שדוחל בשחית אלא ,העקשהה תוינידמב יונישכ בשחת אל ,זוחאה תודוקנ 10 לש הייטס חווטל .הנוקיתל דעומה תא עובקל שרדית תועקשהה תדעווש ,תיביסאפ הגירחכ
	 ךיראמ הז רזוח - הנוממל םיחוויד ןיינעל דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית :העש תארוה ▪ 2020 תנ של ןושארה ןועברל סחיבו  2019 ת נש ןיגב םיחווידהמ קלח תשגהל םידעומה תא םיקתועב תוחוד תשגהמ םיידסומה םיפוגה תא רטופ הז רזוח ןכ ומכ .וב טרופמכ .קוחרמ הדובעל רבעמהו תואירבה דרשמ תוארוה חכונ ,םיחישק
	 עוריא עקר לע העש תוארוה – ידסומ ףוג ןוירוטקריד - דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית ▪ ןוירוטקרידה תדובע ןפואב תומאתהו תולקה  הגיצמ הז רזוח  תטויט - הטויט  – הנ ורוקה םיידסומה םיפוגה תולהנהו ןוירוטקרידה תוליעפ תא לקהל ודעונ רשא ,ויתודעוו .םישדוח 3 לש הפוקתל ,וזה תעב םיפוחדהו םיינויחה םיכרצב דקמתהל םהל רשפאלו ןועברב םעפ תוחפל סנכתהל ויתודעוו ןוירוטקרידה תבוח תא לטבל עצומ וז תרגסמב תישהל םהב ןיאש םיחווידו םיאשונב םינויד תוחדל ןוירוטקרידל רשפאל ;יזיפ ןפואב תא תוחדל ;הנורוקה עוריאל רשקב םניאו ,ויתוחוקל וא ידסומה ףוגה לע יתוהמ ןוכיס הנוממל רוסמל וזה תעבו ,ויתודעוו ןוירוטקריד תוביש


	▪ II יסנבלוס תביטקרד אשונב תוארוה 
	 םסרופ 2020 ץרמ שדוחב - תיפוריאה תנוכתמב II יסנבלוס תוארוה םושייל הוותמ ▪ ןועריפה רשוכ רטשמ םושיי ןפואב תושרדנה תומאתהה עוציבל ןוהה קוש תושר הוותמ יסנבלוס תביטקרד תוארוהל רתוי ומיאתהל תנמ לע ,םויכ אוהש יפכ ,לארשיב ילכלכה רתיה ןיב ,תאז .שומימל םינמז תוחול טרופ ןכו ,הלש םינוכדעהו תיפוריאה תנוכתמב  II לש יקסעהו יסנניפה לוהינב םיתוויע םצמצי ,ויתורטמ תא רתוי גישי רטשמהש ידכ לארשיב חוטיבה תורבח לש ןועריפה רשוכ סוטטס לש האוושה רשפאיו חוטיבה תורבח  .הפוריאב תוליבקמ תורבחל
	 םסרופ 2020 ץרמ שדוחב - תיפוריאה תנוכתמב II יסנבלוס תוארוה םושייל הוותמ ▪ ןועריפה רשוכ רטשמ םושיי ןפואב תושרדנה תומאתהה עוציבל ןוהה קוש תושר הוותמ יסנבלוס תביטקרד תוארוהל רתוי ומיאתהל תנמ לע ,םויכ אוהש יפכ ,לארשיב ילכלכה רתיה ןיב ,תאז .שומימל םינמז תוחול טרופ ןכו ,הלש םינוכדעהו תיפוריאה תנוכתמב  II לש יקסעהו יסנניפה לוהינב םיתוויע םצמצי ,ויתורטמ תא רתוי גישי רטשמהש ידכ לארשיב חוטיבה תורבח לש ןועריפה רשוכ סוטטס לש האוושה רשפאיו חוטיבה תורבח  .הפוריאב תוליבקמ תורבחל
	 םושייל תוארוה ןיינעל דחואמה רזוחה ןוקית  תטויט המסרופ הוותמה םוסרפל ליבקמב ▪ תא ןכדעל העיצמש ,II יסנבלוס ססובמ חוטיב תרבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ רתוי ומיאתהלו ,ילארשיה קושל םאתוהש 2017 ינויב 1 םוימ ,ויחפסנו יסנבלוסה רזוח יפוריאה דוחיאה ידי לע הצמואש יפכ ,הל תוולנה תוארוההו הביטקרידה תוארוהל תנוכתמל רזוחב תומייקה רבעמה תוארוה תא םיאתהל עצומ ,רתיה ןיב .2016 ראוניב ורכמנ רשא חווט יכורא חוטיב ירצומ ןיגב תודותעב לודיגהש ךכ ,הביטקרידב העבקנש
	 םאתהב תופסונ תוארוה ןכדעל עצומ ,ןכ ומכ .רתוי הכורא הפוקתל סרפיי רבעב  .ןמזה ךשמב הביטקרידב ולחש םינוכדעל
	 ססו במ חוטיב תרבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמב תומאתה תניחבל הכרעה רקס ▪ ךורעל חוטיב תרבח לכ לע ויפל ,רזוח הנוממה םסרפ 2020 ראוני שדוחב -  II יסנבלוס לע םימיוסמ םיביכר לש תיתומכה העפשהה תא ךירעהל ותרטמש ,יתומכ הכרעה רקס תומאתה עוציב תניחב תרגסמב ,חוטיבה תורבח לש ילכלכה ןועריפה רשוכ סחי תוארוהב ועצובש תומאתהמ תועבונה הלאכ תוברל ,יסנבלוס רזוחב תומיוסמ הנוממהמ רושיא הלבק הרבחה .2019 ינוי ינותנ לע עצבתה רקסה .הפוריאב  הביטקרדה העפשה תויהל היופצ אל תעצומה תומאתהלו תויה ל"נכ רקס ךורעל תשרדנ אל איהש  .הרבחה לע תרכינ
	 רבמבונ שדוחב-  ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ תחת רבעמ תוארוה םושיי  – תוצעיי תה  ריינ ▪ לארשי ןיב ינושה עקר לע ,תוצעייתה ריינ חוטיבה תורבח ילהנמל הנוממה םסרפ ,2019 ינושה טרפבו ןועריפ רשוכל שרדנה ןוהה לש הסירפה תפוקת םושיי ןפואב ,הפוריאו תרגסמב .תויחוטיבה תודותעב לודיגה לש תיתגרדה הסירפל רבעמה תוארוה םושייב   .ךכמ תולועה תונוש תויגוסל תורבחה תוסחיתה תא הנוממה שקיב ,תוצעייתהה ריינ
	 ומסרופ  2019 י נוי  שדוחב  - יל כלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד  - דח ואמה רזוחה תוארוה ןוכדע ▪ סחי חודב שרדנה יוליגה הנבמ תא ןכדעל ןתרטמש ,דחואמה רזוחה ןוקיתל תוארוה ,Solvency II ססובמ ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ אשונב שרדנה ,ילכלכ ןועריפ רשוכ הרטמב ,תאז .דחואמה רזוחה לש "רוביצל ןובשחו ןיד" 5 רעש ,4 קלח ,1 קרפל םאתהב תומייק הז דעומל  ןוכנ . יתומכה יוליגה תא ביחרהלו חודל יתוכיא יוליג לש ךבדנ ףיסוהל .ןלהל ג ףיעסב טרופמכ ,ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חודל עגונב תולקה הרבחל


	▪ ןוקיתל איבהל התרטמש ,ימצעה ןוהה רזוחל ןוקית תטויט המסרופ 2019 ראורבפ שדוחב  ימצע ןוה רזוחב ןועריפ רשוכל שרדנה ימצע ןוה בושיח תחתש םימוכסה הניגב ,תועט .תונקתל  15 ה נקתל ם אתהב שרדנש יפכ ןכרצל םיריחמה דדמל תועטב ודמצוה אל ,תונקתב
	▪ תיביר תחנה - תויובייחתה תדידמ ןיינעל דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית  תרסח תיבירה םוקע לש הדימאה תטיש תא ןגעל ותרטמש רזוח םסרופ 2020 ץרמ שדוחב טוטיצל זרכמב הכוזה הרבחה יטוטיצ לע ססובמ םוקעה היפל ,םויכ לעופב הגוהנה ןוכיסה  .25-ה הנשה רחאל ןמזה חווט יבגל הדימאה תטיש תא ריהבהלו ,25-ה הנשל דע םיריחמ
	▪  קטרושניא תועקשה ןינעב הנוממ תדמע  ,)ןלהל טרופמ( קטרושניא ימזימב תועקשהל תולקה אשונב תוצעייתהה ריינל ךשמהב ותקזחאל וא חטבמ לש הטילשל השקב היפל ,הדמע הנוממה םסרפ 2020 ראוני שדוחב ימזימב תועקשה עוציב ותרטמש דיגאתב ,הטילשה יעצמאמ םיזוחא 20-מ רתוי לש רועישב ףופכב לקשית  ,העקשה יללכ תונקתל )ב(33 הנקת יפל ,)"קטרושניא דיגאת"( קטרושניא :רתיה ןיבו ,םימייוסמ ףס יאנתב הדימעל
	 .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  ךס .ב  .חטבמה לש ויסכנ ךסמ 1% וא ₪
	 י מוחתל תורישי הקישמה תילטיגיד/תיגולונכט תוליעפב עיקשי קטרושניאה דיגאת .ג רופישה לאיצנטופ )1( :ולש היגטרטסאה םע דחא הנקב הלועו ,חטבמה תוליעפ םימולגה םינוכיס םע  תודדומתה ) 2( ;תורישב  וא  רצומב  שומישה  בקע  קפויש  יגולונכטה .םירצומ חותיפו תיקסע תונשדח )4( ;םיכילהת תיצמוטוא )3( ;תיגולונכטה תיתשתב

	 אלו ,םיסכנ תובורמו תוקיתו תורבחל הלקה הווהמ רשואש ןונגנמה יכ הרובס הרבחה אוה הלקהל ןרובע עבקנש ףרה ןכלו ךורע ןיעל ןטק ןהיסכנ ךסש ,תושדח תורבח ץרמתמ דיגאתב העקשהב הרכהל תושקב שיגהלמ התוא םסוח אל אוה ,תאז םע .רתויב ךומנ .הלקהה תרגסמב אלש ,תונקתל םאתהב

	▪ קטרושניא ימזימב תועקשהל תולקה - תוצעייתה ריינ  קוש תושר ידי לע םיחקופמ םיפוג לש תיגולונכט תונשדח דודיע תרגסמב ,2019 יאמ שדוחב תורבח תא דדועל דציכו םאה ןוחבל ידכב ,ןוידל עצמ תווהל דעונ רשא ,ךמסמ םסרופ ,ןוהה העקשה לע םישקמה םימסח ריסהלו קטרושניאה םוחתב תומזויב עיקשהל חוטיבה תולקה :םיירקיע םימוחת ינשב תודקמתמ ריינב תועצומה תולקהה .קטרושניא תומזויב .העקשה יללכ תונקתב תולקהו יסנבלוסה רזוחב יוטיב ידיל תואב ולאש יפכ ןוה תושירדב ,תיגולונכט הליבומ תויהל המצעל המשש ,תילטיגיד חוטיב תרבח רושיוו לש התויה רואל םיכילהת לש היצמוטוא ,קטרושניאה םוחתב םימזימ םע הלועפ יפותיש ידי לע רתיה ןיב העפשה הל תויהל
	 IFRS 17 םושיבח ▪יל חוטיבה תור תוכרעיה הדובעה ךילהת רואית תא טרפמה ,חוטיבה תורבח ילהנמל בתכמ חלשנ 2018 ץרמ שדוחב הניחבל ליבקמב ,ןקתה לש בכרומה םושייל תשרדנה תוכרעיהל הנוממה תניחבמ יוצרה תונוש תויגוסב ןדש ימוקמ תוכרעיה תניחב תווצ תושרב שבוג ,םאתהב .םלועב תכרענה תשרדנ תוכרעיה ,חתפמ תווצו יארחא י ונימ ןיב ללוכה ,תוכרעיה ךילהת עבקנו ,ןקתל רשקב םיבאשמה תרדגהו ןקתה םושייל תיתנש בר תינוכימו תינוגריא תינכת ר ושיא ,ןוירוטקרידב  .דועו הנוממלו ןוירוטקרידל תומדקתהה לע םייתנש יצח םיחוויד ;ךכל םישרדנה ןתוכרעיה תחטבהל םיכרד תפמ" תטויט הנוממה םסרפ 2020 ראורבפ שדוח ,ךכל ךשמהב תא תללוכה ,"17 'סמ ימואלנ
	 תושרה ,ךילהתה תובכרומ לשב .םישדח םינותנ ףוסיאב וא/ו םינותנ בויטב ךרוצלו םישדח םיוולמו םיחקופמ ויהי ץומיאה תינכתו ךילהתהש ךכל תערכמ תובישח תמייק יכ הרובס דעונ םיכרדה תפמב טרופמה הוותמהשכ ,הרבחה ןוירוטקריד ידי לע ךשמתמו ליעפ ןפואב ירקיע ןיינעלו ןקתה ל ש ןנכותמה םושייה דעומ ןיינעל תירוטלוגרה תואדווה תמר תא ריבגהל  .חוטיבה תורבח ושרדיי ןהל תוכרעיהה ידעצ
	 היב הנ ▪נשמ חוט -וממל םיחוויד ןיינעל דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית חוטיב ימכסה תודוא םיחוודמה םינותנה תגצה ןפוא תא ןכדעל טלחוה 2020 ראוני שדוחב ,2018-מ חווידה תוארוהל םאתהב תורבחה יחוויד חותינמ רבצנש ןויסינה תובקעב ,הנשמ  .הנוממל םיחווידה תשגה ןפוא תא ןכו ,חווידה יספוטב םיללכנה םיפיעס רפסמב
	 ה – דח ▪נוממל םיחווידואמה רזוחה ןוקית 5 רעש לש 4 קלחב 3 קרפ תוארוה תא ןכדעל דעונש ,הז רזוח םסרופ 2019 רבמצד שדוחב )הנוממל חווידה קרפ – ןלהל( "ןוהה קוש לע הנוממל חוויד" ותרתוכש דחואמה רזוחב האור לש יתנש חוויד תשירד ףיסוהל הרטמבו םיחווידה לש םנכת תא ןכדעלו רפשל הרטמב  .)יסנבלוס LFR( יסנבלוס רטשמ תודוא )LFR( רקבמ ןובשח
	▪ )18 ,16 יספט( הנוממל םיחוויד – דחואמה רזוחה ןוקית  דחואמה רזוחב 5 רעש לש 4 קלחב 3 קרפ תוארוהל ןוכדע לבקתה 2019 רבמצד שדוחב תובוח תודוא חוויד -16 ספוט לש חווידל סחיב "ןוהה קוש לע הנוממל חוויד" ותרתוכש .םידיגאת תוצובקלו םידיגאתל הפישח תודוא חוויד -18 ספוטו םייתייעב
	  ח ▪ ןוקית –וטיבל ףוריצ ותרגסמב ,"חוטיבל ףוריצ" 2016-1-7 'סמ חוטיב רזוחל ןוקית םסרופ 2019 רבמבונ שדוחב תועובקה תויתיעה תושירדה ,חטבמ ותוא לצא הריד חוטיב שודיח לש הרקמב יכ עבקנ ושרדיי ,)ליעל טרופמכ חוטיבה רה( יטנרטניאה קשממב אתליאש עוציב תוברל ,רזוחב תוליעפ לע ןוקיתה תעפשה תא דומאל םדקומ הז בלשב .דבלב םינש שולשל תחא םושייל לש ירוטסיה קית ןתושרב ןיאש ,תושדח תורבח לע דיבכמ אוהש הרובס איה ךא ,הרבחה  .שודיח תעב תוחוקלה רובע תוביטנרטלא תקידבל ילילש ץירמת רצויו םישודיח
	▪ ישילש דצ תועצמאב תואוולהב העקשה ןיינעל תוארוה -דחואמה רזוחה ןוקית  ותסינכ עקר לע רתיה ןיב ,דחואמה רזוחה תוארוהל ןוקית םסרופ 2019 רבמטפס שדוחב – ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח לש ףקותל-ץוח םיפוג ןיבל םיידסומ םיפוג ןיב םייקסע הלועפ יפותיש רשפאל ןוקיתה תרטמ .2016 לש העקשהה תרקת תלדגה תועצמאב ,יארשא ןתמב םיקסועה םייאקנב-ץוחו םיידסומ תמייקה העקשהה תרקתל המיאתהל ידכ ,הלועפ ףותישב תונתינה תואוולהב םיידסומה .ןידב תועובקה תולבגמל ףופכב לכהו ,םיקנב םע הלועפ ףותישב תונתינה תואוולהב םויכ
	▪  םיידסומ םיפוג תוחוקלל תוריש  .םיידסומ ם יפוג תוחוקלל תוריש ןיינעב רזוחל ןוקית לש יפוס חסונ םסרופ ,2019 י לוי שדו חב םיפוגה תוחוקלל ןתינה תורישה ביט תא רפשל ודעונש ,תוארוה ופסונ ןוקיתה תרגסמב .תוחוקלל תוריש ןתינ םתרגסמבש םירישיה תורישה יצורעב טרפבו ,םיידסומה
	▪ "לומגת" ןינעל 5 קרפ ,5 רעש 1 קלח דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית  תוארוה תא דחי זכרל ןתרטמש ,דחואמה רזוחה ןוקיתל תוארוה ומסרופ 2019 ילוי שדוחב תוארוהל ןמיאתהלו ןנכדעל ,ידסומ ףוגב םידבועו הרשמ יאשונ לומגתל תועגונה הנוממה ,רתיה ןיבו ,הרשמ יאשונל לומגת תוינידמ ן יינעב הנוממה ירזוח רחאל ומסרפתהש היצלוגר סמ יכרוצל האצוה תרתה-יאו דחוימ רושיא( םייסנניפ םידיגאתב הרשמ יאשונל לומגת קוח םידבועו הרשמ יאשונ לש לומגתה ךס לע  תולבגמ  תישהש , 2016-ו"עשתה ,)גי רח לומגת לשב תוירוביצ תורבחל ועבקנש תולקה ןכו ,םיידסומ םיפוג םללכבו ,םייסנניפ םידיגאתב  .ויפל תונקתבו תורבחה קוח תוארוה
	▪  חוטיב םויק רושיא  עובקל  רזוחה תרטמ .חוטיב םויק רושיא ןיינעב רזוח לש יפוס חסונ םסרופ  2019 י אמ שדו חב ןיב ,חוטיב םויק רושיא תקפנה תע ב חוטיב ינכוסו חוטיב תורבח תולהנתה תרדסהל תוארוה המסרופ 2020 ראורבפב .םיבייחמ םינמז תוחול תעיבקו ,דיחא רושיא חסונ ידי לע רתיה תמייק םרט םהבש םירקמב ףסונ גוסמ חוטיב רושיא ףיסוהל העיצמה ,רזוחל הטויט רזוחה לש ותלוחתמ גירחה תא דדחל ןכו חוטיבה תרבח ןיבל רושיאה שקבמ ןיב תורשקתה .קוקיח תורגסמב ועבקנש חוטיב םויק ירושיא ןיינעב
	▪  יללכ חוטיב דחוימ חוויד רזוח  תוחנהל ותרטמש ,דחואמה רזוחב 5 רעש ,5 קלחב 4 קרפ ןוקית םסרופ 2019 לירפא שדוחב הפירש ,המדא תדיער ןוגכ שוכר יקזנ יוביר תעב חווידה ןפואל סחיב חוטיבה תורבח תא  .'וכו ףקיה תבחר
	▪ רוביצ תוינפ -יטסיטטס עדימ ףוסיא  רזוחה תרט מ  ."רוביצ תוינפ  – י טסיטטס עדימ ףוסיא" ןיינעב רזוח  םסרופ  2019 ץ רמ שדו חב תוינפ ללכ תודוא לע יטסיטטס עדימ לש ופוסיאל סחיב חוטיבה תורבח תא תוחנהל הניה ססובמו בחר עדימ לבקל תושרל רשפאי רשא ,םיידסומה םיפוגה לצא תולבקתמה רוביצה רשאב תורישה תמר תניחבו הרדסא תושרודה תויגוס רותיא ךרוצל ,רוביצה תוינפ תודוא לע לש הרוש ול ופסוותהש ךכ ,דחואמה רזוחב םיחווידה קרפ ןקות ,ליבקמב .תוינפב לופיטל רוביצה תוינפ תודוא הנוממל חוודל םישרדנ םיידסומ םיפוגש עדימל תועגונה תוארוה .רוביצ תוינפ - יטסיטטס עדימ ףוסיא רזוחל םאתהב ,םדי לע תוררבתמה
	▪ תיראוטקא הכרעה  דעונש ,תיראוטקא הכרעה אשונב דחואמה רזוחל ןוכדע םסרופ ,2019 ראורבפ שדוחב לעש יראוטקא ןובשחו ןידל תועגונה תוארוה תרוש דחואמה רזוחל ןכדעלו עימטהל
	 רדסוה ,רתיה ןיב .תוארוה רפסמ ןוכדע ךות ,הנבומ דחא רזוחל ,ךורעל הנוממה ראוטקאה העמטוה ;אמגודל חודל הינפה תועצמאב יללכ חוטיבב יראוטקאה חודה לש יוליגה הנבמ קר ומתחיי םייתנשה םייפסכה תוחודה היפל תיראוטקא הכרעה ירזוחב תמייקה הארוהה חוטיבב ראוטקאה תרהצהלו ;יללכ חוטיבב םימותחה םייראוטקאה תוחודה תלבק רחאל תא גיצהל תנמ לע בשחמ ראוטקאהש תושרפהה ךס תא תזכרמה הלבט הפסונ ,יללכ .דיחא הנבמב תודותעה
	 םקוו ▪יש ןפואו תוריש יבתכ רזוחה תרטמ ."םקוויש ןפואו תוריש יבתכ תגהנה" רזוחל ןוקית םסרופ ,2018 ילוי שדוחב לע םישקמה םיבצמ עונמל הרטמב ,תורישה יבתכ קוויש ןיינעל תופסונ תוארוה עובקל איה םרוג ידי לע רכמנש הזכל חוטיבה תרבח ידי לע רכמנש תוריש בתכ ןיב תוושהל חטובמה ינכוס תולמע תעפשה לע רוסיא תוללוכ תוארוהה ,רתיה ןיב  .תויולעה תא תיחפהלו רחא ןיב היינתה לע רוסיאו ,הרבחה לש תוריש יבתכ קווישמ חוטיב תסילופ תריכמ ןיגב חוטיבה ןתמ יא וא הסילופה ןיגב החנה לוטיב תוברל ,תוריש בתכ תשיכרל חוטיב תסילופ תשיכר .תוריש יבתכ אלל חוטיב תסילופ תשיכרל תורשפא
	 חוטיב תסי ▪לופ לוטיב תבוח רבדב הדיחא הארוה עבוקה ,חוטיב תסילופ לוטיב רזוח םסרופ 2017 ראורבפ שדוחב עבוקו ,תונוש םיכרדב ותושרבש חוטיבה תוסילופ תא לטבל חטובמל רשפאל חוטיבה תורבח ובש הרקמ לכב יכ רזוחה עבוק ,רתיה ןיב .לוטיבה ךרוצל תושרדנה תולועפה רבדב תוארוה ותושרב שיש תוסילופה לכ תא וינפב טרפל הרבחה לע חוטיב תסילופ לטבל שקבמ חטובמ .2017 ילוי שדוחב ףקותל סנכנ רזוחה .הרבחב
	▪ היצטיגידהו בושחימה םוחתב תוארוהו םירזוח ,ילטיגיד ןוזח  תורישב םיילטיגיד םילכ בוליש" ןיינעב התנשמ תא הנוממה המסרפ 2017 ראוני שדוחב – םיידסומ םיפוג תוחוקלל תורישב םיילטיגיד םילכ בוליש" -ו "חוטיבה תורבח תוחוקלל תורישה  תוכיא תא רפשל תנמ לע םיילטיגיד םילכ לש בוליש םדקל ודעונש ,"ינויסנפ ןוכסיח םיכירצ םהב םינוש םירטמרפ ועבקנ תוארוהה תרגסמב .ןוכסיחהו חוטיבה קושב תוחוקלל חוקלל הריחב תורשפא ןתמ םהיניבו ,םיידסומ םיפוג לש םיילטיגידה תורישה יצורע דומעל תולועפ לש יתועמשמ ףקיה עצבל תורשפא ןתמ ,םיילטיגידו םיישונא םיצורע ןווגמ ןיבמ ידי לע ודדמי הלא םירטמרפ .תושיגנו תוינכדע ,החטבא ,תונימא ,םיעדימ תלבקו הביל .םהיתוחוקלל
	 -רו ▪ביצ תוינפב לופיטו תועיבת בושייו רוריב רזוחל חפסנ לופיטו תועיבת בושייו רוריב רזוחל חפסנ תוארוה רקיע ףקותל וסנכנ  2016 רבמט פס שדוחב תוינטרפ תוארוה ללוכ , תועיבת בושיי רזוחמ דרפנ יתלב קלח הווהמה , חפסנה . רוביצ תו ינפב .תועיבת בושיי תעב ןהיפ לע גוהנל שיש ,תועיבת בושיי ןיינעל ,הרקיעש ,תואכז לש תשדוחמ הקידב ןיינעב הנוממ תדמע המסרופ 2017 ראורבפ שדוחב תפוקתמ הרצק הפוקתל םייתיע חוטיב ילומגתל העיבת הרשיאש חוטיב תרבח לעש ה עיבקה ינפל חוטיב ילומגתל עבותה תואכז לש תשדוחמ הקידב םוזיל ,הסילופב תיברימה תואכזה ןהיפל תוארוה תוברל , חפסנל ןוקית םסרופ  2017  ץרמ שדוחב  .הרשואש יוסיכה ת

	 תוטויט .4.1.6
	 דע ,הירחא וא חודה תנשב ומסרופש ,התוליעפ תואצותו הרבחה לע עיפשהל תויושעש תוטויט ןלהל עדימ וניה ן להלו ליעל חודב תורקסנש ת וטויטל רשקב עדימה . ליעל ורקסנ אלו ,חודה ם וסרפ דעומל לעופב תוכלשהה .חודה םוסרפ דעומל ןוכנ הצובקה תוחנהו תוכרעה לע ססבתמה ,דיתע ינפ הפוצ רסוח לשבו  ומסרופש  תוטויטה תוינושאר רואל תאזו וזחנש ולאמ יתוהמ ןפואב תונוש תויהל תויושע :ןהיתוכלשהו ולבקתיש ללכו םא תוטויטה תוארוה לש לעופב םושייה ןפואל רשאב תואדווה
	▪ ךמסמ - ישילשה ליגה ןעמל ןוהה קוש תושר תינכת - תויוכז יוצימו תופיקש ,תוריש  תוצעוויה םיתמצה תא רקוסה ,ןוהה קוש תושר לש תוצעוויה ךמסמ םסרופ ,2019 רבמטפס שדוחב תוסחייתה ןתיל תושרה  השקיב םהילא סחיבש ,ישילשה ליגה  ינב  םיחטובמ ייחב םייזכרמה ,םייקה בצמה גצוה ,הזכ תמוצ לכל סחיב .ידוחיי רוביצכ ,ישילשה ליגה ינבל תדחוימ לע תעצומה הלועפה תינכת ןכו ,ישילשה ליגה ינבל תורישה ינתונ ינפב םיבצינה םירגתאה .ןהילא סחייתהל שקבתה רוביצהש ,תוינטרפ תולאש וגצוה ןכ ומכ .הז רשקהב ,תושרה ידי יכ הנייצ תושרהש הדבועה חכונ טרפב ,הטויטה תעפשה תא ךירעהל םדקומ הז בלשב  .אשונב םילוגע תונחלוש םייקל התנווכב
	▪ ךמסמ - ישילשה ליגה ןעמל ןוהה קוש תושר תינכת - תויוכז יוצימו תופיקש ,תוריש  תוצעוויה םיתמצה תא רקוסה ,ןוהה קוש תושר לש תוצעוויה ךמסמ םסרופ ,2019 רבמטפס שדוחב תוסחייתה ןתיל תושרה  השקיב םהילא סחיבש ,ישילשה ליגה  ינב  םיחטובמ ייחב םייזכרמה ,םייקה בצמה גצוה ,הזכ תמוצ לכל סחיב .ידוחיי רוביצכ ,ישילשה ליגה ינבל תדחוימ לע תעצומה הלועפה תינכת ןכו ,ישילשה ליגה ינבל תורישה ינתונ ינפב םיבצינה םירגתאה .ןהילא סחייתהל שקבתה רוביצהש ,תוינטרפ תולאש וגצוה ןכ ומכ .הז רשקהב ,תושרה ידי יכ הנייצ תושרהש הדבועה חכונ טרפב ,הטויטה תעפשה תא ךירעהל םדקומ הז בלשב  .אשונב םילוגע תונחלוש םייקל התנווכב
	▪ הטויט - שוכר בכר ףנעב תוארוה - 2 קלח 6 רעש דחואמה רזוחה תוארוה ןוקית  העיצמה ,שוכר בכר אשונב דחואמה רזוחל ןוקית לש הינש הטויט המסרופ  2019 י אמ שדוחב בכר יחטובמ תועיבתב לופיט תעב חוטיבהו בכרה קושב תולהנתהה תרדסהל שדח לדומ לדומב תועצומ רתיה ןיב .םימייקה םיניינעה ידוגינ תא םצמצל הרטמב ,'ג דצו שוכר ,ךסומ לכ רוחבל חטובמה יאשר הב הסילופ עיצהל ביוחת חוטיב תרבח :תואבה תוארוהה תורבח לש תומייקה םיאמשה תומישר לוטיב ;תימצעה תופתתשהה הבוג לע העפשה אלל הבוח ;םכסהבש םיכסומ תומישר  תריצי  ;יארקא ן פואב יאמש תריחב ןונגנמ תריציו ח וטיבה ,ןוקיתה ןפוא ,הימרפ ,תימצע תופתתשהל סחיב ,השיכר תעב ,תו
	 הימרפב יופצ יוניש ןוגכ( העיבת תשגה לש העפשהה תא םיחטובמל ףוקיש ;יאמש תריחב תויהל היושע ,יפוס רזו חל ךופהתש לככ הטויטל .דועו  )דיתעב הסילופה תא שוכרל תורשפאו םייזכרמה םיפנעה תשולשמ דחא וניה שוכר בכר חוטיבש ,הרבחה יקסע לע  תיתוהמ העפשה יכ הכירעמ הרבחה .הנממ תורזגנה תויועמשמה תאו הטויטה תא תדמול הרבחה .הב הרבחה תכרעה .ףנעב תוימותיחהו תוילועפתה תואצוהה תא לידגהל תויושע  רזוחה תוארוה .חודה םוסרפ דעומב הידיב יוצמה עדימה לע ססובמה דיתע ינפ הפוצ עדימ רדגב הניה תוגהנתה רואל ,רתיה ןיב ,תוכרעומה תואצותה ןמ תונוש תויהל תויושע לעופב תואצותה .ףנעב תוחוקלהו םירחתמה

	 האיציו הסינכ ימסח .4.2
	 הסי נכ ימסח .4.2.1
	 :ןמקלדכ םניה הרבחה לש תוליעפה ימוחת לע םילחה םייזכרמה הסינכה ימסח לע חוקיפה קוחב תוטרופמה תושירדו תובוחב הדימע בייחמ חוטיבב קוסיע -םירתיהו תונוישיר םיאתמ ןוישיר( םינושה םיפנעב חוטיבב קוסיע ךרוצל ,חטבמ ןוישיר :םישרדנ רתיה ןיב .חוטיבה תקזחא לש הרקמ לכב בייחתמש ,חטבמב הטילש יעצמא תקזחהל הנוממהמ רתיה תלבק ;)ףנע לכל ךרוצל הנוממה תאמ רתיה תלבק ;חטבמב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסמ רתוי וא םיזוחא השימח הדימע תנחוב תושרה ,רומאכ םירתיההו תונוישרה ןתמ ךרוצל .דיגאת ןכוסב וא חטבמב הטילש ,ןוישרה ישקבמ לש םייפסכה םיעצמאהו ןוה תושירדב הדימע תחכוה םללכבו ,םיבר םירטמרפב הנשמ חוטיב ירדסה םויקל תחכומ תלוכי ,טרפב חוטיבה קש
	 הינוכיס תא חוטיבה תרבח תקלוח הנשמה חוטיב תועצמאב  -הנשמ יחטבממ תותואנ תונגה תשיכר יתוהמ ךבדנ ונה הנשמה חוטיב לוהינ .םיחוטיב םינוכיסל התפישח תא תמצמצמו הנשמ יחטבמ םע דדומתהלו ןוכיס תחקל תלוכיה לע ,ןוהה לוהינ לע ,רתיה ןיב ךילשמ אוהו ליאוה ,הרבחה לוהינב תויהל יושע הז אשונ .הרבחה לש תויקסעה תואצותה לע תיתוהמ העפשה ול תויהל היושעו קושב םיאנתבו ,םיבוטו םירכומ הנשמ יחטבמ קיפסמ התבוטל סייגל הכירצש ,הריעצ הרבחב םסח .תפטוש תולהנתהל חוור יד הידיב וריתויו ,היואר הנשמ חוטיב תנגה הל קפסל תנמ לע ,םיירחסמ תוכרעמ ןה חוטיב תורבח לש הביל תוכרעמ -המיאתמ תילועפתו תינוכימ ,תינוגרא תיתשת עדי ןבומכו ,תרכינ תיפסכ 
	 האי צי ימסח .4.2.2
	 :םניהו תויטנוולרה ןידה תוארוהב םיעובק התוליעפ ימוחתב הרבחה לש םיירקיעה האיציה ימסח  .שארמ הנוממה לש ורושיא תא םיבייחמ ןוצרמ קוריפ וא לוהינ תקספה ,לוציפ ,גוזימ יכילה תורוהל יאשר רשא ,הנוממה לש חוקיפל םיפופכ חטבמ לש חוטיב יקסע לש לוסיח וא קוריפ יכילה .רומאכ לוסיחה וא קוריפה םושיי ךרוצל תומיוסמ הלועפ יכרד לע חטבמל שומימל םירדסהב הכורכ חטבמה תוליעפ תקספה ,ךורא תועיבת בנזב םינייפואמה חוטיב יקסעב .הז םוחתמ האיציה לש תובכרומה םאתהבו ,תובר םינש ךוראל תויושעש ,םיחטובמה תויוכז ללכ
	 הטילשה  רתיהב תולולכה תולבגמ .4.2.3
	 תקזחהלו הטילשל ףתושמ רתיה םירה ריעצ ןצינ רמלו לשנייו לימא רמל ןתינ 2018 ינויב 20 םויב וא ןירשימב ,קיזחהל ,חוטיבה לע חוקיפה קוחל 32 ףיעס חוכמ ,הנוממהמ חטבמב הטילש יעצמא דוע לכו רתיהל חפסנב םיטרופמה םיאנתל ףופכב הרבחב טולשלו הטילש יעצמאב ,ןיפיקעב תלבק דעומב חטבמב םהיתוקזחה רועיש יפל הטילשה ילעבל ןתינ רתיהה .ולא םיאנת םימייקתמ הטילשה ילעב םניה ,םירה ריעצ ןצינ רמו לשנייו לימא רמ חודה דעומל ןוכנ ,ליעל רומאכ .רתיהה הטילשה רתיהב תולולכה תוירקיעה תולבגמה .םישרתב םיטרופמה םירועישב ,הרבחב םייפוסה :ןמקלדכ ןניה הרבחה לש רועיש יכ ,עבקנ הטילשה ילעבל ןתינש הטילשה רתיה תרגסמב  -הרבחב הטילשה  רתיה לע הרימש :םיאבהמ 
	 ;ודי לע ועבקנש םיאנתל ףופכבו ,בתכבו שארמ הנוממה לש ותמכסה ךכל הנתינ ▪
	 ;ודי לע ועבקנש םיאנתל ףופכבו ,בתכבו שארמ הנוממה לש ותמכסה ךכל הנתינ ▪
	 טילחה ןכ םא אלא ,ןיד יפ לע הרבעה חוכמ וא השורי חוכמ הרבעהב הטילש יעצמא ורבעוה ▪ ;חוטיבה לע חוקיפה קוחל )ב(34 ףיעס יפל ותוכמס תא ליעפהל הנוממה
	 /תרבעהל םיאנת ועבקנ ןכ ומכ .ךכל ועבקנש םיאנתבו רתיהה תוארוה תרגסמב רתוה יונישה ▪ .הטילש יעצמא תקפנהל וא/ו רחאל הטילש יעצמא תריכמ

	 ידיגאתב ילמינימ רבטצמ ןוהו ילמינימ ימצע ןוה רועישל תושירד ללוכ רתיהה -ימצע ןוה תרימש  .הטילשה
	 הנבמ לע הרימש ירבדב םיאנת ועבקנ הטילשה רתיהב  -הרבחב הטילשה ןיערגב 'ג דצל תוכז ןתמ יא ריעצ ןצינ רמו לשנייו לימא רמ תוקזחה יוניש לע תולבגמ הז ללכבו ,הרבחב הקזחההו הטילשה ,ןכ ומכ .)לטיגיד וי( תיפוסה םאה תרבחבו )טראה( םאה תרבחב ,הרבחב ןיפיקעבו ןירשימב ,םירה םימייוסמ םירועיש תע לכב רומשי הרבחב יפוס הטילש לעב יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ הטילשה רתיהב תא לעופב תונשל ידכ הב שיש הלועפ לכ רשפאי אלו םיישפוחו םייקנ םהשכ ,הרבחב ויתוקזחהמ .ולא תוקזחהל תוולנה תויוכזב וא הטילשה ידיגאתב תולעבה תוכז ,חטבמב ןוהה תמלשהל תובייחתה בתכ הנוממל ורסמ הטילשה ילעב  -ילאמינימ ימצע ןוה תמלשה .רתיהה תלבקל יאנתכ ,הרבחב ןיפיקעב וא
	 םייטירק החלצה ימרוג .4.3
	 ירועישב ,ינוחטיבה בצמב םייוניש םהבו ,םלועבו לארשיב ילכלכ ורקמהו ילכלכה בצמב םייונישל לע תיתוהמ העפשה תו יהל היושע ,דועו קשמב רכשה הבוגב ,הלטבאה ירועישב ,תיבירה ירעשב , היצלפניאה .הרבחה לש תויקסעה תואצותה ,תורחתה תמרב הילע .טרפה יחוטיב םוחתב דחוימב ,יתורחת וניה לארשיב חוטיבה קוש ,ליעל ןיוצמכ הרבחה לש םינושה תוליעפה ימוחתב תורחתה תודוא םיפסונ םיטרפל .הרבחה תויחוור לע עיפשהל הלולע .ליעל 2.4.5.7 ,2.3.5.7 , 2.2.5.7 םיפיעס האר ,הז יתורחת קושב דדומתהל ידכ תטקונ הרבחהש םיעצמאלו ןידה תוארוה :רתיה ןיב םה תויקסעה תואצותה לע תיתוהמ העפשה םהל תויהל הלוכיש םיפסונ םימרוג ,תועקשהה לוהינ תוכיא ,
	 תועקשה .4.4
	 ילל כ .4.4.1
	 ךלהמב תועקשהה תדעוו הרבחה ןוירוטקריד ידי לע התוותוה הרבחה לש תועקשהה תוינידמ ,היתועקשה תא תלהנמ הרבחה .2020 לש ןושארה ןועברב הנכדועו 2019 תנש לש ןושארה ןועברה תוינידמל םאתהבו הנוממה  תוארוהו )ל יעל  4.1.5  ףיעס האר( העקשהה יללכ תונקת יפ-לע ,רתיה ןיב  .הרבחה לש תועקשהה תדעוו הרבחה ןוירוטקריד םיוותמש העקשהה
	 הרבחב  תועקשהה לוהינ הנבמ .4.4.2
	 עבוק ןוירוטקרידה רשאכ ,ןידה תוארוהל םאתהב היתועקשה תא תלהנמ הרבחה ,ליעל רומאכ תא תעבוק תו עקשהה תדעוו ,תו עקשהה תדעוול הרבחה לש תללוכה תועקשהה תוינידמ תא הוותמו היתועקשה תא תלהנמ הרבחה .תעל תעמ התוא תנכדעמו ,תועקשהה להנמל תינטרפה תוינידמה הרבחה לש תועקשהה תדעו ."מ"עב ךרע תוריינ תוגספ" םיקית לוהינל  הרבח תו עצמאב ץוח רוקימב תעיבק ,רתיה ןיב ,םניה רומאכ תועקשהה תדעו לש הידיקפת .תוחפל שדוחל תחא תסנכתמ תולבגמ תעיבק ,ןעוציב םרט תומיוסמ תואקסע רושיא ,םוחת לכב העקשהה יכרדו תונורקע תקזחאב  תופישח  תניחב ,ן וירוטקרידה רידגמש העקשהה תורגסמבו תוינידמב בשחתהב ,העקשה
	 הרב חה לש םילהונמה םיסכנה תוגלפתה .4.4.3
	 6,001  – דקת שא( ₪ יפלא  61,756 םנ יה  2019 רבמצדב   31 םו יל הרבחה לש תויסנניפה תועקשהה ךס – דקתשא( ₪ יפלא 17,253 םניה 2019 רבמצדל 31 םויל םינמוזמה יוושו םינמוזמה ךס .)₪ יפלא .םייפסכה תוחודל 10 – ו 9 רואב האר םיפסונ םיטרפל .)₪ יפלא 43,587
	 הרבח ה לש  תויתוהמ תועקשה .4.4.4
	 .חודה דעומל ןוכנ תויתוהמ תועקשה ןיא

	4.5
	 הנשמ חוטיב .4.5
	 ילל כ .4.5.1
	 סחיב ימצעה הנוה לוהינו הינוכיס רודיג םשל חוטיב תרבח תטקונ וב יעצמא וניה הנשמ חוטיב חוטיב תועצמאב .)היחטובמ יפלכ התובחמ הרבחה תא רטופ וניא הנשמה חוטיב( ןוהה תושירדל םינוכיסל התפישח תא תמצמצמו הנשמ יחטבמ םע הינוכיס תא חוטיבה תרבח תקלוח הנשמה לוהינ לע ,רתיה ןיב ךילשמ אוה :הרבחה לוהינב יתוהמ ךבדנ ונה הנשמה חוטיב לוהינ .םיחוטיב
	 העפשה ול תויהל היושעו ,הנשמה חוטיב יאנתלו קושב דדומתהלו ןוכיס תחקל תלוכיה לע ,ןוהה .הרבחה לש תויקסעה תואצותה לע תיתוהמ תוריד ,שוכר בכר ,הבוח בכר יחוטיבב היתויובייחתה חוטיבל הנשמ יחטבמ םע הרשקתה הרבחה הנשמ יחוטיב ןכו (Quota Share( הסכמ גוסמ םייסחי הנשמ יחוטיב ימכסהב קסע יתב חוטיבבו חוטיב םכסהב םג הרבחה לש ריישה תנגה ךרוצלו ,)Excess of Loss( רתי דספה גוסמ םייסחי אל הכרע אל ,חודה דעומל ןוכנ .ןלהל טרופמכ ,Excess of Loss גוסמ הפורטסטק יעוריאל הנשמ .םייביטטלוקפ חוטיב יזוח הרבחה הרבחהו תויה .םינוש הנשמ יחטבמ םע יתנש סיסב לע םיכרענ הנשמה יחוטיב ימכסה ,ללכ ךרדב םניה הלש הנשמה חוטיב ירדסה ,2018 תנש לש
	 הנשמ יחטבמל הפישחה .4.5.2
	 :ןמקלדכ ןניה הנשמ יחטבמ לומ תוליעפל תוינייפואה תופישחה
	▪ ןוכיסהו  ,הנשמה יחטבמ לש תונודקפ לע תיבירל חטבמה תובייחתה ,תוחותפ תורתיל הפישח   וז הפישח :תוידיתעהו תומייקה ויתויובייחתה יוסיכב דומעל לכוי אל הנשמה חטבמש תורתיל השירד ,הובג גוריד ילעב הנשמ יחטבמ לש התואנ הריחב תועצמאב  ,רתיה ןיב  ,תלהונמ רחא ףטוש בקעמ ,תויולתה תועיבתב םקלחו הימרפב םקלח לע הנשמ יחטבממ תונודקפ לש םהיתויובייחתה םויק רחא בקעמו גורידה תורבח ידי-לע תעצובמה ,םהלש גורידה תמר .הרבחה יפלכ תויפסכה
	▪ ןוכיסהו  ,הנשמה יחטבמ לש תונודקפ לע תיבירל חטבמה תובייחתה ,תוחותפ תורתיל הפישח   וז הפישח :תוידיתעהו תומייקה ויתויובייחתה יוסיכב דומעל לכוי אל הנשמה חטבמש תורתיל השירד ,הובג גוריד ילעב הנשמ יחטבמ לש התואנ הריחב תועצמאב  ,רתיה ןיב  ,תלהונמ רחא ףטוש בקעמ ,תויולתה תועיבתב םקלחו הימרפב םקלח לע הנשמ יחטבממ תונודקפ לש םהיתויובייחתה םויק רחא בקעמו גורידה תורבח ידי-לע תעצובמה ,םהלש גורידה תמר .הרבחה יפלכ תויפסכה
	▪ לע תכרעומ תורבטצהה :דחוימב לודג עוריא ןיגב םיקזנ תורבטצה וא לודג דדוב קזנל הפישח   חודה דעומל ןוכנ .)" MPL ו א  "Maximuim Probable Loss"( יברמה יופצה קזנה רועיש סיסב לש הפישחה ךס ,שוכר בכרו הריד יחוטיבב ןיידע ךומנ תוליעפ ףקיה הרבחלש ךכב בשחתהבו  .חינז וניה ,הפורטסטקל ריישב ,)MPL( 1.8% לש קזנ תורבתסהב הרבחה תיברמ הפישח תרגסמ הנשל תחא עובקל שרדנ הרבחה  ןוירוטקריד , הנוממה תוארוהל םאתהב ידי לע רשואו ,ןוישירה תלבק ינפל הנבנ הרבחה לש הנשמה יחוטיב ךרעמ .הנשמה יחטבמל יפ לע .הנשמה חוטיב תוינידמ רושיא םע דבב דב ,ןוירוטקרידה ידי לע ןכמ רחאלו ,הנוממה םגוריד לע ,רתיה ןיב ססבתהב ,ה
	 :)₪ ▪ יפלאב( יללכ חוטיבב הנשמ חוטיב תואצות זוכיר
	כ"הס 
	כ"הס 
	כ"הס 
	כל ילארח תוריד() 
	שוכר בכר 
	הבוח בכר 
	עוליעפ ףנת 

	 2018
	 2018
	 2019
	 2018
	 2019
	 2018
	 2019
	 2018
	 2019
	 

	 2,849
	 2,849
	 77,602
	 26
	 64
	 -
	 8,673
	 2,823
	 68,865
	תוימרפיב וטמ חנשה 

	 )37(
	 )37(
	 )(4,142
	 1
	 18
	 -
	 )819(
	 )38(
	 )(3,341
	ותאצר :תווו /חה(דספ) 



	▪ הנשמה חוטיב ירדסהב םיתוהמ םייוניש ויה אל  :הנשמ חוטיב ירדסהב םייתוהמ םייוניש  .תומדוקה םינשל סחיב
	▪ השדיח הרבחה ח ודה תפוקת רחאל  :חודה  דעומ  רחאל  הנשמ  חוטיב  ירדסהב  םייתוהמ  םייוניש   .םייתוהמ םייוניש ולחש ילבמ ,הנש לע הלועה הפוקתל ,הלש הנשמה חוטיב ימכסה תא

	 הבו ח בכר חוטיב ףנע -הנשמ חוטיב .4.5.3
	 יגוס לכל הבוח בכר יחוטיב רובע Quota Share גוסמ יסחי הנשמ חוטיב יזוחב הרשקתה  הרבחה תומכסומ תועובק תולמע הרבחל םינקמ םיזוחה .)"הבוח חוטיבב יסחי הנשמ חוטיב"( בכרה הימרפהמ רועישכ םירדגומה םיחווטב ,תואצותל םאתהב (Sliding Scale( תונתשמ תולמעוProvisional ( תינמז הלמע תמלושמ ,הנתשמ הלמע לש הרקמב .הנשמה יחטבמל תרבעומה הלמעה עבקתו )LR( הימרפל תועיבתה סחי לש תיפוסה האצותה שבגתת רשא דע ,)Commission אוהו ,15% לע דמוע הבוח חוטיבב יסחיה הנשמה חוטיב ימכסהב הרבחה רייש .תיפוסה הנתשמה .ןלהל טרופמכ EOL חוטיבב םג וקלחב ןגומ ,EOL (Excess of Loss) ג וסמ הנשמ חוטיב יזוחב  הרבחה ה
	 2019
	 2019
	 2019

	ידגור 
	ידגור 
	 תיימרפ ףקיה הנשמה חוטיב
	 הימרפה רועיש תוימרפה ךסמ הנשמ חוטיב
	במחטםי 
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	 הבוח בכר חוטיב ףנעב הרבחה לש םיירקיעה הנשמה יחטבמל תופישחה תודוא םיפסונ םיטרפל עודיה S&P גורידה תונכוס יפ-לע םגורידו הנשמה חוטיב תיימרפב םקלח ףוריצב חודה תפוקתב .םייפסכ תוחודל )1(ו 24 'סמ רואב האר ,הרבחל תחוודמה הפוקתב העבקנש הרקתל העיגה אל ,התעידי בטימ יפל ,הרבחה - יוסיכ תורקתו תולבגמ תולבגמל  ברקתמה  ףקיהב תו עודי  תויולת  תועיבת  הל  ןיאו  ,הבוח  בכר  חוטיב  לש  EOL   גוסמ  הזוחב .וב ועבקנש
	 שוכר בכר חוטיב ףנע -הנשמ חוטיב .4.5.4
	 דצו ףיקמ  שוכר  בכר  יחוטיב  רובע  Quota Share ג וסמ  יסחי  הנשמ  חוטיב  יזוחב  הרשקתה  הרבחה םה םימוכסה( 'ג דצל ח"ש ןוילימ 1.5 דעו ימצע קזנל בכרל ח"ש יפלא 750 לש תוירחא לובג דע ,'ג (Sliding Scale( תונתשמ תולמעו תומכסומ תועובק תולמע הרבחל םינקמ םיזוחה .)הרקמל לש הרקמב .הנשמה יחטבמל תרבעומה הימרפהמ רועישכ םירדגומה םיחווטב ,תואצותל םאתהב האצותה שבגתת רשא דע ,)Provisional Commission( תינמז הלמע תמלושמ ,הנתשמ הלמע תוליעפ םוחתב הרבחה רייש .תיפוס הנתשמ הלמע עבקתו )LR( הימרפל תועיבת סחי לש תיפוסה .2019 ראוניל 1 םוימ ףקותב שוכר בכר תוסילופ קוושל הלחה הרבחה 
	▪  -הנשמ חוטיב ירדסהב םייתוהמ םייוניש  םע הרשקתה הרבחה 2019 ץרמ 1 םוימ .2019 ראוניב הלחה הז ףנעב תוסילופ תריכמ תוליעפ יבכרל שוכר בכר יחוטיב רובע Quota Share גוסמ יסחי הנשמ חוטיב יזוחב הנשמ יחטבמ בכרל ₪ ןוילימ  2.2 דע ו ןוט  3.5 דע  ירחסמו יטרפ בכרל ₪  ןוילימ  1.8 ל ש תוירחא לובג דע הרקוי  .₪ ןוילימ 2 וניה ולא םימכסהב 'ג דצ תוירחא לובג .רחא בכרו ןוט 3.5 לעמ ירחסמ םאתהב (Sliding Scale( תונתשמ תולמעו תומכסומ תועובק תולמע הרבחל םינקמ םיזוחה הלמע לש הרקמב  .הנשמה יחטבמל תרבעומה הימרפהמ רועישכ םירדגומה םי חווטב  ,תואצותל האצותה שבגתת רשא דע ,)Provisional Commission( תינמז 
	 :2019 תנ שב י סחי אלו  יסחי הנשמ חוטיב  תוימרפב  10%  לעמ  םיווהמה  הנשמ  יחטבמ ל ש  םקלח
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	 2019
	 2019

	ידגור 
	ידגור 
	רפ ףקיהימחוטיב תי   מהנשה
	עישרומרפהךסמ הי  תוימרפהיב וט חמנשה
	טבמםיח 

	 A
	 A
	 1,955
	 23%
	 Odyssey - Re Fairfax 
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	 14%
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	 978
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	 2,297
	 27%
	חארים 

	 
	 
	 8,673
	 100%
	 הימרפ כ"הס


	 יללכ חוטיב ףנעב ,הרבחה לש םיירקיעה הנשמה יחטבמל תופישחה תודוא םיפסונ םיטרפל *  גורידה תויונכוס יפ-לע םגורידו הנשמה חוטיב תיימרפב םקלח ףורצב( חודה תפוקת רחא .םייפסכ תוחודל 'ז 24 רפסמ רואב האר ,הרבחל עודיה יפ-לע ,A.M Best וא/ו S & P
	 ) תוריד( רחא יללכ חוטיב ףנע -הנשמ חוטיב .4.5.5
	 Quota Share  גוסמ םיסחי הנשמ חוטיב יזוחב הנשמ יחטבמ םע הרבחה הרשקתה ,הז ףנעב דמועש ,הרבחה רייש לע ןגמה ,הפורטסטק Excess of Loss  גוסמ יסחי-אל הנשמ חוטיב הזוחבו(Sliding ( תונתשמ תולמעו תומכסומ תועובק תולמע הרבחל םינקמ םייסחיה םיזוחה .12% לע .הנשמה יחטבמל תרבעומה הימרפהמ רועישכ םירדגומה םיחווטב ,תואצותל םאתהב Scale שבגתת  רשא דע ,)Provisional Commission( תינמז הלמע תמלושמ ,הנתשמ הלמע לש הרקמב חוטיב םכסהב  .תיפוסה הנתשמה הלמעה עבקתו  )LR(  הימרפל  תועיבתה  סחי  לש  תיפוסה  האצותה .הנשמה יחטבממ הלמע תלבקתמ אל EOL גוסמ הנשמה :2019 תנ שב י סחי אלהו  יסחיה
	 2019
	 2019
	 2019

	ידגור 
	ידגור 
	רפ ףקיהימחוטיב תי מהנשה 
	מרפה רועישךסמ הי תוימרפהיב וטמ חנשה 
	טבמםיח 

	 A
	 A
	 11
	 17%
	 Odyssey - Re Fairfax 

	 +A
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	 7
	 11%
	 Axis

	 -AA
	 -AA
	 21
	 33%
	 Scor 
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	 6
	 10%
	 Munich re 


	 2019
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	 2019

	ידגור 
	ידגור 
	רפ ףקיהימחוטיב תי   מהנשה
	מרפה רועישךסמ הי תוימרפהיב וטמ חנשה
	טבמםיח 

	 -AA
	 -AA
	 6
	 10%
	 Hannover

	 
	 
	 13
	 19%
	ארחים 

	 
	 
	 64
	 100%
	 הימרפ כ"הס


	 רחא יללכ חוטיב ףנעב ,הרבחה לש םיירקיעה הנשמה יחטבמל תופישחה תודוא םיפסונ םיטרפל ו א/ו S & P  גורידה תויונכוס יפ-לע םגורידו הנשמה חוטיב תיימרפב םקלח ףורצב( חודה תפוקת .םייפסכ תוחודל )1( ו 24 'סמ רואב האר ,הרבחל עודיה יפ-לע ,A.M Best העבקנש הרקתל העיגה אל הרבחה תוריד יחוטיבב  EOL חוטיב הזוחב -יוסיכ תורקתו תולבגמ לש יוסיכה תורקת .העבקנש הלבגמל ברקתמה ףקיהב תויולת תועיבת הל ןיאו תחוודמה הפוקתב ח"ש ןוילימ 10 וניה קסע יתבו תוריד יחוטיבב Quota Share גוסמ יסחיה הזוחב הנשמה יחטבמ ₪ ןוילימ 5 לע דמוע םידיבעמ תובחב יוסיכה םוכס .הסילופל ₪ ןוילימ 5 דע 'ג דצ יוסיכלו ,הרקמל ךסמ 4% םניה הזוחה 
	 ) עבט יעגפו המדא תדיער( הפורטסטק יעוריאל הנשמ  יחטבמ תפישח .4.5.6
	 הנגה ךרוצל הנשמ חטבמ םע הרבחה הרשקתה ,)עבט יעגפו המדא תדיער( הפורטסטק יעוריא ןיגב עבני רשא ,הפישחל רדגומ םוכסב Excess of Loss גוסמ הנשמ חוטיב הזוחב ,הלש ריישה לע בקע שחרתהל יופצה עוריאה וא קזנה רבדב הרבחה ןדמוא לע ססבתהב תאזו ,רומאכ עוריאהמ םוחתב ה רבחה הפושח  םהל ע בט יקזנ לש הפישחה תא םג הסכמ הז הנשמ חוטיב  הזוח .ה פורטסטק )MPL( וילע תססבתמ הרבחהש יברימה יופצה קזנה רועיש ,חודה דעומל ןוכנ .שוכרה בכר יחוטיב לכל  ₪ ןוילמ 15.6 לש הבוגל דע םניה המאתהב יוסיכה תולובגו 2.9% וניה הנשמ חוטיב ירדסהב םויב י וסיכה  לובגמ  0.1%  וא  ח"ש יפלא  396 ל ש תימצע תופתתשה לעמ ,לעו
	ח הפישדיערל תמדאה 
	ח הפישדיערל תמדאה 
	ח הפישדיערל תמדאה 
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	 ישונא ןוה .4.6
	 ינוגר א הנבמ .4.6.1
	 םיכילהת לע ןתינה לככו ,תומדקתמו תושידח עדימ תוכרעמ לש תיתשת לע תססובמ הרבחה ןתינ דחוימ שגד .םידבוע לש תילמינימ תומכל תפאוש הרבחה םאתהב ןכלו ,םיילטיגיד םיילועפת .ידיגאתה לשממה אשונ לע הרתי הדפקה ךות ,תומרה לכב םידיקפת ילעב לש תויעוצקמלו תוכיאל םישרדנה חתפמ ידיקפת לע םיארחאכ םג ,םדיקפתל ףסונב םישמשמ הרבחב הרשמה יאשונ וב שיש רבד ,םהירושיכו םהיתולוכי ,םנויסינל םאתהב ,היצלוגרה תולבגמו תוארוהל םאתהב ךכב ןיאש לככו ,תוליעפה לש הנבההו תורכיהה רואל ,םידיקפתה תושירדל יתוכיא הנעמ רשפאל .םידיקפת תדרפה לש ןורקעב העיגפו םיניינע ידוגינ רוציל ידכ תונושארה תוליעפה תונשב תוחפל ,ץוח רוקימ תועצמאב תומיוסמ ת
	  :הרבחה לש ינוגראה הנבמה תא ראתמה םישרת ןלהל
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	  כ"הס םיווהמה  -)תיקלח הרשמב םקלח(  םיריכש םידבוע  36 ה נומ חודה תנשל ןוכנ םידבועה תבצמ היכרצו הרבחה תוליעפב י ופצה ל ודיגל םאתהב ,לודגל היופצ ה רבחב םידבועה  תבצמ .תורשמ  33  - כ  עדימ ,ה יגולונכטב שו מיש ךות ליעיו הזר םידבוע ןונגנמ לע רומשל איה הפדעהה ללככ ךא ,םייקסעה .םיוסמ דבועב יתוהמ תולת ןיא הרבחל ,חודה דעומל ןוכנ .ןתינה לככ היצמוטואו םימוחת י להנמ  5 , הרבחה ל"כנמ :הרשמ יאשונ םניה םידבוע  8 ,ל יעל תרכזנה םידבועה תבצמ ךותמ חוטיבב הנוממ ראוטקא ,םינפ רקבמ הרבחל ,ףסונב .ל"כנמל תורישי םיפופכה הרשמ יאשונ 2-ו 2 דוע םנשי ,ףסונב .ץוח רוקימב םיתוריש ינתונ םניהש הרבחה לש ורטסו
	תויומלתשהו תוכרדה ףטוש ןפואב תמייקמו ,הידבועל תיתנש תוכרדה תינכות תשבגמ הרבחה,הרבחה תקסוע םהב םינושה חוטיבה ימוחת תא  תוללוכ תו כרדהה .ךרו צל םאתהב םינוש םיאשונב.ןידה תוארוה יפ לע תושרדנה תוכרדה ןכו תוחוקל תוריש ,השומישבש בשחמ תונכות לע תוכרדההרבחה ידבוע לש תיעוצקמה םתמר לע הרימשו ךשמתמ רופיש הניה תוכרדהה תינכת תרטמ.ןמז ךרואל תודירש רצייל ידכ ןוגראב תויצקנופ רתויש המכל עדיה ידקומ תא רזבל ןכו ,הילהנמוהאר הנורוקה תפגמ תוצרפתה בקע קוחרמ הדובעו תמצמוצמ הדובע תנוכתמל הרבחה רבעמ רבדב .ןזאמה ךיראת רחאל םייתוהמ םיעוריא רבדב ליעל 1.6.1 ףיעס
	  -הר בחב הרשמה יאשונ לש לומגתה תוינידמ .4.6.3
	 לומגתה תוינידמ הרשוא ,הרבחה לש ל"נה תיללכה הפיסאה תרגסמב ,2019 רבמצדב 1 םויב תדעו ידי לע הרשוא תוינידמה .הב יזכרמ דיקפת ילעבו הרשמ יאשונל הרבחה לש הנושארה 28  םויב הרבחה ןוירוטקריד ידי לעו 2019 רבמבונב 26 םויב לומגת תדעוכ התנוהכב תרוקיבה הרבחל הקינעה תושרהש רחאל ,אשונב הרבחה לש הנושארה תוינידמב רבודמ .2019 רבמבונב .לומגתה אשונב תוינידמ תלעפהו םושיי תא יצחו הנשב תוחדל ,ןוישירה תלבק בגא ,הלקה ןיידע היוצמה ,הרבחה לש  הבצמ תא ןובשחב תחקולו ןידל םאתהב הבתכנ תוינידמה ףופכ ,םיריכב הרשמ יאשונל תויצפוא תינכת רושיאל תכרענ הרבחה יכ ןייוצי .תוחתפתה יבלשב לע םיפסונ םיטרפל .הרשוא
	 הצפהו קוויש .4.7
	 ילל כ .4.7.1
	 עצבתמ הרבחב הצפההו קווישה .הרבחה לש תוליעפה ימוחת לכל תעגונ הצפההו קווישה תוליעפ לכו םירחבנ חוטיב ינכוס תועצמאב הריכמו רישי ןפואב הריכמ :םיירקיע םיצורע ינש תועצמאב .הרבחה לש תינשדחה תינוכימה תיתשתה יבג לעו תועצמאב תאז ,)םיביטקלוקו בכר ייצ ןוגכ םייקסעו םייטרפ( םיחטובמל רישי ןפואב םג תוסילופ תרכומ הרבחה היתוחוקלל הרבחה ןיב רישי רשק םויקב תנייפאתמ וז הדובע תטיש .חוטיב ינכוס לש ךווית אלל הפדעה םע  ,טנרטניאב תוחוקל לטרופ תועצמאב רקיעב םי יקתמ ה ז רשק .םיילאיצנטופהו םימייקה יכילהת תורשפאמה ,תומדקתמ בשחמ תוכרעמ םיללוכה םייגולונכט םיעצמאו ,לייבומה ירישכמל תוליעפ ימוחתב הטלחה תלבקל שרדנה עדימה לע תורדגה םיססוב
	 ודיצלש ,טנרטניאה רתא .הרבחה לש קווישהו תורישה דקומ לש הכימת תמייק ןכ ומכ .הרבחה תורוקמב הערפהל .הרבחה לש  יזכרמ תו ריכמ יעצמאו קוויש רוקמ  םניה  ,הרבחה לש תו רישה דקומ .הרבחה תוליעפ לע הבר העפשה תויהל הלולע ןמז ךרואל םהב שוביש וא/ו ולא תרושקת יפל םילעופ הרבחה ינכוס .הדיפקב םירחבנה ,חוטיב ינכוס תועצמאב םג תוסילופ תקוושמ הרבחה םינכוסה תוליעפ .םינושה חוטיבה יפנעב תעל תעמ הציפמ הרבחהש םותיח תויחנהו םיפירעת חוטיבה לע חוקיפה קוח ,חוטיבה הזוח קוח הז ללכבו ,ןידל תופופכ הרבחה םע םהיתויורשקתהו תורשקתה םכסה לש ומויק לע ,רתיה ןיב ,הרומ חוטיבה לע חוקיפה קוח יכ ,ןיוצי .הנוממה תוארוהו ןיב
	 הבו ח בכר חוטיב ףנע -הצפהו קוויש .4.7.2
	 תוכרעמ יבג לע תעצובמ תוסילופה תקפה .ל"נכ םיצורע םתואב השענ תוסילופה תריכמו קוויש םולשתל וא ,יארשא סיטרכ תועצמאב תומלושמ הבוח בכר חוטיב תודועת קיפהל ןתינו ,הרבחה רצומה יפ לע וקלחב עבקנ ,ןכוס ידי לע קוויש לש הרקמב ,םינכוסל הלמעה ירועיש .קנבב ןמוזמב  - כ הווהמ מ"עמ אלל םינכוסל םלושש הלמעה םוכס .ןכוסה לש הקופתה ףקיהב הנתומ וקלחבו םויל ןוכנ .)תורישי ןניה תואקסיעה תיברמו רחאמ( הבוח בכר ףנעב וטורב תוימרפהמ 0.5% .ףנעב תוליעפהמ 10% לע הלוע ףנעב ותוליעפ ףקיהש חוטיב ןכוס הרבחל ןיא ,31.12.2019 ןייוצי .חוטיבב ךווית אלל ושענ 2019 תנשב בכרה ייצ ינש לומ הרבחה לש תוירקיעה תויורשקתהה לטר
	 שוכר בכר חוטיב ףנע -הצפהו קוויש .4.7.3
	 ,הרבחה תוכרעמב תעצובמ תוסילופה תקפה .ל"נכ םיצורע םתואב השענ תוסילופה תריכמו קוויש ,ןמלשלו ,תוסילופ קיפהל ןתינו ,הקפה תויוכמסל םאתהב הרבחה ידבוע ןכו חוטיבה ינכוס ידי לע הרקמב ,םינכוסל הלמעה ירועיש .הליגר היבגב ןכו רכשמ תזכורמ היבג ,יארשא סיטרכ תועצמאב םוכס .ןכוסה לש הקופתה ףקיהב הנתומ וקלחבו רצומה יפ לע וקלחב עבקנ ,ןכוס ידי לע קוויש לש תיברמו רחאמ( שו כר בכר  ףנעב וטורב תוימרפהמ  3%  - כ  הווהמ מ" עמ אלל םינכוסל םלושש המלעה תוימרפ יפקיהש חוטיב תויונכוס יתש הרבחל ,31.12.2019 םויל ןוכנ .)תורישי ןניה תואקסיעה הנשה לש יעיברה ןועברהמ לחה יכ ןייוצי   .ףנעב תוליעפהמ  10% ל ע הלוע ףנעב 
	 תו ריד-רחא יללכ חוטיב ףנע -הצפהו קוויש .4.7.4
	 הרבחה ידבוע ןכו חוטיבה ינכוס ידי לע הז בלשב ,הרבחה תוכרעמב תעצובמ תוסילופה תקפה היבגב ןהו יארשא סיטרכ תועצמאב ןה תומלושמ תוסילופ קיפהל ןתינ .הקפהה תויוכמסל םאתהב וקלחבו רצומה יפ לע וקלחב עבקנ ,ןכוס ידי לע קוויש לש הרקמב ,םינכוסל הלמעה ירועיש .הליגר  .ןכוסה לש הקופתה ףקיהב הנתומ בגא הנבמ חוטיבב םייברמ תולימע ימד( )חוטיב( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקתל םאתהב חטבמה הבגש חוטיבה ימדמ )מ"עמ ללוכ( 20% ל ש הלבגמ העבקנ , 2012-ב"עשתה , )רוידל האוולה בגא הנבמ חוטיב תוסילופב ךווית רובע חוטיב ןכוסל חטבמ םלשמש תולימעה ימד לע ,חטובמהמ לשב םימלושמה תולימע ימד לע תולח ןהו  2013 ראו ניב 
	 םינידב םייתוהמ םייוניש .4.7.5
	 יצורעל םימולשתל וא תולמעל םיסחייתמ רשא םינידב םייתוהמ םייוניש ולח אל חודה תפוקתב ןיינעב רזוח תטויט המסרופ 2017 ץרמב יכ ןייצנ ,תאז םע .הרבחה תלעופ םהב םימוחתב הצפה הרבחה תוליעפ לע עיפשהל היושעש ,חוטיב רצומ לש הריכמו קוויש ךילהב הריכמ יכמות תוברועמ ןוישירב םיקיזחמ םניאש הריכמ יכמות לש םתוליעפ תא הרידסמ הטויטה :ףקותל סנכיתו הדימב ןיב ,תועבוק ,הטויטה  תוארוה .ןכוס וא חטבמ רובע חוטיב רצומ תריכמ בגא תולועפ םיעצבמו ןכוס ידי-לע םוזי רושיא תלבקל דע ףקותל סנכית אל ,הריכמ ךמות ידי-לע הרכמנש הסילופ יכ ,רתיה תא הרזח לבקלו תופרטצה לטבל יאשר היהי הריכמ ךמות ידי-לע חוטיבל ףרוצש חוקל יכו חוקלה .חוטיבל ףוריצה דעוממ םישדו
	 םיתוריש ינתונו םיקפס .4.8
	 ילל כ .4.8.1
	 םירושקה םימוחת שארמ הרידגה הרבחה ,תילועפת תוליעיל תרבחה לש היגטרטסאהמ קלחכ הפוקתל תוחפל ,םייעוצקמ תוריש ינתונמ ץוח רוקימ יתוריש  תשכור איה םהב ,תיזכרמה התוליעפל תויורשקתה תניחבל ץוח רוקימ תוינידמ ןוירוטקרידב הרשיא הרבחה .תוליעפה לש תינושארה יקפס םהיניב ,םיבר םיקפסמ םיתורישו םירצומ תשכור הרבחה ,ףסונב .ןרושיא ןפואו תויתוהמ הנכות יקפס ,םירקוח ,םיאמש ,םייטפשמ םיתוריש יקפס ,הקוזחתו דויצ יקפס ,קווישו םוסרפ לש תולעה .דועו םיקזנ ןוקית ,תושמש ינוקית ,הרירג ,םיפלחו בכר ינוקית יתורש יקפס ,הרמוחו בכר ימוחתב רקיעבו םינושה חוטיבה יפנעב תועיבתה תולעל תופקזנ  וללה  תויורשקתההמ ר כינ קלח ביטל ,תולעל ,ת
	 הבו ח בכר חוטיב  ףנע  -םיתורישו םיקפס .4.8.2
	 תא תעצבמ הרבחה .הבוח בכר חוטיב ףנעב םירושקה םינוש םיקפס םע םימכסהב הרושק הרבחה יפל םיינוציח םיצעויב תרזענו תימינפ תועיבת קוליס תקלחמ תועצמאב הז ףנעב תועיבתה קוליס ףיעסב טרופמכ .דועו םיחמומ ,םירקוח ,ןיד יכרוע תוברל ,םינוש םיקפס הרבחל .התעד לוקיש לופיטמ הרבע םיכרד תונואת יעגפנל םייאופר םיתוריש ןתמל תוירחאה בור 2010 תנשב ,2.2.4.3 תיימרפמ 9.4% לש רועיש תרבעה תרומת ,םילוחה תופוק לש תידעלבה ןתוירחאל חוטיבה תורבח .הז ףנעב םיתוריש ינתונב וא םיקפסב תיתוהמ תולת ןיא הרבחל .םילוחה תופוקל הבוחה חוטיב
	 שו כר בכר חוטיב ףנע  -םיתורישו םיקפס .4.8.3
	 :ןוגכ ,שוכר בכר חוטיב ףנעב היתוחוקלל תוריש ןתמל םינוש תוריש יקפס םע הרשקתה הרבחה בכר ילכ תשיכרל  תורבח ;םיפלחו בכר ינוקית יתורש ;םירקוח ;םיאמש ;םייטפשמ  םיתוריש יקפס לכב  .דועו תושמש ינוקית ;הרירג י תוריש ;ה בינג רחאל ואצמנש בכר ילכו ,)םידירש(  תונואת ורבעש .םיתורישה ןתונל הרבחה תמלשמ םתוא ,יתפוקת וא יתנש סיסב לע ,םיפירעת ועבקנ םימכסהה ףנעב תועיבתה קוליס תא תעצבמ הרבחה .םומינימ ימוכס וא תוילאמינימ תויומכ ןיא םימכסהב  .ךרוצהו התעד לוקיש יפ-לע םיינוציח םיצעויב תרזענו תימינפ תועיבת קוליס תקלחמ תועצמאב .הז ףנעב םיתוריש ינתונב וא םיקפסב תיתוהמ תולת ןיא הרבחל
	 תו ריד יחוטיב  -רחא יללכ חוטיב  ףנע  -םיתורישו םיקפס .4.8.4
	 תלהנמה לוהינ תרבח םע ןכו םימ יקזנ ןוקית םוחתב םיתוריש ינתונו םיקפס םע הרשקתה הרבחה הרבחה .רדסהב ברברש תועצמאב םימ יקזנ ןיגב יוסיכ תריכמ לש הפולח תרגסמב ,וז תוליעפ תרזענו הרבחה לש תועיבת קוליס תקלחמ תועצמאב תוריד יחוטיבב תועיבתה קוליס תא תעצבמ בושייל לוהינ תרבח םע תורישי הרשקתה הרבחה .ךרוצהו התעד לוקיש יפ-לע םיינוציח םיצעויב ,םיאמש תאז ללכבו ,םיפסונ םיקפס הרבחל ,ןכ-ומכ .רדסה יברברש םע ןכו םימ יקזנ תועיבת םיתוריש ינתונב וא םיקפסב תיתוהמ תולת ןיא הרבחל .המודכו םירקוח ,ןיד יכרוע ,םירקוס .תוריד יחוטיבב
	 הנכ ותו בשחמ יקפס .4.8.5
	 םוחתב תרשקתמ הרבחה ,בשחמ תוכרעמב הרבחה תועקשה ןיינעב ,ןלהל  4.9.2 ףי עסב טרופיש יפכ ןהו ךורא חווטל ןה ,םיפסונ םיתורישו הקוזחת ,חותיפ םשל םינוש םיקפס םע הנכתהו בושחמה ללוכ םיקפסה םע תורשקתהה ן פוא .םהב תיתוהמ תולת ןיא הרבחל םתיברמל סחיבש ,רצק חווטל תורשקתהו תועש יפל תורשקתה ,טקיורפל עובק ריחמב תורשקתה ןוגכ ,םינוש תויורשקתה יגוס םינוש םיקפס םע הרושק הרבחה .םינש רפסמ וא הנש לש הפוקתל ,תונכותב שומיש תונוישר ריחמב תויתשת וא עדימ תוכרעמ לש הקוזחתו חותיפ ראשה ןיב ללוכה תוריש הרובע םיעצבמ רשא .קפסה ידרשמ וא הרבחה ידרשמב תפטוש וא/ו תנמדזמ תוליעפב חותיפ ,שומיש ןוישירל ית
	 לוהינו םיתוריש תפטעמ ןתמל ,עדימ תחטבא תרבח םע הרשקתה הרבחה –רבייסה תנגה לוהינ 20 לעב ,ךלמילא ןרוא רמ ,עדימה תחטבא תרבח ל"כנמ .הרבחב ץוח רוקימב רבייסה תנגה םוחת איה םידדצה ןיב תורשקתה תליחת .הרבחה לש רבייסה תנגה להנמכ שמשמ ,םוחתב ןויסינ תונש םויס תוכזל ףופכ ,וילאמ שדחתמ םכסההו ,םישדוח 12 :תורשקתהה תפוקת .1.6.2018 -מ לחה .ןיד יפ לע םיתורישה לולכמ תא ןגעמה םכסה םתחנ םידדצה ןיב .םכסהה
	 )בשחמ תונכות( םיישחומ יתלב םיסכנו עובק שוכר .4.9
	 םייתוה מ )בשחמ תונכות( םיישחומ יתלב םיסכנו עובק שוכר .4.9.1
	 תיבמ Azure ןנעב ןכו אבס רפכ 12 ןורשה ךרדב ,הרבחה ידרשמב אצמנ הרבחה לש שוכרה תיברמ .םייפסכה תוחודל 6 -ו 5 םירואיב האר םיפסונ םיטרפל .אבה ףיעסב טרופיש יפכ ,Microsoft
	 ב שחמ תוכרעמב הרבחה לש תועקשה .4.9.2
	 תיחוטיבה הבילה תכרעמ לש העמטהו חותיפ ,שומיש ןוישירל יתועמשמ םכסהב הרושק הרבחהNTT  י נפיה ןרצנוקה לש תב הרבח ,)NTT Data Financial Services(  NDFS ת רבח םע הרבחה ל ש השענ ,הרבחה םע דחיבו רובע ,NDFS ידי לע הבילה תוכרעמו תונכותה חותיפ .Corperation תולת הרבחל ,הזכש תורשקתה גוסב םירבדה עבטמ .שארמ תורדגומו תועובק ךרד ינבאל םאתהב .הז קפסב תמייוסמ חוטיב ,היבג ,תועיבת ,םינושה חוטיבה יפנעב הקפה :םילודומ לש בר רפסמ הליכמ הבילה תכרעמ םג תללוכ תכרעמה .תוחוד תקפהל לודומ ןכו םיכילהת לוהינל לודומ ,ינורטקלא ביכרא ,הנשמ ,תילארשי הניקתל ומאתוהש ,)B2C( תוחוקל לטרופו ,)B2B( םינכוסל לטר
	 ידבוע תועצמאב ןוגראל עדימ תוכרעמ יתוריש ללכ תא תקפסמ הרבחה לש עדימ תוכרעמ תדיחי  .םינוש הנכות יקפסו הנשמ ינלבק תועצמאבו ,הרבח ץוח רוקימב םיעצובמ ,הרבחה לש עדימה תחטבאו תויטרפה תנגה ,רבייסה תנגה לוהינ יתוריש ידי לע הרשואש רבייס תנגה תוינידמ םשייל תלעופ הרבחה .ליעל טרופמכ ףטוש רנייטירב םינוכיסה חותינל םאתהב תונווכומ הרבחה י"ע תומשוימה רבייסה תונגה .הרבחה ןוירוטקריד תרבגה ;םיקפס םע תורשקתהו םידבוע סויג יכילהתב תוקידב :תוללוכו ,הרבחל םייטנוולרה רודימ יכילהת ;תויצקילפאו תוכרעמ תנגה ;תשר תנגה ;יזיפ ןוחטיב לע הרימש ;םידבוע תועדומ הרבחה ,יתוהמ ץוח רוקימ י תוריש תלבקל עגונה לכב .הרקבו רוטינ ילכו םידיק
	 תויתנוע .4.9.3
	 הנשה תליחתב כ"דב רתוי םילודג תוימרפה ירוזחמ בורל ,םינושה יללכה חוטיבה ימוחתב םהלש םי יתנשה ח וטיבה י זוח תא  שדחל םירחוב ,בכר ייצ תוברל ,םיבר קסע יתבו רחאמ ,תי רדנלקה ,ףרוחה ישדוחב תועיבתה ףקיהב היילע ללכ ךרדב הנשי שוכרו הבוח בכר יחוטיבב .הנשה תליחתב תועיבתה ףקיהב הילע הנשי תוריד יחוטיבבו ריוואה גזמ יקזנמו םיכרדה תונואת יובירמ האצותכ .ריוואה גזמ יעגפמ האצותכ ףרוחה ישדוחב ,הבוח בכר( יללכ חוטיבב )םיזוחאבו ₪ יפלאב( 2019 תנשל םינועבר יפל תוימרפה תוגלפתה ןלהל :)רחא יללכו שוכר בכר
	 2019
	 2019
	 2019

	ב תוימרפ כ"הסורוט  
	ב תוימרפ כ"הסורוט  
	 

	אב"ש יפלח 
	אב"ש יפלח 
	באוח םיז% 

	 61,121
	 61,121
	 60.9%
	עברר ןושאןו  

	 10,821
	 10,821
	 10.8%
	עברןוש ינ 

	 11,620
	 11,620
	 11.6%
	עברןוש לשיי 

	 16,819
	 16,819
	 16.7%
	עברבר ןויעי 

	 100,381
	 100,381
	 100.0%
	כ"הס 


	 םיי שחומ אל םיסכנ .4.9.4
	 -ינחור ןיינק יסכנ .4.9.4.1
	 תלעופ הרבחה ,חודה דעומל ןוכנש ,וגולבו תומשב התוליעפ ךרוצל תשמתשמ הרבחה שומישה ןוישיר תודוא םיטרפל .םניגב םושירה םלשוה םרט ךא -ירחסמ ןמיסכ םמושירל
	 ,ליעל ראותמכ ףסונב .ליעל 4.9.2 ףיעס האר הרבחה לש תויחוטיבה הבילה תוכרעמב .ןהב שומישל תונוישר ושכרנש וא/ו התולעבב תונכותב התוליעפב תשמתשמ הרבחה שי ןקלחבו ,ימצע שומישל תונכות היקפס תועצמאבו הידבוע תועצמאב תחתפמ הרבחה .םירצוי תויוכז הל
	 -עדימ ירגאמ .4.9.4.2
	 ירגאמ םושירל עדימו היגולונכט טפשמל תושרה לומ תלעופ הרבחה ,חודה דעומל ןוכנ לולכה עדימה .התוליעפב הרבחה תא םישמשמה םינותנ םירמשנ םתרגסמבש ,עדימ וא/ו חוטיב ינכוס וא/ו םיחטובמה ידי-לע הרבחל רסמנה עדימ ללוכ ל"נה עדימה ירגאמב לופיט ןוגכ ,הדי-לע םינתינה םיתוריש תרגסמב תלבקמו תרתאמ הרבחה רשא עדימ ,םילאיצנטופ תוחוקלו תוחוקל םה םושיר ךילהבש עדימה ירגאמ .םיעבותו תועיבתב .תועיבת ,הדובעל םידמעומו םידבוע ,םיקפסו םינכוס
	 -טנרטניא רתא .4.9.4.3
	 רתא תא הליעפמ הרבחה .www.we-sure.co.il :תבותכב טנרטניא רתא הרבחה  תולעבב חודה דעומל ןוכנ .רוביצה תושרל דמועה הירצומו הרבחה תודוא עדימ ללכנ וב טנרטניאה .םינכוסלו תוחוקלל ישיא עדימל רוזיא ללוכ םרט רתאה
	 הלו עפ ףותיש ימכסהו  םייתוהמ םימכסה .4.9.5
	▪ .ליעל 4.5 ףיעסב טרופמכ הנשמ חוטיב השכר םתרגסמב ,הנשמ יחטבמ םע םימכסה ךרעמ 
	▪ .ליעל 4.5 ףיעסב טרופמכ הנשמ חוטיב השכר םתרגסמב ,הנשמ יחטבמ םע םימכסה ךרעמ 
	▪ ףיעסב טרופמכ תיחוטיב הביל תוכרעמ לש העמטהו חותיפ ,שומישל NDFS תרבח םע םכסה   .ליעל 4.9.2
	▪ לכ רובע ,טראה – תרשקתמה הרבחה .ס"כב הנורש זכרמב םידרשמ תריכשל תורשקתהה    .א"כ םינש 3 לש היצפוא תופוקת 2 םע ,םינש 4 – כ תורשקתהה תפוקת .הצובקב תורבחה

	 ןוכיס ימרוג .4.9.6
	 תדימ סוחיי .הרבחה לע םתעפשה תדימו ,הרבחל םימייקש ןוכיס ימרוג תלבט תגצומ אבה דומעב תעדה לוקישו תי תוכיא תיביטקייבוס הכרעה לע ססובמ  ,הרבחה לע  ,הלבטבש ן וכיסה ימרוג תעפשה  .הז חוד ךיראתל ןוכנ התוליעפ ינייפאמבו ףקיהב בשחתהב ,הרבחה תלהנה לש םייושעה םייונישה רואל ,הנוש היהת ןוכיסה ימרוגמ דחא לכ לש העפשהה תדימ לעופב יכ ןכתיי רחאל םיירוטלוגרה םימרוגה תולהנתהב וא/ו קושה יאנתב וא/ו הרבחה תוליעפ ינייפאמב לוחל םיטרפל .תינמז וב ושחרתיש הדימב תופיקע תועפשה ויהי םי נוש םימרוגל יכ ןכתייו הז חוד ךיראת .םייפסכה תוחודל 24 רואיב האר - הרבחה הפושח םהל םינוכיסה לולכמ תודוא םיפסונ

	עמוד 69Õחיי .הרבחה לע םתעפשה תדימו ,הרבחל םימייקש ןוכיס ימרוג תלבט תגצומ אבה דומעב תעדה לוקישו תי תוכיא תיביטקייבוס הכרעה לע ססובמ  ,הרבחה לע  ,הלבטבש ן וכיסה ימרוג תעפשה  .הז חוד ךיראתל ןוכנ התוליעפ ינייפאמבו ףקיהב בשחתהב ,הרבחה תלהנה לש םייושעה םייונישה רואל ,הנוש היהת ןוכיסה ימרוגמ דחא לכ לש העפשהה תדימ לעופב יכ ןכתיי רחאל םיירוטלוגרה םימרוגה תולהנתהב וא/ו קושה יאנתב וא/ו הרבחה תוליעפ ינייפאמב לוחל םיטרפל .תינמז וב ושחרתיש הדימב תופיקע תועפשה ויהי םי נוש םימרוגל יכ ןכתייו הז חוד ךיראת .םייפסכה תוחודל 24 רואיב האר - הרבחה הפושח םהל םינוכיסה לולכמ תודוא םיפסונ
	מעפשה תדיה 
	מעפשה תדיה 
	מעפשה תדיה 
	מרוגכיס יןו 

	עפשהנטק הה 
	עפשהנטק הה 
	העפשהנוניב תי  
	ג העפשהודהל  

	מרוגמ יקאור 
	מרוגמ יקאור 

	 
	 
	 ×
	 
	ה בצמהו קשמכ הטאכלילת 

	 
	 
	 
	 ×
	 ןו הה יקוושב קוש ןוכיס

	 
	 
	×
	 
	וניש רועישב יבירהית 

	 
	 
	 ×
	 
	ונישמב ימה דדח םיריכרצלן 

	 ×
	 ×
	 
	 
	כיס ןוירעשח יפילן 

	 
	 
	 
	 ×
	כיסמ ןוריחמ יינ"גאו תוח 

	 
	 
	 
	 ×
	יסוכ ינשאארי 

	םימרוגםייפנע  
	םימרוגםייפנע  

	 
	 
	 
	 ×
	נוכיסחוטיב י 

	 
	 
	 
	 ×
	יסוכינתמו תורחת ירחם 

	 
	 
	 
	 ×
	ישונטלוגר םיירו םיינוכיסותויצ י 

	 
	 
	 
	 ×
	כיסןויב וטמ חנשה 

	 
	 
	 ×
	 
	כיסער ןו תדי/המדאא וסעבט ן 

	 ×
	 ×
	 
	 
	יסוכמ /רורט ןלהמח 

	 
	 
	 ×
	 
	גבינ,תונואת  ,תוירשתופ 

	יסוכוימ םינ םידחלבחרה 
	יסוכוימ םינ םידחלבחרה 

	 
	 
	 
	 ×
	עבב תולתילש טילה 

	 
	 
	 
	 ×
	יסוכתוכרעמ ינדימ ע 

	 
	 
	 
	 ×
	נוכיסת יחמו םילדומ ,רויחתםו 

	 
	 
	 ×
	 
	יסוכפת םינועילםי 

	 ×
	 ×
	 
	 
	סחיבע ידוה 

	 
	 
	 ×
	 
	יסוכ םינשמטפיים 

	 
	 
	 
	 ×
	נוכיסנ יוליזת 

	 
	 
	 ×
	 
	יסוכןיטינומ ינ 

	 
	 
	 ×
	 
	 תויובייחתהל םיסכנ ןיב המאתה

	 
	 
	 ×
	 
	יסוכס ינבייר 


	  -הנורוק רבשמ - םינוכיס לוהינ .4.9.6.1
	 תובחרנ תויועמשמ לעב עוריאכ ולא םימיב ןמתסמ ,הנורוקה סוריו תוטשפתה עוריא .םייתסהל יופצ עוריאה יתמו דציכ רורב אל  חודה דעומל ןוכנ . םיבר םי דמימו םי טביהב  .םייפסכה תוחודב 27 -ו 1 םירואיב האר הבחרהל
	 הרבח ה יקסע יבגל תוכרעהו תורחא  תויזחת .4.9.7
	 ןובשח ל ע ריחמל תרבוגו תכלוה תושיגרו םיריחמ תאוושה לש קוש תמגמ תמייק י כ הכירעמ ה רבחה תורבח קושל םתסינכ םע הצואת תרבוצו תמצעתמ וז המגמ .תרחא וא וזכ הרבחל חוקלה תונמאנ טרנטניאה רתא לש םיימשר םינובשחמו האוושהה ירתא לשו ,הרבחה תמגוד ,תושדח תוילטיגיד תורבחה לש חוטיבה יריחמ ןיב האוושהל תורשפא םיקפסמה ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר לש םייביטקרטא םיריחמ עיצהל הל תמייקה תורשפאה לע תתתשומ הרבחה לש היגטרטסאה .קושב תורחת תווהל ךכבו ,תו פוקשו תוחונ ,תומדקתמ תוילטיגיד תומורטלפו ליעי תוריש ,קו של האוושהב םוצמצ ,תי לועפת תוליעי ,הזר הנבמ לע תססובמ הרבחה לש תוליעפה תטיש .תורבחה ראשל  

	חלק ה× ל ע ריחמל תרבוגו תכלוה תושיגרו םיריחמ תאוושה לש קוש תמגמ תמייק י כ הכירעמ ה רבחה תורבח קושל םתסינכ םע הצואת תרבוצו תמצעתמ וז המגמ .תרחא וא וזכ הרבחל חוקלה תונמאנ טרנטניאה רתא לש םיימשר םינובשחמו האוושהה ירתא לשו ,הרבחה תמגוד ,תושדח תוילטיגיד תורבחה לש חוטיבה יריחמ ןיב האוושהל תורשפא םיקפסמה ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר לש םייביטקרטא םיריחמ עיצהל הל תמייקה תורשפאה לע תתתשומ הרבחה לש היגטרטסאה .קושב תורחת תווהל ךכבו ,תו פוקשו תוחונ ,תומדקתמ תוילטיגיד תומורטלפו ליעי תוריש ,קו של האוושהב םוצמצ ,תי לועפת תוליעי ,הזר הנבמ לע תססובמ הרבחה לש תוליעפה תטיש .תורבחה ראשל  
	 ידיגאת לשממ יטביה -'ה קלח י נמז .5
	 םינהכמ םיינוציח םירוטקריד תודוא עדימ .5.1
	 םירוטקריד 7 ךותמ ,םייולת יתלב/םיינוציח םירוטקריד 3 םינהכמ הרבחב ,תוחודה רושיא דעומל ןוכנ :ןלהלדכ םינהכמ
	▪ תורישכ לעב וניה יזפ ןב רמ .2018 רבמטפסב 1 םוימ לחה ינוציח רוטקרידכ ןהכמ ,יזפ ןב רמוע רמ  .ורטסונ  תועקשה תדעו רבחכו ת רוקיבה תדעו ר"ויכ  םג  ןהכמ .תיחוטיב תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח
	▪ תורישכ לעב וניה יזפ ןב רמ .2018 רבמטפסב 1 םוימ לחה ינוציח רוטקרידכ ןהכמ ,יזפ ןב רמוע רמ  .ורטסונ  תועקשה תדעו רבחכו ת רוקיבה תדעו ר"ויכ  םג  ןהכמ .תיחוטיב תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח
	▪ תיאנובשח תורישכ לעב וניה  רלק רמ  .2018 רבמ טפסב  1  םוימ לחה ינוציח רוטקרידכ ןהכמ רלק יבא רמ   .תרוקיבה תדעו רבחכ םג  ןהכמ .תיחוטיב תויחמומו תיסנניפו
	▪ הניה םשל 'בג .2020 ראוניב 8 םוימ לחה ,הרבחה לש היולת יתלב תירוטקרידכ תנהכמ ,םשל לכימ 'בג  2020 תנ שמ  לחה  תנהכמ . תיחוטיב ת ויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תורישכ  תלעב  ,תכמסומ ןובשח תאור .ליעל 1.5.1 ףיעס םג האר ,תרוקיבה תדעו תרבחכ םג

	 םינפ תרקבמ .5.2
	 -םינפה תרקבמ יטרפ .א )דרשמה ידבועו( ןורש הזילע ח"ור :םש .2018 רבמטפסב 1 :הנוהכ תליחת ךיראת ןויסינ תרקבמה דרשמל .םינש 25-כ ןובשח יאור תמריפ תלעב ,ןובשח תאורו תינלכלכ :יעוצקמ ןויסנ ,תויתלשממ תורבחב ,םיירוביצ םיפוגב ,)היגוסל היצלוגר תוברל( םייסנניפה תודסומה יגוס לכב בר .קשמב תולודגהמ תורבחב –םהיגוסל םיתורישו ,הישעת ,ןהיגוסל ן"לדנ תורבחב ,םיר"כלמ
	 -םינפה תרקבמ יטרפ .א )דרשמה ידבועו( ןורש הזילע ח"ור :םש .2018 רבמטפסב 1 :הנוהכ תליחת ךיראת ןויסינ תרקבמה דרשמל .םינש 25-כ ןובשח יאור תמריפ תלעב ,ןובשח תאורו תינלכלכ :יעוצקמ ןויסנ ,תויתלשממ תורבחב ,םיירוביצ םיפוגב ,)היגוסל היצלוגר תוברל( םייסנניפה תודסומה יגוס לכב בר .קשמב תולודגהמ תורבחב –םהיגוסל םיתורישו ,הישעת ,ןהיגוסל ן"לדנ תורבחב ,םיר"כלמ
	 תוריינב תוקזחא לכ ןיא  תימינפה  תרקבמל ,הרבחה תעידי בטימל  -םיניינע דוגינו ךרע תוריינב הקזחה .ב םע וא הרבחה םע םירחא םייתוהמ םירשק וא םייתוהמ םייקסע םירשק הל ןיאו ,)רושק ףוגב וא( ךרע .הילא רושקה ףוג
	 .הרבחה תדבוע הניאו ץוח רוקימב םינפ תרוקיב יתורש הקינעמ תימינפה תרקבמה  -הדובע יסחי .ג הדרשמ תווצב  תעייתסמ  תרקבמה תרוקיבה ע וציבב .ןוירוטקרידה ר"וי וניה םינפה  תרקבמ לע הנוממה תובכרומו גוסל םאתהב םיינוציח עוצקמ ישנאו )ב"ויכו םינלכלכ ,םינטפשמ ,בשחמ ישנא ,ןובשח יאור( .הרבחב םיפסונ םידיקפת תאלממ הניא ימינפה תרקבמה .תוליעפה
	 ,הרבחה םע שארמ עבקנש הדובע תועש ףקיהב ץוח רוקימב  תקסעומ  תימינפה  תרקבמה   -הקסעה ףקיה .ד המכתסה  2019 תנ שב הרבחב תימינפה תרוקיבה תוליעפ . ןוירוטקרידהו תרוקיבה תדעו ידי לע רשואמה הדובע תינכותמ קלח הניה 2020 תנשל תימינפה תרוקיבה לש הדובעה תינכות .תרוקיב תועש 300-כב רדגותש תיתנש בר תימינפ תרוקיב תינכותמ קלח הניהו הרבחה תודסומב הרשואו הרדגוהש תיתנש תויוליעפה תיברמ תא הפוקתל תחא תו סכל הרומא ,תיתנש בר תימינפ תרוקיב תינכות .ךשמהב רשו אתו .הרבחה לש תויתוהמה
	 יתורישל שרדנה עצוממ יופצ תועש ףקיהל םאתהב ,ישדוח רנייטיר ף ירעת יפ לע עצובמ לומגתה  -לומגת .ה .)מ"עמ ללוכ אל( ₪ יפלא 48-כ לש ךסב םכתסה 2019 תנשב תימינפה תרקבמה רכש .םינפה תרוקיב התעד לוקיש לע עיפשהל ידכ םהב ןיא  תימינפה  תרקבמה לש לומגתה יאנת יכ רובס הרבחה ןוירוטקריד .תרקבמה לש יעוצקמה

	 רקבמ ןובשח האור .5.3
	 -רקבמ ןובשח האור יטרפ .א האור"( KPMG-ב םירבחה "ןיקייח ךמוס" דרשמ וניה הרבחה לש רקבמה ןובשחה האור דרשמ םש .1.6.2018 וניה רקבמה ןובשחה האור דרשמ תנוהכ תליחת ךיראת .)"רקבמה ןובשחה .הרבחב לופיטה לע יארחאה רקבמה ןובשחה האור דרשמ םעטמ ףתושה וניה ןמטכורפ םהרבא ח"ור
	 -רקבמ ןובשח האור יטרפ .א האור"( KPMG-ב םירבחה "ןיקייח ךמוס" דרשמ וניה הרבחה לש רקבמה ןובשחה האור דרשמ םש .1.6.2018 וניה רקבמה ןובשחה האור דרשמ תנוהכ תליחת ךיראת .)"רקבמה ןובשחה .הרבחב לופיטה לע יארחאה רקבמה ןובשחה האור דרשמ םעטמ ףתושה וניה ןמטכורפ םהרבא ח"ור
	 -רקבמה ןובשחה האור יאכז ול ללוכה רכשה .ב יפסכה חווידה ל ע תימינפה הרקבה לע תרוקיב ,םיינועברו םייתנש םייפסכ תוחוד תרוקיב  יתוריש רובע .ח"ש יפלא 180 לש ךסב ט"כש – 31.12.2019 םויל סמ יכרצל המאתה חוד תרוקיבו

	 הס”כ 
	 הס”כ 
	 הס”כ 
	 ןיגב רכשישור םיתאירחם 
	 ןיגב רכשישורסמ ית וימםידח 
	 ןיגב רכשתורישב יקירות 
	 2019

	 204
	 204
	 -
	 24
	 180
	 * ח"ש יפלא

	 960
	 960
	 -
	 60
	 900
	שעות 


	 מ"עמ ללוכ אל *
	 הס”כ 
	 הס”כ 
	 הס”כ 
	 ןיגב רכשישור םיתאירחם 
	 ןיגב רכשישורסמ ית וימםידח 
	 ןיגב רכשתורישב יקירות 
	 2018

	 104
	 104
	 3
	 11
	 90
	 * ח"ש יפלא

	 436
	 436
	 10
	 51
	 375
	שעות 


	 מ"עמ ללוכ אל *
	 יפל ןועריפה רשוכ רטשמ םושייל תוכרעיהו יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב .5.4 Solvency II הביטקרידה
	 ןוהה קוש תושרמ הרבחה הלביקש תולקה
	 ןוהה קוש תושרמ תומייוסמ תולקה הלביק הרבחה ,לארשיב חטבמכ לועפל ןוישיר תלבק ךילהמ קלחכ  :םייפסכ םיחווידלו רוביצל יוליגל ועגנ תולקההמ קלח .ףקותל ןוישירה תסינכ דעוממ ,תונוש תופוקתל
	▪ ,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
	▪ יוליגה הנבמ 2017-1-20 רזוחל םאתהב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד לע תרוקיבה לש םייתנשב היחד  ססובמ ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ אשונב חוטיבה תורבח לש טנרטניאה רתאבו יתפוקתה חודב שרדנה השעית איה ,2018 רבמצדב 31 ינותנ לע הנושארל השעית תרוקיבהש םוקמבש ךכ ,Solcency II לע רקבמ ןובשח האור לש דחוימ חוד שיגת הרבחה וז הפוקתב( 2020 רבמצדב 31 ינותנ לע הנושארל .)עבקייש יפכ םיבושיחהו םיכילהתה
	 ▪.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  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

	 :ןלהלדלכ  ,תולקההמ קלח לש ןוכדעו הכראה הנוממה  רשיא  ,2020  ראורבפב  16  םויב ,ן זאמה ךיראת רחאל
	▪ הנושארל השעת תרוקיבהש םוקמבש ךכ ,ילכלכ ןועריפ סחי חוד לע תרוקיב לש תפסונ הנשב הייחד  הרבחה  תדימע  ךות  2021  רבמצדב  31  ינותנ  רובע  הנושארל  השעת  תרוקיבה , 2020  רבמצדב  31  ינותנ  רובע רבמצדב 31 ינותנ רובע הנושארל תרוקיבה םושייל דע .תוחפל 120% לש יאנובשח ןועריפ רשוכ סחיב .2020 רבמצדב 31 ינותנ רובעו 2019 רבמצדב 31 ינותנ רובע םיחוויד תושרל ריבעת הרבחה 2021
	▪ הנושארל השעת תרוקיבהש םוקמבש ךכ ,ילכלכ ןועריפ סחי חוד לע תרוקיב לש תפסונ הנשב הייחד  הרבחה  תדימע  ךות  2021  רבמצדב  31  ינותנ  רובע  הנושארל  השעת  תרוקיבה , 2020  רבמצדב  31  ינותנ  רובע רבמצדב 31 ינותנ רובע הנושארל תרוקיבה םושייל דע .תוחפל 120% לש יאנובשח ןועריפ רשוכ סחיב .2020 רבמצדב 31 ינותנ רובעו 2019 רבמצדב 31 ינותנ רובע םיחוויד תושרל ריבעת הרבחה 2021
	▪ ותואל דעו(  2022 י נויב  30 י נותנמ לחה השעייש ךכ  יסנבלוס רזו ח יפל יתנש יצחה בושיחה תליחת  תייחד  ינויב 30 ינותנ רובע ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי לשל בושיח ינדמוא ןוהה קוש תושרל ריבעת הרבחה דעומ .)2021 ינויב 30 ינותנ רובעו 2020
	▪ תאזו ,2020 רבמצדב 31 םויל יפסכה חודהמ לחי  )SOX( יפסכה חווידה לע תימינפה הרקבה םושיי  2009-9-10 םיידסומ םיפוג רזוחב תוטרופמה יפסכה חווידה לע תימינפ הרקב רבדב תוארוהל סחיב תימינפ הרקב" 2010-9-7 םיידסומ םיפוג רזוחב ,"יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב לע הלהנהה תוירחא" תוטרופמהו ולא תוארוהל תועגונה יוליגה תושירד תא תוברל ,"םייוליגו תוחוד תורהצה-יפסכ חוויד לע ל"כנמ תרהצה תא הפריצ אל הרבחה ליעל םאתהב .דחואמה רזוחל 5 רעשב 4 קלח 1 קרפל  5 ףיעסב .הרבחב תימינפה הרקבה רבדב הרבחה לש םיפסכה להנמו הרבחה
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	פרק 2.......................................................................................................... תיקסעה הביבסה רואית
	 הרבחה לש תוליעפה ימוחת
	 תיחוטיבה  התוליעפ תא הלחה םאתהבו  2018 י נויב  20 םו יב חטבמ ן ושיר הלבקש תילארשי  חוטיב תרבח הניה הרבחה  .לארשיב יללכה חוטיבה םוחתב חודה דעומל ןוכנ תלעופ הרבחה .2018 תנש לש הינשה תיצחמב שוכר בכר חוטיב ףנע ,הבוח בכר חוטיב ףנע :םיירקיע םיפנע השולשב ,חודה דעומל ןוכנ ,תדקמתמ הרבחה תוליעפ .תוריד יחוטיב ללוכה ,רחא יללכ חוטיב ףנעו )2019 ראוניב 1 םוימ לחה הז ףנעב תוסילופ רוכמל הלחה הרבחה( .רישי ןפואבו חוטיב ינכוס תועצמאב תלעופ הרבחה
	 חודה תפוקתב תוסנכהה בכרה
	 :)ח"ש יפלאב( הרבחב ריישו וטורב תוימרפה ירוזחמ תוחתפתה לע םינותנ )1
	 :ןלהלש תופוקתל הרבחה תוימרפ תודוא םיטרפ ןלהל
	 10-12/2019
	 10-12/2019
	 10-12/2019
	 * 2018
	 2019
	  

	תוימרפ 
	תוימרפ 

	 16,819
	 16,819
	 4,065
	 100,381
	בורוט  

	 4,187
	 4,187
	 1,216
	 22,779
	שייר 

	 וחו ורוהש תוימרפ
	 וחו ורוהש תוימרפ

	 23,956
	 23,956
	 370
	 77,595
	בורוט  

	 5,506
	 5,506
	 111
	 17,512
	שייר 


	  .תוריכמ תוליעפב הרבחה הלחה הב ,2018 תנשל ןורחאה ןועברה תפוקתל תסחוימ ליעל 2018 – ב תוליעפה * .תפפוח הניא הנש לכב תוליעפה תפוקתו תויה ,2018 תמועל 2019 לש לודיגה רועיש גצומ אל רומאה רואל
	 :)ח"ש יפלאב( ריישו וטורב חוטיבה ימוחת יפל תוימרפה ירוזחמ תוחתפתה לע םינותנ תוגלפתה )2
	 :ןלהל תופוקתל ,הרבחב תוימרפה תוגלפתה תודוא םיטרפ ןלהל
	זוחא כ"הסמ 
	זוחא כ"הסמ 
	זוחא כ"הסמ 
	 10-12/2019
	כ"הסמ זוחא
	 * 2018
	 כ"הסמ זוחא
	 2019
	 חוטיב םוחת

	 הבוח בכר
	 הבוח בכר

	 74%
	 74%
	 12,436
	 99%
	 4,022
	 85%
	 85,784
	 וט ורב

	 59%
	 59%
	 2,471
	 99%
	 1,199
	 74%
	 16,919
	 רייש

	 שוכר בכר
	 שוכר בכר

	 26%
	 26%
	 4,341
	 -
	 -
	 15%
	 14,517
	 וט ורב

	 41%
	 41%
	 1,700
	 -
	 -
	 26%
	 5,844
	שייר 

	 )תוריד( רחא יללכ
	 )תוריד( רחא יללכ

	 0%
	 0%
	 42
	 1%
	 43
	 0%
	 80
	בורוט  

	 0%
	 0%
	 16
	 1%
	 17
	 0%
	 16
	שייר 

	הס"כ 
	הס"כ 

	 100%
	 100%
	 16,819
	 100%
	 4,065
	 100%
	 100,381
	בורוט  

	 100%
	 100%
	 4,187
	 100%
	 1,216
	 100%
	 22,779
	שייר 


	   .תוריכמ תוליעפב הרבחה הלחה הב ,2018 תנשל ןורחאה ןועברה תפוקתל תסחוימ ליעל 2018 – ב תוליעפה * .תפפוח הניא הנש לכב תוליעפה תפוקתו תויה ,2018 תמועל 2019 לש לודיגה רועיש גצומ אל רומאה רואל 
	 :)ח"ש יפלאב( ריישו וטורב תוחוורומה תוימרפה תוגלפתה )3
	 :ןלהל תופוקתל הרבחב וחוורוהש תוימרפה תוגלפתה תודוא םיטרפ ןלהל
	זוחא כ"הסמ 
	זוחא כ"הסמ 
	זוחא כ"הסמ 
	 10-12/2019
	זוחא הסמ"כ 
	 * 2018
	 כ"הסמ זוחא
	 2019
	 חוטיב םוחת

	 הבוח בכר
	 הבוח בכר

	 87%
	 87%
	 21,635
	 98%
	 361
	 87%
	 67,309
	 וחוורוהש תוימרפ וט ורב

	 76%
	 76%
	 4,181
	 96%
	 107
	 76%
	 13,347
	 וחוורוהש תוימרפ ריישב

	 שוכר בכר
	 שוכר בכר

	 13%
	 13%
	 3,202
	 -
	 -
	 13%
	 10,221
	 וחוורוהש תוימרפ וט ורב

	 24%
	 24%
	 1,318
	 -
	 -
	 24%
	 4,155
	 וחוורוהש תוימרפ ריישב

	  
	  
	 84%
	 -
	 -
	 -
	 79%
	 וט ורב Loss Ratio

	  
	  
	 44%
	 -
	 -
	 -
	 41%
	 ריישב Loss Ratio

	  
	  
	 141%
	 -
	 -
	 -
	 112%
	Combined Ratio וט ורב

	  
	  
	 170%
	 -
	 -
	 -
	 111%
	 Combined Ratio ריישב


	 )תוריד( רחא יללכ
	 )תוריד( רחא יללכ
	 )תוריד( רחא יללכ

	 0%
	 0%
	 19
	 2%
	 9
	 0%
	 65
	 וחוורוהש תוימרפ וט ורב

	 0%
	 0%
	 7
	 4%
	 4
	 0%
	 10
	 וחוורוהש תוימרפ ריישב

	הס"כ 
	הס"כ 

	 100%
	 100%
	 24,856
	 100%
	 370
	 100%
	 77,595
	וחוורוהש תוימרפ וט ורב

	 100%
	 100%
	 5,506
	 100%
	 111
	 100%
	 17,512
	 וחוורוהש תוימרפ ריישב


	   .תוריכמ תוליעפב הרבחה הלחה הב ,2018 תנשל ןורחאה ןועברה תפוקתל תסחוימ ליעל 2018 – ב תוליעפה * .תפפוח הניא הנש לכב תוליעפה תפוקתו תויה ,2018 תמועל 2019 לש לודיגה רועיש גצומ אל רומאה רואל
	 100,381 ל ש ךסב ומכתסהש וטורב הימרפמ תוסנכה  םע הלש האלמה תיחוטיבה תוליעפה תנש תא תמכסמ הרבחה הלש חוטיב תוסילופ תריכמ תא הרבחה הלחה הבש הנשה ,2018 תנשב דבלב ח"ש יפלא 4,065 תמועל ח"ש יפלא לודיג ,ח"ש יפלא  16,819 ל ש ךסב ומכתסה  2019 תנ ש לש ןורחאה ןועברב וטורב תוימרפה  .הנשה לש ןורחאה ןועברב  .דקתשא תוליעפה תמועל רכינ 17,512 לש לסב ומכתסה ריישב תוחוורומה תוימרפהו ח"ש יפלא  22,779  -כב המכתסה 2019 ת נשב רי ישב הימרפה ריישב תחוורמה הימרפה  2019 תנש לש ןורחאה ןועברב רשאכ ,2018 תנ שב דבלב ח"ש יפלא 111 ל סחיב ח"ש יפלא םילודג בכר ייצו םיביטקלוק ,םינוגרא לומ התייה  
	 חודה תנש ךלהמב םיעוריא
	▪ קווישב הלש B2C -ה לטרופ תועצמאב ןייל ןואה תוליעפ תא חווידה תנש לש ןורחאה ןועברב הקישה הרבחה  תא הרבחה הביחרה ליבקמב .הלש תילטיגידה המרופטלפה יבג לע ,טנרטרניאה רתאב תוחוקלל רישי  .שוכרו הבוח בכר חוטיב יפנעב בכר ייצו םיביטקלוק – םייקסע תוחוקל םע הנשה ךלהמב התורשקתה
	▪ קווישב הלש B2C -ה לטרופ תועצמאב ןייל ןואה תוליעפ תא חווידה תנש לש ןורחאה ןועברב הקישה הרבחה  תא הרבחה הביחרה ליבקמב .הלש תילטיגידה המרופטלפה יבג לע ,טנרטרניאה רתאב תוחוקלל רישי  .שוכרו הבוח בכר חוטיב יפנעב בכר ייצו םיביטקלוק – םייקסע תוחוקל םע הנשה ךלהמב התורשקתה
	▪ .דיגאתה יקסע ר ואית חוד קרפ ב  1.5.2 ף יעסב טרופמכ ,יזכרמ דיקפת ילעבו הרשמ יאשונל לומגת תוינידמ רושיא 
	▪ תועינמהו תוגספ ל"כנמל ויונימ בקע ,)הרבחב םירחאה וידיקפת לכמו( צ"חדכ ןלפק ןבואר רמ לש הנוהכ םויס  חוד קרפב 1.5.1 ףיעסב טרופמכ לכה .היולת יתלב תירוטקרידכ םשל לכימ 'בג יונימו ,ןהכל ךישמהל ול הרצונש .דיגאתה יקסע רואית

	  חודה תפוקת רחאל םיעוריא
	▪ הפיגמ תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה ,2020 ץרמב 12 םויב - היתועפשהו הנורוקה ףיגנ תוצרפתה  רצק ןמז ךותו ,2019 תנש ףוסב ןיסב ץרפתהש )COVID-19)  הנורוקה סוריומ תמרגנה ,)הימדנפ( תימלוע.םלועב םיתמ  ףלא  םישולשל ל עמו םילוח יפלא תואמב רבודמ ה לא םימיל ןוכנ .םלועב תונידמ  100 ל עמל טשפתה תולכלכבו ןוהה יקושב העיגפה קמוע יבגל ימלוע הדימ הנקב תואדו רסוח םייק ,תוחודה רושיא דעומל ןוכנ הבחרהל . הרבחה לש התויחוורו התוליעפ לע , 2020 ץ רמ שדוחמ לחה  ,העפשה  הז עוריאל ,םירבדה עבטמ .ה כשמו 27 -ו 1 םירואיבו )תילכלכ ורקאמה הביבסה( ןלהל ג ףיעס ,דיגאתה יטרפ רואית חוד ק
	  תיקסעה הביבסה רואית
	 ןתיברמ רשא תוילארשי חוטיב תורבח 15 -מ הלעמל לארשיב 2018 תנשב תולעופ ,תושרה תמסרפמש םינותנה יפל הרבחהש םיעצמאלו הרבחה לש םינושה תוליעפה ימוחתב תורחתה תודוא םיפסונ םיטרפל .יללכ חוטיבב תוקסוע  .דיגאתה יקסע רואית קרפב ליעל 2.4.5.5 , 2.3.5.5 ,2.2.5.5 םיפיעס האר ,המע דדומתהל תנמ לע תטקונ לע תואושתהו ןוהה יקושב תויתדונתהמ ,רתיה ןיב ,תרכינ הדימב םיעפשומ התויחוורו הרבחה לש יקסעה הבצמ ,ןכרצל םיריחמה דדמב םייוניש ,תיבירה ירעשב םייונישמ ,קשמב ילכלכה בצמב הטאה וא הערל יונישמ ,תועקשהה .דועו הנשמה חוטיב ירדסה יאנתב םייוניש
	: הרבחה תקסוע םהב םיירקיעה חוטיבה יפנעב תויוחתפתהו תומגמ .א
	 .דיגאתה יקסע רואית קרפ האר 
	 :םיינוציח םימרוג תעפשהו תיללכ הביבס .ב
	 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 הרבחה םג הרבחה הפושח ,יחוטיבה ןוכיסל רבעמ .הרבחה לש ורטסונה קית תואושתבו הרבחל תושגומה חוטיבה .קוש יריחמ וא קוש ידדמב םייונישמ עבונ הז ןוכיס .קושה ינוכיסל
	:חודה תנשב לארשיב םיירקיעה םיילכלכ ורקאמה םינותנה .ג
	 ןועריגה .יתנשה עצוממב 3.8% וניה 2019 תנשב הלטבאה רועיש .3.3%-כב ילארשיה קשמה חמצ 2019 תנשב 2.9% לש ןועריגה דעי לעמ ,רצותהמ 3.7%-כ הווהמה ,₪ דראילימ 52-כב 2019 תנשב םכתסה הנידמה ביצקתב .הכומנ תיסחי היצלפניא תביבס ףקישו ,0.6%-כב 2019 תנשב הלע ןכרצל םיריחמה דדמ .לעופב ןנכות רשא ילנימונה ןיפילחה רעש יחנומב .0.25% לע הרתונ איהו לארשי קנב תיבירב יוניש לח אל חווידה תנש ךלהמב .9.5%-כ לש וריאל סחיב ףוסייו 7.6%-כ לש רלודל סחיב ףוסיי םשרנ ,יביטקפא :2019 תנשב הסרובב ךרעה תוריינ ידדמב םייונישה לע םינותנ ןלהל
	 2017
	 2017
	 2017
	 2018
	 2019
	דדמה  

	 2.7%
	 2.7%
	 (3.2%)
	 15.1%
	 35 א"ת דדמ

	 6.4%
	 6.4%
	 (2.3%)
	 21.3%
	 125 א"ת דדמ

	 4.7%
	 4.7%
	 (1.5%)
	 8.7%
	 יללכ ח"גא דדמ


	 רואית חוד קרפב   4.24.2 ףי עס ה אר ,הרבחה יקסע לע ןתעפשהו חוטיבה ףנעב תויללכה תומגמה תודוא םיטרפל .דיגאתה יקסע ותוטשפתה ת עפשה רואל ,ליעל רומאהמ  תיתוהמ ונתשה םיילכלכ ורקאמה םינותנה ,תוחודה רושיא דעומל ן וכנ תוחודל  27  -ו  1 ם ירואיבבו דיגאתה יקסע רואית חוד קרפב  1.6 ףי עסב טרופמכ ,לארשיבו םלועב הנורוקה ףיגנ לש .דואמ  תוכומנ  תומרל  וחנצ  ח"גאה  יקושב  תואושתהו  תודח  תודירי  םושרל  ולחה םלועב  תוינמה  יקווש  .םייפסכה םשר ילארשיה תוינמה קוש .םיילאקסיפו םייראטינומ םיצירמת סורפל ולחה תולשממהו םייזכרמה םיקנבה רושיא דעומל ןוכנ .תו דחב ודרי םוקעה  ךרוא ל כל תויתלשממה ח"ג
	 העפשהה יכ  רורב  ךא  ,תורבחה לש םיפטושה  םינותנב  יוטיב  ידיל  האב  אל  ןיידע  הנורוקה  סוריוו  תעפשה ,תוחודה המרל וחנצ ןיסב םיעובק םיסכנב העקשהו תויאנועמק תוריכמ ,יתיישעת רוציי ,שכר ידדמ .תיתוהמ הניה המרה ,2.4%-ל 2.9%-מ תימלועה החימצה תיזחת תא ןכדע OECD-ה ןוגרא .הירוטסיהב רתויב השלחה .דבלב 1.5%-ל תדרל היופצ תימלועה החימצה ,ימיטפוא תוחפ שיחרתב יכ ןייצו 2008 זאמ רתויב הכומנה ץאומ בצקב חנצ טפנה ריחמ – טרפב טפנלו ,ללכב ימלועה שוקיבה לע התעפשהו הנורוקה תוטשפתהל ליבקמב קמוע יבגל ימלוע הדימ הנקב תואדו רסוח תמייק הז בלשב ,יכ ןייוצי דוע .50% -כ לש רועישב הדירי םכיסו .הכשמו תולכלכבו ןוהה יקושב
	 :הרבחה לש יפסכה הבצמ .ד
	 :)ח"ש יפלאב( 31.12.19 םויל םייפסכה תוחודהמ םיירקיע םיינזאמ םינותנ ןלהל
	מ ךסמ רועישזאן 
	מ ךסמ רועישזאן 
	מ ךסמ רועישזאן 
	 31.12.2018
	מ ךסמ רועישזאן 
	 31.12.2019
	ותנ םינאמנזיים 

	םיסכנ: 
	םיסכנ: 

	 7%
	 7%
	 6,001
	 31%
	 61,756
	 תויסנניפ תועקשה

	 3%
	 3%
	 2,841
	 36%
	 71,053
	 הנשמ חוטיב יסכנ

	 52%
	 52%
	 43,587
	 9%
	 17,253
	 םינמוזמ הוושו םינמוזמ

	 35%
	 35%
	 29,156
	 16%
	 31,758
	 יתלב םיסכנו עובק שוכר םיישחומ

	 1%
	 1%
	 559
	 2%
	 4,080
	 תוחדנ השיכר תואצוה

	 2%
	 2%
	 1,453
	 6%
	 11,362
	 םירחא םיסכנ

	והתהו ןיובייח:תו 
	והתהו ןיובייח:תו 

	 46%
	 46%
	 38,577
	 19%
	 37,157
	  ןוה

	 5%
	 5%
	 4,002
	 45%
	 88,160
	 חוטיב יזוח ןיגב תובייחתה האושת ייולת םניאש

	 49%
	 49%
	 40,443
	 33%
	 65,391
	 םיללוכה( תוכז תורתיו םיאכז הימרפו הנשמ יחטבמ תונודקיפ )שארמ

	 -
	 -
	 -
	 3%
	 6,554
	 תורחא תויובייחתה

	 100%
	 100%
	 83,597
	 100%
	 197,262
	 יפסכה בצמה לע ח"ודה לכ ךס )ןזאמ(


	 רבמצדב  31 ל  סחיל ח"ש יפלא  83,597  -כל סחיב ₪ יפלא  197,262  -כב םכתסה  2019 רבמצדל   31 םו יל ןזאמה ךס תועקשהה ךס .חודה תפוקתב הרבחה תוליעפב יתועמשמה לודיגה תא ףקשמה ,136%  -כ לש רועישב לודיג  -  2018 ףוסל ₪ יפלא 6,001 לש ךסל סחיב ₪ יפלא 61,756 -כב ומכתסה 2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש תויסנניפה
	 ₪ יפלא 2,841 לש ךסל סחיב ₪ יפלא 71,053 ב חודה תנש ףוסב ומכתסה הנשמה חוטיב יסכנ .2018 תנש  .חודה תפוקתב הרבחה לש תיקסעה תוליעפה תחימצמ םיעבונ םג ל"נה םילודיגה .דקתשאל לודיגו האושת ייולת םניאש חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב לודיגל םיליבקמ םניה רומאכ םיסכנב םילודיגה ומכתסהש ,)שארמ ולבקתהש תוימרפ ןכו הנשמ יחטבמ לש תורתיו תונודקפ רקיעב( תוכז תורתיו םיאכזב ₪ יפלא 40,443 -כו ₪ יפלא 4,002-כל סחיב המאתהב ₪ יפלא 65,391 -ו ₪ יפלא 88,160- כב חודה תפוקתב  .דקתשא הליבקמ הפוקתב 43,587  -כ לש ךסל האוושהב ₪ יפלא  17,253  -כ לש ךסב ומכתסה  2019 רבמצדב   31 ם ויל ם ינמוזמ יוושו םינמוזמ תועקש
	  :ןוה תושירדו ןוה .ה
	 ,2018 תנש ףוסב ₪ יפלא 38,577 - ל האוושהב ₪ יפלא 37,157 ל םכתסה 2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה ןוה  .חודה תפוקתל ללוכה דספההמ האצותכ הניה ₪ יפלא 1,420 לש ךסב הדיריה יפל שרדנה ןוהה תמועל ח"ש יפלא  15,997 ל ש ךסב שרדנה ימצעה ןוהב ףדוע הרבחל  2019 רבמצדב   31 םויל ןוכנ 2018-ח"עשתה ,(חטבמ ןוישיר תלבקל שרדנה ירעזמ ימצע ןוה()חוטיב( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת סחיב הרבחה לש יאנובשחה ןוה סחי .חטבמ לש ןועריפ רשוכל ימצע ןוה רבדב תוארוה ןיינעב הנוממה רזוחו .175% וניה שרדנה ןוהל ילכלכ ןוערפ רשוכ סחי אשונב תולקה רבדב ,ןכ ומכ .ןלהל םייפסכה תוחודב 11 רואב האר םיפסונ םיטרפל 
	:תורחא תויובייחתה .ו
	 בקע רקי עב ן ניה תורחא תויובייחתהה .ח"ש יפלא  6,554  -ב  2019 רבמצדב   31 םו יל ומכתסה תורחא תויובייחתה םושיימ האצותכ ח"ש יפלא 5,561 -כ לש ךסב 2019 רבמצדב 31 םויב ומכתסהש תויסנניפ תויובייחתה תריצי ןיעקרקמב שומיש תויוכז לש סכנ םשרנ וז תובייחתה דגנכ ,תוריכח אשונב  IFRS  16 י אנובשח ןקת לש הנושארל  .ליעל 'ד ףיעס םג האר ,עובק שוכר ףיעס תרגסמב גצומה .ןלהל םייפסכה תוחודב 16 רואב האר תויסנניפ תויובייחתה רבדב םיפסונ םיטרפל
	 :דנדיביד .ז
	 . דנדיביד קלוח אל חודה תפוקתב
	:תוליעפה תואצות תריקס .ח
	 :ןלהל תופוקתל ללוכה )דספה( חוורה לע םייפסכה תוחודהמ םיירקיע םינותנ ןלהל
	 *10-12/2019
	 *10-12/2019
	 *10-12/2019
	 *1-12/2018
	 1-12/2019
	 

	 )(1,389
	 )(1,389
	 )(2,895
	 )863(
	הבוח בכר  חוטיב  תוליעפ ףנעב ל לוכ דספה 

	 )797(
	 )797(
	 -
	 )131(
	שוכר בכר חוטיב תוליעפ ףנעב ל לוכ דספה 

	 )25(
	 )25(
	 )86(
	 )86(
	 רחא שוכר תוליעפ ףנעב ללוכ דספה )תוריד(

	 )(2,211
	 )(2,211
	 )(2,981
	 )(1,080
	 – תוליעפה םוחתב ללוכ דספה כ"הס יללכ חוטיב

	 )39(
	 )39(
	 )132(
	 )196(
	 תסחוימ הניאש תוליעפמ ללוכ דספה  תוליעפה רזגמל

	 )(2,250
	 )(2,250
	 )(3,113
	 )(1,276
	 םיסמ ינפל ללוכ דספה

	 )743(
	 )743(
	 )489(
	 144
	 )סמ תבטה( הסנכה לע םיסמ

	 )(1,507
	 )(1,507
	 )(2,624
	 )(1,420
	 הנשל ללוכ דספה


	  .תוריכמ תוליעפב הרבחה הלחה הב ,2018 תנשל ןורחאה ןועברה תפוקתל תסחוימ ליעל 2018 – ב תוליעפה * .תפפוח הניא הנש לכב תוליעפה תפוקתו תויה ,2018 תמועל 2019 לש לודיגה רועיש גצומ אל רומאה רואל  
	 2,981 -כ לש דספה תמועל ,₪ יפלא 1,080 – כב 2019 תנשב םכתסה יללכ חוטיב רזגמב תוליעפה ימוחתמ דספהה תוליעפה ימוחתמ ללוכה דספהה ובש ןועבר ,2019 תנש לש ןורחאה ןועברב רקיעב רצונ דספהה .דקתשא ₪ יפלא ןועברב ולדגש ,תורחאה השיכרהו םוסרפה ,קווישה תואצוהב לודיג בקע ,תאז ;₪ יפלא 2,211 לש ךסב םכתסה .בחרה רוביצל הרבחה לש  טנרטניאה רתאב  ןייל ןוא  הריכמב תו סילופה קו ויש תליחתל ליבקמב  ,הנשה לש ןורחאה ,דבלב  ₪ יפלא  1,420  -כ לש ךסל םכתסהש הרבחה לש סמ  רחאל ל לוכה דספהב ןוטיק לח  2019  תנשב , תאז תורמל רקיעב עבונ ללוכה דספהב ןוטיקה .דקתשא הליבקמה הפוקתב ₪ יפלא 2,624 לש
	 :יללכה חוטיבה תרגסמב תוליעפה ימוחת )1
	 -הבוח בכר
	 ןועברבו 2018 תנשב ₪ יפלא 4,022 ל סחיב ₪ יפלא 85,784 לש ךסב המכתסה 2019 תנשב וטורב הימרפה 2019 תנ שב וטורב החוורוהש ה ימרפה  .₪ י פלא  12,436 ל ש ךסב המכתסה וטורב הימרפהה הנשה לש ןורחאה תמועל ₪ יפלא 13,347 לש ךסב ומכתסה ריישב וחוורוהש תוימרפהו ₪ יפלא 67,309 לש ךסב המכתסה הנשה לש ןורחאה ןועברב .2018 תנשב ₪ יפלא 107 ריישבו ₪ יפלא 361 לש ךסב וטורב תוחוורומ תוימרפ יפלא 4,181 לש ךסל ריישב תחוורמה הימרפהו ₪ יפלא 21,635 לש ךסל המכתסה וטורב תחוורמה הימרפה ןועברב וטורב הימרפה םאתהבו 2018 תנש לש יעיברה ןועברב הלחה הז ףנעב תוליעפה יכ שגדוי .ח"ש יעיברה ןועברב 12,436 ל
	  -שוכר בכר
	 המכתסה הנשה וטורב החוורוהש הימרפהו ח"ש יפלא 14,517 לש ךסב המכתסה חודה תנשב וטורב הימרפה ןיגב הימרפ המשרנ אל דקתשא( חודה תנשב הלחה הז ףנעב תוליעפה יכ ןייוצי .ח"ש יפלא 10,221 לש ךסב  .)הז תוליעפ םוחת 131-כ לש ירעזמ םוכסב םכתסה חודה תנשב המייתסהש הנשב שוכר בכר ףנעב םיסימ ינפל ללוכה דספהה תפוקתב הכומנ תחוורומ הימרפל סחיב תויללכו הלהנה תואצוה לש הובג סחי וניה דספהה רוקמ ,ח"ש יפלא קר רצונ חודה תנשב דספהה .תוליעפה לש הז יתלחתה בלשב לדוגל ןורסחהו  הרבחה לש תינושארה תוליעפה השיכרהו םוסרפה ,קווישה תואצוהב הילע בקע תאזו ₪ יפלא  797 ל ש ךסל םכתסהו הנשה לש ןורחאה ןועב
	 -רחא שוכר חוטיב ףנע
	 הפוקתב הז ףנעב תוליעפה יפקיה .דבלב תורידה יחוטיב םוחתב םניה 2019 תנשל הז תוליעפ ףנעב םינותנה הובג תועובק הלהנה תואצוה סחי בקע הפוקתב ח"ש יפלא 86 לש דספה הגיצה הרבחהו ,םיחינז םניה ליעל .חודה תפוקתב תחוורמה הימרפל סחיב
	 :תועקשהמ םיחוור )2
	 םיחוור הרבחלו םייסנניפ םיסכנב עיקשהל הלחה הרבחה תפטושה התוליעפמ קלחכו חודה תפוקתב תועקשהמ םיחוור 2018 תנשב .2019 תנשב ח"ש יפלא 2,926 לש ךסב דספהו חוור חודב םיגצומה ,תועקשהמ .העקשהל םייסנניפ םיסכנ ורבצנ םרט הרבחלו תויה חינז םוכסב ויה 
	 :תוליעפ ימוחת םיווהמ םניאש תורחא תואצוהו תוסנכה )3
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	  )24,151 (
	  ת פטוש ) תוליעפל ושמישש( ת וליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ


	       םיעבונה תויסנניפ תועקשה לש וטנ תוריכמו תושיכר םיללוכ תפטוש תוליעפמ  םינמוזמה ימירזת )1 ( .ח וטיב יזוח ןיגב תוליעפהמ        .םיי פסכה תוחודהמ ד רפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה

	באור 1 עמ 96àה תויסנניפ תועקשה לש וטנ תוריכמו תושיכר םיללוכ תפטוש תוליעפמ  םינמוזמה ימירזת )1 ( .ח וטיב יזוח ןיגב תוליעפהמ        .םיי פסכה תוחודהמ ד רפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
	 יל לכ   -  :1 רו אב
	  20 םויב הלביקו ,2018 רא וניב 1 םויב לארשיב הדגאתה )הרבחה  - ןלהל( מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו .א  .יללכה חוטיבה יפנעב לארשיב חטבמכ לועפל ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושרמ ןוישיר 2018 ינויב תולעבב הרבח הניה הרבחה .אבס רפכ ,12 ןורשה ךרד הניה הרבחה לש םושרה הדרשמ תבותכ  .)טראה – ןלהל( מ"עב לטיגיד טראה ,םאה תרבח ידיב תוקזחומ היתוינמ לכש ,תיטרפ הרבח ,)לטיגיד .וי   –  ןלהל( מ"עב לטיגיד .וי ידי לע ,היתוינמ תיברמב הקזחה תועצמאב תטלשנ  טראה .םירה ריעצ ןצינ לשו )ותטילשב הרבח תועצמאבו הרישי הקזחהב( לשנייו לימא לש האלמ תולעבב
	 םיסכנ תשיכרו תוינמ תאצקה .ב
	 .טראהל הרבחה תוינמ תאצקה דגנכ ןמוזמב ח"ש ינוילימ  5  הרבחל טר אה הריבעה  2018 י נויב  18 םו יב  ,עובק שוכר( חטבמכ התוליעפל םישרדנה םיסכנה תא הרבחל טראה הריבעה 2018 ינויב 19 םויב םייטנוולר םילודומ ןווגמ תללוכה ,תיחוטיב הביל תנכות תוברל ,)תורחא תונכותו הרמוח יביכר ,רומאכ תרבעומה הבילה תנכותב טראהל ויהש תויניינקה תויוכזה םללכבו חטבמכ הרבחה תוליעפל .ח"ש יפלא 27,675 לש  יוושב ,ה כרענש יווש תכרעהל םאתהב ,ןגוהה םיווש סיסב לע ורבעוה ,הרבחל טראהמ ורבעוהש םיסכנה ה עצוב רומאכ םיסכנה תרבעה .PWC דרשממ יוושה ךירעמ ידי לע ,הרבחל םתרבעה דעומל ךומסב א  104 ףיעסל םאתהב םיסכנה תרבעה לע החוויד הרבח
	 יסנבלוס רטשמ םושייו רוביצל ןובשחו ןיד אשונב ןוהה קוש תושרמ הרבחה הלביקש תולקה .ג
	 ק וש תושרמ תומייוסמ תולקה הלביק הרבחה ,לארשיב חטבמכ לועפל ןוישיר תלבק ךילהמ קלחכ .)2018 י נויב 20 - ן וישירה תלבק םוי( ףקותל ןוישירה תסינכ דעוממ תונוש תופוקתל ןוהה :םייפסכ םיחווידלו רוביצל יוליגל תועגו נ ולבקתהש תולקההמ קלח
	 ,םיי תפוקתה תוחודב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד יוליג לש םוסרפה תא תוחדל תיאשר הרבחה - .2020 רבמצדב 31 ינותנ ןיגב הנושארל רוביצל םסרופיש ךכ
	 ה נבמ 2017-1-20 רזוחל םאתהב ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי חוד לע תרוקיבה לש םייתנשב היחד -  ןועריפ רשוכ רטשמ אשונב חוטיבה תורבח לש טנרטניאה רתאבו יתפוקתה חודב שרדנה יוליגה , 2018 רב מצדב  31 י נותנ לע הנושארל השעית תרוקיבהש םוקמבש ךכ ,Solcency II סס ובמ ילכלכ ה אור לש דחוימ חוד שיגת הרבחה וז הפוקתב(  2020 רבמ צדב  31 י נותנ לע הנושארל השעית איה .)עבק ייש יפכ םיבושיחהו םיכילהתה  לע רקבמ ןובשח
	 .2020 ינויב 30 ינותנמ לחה השעייש ךכ יסנבלוס רזוח יפל יתנש יצחה בושיחה תליחת תייחד -
	 תוטרופמה יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב רבדב תוארוהה םושיי תא תוחדל תיאשר הרבחה - ה רקב" 2010-9-7 ו "יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב לע הלהנהה תוירחא" 2009-9-10 םירזוחב תו ארוהל תועגונה יוליגה תושירד תא תוברל ,"םייוליגו תוחוד תורהצה-יפסכ חוויד לע תימינפ ד עוממ םייתנש לש הפוקתל ,דחואמה רזוחל 5 רעשב 4 קלח 1 קרפל  5 ףיעסב תוטרופמהו ולא .ף קותל ןוישירה תסינכ
	 )ך שמה( ילל כ -  :1 רו אב
	 )ךשמה(  יסנבלוס רטשמ םושייו רוביצל ןובשחו ןיד אש ונב ןוהה קוש תושרמ הרבחה הלביקש תולקה .ג
	 :  ןלהלכ ,ל"נה תולקהה תכראה הנוממה רשיא 2020 ראורבפב 16 םו יב ,ליעל רומאל ךשמהב
	 ה שעת תרוקיבהש םוקמבש ךכ ,ילכלכ ןועריפ סחי חוד לע תרוקיבה לש תפסונ הנשב הייחד -  2021 רבמ צדב  31 י נותנ רובע הנושארל ה שעת תרוקיבה ,2020 רבמ צדב  31 י נותנ רובע הנושארל הנושארל תרוקיבה םושייל דע .תוחפל  120% לש  יאנובשח ןועריפ רשוכ סחיב הרבחה תדימע ךות רבמצדב 31 ינותנ רובע םיחוויד ןוהה קוש תושרל ריבעת הרבחה 2021 רבמצדב 31 ינותנ רובע  .2020 רבמצדב 31 ינותנ רובעו  2019
	  2022 ינויב 30 ינותנמ לחה השעייש ךכ יסנבלוס רזוח יפל יתנש יצחה בושיחה תליחת תייחד -  ילכלכ ןועריפ רשוכ סחי לשל בושיח ינדמוא ןוהה קוש תושרל ריבעת הרבחה דעומ ותואל דעו(  .2021 ינויב 30 ינותנ רובעו  2020 י נויב 30 ינותנ רובע
	 תאזו ,2020 רבמ צדב  31  םויל יפסכה חודהמ לחי   )SOX( יפסכה חווידה לע תימינפה הרקבה  םושי -2009- םיידסומ םיפוג רזוחב תוטרופמה יפסכה חווידה לע תימינפ הרקב רבדב תוארוהל סחיב ה רקב"  2010-9-7 םי ידסומ םיפוג רזוחב ,"יפסכ חוויד לע תימינפ הרקב לע הלהנהה תוירחא"  9-10 תו ארוהל תועגונה יוליגה תושירד תא תוברל ,"םייוליגו תוחוד תורהצה-יפסכ חוויד לע תימינפ  .דחואמה רזוחל 5 רעש ב 4 ק לח 1 קרפל  5 ףיעסב תוטרופמהו ולא
	 חטבמכ הרבחה תוליעפ .ד
	 ,)׳ג דצו ימצע( שוכר  - י עונמ בכר חוטיב ,הבוח בכר חוטיב : ןלהלכ ,יללכ חוטיב יפנעב תקסוע הרבחה  . תורידה חוטיבמ קלחכ םידיבעמ תוירחאו ׳ג דצ תובח חוטיבו תוריד חוטיב  .הקוויש לחה םרטש ,אתנכשמ בגא הריד חוטיבל הסילופ הרבחל ןכ ומכ
	  ןזאמה ךיראת רחאל ,לארשיב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה  .ה
	 תמרגנה ,)הימדנפ( תימלוע הפיגמ תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה ,2020 ץרמב 12 םויב .)COVID-19)  הנורוקה סוריומ   לע ףיקעו רישי ןפואב תועיפשמש תובר תולבגמ תוללוכ ,לארשיב ןכו ,םלועב תולשממה תובוגת רסוח םיללוכ ףיגנה תוטשפתה לש םלועה יבחרב תועפשהה .תוילבלולגהו תוימוקמה תולכלכה תובר תונידמב רגסו תולבגה לש םידקת ירסח םיעצמא תטיקנו ,םייתועמשמ ילכלכו יתרבח תוביצי  .)לארשי ללוכ(  םירכינ םידספה 2020 ץרמ שדוחב ומרגנ הרבחל םגו ,תוכשמנו תודח תודירי תווח םלועה תוסרוב ה רבחה לש תועקשהה קיתב ומשרנ ,ןזאמה ךיראת רחאל .ורטסונה ק ית לש ןוהה קושב תועקשה לשב רס וח םייק ,תוחודה 
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	 .םימד תוברל תוימרפ-  תוימרפ    .חודה תנשל תוסחייתמה תוימרפ- ו חוורוהש תוימרפ    םידדצ רבדב IAS 24 )2009( ימואלניב תואנובשח ןקתב םתרדגהכ םירוש ק םידדצ-  .םירושק    ,)חטבממ שרדנה ילמינימ ימצע ןוה( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת- ןוהה  תונקת   .ןנוקית לע ,1998-ח"נשתה     העקשה יללכ( )למג תופוק( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת- ה עקשה יכרד תונקת  .ןנוקית לע ,2012-ב"עשתה ,)םיידסומ םיפוג לע םילחה    .ת ויולתה תועיבתבו חוטיבה תודותעב הנשמה יחטבמ לש םקלח- הנשמ חוטיב יסכנ     העקשה יללכ( )למג תופוק( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקת- ה עקשה יכרד תונקת  .2012-ב"עשתה ,)םיידסומ םיפו
	 םיי פסכה תוחודה תכירע סיסב -  :2 רו אב
	 םיימואלניב יפסכ חוויד ינקתב הדימע לע הרהצה .א
	 )"IFRS" :ןלהל( םיימואלניב יפסכ חוויד ינקתל םאתהב הרבחה ידי לע ונכוה םייפסכה תוחודה  1981-א"משתה ,)חוטיב( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחב ועבקנש יפכ יוליגה תושירדל םאתהבו  .ויפ לע ונקתוהש תונקתהו  .2020 ץרמב 30 םו יב הרבחה ןוירוטקריד ידי לע ורשוא םייפסכה תוחודה
	 ה גצה עבטמו תוליעפ עבטמ .ב
	 .בורקה ףלאל םילגועמו ,הרבחה לש  תוליעפה עבטמ וניהש ,ח"שב םיגצומ םייפסכה תוחודה .הרבחה תלעופ הב תירקיעה תילכלכה הביבסה תא  גציימש עבטמה  וניה  לקשה
	 הדידמה סיסב .ג
	  :םיאבה תויובייחתההו םיסכנה טעמל תירוטסיהה תולעה סיסב לע ונכוה תוחודה
	  ;דספהו חוור ךרד ןגוה יוושב םידדמנה םיסנניפ םירישכמ -
	 ;םיחדנ םיסמ תויובייחתהו יסכנ -
	  ;םידבועל תובטה ןיגב  תויובייחתהו םיסכנ -
	 ;הנשמ חוטיב יסכנו חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה -
	 .ת ושרפה -
	 תו ינידמה ירקיע רבדב ,3 רואב האר ולא תויובייחתהו םיסכנ לש הדידמה ןפוא רבדב ףסונ עדימל רו אב םג האר עובקה  שוכרהו םיישחומ יתלבה םיסכנה לש הדידמה סיסב רבדב עדימל .תיאנובשחה .ליעל 'ב 1
	 ילועפתה רוזחמה תפוקת 
	 םה  רשא יללכ חוטיבב תויובחו הבוח יפנע טעמל ,הנש הניה הרבחה לש ילועפתה רוזחמה תפוקת ."ךורא בנז" ילעב
	 ח ווידה הנבמ .ד
	 תקפסמה ,וז הגצה .ףטוש אלל ףטוש ןיב הנחבה אלל תוליזנ רדס יפל וגצוה  יפסכה בצמה לע תוחודה תו חוד תגצה" - 1 'סמ )IAS( ימואלניב תואנובשח ןקת תא תמאות ,רתוי יטנבלרו ןמיהמ עדימ .הנוממה תויחנה תא תמאותו "םייפסכ .תול יעפה ןייפאמ תטיש יפל דספההו חוורה יטרפ תא גיצהל הרחב הרבחה 
	 )ך שמה( םייפסכה תוחודה תכירע סיסב -  :2  ר ואב
	 םייפסכה תוחודה תכירעב תוחנההו םינדמואה ,םילוקישה ירקיע .ה
	 ועבקנש  תוארוהלו תונקתל ,חוקיפה קוחל םאתהבו IFRS -ל םאתהב םייפסכה תוחודה תכירעב תו חנה תוברל תוחנהו םינדמואב עייתסהלו ,תוכרעהב תעד לוקיש ליעפהל הרבחה תלהנה תשרדנ םכרע לעו תיאנובשחה תוינידמה םושיי לע םיעיפשמ רשא ,)םינדמוא :ןלהל( םייראוטקא םינדמואו תו יהל תולולע לעופב תואצותהש רהבוי .תואצוהו תוסנכה ימוכס לעו ,תויובייחתהו םיסכנ לש תוכרעה לע םיססובמ םייפסכה תוחודב םילולכה םיירקיעה םינדמואה .הלא םינדמואמ תונוש .ת וינוציח יווש תוכרעה לע ןכו תויראוטקא םילוק ישה םהלש ,םיאבה םיאשונה תא הלהנהה הלקש הרבחה לש תיאנובשחה תוינידמה י רקיע םושיי ךילהתב :םייפסכה תוחודב ורכוהש םימוכסה לע רתויב תיתו
	1.  חוטיב יזוח גוויס 
	 תלקוש הלהנהה .רחא דצמ יתועמשמ יחוטיב ןוכיס חקול חטבמה םהב  םיזוח םניה חוטיב יזוח  יחוטיב ןוכיס תחיקלב םיכורכ םה םאה ,םימוד םיזוח לש הצובק יבגל וא ,הזוחו הזוח לכ יבגל  .חוטיב יזוחכ  םגווסל ש י ןכ  לעו יתועמשמ
	2. תויסנניפה תועקשהה דועיו גוויס 
	:תו אבה תוצובקל תויסנניפה תועקשהה תא דעיילו גווסל הטילחה הרבחה תלהנה .ןגו ה יוושב םידדמנה םייסנניפ םיסכנ - .)םיבי יחו  תואוולה( תתחפומ תולעב םידדמנה בוח יסכנ - .ןלהל 9 רואב האר ףסונ עדימל
	3. תעד לוקישו םינדמואב שומיש 
	 תנכהב םישמשמה ,ןלהלו ליעל רומאכ ,םייראוטקאו םייאנובשח םינדמוא לש םשוביג תעב  םיעוריאו תוביסנל רשאב תוחנה חינהל הרבחה תלהנה תשרדנ ,הרבחה לש םייפסכה תוחודה  הרבחה תלהנה תססבתמ ,םינדמואה תעי בקב ה תעד לוקישב .תיתועמשמ תואדוו יאב םיכורכה תוביסנל םאתהב תוריבס תוחנה לעו םיינוציח םימרוג ,תונוש תודבוע ,רבעה ןויסינ לע .ןדמוא לכל תומיאתמה םירכומ םייאנובשח םינדמואב םייוניש .ףטוש ןפואב םירקסנ םסיסבבש תוחנההו םינדמואה .תעפשומ תידיתע ה פוקת לכבו םינדמואה  ונקות הבש  הפוקתב תא תונשל יושע םהב יתוהמ יוניש רשאו הרבחה ידי לע ובשוחש םינדמואה רבדב עדימ ןלהל :םי יפסכה תוחודב תויובייחתהו םיסכנ ל

	עמוד 101Ùשמשמה ,ןלהלו ליעל רומאכ ,םייראוטקאו םייאנובשח םינדמוא לש םשוביג תעב  םיעוריאו תוביסנל רשאב תוחנה חינהל הרבחה תלהנה תשרדנ ,הרבחה לש םייפסכה תוחודה  הרבחה תלהנה תססבתמ ,םינדמואה תעי בקב ה תעד לוקישב .תיתועמשמ תואדוו יאב םיכורכה תוביסנל םאתהב תוריבס תוחנה לעו םיינוציח םימרוג ,תונוש תודבוע ,רבעה ןויסינ לע .ןדמוא לכל תומיאתמה םירכומ םייאנובשח םינדמואב םייוניש .ףטוש ןפואב םירקסנ םסיסבבש תוחנההו םינדמואה .תעפשומ תידיתע ה פוקת לכבו םינדמואה  ונקות הבש  הפוקתב תא תונשל יושע םהב יתוהמ יוניש רשאו הרבחה ידי לע ובשוחש םינדמואה רבדב עדימ ןלהל :םי יפסכה תוחודב תויובייחתהו םיסכנ ל
	 )ך שמה( םיי פסכה תוחודה תכירע סיסב -  :2 רו אב
	 )ך שמה( םייפסכה תוחודה תכירעב תוחנההו םינדמואה ,םילוקישה ירקיע    .ה
	3    .תעד לוקישו םינדמואב שומיש  )ךשמה(  ןגוה יווש תעיבק 
	  תויובייחתהו םיסכנ לש ןגוהה יוושה תא עובקל הרבחה תשרדנ ,םייפסכה תוחודה תנכה ךרוצל .םימיוסמ לככ קושהמ םיפצנ םינותנב הרבחה תשמתשמ ,תובייחתה וא סכנ לש ןגוהה יוושה תעיבקב  םינותנה לע ססבתהב ןגוהה יוושה גרדמב תומר שולשל תוקלוחמ ןגוה יווש תודידמ .ןתינש :ן מקלדכ ,הכרעהב ושמישש  .םיהז תויובייחתה וא םיסכנל ליעפ קושב )םימאותמ אל( םיטטוצמ םיריחמ :1 המר - .ליעל 1 המרב םילולכ םניאש , ןיפיקעב ו א ןירשימב ,קושהמ םיפצנ םינותנ :2 המר -  .םיפצנ קוש ינותנ לע םיססובמ םניאש  םינותנ :3 המר - :םיאבה םירואיבב ללכנ ןגוה יווש תעיבקב הרבחה תא  ושמישש תוחנהה תודוא ףסונ עדימ  .תויסנניפ תועקשה -9 רואב 
	 ב"הרא לש רלודה לש גיציה ןיפילחה העשבו דדמב םייונישה לע םיטרפ .ו
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	 תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 הלא תוחודב תוגצומה תופוקתה לכל תויבקעב ומשוי ןלהל תטרופמה תיאנובשחה תוינידמה יללכ  .הרבחה ידי לע
	 ילל כ חוטיב יזוח .א
	 .ןלהל 'ט 3 רו אב האר - הסנכהב הרכה )1
	 .ןלהל 'ט 3 רו אב האר - הסנכהב הרכה )1
	 קוליס ,רתיה ןיב ,ללוכ ריישו וטורב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת ףיעס )2 ו עריאש תויולת ,תועיבת בושיל תופיקע תואצוה ,ומלושש תועיבת ןיגב תורישי לופיט תויולעו  .תמדוק הנשב ומשרנש תויולתה תועיבתל השרפהה ןוכדע ןכו ,חודה תנשב
	  תויולתה תועיבתהו חוטיבה תודותע :תוחדנ השיכר תואצוהו חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה )3 תו עיבתבו הדותעב הנשמ יחטבמ לש םקלחו ,חוטיב יזוח ןיגב תוי ובייחתה ףיעסב תולולכה ובשו ח ,יללכ חוטיבב תוחדנה השיכרה תואצוהו ,הנשמ חוטיב יסכנ ףיעסב לולכה ,תויולתה  בושיחל תולבוקמ תויראוטקא תוטישו ה נוממה תויחנה ,תודותע בושיח תונקתל םאתהב הנוממה ראוטקאה לש ותעד לוקישל םאתהב תומשוימה ,תויולת תועיבת
	 :ללוכ ,חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה ףיעס )4
	 ימד תא תפקשמ וז השרפה ,)Unearned Premium Reserve( החוורוה םרטש הימרפל השרפה .א .חווידה ךיראת רחאלש חוטיב תפוקתל םיסחייתמה חוטיבה
	 ימד תא תפקשמ וז השרפה ,)Unearned Premium Reserve( החוורוה םרטש הימרפל השרפה .א .חווידה ךיראת רחאלש חוטיב תפוקתל םיסחייתמה חוטיבה
	 ה דימב ,תשרדנש לככ ,תמשרנ וז השרפה .)Premium Deficiency( רסחב הימרפל השרפה .ב תולעה תא הסכמ הניא )תוחדנה השיכרה תואצוהה יוכינב( החוורוה םרטש הימרפהו  .חוטיבה יזוח ןיגב היופצה
	 :ןלהל טרופמכ תוטישה יפל תובשוחמה תויולת תועיבתו חוטיב תודותע .ג
	 תו אצוה .תיראוטקא הכרעה יפל וללכנ ןהב הנשמה יחטבמ לש םקלחו תויולת תועיבת .1 ע צובמ יראוטקאה בישחתה .תיראוטקא הכרעה יפל תוללכנ תועיבת בושייל תופיקע .הרבחה ראוטקא ,סטוק טראויטס ר"ד ידי לע
	 תו אצוה .תיראוטקא הכרעה יפל וללכנ ןהב הנשמה יחטבמ לש םקלחו תויולת תועיבת .1 ע צובמ יראוטקאה בישחתה .תיראוטקא הכרעה יפל תוללכנ תועיבת בושייל תופיקע .הרבחה ראוטקא ,סטוק טראויטס ר"ד ידי לע
	 יללכ חוטיבב תויובייחתהה תותואנ תקידב .2
	 י בטימה גהונה תונורקע יפ לע יללכ  חוטיבב  תויובייחתהה  תותואנ  תא  תנחוב  הרבחה  .ןלהל 7ה24 רואבב טרופמכ
	 תו עיבתה לש תויראוטקאה תוכרעהה בושיחב ןובשחב םיאבומ םידירשו םיבוביש .3 .ת ויולתה
	  תושרפה תללוכ ןתרתיו יראוטקא סיסב לע ןרקיעב תובשוחמ תויולתה תועיבתה .4 .IBNR -ל שרדנש לככ תומיאתמ
	 תו יללכו הלהנה תואצוהו םינכוסל תולמע תוללוכ יללכ חוטיבב תוחדנ השיכר תואצוה .5  השיכרה תואצוה .וחוורוה םרטש תוימרפל תוסחייתמה ,תוסילופ תשיכר םע רשקב תונקתב ועבקנש ,םיינקת םירועיש יפל וא לעופב תואצוהה ירועיש יפל תובשוחמ .םהבש ךומנה יפל ,דרפנב ףנע לכל ,החוורוה םרטש הימרפהמ זוחאכ ,חוקיפה
	 חוטיבה תורבח דוגיא דילש בכר חוטיבל ילארשיה רגאמהמ םילבקתמה םיקסע .6 ,ןזאמה ךיראתל דע םילבקתמה םיחוויד סיסב לע םיללכנ ,)"לופה" – ןלהל( לארשיב .םהב הרבחה תופתתשה רועישל םאתהב
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	 םייסנניפ םירישכמ .ב
	1. םירזגנ םניאש םייסנניפ םיסכנ 
	 :םיסנניפ םיסכנב הנושארל הרכה םיסכנה רתי .םתורצוויה דעומב תונודקיפבו םיביי חו תואו ולהב ה נושארל הריכמ הרבחה  ןגוה יוושל ודעוי רשא םיסכנ תוברל ,)regular way purchase( הליגרה ךרדב םישכרנה םייסנניפה דצל תכפוה הרבחה וב )trade date( הקסעה תרישק דעומב הנושארל םירכומ ,דספהו חוור ךרד .סכנה תא רוכמל וא תונקל ה רבחה הבייחתה ו ב ד עומה עמשמ ,רישכמה לש םיי זוחה םיאנתל  ם יבייחו  הייבגל תוימרפ , בוח  ירישכמבו  תוינמב  תועקשה  םיללוכ  םירזגנ  םניאש  םייסנניפ  םיסכנ .םינמוזמ יוושו םינמוזמו םירחא
	2.  םייסנניפ םיסכנ דספהו חוור ךרד ןגוה יוושב 
	  ד עוי םא וא רחסמל קזחומ אוה םא ,דספהו חוור ךרד ןגוה יו וש יפל דדמנכ גווסמ יסנניפ סכנ םא ,דספהו חוור ךרד ןגוה יוושל םידעוימ םייסנניפ םיסכנ .וב תינושארה הרכהה תעב הזככ  ,ןגוהה םיווש לע ססבתהב הריכמו הינק תוטלחה תלבקמו הז גוסמ תועקשה תלהנמ הרבחה  דועייה םא  .העקשהה תייגטרטסא וא םינוכיסה לוהינ תא הרבחה ה דעית ובש ןפואל םאתהב בלו שמ רישכמב רבודמ םא וא  ,)an accounting mismatch( תי אנובשח תויבקיע רסוח עונמל דעונ .ןתווהתה םע דספהו חוורל תופקזנ סוחייל תונתינה  הקסעה  תויולע  .ץבושמ רזגנ ללוכה
	3.  םיבייחו תואוולה 
	 םינתינה וא םיעובק םימולשת ילעב ,םירזגנ םניאש םייסנניפ םיסכנ םניה םיבייחו תואוולה  תויולע תפסותב ןגוה יוושב הנושארל םירכומ ולא םיסכנ .ליעפ קושב םיריחס םניאש  העיבקל תתחפומ תולעב םידדמנ םיבייחו תואוולה ,תינושארה הרכהה רחאל .סוחייל תונתינה הקסע .ךרע תדירימ םידספה יו כינבו תיביטקפאה תיבירה תטישל םאתהב
	4.  םינמוזמ יוושו םינמוזמ 
	  יווש .השירד יפל תונודק יפו ידיימ שומישל םינמוזמ תורתי םיללוכ םינמוזמ יוושו םינמוזמ דעומל דעו ירוקמה הדקפהה דעוממ ןמזה ךשמ רשאכ רצק ןמזל תועקשה םיללוכ םינמוזמ םימוכסל לקנב הרמהל תונתינ רשא ההובג תוליזנ תמרב ,םישדוח השולש דע וניה ןוידפה םניא רשאו יוושב םייוניש לש יתועמשמ יתלב ןוכיסל תופושח רשאו םינמוזמ לש םיעודי .דובעשב םילבגומ
	5.  ןגוה יוושב םידדמנה םייסנניפ םיסכנ 
	 י וושב הנושארל הרכהה רחאל םידדמנ תתחפומ תולעב םידדמנ םניאש םייסנניפה םיסכנה לכ  .דספהו חוורל םיפקזנ ןגוהה םייוושב םייונישה לכ רשאכ ,ןגוה
	6.  ןגוהה יוושה תעיבק 
	  ידי לע עבקנ םירדסומ םייסנניפ םיקוושב ליעפ ןפואב תורחסנה תועקשה לש ןגוהה יוושה תועצמאב עבקנ ןגוהה יוושה ,ליעפ קוש ןיא ןהלש תועקשה ןיגב .חווידה ך יראתב קושה יריחמ יאנתב הנורחאל ועצובש תואקסע לע תוססבתה תוללוכ וליא תוטיש .הכרעה תוטישב שומיש וא םינמוזמ ימירזת ןוויה ,ותוהמב המוד רחא רישכמ לש יחכונה קושה יוושל תוסחייתה ,קוש בשוחמ ,תונודקיפו תואוולה ,תוריחס יתלב בוח תורגא לש ןגוהה יוושה .תורחא הכרעה תוטיש  ידי לע םיעבקנ ןוויהל תיבירה ירועיש רשאכ םינמוזמה ימירזת ןוויה לע ססובמה לדומ יפל .םינושה ןוכיסה יגורידל סחיב תויביר טוטיצ תקפסמה הרבח 
	 )ך שמה(  תיאנ ובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 )ך שמה( םיסנניפ םירישכמ    .ב
	7. םייסנניפ םיסכנ תעירג 
	 סכנהמ  םיעבונה  םינמוזמה  ימירזתל  הרבחה  לש  תויזוחה  תויוכזה  רשאכ  םיערגנ  םייסנניפ  םיסכנ  םיע בונה םינמ וזמה ימירזת תא לבקל תוי וכזה תא הריבעמ הרבחה רשאכ וא ,תועקופ יסנניפה .השעמל  םירבוע  יסנניפה  סכנה  לע  תולעבהמ  תובטההו  םינוכיסה  לכ  הב  הקסעב  יסנניפה  סכנהמ סכנכ דרפנב תרכומ הרבחה  ידי  לע הרמשנ ו א ה רצונ רשא ו רבעוהש םייסנניפ םיסכנב תוכז לכ  .תובייחתה וא  ה קסעה  תרישק  ד עומב  תורכומ ,) regular way sale(  ה ליגרה  ךרד ב  תושענה  םיסנניפ  םיסכנ  תוריכמ סכנה תא רוכמל הרבחה ה בייחתה וב דעומב ,עמשמ ,)trade date(
	8. םירזגנ םייסנניפ םירישכמ 
	 םע דספהו חוורל תופקזנ סוחייל תונתינה הקסע תויולע .ןגוה יוושב הנושארל םירכומ םירזגנ  ןגוהה יוושב םייונישהשכ ,ןגוה יוושב םירזגנה םידדמנ ,הנושארה הרכהה רחאל .ןתווהתה :ןלהל ראותמכ םילפוטמ ילכלכ רודיג םיסכנ לש ילכלכ רודיגל םישמשמה םירזגנ םירישכמ יבגל תמשוימ הניא רודיג תואנובשח  םיפקזנ הלא םירזגנ לש ןגוהה יוושב םייונישה .ץוח עבטמב םיבוקנה תויסנניפ תויובייחתהו .ןו מימ תואצוה וא תוסנכהכ ,דספהו חוורל
	9. חתהםירזגנ ןניאש תויסנניפ תויוביי 
	  16 רואב האר( תינומימ הריכח ןיגב תויובייחתה :תוללוכ םירזגנ ןניאש תויסנניפ תויובייחתה .)ןלהל תויסנניפ תויובייחתהב הנושארל הרכה תו יובייחתהה רתי .םתורצוויה דעומב וקפנוהש בוח ירישכמב הנושארל הריכמ הרבחה םיאנתל דצל תכפוה הרבחה וב  )trade date( הקסעה תרישק דעומב הנושארל תורכומ תויסנניפה  תויולע לכ יוכינב ןגוה יוושב הנושארל תורכומ תויסנניפ תויובייחתה .רישכמה ל ש םייזוחה  תולעב תודדמנ תויסנניפ תויובייחתה ,הנושארל הרכהה רחאל .סוחייל תונתינה הקסעה  .תיבי טקפאה תיבירה תטישל םאתהב תתחפומ  תויסנניפ תויובייחתה תעירג איה  רשאכ וא תעקופ ,םכסהב טרופמכ ,הרבחה תוביוחמ רשאכ תוערגנ תויסנניפ תויובייחתה  .ה לטוב וא
	 )ך שמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	)ךש מה( םיסנניפ םירישכמ   .ב
	10.  ןגוה יווש יפל םידדמנ םניאש דדמ ידומצ תויובייחתהו םיסכנ 
	  םיכרעושמ .ןגוה יווש יפל םידדמנ םניאש ,דדמ ידומצ םייסנניפ תויובייחתהו םיסכנ לש םכרע  .לעו פב דדמה תיילע רועישל םאתהב הפוקת לכב
	 ע ובק שוכר .ג
	1.  הדידמו הרכה 
	 .ךרע תדירימ םירבטצמ םידספהו רבצנש תחפ יוכינב תולעה יפל םידדמנ עובק שוכר יטירפ  תולעמ קלחכ תנווהמ ,סחייתמה דויצה לועפתמ דר פנ יתלב קלח הווהמה ,השכרנש הנכות תולע  .הז דויצ וכרעל סכנה תעירגמ וטנ הרומתה תאוושה יפל עבקנ עובק שוכר טירפ תעירגמ דספה וא חוור דספהו חוור חודב תוסנכה ףיעסב וטנ רכומו ,םירפסב
	2. ובקוע תויולע ת 
	 םירפסב ךרעהמ קלחכ תורכומ תורחא תובקוע תויולעו עובק שוכר טירפמ קלח תפלחה תולע הרבחה לא םורזת ןהב המולגה תידיתעה תילכלכה הבטהה  יכ יופצ םא עובק שוכר ותוא לש  הקוזחת תויולע .ערגנ ףלחוהש קלחה לש םירפסב ךרעה .ןמיהמ ןפואב הדידמל תנתינ  ןתולע יכו .ןתו והתה םע דספהו חוורל תופקזנ תופטוש
	3. תחפ 
	 םוכס .םיישומישה וייח ךרוא ינפ לע סכנ לש תחפ-רב םוכסה לש תיתטיש האצקה אוה תחפ .ולש ריישה ךרע יוכינב ,תולעה תא ףילחמה רחא םוכס וא ,סכנה לש תולעה אוה תחפ רב  תנמ לע  םישורדה בצמלו םוקימל עיגה אוה רשאכ ונייהד ,שומישל ןימז אוה רשאכ תחפומ סכנ .הלה נהה הנווכתהש ןפואב לועפל לכוי אוהש לכ לש ישומישה םייחה ךרוא ןדמוא ינפ לע רשיה וקה תטיש יפל דספהו חוור חודל ףקזנ תחפ  .עובקה שוכרה יטירפמ קלח  :ןמקלדכ וניה תויתאוושהה תופוקתבו תפטושה הפוקתב שומיש השענ םהב תחפה ירועיש 33% -20%  הנכותו םיבשחמ 15%-6%  דויצו טוהיר  לכב תוחפל שדחמ םינחבנ ריישה ךרעו ישומישה םייחה ךרוא ,תחפה תטיש רבדב םינדמואה  .חוויד
	 )ך שמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 םיי שחומ יתלב םיסכנ .ד
	  םיי שומישה םייחה ךרוא ינפ לע םיתחפומ רדגומ םיישומיש םייח ךרוא ילעב םיישחומ יתלב םיסכנ  לע םיעיבצמה םינמיס םימייק רשאכ ךרע תדירי םהיבגל תנחבנו רשיה וקה תטיש סיסב לע םהלש  ךרוא םע ישחומ יתלב סכנ לש התחפהה תטישו התחפהה תפוקת .ךרע תדירי םהיבגל תמייקש ךכ סופדב וא םיישומישה םייחה ךרואב םייוניש .הנש ףוס לכב תוחפל תונחבנ רדגומ םיישומיש םייח יאנובשח ןדמוא יונישכ םילפוטמ סכנהמ עובנל תויופצה תוילכלכה תובטהה לש יופצה הכירצה  םיישומיש םייח ךרוא םע םיישחומ יתלב םיסכנ ןיגב התחפהה תואצוה .אבהלו ןאכמ לש ןפואב האר הרבחל רבעוהש תיחוטיב הביל תכרעמ תנכות סכנ רבדב .דספהו חוור חודל םיפקזנ רדגומ .ליעל 'ב 1 רואב
	1. ונכותת 
	 ק לח תווהמה תונכות .תונכותו הרמוחמ תובכרומה בשחמ תוכרעמ םיללוכ הרבחה יסכנ שוכרכ תוגווסמ ,הילע תונקתומה תונכותה אלל לועפל הלוכי הניא רשא ,הרמוחמ ילרגטניא תפסונ תוילנויצקנופ תופיסומו ןמצע ינפב תודמועה תונכותל תו נוישיר ,תאז תמועל .עובק .םיישחומ יתלב םיסכנכ םיגווסמ ,הרמוחל  יופצו  םלשוה ימד קמה ןו נכתה בלשש רחאל תונווהמ ימצע  ש ומישל הנכות ח ותיפ תוי ולע  ו ב דעומב קספומ ןו ויהה .הל ודעויש תורטמה עו ציבל שמשת ה נכותהו םלשוי טקיורפהש  תובטהה תכירצ תפוקת ינפ לע תותחפומ רומאכ תויולע .דעוימה השומישל הנכומ הנכותה  .היופצה תוילכלכה
	2. התחפה 
	 לש  ישומישה םייחה ךרוא ןדמוא ינפ לע רשיה וקה תטיש יפל דספהו חוור חודל תפקזנ התחפה .ש ומישל םינימז םיסכנה ובש דעומהמ םיישחומ יתלבה םיסכנה :ן מקלדכ הניה תויתאוושה תופוקתלו תיחכונה הפוקתל ישומישה םייחה ךרוא ןדמוא  .םינש 7 דע 5 ינפ לע רשי וקב תותחפומ  - תונכות תנש ףוס לכב תוחפל שדחמ םינחבנ ישומישה םייחה ךרואו תחפה תטיש רבדב םינדמואה .חוויד
	 ךרע תדירי .ה
	 וא יסנניפ סכנ ןיגב ךרע תדיריל תיביטקייבוא היאר תמייק םא חוויד ךיראת לכב תנחוב הרבחה :ןמקלדכ םייסנניפה םיסכנה לש ה צובק
	1.  תויסנניפ תועקשה עב םיגצומה םייסנניפ םיסכנ תולתתחפומ 
	  תמייק  תתחפומה  םתולעב  םיגצומה  םיבייחו  תואוולה , בוח  ירישכמ  יבגל  תיביטקייבואה  היארה סכנהמ  םיידיתעה  םינמוזמה  ימירזת  ןדמוא  לע  ילילש  ןפואב  ועיפשה  רתוי  וא  דחא  עוריא  רשאכ תוברל ,םייסנניפ םיישק בייחלש ךכל םינמיס תוללוכ ךרע תדיריל תויאר .הרכהה דעומ רחאל דספהו חוור חודל ףקזנה דספהה םוכס .תיביר וא ןרק ימולשתב דומעל תלוכי יאו  תוליזנ יי שק  ימירזת ןדמ וא לש יחכונה ךרעה ןיבל סכנה לש םייפסכה תוחודב הרתיה ןיב שרפהכ דדמנ םאתהב  םינווהמה ,) ווהתה  םרטש  םיידיתע  יארשא  ידספה  םיללוכ  םנ יאש(  םיידיתעה  םינמוזמה  בש וחש תיביטקפאה  תיבירה רועיש( יסנ ניפה סכנה לש תירוק מה תיביטק פאה תיבירה רועישל  ר 
	 )ך שמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 )ך שמה( ךרע תדירי    .ה
	1    .תויסנניפ תועקשה )ךשמה( יגצומה םיסנניפ םיסכנתתחפומ תולעב ם (ךשמה ) 
	 סכנה  תמרב  ןה   םיבייחו  תואו ולהל  םיגווסמה  בו ח  יסכנ  יבגל  ךרע   תדיריל  תוי אר  תנחוב  הרבחה .)תיביטקלוק הניחב( םימוד יארשא ןו כיס יניי פאמ ילעב םיסכנ תצו בק ל ש המרב ןה ו דדובה .ךרע תדיריל תיפיצפס םינחבנ ינטרפ ןפואב םייתועמשמ םניהש םיביי חהו תואוולהה םהיבגלו וידחי םיצבוקמ תיפיצפס ךרע תדירי התהוז אל םניגב רשא םיבייחהו תואוולהה .התהוז םרטו  השחרתהש ךרע תדירי רתאל הרטמב תיביטקלוק ךרע  תדירי לש המויק תנחבנ תורבתסהה  לש  תוירוטסיה  תומגמב  ש ומיש  השוע  הרבחה , ךרע  תדירי  לש  תיביטקלוק  הניחבב  הלאשה רבדב הלהנהה תעד  לוקישל םאתהב ,לעופב דספהה ךסו רזחהה תלבק יו תיע ,הרפהל  םילועה םיד
	2. הנשמ חוטיב 
	 יפלכ  היתויובייחתהמ  התוא  תוררחשמ  ןניא  הרבחה  יפלכ  הנשמה  יחטבמ  לש  תויובייחתהה )א .חוטיבה  תוסילופ יפ לע םיחטובמה הרבחל  םורגל  לולע , הנשמה  חוטיב  יז וח  יפ   לע  ויתויובייחתהב  דומעי  אל  רשא , הנשמ  חטבמ .םידספה
	  הנשמ יחטבמ תובוח ןיגב םיק פוסמ תובו חל ה שרפה ,שרדנ רשאכו םא ,תעצבמ הרבחה )ב  .בוחה  קמוע סיסב לעו  תוינטרפ ןוכיס תוכרעה סיסב לע קפסב תלטומ םתייבגש
	  ן יב ,הרבחה תבשחתמ תויחוטיבה תויובייחתהב הנשמה יחטבמ לש םקלח תעיבקב ,ףסונב רומאכ הנשמה יחטבמ לש םקלח רשאכ .הנשמה יחטבממ היבגה תורשפא תכרעהב ,רתיה תצלמהל  םאתהב  בשוחמ  םיישקבש  הנשמ  יחטבמ  םתוא  לש  םקלח , יראוטקא  סיסב  לע  בשוחמ תכירע תעב הרבחה תבשחתמ ,ןכ ומכ .ןוכיסה ימרוג ללכ תא ןו בשחב האיבמה ,ראוטקאה  לש ךרדב תוי ורשקתה קותינ( CUT OFF ימכסהל עיגהל םידדצה תונוכנב ,רתיה ןי ב ,תושרפהה .הפישחה תא םצמצל הרטמב )תובוחה  לש יפו ס ןועריפ
	3. היבגל תוימרפ 
	 םינדמוא יפל תובשוחמ חוטיבה יקסעב היבגל תוימרפ ןיגב םיק פוסמ תובוחל השרפה םינומטה  םינוכיסל  הרבחה  תכרעה  תא  םיפק שמה  רוגיפב  תובוח  קמוע  לע , רתיה  ןיב , םיססובמה  .םימייק ה תונוחטבה לעו ןהב
	4. םייסנניפ םניאש םיסכנ 
	  תואצוה םניאש ,הרבחה לש םייסנניפ אל םיסכנ ךרע תדירי תניחבב ךרוצה תא תנחוב הרבחה  האצותכ  םינמיס  םנשי  רשאכ  םיחדנ סמ יסכנו  םידב ועל תובטהמ םיעבונה םיסכנ ,תוחדנ השיכר  .הבשה-תרב ה ניא םייפסכה תוחו דב הרתיהש  ךכ ל ע םיעיבצמה תוביסנב םייוניש  וא םיעוריאמ-רב םוכסה ןדמוא לע ה לוע םייסנניפ אלה םיסכנה לש םייפסכה תוחודב ה רתיה םהב םירקמב  ה ובגה וניה ה בשהה-רב םוכסה .םהלש הבשהה-רב םוכסל םיסכנה םיתחפומ ,םהלש ה בשהה  ימירז ת םינווהמ שומישה יווש תכרעהב .שומיש יוושו הריכמ תויולע יוכינב ןגוה יוו ש ןיבמ ןיגב .סכנ לכל םיי פיצפסה  םינוכיסה תא ף קשמה סמ ינפל ןו יכינ רועיש  יפל םייופצה םינמוזמה תבינמ הדיחיה רובע ה 
	 )ך שמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 תוינמ ןוה .ו
	 .ןו ההמ התחפהכ תוגצומ תוינמ תקפנהל תורישי תוסחייתמה תויולע .ןוהכ תוגווסמ תוליגר תוינמ
	 םידב ועל תובטה .ז
	 :םידבועל תובטה יגוס רפסמ םימייק הרבחב
	1. הקסעה רחאל תובטה 
	  תודק פה  ידי  לע  ללכ  ךרדב  תונמוממ  תוינכתה . הקסעה  רחאל  הבטה  תוינכת  רפסמ  תמייק  הרבחב הבטה תוינכתכ ןכו תרדגומ הדקפה תוינכתכ תוגווסמ ןהו ,היסנפ תונרקו חוטיב תורבחל .תרדגומ תרדגומ הדקפה תינכת  םימולשת תמלשמ הרבחה היפלש הקסעה םויס רחאל תינכות הניה תרדגומ הדקפהל תינכת  םימולשת םלשל תעמתשמ וא תיטפשמ תוביוחמ הל היהתש ילבמ תדרפנ תושיל םיעובק דספהו חוורל האצוהכ תופקזנ ,תרדגומ ה דקפה תינכתב דיקפהל הרבחה תוי וביוחמ .םיפסונ  ה דקפה תינכתב דיקפהל תוי ובייחתה .םירושק םיתו ריש םידבועה וקפיס ןכלהמבש תופוקתב  תא   וקפיס  םידבועה  הב  הפוקתה  םותמ  םישדוח  12  -מ  רתוי  ךות  ם
	2. תרדגומ הבטהל תינכת 
	 ה דקפהל תינכות הניאש הקסעה םויס רחאל הבטה תינכות הניה תרדגומ הבטהל תינכות םויס רחאל תובטה ןיגב תרדגומ הבטה תינכתל תסחייתמה ,הרבחה לש וטנ תוביוחמ .תרדגומ דבועל  עיגתש  הבטהה  ל ש  ידיתע ה  םוכסה  ןדמ וא  ידי  לע  דרפנב  תינכת  לכ  יבגל  תבשוחמ  ,הקסעה  יו כינב  יחכונ  ךרע   יפל   תגצומ  ו ז  הבטה . תומדוק  תופו קתבו  תפטושה  ה פוקתב , ויתורישל  הרומתב ןיגב וטנ ,)סכנה( תובייחתהה לע  וטנ תיבירה תא תעבוק הרבחה  .תינכתה  יסכנ  לש  ןגוהה  יוושה  ןוויהה רועישב תרדגומ הבטה ןיגב וטנ  )סכנה( תובייחתהה תלפכה ידי לע תרדגומ הבטה חו וידה תפוקת תליחתב ועבקנ םהינשש יפכ תרדגומ הבטה ןיגב תוביוחמה ת
	 )ך שמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 )ך שמה( םידבועל תובטה    .ז
	2   . תרדגומ הבטהל תינכת )ךשמה(
	 תרחא תינכתל תסחייתמה תובייחתה לומ תחא הבטה תינכתל סחייתמה סכנ תזזקמ הרבחה ן יגב תוביוחמ קלסל ידכ תחאה תינכתה ףדועב שמתשהל תיטפשמ הפיכאל תוכז שי רשאכ קר תינכתב ףדועה תא שממל ו א וטנ סיסב לע תוביוחמה תא קלסל הנווכ שי ןכו ,תרחאה תינכותה .תינמז וב תרחאה תינכותה ןיגב הלש תוביוחמה תא קלסלו תחא
	3.  ןירוטיפ ןיגב תובטה 
	  תורשפא אלל ,קהבומ ןפואב הבייחתה  הרבחה רשאכ האצוהכ םירכומ םידבועל ןירוטיפ ייוציפ תילמרופ תינכת יפ לע לבוקמה השירפה דעומל םעיגה ינפל םידבוע ירוטיפל ,לוטיבל תישממ  העיצה הרבחה רשאכ האצוהכ תופקזנ ןוצרמ השירפב םידבועל תונתינה תובטה .תטרופמ תא  ןמיהמ ןפואב דומאל ןתינו לבקתת העצההש יופצ ,ןוצרמ השירפ תדדועמה תינכת םידבועל  תפ וקת ףוסמ םישדוח 12  -מ רתוי רחאל םולשתל תודמוע תובטהה םא .הע צהל םינענה רפסמ  לע חווידה דעומב האושתל םאתהב עבק נ ןוויהה רועיש .יחכונה ןכרעל תונווהמ ןה ,חווידה  המוד ןנועריפ דעומשו לקש וניה ןהלש עבטמהש ההובג תוכיאב תודומצ תוינרצנוק  בוח  תורגא .ה רב
	4.  רצק ןמזל תובטה 
	 קיסעמ תו דקפהו ה ארבה ,הלחמ ,השפוח ימי ,תורוכשמ תוללוכ רשא רצק ןמזל םידבועל תובטה לש  הרקמב וא םיתורישה ןתמ םע האצוהכ תורכומו ןווהמ אל סיסב לע תודדמנ ימואל חוטיבל תינכות וא ןמוזמב סונוב ןיגב תובייחתה .לעופב תורדעה תעב תרבצנ הניאש תורדעה תא םלשל תעמתשמ וא תיטפשמ תובייוחמ תמייק הרבחל רשאכ תרכומ ,םיחוורב תופתתשהל .םוכס ה תא ןמיהמ ןפואב דומאל ןתינו דבועה ידי לע ןתינש תוריש ןיגב רומאה םוכסה  עבקנ ךורא ןמזל תורחא תובטהכ וא רצק ןמזל תובטהכ ,הדידמ יכרצל םידבועל תובטה גוויס תובטהה לש אלמה קוליסל הרבחה תיזחתל םאתהב
	ח.  תושרפה 
	 ע וריאמ האצותכ ,תעמתשמ וא תיטפשמ ,תיחכונ תובייוחמ שי הרבחל רשאכ תרכומ השרפה  תובטה לש ילילש םירזת שרדיי יכ יופצ רשאכו ,הנמיהמ הרוצב הדימאל תנתינה ,רבעב שחרתהש .ת ובייוחמה קוליסל תוילכלכ  תא ףקשמה ,סמ ינפל תיביר רועישב םיידיתעה םינמוזמה ימירזת ןוויה ידי לע תועבקנ תושרפהה  לולקש אללו תובייחתהל םייפיצפסה םינוכיסה תאו ףסכה לש ןמזה ךרעל תופטושה קושה תוכרעה .הרבחה לש יארשאה ןוכיס  .ןמזה ףולח תא ףקשל תנמ לע הפוקת לכב םאתומ השרפהה לש םירפסב ךרעה תוי טפשמ תועיבת תעמתשמ תובייוחמ וא הווהב תיטפשמ תובייוחמ הרבחל רשאכ תרכומ תועיבת ןיגב השרפה שרדית הרבחה יכ )more likely than not( אל רשאמ ריבס רתויו
	  )ךשמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע  -  :3 רו אב
	 הסנכהב הרכה .ט
	1. :תוימרפ 
	 תוימרפה .םיישדוח הקופת תוחוד סיסב לע תוסנכהכ תומשרנ יללכ חוטיבב תוימרפ םרט ש הימרפב םייונישו וטורב הימרפמ תוסנכהה .הנש לש חוטיב תפוקתל ןרקיעב תוסחייתמ תומשרנ הבוח בכר ףנעב תוימרפ.ו טורב ,וחוורוהש תוימרפ ףיעסב םימשרנ ,הניגב החוורוה  תוסילופמ תוימרפ .הימרפה םולשתב הנתומ יחוטיבה יוסיכהו ליאוה הימרפה ןועריפ תעב  הימרפ ףיעסב ,שארמ תוסנכהכ םימשרנ םייפסכה תוחודה ךיראת רחאל ןהלש חוטיבה תליחתש .תוכז תורתיו םיאכז תרגסמב גצומה שארמ  יוכינבו ,תוסילופ ילעבמ ולבקתנש םילוטיב רחאל ןניה םייפסכה תוחודב וללכנש תוסנכהה .ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,חוטיבה ימד ןועריפ יא בקע תושרפהו םילוטיב
	2. :תולמע
	 .ןתו והתה תעב תופקזנ יללכ חוטיבב הנשמ חוטיב תולמעמ תוסנכה
	 ןומימ תואצוהו ןומימ תוסנכה ,וטנ תועקשהמ )םידספה( םיחוור .י
	  ועקשוהש םימוכס ןיגב תיביר תוסנכה םיללוכ ןומימ תוסנכהו וטנ תו עקשהמ )םידספה( םיחוור םיסכנ  לש  ןגוהה  יוושב  םייוניש ,  , םייסנניפ  םיסכנ תריכממ ) םידספה(  םיחוור ,םידנדיבידמ  תוסנכה  םיח וורו םי סכנ ןיגב רעש ישרפהמ )םידספה( םיחוור ,דספהו  חוור  ךרד  ןגוה  יוושב  םיגצומה  םייסנניפ  וטנ  ש ומימה  תרומת  ןי ב  שרפהכ  םיבשוחמה תתח פומ תולעב תודדמנה  תוע קשה  שומיממ ) םידספה(  תורכ ומ  תיביר  תוסנכה . הריכמה  עוריא  תורקב  םירכומו  תתחפומה  תולעה  ו א  תירוקמה  תולעה  ןיבו  תינקומ וב דעומב תורכומ םידנדיבידמ תוסנכה .תיביטקפאה תיבירה  תט יש תוע צמאב ,ןתריבצ םע תוסנ כהב  הרבחה  הריכמ , תוריחס
	 תויללכו הלהנה תואצוהו תויולע .אי
	 םימולשת ףיעסל תוגווסמ תועיבת בושייל תופיקע תואצוהל תוסחוימה תויללכו הלהנה תואצוה  ף יעסל השיכר תוי ולעל תוסחוימה תויללכו הלהנה תואצו הו חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יי ונישו  םיססובמה הרבחה לש םיימינפ םילדומל םאתהב ךרענ גוויסה ."תורחא השיכר תואצו הו תולמע"  .וסמעוהש תופיקע תואצוהו  ופקזנש תורישי  תואצוה לע
	 הסנכה לע םיסמ .בי
	 חוור חודל םיפקזנ םיחדנו םיפטוש םיסמ .םיחדנו םיפטוש םיסמ תללוכ הסנכה לע םיסמ תאצוה ללוכ חוורב םירכומ רשא םיטירפמ עבונ סמהו הדימב ןוהב תורישי וא רחא ללוכ חוורב וא דספהו  .ןוהב תורישי וא רחא אוהשכ ,הנשל סמב תבייחה הסנכהה לע ) לבקתהל וא( םלת שהל יופצה סמה םוכס וניה ףטושה סמה ללוכו ,חווידה דעומל השעמל וקקחנ וא  וק קחנש םיקוחה יפל םילחה סמה ירועיש יפל בשוחמ .ת ומדוק םינשל םיסחייתמה סמה ימולשתב םייוניש  זוזיקל ה פיכאל תנתינה  תיטפשמ תו כז תמייקו הדימב  םיפטוש םי סמ תובייחתהו יסכנ תזזקמ הרבחה  סיסב לע םיפטוש םיסמ תובייחתהו יסכנ קלסל הנווכ תמייק ןכו םיפטוש םיסמ תויובייחתהו יסכנ .תינמז וב םי בשוימ םיפטוש
	 )ך שמה(  תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 )ך שמה( הסנכהה לע םיסמ    .בי
	 ך רעה ןיב םיינמז םישרפהל סחייתהב ,תינזאמה השיגל םאתהב הניה םיחדנ םיסמב הרכהה .םיסמ יכרצל םכרע ןיבל יפסכ חוויד ךרוצל תויובייחתהו םיסכנ לש םירפסב ם ותב ,הפוצ הרבחה וב ןפואהמ ועבניש סמה תוכלשה תא תפקשמ םיחדנ םיסמ לש הדידמה   .תויובייחתהו םיסכנ לש םירפסב ךרעה תא קלסל וא בישהל ,חווידה תפוקת ,ו שמומי וב דעומב םיינמזה םישרפהה לע לוחל םייופצה סמה ירועיש יפל םידדמנ םיחדנה םיסמה .חווידה ךיראתל השעמל וקקחנש וא וקקחנש םיקוחה לע ססבתהב ז וזיקל הפיכאל תנתינה  תיטפשמ  תוכז תמייקו הדימב םי חדנ םי סמ תובייחתהו יסכנ תזזקמ הרבחה ה תוא ידי לע הסוממה סמב תבייח הסנכה התואל םיסחוימ םהו ,םיחדנ םיסמ תויובייחתהו יסכנ 
	 ה טילש לעב םע תואקסע .גי
	 .הקסעה דעומב ןגוה יווש יפל םידדמנ הטילש לעב םע הקסע העצוב םהיבגלש תויובייחתהו םי סכנ 
	 הינמל חוור .די
	 הינמל יסיסבה חוורה .הלש תוליגרה תוינמה ןוה יבגל יסיסב הינמל חוור ינותנ הגיצמ הרבחה רפסמב הרבחה  לש תוליגרה תוינמה ילעבל םיסחוימה דספהה וא חוורה תקולח ידי לע בשוחמ  .הפוקתה ךשמב רוזחמב ויהש תוליגרה תוינמה לש ללקושמה עצוממה
	 םישדח םינקת לש הנושארל םושיי .וט
	  תוריכח -IFRS16 .)"שדחה ןקתה "( תוריכח רבדב 16 ימואלניב יפסכ חוויד ןקת תא   IASB-ה םסרפ 2016 ראוניב .ןק תל תורושקה תויונשרפה תאו )IAS17(  תוריכח ,17 ימואלניב יפסכ חוויד ןקת תא ףילחמ ןקתה  תוכז תא םולשתל הרומתב ריבעמ רשא ,הזוחמ קלח וא ,הזוחכ תרדגומ הריכח ,ןקתל םאתהב .תרדגומ ןמז תפוקתל סכנב שומישה :ן קתה  תועפשה ירקיע ןלהל ה אר ,םימיוסמ םיגירחל טרפ( יפסכה בצמה לע חודב תוריכחה לכב ריכהל םירכוחמ שרוד ןקתה  המוד ןפואב ,שומיש תוכז סכנב וריכי דגנמו הריכחה ימולשת ןיגב תובייחתהב וריכי םירכוח .)ן להל .תוריכח , IAS17-םייקה ןקתל םאתהב תינומימ הריכחב יאנובשחה לופיטל .דרפנב תחפ תואצוהבו ת
	 )ך שמה( תיא נובשחה תו ינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 )ך שמה( םישדח םינקת לש הנושארל םושיי  .וט
	 )ך שמה( תוריכח -IFRS16 הריכחכ גוויס ,ירק ,םייקה ןקתה תמועל יתוהמ יוניש אלל רתונ ריכחמה דצמ יאנובשחה לופיטה .תילועפת הריכחכ וא תינומימ י אנובשחה לופיטל םאתהב תוריכחב לפטל םיאשר םירכוחה םהבש םיגירח ינש ללוכ שדחה ןקתה וא ךומנ יפסכ ךרע ילעב םיסכנ תוריכח לש הרקמב תאזו תוילועפת תוריכחל סחייתהב םייקה .הנש  דע לש הפוקתל תוריכח לש הרקמב  :תואבה םושייה תושיגמ תחאב רוחבל םירכוחל רשפאמ שדחה ןקתה
	 י פסכה בצמה לע חודב  וגצוי תובייחתההו שומישה תוכז סכנ ,וז השיג יפל   - אל מ ערפמל םושיי )א ן קתה םושיי תעפשה ,הז הרקמב .שדחה ןקתה תוארוהל םאתהב ודדמנ םלועמו זאמ וליאכ שדחמ גיצת הרבחה ,ןכ ומכ .ןוהל ףקזית תגצומה רתויב תמדקומה הפוקתה תליחתל שדחה  ןקתה םושיי דעומל תובייחתהה תרתי .האוושה ירפסמכ םיגצומה םייפסכה היתוחוד תא  הז רועיש םא אלא הריכחב םולגה תיבירה רועישב שומיש ךות בשוחת ,וז השיג תח ת הנושארל דעומב רכוחה לש יתפסותה תיבירה רועישב שמתשהל שי זאש לקנב העיבקל ןתינ וניא .הריכחב תורשקתהה
	 י פסכה בצמה לע חודב  וגצוי תובייחתההו שומישה תוכז סכנ ,וז השיג יפל   - אל מ ערפמל םושיי )א ן קתה םושיי תעפשה ,הז הרקמב .שדחה ןקתה תוארוהל םאתהב ודדמנ םלועמו זאמ וליאכ שדחמ גיצת הרבחה ,ןכ ומכ .ןוהל ףקזית תגצומה רתויב תמדקומה הפוקתה תליחתל שדחה  ןקתה םושיי דעומל תובייחתהה תרתי .האוושה ירפסמכ םיגצומה םייפסכה היתוחוד תא  הז רועיש םא אלא הריכחב םולגה תיבירה רועישב שומיש ךות בשוחת ,וז השיג תח ת הנושארל דעומב רכוחה לש יתפסותה תיבירה רועישב שמתשהל שי זאש לקנב העיבקל ןתינ וניא .הריכחב תורשקתהה
	 תרת י .האוושהה ירפסמ לש שדחמ הגצה תשרדנ אל ,וז השיג יפל - יקלח ערפמל םושיי )ב לש יתפסותה תיבירה רועישב שומיש ךות בשוחת ,הנושארל ןקתה םושיי דעומל תובייחתהה  הלוכי הרבחה ,שומישה תוכז סכנה תרתי יבגל .הנושארל םושייה דעומב תמייקה רכוחה :תו אבה תופולחה יתשמ תחא תא םשייל ,דרפנב הריכח לכ יבגל ,טילחהל .ת ומיוסמ תומאתה םע ,הרכוהש תובייחתהה הבוגב סכנב הרכה .שדחה ןקתה תואררוהל םאתהב דדמנ םלועמו זאמ וליאכ סכנב הרכה

	 וצמאל הרחב הרבחה ןקתב רומאל םאתהב .2019 ראוניל 1 םוימ לחה ןקתה תא תמשיימ הרבחה  ןיגב תובייחתהה תרתי הבוגב איה ש ומישה תוכז יסכנ תרתי רשאכ יקלח ערפמל םושיי תשיג יפל .הריכח  :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 הריכחה םכסה לש יזוחה מ"חמל םאתהב םיידיתעה הריכחה ימירזת ןוויהל שמישש תיבירה רועיש .תיתנש תילאיר תיביר 5% לע דמוע
	 םמושיי ינפל הפוקתב םישדח IFRS ינקתל יוליג .זט
	1. 17 IFRS- חוטיב יזוח 
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	 )ך שמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע -  :3 רו אב
	 )ך שמה( םמושיי ינפל הפוקתב םישדח IFRS י נקתל יוליג .זט
	1. 17 IFRS- חחוטיב יזו  )ךשמה( 
	 IFRS 9 ןקת דוע לכ ,ירשפא םדקומ ץומיא .2022 ראוניב 1 םוימ לחה םשויי שדחה ןקתה דעו מ לש הייחד עיצהל IASB-ב טלחוה 2020 ץרמ שדוחב .ליבקמב םשויי ,םיסנניפ םירישכמ  .2023 ראוניב 1 םויל תחא הנשב  IFRS17  לש הנושארל םושייה .ם ייפסכה תוחודה לע ויתוכלשה תא תנחובו ןקתה םושייל ךרעיהל הלחה הרבחה
	2. 9IFRS- םייסנניפ םירישכמ 
	 ,םייסנניפ םירישכמ  - IFRS 9 לש יפוסהו אלמה חסונה תא םסרפ IASB -ה 2014 ילוי שדוחב  הנשמ )"שדחה ןקתה" הז ק"סב(  IFRS 9 .ה דידמו הרכה :םייסנניפ םירישכמ   -  IAS 39 תא  ףילחמה םייסנניפה םיסכנה לכ לע לח אוהו םייסנניפ  םיסכנ לש הדידמהו גוויסה תוארוה תא רקיעב .IAS 39 תלוחתבש  תופוקתב .ןגוה יוושב ודדמיי םייסנניפה םיסכנה לכ  ,הנושארל הרכה תעב יכ עבוק שדחה ןקתה  :ןלהלש  םירבטצמ םיאנת ינש םימייקתמ םא קר תתחפומ תולעב בוח ירישכמ דודמל שי תובקוע
	 י מירזת תא תובגל תנמ לע םיסכנב קיזחהל איה ותרטמש יקסע לדומ תרגסמב קזחומ סכנה • .)"דבלב תיבירהו ןרקה ןחבמ"( םהמ םיעבונה םייזוחה םינמוזמה
	 לבקל ,םימייוסמ םידעומב ,תיאכז הרבחה ,יסנניפה סכנה לש םייזוחה םיאנתה יפ לע • .ןרק  תרתי לע תיביר ימולשתו ןרק ימולשת קרו ךא םיווהמה םינמוזמ ימירזת
	  .ןגוה יווש יפ לע היהת םירחאה םייסנניפה םיסכנהו בוחה ירישכמ רתי לכ לש תבקועה הדידמה  ירישכמו דספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב ודדמי רשא בוח ירישכמ ןיב הנחבה עבוק שדחה ןקתה .רחא ללוכ חוור ךרד ןגוה יוושב ודדמיש בוח  םישרפההו ,ןגוה יוושב תובק וע תופוקתב ודדמיי םיינוה םירישכמ םניהש םייסנניפ םיסכנ .רישכמו רישכמ לכ יבגל הרבחה תריחב יפ לע ,רחא ללוכ )דספה( חוורל וא דספהו חוורל ופקזיי  ךרד ןגוה יוושב םתוא דודמל הבוח ,רחסמ תורטמל םיקזחומה םיינוה םירישכמב רבודמ םא .דספה וא חוור ירישכמ לש ךרע תדירי תדידמל םיבלש השולשמ יונבה שדח לדומ ללוכ שדחה ןקתה ,ןכ ומכ  יארשא ידספה לע ססבתמ אלא ,דספה וא חוור ךרד ן
	 )ך שמה( תיא נובשחה תוינידמה ירקיע  -  :3 רו אב
	 )ךשמה( םמושיי ינפל הפוקתב םישדח IFRS ינקתל יוליג    .זט
	   2    .9IFRS- םייסנניפ םירישכמ      )ךשמה(
	 לש םירפסב ךרעה .חוטיבל תורושקה תויוליעפ רכינ ןפואב ןה תושיה תויוליעפ ,ןקתל םאתהב י זוחמ ודרפוה רשא םיצבושמ םירזגנ וא ןודקיפ  יביכר ללוכ ,חוטיב יזוחמ עבונה היתויובייחתה םירפסב  ךרעה רועיש ןכו ;תויובייחתה ללכ לש םירפסב ךרעה ךסל סחיב יתועמשמ אוה ,חוטיבה :ו ניה תויובייחתהה ללכ לש םירפסב ךרעה ךסל סחיב חוטיבל תורושקה תויובייחתהה לש ;ו א 90%-מ לודג .ח וטיבל 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
	 תוליעפ ירזגמ  .זי
	  :םיאבה םיאנתה תשולש לע ה נועה  הרבחה לש תוליעפ ביכר ו ניה תוליעפ רזגמ
	  ;תואצוה ול תווהתה ל תויושע ןניגבו תוסנכה בינהל  יושע אוה ןהמש תוי קסע תוי וליעפב קסוע .1
	  ;תואצוה ול תווהתה ל תויושע ןניגבו תוסנכה בינהל  יושע אוה ןהמש תוי קסע תוי וליעפב קסוע .1
	  ל ש ישארה תוילועפתה תוטלחהה לבקמ ידי  לע רידס ןפואב תורקסנ תוילועפתה ויתואצות .2 ןכו  ;ו יעוציב תא ךירעהל תנמ לעו  ול וצקויש םיבאשמ יבגל תוטלחה לבקל תנמ לע ,הרבחה
	  .ןימז דרפנ יפסכ עדימ ו יבגל םייק .3

	:ןלהל טרופמכ יללכ חוטיב רזגמ וניה רש א חוויד רב דיחי תוליעפ רזגמ הרבחל
	 יללכ חוטיב רזגמ רזגמ טרופמ הנוממה תוארוהל םאתהב .שוכרהו תויובחה יפנע תא ללוכ יללכה חוטיבה רזגמ הרבחה .םירחא תויובח יפנעו םירחא שוכר יפנע ,שוכר בכר ,הבוח בכר יפנע יפל יללכה חוטיבה :םי אבה םיפנעל הקולח היתוחודב הגיצמ ה בוח בכר ףנע -  יפ לע הבוח איה וב גהונה וא בכרה לעב ידי לע ותשיכר רשא יוסיכב דקמתמ הבוח בכר ףנע ש ומישמ האצותכ )לגר יכלוהל וא בכרב םיעסונל ,בכרה גהנל( ףוג קזנל יוסיכ קינעמ רשאו ןיד .יעונמ בכרב ש וכר בכר ףנע -  ישילש דצל םורגי חטובמה בכרהש שוכר יקזנו חטובמה בכרל שוכר יקזנ יוסיכב דקמתמ  .)2019 ראוניל 1 םו ימ הז ףנעב לועפל הלחה הרבחה( םירח א שוכר יפנע - תוירחאו 'ג דצ יפלכ יטנוולר

	עמוד 115Øיב רזגמ רזגמ טרופמ הנוממה תוארוהל םאתהב .שוכרהו תויובחה יפנע תא ללוכ יללכה חוטיבה רזגמ הרבחה .םירחא תויובח יפנעו םירחא שוכר יפנע ,שוכר בכר ,הבוח בכר יפנע יפל יללכה חוטיבה :םי אבה םיפנעל הקולח היתוחודב הגיצמ ה בוח בכר ףנע -  יפ לע הבוח איה וב גהונה וא בכרה לעב ידי לע ותשיכר רשא יוסיכב דקמתמ הבוח בכר ףנע ש ומישמ האצותכ )לגר יכלוהל וא בכרב םיעסונל ,בכרה גהנל( ףוג קזנל יוסיכ קינעמ רשאו ןיד .יעונמ בכרב ש וכר בכר ףנע -  ישילש דצל םורגי חטובמה בכרהש שוכר יקזנו חטובמה בכרל שוכר יקזנ יוסיכב דקמתמ  .)2019 ראוניל 1 םו ימ הז ףנעב לועפל הלחה הרבחה( םירח א שוכר יפנע - תוירחאו 'ג דצ יפלכ יטנוולר
	 תוליע פ ירזגמ -  :4 רו אב
	 חוויד ינב םירזגמ תודוא עדימ ת וליעפה ירזגמל תסחוימ הניאש תוליעפל םיסחייתמ ה  םינותנו םיירקיעה חוטיבה יפנע יפל יללכ חוטיב יקסע תואצות
	 2019 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  
	 2019 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  
	 2019 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  

	     יללכ חוטיב  
	     יללכ חוטיב  

	"הסכ  
	"הסכ  
	 אלימו סחלגמזר פהתוליע   
	סה כ"יבט חוכללי  
	 ש וכר רחא  
	 בכרשוכר 
	ר בכחבוה   

	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

	 100,381 
	 100,381 
	 - 
	 100,381 
	 80 
	 14,517 
	 85,784 
	פימרב תורוטו 

	 77,602 
	 77,602 
	 - 
	 77,602 
	 64 
	 8,673 
	68,865 
	 הנשמ חוטיב תוימרפ

	 22,779 
	 22,779 
	 - 
	 22,779 
	 16 
	 5,844 
	 16,919 
	 ר יישב תוימרפ

	 5,267 
	 5,267 
	 - 
	 5,267 
	 6 
	 1,689 
	 3,572 
	 םרטש הימרפ תרתיב יוניש ריישב ,החוורוה

	   17,512   
	   17,512   
	   -   
	   17,512   
	   10   
	   4,155   
	   13,347   
	  ר יישב וחוורוהש תוימרפ

	 2,926 
	 2,926 
	 438 
	 2,488 
	 2 
	 327 
	 2,159 
	  ו טנ ,תועקשהמ םיחוור ןו מימ תוסנכהו

	 8,871 
	 8,871 
	 - 
	 8,871 
	 9 
	 481 
	 8,381 
	הנכסעמ תומלות 

	   29,309 
	   29,309 
	   438 
	   28,871 
	   21 
	   4,963 
	   23,887 
	 ס ךכ לההכתוסנ  

	   69,458 
	   69,458 
	   - 
	   69,458 
	   45 
	   8,107 
	   61,306 
	 י ונישו םימולשת חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב  וטורב

	 55,460 
	 55,460 
	 - 
	 55,460 
	 28 
	 6,410 
	 49,022 
	חלקםשלמבטחיהמשנה        בתשלומיםובשינוי     בהתחייבויותבגיןחוזיביטוח      

	 13,998 
	 13,998 
	 - 
	 13,998 
	 17 
	 1,697 
	 12,284 
	  ת ויובייחתהב  יונישו םימולשת ר יישב חוטיב יזוח ןיגב

	 12,597 
	 12,597 
	 - 
	 12,597 
	 72 
	 2,886 
	 9,639 
	  קוויש תואצוה ,תולמע ת ורחא השיכר תואצוהו

	 3,610 
	 3,610 
	 360 
	 3,250 
	 18 
	 505 
	 2,727 
	 תויללכו הלהנה תואצוה

	 380 
	 380 
	 274 
	 106 
	 - 
	 6 
	 100 
	הצואימ תומןו  

	   30,585 
	   30,585 
	   634 
	   29,951 
	   107 
	   5,094 
	   24,750 
	 ס ךכ לההתואצו  

	   ) 1,276( 
	   ) 1,276( 
	   ) (196 
	   ) (1,080 
	  (86 )  
	   ) (131 
	   ) 863( 
	 פהס דלנפ ימםיס לע ההנכסה  

	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	  םיסמ ינפל רחא ללוכ דספה ה סנכה לע  

	 ) 1,276( 
	 ) 1,276( 
	 ) (196 
	 ) (1,080 
	(86 )  
	 ) (131 
	 ) 863( 
	ס ךכ לפה דסכו לל  נשלה  פלנ י מםיס לע הנכסה  

	   88,160 
	   88,160 
	   - 
	   88,160 
	   80 
	   7,231 
	   80,849 
	 תהחביייויגב תו ןחיזויב טו,ח  ברוט ולםוי  31  צדבבמ ר  2019

	  17,107
	  17,107
	 - 
	 17,107 
	 24 
	 2,134 
	 14,949 
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	 )ך שמה(    תוליע פ ירזגמ -  :4 רו אב
	 תס חוימ הניאש תוליעפל םיסחייתמו םינותנו םיירקיעה חוטיבה יפנע יפל יללכ חוטיב יקסע תואצות )ך שמה( תוליעפה ירזגמל
	 2018 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל   
	 2018 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל   
	 2018 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל   

	  יללכ חוטיב  
	  יללכ חוטיב  

	"הסכ  
	"הסכ  
	 אלימו סחלגמזר פהתוליע   
	הס כ"יבט חוכללי  
	רכוש  אחר*  
	 בכרחבוה   

	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

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

	  2,849 
	  2,849 
	  -   
	  2,849 
	  26 
	  2,823 
	פרמתוייב ט חונשמה 

	 1,216  
	 1,216  
	  -   
	 1,216  
	 17  
	 1,199  
	 ר יישב תוימרפ

	  1,105 
	  1,105 
	  -   
	  1,105 
	  13 
	  1,092 
	נישוב יתיפ תרימר השטםר הורווחב ,הישיר 

	   111  
	   111  
	    -   
	   111  
	   4  
	   107  
	  ר יישב וחוורוהש תוימרפ

	   4  
	   4  
	    -   
	   4  
	    -  
	   4  
	   ו טנ ,תועקשהמ םיחוור ןו מימ תוסנכהו

	 45  
	 45  
	  -   
	  45 
	  1 
	  44 
	הנכסעמ תומלות 

	   160  
	   160  
	    -   
	    160 
	    5 
	    155 
	 ס ךכ לההכתוסנ  

	   843  
	   843  
	    -   
	   843  
	   17  
	   826  
	      יונישו םימולשת  י זוח ןיגב תויובייחתהב  ו טורב חוטיב

	  251 
	  251 
	  -   
	  251 
	  3 
	  248 
	חלקםשל      מבטחיהמשנהבתשלומים ובשינוי   בהתחייבויות  בגיןחוזיביטוח    

	 592  
	 592  
	  -   
	 592  
	 14 
	 578  
	   יונישו םימולשת   יזוח ןיגב תויובייחתהב    ר יישב חוטיב   

	 1,357 
	 1,357 
	  -   
	 1,357  
	 42  
	 1,315  
	   קוויש תואצוה ,תולמע ת ורחא השיכר תואצוהו   

	 1,324 
	 1,324 
	 132 
	  1,192 
	  35 
	  1,157 
	הצוא תונההל הוכללתוי 

	    3,273 
	    3,273 
	   132 
	    3,141 
	    91 
	    3,050 
	 ס ךכ לההתואצו  

	   ) 3,113 ( 
	   ) 3,113 ( 
	   ) 132 ( 
	    ) (2,981 
	  (86 )   
	   ) 2,895(  
	 פהס דלנפ ימםיס לע ההנכסה  

	  -  
	  -  
	  -   
	  -  
	  -  
	  -  
	  םיסמ ינפל רחא ללוכ דספה ה סנכה לע  

	 ) 3,113 ( 
	 ) 3,113 ( 
	 ) 132 ( 
	  ) (2,981 
	(86 )   
	 ) 2,895(  
	ס ךכ לפה דסכו לל  נשלה  פלנ י מםיס לע הנכסה  

	   4,002 
	   4,002 
	   - 
	   4,002 
	   37 
	    3,965 
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	 1,161 
	 1,161 
	 - 
	 1,161 
	 14 
	  1,147 
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	.דבלב תוריד ףנעב תוליעפ ללוכ רחא שוכר ףנע *
	 )ך שמה(  תוליע פ ירזגמ -  :4 רו אב
	)ך שמה( חוויד ינב םירזגמ תודוא עדימ
	 כ"הס
	 כ"הס
	 כ"הס
	 סחוימ אל רזגמל תוליע פה
	 יללכ חוטיב

	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

	      םיס כנ 25,377  25,377   -     םיישחומ אל םיסכנ 482 482   -    םיחדנ םיסמ יסכנ 4,080   -    4,080  תוחדנ השיכר תואצוה      תורח א תויסנניפ תועקשה 47,288  5,300  41,988  םיריחס בוח יסכנ 4,576   -    4,576  םיריחס םניאש בוח יסכנ 5,627  2,583  3,044  תוינמ 4,265   -    4,265  תורחא      תור חא תויסנניפ תועקשה לכ ךס 17,253  5,728  11,525    םינמוזמ יוושו םינמוזמ 71,053  -    71,053  הנשמ חוטיב יסכנ 2,970   -    2,970  הייבגל תוימרפ 14,291 9,066  5,225   םירחא םיסכנ
	      םיס כנ 25,377  25,377   -     םיישחומ אל םיסכנ 482 482   -    םיחדנ םיסמ יסכנ 4,080   -    4,080  תוחדנ השיכר תואצוה      תורח א תויסנניפ תועקשה 47,288  5,300  41,988  םיריחס בוח יסכנ 4,576   -    4,576  םיריחס םניאש בוח יסכנ 5,627  2,583  3,044  תוינמ 4,265   -    4,265  תורחא      תור חא תויסנניפ תועקשה לכ ךס 17,253  5,728  11,525    םינמוזמ יוושו םינמוזמ 71,053  -    71,053  הנשמ חוטיב יסכנ 2,970   -    2,970  הייבגל תוימרפ 14,291 9,066  5,225   םירחא םיסכנ

	        197,262 48,536  148,726  םיס כנה לכ ךס
	        197,262 48,536  148,726  םיס כנה לכ ךס

	       :תו יובייחתה   חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה 88,160  -    88,160  ה אושת ייולת םניאש      5,561 5,561   -    תויסנניפ תויובייחתה 66,384  5,818  60,566  תורחא תויובייחתה
	       :תו יובייחתה   חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה 88,160  -    88,160  ה אושת ייולת םניאש      5,561 5,561   -    תויסנניפ תויובייחתה 66,384  5,818  60,566  תורחא תויובייחתה

	 160,105  11,379  148,726  תוי ובייחתהה לכ ך ס
	 160,105  11,379  148,726  תוי ובייחתהה לכ ך ס


	 )ך שמה( תוליע פ ירזגמ -   :4 רו אב
	)ך שמה( חוויד ינב םירזגמ תודוא עדימ
	 2018 רבמצדב 31 םויל  
	 2018 רבמצדב 31 םויל  
	 2018 רבמצדב 31 םויל  

	 כ"הס
	 כ"הס
	 סחוימ אל רזגמל תוליע פה
	 יללכ חוטיב

	 ח"ש יפלא 
	 ח"ש יפלא 

	        םיס כנ 27,847  27,847   -     םיישחומ אל םיסכנ 489  489    םיחדנ םיסמ יסכנ 559   -    559  תוחדנ השיכר תואצוה       תורח א תויסנניפ תועקשה 6,001  787  5,214  םיריחס םניאש בוח יסכנ       תור חא תויסנניפ תועקשה לכ ךס 43,587  15,143  28,444    םינמוזמ יוושו םינמוזמ 2,841   -    2,841  הנשמ חוטיב יסכנ 126   -    126  הייבגל תוימרפ 2,147  1,789  358   םירחא םיסכנ
	        םיס כנ 27,847  27,847   -     םיישחומ אל םיסכנ 489  489    םיחדנ םיסמ יסכנ 559   -    559  תוחדנ השיכר תואצוה       תורח א תויסנניפ תועקשה 6,001  787  5,214  םיריחס םניאש בוח יסכנ       תור חא תויסנניפ תועקשה לכ ךס 43,587  15,143  28,444    םינמוזמ יוושו םינמוזמ 2,841   -    2,841  הנשמ חוטיב יסכנ 126   -    126  הייבגל תוימרפ 2,147  1,789  358   םירחא םיסכנ

	        83,597  46,055  37,542  םיס כנה לכ ךס
	        83,597  46,055  37,542  םיס כנה לכ ךס

	                                   :תו יובייחתה   חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה 4,002   -    4,002  ה אושת ייולת םניאש      41,018  7,478  33,540  תורחא תויובייחתה
	                                   :תו יובייחתה   חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה 4,002   -    4,002  ה אושת ייולת םניאש      41,018  7,478  33,540  תורחא תויובייחתה

	 45,020  7,478  37,542  תוי ובייחתהה לכ ךס 
	 45,020  7,478  37,542  תוי ובייחתהה לכ ךס 


	 םיי שחומ יתלב םיסכנ -  :5 רו אב
	 :בכרהה .א
	 תונכות   בשחמ ח"ש יפלא  
	 תונכות   בשחמ ח"ש יפלא  
	 תונכות   בשחמ ח"ש יפלא  

	  תולע  -     2018 ,ראוניב 1 םו יל הרתי   :תופסות 26,636  )ב( טראהמ )תיחוטיב הביל תכרעמ רקיעב( בשחמ תונכות תרבעה 1,549   ) ג( ימצע חותיפו תושיכר 28,185  2018 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי    1,900  תופסות  -    תועירג    30,085  2019 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי
	  תולע  -     2018 ,ראוניב 1 םו יל הרתי   :תופסות 26,636  )ב( טראהמ )תיחוטיב הביל תכרעמ רקיעב( בשחמ תונכות תרבעה 1,549   ) ג( ימצע חותיפו תושיכר 28,185  2018 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי    1,900  תופסות  -    תועירג    30,085  2019 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי

	    ה רבצנש התחפה  -     2018 ,ראוניב 1 םו יל הרתי 338   הנשה ךלהמב הרכוהש התחפה 338   2018 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי      הנשה ךלהמב הרכוהש התחפה 4,370  תופסות    4,708  2019 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי
	    ה רבצנש התחפה  -     2018 ,ראוניב 1 םו יל הרתי 338   הנשה ךלהמב הרכוהש התחפה 338   2018 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי      הנשה ךלהמב הרכוהש התחפה 4,370  תופסות    4,708  2019 ,רבמצדב 31 םו יל הרתי

	     :ו טנ ,םייפסכה תוחודב ךרע 25,377  2019 ,רבמצדב 31 םויל    27,847  2018 ,רבמצדב 31 םויל    20% -14%  יתנשה  תחפה רועיש   
	     :ו טנ ,םייפסכה תוחודב ךרע 25,377  2019 ,רבמצדב 31 םויל    27,847  2018 ,רבמצדב 31 םויל    20% -14%  יתנשה  תחפה רועיש   


	 .ליעל 2 רואבו 'ב 1 רואב האר הרבחה לש תיחוטיבה הבילה תנכות רתיה ןיבו םיסכנה תרבעה ןיינעל .ב
	 ח"ש יפלא 742 לש ךסב בשחמ תוכרעמ לש ימצע חותיפ ןיגב הרבחה לש תויולע תוללוכ ןלהל תויולעה .ג .)ח"ש יפלא 565  -2018 תנשב(
	 עו בק שוכר -  :6 רו אב
	 ה עונתו בכרה 2019 תנש
	"הסכ 
	"הסכ 
	"הסכ 
	יצ דווריה טו משידר   
	מחםיבש 
	נ סכמקרקיען   ביכחרה   

	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

	         תולע
	         תולע

	 1,341  5,755  299 
	 1,341  5,755  299 
	 378    -   155 
	 963    -   128 
	   -   5,755   16 
	תיריל ה םוניבואר  2019, 1 ייםושלראנוש ה   16 IFRS ימ םו1נילו רא  2019 תופסב תומש ךהנשה   

	 7,395 
	 7,395 
	 533 
	 1,091 
	  5,771 
	 ,רבמצדב 31 םויל הרתי 2019

	     32 
	     32 
	     4 
	     28 
	     -    
	  רבצנש תחפ2019 ,ראוניב 1 םו יל הרתי

	 982 
	 982 
	 62 
	 281 
	 639 
	 ה נשה ךשמב תופסות

	 1,014 
	 1,014 
	 66 
	 309 
	  639 
	2019  רבמצדב  31 םו יל הרתי

	 6,381 
	 6,381 
	 467 
	 782 
	   5,132 
	 תיתרע ל תומפויל תתח םוצדב רבמ 2019 31


	2018 תנש
	"הסכ 
	"הסכ 
	"הסכ 
	יצ דווריה טומשידר    
	מחםיבש   

	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

	       תולע
	       תולע

	 -       -     -     2018 ראוניב 1 םו יל הרתי )*(  1,341  378  963  )* ( הנשה ךשמב תופסות        1,341  378  963  2018 רבמצדב 31 םו יל הרתי              רבצנש תחפ -       -     -     2018 ראוניב 1 םו יל הרתי 32  4  28  ה נשה ךשמב תופסות        32  4  28  2018 רבמצדב 31 םו יל הרתי  םויל תתחפומ תולע תרתי 1,309  374  935  2018 רבמצדב 31
	 -       -     -     2018 ראוניב 1 םו יל הרתי )*(  1,341  378  963  )* ( הנשה ךשמב תופסות        1,341  378  963  2018 רבמצדב 31 םו יל הרתי              רבצנש תחפ -       -     -     2018 ראוניב 1 םו יל הרתי 32  4  28  ה נשה ךשמב תופסות        32  4  28  2018 רבמצדב 31 םו יל הרתי  םויל תתחפומ תולע תרתי 1,309  374  935  2018 רבמצדב 31


	 .הרבחב תוינמ תקפנה תרומת טראהמ ח"ש יפלא 1,039 ךסב עובק שוכר רבעוה 2018 י נויב 19 םו יב  )*(  .ליע ל 'ה 2-ו 'ב 1 רואב האר םיפסונ םיטרפל
	 בו ח תורתיו םיבייח -  :7 רו אב
	   :בכרהה
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 

	תורבחיב טוחתו ווינכיב טוח:     חנובש תואםירח -     4,813 )* הצוא תומראש  358   2,313 אירחם -      414  סה כ"חביי םיתיור תוחבוה  358   7,540   
	תורבחיב טוחתו ווינכיב טוח:     חנובש תואםירח -     4,813 )* הצוא תומראש  358   2,313 אירחם -      414  סה כ"חביי םיתיור תוחבוה  358   7,540   


	 תוליעפב הרבחה לש הקלח תכרעה ןיגב  ,הרבחל  "ירויש בכר חוטיבל  ילארשיה רגאמה  -  לופה" לש  בוח  ) *  .2019 רבמצדב 31 םויל דע לופה
	 ה יבגל תוימרפ -  :8 רו אב
	 :בכרה .א
	 רבמצדב 31 םויל      2018  2019  ח"ש יפלא   
	 רבמצדב 31 םויל      2018  2019  ח"ש יפלא   
	 רבמצדב 31 םויל      2018  2019  ח"ש יפלא   

	פימר תולבגייה  126  2,970 ינבכו יהפרשהלחבו תומסו פםיק -     -    סהפ כ"ימר תולבגייה  126  2,970 
	פימר תולבגייה  126  2,970 ינבכו יהפרשהלחבו תומסו פםיק -     -    סהפ כ"ימר תולבגייה  126  2,970 


	 :לו יג .ב
	 רבמצדב 31 םויל     2018  2019   ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל     2018  2019   ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל     2018  2019   ח"ש יפלא 

	 סה כ"פימר תולבגיי העש םכר אלפנםג    ל אלגיפור  126 2,970   סהפ כ"ימר הלבגיי העשרכ הנגפם -    -     סהפ כ"ימר תולבגייה  126 2,970     
	 סה כ"פימר תולבגיי העש םכר אלפנםג    ל אלגיפור  126 2,970   סהפ כ"ימר הלבגיי העשרכ הנגפם -    -     סהפ כ"ימר תולבגייה  126 2,970     


	 .'ג 24 רואב האר ,הייבגל תוימרפה לש הדמצהה יאנתל רשאב
	 תורח א תויסנניפ תועקשה טוריפ -  :9 רו אב
	 :בכרהה .א
	 2019 ,ר במצדב  31 םו יל     י וושב תוגצומ תו אוולה םי קזחומ חו ור ךרד ןגוה כ"הס םיביי חו ןוידפל דספהו  ח"ש יפלא 
	 2019 ,ר במצדב  31 םו יל     י וושב תוגצומ תו אוולה םי קזחומ חו ור ךרד ןגוה כ"הס םיביי חו ןוידפל דספהו  ח"ש יפלא 
	 2019 ,ר במצדב  31 םו יל     י וושב תוגצומ תו אוולה םי קזחומ חו ור ךרד ןגוה כ"הס םיביי חו ןוידפל דספהו  ח"ש יפלא 

	   נכס יח בויריחסם - - 47,288     47,288 נכס יח בוש םניא   יריחסם - 4,576 4,576   -    נמתוי - - 5,627     5,627    אחרות - - 4,265     4,265    "הסכ - 61,756 4,576   57,180  
	   נכס יח בויריחסם - - 47,288     47,288 נכס יח בוש םניא   יריחסם - 4,576 4,576   -    נמתוי - - 5,627     5,627    אחרות - - 4,265     4,265    "הסכ - 61,756 4,576   57,180  

	 רבמצדב 31 םויל  2018  ח"ש יפלא  )ג( םיבייחו תואוולהכ םיגצומ םיריחס םניאש בוח יסכנ כ"הס 6,001 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  ח"ש יפלא  )ג( םיבייחו תואוולהכ םיגצומ םיריחס םניאש בוח יסכנ כ"הס 6,001 


	 :םיריחס בוח יסכנ .ב
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 

	גאר תוח בויתלשממות    מגצוב תושוו יהןגוךרד  רווחא ופה:דס      ישעודב ו תעההכר הלראנושה -     19,448      נכס יח בואירחם        ינ םניאשנת םילהמרה    מגצוב תושוו יהןגוךרד  רווחא ופה:דס      ישעודב ו תעההכר הלראנושה -      27,840     ס ךהכנ לכס יח בוסםיריחינ םניאש(נת םילהמר)ה -     47,288       
	גאר תוח בויתלשממות    מגצוב תושוו יהןגוךרד  רווחא ופה:דס      ישעודב ו תעההכר הלראנושה -     19,448      נכס יח בואירחם        ינ םניאשנת םילהמרה    מגצוב תושוו יהןגוךרד  רווחא ופה:דס      ישעודב ו תעההכר הלראנושה -      27,840     ס ךהכנ לכס יח בוסםיריחינ םניאש(נת םילהמר)ה -     47,288       


	 )ך שמה( תורחא תויסנניפ  תו עקשה טוריפ -  :9 רו אב
	 :םיריחס םניאש בוח יסכנ .ג
	 ןגו ה יווש  םיי פסכה תוחודב ךרע  רבמצדב 31 םויל  2018  2019  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 ןגו ה יווש  םיי פסכה תוחודב ךרע  רבמצדב 31 םויל  2018  2019  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 ןגו ה יווש  םיי פסכה תוחודב ךרע  רבמצדב 31 םויל  2018  2019  2018  2019  ח"ש יפלא 

	מגצו םיכהלווא תווחםיביי         גאר תוחוב -  118  -  118 נודקפב תונבםיק 6,001  -  6,001  -  הלותואו -  4,458  -  4,458  ס ך ה לכנכס יח בוש םניאיחסםיר 6,001  4,576  6,001  4,576  
	מגצו םיכהלווא תווחםיביי         גאר תוחוב -  118  -  118 נודקפב תונבםיק 6,001  -  6,001  -  הלותואו -  4,458  -  4,458  ס ך ה לכנכס יח בוש םניאיחסםיר 6,001  4,576  6,001  4,576  


	 :בוח יסכנ ןיגב הדמצהו תיביר רבדב םיטרפ .ד
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  תיביטקפא תיביר  םיזוחא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  תיביטקפא תיביר  םיזוחא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  תיביטקפא תיביר  םיזוחא 

	    םיריחס בוח יסכנ    :הדמצה סיסב -   )0.08( דדמל דומצ -  1.31 ילק ש -  4.21 ח"טמ דומצ
	    םיריחס בוח יסכנ    :הדמצה סיסב -   )0.08( דדמל דומצ -  1.31 ילק ש -  4.21 ח"טמ דומצ

	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  תיביטקפא תיביר  םיזוחא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  תיביטקפא תיביר  םיזוחא 

	    םיריחס םניאש בוח יסכנ    :הדמצה סיסב -  3.87 דדמל דומצ 0.72  0.00 ילק ש -  - ח"טמ דומצ
	    םיריחס םניאש בוח יסכנ    :הדמצה סיסב -  3.87 דדמל דומצ 0.72  0.00 ילק ש -  - ח"טמ דומצ


	:תוינמ .ה
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 

	תוריחס-    מתוגצוב שיווגוהן        ךרדרווחאופהסדשיעודוב תעההכר הלראנושה -  5,614      שניא ןתוריחס    -מתוגצוב שיווגוהן        ךרדרווחאופהסדשיעודוב תעההכר הלראנושה -  13       ךסה לכינמ תו -  5,627     
	תוריחס-    מתוגצוב שיווגוהן        ךרדרווחאופהסדשיעודוב תעההכר הלראנושה -  5,614      שניא ןתוריחס    -מתוגצוב שיווגוהן        ךרדרווחאופהסדשיעודוב תעההכר הלראנושה -  13       ךסה לכינמ תו -  5,627     


	 )ך שמה(  תור חא תויסנניפ תועקשהה טוריפ -  :9 רו אב
	 :תורחא תויסנניפ תועקשה .ו
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 

	תוריחס-    מצותוגב שווי     הןגוךרדרווחאופה דס(ישעודב ו תעההכר הלראשונ)ה -  4,254     שניא ןתוריחס -מתוגצוב שווי     הןגוךרדרווחאופה דסמכישר םיםירזגנ -  11 ס ך לכהשעקניפ תויסנ תואתורח -  4,265 
	תוריחס-    מצותוגב שווי     הןגוךרדרווחאופה דס(ישעודב ו תעההכר הלראשונ)ה -  4,254     שניא ןתוריחס -מתוגצוב שווי     הןגוךרדרווחאופה דסמכישר םיםירזגנ -  11 ס ך לכהשעקניפ תויסנ תואתורח -  4,265 


	 ןגו הה יוושה תועיבקל ושמישש תוחנההו תוטישה .ז
	 יריחמ ידי לע עבקנ םירדסומ םייסנניפ םיקוושב ליעפ ןפואב תורחסנה  תועקשה לש ןגוהה יוושה :ן להלדכ עבקנ יוושה ,ליעפ קוש ןיא ןהלש תועקשה ןיגב .חווידה ךיראתב קושה םיריחס םניאש בוח יסכנ  ןיגב יארשאה תורבחמ לבקל םימוכס םניה ,תואוולהכ םירדגומה םיריחס אלה בוחה יסכנ רקיע ו כרעל בורק הז בוח סכנ לש ןגוהה יוושה .היתוחוקלל הקיפנה הרבחה ש הבוח בכר חוטיב תוסילופ .םירפסב
	תומרל הקולחב םייסנניפ םיסכנ לש ןגוה יווש .ח
	 י סכנו הבוח תורתיו םיבייח ,הייבגל תוימרפ ,םינמוזמ יוושו םינמוזמ לש םייפסכה תוחודב הרתיה  .םה לש ןגוהה יוושל הבורק וא תמאות םיפטוש םיסמ ן פואב ורדגוה תונושה תומרה .ןגוה יוושב םיגצומה םייסנניפ םירישכמ חותינ  הגיצמ ןלהלש הלבטה :אבה םירישכמל ליעפ ושב )םימאותמ אל( םיטטוצמ םיריחמב שומיש ידי לע  דדמנה ןגוה יווש  -1 ה מר - .ם יהז םילולכ םניאש ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םיפצנ םינותנב שומיש ידי לע דדמנה ןגוה יווש -2 המר - .ליעל 1 המרב .םיפצנ קוש ינותנ לע םיססובמ םניאש םינותנב שומיש ידי לע דדמנה ןגוה יווש -3 המר - 
	 )ך שמה(  תור חא תויסנניפ תועקשה תו ריפ -  :9 רו אב
	 )ךשמה( תומרל הקולחב םייסנניפ םיסכנ לש ןגוה יווש   .ח
	 2019 רבמצדב 31 םויל   כ"הס  3 המר  2 המר  1 המר   ח"ש יפלא  
	 2019 רבמצדב 31 םויל   כ"הס  3 המר  2 המר  1 המר   ח"ש יפלא  
	 2019 רבמצדב 31 םויל   כ"הס  3 המר  2 המר  1 המר   ח"ש יפלא  

	נכס יח בויריחסם - - 47,288          47,288  נכס יח בוש םניאסםיריח)* 4,576  426  4,032  118  נמתוי - 5,627      13  5,614  אחרות - 4,265      11  4,254  "הסכ 61,756  426  4,056  57,274  
	נכס יח בויריחסם - - 47,288          47,288  נכס יח בוש םניאסםיריח)* 4,576  426  4,032  118  נמתוי - 5,627      13  5,614  אחרות - 4,265      11  4,254  "הסכ 61,756  426  4,056  57,274  


	  .)₪ יפלא 4,576( םירפסב םכרעל בורק םיריחס םניאש בוחה יסכנ לש ןגוהה יוושה )* 
	 2018 רבמצדב 31 םויל   כ"הס  3 המר  2 המר  1 המר   ח"ש יפלא  
	 2018 רבמצדב 31 םויל   כ"הס  3 המר  2 המר  1 המר   ח"ש יפלא  
	 2018 רבמצדב 31 םויל   כ"הס  3 המר  2 המר  1 המר   ח"ש יפלא  

	נודקפב תונבםיק -   6,001   -  6,001      "הסכ -   6,001   -  6,001              
	נודקפב תונבםיק -   6,001   -  6,001      "הסכ -   6,001   -  6,001              


	 םירח א םינמוזמ יוושו םינמוזמ - : 10 רו אב
	  רבמצדב 31 םויל   2018  2019   ח"ש יפלא  
	  רבמצדב 31 םויל   2018  2019   ח"ש יפלא  
	  רבמצדב 31 םויל   2018  2019   ח"ש יפלא  

	 29,586  17,253  תידיימ הכישמל תונודקיפו םינמוזמ 14,001   -    ר צק ןמזל תונודקיפ      43,587  17,253  םינמ וזמ יוושו םינמוזמ
	 29,586  17,253  תידיימ הכישמל תונודקיפו םינמוזמ 14,001   -    ר צק ןמזל תונודקיפ      43,587  17,253  םינמ וזמ יוושו םינמוזמ


	  תיביר   ירועיש לע תססובמה תפטוש תיביר חווידה דעומל םבורב םיאשונ םייאקנבה םידיגאתב םינמוזמה -0.12% לש יתנש רועישב תוימוי תויאקנב תודקפה ןיגב 2018 רבמצדב 31 םוילו 2019 רבמצדב 31 םויל  .0.15%  .םישדוח השולשל עובש ןיב לש תופוקתל םניה םייאקנבה םידיגאתב םידקפומה רצק ןמזל תונודקיפ   .0.20% לש  יתנש רועישב תיביר םיאשונ תונודקיפה  .24 רואב האר ,רצק ןמזל תונודקיפו םינמוזמה לש הדמצהה יאנתל רשאב 
	  ןו ה תושירדו ןוה - : 11 רו אב
	 תוי נמה ןוה בכרה .א
	 2018 רבמצדב 31  2019 רבמצדב 31  ערפנו קפנומ  םושר  ערפנו קפנומ  םושר 
	 2018 רבמצדב 31  2019 רבמצדב 31  ערפנו קפנומ  םושר  ערפנו קפנומ  םושר 
	 2018 רבמצדב 31  2019 רבמצדב 31  ערפנו קפנומ  םושר  ערפנו קפנומ  םושר 

	 ח"ש   1 תונב תוליגר תוינמ 300  180,006,000  300  180,006,000 א"כ .נ.ע ₪        
	 ח"ש   1 תונב תוליגר תוינמ 300  180,006,000  300  180,006,000 א"כ .נ.ע ₪        


	 תוי נמה ןוהב העונתה .ב
	1. ב םייוניש-2019 
	  . 2019  תנש ךלהמב הרבחה לש תוינמה ןהב םייוניש ויה אל -
	2. ב םייוניש-2018 
	 .בו קנה ןכרע ןרומת בוקנ ךרע ₪  1 תונב דוסי תוינמ 180 ו קפנוה 2018 ראוניל 1 םויב - תרבעה תרומת םאה תרבחל תחא לכ בוקנ ךרע ₪ 1 תוינמ 15 וקפנוה 2018  ינויב 18 םו יב - .₪ יפלא 5,000 לש  ךסב ןמוזמ תרבעה תרומת םאה תרבחל תחא לכ בוקנ ךרע ₪ 1 תוינמ 83 וקפנוה 2018  ינויב 19 םו יב - םאה תרבחמ םיסכנ תרבעה רבדב םיפסונ םיטרפל( ₪ יפלא  27,675 לש  ןגוה יוושב םיסכנ .)ליעל 'ב 1 רואב האר הרבחל תרומת םאה תרבחל תחא לכ בוקנ ךרע ₪ 1 תוינמ 9 וקפנוה 2018 רבמטפסב 9 םויב - .₪ יפלא 3,500 לש  ךסב ןמוזמ תרבעה תרבעה תרומת םאה תרבחל תחא לכ בוקנ ךרע ₪  1 תו ינמ  13  וקפנוה  2018
	  תו ינמל תוולנה תויוכז .ג
	םירוטקרידה יונימל תוכזו הרבחה קוריפב תויוכז ,דנדיבידל תוכז ,תיללכה הפיסאב העבצה תו יוכז .הרבחה ןונקתל םאתהב לכהו הרבחב
	 ז רכוהש דנדיביד .ד
	  .2018 -ו 2019 םינשב  םידנדיביד וזרכוה אל
	 הבטה תוינמ .ה
	 .הבטה תוינמ וקלוח אל חודה ךיראת רחאלו חודה תפוקתב
	 )ך שמה(  ןוה  תושירדו ןוה - : 11 רו אב
	 ןוה  תושירדו לוהינ .ו
	  ח וטיב יקסע לע חוקיפה תונקתל םאתהב הרבחה לש םייקהו שרדנה ןוהה רבדב םינותנ ןלהל .1  :1998 -ח"נשתה )חטבממ שרדנה ילמינימ ימצע ןוה( )חוטיב( םייסנניפ םיתוריש
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019  ח"ש יפלא 

	הםוכסנה דרשפ לע נקת י תוההו ןוהיחנ תוהנוממה  (א)   15,932  21,160 סכ םוההןוהיק םיהמחו בשפ לענקת י תוההון :      הןוראנוש ייסיסב 38,577  37,157   ס ךההו ןהיק םיהמחובש לע פנקת י תוההו ן 38,577  37,157  עודףיל   םוהדוח( )* 22,645  15,997  
	הםוכסנה דרשפ לע נקת י תוההו ןוהיחנ תוהנוממה  (א)   15,932  21,160 סכ םוההןוהיק םיהמחו בשפ לענקת י תוההון :      הןוראנוש ייסיסב 38,577  37,157   ס ךההו ןהיק םיהמחובש לע פנקת י תוההו ן 38,577  37,157  עודףיל   םוהדוח( )* 22,645  15,997  


	 .הנו ממה תויחנהו ןוהה תונקת יפ לע שרדנה םוכסה טורפ )א(
	  רבמצדב 31 םויל   2019  2018 ח"ש יפלא 
	  רבמצדב 31 םויל   2019  2018 ח"ש יפלא 
	  רבמצדב 31 םויל   2019  2018 ח"ש יפלא 

	  הםוכסנה דר שכו ,ללירדתושהויגב ן:ן    פתוליעיבב ט חוכלל/יהןוראשנ ינודרש 15,000  15,000   נכס יהשעקהנו כס םיאםירח 451  3,986 יסכעפת םינוולםיי 80  1,763  נוכיס יקטסטרופהיבב ט חוכילל 401  411 ס ךה לכהםוכסנה דרשע ליפ נקת  תוההןוהתמנקותו 15,932  21,160  
	  הםוכסנה דר שכו ,ללירדתושהויגב ן:ן    פתוליעיבב ט חוכלל/יהןוראשנ ינודרש 15,000  15,000   נכס יהשעקהנו כס םיאםירח 451  3,986 יסכעפת םינוולםיי 80  1,763  נוכיס יקטסטרופהיבב ט חוכילל 401  411 ס ךה לכהםוכסנה דרשע ליפ נקת  תוההןוהתמנקותו 15,932  21,160  


	 םג הפופכ חוטיב תורבחב ןוה יפדועמ דנדיביד תקולח ,תורבחה קוחב תויללכה תושירדה דבלמ )*( .ה עקשהה יכרד תונקתב הדימעו תוליזנ תושירדל
	 :Solvency II םו שייל תוכרעיהה תומדקתה רבדב םיטרפ .2 ססובמ חוטיב תורבח לש ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ םושייל תוארוה ומסרופ  2017  ינוי שדוחב ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ םייקת חוטיב תרבח ןהיפל ,)"הביטקרדה"  - ןלהל( SOLVENCY II  לע חוקיפה תונקת תוארוה תא םייקל התבוחמ עורגל ילבמ תאזו ,רומאכ תוארוהל םאתהב תונקת"  - ן להל(  2017  -ז"עשתה ,)חט בממ שרדנה ילמינימ ימצע ןוה( )חוטיב( םיסנניפ םיתוריש .)"ןוהה  רושיא תא לבקת חוטיב תרבחש רחאלש ךכ ,ןוהה תונקת ןוקיתל לעפי ה נוממה יכ ןייוצ ,ןכ ומכ  ןיינעל ןוהה תונקת ,םייפסכה היתוחודב תושדחה תוארוהה םושיי לע תרוקיב העצובש הנוממה  הרבחה לע ,רומאכ הנוממה ר
	 )ך שמה(  ןוה  תושירדו ןוה - : 11 רו אב
	  ) ךשמה( ןוה תושירדו לוהינ    .ו
	3.  ססובמ ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמCY IISOLVEN 
	  יפוריאה דוחיאה ידי לע הצמואש ,הביטקרידה תוארוה ומסרופ 2017 ינוי שדוחב ,ליעל רומאכ לחה תמשוימו יפוריאה דוחיאה ידי לע הצמואש ,)"הביטקרידה" - ןלהל( ״SOLVENCY II״ הנוכמה .וב תורבחה תונידמה לכב 2016 ראונימ  םלוהינל םיטרדנטסו חוטיב תורבח תופושח םהל םינוכיס לש הפיקמ הניחב תללוכ הביטקרידה  :םיכבדנ השולש לע תססובמו ,םתדידמו  הרקב יכילהתל עגונה ,יתוכיא ינש ךבדנ ,ןוכיס ססובמ ןועריפ רשוכ סחי וניינעש יתומכ ןושאר ךבדנ )ORSA( ןועריפ רשוכו םינוכיס לש ימצע ה כרעה ךילהתלו ידיגאת לשממל ,םינוכיס לוהינל ,םיימינפ .יוליג תושירד וניינעש ישילש ךבדנו  קושל המאתה ךות ,תוולנה היתוארוהו הביטקרידה יפל יתומכה ךבדנה לע ססובמ יסנבלו
	▪ םינוכיסל שיגר  SCR-n .(SCR  - ן להל( חוטיב תרבח לש ןוערפה רשוכ לע הרימשל שרדנה ןוהה  .ש דחה ןוערפה רשוכ רטשמ םושייל תויחנהה סיסב לע דיתע ינפ הפוצ בושיח לע ססובמו  .חוקיפה תויושר לש תיתעו תקיודמ תוברעתה חיטבהל הדעונ וז השירד
	▪ םינוכיסל שיגר  SCR-n .(SCR  - ן להל( חוטיב תרבח לש ןוערפה רשוכ לע הרימשל שרדנה ןוהה  .ש דחה ןוערפה רשוכ רטשמ םושייל תויחנהה סיסב לע דיתע ינפ הפוצ בושיח לע ססובמו  .חוקיפה תויושר לש תיתעו תקיודמ תוברעתה חיטבהל הדעונ וז השירד
	▪ .)"ןוה ףס" וא MCR - ןלהל( ןוה לש תילמינימ המר  י פל שרדנה ילמינימה ינושארה ןוהה םוכס ןיבש הובגל הוו ש היהי ןוהה ףס ,תוארוהל םאתהב  חווטב יוצמה )תויחנהב ןתרדגהכ( תוימרפו חוטיב תודותע הבוגמ רזגנה םוכס ןיבל ןוהה תונקת .SCR-nc  45% ןיבל 25% ן יבש

	 :ןלהלדכ רבעמ תוארוה ,רתיה ןיב ,ללוכ יסנבלוס רזוח
	 )SCR( ןוהה תושירדב הדימע )1  המויסו 2017 ,ינויב 30 םויב התליחתש הפוקתב חוטיב תרבח לש ןועריפ רשוכל שרדנה ןוהה  60%-מ לחה ,הנש לכ 5% -ב ,הגרדהב הלעי )״הסירפה תפוקת״ - ןלהל( 2024 רבמצדב 31 םויב .SCR^  אולמל דעו SCR-no
	 )SCR( ןוהה תושירדב הדימע )1  המויסו 2017 ,ינויב 30 םויב התליחתש הפוקתב חוטיב תרבח לש ןועריפ רשוכל שרדנה ןוהה  60%-מ לחה ,הנש לכ 5% -ב ,הגרדהב הלעי )״הסירפה תפוקת״ - ןלהל( 2024 רבמצדב 31 םויב .SCR^  אולמל דעו SCR-no
	  ,חוויד דעומ לכב חטבמה י״ע תוקזחומה תועקשה לש םימיוסמ םיגוס לע תנטקומ ןוה תשירד )2  ולא תועקשה ןיגב ןוהה תשירדש דע םינש 7 ךשמב יתגרדה ןפואב לדגתו ךלת וז השירד רשאכ .אלמה הרועישל עיגת

	 ללוכ 1 דבור ןוה .2 דבור ןוהו 1 דבור ןוהמ בכרוי חוטיב תרבח לש ימצעה ןוהה ,יסנבלוס רזוח יפל םיללו כ 2 דבור ןוהו ףסונ 1 דבור ןוה .ףסונ 1 דבור ןוהו ,רזוחה תוארוה יפל בשוחמה ימצע ןוה  ןוהו בכרומ ינשמ ןוה ,תוחנ ינשמ ןוה ירישכמ תוברל םידספה תגיפסל םינונגנמ םע ןוה ירישכמ  ךכ ,SCR ן יינעל ימצע ןוה בכרה לע תולבגמ ללוכ רזוחה .הליחתה דעומ ינפל וקפנוה רשא ינושילש .)הסירפה תפוקתב SCR  -המ 50%( 40% לע  הלעי אל 2 דבור ןוהב םילולכה םיביכרה רועישש  המסרופ ,ליבקמבו ,יסנבלוסה םושייל תוכרעיה הוותמ םסרופ ,ןזאמה ךיראת רחאל ,2020 ץרמב  .הפוריאב תושדחה תוארוהל רתוי ומיאתהל תנמ לע ,יסנ
	 ח וטיב יזוח ןיגב תויובייחתה - : 12 רו אב
	תו יובייחתהה בכרה .א
	 רבמצדב 31  2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31  2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב  ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31  2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב  ח"ש יפלא 

	יבט חוכילל)ב(  1,161  17,107  2,841  71,053  4,002  88,160 
	יבט חוכילל)ב(  1,161  17,107  2,841  71,053  4,002  88,160 


	יללכ חוטיב .ב
	1.  :םיגוס יפל יללכ חוטיב רזגמב םילולכה חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהה 
	 רבמצדב 31 
	 רבמצדב 31 
	 רבמצדב 31 

	 2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב  ח"ש יפלא 
	 2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב  ח"ש יפלא 

	            הבוח בכר ףנע םרט ש הימרפל השרפה 1,092  4,664  2,569  17,472  3,661  22,136 ה חוורוה 56  10,286  248  48,427  304  58,713 תויולת תועיבת 1,148  14,950  2,817  65,899  3,965  80,849  הבוח בכר ףנע ךס
	            הבוח בכר ףנע םרט ש הימרפל השרפה 1,092  4,664  2,569  17,472  3,661  22,136 ה חוורוה 56  10,286  248  48,427  304  58,713 תויולת תועיבת 1,148  14,950  2,817  65,899  3,965  80,849  הבוח בכר ףנע ךס

	            םירחאו שוכר יפנע םרט ש הימרפל השרפה 13  1,708  21  2,637  34  4,345 ה חוורוה  -    450  3  2,517  3  2,966 תויולת תועיבת 13  2,158  24  5,154  37  7,311  םירחאו ש וכר יפנע ךס
	            םירחאו שוכר יפנע םרט ש הימרפל השרפה 13  1,708  21  2,637  34  4,345 ה חוורוה  -    450  3  2,517  3  2,966 תויולת תועיבת 13  2,158  24  5,154  37  7,311  םירחאו ש וכר יפנע ךס

	 ן יגב תויובייחתה כ"הס םי לולכה חוטיב י זוח יללכ חוטיב רזגמב 1,161  17,107  2,841  71,053  4,002  88,160 )ן להל 2ב האר(
	 ן יגב תויובייחתה כ"הס םי לולכה חוטיב י זוח יללכ חוטיב רזגמב 1,161  17,107  2,841  71,053  4,002  88,160 )ן להל 2ב האר(

	            :תו חדנ השיכר תואצוה 72  359  477  2,704  549  3,063  הבוח בכר ףנע 5  801  5  216  10  1,017 םירחאו שוכר יפנע
	            :תו חדנ השיכר תואצוה 72  359  477  2,704  549  3,063  הבוח בכר ףנע 5  801  5  216  10  1,017 םירחאו שוכר יפנע

	 77  1,160  482  2,920  559  4,080 לכה ךס
	 77  1,160  482  2,920  559  4,080 לכה ךס

	 י זוח ןיגב תויובייחתה יוכינב יללכ חוטיב            :תוחדנ ה שיכר תואצוה             1,076  14,591  2,340  63,195  3,416  77,786 הבוח בכר 8  1,356  19  4,938  27  6,294 םירחאו שוכר יפנע
	 י זוח ןיגב תויובייחתה יוכינב יללכ חוטיב            :תוחדנ ה שיכר תואצוה             1,076  14,591  2,340  63,195  3,416  77,786 הבוח בכר 8  1,356  19  4,938  27  6,294 םירחאו שוכר יפנע

	 תו יובייחתה כ"הס יללכח וטיב יזוחב  השיכר תואצוה יוכינב 1,084  15,947  2,359  68,133  3,443  84,080 תוחדנ
	 תו יובייחתה כ"הס יללכח וטיב יזוחב  השיכר תואצוה יוכינב 1,084  15,947  2,359  68,133  3,443  84,080 תוחדנ


	 )ך שמה( ח וטיב יזוח ןיגב תויובייחתה - : 12 רו אב
	 )ך שמה( יללכ חוטיב    .ב
	2. ויובייחתהה :ןבושיח תוטיש יפל יללכ חוטיב רזגמב םילולכה חוטיב יזוח ןיגב ת 
	 רבמצדב 31 
	 רבמצדב 31 
	 רבמצדב 31 

	 2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב 
	 2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב 

	 ח"ש יפלא 
	 ח"ש יפלא 

	            ראוטקא תוכרעה ,סטוק טראויטס ר"ד 56  10,735  251  50,944  307  61,679 הרבחה ראוטקא
	            ראוטקא תוכרעה ,סטוק טראויטס ר"ד 56  10,735  251  50,944  307  61,679 הרבחה ראוטקא

	 ה ימרפל השרפה 1,105  6,372  2,590  20,109  3,695  26,481 ה חוורוה םרטש
	 ה ימרפל השרפה 1,105  6,372  2,590  20,109  3,695  26,481 ה חוורוה םרטש

	  תויובייחתה לכ ךס י זוח ןיגב חוטיבה םי לולכה חוטיב 1,161  17,107  2,841  71,053  4,002  88,160 יללכ חוטיב רזגמב
	  תויובייחתה לכ ךס י זוח ןיגב חוטיבה םי לולכה חוטיב 1,161  17,107  2,841  71,053  4,002  88,160 יללכ חוטיב רזגמב



	עמוד 131Ùחתה לכ ךס י זוח ןיגב חוטיבה םי לולכה חוטיב 1,161  17,107  2,841  71,053  4,002  88,160 יללכ חוטיב רזגמב
	 )ך שמה(  חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה - : 12 רו אב
	 )ך שמה( יללכ חוטיב    .ב
	3. תוחדנ השיכר תואצוה יוכינב ,יללכ חוטיב רזגמב םילולכה חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב העונת :הבוח בכר ףנע 
	 רבמצדב 31   2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב      ח"ש יפלא     
	 רבמצדב 31   2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב      ח"ש יפלא     
	 רבמצדב 31   2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב      ח"ש יפלא     

	 תיר התל תליחנשה - - -    1,076     2,340     3,416 על תוהבתעי תו צמהבטיגב תר ן תנשתיח םו  שוטתפ 1,598  15,920  2,340  61,225  3,938  77,145 נישוב יתיר תו ליחתתלנש  התכצוא המצהמד ה למ דדורו חוהשקיתעפל י  נה תחהיהוו ן גהלומ ה בהיחתתובי - - -    4     22     26 נישוב יאומד ן על תוהבתעי תו צמהבטיגב תר ןנשו תתיח םו קותומד - - ) -    (354     450     96 ס ךהנישויעב ל תו הבתעי תו   צמהבטרת 1,598  15,570  2,340  61,697  3,938  77,267 תשלומיל םיש בו בתעיב תומהל ך נשה:ה             גבןי תנש תיח םו שוטתפ -  522  1,906     753  522  2,659 גבןינש  תותיח ם
	 תיר התל תליחנשה - - -    1,076     2,340     3,416 על תוהבתעי תו צמהבטיגב תר ן תנשתיח םו  שוטתפ 1,598  15,920  2,340  61,225  3,938  77,145 נישוב יתיר תו ליחתתלנש  התכצוא המצהמד ה למ דדורו חוהשקיתעפל י  נה תחהיהוו ן גהלומ ה בהיחתתובי - - -    4     22     26 נישוב יאומד ן על תוהבתעי תו צמהבטיגב תר ןנשו תתיח םו קותומד - - ) -    (354     450     96 ס ךהנישויעב ל תו הבתעי תו   צמהבטרת 1,598  15,570  2,340  61,697  3,938  77,267 תשלומיל םיש בו בתעיב תומהל ך נשה:ה             גבןי תנש תיח םו שוטתפ -  522  1,906     753  522  2,659 גבןינש  תותיח ם


	  םרטש הימרפ ,רסחב הימרפל השרפה ,תויולת תועיבת :תוללוכ הריגסהו החיתפה תורתי .1 .תוחדנ השיכר תואצוה יוכינבו החוורוה
	 םרט ש הימרפ ,רסחב הימרפל השרפה ,תויולת תועיבת תרתי :הניה תרבטצמה תועיבתה תולע .2  תורישי תואצוה ללוכ תועיבתה ימולשת ךס תפסותב תוחדנ השיכר תואצוה יוכינב החוורוה .תועיבת בושיל תופיקעו
	  )תועיבתב תומשרנה תויללכו הלהנה( תועיבת בושיל תופיקע תואצוה םיללוכ םימולשתה .3 .ם ותיחה תונשל סוחייב
	 )ך שמה( ח וטיב יזוח ןיגב תויובייחתה : 12 רו אב
	 )ך שמה( יללכ חוטיב    .ב
	3.     העונתתוחדנ השיכר תואצוה יוכינב ,יללכ חוטיב רזגמב םילולכה חוטיב יזוח ןיגב תובייחתהב  )ךשמה( :   םירחא שוכר יפנע 
	 רבמצדב 31  2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב 
	 רבמצדב 31  2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב 
	 רבמצדב 31  2018  2019  2018  2019  2018  2019  ר ייש  הנשמ חוטיב  וטורב 

	יפלא"ש ח  תיר הליחתתלנש ה -  8  -  19  -  27 על תוהבתעי תו צמהבטיגב תר ן תנשתיח םושוטתפ 22  2,606  19  8,859  41  11,465 נישוב יאומד ןעל תו הבתעי תוצמהט תרבגבןינש  תותיח םו קותומד -  6  -  (15)  -  (9) ס ךהנישויעב ל תו הבתעי תוצמהטברת 22  2,612  19  8,844  41  11,456 תשלומיל םיש בו בתעיב תומהל ךהנש:ה             גבןי תנש תיח םו שוטתפ 14  1,264  -  3,925  14  5,189 גבןינש  תותיח םו קותומד -  -  -  -  -  -             סת ךשלנשל םימוה 14  1,264  -  3,925  14  5,189              תיר הלס ףונשהה 8  1,356  19  4,938  27  6,294   
	יפלא"ש ח  תיר הליחתתלנש ה -  8  -  19  -  27 על תוהבתעי תו צמהבטיגב תר ן תנשתיח םושוטתפ 22  2,606  19  8,859  41  11,465 נישוב יאומד ןעל תו הבתעי תוצמהט תרבגבןינש  תותיח םו קותומד -  6  -  (15)  -  (9) ס ךהנישויעב ל תו הבתעי תוצמהטברת 22  2,612  19  8,844  41  11,456 תשלומיל םיש בו בתעיב תומהל ךהנש:ה             גבןי תנש תיח םו שוטתפ 14  1,264  -  3,925  14  5,189 גבןינש  תותיח םו קותומד -  -  -  -  -  -             סת ךשלנשל םימוה 14  1,264  -  3,925  14  5,189              תיר הלס ףונשהה 8  1,356  19  4,938  27  6,294   


	 )ך שמה( ח וטיב י זוח ןיגב תויובייחתה - : 12 רו אב
	 )ך שמה( יללכ חוטיב   .ב
	4. נעב ,תוחדנ השיכר תואצוה יוכינב חוטיב יזוח ןיגב תובייחתה תכרעה תוחתפתה תקידבף  חוטיב  הבוח בכר 
	 2019 רבמצדב 31 םויל  וטורב םותיח תנש   כ"הס  2019  2018   ₪ יפלא  :ה נש ףוסב )רבטצמ( ומלושש תועיבת
	 2019 רבמצדב 31 םויל  וטורב םותיח תנש   כ"הס  2019  2018   ₪ יפלא  :ה נש ףוסב )רבטצמ( ומלושש תועיבת
	 2019 רבמצדב 31 םויל  וטורב םותיח תנש   כ"הס  2019  2018   ₪ יפלא  :ה נש ףוסב )רבטצמ( ומלושש תועיבת

	   2,659  522  הנושאר הנש רחאל      -     760    םייתנש רחאל        ) םימולשת ללוכ( ףוסב תורבטצמ תועיבת ןדמוא :ה נשה   77,145  3,938  )*  הנושאר הנש רחאל     4,060  םייתנש רחאל            (122)  תלל וכ אלש הנושאר הנשל סחיב )רסוח( /ףדוע )*  הריבצ     (3.1%)  תללוכ אלש הנושאר הנשל סחיב היטס רועיש םיז וחאב ,הריבצ
	   2,659  522  הנושאר הנש רחאל      -     760    םייתנש רחאל        ) םימולשת ללוכ( ףוסב תורבטצמ תועיבת ןדמוא :ה נשה   77,145  3,938  )*  הנושאר הנש רחאל     4,060  םייתנש רחאל            (122)  תלל וכ אלש הנושאר הנשל סחיב )רסוח( /ףדוע )*  הריבצ     (3.1%)  תללוכ אלש הנושאר הנשל סחיב היטס רועיש םיז וחאב ,הריבצ

	 81,205 
	 81,205 
	 77,145 
	 4,060 
	 2019 רבמצדב 31 םויל תורבטצמ תועיבת תולע

	 3,419 
	 3,419 
	 2,659 
	 760 
	 2019 רבמצדב 31 םויל דע םירבטצמ םימולשת

	 77,786 
	 77,786 
	 74,486 
	  3,300
	"הסכתה חביייו תויגב ןחוז ייבטוחעב  ףנ בכרחבוינב הכו יהתואצויכרש הנדחיל תו םו31   צדב רבמ 2019


	  י וכינב החוורוה םרטש הימרפל הדותעה תא ללוכ הנושארה הנשה ףוסב תורבטצמה תועיבתה ןדמוא   ) * .תוחדנ השיכר תואצוה
	 2019 רבמצדב 31 םויל  ר ייש םותיח תנש   כ"הס  2019  2018   ₪ יפלא  :ה נש ףוסב )רבטצמ( ומלושש תועיבת
	 2019 רבמצדב 31 םויל  ר ייש םותיח תנש   כ"הס  2019  2018   ₪ יפלא  :ה נש ףוסב )רבטצמ( ומלושש תועיבת
	 2019 רבמצדב 31 םויל  ר ייש םותיח תנש   כ"הס  2019  2018   ₪ יפלא  :ה נש ףוסב )רבטצמ( ומלושש תועיבת

	   1,906  522  הנושאר הנש רחאל         671    םייתנש רחאל        :ה נשה )םימולשת ללוכ( ףוסב תורבטצמ תועיבת ןדמוא   15,920  1,598  )*  הנושאר הנש רחאל     1,248  םייתנש רחאל            350  )*  הריבצ תללוכ אלש הנושאר הנשל סחיב )רסוח( /ףדוע     21.9%  ,ה ריבצ תללוכ אלש הנושאר הנשל סחיב היטס רועיש םיזוחאב
	   1,906  522  הנושאר הנש רחאל         671    םייתנש רחאל        :ה נשה )םימולשת ללוכ( ףוסב תורבטצמ תועיבת ןדמוא   15,920  1,598  )*  הנושאר הנש רחאל     1,248  םייתנש רחאל            350  )*  הריבצ תללוכ אלש הנושאר הנשל סחיב )רסוח( /ףדוע     21.9%  ,ה ריבצ תללוכ אלש הנושאר הנשל סחיב היטס רועיש םיזוחאב

	 17,167 
	 17,167 
	 15,920 
	 1,248 
	 2019 רבמצדב 31 םויל תורבטצמ תועיבת תולע

	 2,577 
	 2,577 
	 1,906 
	 671 
	 2019 רבמצדב 31 םויל דע םירבטצמ םימולשת

	 14,591 
	 14,591 
	 14,014 
	  577
	 י וכינב הבוח בכר ףנעב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתה כ"הס 2019 רבמצדב 31 םו יל תוחדנ השיכר תואצוה


	  י וכינב החוורוה םרטש הימרפל הדותעה תא ללוכ הנשוארה הנשה ףוסב תורבטצמה תועיבתה ןדמוא   ) * .תוחדנ השיכר תואצוה
	 )ך שמה( ח וטיב יזוח ןיגב תויובייחתה - : 12 רו אב
	 )ך שמה( יללכ חוטיב   .ב
	5. הבוח בכר ףנעב םותיח תונש רבדב םינותנ 
	 םותיח תנש   2018  2019   ח"ש יפלא       
	 םותיח תנש   2018  2019   ח"ש יפלא       
	 םותיח תנש   2018  2019   ח"ש יפלא       

	נשל השהתסיימהיב  םובצד רבמ2019 :       31פימרב תורוטו 1234,  85,683  רו חו(פהסד)  כו ללבש ריייגב ן תנשהחםותי  צמ רבט דעלמ דעוהדוח ) ) 2,652(  1,106(   הפש תעההנכס תומהשעקתו לעהפה דסהכו ללגבןי תנש החםותי 156  1,907  
	נשל השהתסיימהיב  םובצד רבמ2019 :       31פימרב תורוטו 1234,  85,683  רו חו(פהסד)  כו ללבש ריייגב ן תנשהחםותי  צמ רבט דעלמ דעוהדוח ) ) 2,652(  1,106(   הפש תעההנכס תומהשעקתו לעהפה דסהכו ללגבןי תנש החםותי 156  1,907  


	6. הבוח בכר חוטיב ףנעב ריישב ללוכ )דספה( חוור בכרה
	 חו ור חו ור חו ור )דספה( )דספה( )דספה( דספה ןיגב ללוכ ןידב ללוכ ןיגב ללוכ ןיגב ללוכ תו נש תנש תו נש תנש םותיח םותיח םותיח םותיח תומדוק  תפטוש  תומדוק  תפטוש   ר ייש  וטורב   ח"ש יפלא  
	 חו ור חו ור חו ור )דספה( )דספה( )דספה( דספה ןיגב ללוכ ןידב ללוכ ןיגב ללוכ ןיגב ללוכ תו נש תנש תו נש תנש םותיח םותיח םותיח םותיח תומדוק  תפטוש  תומדוק  תפטוש   ר ייש  וטורב   ח"ש יפלא  
	 חו ור חו ור חו ור )דספה( )דספה( )דספה( דספה ןיגב ללוכ ןידב ללוכ ןיגב ללוכ ןיגב ללוכ תו נש תנש תו נש תנש םותיח םותיח םותיח םותיח תומדוק  תפטוש  תומדוק  תפטוש   ר ייש  וטורב   ח"ש יפלא  

	   המייתסהש הנשל         :רבמצדב 31 םויב 243   )1,106(  56   )4,260(  2019 -   )2,895(  -   )2,933(  2018
	   המייתסהש הנשל         :רבמצדב 31 םויב 243   )1,106(  56   )4,260(  2019 -   )2,895(  -   )2,933(  2018


	ה סנכהה לע םיסמ - : 13 רו אב
	 הרבחה לע םילחה סמה יקוח .א
	1. יללכ 
	 תוסנכה לע לחה סמה .1975-ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוחב ותרדגהכ "יפסכ דסומ" הניה הרבחה .חוור סממו תורבח סממ בכרומ םייפסכ תודסומ לש
	2. חוטיבה ףנעל םידוחיי סמ ירדסה סמה תונוטלש םע םכסה 
	 שדחתמה )סמה םכסה  - ן להל(  םכסה םייק סמה תונוטלש ןיבל חוטיבה תורבח תודחאתה ןיב  .ףנעל תוידוחיי סמ תויגוס רידסמה ,הנש ידמ ןכדעתמו .םירומאה תונורקעל םאתהב וכרענ םייפסכה תוחודה
	 )ך שמה(  ה סנכהה לע םיסמ - : 13 רו אב
	   הרבחה לש תוסנכהה לע םילחה סמה ירועיש   .ב
	 .חוור סממו תורבח סממ בכרומ הרבחה םללכבו םייפסכ תודסומ לע לחה ירוטוטטסה סמה .1
	 תונשל תילכלכה תוינידמה םושייל הקיקח ינוקית( תילכלכה תולעייתהה קוחל םאתהב .2 ראוני שדוחמ לחה ,23% וניה תורבחה סמ רועיש ,2016 – ז"עשתה ,)2018 – ו 2017 ביצקתה .ךליאו   2018
	 :יפסכ דסומ הניהש ,הרבחה לע םילחה םיירוטוטטסה סמה ירועיש ןלהל .3
	 ס מ רועיש    ללוכ ר ועיש ר ועיש תודסומב סמ סמ  םייפסכ חוור תורבח 
	 ס מ רועיש    ללוכ ר ועיש ר ועיש תודסומב סמ סמ  םייפסכ חוור תורבח 
	 ס מ רועיש    ללוכ ר ועיש ר ועיש תודסומב סמ סמ  םייפסכ חוור תורבח 

	נשה %   ךליאו 34.19 17.00 23.0  2018
	נשה %   ךליאו 34.19 17.00 23.0  2018


	דספהו חוור תוחודב םילולכה הסנכהה לע םיסמ .ב
	  רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	  רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019  ח"ש יפלא 
	  רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019  ח"ש יפלא 

	מס םישוםיפט -  137 מנ םיסדםיח( ה תבטמס) ) (489  7  ) (489  144 
	מס םישוםיפט -  137 מנ םיסדםיח( ה תבטמס) ) (489  7  ) (489  144 


	 םיחדנ םיסמ .ג
	:בכרהה
	 ע ובק שוכר  םיסכנו םידספה יתלב םי פטוש תובטה כ"הס  םיישחומ םירחאו  םידבועל  ח"ש יפלא 
	 ע ובק שוכר  םיסכנו םידספה יתלב םי פטוש תובטה כ"הס  םיישחומ םירחאו  םידבועל  ח"ש יפלא 
	 ע ובק שוכר  םיסכנו םידספה יתלב םי פטוש תובטה כ"הס  םיישחומ םירחאו  םידבועל  ח"ש יפלא 

	תינ תר סכמנ סדחיל ה םו  ניבו רא - - - -                20181נישוםייאשנ ר ופקזלרו חוופהסד - - 489      489      תינ תר סכמנ סדחיל ה םוצדב רבמ  31 - - 489     489     2018נישוםייאשנ ר ופקזלרו חוופהסד ) )(7 )   (293  (186  472  תינ תר סכמנ סדחיל ה םוצדב רבמ  31 ) 482  (293 303  472 2019 צדבבמר  31  2018  2019יפלא"ש ח  נכס ימנ םיסדםיח 489  482  
	תינ תר סכמנ סדחיל ה םו  ניבו רא - - - -                20181נישוםייאשנ ר ופקזלרו חוופהסד - - 489      489      תינ תר סכמנ סדחיל ה םוצדב רבמ  31 - - 489     489     2018נישוםייאשנ ר ופקזלרו חוופהסד ) )(7 )   (293  (186  472  תינ תר סכמנ סדחיל ה םוצדב רבמ  31 ) 482  (293 303  472 2019 צדבבמר  31  2018  2019יפלא"ש ח  נכס ימנ םיסדםיח 489  482  


	 )ך שמה(  ה סנכהה לע םיסמ - : 13 רו אב
	 יטרואית סמ .ד
	  חודב  םידספההו םיחוורה ,תואצוההו  תוסנכהה לכ וליא לח היהש ,סמה םוכס ןיב  המאתה  תאבומ ןלהל םי סמ םו כס ןיבל ,םייפסכ תודסומ לע לחה ירוטוטטסה סמה רועיש י פל סמב  םיבייחתמ ויה דס פהו חוור  :דספהו חוור חודב ףקזנש דספהה וא/ו הסנכהה לע 
	 רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 

	נשל השהתסיימהיב  םו 31  פהסדלנפ ימםיס לע ההנכסה ) ) 3,113(  (1,276  שעיורהמסהסטטוטירוהכוללהחלע למותודס      כפסםייראה   בל ליע 34.19%  34.19% יחסכו ן סממחו בשפל ישעיו רה סמהסטטוטור יהכולל ) ) 1,064(  (436 עלייה( ירידב )המםיס לע ההנכסהנה תעבוגהמורמ םיהבא:םי      הצוא תושניאתומ ןרינב תוכוצל יויכרמס 87  963  פהסד םיש םניאמבעורצל םירכ י סמרו חו - 321     פהסדצל םירכ י תנשמ סמ2018 ,גבינ םנרשמ ומנ םיסדםיח ) -     (192 פהסדצל םירכ י סמ תנשב2018 , םניגבלנ ארשמ ומנ םיסיחדם - 167     נישו יבפהרש םיזינמ םיואםירח ) -     (191 מםיס לע ההנכסה(ה תבטמ)ס ) (489  144  שעי רו סמביטקפא יממועצ )
	נשל השהתסיימהיב  םו 31  פהסדלנפ ימםיס לע ההנכסה ) ) 3,113(  (1,276  שעיורהמסהסטטוטירוהכוללהחלע למותודס      כפסםייראה   בל ליע 34.19%  34.19% יחסכו ן סממחו בשפל ישעיו רה סמהסטטוטור יהכולל ) ) 1,064(  (436 עלייה( ירידב )המםיס לע ההנכסהנה תעבוגהמורמ םיהבא:םי      הצוא תושניאתומ ןרינב תוכוצל יויכרמס 87  963  פהסד םיש םניאמבעורצל םירכ י סמרו חו - 321     פהסדצל םירכ י תנשמ סמ2018 ,גבינ םנרשמ ומנ םיסדםיח ) -     (192 פהסדצל םירכ י סמ תנשב2018 , םניגבלנ ארשמ ומנ םיסיחדם - 167     נישו יבפהרש םיזינמ םיואםירח ) -     (191 מםיס לע ההנכסה(ה תבטמ)ס ) (489  144  שעי רו סמביטקפא יממועצ )


	 וט נ ,םידבועל תובטה לשב תויובייחתה - : 14 רו אב
	 ךורא חווטל תורחא תובטה ,הקסעה םויס רחאל תובטה ,רצק חווטל תובטה תוללוכ םידבועל תובטה  .ןירוטיפ ןיגב תובטהו ה קסעה םויס רחאל תובטה  השירפ וא ןירוטיפ תעב דבועל םייוציפ םלשל הרבחה תא םיבייחמ לארשיב ןירוטיפ ייוציפ קוחו הדובעה יניד  לשב הרבחה תויובייחתה .ןלהל ראותמכ 14 ףיעס יפל ,תרדגומ הדקפה תינכותב תופטוש תודקפה עצבל וא  .הקסעה םויס רחאל תובטהכ תולפוטמ ךכ תרוכש מ לע ססובמו ףקותב הקסעה םכסה יפ לע עצבתמ םידבועל תובטה לשב הרבחה תובייחתה בושיח  .םייוציפה תלבקל תוכזה תא תרצוי ,הלהנהה תעדל רשא ותקסעה תפוקתו דבועה  הבטה תינכותכ תוגווסמה תודקפה ידי לע ,ללכ ךרדב ,תונמוממ ,הקסעה םויס רחאל םידב
	 )ך שמה( ו טנ ,םידבועל תובטה לשב תו יובייחתה - : 14 רו אב
	 ו טנ םידבועל תובטה לשב תויובייחתהה בכרה .א
	  קוחל 14 ףיעס יאנת הילע םילח רשא תרדגומ הדקפה תינכות תרגסמב םיללכנ הרבחה ידבוע לכ .1  .ןירוטיפ ייוציפ
	  קוחל 14 ףיעס יאנת הילע םילח רשא תרדגומ הדקפה תינכות תרגסמב םיללכנ הרבחה ידבוע לכ .1  .ןירוטיפ ייוציפ
	  1 ףיעסב הלולכ הניאש תרדגומ הדקפהל תינכות ןיגב 2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה תובייחתה ךס .2 תולגתסה ימד ןיגב הניה השרפהה .)₪ יפלא 575  – 2018 רבמצדב 31 םויל( ₪ יפלא 993 הניה ליעל  'ה  25 רואב האר םיפסונ םיטרפל( םמיע ומתחנש הקסעה םימכסהל םאתהבו הרבחה ר"ויו ל"כנמל .)ןלהל
	 י פלא 342 –השפוחל השרפה ,רצק ןמזל תובטה ןיגב 2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה תובייחתה ךס .3 .תוכז תורתיו םיאכז ףיעס תרגסמב םיגצומ רשא ,)₪ יפלא 126   - 2018 רבמצדב 31 םו יל( ₪

	 תובי יחתהה לש יחכונה ךרעב םייונישה .ב
	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

	     -     2018 ראוניב 1 םו יל הרתי 575       :ףטוש תוריש תולע  – 2018 תנשב תופסות  575 2018 רבמצדב 31 םו יל הרתי     418 ףטוש תוריש תולע  – 2019 תנשב תופסות    993  2019 רבמצדב 31 םו יל הרתי
	     -     2018 ראוניב 1 םו יל הרתי 575       :ףטוש תוריש תולע  – 2018 תנשב תופסות  575 2018 רבמצדב 31 םו יל הרתי     418 ףטוש תוריש תולע  – 2019 תנשב תופסות    993  2019 רבמצדב 31 םו יל הרתי


	 תוכז  תורתיו םיאכז - : 15 רו אב
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 

	  תורבחיב טוחתו ווינכיב טוח:   פנודקי תו לשבמטח ינשמה  1,431 36,150   חנובש תואםירח  1,102 10,958  ס ך לכתורבחיב טוחתו ווכיניב טוח  2,533 47,108  פרמתויתו םילובקמראש  35,403 11,033   הצוא תויכרשנ הדחיגב תו ןיבט חונשמה  482 2,920  עבוד םיותהחביייו תואחרב תו לשש רכומשכותר  466 820  פסםיקנונת יישרםיתוצוהוא תולשםל  1,150  3,115    ,מוסד תוורשיו תוממשתלתוי  403  187  סוינכיב ט חוואםירח  6 208    40,443 65,391 
	  תורבחיב טוחתו ווינכיב טוח:   פנודקי תו לשבמטח ינשמה  1,431 36,150   חנובש תואםירח  1,102 10,958  ס ך לכתורבחיב טוחתו ווכיניב טוח  2,533 47,108  פרמתויתו םילובקמראש  35,403 11,033   הצוא תויכרשנ הדחיגב תו ןיבט חונשמה  482 2,920  עבוד םיותהחביייו תואחרב תו לשש רכומשכותר  466 820  פסםיקנונת יישרםיתוצוהוא תולשםל  1,150  3,115    ,מוסד תוורשיו תוממשתלתוי  403  187  סוינכיב ט חוואםירח  6 208    40,443 65,391 


	  תו יסנניפ תויובייחתה - : 16 רו אב
	 תולעב תוגצומו הרבחה ידרשמ לש תינומימ הריכח ןיגב תובייחתה תוללוכ תו יסנניפ תויובייחתה .א  1 םויב המשר הרבחה ,)תוריכח( IFRS16 םושיי רבדב 'וט.3 רואיבב רומאל ךשמהב  .תתחפומ ן יגב תובייחתה – תיסנניפ תובייחתה לומ ,הריכחב סכנב שומישה תוכז וניהש סכנ 2019 ראוניל .₪  יפלא 5,755 לש הבוגב ,הריכח דמוע הריכחה לש יזוחה מ"חמל םאתהב םיידיתעה הריכחה ימירזת ןוויהל שמישש תיבירה רועיש  ה נושאר הפוקת( םינש  9.5 דע  וניה הריכח ה תפוקת לש םייחה ך רוא .תיתנש תילאיר תיביר  5% לע  .)תחא לכ םינש  3 לש היצפוא תופוקת יתש דועו םינש  3.5  – כ לש
	 תולעב תוגצומו הרבחה ידרשמ לש תינומימ הריכח ןיגב תובייחתה תוללוכ תו יסנניפ תויובייחתה .א  1 םויב המשר הרבחה ,)תוריכח( IFRS16 םושיי רבדב 'וט.3 רואיבב רומאל ךשמהב  .תתחפומ ן יגב תובייחתה – תיסנניפ תובייחתה לומ ,הריכחב סכנב שומישה תוכז וניהש סכנ 2019 ראוניל .₪  יפלא 5,755 לש הבוגב ,הריכח דמוע הריכחה לש יזוחה מ"חמל םאתהב םיידיתעה הריכחה ימירזת ןוויהל שמישש תיבירה רועיש  ה נושאר הפוקת( םינש  9.5 דע  וניה הריכח ה תפוקת לש םייחה ך רוא .תיתנש תילאיר תיביר  5% לע  .)תחא לכ םינש  3 לש היצפוא תופוקת יתש דועו םינש  3.5  – כ לש
	 .₪  יפלא 5,561 וניה 2019 רבמצדב 31 םויל ליעל תיסנניפה תובייחתהה לש םירפסב ךרעה .ב
	  הפוקתל תוריכשה ימד תנטקה רבדב םכסהל חפסנ םתחנ 2020 תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב .ג סכנה ךרעב  )ןוטיקה( םי יונישה .הנשב תללוכה תו ריכשה תפוקת תכראהו תונושארה םייתנשה לש   - כ   לע  דומעל םי יופצ  2020 תנש  ך להמב ומשרייש ,ינש דצמ תובייחתהה ךרעב ליבקמבו דחא דצמ .ח"ש יפלא 400

	 ו חוורוהש תוימרפ - : 17 רו אב
	 םוי ב המייתסהש הנשל  2019 רבמצדב 31  ר ייש הנשמ חוטיב  וטורב   ח"ש יפלא  
	 םוי ב המייתסהש הנשל  2019 רבמצדב 31  ר ייש הנשמ חוטיב  וטורב   ח"ש יפלא  
	 םוי ב המייתסהש הנשל  2019 רבמצדב 31  ר ייש הנשמ חוטיב  וטורב   ח"ש יפלא  

	       סה"כפ רמיותב ביטוחכללי   22,779  77,602  100,381   )*         בניכוי   -  שינויביתרתהפרמיהשטרםהורווחה 5,267  17,519  22,786               סה"כפרמיותשהורווחו 17,512  60,083  77,595     
	       סה"כפ רמיותב ביטוחכללי   22,779  77,602  100,381   )*         בניכוי   -  שינויביתרתהפרמיהשטרםהורווחה 5,267  17,519  22,786               סה"כפרמיותשהורווחו 17,512  60,083  77,595     

	 םוי ב המייתסהש הנשל  2018 רבמצדב 31  ר ייש הנשמ חוטיב  וטורב   ח"ש יפלא  
	 םוי ב המייתסהש הנשל  2018 רבמצדב 31  ר ייש הנשמ חוטיב  וטורב   ח"ש יפלא  

	        1,216  2,849  4,065  יללכ חוטיבב תוימרפ כ"הס        1,105  2,590  3,695    החוורוה םרטש הימרפה תרתיב יוניש   -  יוכינב        111  259  370  וחוורוהש תוימרפ כ"הס 
	        1,216  2,849  4,065  יללכ חוטיבב תוימרפ כ"הס        1,105  2,590  3,695    החוורוה םרטש הימרפה תרתיב יוניש   -  יוכינב        111  259  370  וחוורוהש תוימרפ כ"הס 


	 תוסנכה ךסמ 10% לע הלוע הבוח בכר ףנעב םהמ לבקתהש תוימרפה ףקיהש ,בכר ייצ השולש הרבחל 2019 תנשב )*   .20%  לע הלוע םהלש הימרפהש םיינש םכותמ ,הרבחה
	 ןו מימ תוסנכהו וטנ ,תועקשהמ םיחוור - : 18 רו אב
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 

	רווםיחנמכםיס    המוחזםיקכגנדהתחבייותויןניאש   ת לותויתשוא ,ההו ןואםירח    רווםיח( פהםידס )מהשקתועניפ יסנ ,תו טעמלר ,תיביפהרש י צהמד ,הפהרש י רעשודיבידיגב דנ:ן     נכםיסהמםיגצוב שיוו        הןגוךרדרווחופהסדעוישדותעב ההכר ההראשנו תי -    1,621  נכס םיהמגצו םיכהלווא תווחםיביי 4  78 הכתוסנ תיביר    )* ופהרשיצהמדהנמכםיסיפ ננםיסנה מידדםבשוו יהגו ןדר ךרו חוופהסד -    1,118  הנכס תומדיבינדד -    109 ס ךה לכרווח םימהשעקונ ,תט ווהנכסימ תומו ן 4  2,926  
	רווםיחנמכםיס    המוחזםיקכגנדהתחבייותויןניאש   ת לותויתשוא ,ההו ןואםירח    רווםיח( פהםידס )מהשקתועניפ יסנ ,תו טעמלר ,תיביפהרש י צהמד ,הפהרש י רעשודיבידיגב דנ:ן     נכםיסהמםיגצוב שיוו        הןגוךרדרווחופהסדעוישדותעב ההכר ההראשנו תי -    1,621  נכס םיהמגצו םיכהלווא תווחםיביי 4  78 הכתוסנ תיביר    )* ופהרשיצהמדהנמכםיסיפ ננםיסנה מידדםבשוו יהגו ןדר ךרו חוופהסד -    1,118  הנכס תומדיבינדד -    109 ס ךה לכרווח םימהשעקונ ,תט ווהנכסימ תומו ן 4  2,926  


	 תול מעמ תוסנכה - : 19 רו אב
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 

	   ןי גב תוחדנ השיכר תואצוהב יוניש יוכינב ,הנשמ חוטיב תלמע 45  8,871 הנשמ חוטיב 
	   ןי גב תוחדנ השיכר תואצוהב יוניש יוכינב ,הנשמ חוטיב תלמע 45  8,871 הנשמ חוטיב 


	 ר יישב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב  יונישו םימולשת - : 20 רו אב
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 

	       ו טורב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת 843  69,458   ן יגב תויובייחתהב יונישבו םימולשתב הנשמה יחטבמ לש םקלח 251  55,460 ח וטיב יזוח  592  13,998 ריישב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת כ"הס
	       ו טורב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת 843  69,458   ן יגב תויובייחתהב יונישבו םימולשתב הנשמה יחטבמ לש םקלח 251  55,460 ח וטיב יזוח  592  13,998 ריישב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת כ"הס


	 תורח א השיכר תואצוהו קוויש תואצוה ,תולמע - : 21 רו אב
	  31 םו יב המייתסהש הנשל  רבמצדב  2018  2019  ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל  רבמצדב  2018  2019  ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל  רבמצדב  2018  2019  ח"ש יפלא 

	      עמל תויכרשה    1 1,034   הצוא תויכרש האתורח  1,915 15,084  נישב והתואצויכרש הנתוחדברוטו ) ) 559 ( 3,521(    "הסכע מל ,תוהצוא תושיווקצוהוא תויכרש האתורח  1,357 12,597  
	      עמל תויכרשה    1 1,034   הצוא תויכרש האתורח  1,915 15,084  נישב והתואצויכרש הנתוחדברוטו ) ) 559 ( 3,521(    "הסכע מל ,תוהצוא תושיווקצוהוא תויכרש האתורח  1,357 12,597  


	 תוי ללכו הלהנה תואצוה - : 22 רו אב
	 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019  ח"ש יפלא     
	 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019  ח"ש יפלא     
	 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019  ח"ש יפלא     

	 2,424  8,003 תוו לנו  הדובע רכש 370  5,353 תותחפהו תחפ 453  2,074 תר ושקתו םידרשמ תקזחא  -     2,786 םוסרפו קוויש 479  1,162 יע וצקמו יטפשמ ץועיי 49  1,667 תורחא 3,775  21,045 )* *( )*( כ"הס
	 2,424  8,003 תוו לנו  הדובע רכש 370  5,353 תותחפהו תחפ 453  2,074 תר ושקתו םידרשמ תקזחא  -     2,786 םוסרפו קוויש 479  1,162 יע וצקמו יטפשמ ץועיי 49  1,667 תורחא 3,775  21,045 )* *( )*( כ"הס

	        :י וכינב   םימולשתו  תויובייחתהב יוניש ףיעסב וגווסש םימוכס 536  2,351  חו טיב יזוח ןיגב   השיכר תואצוהו קוויש תואצוה ,תולמע ףיעסב וגווסש םימוכס 1,915  15,084  תורחא
	        :י וכינב   םימולשתו  תויובייחתהב יוניש ףיעסב וגווסש םימוכס 536  2,351  חו טיב יזוח ןיגב   השיכר תואצוהו קוויש תואצוה ,תולמע ףיעסב וגווסש םימוכס 1,915  15,084  תורחא

	     1,324  3,610  תו יללכו הלהנה תואצוה
	     1,324  3,610  תו יללכו הלהנה תואצוה

	    הותואצנה הלהוכללתויכותוללהתואצוגבןי        )*(ימכוךסב ן   718 6,898 :      )**(םוכסימד   ינההולשנרשמולתוכז בחתר הםאב שתנ 2019 הכלב םילוהתואצוהבחר הה םנייפלא"ש ח .    1,427  
	    הותואצנה הלהוכללתויכותוללהתואצוגבןי        )*(ימכוךסב ן   718 6,898 :      )**(םוכסימד   ינההולשנרשמולתוכז בחתר הםאב שתנ 2019 הכלב םילוהתואצוהבחר הה םנייפלא"ש ח .    1,427  


	 ה ינמל )דספה( חוור - : 23 רו אב
	 תוינמ רפסמ 2018  2019
	 תוינמ רפסמ 2018  2019
	 תוינמ רפסמ 2018  2019

	     תוליגרה תוינמה רפסמ לש ללקושמ עצוממ -  300  רא וניב 1 םו יל הרתי 180   -  2018 ראוניל 1 םו יב תוינמ תקפנה 15   -  2018  ינויב 18 םו יב תוינמ תקפנה 83   -  2018  ינויב 19 םו יב תוינמ תקפנה 9   -  2018 רבמטפסב 9 םו יב תוינמ תקפנה  13  -  2018 רבמצדב 9 םו יב תוינמ תקפנה  300 300 רבמצדב 31 םו יל ערפנו קפנומ תוינמ ןוה כ"הס   בושיח  ךרוצל ושמישש תוליגרה תוינמה רפסמ לש ללקושמ עצוממ 237 300 הינמל יסיסב חוור
	     תוליגרה תוינמה רפסמ לש ללקושמ עצוממ -  300  רא וניב 1 םו יל הרתי 180   -  2018 ראוניל 1 םו יב תוינמ תקפנה 15   -  2018  ינויב 18 םו יב תוינמ תקפנה 83   -  2018  ינויב 19 םו יב תוינמ תקפנה 9   -  2018 רבמטפסב 9 םו יב תוינמ תקפנה  13  -  2018 רבמצדב 9 םו יב תוינמ תקפנה  300 300 רבמצדב 31 םו יל ערפנו קפנומ תוינמ ןוה כ"הס   בושיח  ךרוצל ושמישש תוליגרה תוינמה רפסמ לש ללקושמ עצוממ 237 300 הינמל יסיסב חוור


	 םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 תופשוח ,רחא שוכרו הבוח בכר ,שוכר בכר חוטיבה יפנע תא ללוכה ,יללכ חוטיב םוחתב הרבחה תויוליעפ םי נוכיסל .יארשא ינוכיסו קוש ינוכיס ,םייחוטיב םינוכיס :םניה םהב םיירקיעהש םינוכיס ןווגמל התוא  .םייקסע םינוכיסו ןיטינומ ינוכיס ,םייטפשמ םינוכיס ,םיילועפת םינוכיס ,תוליזנ ינוכיס םיוולנ הלא םו יל תויובייחתההו םיסכנה תבצמ לע ,םיבושיחה ןפואל המודב ושענ קוש ינוכיסל תושיגרה ינחבמ  .חווידה
	 םינוכיסה לוהינ תוטישו יכילה רואית .א
	 ר וטינו לוהינ ,הדידמ ,הכרעה ,יוה יזל םיכילהת לש םמויק אדווי רשא םינוכיס לוהינל תלעופ הרבחה ך ות ,הלא םינוכיסל תרקובמ הפישח ,ןתינה לככ ,רשפאל תנמ לע ןנכותמו םוזי ןפואב ,םינוכיס לש לעו  הלש ןיטינומה לע ,הרבחה לש םייקסעה הידעי לע הרימשו תוירוטלוגרה תושירדב הדימע .תיסנניפה התונתיא  לוהינ תוינידמ ,ןוישירה תלבק יכילה תרגסמב הרבחה הכרעש םינוכיס ל והינל הוותמל םאתהב  ,הרבחה לש היגטרטסאהו םיי תיתשתה ,םיי קסעה םיכילהתה תיינבל ליבקמב תשבוגמ םינוכיסה תמשיימ  הרבחה , תאז  םע . הבורקה  תוליעפה  תנש  ךלהמב ,ה רבחה תודסומב  ןידכ  הרשאל  הנווכ ך ותמ  :רתיה  ןיבו ,םינוכיס לוהינל םינוש תונורקע ,תפטוש  תוליעפ ידכ ךו ת
	 )ך שמה(  םינוכיס לוהינ -   :24 רו אב
	 )ך שמה( םינוכיסה לוהינ תוטישו יכילה רואית .א
	 , םינוכיסה  להנמ דיק פתל םג ,הנוממהמ  הלבקתהש  ה לקהל  םאתהב , הנומ , הרבחה  לש  םיפסכה  להנמ תפוקת תכראהל םאתהב( הרבחה לש חטבמה ןוישיר תלבק םוימ םינש עברא דע לש הפוקתל תאזו להנמכ ועבוכב .)םינש עבראל םייתנשמ ,2020 ראורבפב 16 םויב הנוממהמ הרבחה הלביקש הלקהה  ד בועו ,םינוכיסה  לש תיביטקייבוא הייאר ךו ת לעופ אוה ,אשונה םע תיעוצקמה ותורכיהו םינוכיסה  להנמ  לש  הרקבה  תדיחי ,ה רבחה לש הנוממה ראוטקאה ,רת יה ןיבו , םירחא  דיקפת  ילעב םע  ףותישב םאתהב הרבחה לש ורטסונ תועקשהה קית תלהנמ הניהש ,מ"עב ך רע תוריינ  תוגספ  – תו עקשהה  קית  .דועו תויצ תלהנמ ,)"תועקשה תביטח"( 
	 יאר שאו תוליזנ ,קוש ינוכיס   – הרבחה לש תועקשהה קית להנמ ידי לע ץוח רוקימב תעצבתמ הרבחה לש תועקשהה תוליעפ י רזוחלו העקשהה תונקתל ףופכב  תעצבתמ  תוליעפה  .)"תועקשהה  תביטח"  : ןלהל(  ךרע   תוריינ  תוגספ י רזוח .ןוירוטקרידה הוותמש תוינידמל םאתהבו ,יארשא ינוכיסו תועקשה לוהינ אשונב תושרה תי עוצקמ ,תילוהינ הכימתל תיתשת םיוותמ יארשאו תועקשה ינוכיס לוהינ אשונב הנוממה ףו שח םהל ,הז גוסמ םינוכיס לוהינל חוקיפו הרקב ינונגנמ לש םמויק חיטבהל םתרטמו תילועפתו  תונו שה תוקלחמב תועייתסה ךות אשונב היצלוגרה תושירד תא תמייקמ הרבחה יכ רהבוי .חטבמה .תוגספ לש  םייונישמ האצותכ םרגיהל לולעש קזנה ת
	 )ך שמה(  םינוכיס לוהינ - : 24 רו אב
	)ך שמה( םינוכיסה לוהינ תוטישו יכילה רואית .א
	 םיי לועפת םינוכיס תיביטקפא הרקב רדעה וא לשכמ האצותכ תרחא הרפה וא דספהל ןוכיס ונה ילועפתה ןוכיסה םי ירקיעה םיילועפתה םינוכיסה .ןוגראל ינוציח עורא וא תוכרעמ ,םיכילהת ,םישנאב הרוקמש  ךכ ,הדובעה תוטישב םימשוימו ,תונושה תויוליעפה לע םיארחאה םילהנמה ידי-לע םילהונמ  הרבחב .תופישח םימצמצמה ,םירודסו םינבומ הדובע יכילהת םירדגומ ,התוליעפ תליחתמש תויצ ינו כיסו יטפשמ ןוכיס תו יצ לע הנוממ הרבחב תלעופ  ,קוחה תושירד רחא אלמל  התוירחא תא םייקל הרבחל עייסל תנמ  לע  ינוכיסו םייטפשמה םינוכיסה לש ףטושה  םלוהינ .הרבחה לש תיטפשמה תצעויה הניהש ,הפיכאו הרבחב  םיכמסומה  םינגרואל תי טפשמה תצעויה לש  ףטוש  יטפשמ  ץו עיי  ןתמ ב 
	 תו יקוח תושירד .ב
	 :םניה םיירקיעה וידיקפתש םינוכיס להנמ תונמל תיקוח הבוח תלטומ םיידסומ םיפוג לע םיחטובמל ותובחב הדימעלו חטבמה לש ונסוחל םייתוהמה םייסנניפהו םייחוטיבה םינוכיסה יוהיז  .םיידיתעו םימייק  הדימ תומא יפל והוזש םייתוהמה םינוכיסה לש תילאיצנטופה העפשהה תכרעהו הפישחה תומיכ  . םישיחרת תועצמאב רתיה ןיב ,ועבקיש תוידיתע תופוקתלו חטבמה ידי לע ורדגויש ך ות םייתוהמה םינוכיסב האישנ ךרוצל חוטיבה תרבחמ )ילכלכה ןוהה( שרדנה ימצעה ןוהה תכרעה .םינושה םינוכיסה ןיב םאתמה תדימל תוסחייתה .םינוכיסה רבדב תועקשהה תדעוולו ןוירוטקרידל ,יללכה להנמל יתפוקת חוויד להנמ תא םינוכיס להנמכ התנימ הרבחה ,ליעל רומאכ ןוהה קוש תושרמ הלביקש הלקהל םאתהב    ה
	 )ך שמה(  םינוכיס לוהינ - : 24 רו אב
	)ך שמה(  תויקוח תושירד  .ב
	 ,תונורחאה םינשה ךלהמב ומסרופ רשא תוירוטלוגר תושירד ידי-לע החנומ הרבחב םינוכיסה לוהינ  :רתיה ןיב ,תוללוכה .םיידסומ םיפוגב םינוכיס לוהינ 10 קרפ ,דחואמה רזוחה - .םהי לע הרקבהו םתכרעה ,יארשא ינוכיס לוהינל תוארוה - .הנשמ יחטבמל הפישחה לוהינ אשונב תוארוה - ,עדימ תחטבא ,תואנוהו תוליעמ :םיילועפת םינוכיס לש תויפיצפס תוירוגטקב לופיטל תוארוה - .(SOX) יפסכ חוויד לע הרקבו  תויצ ינוכיס ,תיקסע תויכשמה לוהינ ,עדימ תויגולונכט ינוכיס ססובמ ילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ תוארוהב הדימעל רשקב הלביק הרבחהש תולקה ןיינעל - .ליעל 'ג 1 רואב האר ,Solvency II םא תהב ןכו ועבקנש םינמזה תוחולל םאתהב ,םירזוחהו םיקוחה תושירד
	 ק וש ינוכיס .ג
	 ,םייסנניפ םיסכנ לש םיידיתעה םינמוזמה ימירזת וא ןגוהה יוושהש ןוכיסה אוה קוש ןוכיס .1  ינוכיס .קוש יריחמב םייונישמ האצותכ ונתשי תויחוטיב תויובייחתה וא תויסנניפ תויובייחתה  יחוורמב ,תוינמ ירעשב ,תיבירה ירעשב םייונישמ םיעבונה םינוכיס ,רתיה ןיב ,םיללוכ ק וש .ץוח עבטמבו ןכרצל םיריחמ דדמב ,ן"לדנה יריחמב ,יארשא
	   ק וש ינוכיסל םיעגונה תושיגר ינחבמ   .2 ה סנכהה לעו  הנשל ) דספה( חוורה לע הלא םינתשמב י ונישה תעפשהל סחיב תושיגר חותינ ןלהל .ילכלכה יוושה לע אלו םירפסב ךרעה לע םיססובמ תושיגרה יחותינ .)ימצע ןוה( תללוכה ה נתשמ ןיגב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתההו ,םייסנניפה םיסכנל סחיב וניה תושיגרה חותינ ,לשמל ,ךכ .םיעובק םירחאה םינתשמה ראש לכש החנהבו ,חוויד דעומ לכל ןוכנ יטנבלרה ןוכיסה  .ונתשה אל םירחאה םירטמרפה לכש ,החנהב וניה תיבירב יונישה  .תוינשמ תועפשה אלל דבלב תורישי תועפשה יוטיב ידיל איבמ ,תושיגרה חותינ  םייונישל סחיב רתוי םינטק וא םילודג םייונישש ךכ ,תויראיניל ןניא תויושיגרה יכ םג ןיוצי .םייוניש םתוא תעפשה לש הטושפ 
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( ק וש ינוכיס    .ג
	 2019 רבמצדב 31 םויל
	  יונישה רועיש  לש ח"עשב  דדמב יונישה רועיש  םירישכמב תועקשה   תועבטמ  ן כרצל םיריחמה  )2( םיינוה  )1( תיבירה רועיש  -10%  +10%  -1%  +1%  -10%  +10%  -1%  +1%  ח" ש יפלא 
	  יונישה רועיש  לש ח"עשב  דדמב יונישה רועיש  םירישכמב תועקשה   תועבטמ  ן כרצל םיריחמה  )2( םיינוה  )1( תיבירה רועיש  -10%  +10%  -1%  +1%  -10%  +10%  -1%  +1%  ח" ש יפלא 
	  יונישה רועיש  לש ח"עשב  דדמב יונישה רועיש  םירישכמב תועקשה   תועבטמ  ן כרצל םיריחמה  )2( םיינוה  )1( תיבירה רועיש  -10%  +10%  -1%  +1%  -10%  +10%  -1%  +1%  ח" ש יפלא 

	 )323(  323  )33(  33  )651(  651  1,162  )970( )ד ספה( חוור   תללוכ הסנכה )323(  323  )33(  33  )651(  651  1,162  )970( )3( )ימצע ןוה(
	 )323(  323  )33(  33  )651(  651  1,162  )970( )ד ספה( חוור   תללוכ הסנכה )323(  323  )33(  33  )651(  651  1,162  )970( )3( )ימצע ןוה(


	   2018 רבמצדב 31 םויל
	  יונישה רועיש  לש ח"עשב  דדמב יונישה רועיש  םירישכמב תועקשה   תועבטמ  ן כרצל םיריחמה  )2( םיינוה  )1( תיבירה רועיש  -10%  +10%  -1%  +1%  -10%  +10%  -1%  +1%  ח" ש יפלא 
	  יונישה רועיש  לש ח"עשב  דדמב יונישה רועיש  םירישכמב תועקשה   תועבטמ  ן כרצל םיריחמה  )2( םיינוה  )1( תיבירה רועיש  -10%  +10%  -1%  +1%  -10%  +10%  -1%  +1%  ח" ש יפלא 
	  יונישה רועיש  לש ח"עשב  דדמב יונישה רועיש  םירישכמב תועקשה   תועבטמ  ן כרצל םיריחמה  )2( םיינוה  )1( תיבירה רועיש  -10%  +10%  -1%  +1%  -10%  +10%  -1%  +1%  ח" ש יפלא 

	 -     -     6  )6(  -     -     )77(  288 )ד ספה( חוור   תללוכ הסנכה -     -     6  )6(  -     -     )77(  288 )3( )ימצע ןוה(
	 -     -     6  )6(  -     -     )77(  288 )ד ספה( חוור   תללוכ הסנכה -     -     6  )6(  -     -     )77(  288 )3( )ימצע ןוה(


	 םירישכמל סחיב םגו העובק תיבירב םירישכמל סחיב םג וניה תיבירב יונישל סחיב תושיגרה חותינ )1( לש םירפסב ךרעל סחיב םניה תושיגרה יחותינ העובק תיבירב םירישכמל סחיב .הנתשמ תיבירב תו אצותה לע העפשהל סחיב םניה תושיגרה יחותינ הנתשמ תיביר םע םירישכמל סחיבו םירישכמה  ןיגב תויובייחתהו בוח יסכנו םינמוזמ וללכנ ןלהל רישי ןוכיס רואבב .תפטושה הנשה ךלהמב ,תויפסכה .שרדנש  לככ תויחוטיבה תו יובייחתהה לע תיבירה יוניש תעפשה הללכנ ןכ ומכ .חוטיב יזוח -כב םכתסה 2019 רבמצדב 31 םויל תושיגרה חותינ םהילע לעפוהש םיסכנה ךס ךותמ םיסכנה רועיש  .)63% -כב תמדוק הנש( 71%  ןיגב ללוכה חוורהו חוורה לע תי בירה רועישב  1%  לש היילע וא תיבירה רועישב 1% 
	  .םירזתל סחיב עדימ ןיא הרבחל ןיפוליחל וא ,עובק םירזת םהל ןיאש  םירישכמב תועקשה )2(
	  .הנשל )דספה( חוורה  לע העפשהה תא םג יוטיב ידיל םיאיבמ תללוכה הסנכהל סחיב תוש יגרה יחותינ )3(

	עמוד 146)דספה( חוורה  לע העפשהה תא םג יוטיב ידיל םיאיבמ תללוכה הסנכהל סחיב תוש יגרה יחותינ )3(
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( ק וש ינוכיס    .ג
	3    .רישי תיביר ןוכיס 
	 ו א סכנה לש ןגוהה יוושב יונישל םורגי קושה תיבירב יונישש ןוכיסה וניה רישי תיביר ןוכיס  "רישי" הלימה תפסות .ןמוזמב תישענ םהלש הקילסהש םיסכנל סחייתמ הז ןוכיס .תובייחתהה ןפואב אל לבא םירחא םיסכנ יגוס לע םג עיפשהל לוכי תיבירה יונישש הדבועה תא הטילבמ תוי נמה ירעש לע תיבירה יוניש תעפשה תמגודכ ,רישי :תי ביר ינוכיסל הפישחה יפל תויובייחתההו םיסכנה טוריפ גצוי ןלהל
	  רבמצדב 31 םויל  2018   2019  ח"ש יפלא 
	  רבמצדב 31 םויל  2018   2019  ח"ש יפלא 
	  רבמצדב 31 םויל  2018   2019  ח"ש יפלא 

	נכםיסיס םע כותיביר ןי ש:רי     נכס יח בויריחסם -  47,288 נכס יח בוש םניאיריחסם 6,001  4,576 השעקניפ תויסנ תואחר תו -  420 מזונמ םיושויומזונמםי 43,587  17,253   ניסכיב ט חונשמה 2,841  71,053 ס ךכלנה כםיסיס םע כוביר ןתיי  ריש(1 ) 52,429  140,590 נכס םיליס אלכותיביר ןי שיר 31,168  56,672 ס ךכלנה יסכם 83,597  197,262 תהחביייותויס םע כןותיביר י :ריש     תהחביייויגב תו ןחוזב ייטוח( 2 ) 4,002  88,160 תהחביייוניפ תויסנ תו -  5,561  אירחם -  - ס ך לכתההחביייותויס םע כוביר ן תייישר 4,002  93,721  תהחביייו תוליס אלכו ןריביתי ישר( 3 ) 41,018  66,384  הןו 38,577  37,157    ס ך לכההו ןותההחבייותוי 83,597 197,262  
	נכםיסיס םע כותיביר ןי ש:רי     נכס יח בויריחסם -  47,288 נכס יח בוש םניאיריחסם 6,001  4,576 השעקניפ תויסנ תואחר תו -  420 מזונמ םיושויומזונמםי 43,587  17,253   ניסכיב ט חונשמה 2,841  71,053 ס ךכלנה כםיסיס םע כוביר ןתיי  ריש(1 ) 52,429  140,590 נכס םיליס אלכותיביר ןי שיר 31,168  56,672 ס ךכלנה יסכם 83,597  197,262 תהחביייותויס םע כןותיביר י :ריש     תהחביייויגב תו ןחוזב ייטוח( 2 ) 4,002  88,160 תהחביייוניפ תויסנ תו -  5,561  אירחם -  - ס ך לכתההחביייותויס םע כוביר ן תייישר 4,002  93,721  תהחביייו תוליס אלכו ןריביתי ישר( 3 ) 41,018  66,384  הןו 38,577  37,157    ס ך לכההו ןותההחבייותוי 83,597 197,262  


	  שוכר  ,תורחא תויסנניפ תועקשהמ קלחו תוינמ  ,םיללוכ רישי תיביר ןוכיס םהל ןיאש םיסכנ )1( םיסכנ ןכו םיפטושו םיחדנ םיסמ יסכנ ,םיישחומ יתלב םיסכנ ,תוחדנ השיכר תואצוה ,עובק .)הבוח תורתיו םיבייחו היבגל תוימרפ( תיסחי ךומנ וניה םניגב תיבירה ןוכיסש םייסנניפ
	  0.75% וניה ןוויהה תיביר רועיש .הבוח בכר ףנעב ןניה תונווהמה תויחוטיבה תויובייחתהה )2( טרופמ תויחוטיבה תויובייחתהה בושיחל תושמשמה ןוויהה תויביר תעיבק ןפוא .הנשל הכרעהה ךרוצל וחקלנש תוירקיעה תוחנהל סחייתמה קלחב הז רואבב 'ה ףיעסב .תיראוטקאה
	 .ןה ינימל תוכז תורתיו החדנ סמל תודותע תוללוכ רישי תיביר ןוכיס אלל תויובייחתה )3(
	)ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( קוש ינוכיס  .ג
	     4.   ה טוריפו םיסכנההדמצה יסיסבל הקולחב תויובייחתה   
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 

	נב םיסכתל ימוחםיש 25,377  25,377  -  -  - נכס ימנ םיסיחדם 482  482  -  -  - הצוא תויכרשנ התוחד 4,080  4,080  -  -  - רכו שבקוע 6,381  6,381  -  -  -  ניסכיב ט חונשמה 71,053  -  -  71,053  - נכס ימס םישוםיפט 370  -  -  370  - חביי םיתיור תוחבוה 7,540  -  -  -  7,540  פימרו תיבגלה 2,970  -  -  2,970  - השעקניפ תויסנ:תו           נכס יח בויריחסם 47,288  -  781  24,370  22,137 ניסכחבושניאם       יריחסם 4,576 - - 544 4,032 נמתוי 5,627  5,627  -  -  - אחרות 4,265  3,845  11  409  - סה כ"השעק תויפננסתוי       אחרות 61,756 9,472 11 25,323 26,169 מזוםינמושיו
	נב םיסכתל ימוחםיש 25,377  25,377  -  -  - נכס ימנ םיסיחדם 482  482  -  -  - הצוא תויכרשנ התוחד 4,080  4,080  -  -  - רכו שבקוע 6,381  6,381  -  -  -  ניסכיב ט חונשמה 71,053  -  -  71,053  - נכס ימס םישוםיפט 370  -  -  370  - חביי םיתיור תוחבוה 7,540  -  -  -  7,540  פימרו תיבגלה 2,970  -  -  2,970  - השעקניפ תויסנ:תו           נכס יח בויריחסם 47,288  -  781  24,370  22,137 ניסכחבושניאם       יריחסם 4,576 - - 544 4,032 נמתוי 5,627  5,627  -  -  - אחרות 4,265  3,845  11  409  - סה כ"השעק תויפננסתוי       אחרות 61,756 9,472 11 25,323 26,169 מזוםינמושיו


	  .תיטנוולר הנניא ןיפילחה ירעשב םייונישל התפישחו םילקשב םיבוקנ הרבחה תעצבמש םיחוטיבה לכ)*  .הרבחה לש תויסנניפה תועקשהה תרגסמב הניה ו רויו רלוד רקיעב ,ץוח עבטמל הרבחה תפישח
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( קוש ינוכיס  .ג
	     4.   ה טוריפו םיסכנההדמצה יסיסבל הקולחב תויובייחתה  )ךשמה( 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 

	סה כ"הןו   37,157  37,157  -  -  - תהחביייו:תו           תהחביייויגב תו ן חויזב  יט חוש םניא תלויית  שואה 88,160  -  -  88,160  -  תהחבייב תו לש תובטהעל   ,םידבו נטו 993  -  -  -  993 זכא םיתיור תוזכ תו 65,391  -  -  -  65,391  תהחביייו תו יפננסתוי 5,561  -  -  5,561  - ס ך לכתההחביייו תו 160,105  -  -  93,721  66,384  ס ך לכההו ן ותההחבייותוי 197,262  37,157  -  93,721  66,384  ס ךה לכחישפ ה מאינזת ) -    8,635  860  5,995  (15,490 חפיש הנלכס י סיסבבאמעצ תומכישר םיםירזגננומב  ח ילדאת - - )   ) 1,327(  -  (1,327       ס ךה לכחפישה ) ) ) 1,327(  8,635  (467  5,
	סה כ"הןו   37,157  37,157  -  -  - תהחביייו:תו           תהחביייויגב תו ן חויזב  יט חוש םניא תלויית  שואה 88,160  -  -  88,160  -  תהחבייב תו לש תובטהעל   ,םידבו נטו 993  -  -  -  993 זכא םיתיור תוזכ תו 65,391  -  -  -  65,391  תהחביייו תו יפננסתוי 5,561  -  -  5,561  - ס ך לכתההחביייו תו 160,105  -  -  93,721  66,384  ס ך לכההו ן ותההחבייותוי 197,262  37,157  -  93,721  66,384  ס ךה לכחישפ ה מאינזת ) -    8,635  860  5,995  (15,490 חפיש הנלכס י סיסבבאמעצ תומכישר םיםירזגננומב  ח ילדאת - - )   ) 1,327(  -  (1,327       ס ךה לכחפישה ) ) ) 1,327(  8,635  (467  5,


	 .תיטנוולר הנניא ןיפילחה ירעשב םייונישל התפישחו םילקשב םיבוקנ הרבחה תעצבמש םיחוטיבה לכ )*  .הרבחה לש תויסנניפה תועקשהה תרגסמב הניה ורויו רלוד רקיעב ,ץוח עבטמל הרבחה תפישח
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( קוש ינוכיס  .ג
	     4.   ה טוריפו םיסכנההדמצה יסיסבל הקולחב תויובייחתה  )ךשמה( 
	  2018 רבמצדב 31 םויל    םיטירפ עבטמב     אל וא ץוח ח"שב ח"שב   םיסנניפ הדמצהב דומצ אל  כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	  2018 רבמצדב 31 םויל    םיטירפ עבטמב     אל וא ץוח ח"שב ח"שב   םיסנניפ הדמצהב דומצ אל  כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	  2018 רבמצדב 31 םויל    םיטירפ עבטמב     אל וא ץוח ח"שב ח"שב   םיסנניפ הדמצהב דומצ אל  כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 

	 נכסב םיתל ימוחםיש       27,847 27,847   -   - -   נכס ימנ םיסיחדם 489 489    הצוא תויכרשנ התוחד       559 559   -   - -   רכו שבקוע       1,309 1,309   -   - -    ניסכיב ט חונשמה - - - 2,841       2,841    נכס ימס םישוםיפט - - - 480       480    חביי םיתיור תוחבוה - - - 358          358  פימר תויבגלה - - 126      -       126 השעק תוניפיסנ תואחר:תו      נכס יח בוש םניאיריחסם - - - 6,001          6,001 "הסכהשקתוע    יפ ננסתויאחרות - 40,010 30,204    3,321 6,485 מזוםינמושויו     מזוםינמאירחם - - 43,587       - 43,587 ס ךכלנה יסכם - 83,597 30,204    3,3
	 נכסב םיתל ימוחםיש       27,847 27,847   -   - -   נכס ימנ םיסיחדם 489 489    הצוא תויכרשנ התוחד       559 559   -   - -   רכו שבקוע       1,309 1,309   -   - -    ניסכיב ט חונשמה - - - 2,841       2,841    נכס ימס םישוםיפט - - - 480       480    חביי םיתיור תוחבוה - - - 358          358  פימר תויבגלה - - 126      -       126 השעק תוניפיסנ תואחר:תו      נכס יח בוש םניאיריחסם - - - 6,001          6,001 "הסכהשקתוע    יפ ננסתויאחרות - 40,010 30,204    3,321 6,485 מזוםינמושויו     מזוםינמאירחם - - 43,587       - 43,587 ס ךכלנה יסכם - 83,597 30,204    3,3


	 .תיטנוולר הנניא ןיפילחה ירעשב םייונישל התפישחו םילקשב םיבוקנ הרבחה תעצבמש םיחוטיבה לכ )* 
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( קוש ינוכיס  .ג
	     4.   ה טוריפו םיסכנההדמצה יסיסבל הקולחב תויובייחתה  )ךשמה(
	 2018 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	 2018 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 
	 2018 רבמצדב 31 םויל   םיטירפ  עבטמב   אל וא ץוח ח"שב ח"שב םיסנניפ הדמצהב דומצ אל כ"הס םירחאו )*  וילא דדמל דומצ  ח"ש יפלא 

	סה כ"הןו      תהחביייותו :       38,577 38,577   -   - -    תהחביייויגב תו ןחוז י      יבט חויאשת םנלויי   תשואה - - 4,002       - 4,002     תהחבייב תו לש     תובטהעל   ,םידבו נטו - - - 575          575     זכא םיתיור תוזכ תו - - - 40,443          40,443      ס ך לכתההחביייו תו - - 45,020       4,002 41,018  ס ך לכההו ן     ותההחבייותוי - 83,597 38,577    4,002 41,018  ס ךה לכחפיש ה     מאינזת ) - ) -    8,373(    681( 9,054 חפיש הנלכס י סיסב    באמעצ תומכישר םיםירזגננומב  ח ידתלא - - - - -                    ס ךה לכחפישה ) - ) -    8,373(    681( 9,054  
	סה כ"הןו      תהחביייותו :       38,577 38,577   -   - -    תהחביייויגב תו ןחוז י      יבט חויאשת םנלויי   תשואה - - 4,002       - 4,002     תהחבייב תו לש     תובטהעל   ,םידבו נטו - - - 575          575     זכא םיתיור תוזכ תו - - - 40,443          40,443      ס ך לכתההחביייו תו - - 45,020       4,002 41,018  ס ך לכההו ן     ותההחבייותוי - 83,597 38,577    4,002 41,018  ס ךה לכחפיש ה     מאינזת ) - ) -    8,373(    681( 9,054 חפיש הנלכס י סיסב    באמעצ תומכישר םיםירזגננומב  ח ידתלא - - - - -                    ס ךה לכחפישה ) - ) -    8,373(    681( 9,054  


	.תיטנוולר הנניא ןיפילחה ירעשב םייונישל התפישחו םילקשב םיבוקנ הרבחה תעצבמש םיחוטיבה לכ )* 
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( קוש ינוכיס  .ג
	     5.    טוריפםיינוה םירישכמב תועקשה רובע קשמ יפנעל הפישחה 
	 2019 רבמצדב 31 םויל        תורחסנ תורחסנ  דדמב לת דדמב % אל תוינמ ביבא כ"הסמ כ"הס ל"וחב ריחס  רתיה  125    ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל        תורחסנ תורחסנ  דדמב לת דדמב % אל תוינמ ביבא כ"הסמ כ"הס ל"וחב ריחס  רתיה  125    ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל        תורחסנ תורחסנ  דדמב לת דדמב % אל תוינמ ביבא כ"הסמ כ"הס ל"וחב ריחס  רתיה  125    ח"ש יפלא 

	ע ףנמשק            עתישה - 9.8%  550     13  17  520  ניביונו דן"ל 20.2%  1,138  361  -  44  733  חש למוםימ 1.6%  90  90  -  -  - מסחר 1.8%  102  -  -  81  21 מלותואנתו תוריי 0.8%  46  -  -  -  46  תק תרושוישריתומחבש 18.2%  1,025  623  -  -  402  נבםיק 14.3%  805  43  -  -  762 ישרםיתויפ ננסםיי 6.4%  361  75  -  10  276  ישרםיתוע סקי םיאםירח 26.9%  1,510  394  -  599  517             ס ךכלנה יסכם 100%  5,627  1,586  13  751  3,277 
	ע ףנמשק            עתישה - 9.8%  550     13  17  520  ניביונו דן"ל 20.2%  1,138  361  -  44  733  חש למוםימ 1.6%  90  90  -  -  - מסחר 1.8%  102  -  -  81  21 מלותואנתו תוריי 0.8%  46  -  -  -  46  תק תרושוישריתומחבש 18.2%  1,025  623  -  -  402  נבםיק 14.3%  805  43  -  -  762 ישרםיתויפ ננסםיי 6.4%  361  75  -  10  276  ישרםיתוע סקי םיאםירח 26.9%  1,510  394  -  599  517             ס ךכלנה יסכם 100%  5,627  1,586  13  751  3,277 


	 תוליז נ ינוכיס .ד
	 דומעל תנמ לע תוחנ ריחמב היסכנ תא שממל שרדית הרבחהש ןוכיסה וניה תוליזנ ןוכיס  .היתויובייחתהב
	  תועיבת םלשל הרבחה שרדית וב דעומה יבגל תואדווה יאמ םיעבונה םינוכיסל הפושח הרבחה .1 קלח ,םלוא .דעומ ותואב ךכל םינימז ויהיש םיפסכה ףקיהל סחיב םיחטובמל תורחא תובטהו  חוטיבה יזוח לש םייפוא ללגב תוליזנה ןוכיסל תופושח ןניא תויחוטיבה  היתויובייחתהמ רכינ .ןלהל ראותמכ תושממתהמ האצותכ רצק  ןמזבו יופצ יתלב ןפואב תורוקמ סויגל  ירשפא ךרוצ י כ ,תאז םע ,ןיוצי  היופצ יתלב הדח הילעל םורגיו חוטיב יפנע רפסמב תינמז וב עגפי רשא הפורטסטק עורא לש חרכהב אלש םיריחמב םתריכמו ריהמ ןפואב יתועמשמ םיסכנ שומימ בייחל יושע ,תועיבתב .םהלש קושה יווש תא ופקשי
	  תועיבת םלשל הרבחה שרדית וב דעומה יבגל תואדווה יאמ םיעבונה םינוכיסל הפושח הרבחה .1 קלח ,םלוא .דעומ ותואב ךכל םינימז ויהיש םיפסכה ףקיהל סחיב םיחטובמל תורחא תובטהו  חוטיבה יזוח לש םייפוא ללגב תוליזנה ןוכיסל תופושח ןניא תויחוטיבה  היתויובייחתהמ רכינ .ןלהל ראותמכ תושממתהמ האצותכ רצק  ןמזבו יופצ יתלב ןפואב תורוקמ סויגל  ירשפא ךרוצ י כ ,תאז םע ,ןיוצי  היופצ יתלב הדח הילעל םורגיו חוטיב יפנע רפסמב תינמז וב עגפי רשא הפורטסטק עורא לש חרכהב אלש םיריחמב םתריכמו ריהמ ןפואב יתועמשמ םיסכנ שומימ בייחל יושע ,תועיבתב .םהלש קושה יווש תא ופקשי
	 םייסנניפ םיסכנב העקשה תוללוכ 2019 רבמצדב 31 םויל הרבחה לש תויסנניפה תועקשהה .2 םינמוזמ תרתי הרבחל ,ןכ ומכ .ידיימ שומימל םינתינה ,ח"ש יפלא 57,156-כ לש ךסב םיריחס .)ח "ש יפלא 43,587  -2018 רבמצדב 31 םו יל( ח"ש יפלא 17,253 לש  םינמוזמ יוושו
	 תויתלשממ בוח תורגא ונייהד( םיליזנ םיסכנב קיזחהל הרבחה לע העקשהה יכרד תונקת יפ-לע .3 ,הנממ שרדנה ירעזמה ימצעה ןוההמ 30%-מ תחפי אלש םוכסב )םינמוזמ יוושו םינמוזמ וא .הע קשהה יללכב תוטרופמה תומאתהב

	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 ) ךשמה( תוליזנ ינוכיס   .ד
	 תויובייחתהו םיסכנ לוהינ 
	 תו אלבטה .ויתונקת לע חוקיפה קוח תושירדל םאתהב היתויובייחתהו היסכנ תא תלהנמ הרבחה .הרבחה לש תויחוטיבה תויובייחתהה ימוכס לש םירעושמה ןועריפה ידעומ תא תוזכרמ ןלהל .ןמקלדכ תואלבטב וללכנ יללכ חוטיבב תויובייחתהה לש םירעושמה ןועריפה ידעומ ידעומל םאתהב יללכ חוטיב יקסע רתי ןיגב תורחא תויובייחתהו  הבוח בכר תועיבת ןיגב תויובייחתה ."רדגומ  ןועריפ דעומ אלל" הדומעה תחת חוודמ  - רח א  .יראוטקא ןדמוא סיסב לע םייוזחה םולשתה
	יללכ חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהוטורב ,
	  אלל     5 לעמ   3 לעמ  לעמ  דעומ לעמ םינש םינש הנש ןו ערפ  10 דעו  5 דעו דעו דע כ"הס רדגומ םינש םינש  10 םינש םינש  3 הנש ח"ש יפלא
	  אלל     5 לעמ   3 לעמ  לעמ  דעומ לעמ םינש םינש הנש ןו ערפ  10 דעו  5 דעו דעו דע כ"הס רדגומ םינש םינש  10 םינש םינש  3 הנש ח"ש יפלא
	  אלל     5 לעמ   3 לעמ  לעמ  דעומ לעמ םינש םינש הנש ןו ערפ  10 דעו  5 דעו דעו דע כ"הס רדגומ םינש םינש  10 םינש םינש  3 הנש ח"ש יפלא

	         רבמצדב 31 םויל 90,350  -  2,444 23,623 21,994 28,130 14,159 2019         רבמצדב 31 םויל 4,099  -  108 1,046 974 1,347 624 2018 
	         רבמצדב 31 םויל 90,350  -  2,444 23,623 21,994 28,130 14,159 2019         רבמצדב 31 םויל 4,099  -  108 1,046 974 1,347 624 2018 


	 םייחוטיב םינוכיס .ה
	 רוחמת ,םותיח ילהנ תועצמאב ןה םימשוימ ,םייחוטיבה םינוכיסה לש הלבגה וא הנטקה ,רוזיפ .הרבחה לדוגל בל םישב ,םיתואנ הנשמ חוטיב ירדסה תועצמאב ןהו םיקסע תלבקל םיללכו תכרעהו יראוטקא רוחמת :רתיה ןיב ,םיללוכ חוטיבה םוחתב םינושה םינוכיסה לוהינ יכילהת םותיח תולבגמו םילהנ ,םייביטקלוק םימכסהו םישדח םירצומ רוחמת ,תויחוטיב תויובייחתה  .תוסילופב םייוסיכה תויחוור ירחא בקעמ ,הנשמ חוטיב לוהינו תעיבק ,תונושה תויקסעה תודיחיב  םיחוויד תועצמאב ,םימייקו םישדח םיראוטקא םינוכיס לש הרקבו יוהיז יכילהת םיעצובמ ףסונב .הנוממה ראוטקאהמ םייתפוקת :רתיה  ןיב ,םיללוכ חוטיבה ינוכיס
	 ן יב רעפהמו םותיחה ךילהתב םייוקילמ האצותכ יוגש ריחמתב שומישל ןוכיסה :םותיח ינוכיס .1 ןניא תובגנה תוימרפהש ךכ לעופב תושחרתהה ןיבל ,הימרפה תעיבקו רוחמתה תעב ןוכיסה תו אצותב םיירקמ םייונישמ עובנל םייושע םירעפה .תואצוהו תוידיתע תועיבת יוסיכל תוקיפסמ םימרוגמ האצותכ תועיבתה תוחיכשב ואו תעצוממה העיבתה תולעב םייונישמו תויקסעה יחוטיב רצומ גוס לכל םימאתומה םותיח יכילהת תועצמאב תישענ ןוכיסה לש ותלבגה .םינוש .הנשמ יחטבמל ןוכיסהמ קלח לש ותרבעה  ידי לעו
	 ן יב רעפהמו םותיחה ךילהתב םייוקילמ האצותכ יוגש ריחמתב שומישל ןוכיסה :םותיח ינוכיס .1 ןניא תובגנה תוימרפהש ךכ לעופב תושחרתהה ןיבל ,הימרפה תעיבקו רוחמתה תעב ןוכיסה תו אצותב םיירקמ םייונישמ עובנל םייושע םירעפה .תואצוהו תוידיתע תועיבת יוסיכל תוקיפסמ םימרוגמ האצותכ תועיבתה תוחיכשב ואו תעצוממה העיבתה תולעב םייונישמו תויקסעה יחוטיב רצומ גוס לכל םימאתומה םותיח יכילהת תועצמאב תישענ ןוכיסה לש ותלבגה .םינוש .הנשמ יחטבמל ןוכיסהמ קלח לש ותרבעה  ידי לעו
	  ,עבט ןוסא ןוגכ , )ה פורטסטק ( הבר העפשה לעב דדוב עוריאש ןוכיסל הפישח : הפורטסטק  ןוכיס .2  הפורטסטקה עוריא .הובג ףקיהב םיקזנ תורבטצהל איבי ,המדא תדיער וא עבט יקזנ ,רורט ,המח למ  .ה מדא תדיער וניה ץראב הרבחה הפושח וילא יתוהמה  האצותכ ,2019 רבמצדב 31 םויל ימצע ריישב י ללכ חוטיב יקסעב יופצה יברמה דספהה לדוג  MPL (  י ברימ קזנ תורבתסהב   ,ד חוימב לודג עו ריא ןיגב םיקזנ תורב טצה  וא  לודג דדוב קזנל הפישחהמ . שוכרה יפנעב  הרבחה לש תוליע פה  ףקיה ל המאתהב תאזו ךומנ  וניה ,1.8%   -כ  לש )ריישב  גוסמ יסחי אל הזוח תרגסמב ל"וחב הנשמ יחטבמל ותרבעה תועצמאב הז ןוכיס תלהנמ הרבחה   

	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ךשמה( םייחוטיב םינוכיס  .ה
	3.  :הברזר ינוכיס  
	  תוברזרהש ךכל םורגל הלולע  רשא תויחוטיבה תויובייחתהה לש הנוכנ אל הכרעהל ןוכיסה  ןב םהיפ לע  ם יראוטקאה  םילדומה  .תועיבתהו תויובייחתהה לכ יוסיכל תוקפסמ ןניא תויראוטקאה  תועיבתהו תוגהנתהה סופדש ךכ לע םיססובמ  ,תויחוטיבה היתויובייחתה תא הרבחה הכירעמ רתיה  :ם יאבה םינוכיסהמ תבכרומ הרבחה תפישח .תורקל דיתעה  תא  גציימ רבעב .תויחוטיבה תויובייחתהה תכרעהל וא/ו רוחמתל יוגש לדומ תריחבל ןוכיסה  - לדומ ןוכיס - רו בע םלושיש םוכסהש ןוכיסה םהיניבו םייוגש םירטמרפב שומישל ןוכיסה - רטמרפ ןוכיס - ,תו יחוטיבה תויובייחתהה קוליס דעומש וא ,הרבחה לש תויחוטיבה תויובייחתהה קוליס  .יופצה הזמ הנוש היהי  -ץ ינימק  ת דעו ם ייוציפה לש 
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ךשמה( םייחוטיב םינוכיס  .ה
	4. תלעופ הרבחה םהב םיירקיעה חוטיבה יפנע לש יתיצמת רואית: 
	 ףנ ע ,הבוח בכר ףנעב חוטיב יזוח םיללוכ 2019 רבמצדב 31 םו יל דע הכרע הרבחהש חוטיבה יזוח .תוריד יחוטיבב החינז תוליעפו שוכר בכר  יפל בוחל םייושע םהש תובח לכ ינפמ גהונהו הסילופה לעב תא ה סכמ הבוח בכר חוטיב תסילופ בכרב שומישמ האצותכ םרגנש ףוג קזנ לשב 1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח הבוח בכרב תועיבת .בכרה ידי לע ועגפנש לגר יכלוהל וא ,בכרב םיעסונל ,בכרב גהנל יעונמ  קוליסה דעומ דעו עוריאה תורק דעוממ בר ןמז ףלוח םיתיעל ונייהד ,ךורא בנז"-ב תונייפאתמ .הע יבתה לש יפוסה  .שוכר קזנל יוסיכ חטובמל םיקינעמ  )'ג דצ שוכר בכר יקזנו  ףיקמ(  שוכר  בכר יקזנ חוטיבל הסילופ םג ומכ ,רושיא בייחמ שוכר בכר 
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	)ךשמה( םייחוטיב םינוכיס   .ה
	     5    . הכרעהה בושיח תונורקעיללכ חוטיבב תיראוטקאה 
	 יללכ
	  :םיאבה םיירקיעה םיביכרמה תא תוללוכ יללכ חו טיב יזוח ןיגב תויובייחתהה )א( .החוורוה םרטש הימרפל השרפה - .רסחב הימרפל השרפה - .תועיבת קוליסל תופיקע תואצוהל השרפה ללוכ ,תויולת תועיבת - .תוחדנ השיכר תואצוה יוכינב -  היולת הניאש ךרדב םיבשוחמ תוחדנה השיכרה תואצוהו החוורוה םרט ש הימרפל השרפהה  .הברזרה ןוכיסל תופושח ןניא ןכלו ןהש לכ תוחנהב
	  :םיאבה םיירקיעה םיביכרמה תא תוללוכ יללכ חו טיב יזוח ןיגב תויובייחתהה )א( .החוורוה םרטש הימרפל השרפה - .רסחב הימרפל השרפה - .תועיבת קוליסל תופיקע תואצוהל השרפה ללוכ ,תויולת תועיבת - .תוחדנ השיכר תואצוה יוכינב -  היולת הניאש ךרדב םיבשוחמ תוחדנה השיכרה תואצוהו החוורוה םרט ש הימרפל השרפהה  .הברזרה ןוכיסל תופושח ןניא ןכלו ןהש לכ תוחנהב
	  תוטיש יפ-לע ,ראוטקא ידי לע תובשוחמ תויולתה תועיבתה ,הנוממה תוארוהל םאתהב )ב( םוכס תוחתפתה לש רבעה ןויסינ לע ,ןרקיעב ,תוססבתמ תוכרעהה .תולבוקמ תויראוטקא תמרבו וטורב תמרב התשענ תויולתה תועיבתה תכרעה .תוינטרפה תוכרעההו םימולשתה סיסב לע םיבשוחמ ,םיחט ובמהמ ה בגתש תימצע תופתתשהו םיבוביש .דרפנב הנשמ חוטיב  .יראוטקאה לדומה ינותנב ףקתשמה רבעה ןויסינ
	 רשאכ רקיעב םיאתמ תועיבתה תוחתפתה לע תוססובמה תויראוטקא תוטישב שומישה )ג( תולע ךס תא ךירעהל ידכ תוינטרפה תוכרעהבו תועיבתה ימולשתב קפסמו ביצי עדימ םייק  .היופצה תועיבתה דיתעב וכשמי אל רבעה תומגמש הדימל רשאב תעד לוקישו תויתוכיא תוכרעה תוללכנ ןכ . ביציו בחרנ ןויסינ רבצנ םרטו םיינושאר תוליעפ יבלשב תאצמנ הרבחה ובש בצמב ןכו םותיחה תוינידמב , קיתה ליהמתב יוניש ןוגכ ,םיימינפ םייוניש ,ימעפ דח  עוריא בקע : המגודל  הקיקח ,תיטפשמ הקיספ ןוגכ םיינוציח םימרוג תעפשה ןיגב ןכו תועיבתב לופיטה ילהונו ראוטקאה ,רבעה ןויסינב אלמ ןפואב יוטיב ידיל ואב אל ,ליעל רומאכ םייוניש רשאכ .'וכו ו א/ו תויטסיטטס תוכרעה ךמס לע תויפיצפס תושרפה ע
	 תו וח ךמס לע )ריישבו וטורבב( תעבקנ הדותעה ,יטסיטטס אל יפוא תולעב תולודג תועיבתב )ד( .םייטפשמה םהיצעוי תוצלמהל םאתהבו ,הרבחה יחמומ תעד
	 יתלב/ יסחי( םכסהה גוסב בשחתהב דמאנ תויולתה תועיבתב הנשמה יחטבמ לש םקלח  )ה( .הנשמ יחטבמל הרבעוהש הימרפהו לעופב תועיבתה ןויסינ ,)יסחי

	     6   . םיירקיעה חוטיבה יפנעב תויראוטקאה תוטישה טוריפ 
	 בכר  ,הבוח בכר םניה םייטסיטטס םייראוטקא םילדומ סיסב לע הכרעה העצוב םהב םיפנעה  .תורידל ףיקמו שוכר ו טורבה תמרב התשענ תויולתה תועיבתה תכרעה )םיצבוקמ אלהו םיצבוקמה( םיפנעה לכב  .ןהיניב שרפהכ ובשוח ריישה תמרב תויולתה תועיבתה .דרפנב הנשמה תמרבו הבוח בכר ףנע  תוסילופה לש רוחמתה סיסבב תועיבתה רועיש לע ססבתהב הדותע הבשוח הבוח בכר ףנעב ך ות לופה ידספהב הרבחה קלח תכרעה תפסותב ,)ןקת תייטס( ןוכיס חוורמ תפסותב ורכמנש ה אושתה רועיש לע ססבתמ ןוויהה תיביר רועיש בושיח .יופצה םירזתל ןוויה םדקמב שומיש דגנכ םיקזחומה בוחה יסכנב המולגה תימינפה תילאירה האושתה .םיסכנה קיתב המולגה .תובייחתהה מ"חמל הר
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ךשמה( םייחוטיב םינוכיס   .ה
	     6    .טישה טוריפםיירקיעה חוטיבה יפנעב תויראוטקאה תו ( )ךשמה 
	  תוע יבתה לש תיבטימ הכרעהל םינדמוא וכרענ הבוח בכר ףנעב חוטיבה תודותע תכרעה תרגסמב םי נושארה םיבלשב תאצמנש הרבחב רבודמ יכ בשחתהב ןקת תייטס חוורמ בשוח ןכו תוי ולתה  . ימותיח חוור רכוה םרט םג םאתהב ,הלשמ יטסיטטס עדימ הל ןיאו התוליעפ לש שוכר בכר ףנע תטיש יפ לע תויולת תועיבתל תודותעה בושיחל תיראוטקא הכרעה העצוב שוכר בכר ףנעב .'ג דצ  /  ףיקמ בכרל יוסיכה יגוס ןיב הנחבה ךות  ,ומלושש תועיבתה ינותנ סיסב לע ,םיש לושמה ,ה כומנ ןיידע הפיש חב םיבכרה תומכו ,דבלב תחא הנש לש תועיבת ינותנ ורבטצה הרבחלו רחאמ .יעוצקמה ונויסינ לע  ססבתהבו ףנעב םייקה יללכה עדימה לע  םג הכרעה תעב ךמתסה ראוטקאה
	7. יללכ חוטיבב תויובייחתהה תותואנ תניחב 
	 וללכנש יבטימה גהונה תונורקע יפ לע יללכ חוטיבב תויובייחתהה תותואנ תא תנחוב הרבחה  :ולא תונורקעל םאתהב .2015 ראוני שדוחמ הנוממה תדמעב
	 םא "חטבמה תויובייחתה יוסיכל תמלוה הדותע"כ בש חת ,ראוטקא ידי לע הבשוחש הדותע )א( י וסיכל קיפסת העבקנש תיחוטיבה תובייחתהה יכ - likely fairly - ידמל ריבס יוכיס םייק ריבס יוכיס" לש הניחבה תויובחו הבוח יפנעב תויולת תועיבת יבגל .חטבמה תויובייחתה חותינב תולבגמ ןנשיש לככ ,תאז םע דחי .תוחפל 75% לש תורבתסה ןדמואל ןווכת "ידמל  .תולבוקמ תויראוטקא תוטישב שומיש ןכתיו תעד לוקיש ראוטקאה ליעפי ,יטסיטטסה .ימטסיסה ןוכיסלו ילמודנרה ןוכיסל סחייתהל שי וז תרגסמב
	  חוטיבב תויובייחתהה תותואנ תניחבל המיאתמה ןוויהה תיביר   - םי נמוזמה םירזת ןוויה רועיש )ב(  תויובייחתהה לש ליזנ יתלבה ןייפואל ותמאתה ךות ןוכיס תרסח תיביר םוקע לע ססובת יללכ  .ולא תויובייחתה דגנכ םידמועה םיסכנה ךורעיש ןפואב בשחתהבו תויחוטיבה 
	8. תוחנהב םייונישל תושרפהה תושיגר 
	 .התוליעפ תא הלחה קרש הרבחל דחוימב תיתועמשמ תואדוו יאל הפופכ תיראוטקאה הכרעהה  וננויסינ יפ לע תועיבתה תלחותל םיסחייתמ ,תויולתה תועיבתה יוזיחל םייראוטקאה םינדמואה  תויטס לש תורשפא שי ,תועיבתה ימולשת לש יטסכוטסה יפואה ללגב .םימייקש לככ קוש ינותנו .תלחותה ביבס לו חיו הדימב .ושממתי חרכהב אל רשא ,תונוש תוחנה לע ססובמ יטסיטטסה ןדמואה ,ךכל ףסונב  ןיב רעפ רצוויהל לולע ,תוחוודמה תועיבתה ףקיהב ןיפוליחל וא תועיבתה קוליס ןפואב יוניש  ןיב םירעפל םורגל לולע ,האושתה הבוגב יוניש םג .לעופב האצותה ןיבל תיראוטקאה הכרעהה .לעופב האצותל תוכרעהה י ופצ אל יונישש ירה ,םימייקש לככ קוש ינותנו רבעה ןויסינ לע ססובמ 
	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 יארשא ינוכיס רבדב עדימ   .ו
	1. ע בוח יסכנ תקולחםמוקימ יפ ל 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םניאש  כ"הס םיריחס םיריחס  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םניאש  כ"הס םיריחס םיריחס  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל   םניאש  כ"הס םיריחס םיריחס  ח"ש יפלא 

	      בארץ 51,810  4,576  47,234 "וחבל 54  -  54 ס ךהכנ לכס יחבו 51,864  4,576  47,288 
	      בארץ 51,810  4,576  47,234 "וחבל 54  -  54 ס ךהכנ לכס יחבו 51,864  4,576  47,288 

	  2018 רבמצדב 31 םויל   םניאש  כ"הס םיריחס םיריחס  ח"ש יפלא 
	  2018 רבמצדב 31 םויל   םניאש  כ"הס םיריחס םיריחס  ח"ש יפלא 

	         6,001 6,001 - ץראב   - - - ל"וחב   6,001 6,001 - בוח יסכנ לכה ךס
	         6,001 6,001 - ץראב   - - - ל"וחב   6,001 6,001 - בוח יסכנ לכה ךס


	 )ך שמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה(   יארשא ינוכיס רבדב עדימ   .ו 
	2. םיגורידל הקולחב םיסכנ טוריפ 
	(א) בוח יסכנ
	 )*  ימוקמ גוריד  2019 רבמצדב 31 םויל  אל  -מ ךומנ דע   BBB  AA  כ"הס  גרודמ  BBB  A  הלעמו ח"ש יפלא 
	 )*  ימוקמ גוריד  2019 רבמצדב 31 םויל  אל  -מ ךומנ דע   BBB  AA  כ"הס  גרודמ  BBB  A  הלעמו ח"ש יפלא 
	 )*  ימוקמ גוריד  2019 רבמצדב 31 םויל  אל  -מ ךומנ דע   BBB  AA  כ"הס  גרודמ  BBB  A  הלעמו ח"ש יפלא 

	נכס יחב בוארץ          נכס יח בוסםיריח:          גאר תוח בויתלשממות - - - 19,448              19,448 גאר תוח בוקצנונרתוי - 27,786        854  10,079  16,853  ךסהכלנ יסכ    חבויריחסםבארץ - 47,234        854  10,079  36,301 נכס יח בוש םניאיחסר:םי          נודקפב תונבק םיבומותודס             גאר תוח בוקצנונרתוי - - - 118          118      נכס יח בופלב ינוחט:תו             בנוחט תואירחם - - 4,458  426         4,032 ךסהכלנ יסכ   חבוש םניאב םיריחסארץ - 4,576  426      118  4,032 ס ךהכנ לכס יחב בו ץרא 51,810  426    854 10,197  40,333 
	נכס יחב בוארץ          נכס יח בוסםיריח:          גאר תוח בויתלשממות - - - 19,448              19,448 גאר תוח בוקצנונרתוי - 27,786        854  10,079  16,853  ךסהכלנ יסכ    חבויריחסםבארץ - 47,234        854  10,079  36,301 נכס יח בוש םניאיחסר:םי          נודקפב תונבק םיבומותודס             גאר תוח בוקצנונרתוי - - - 118          118      נכס יח בופלב ינוחט:תו             בנוחט תואירחם - - 4,458  426         4,032 ךסהכלנ יסכ   חבוש םניאב םיריחסארץ - 4,576  426      118  4,032 ס ךהכנ לכס יחב בו ץרא 51,810  426    854 10,197  40,333 


	 גורידה ילמסל ורמוה גורידה ינותנ .הנוממה רשיאש גורידה תורבח ןניה לארשיב גורידה תמרל תורוקמה  )* ללוכ  A גו ריד :אמגודל ,םיחווטה לכ תא וכותב ללוכ גוריד לכ .םילבוקמ הרמה ימדקמל םאתהב  S&P לש  .+A דעו  -A וכותב
	 ימואלניב גוריד  2019 רבמצדב 31 םויל   -מ ךומנ  כ"הס  גרודמ אל  BBB  BBB  ה לעמו A ח"ש יפלא 
	 ימואלניב גוריד  2019 רבמצדב 31 םויל   -מ ךומנ  כ"הס  גרודמ אל  BBB  BBB  ה לעמו A ח"ש יפלא 
	 ימואלניב גוריד  2019 רבמצדב 31 םויל   -מ ךומנ  כ"הס  גרודמ אל  BBB  BBB  ה לעמו A ח"ש יפלא 

	נכס יח"וחב בול          נכס יח בוסםיריח:          גאר תוח בוקצנונרתוי - - - 54      54          ךסהכל  נ יסכחו ב"וחב םיריחסל - - - 54      54          
	נכס יח"וחב בול          נכס יח בוסםיריח:          גאר תוח בוקצנונרתוי - - - 54      54          ךסהכל  נ יסכחו ב"וחב םיריחסל - - - 54      54          


	 )ך שמה( םי נוכיס לוהינ - : 24 רו אב
	)ך שמה( יארשא ינוכיס רבדב עדימ    .ו
	    2   .םיגורידל הקולחב םיסכנ טוריפ  )ךשמה(
	(א) בוח יסכנ  )ךשמה( 
	 )*  ימוקמ גורד  2018 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A ה לעמו  -AA  -BBB  -BBB  ח"ש יפלא 
	 )*  ימוקמ גורד  2018 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A ה לעמו  -AA  -BBB  -BBB  ח"ש יפלא 
	 )*  ימוקמ גורד  2018 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A ה לעמו  -AA  -BBB  -BBB  ח"ש יפלא 

	      ץראב בוח יסכנ       םניאש בוח יסכנ      :םיריחס  םיקנבב תונודקיפ 6,001 - - - 6,001 םייסנניפ  תודסומבו  בוח יסכנ לכה ךס םיריחס  םניאש 6,001 - - - 6,001 ץראב  בוח יסכנ לכה ךס 6,001 - - - 6,001 ץראב  בוח יסכנ  - הזמ - - - - - ימינפ גורידב
	      ץראב בוח יסכנ       םניאש בוח יסכנ      :םיריחס  םיקנבב תונודקיפ 6,001 - - - 6,001 םייסנניפ  תודסומבו  בוח יסכנ לכה ךס םיריחס  םניאש 6,001 - - - 6,001 ץראב  בוח יסכנ לכה ךס 6,001 - - - 6,001 ץראב  בוח יסכנ  - הזמ - - - - - ימינפ גורידב


	 ילמסל ורמוה גורידה ינותנ .הנוממה רשיאש גורידה תורבח ןניה לארשיב גורידה תמרל תורוקמה )* :אמגודל ,םיחווטה לכ תא וכותב ללוכ גוריד לכ .םילבוקמ הרמה ימדקמל םאתהב S&P לש גורידה .+A דעו   -A וכותב ללוכ A גוריד

	עמוד 160èמוה גורידה ינותנ .הנוממה רשיאש גורידה תורבח ןניה לארשיב גורידה תמרל תורוקמה )* :אמגודל ,םיחווטה לכ תא וכותב ללוכ גוריד לכ .םילבוקמ הרמה ימדקמל םאתהב S&P לש גורידה .+A דעו   -A וכותב ללוכ A גוריד
	 )ך שמה(  םינוכיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( יארשא ינוכיס רבדב עדימ    .ו
	    2   .םיגורידל הקולחב םיסכנ טוריפ  )ךשמה( 
	(ב) רשא ינוכיסםירחא םיסכנ ןיגב יא ףסונ עדימ 
	  )*  ימוקמ גורד  2019 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A  -AA  -BBB  -BBB הלעמו  ח"ש יפלא
	  )*  ימוקמ גורד  2019 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A  -AA  -BBB  -BBB הלעמו  ח"ש יפלא
	  )*  ימוקמ גורד  2019 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A  -AA  -BBB  -BBB הלעמו  ח"ש יפלא

	  482  -   -   -  482 םיחדנ םיסמ יסכנ טעמל ,הבוח תורתיו םיבייח 7,540 2,727  -  4,813  -  הנשמ יחטבמ תורתי 2,970 2,970  -   -   -  היבגל הימרפ 370  -   -   -  370 םיפטוש םיסמ יסכנ 17,253  -   -   -  17,253 םינמ וזמ יוושו םינמוזמ םיסכנ ןיגב יארשא ינוכיס לכה ךס 28,615 5,627  -  4,813 18,105  םירחא      
	  482  -   -   -  482 םיחדנ םיסמ יסכנ טעמל ,הבוח תורתיו םיבייח 7,540 2,727  -  4,813  -  הנשמ יחטבמ תורתי 2,970 2,970  -   -   -  היבגל הימרפ 370  -   -   -  370 םיפטוש םיסמ יסכנ 17,253  -   -   -  17,253 םינמ וזמ יוושו םינמוזמ םיסכנ ןיגב יארשא ינוכיס לכה ךס 28,615 5,627  -  4,813 18,105  םירחא      


	 )*  ימוקמ גורד  2018 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A  -AA  -BBB  -BBB הלעמו  ח"ש יפלא
	 )*  ימוקמ גורד  2018 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A  -AA  -BBB  -BBB הלעמו  ח"ש יפלא
	 )*  ימוקמ גורד  2018 רבמצדב 31 םויל       כ"הס גרודמ אל  -מ ךומנ דע  +A  -AA  -BBB  -BBB הלעמו  ח"ש יפלא

	  489 - - - 489 םיחדנ םיסמ יסכנ טעמל ,הבוח תורתיו םיבייח 358 358 - - - הנשמ יחטבמ תורתי 126 126 - - - היבגל הימרפ 480 - - - 480 םיפטוש םיסמ יסכנ 43,587 - - - 43,587 םינמ וזמ יוושו םינמוזמ ן יגב יארשא ינוכיס לכה ךס 45,040 484 - - 44,556  םירחא םיסכנ      
	  489 - - - 489 םיחדנ םיסמ יסכנ טעמל ,הבוח תורתיו םיבייח 358 358 - - - הנשמ יחטבמ תורתי 126 126 - - - היבגל הימרפ 480 - - - 480 םיפטוש םיסמ יסכנ 43,587 - - - 43,587 םינמ וזמ יוושו םינמוזמ ן יגב יארשא ינוכיס לכה ךס 45,040 484 - - 44,556  םירחא םיסכנ      


	 ו רמוה גורידה ינותנ .הנוממה רשיאש גורידה תורבח ןניה לארשיב גורידה תמרל תורוקמה   )* לכ תא וכותב ללוכ גוריד לכ .םילבוקמ הרמה ימדקמל םאתהב S&P לש גורידה ילמסל .+ A דעו A- ללוכ A גוריד :אמגודל ,םיחווטה
	 )ך שמה(  םינוכיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( יארשא ינוכיס רבדב עדימ    .ו
	3. יארשא ינוכיס רבדב ףסונ עדימ 
	 .הנש מ חוטיב יסכנ רבדב ןלהל 'ז ףיעס האר ,הנשמ יחטבמ תורתי ןיינעל .א
	 .ל יעל 8 רואב האר ח"ש יפלא 2,970 ךסב הייבגל הימרפ תורתי ןיינעל .ב
	4. אשו םיריחס םיסנניפ בוח יסכנב תועקשה רובע קשמ יפנעל הפישחה טוריפםיריחס םני 
	 2019 רבמצדב 31 םויל  ץו ח ןוכיס  ינזאמ יארשא ןוכיס  ינזאמ  %    ח"ש יפלא  כ"הסמ  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל  ץו ח ןוכיס  ינזאמ יארשא ןוכיס  ינזאמ  %    ח"ש יפלא  כ"הסמ  ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל  ץו ח ןוכיס  ינזאמ יארשא ןוכיס  ינזאמ  %    ח"ש יפלא  כ"הסמ  ח"ש יפלא 

	ע ףנמשק      נבםיק -     17.6%  9,144 יבטוח     -  3.3%  1,735 מס רחוישרםיתו -     5.1%  2,630  ניביונו דן"ל -     17.2%  8,919  ישרםיתויפ ננס םיותורבח כיטרס יאשרא י -     9.3%  4,800 השעק הואחזתוק -     1.5%  787  נאיגרהפיחו וש יפנט -     4.1%  2,124  עתשייה -     3.5%  1,797  תק תרושותורש ימחבש -     0.1%  54  נאפ םישיטר םי -     0.8%  426 ס ךהכל -     62.5%  32,416 גאר תוח בויתלשממות -     37.5%  19,448 ס ךה לכהשקע הנבכס יחבו -     100%  51,864  
	ע ףנמשק      נבםיק -     17.6%  9,144 יבטוח     -  3.3%  1,735 מס רחוישרםיתו -     5.1%  2,630  ניביונו דן"ל -     17.2%  8,919  ישרםיתויפ ננס םיותורבח כיטרס יאשרא י -     9.3%  4,800 השעק הואחזתוק -     1.5%  787  נאיגרהפיחו וש יפנט -     4.1%  2,124  עתשייה -     3.5%  1,797  תק תרושותורש ימחבש -     0.1%  54  נאפ םישיטר םי -     0.8%  426 ס ךהכל -     62.5%  32,416 גאר תוח בויתלשממות -     37.5%  19,448 ס ךה לכהשקע הנבכס יחבו -     100%  51,864  


	  2018 רבמצדב 31 םויל  ץו ח ןוכיס  ינזאמ יארשא ןוכיס  ינזאמ  %    ח"ש יפלא  כ"הסמ  ח"ש יפלא 
	  2018 רבמצדב 31 םויל  ץו ח ןוכיס  ינזאמ יארשא ןוכיס  ינזאמ  %    ח"ש יפלא  כ"הסמ  ח"ש יפלא 
	  2018 רבמצדב 31 םויל  ץו ח ןוכיס  ינזאמ יארשא ןוכיס  ינזאמ  %    ח"ש יפלא  כ"הסמ  ח"ש יפלא 

	ע ףנמשק      נבםיק -     100%  6,001   ס ךה לכהשקע הנבכס יחבו -    100% 6,001  
	ע ףנמשק      נבםיק -     100%  6,001   ס ךה לכהשקע הנבכס יחבו -    100% 6,001  


	  )ךשמה(  םינו כיס לוהינ - : 24 רו אב
	ה נשמ חוטיב    .ז
	 ,תאז םע .ל"וחב הנשמ יחטבמ תועצמאב השענ  רשא ,הנשמ חוטיבב היקסעמ רכינ קלח תחטבמ הרבחה .חוטיבה תוסילופ יפ לע היחטובמ יפלכ התבוחמ הרבחה תא ררחשמ וניא הנשמה חוטיב  תויובייחתהב םקלח תא םלשל הנשמה י חטבמ תלוכי יבגל תואדוו יאמ םיעבונה םינוכיסל  הפושח הרבחה  ידי לע תלהונמ וז הפישח .ומלושש תועיבת ןיגב םהיתובוח תאו )הנשמה חוטיב יסכנ( חוטיב יזוח ןיגב .תויפסכה ויתויובייחתה םויק רחא ןכו ימלועה קושב הנשמה חטבמ לש ובצמ רחא ףטוש בקעמ יחטבמל תויברמ הפישח תורגסמ ,הנשל תחא ,הרבחה ןוירוטקריד עבוק הנוממה תייחנהל םאתהב לע הרבחב תולהונמ ולא תופישח .םגוריד לע תוססובמה ,הרבחה רשקתת וא/ו הרשקתה םמיע
	 :הנשמ יחטבמ לש יארשא ינוכיסל הפישח רבדב עדימ    :2019 רבמצדב 31 םויל
	   הנשמ חוטיב יסכנ 
	 כ"הס תו נודקיפ תוימרפ ךס תו בוח ה פישח יחטבמ חוטיב חוטיב תורתי יחטבמל רוגיפב  )א(  הנשמ  רחא שוכר  הבוח בכר  תוכזב  הנשמ  גוריד תצו בק ח"ש יפלא  
	 כ"הס תו נודקיפ תוימרפ ךס תו בוח ה פישח יחטבמ חוטיב חוטיב תורתי יחטבמל רוגיפב  )א(  הנשמ  רחא שוכר  הבוח בכר  תוכזב  הנשמ  גוריד תצו בק ח"ש יפלא  
	 כ"הס תו נודקיפ תוימרפ ךס תו בוח ה פישח יחטבמ חוטיב חוטיב תורתי יחטבמל רוגיפב  )א(  הנשמ  רחא שוכר  הבוח בכר  תוכזב  הנשמ  גוריד תצו בק ח"ש יפלא  

	   AA                )     -  3,061  4,417  586  7,753  861(  9,109 Hannover  )     -  3,523  5,301  703  9,303  1,182(  10,829  SCOR  )     -  4,780  6,072  586  13,699  3,433(  14,827  Munichס ךה לכ בבקויד תצר גו )     -  11,364  15,790  1,875  30,755  5,476(  34,765  AA                  A               )     -  2,943 5225,  732  9,691  1,958(  11,280   AXIS   )     -  2,243  3,313  439  5,815  698(  6,768  GIC )     -  6,593 8358,  1,171  15,506  1,249(  17,357   Odyssey  אירחם )     -  802  2,690  936  4,13
	   AA                )     -  3,061  4,417  586  7,753  861(  9,109 Hannover  )     -  3,523  5,301  703  9,303  1,182(  10,829  SCOR  )     -  4,780  6,072  586  13,699  3,433(  14,827  Munichס ךה לכ בבקויד תצר גו )     -  11,364  15,790  1,875  30,755  5,476(  34,765  AA                  A               )     -  2,943 5225,  732  9,691  1,958(  11,280   AXIS   )     -  2,243  3,313  439  5,815  698(  6,768  GIC )     -  6,593 8358,  1,171  15,506  1,249(  17,357   Odyssey  אירחם )     -  802  2,690  936  4,13


	 )ך שמה(  םינוכיס לוהינ - : 24 רו אב
	 )ך שמה( הנשמ חוטיב    .ז
	 )ךשמה( הנשמ יחטבמ לש יארשא ינוכיסל הפישח רבדב עדימ  :2018 רבמצדב 31 םויל
	  הנשמ חוטיב יסכנ 
	 כ"הס תו נודקיפ תוימרפ ךס תו בוח ה פישח יחטבמ חוטיב חוטיב תורתי יחטבמל רוגיפב  )א(  הנשמ  רחא שוכר  הבוח בכר  תוכזב  הנשמ  גוריד תצו בק ח"ש יפלא  
	 כ"הס תו נודקיפ תוימרפ ךס תו בוח ה פישח יחטבמ חוטיב חוטיב תורתי יחטבמל רוגיפב  )א(  הנשמ  רחא שוכר  הבוח בכר  תוכזב  הנשמ  גוריד תצו בק ח"ש יפלא  
	 כ"הס תו נודקיפ תוימרפ ךס תו בוח ה פישח יחטבמ חוטיב חוטיב תורתי יחטבמל רוגיפב  )א(  הנשמ  רחא שוכר  הבוח בכר  תוכזב  הנשמ  גוריד תצו בק ח"ש יפלא  

	   AA                      )     - 45 178 3 331 111( 335 Hannover        )     - 70 213 3 398 118( 399  SCOR        )     - 48 142 3 331 144( 333  Munich       אירחם(35 )(34 )     -  0 1 0  4 ס ךה לכ בבקויד תצר גו  )     - 129 533 10 1,060 408( 1,071 AA                        A                   - 12178 3 414 (227) 418   AXIS              (85 )     - 117 230 1 431  430  SANTAM     - 115355 5 663 (198) 668   Odyssey              אירחם )(65 )     -  135 5 249 184( 262 ס ךה לכ בבקויד תצר גו     - 179 898 14 1,757 (694
	   AA                      )     - 45 178 3 331 111( 335 Hannover        )     - 70 213 3 398 118( 399  SCOR        )     - 48 142 3 331 144( 333  Munich       אירחם(35 )(34 )     -  0 1 0  4 ס ךה לכ בבקויד תצר גו  )     - 129 533 10 1,060 408( 1,071 AA                        A                   - 12178 3 414 (227) 418   AXIS              (85 )     - 117 230 1 431  430  SANTAM     - 115355 5 663 (198) 668   Odyssey              אירחם )(65 )     -  135 5 249 184( 262 ס ךה לכ בבקויד תצר גו     - 179 898 14 1,757 (694


	 תורעה  הנשמה יחטבממ תונודקיפה יוכינבו תוכזה תורתי יוכינב  ,הנשמ חוטיב יסכנ : הניה הנשמה יחטבמל הפישחה כ"הס )א(  .םהיתויובייחתהל תוברעכ ולבקתנש .םיקפוסמ תובוחל השרפה עצבל ךרוצ היה אלו הנשמ יחטבמ לש בוחה תורתי תא הנחב הרבחה )ב( ידי לע גוריד ןתינ אל םהב םירקמב ,S&P גורידה תרבח יפל ורקיעב עבקנ ל"וחב הנשמ חוטיב תורבח לש גורידה )ג( חטבמ טעמל( העקשהה יכרד תונקתב עבקנש חתפמ יפל גורידה רמוהו תרחא גוריד תרבח ידי לע עבקנ ,S&P .)A.M. Best גורידה תרבח יפל עבקנ וגורידש A גוריד תצובקב הנשמ תללוכה הפישחהמ  10% ל ע הלוע םניגב הפישחה רשא ליעל וטרופ רשא ולא לע םיפסונ הנשמ יחטבמ םימייק אל )ד
	)ך שמה(  םינוכיס לוהינ - : 24 רו אב
	 םייפרגואיג םינוכיס .ח
	 2019 רבמצדב 31 םויל  כ"הס  םירזגנ  כ"הס  כ"הס  יחנומב ה פישח תו עקשה תו דועת בוח תורגא בוח תורגא אתלד תינזאמ תורחא  לס  תוינמ  תוי נרצנוק  תויתלשממ ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל  כ"הס  םירזגנ  כ"הס  כ"הס  יחנומב ה פישח תו עקשה תו דועת בוח תורגא בוח תורגא אתלד תינזאמ תורחא  לס  תוינמ  תוי נרצנוק  תויתלשממ ח"ש יפלא 
	 2019 רבמצדב 31 םויל  כ"הס  םירזגנ  כ"הס  כ"הס  יחנומב ה פישח תו עקשה תו דועת בוח תורגא בוח תורגא אתלד תינזאמ תורחא  לס  תוינמ  תוי נרצנוק  תויתלשממ ח"ש יפלא 

	ישראל 70,358  ((1,327   71,685       22,135  38         3,935          26,129           19,448  "הראב 21,892  -  21,892  16,677  3,057  624  1,534  - גרינמה 22,942  -  22,942  22,623  -  319  -  - יארנלד 10,423  -  10,423  10,423  -  -  -  - צרתפ 10,309  -  10,309  10,182  98  29  -  - הודו 6,305  -  6,305  6,254  51  -  -  -  דר םוירפאקה 4,426  -  4,426  4,426  -  -  -  - אירחם 2,080  -  2,080  468  597  720  295  - ס ךהכל ) 148,735  (1,327  150,062  93,188  3,841  5,627  27,958  19,448                 
	ישראל 70,358  ((1,327   71,685       22,135  38         3,935          26,129           19,448  "הראב 21,892  -  21,892  16,677  3,057  624  1,534  - גרינמה 22,942  -  22,942  22,623  -  319  -  - יארנלד 10,423  -  10,423  10,423  -  -  -  - צרתפ 10,309  -  10,309  10,182  98  29  -  - הודו 6,305  -  6,305  6,254  51  -  -  -  דר םוירפאקה 4,426  -  4,426  4,426  -  -  -  - אירחם 2,080  -  2,080  468  597  720  295  - ס ךהכל ) 148,735  (1,327  150,062  93,188  3,841  5,627  27,958  19,448                 


	 .םירחאה םירוטב וללכנ אלש תורחא תויסנניפ תועקשהו םינמוזמ ,הנשמ חוטיב יסכנ תוללוכ תורחא תועקשה )* .₪  יפלא 6,001 לש ךסב לארשיב יאקנב דיגאתב ןודקיפ הרבחל ,2018 רבמצדב 31 םויל
	 םירוש ק םידדצו ןיינע ילעב םע תואקסעו תורתי - : 25 רו אב
	 םירוש ק םידדצו ןיינע ילעב םע תורתי .א
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 

	זכא םיתיור תותוכז     האיגיד טר"עב לטמ -     347    א.אש יאחזתוק( "עב )מ    84  84 2010  י תרתהחבוההבגוההב  רתויבמהל ךנשהה      האיגיד טר"עב לטמ - -         א.אש יאחזתוק( ב )"עמ - -        2010 
	זכא םיתיור תותוכז     האיגיד טר"עב לטמ -     347    א.אש יאחזתוק( "עב )מ    84  84 2010  י תרתהחבוההבגוההב  רתויבמהל ךנשהה      האיגיד טר"עב לטמ - -         א.אש יאחזתוק( ב )"עמ - -        2010 


	םירוש ק םידדצו ןיינע ילעב םע תואקסע .ב
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 
	  31 םו יב המייתסהש הנשל רבמצדב  2018  2019 ח"ש יפלא 

	       הלהנה תואצוה תרגסמב ןוירוטקרידה ר"ויו ל"כנמ רכש תואצוה 1,181 2,437 תויללכו  -   1,427 ןלהל 'א 26 רואב םג האר – )טראה( םאה תרבחל לוהינ ימד   תוינמ תאצקהו הרבחל טראהמ םיסכנ תרבעה רבדב םיטרפל  .ליעל 'ב 11 רואבו ליעל 'ב 1 רואב האר ,2018 תנשב טראהל
	       הלהנה תואצוה תרגסמב ןוירוטקרידה ר"ויו ל"כנמ רכש תואצוה 1,181 2,437 תויללכו  -   1,427 ןלהל 'א 26 רואב םג האר – )טראה( םאה תרבחל לוהינ ימד   תוינמ תאצקהו הרבחל טראהמ םיסכנ תרבעה רבדב םיטרפל  .ליעל 'ב 11 רואבו ליעל 'ב 1 רואב האר ,2018 תנשב טראהל


	  ןיינע ילעבמו םירושק םידדצמ תואצוהו תוסנכה יבגל םיפסונ םיטרפ
	1.  םירושק םידדצ םע תואקסעה יאנת 
	 ךלהמב ןיינע ילעבו םירושק םידדצ םע השענ הרבחה לש תיחוטיבהו תיפסכה התוליעפמ קלח  תואשונ ןניא ,תוחטבומ ןניא הנשה םותל וערפנ םרטש תורתי .קוש יריחמבו ליגרה םיקסעה .םלשל וא לבקל םימוכס ןיגב תויוברע לכ ונתינ וא ולבקתה אל .ןמוזמב השעי ןבושייו תיביר אל הרבחה ,2018 רבמצדב 31 םויבו 2019 רבמצדב 31 םויב ומייתסהש םינשהמ תחא לכל  השרפהה ןדמוא .םירושק םידדצמ לבקל םימוכס ןיגב םיקפוסמ תובוחל השרפה לכ המשר  רושקה דצה לש יפסכה בצמה תניחב לש ךרדב םיפסכ תנש לכב בשוחמ םיקפוסמ תובוחל .ל עופ אוה וב קושהו
	2.  לוהינ ימד םכסה יתורישלידה ר"וי ןוירוטקר 
	  .ןלהל 2 'ה ףיעס האר
	ג.  םירוטקרידו הרשמ יאשונ יופישל תובייחתה 
	 'א29 הנקתב ןלהל האר  – הרשמ יאשונ יופיש ,הרשמ יאשונו םירוטקריד תוירחא חוטיב ןיינעל .דיגאתה לע םיפסונ םיטרפ חודב
	 )ך שמה( םירוש ק םידדצו ןיינע ילעב םע תואקסעו תורתי - : 25 רו אב
	  )1( םיילוהינ חתפמ ישנאל תובטה .ד  :םיללוכ )ןוירוטקרידה ר"וי תוברל( םיילוהינ חתפמ ישנא ןיגב תובטהו םילומגת
	 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019   םוכס    םוכס   ח"ש יפלא םישנא 'סמ ח"ש יפלא םישנא 'סמ
	 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019   םוכס    םוכס   ח"ש יפלא םישנא 'סמ ח"ש יפלא םישנא 'סמ
	 רבמצדב 31 םו יב המייתסהש הנשל  2018  2019   םוכס    םוכס   ח"ש יפלא םישנא 'סמ ח"ש יפלא םישנא 'סמ

	        םידבוע 577  2  1,725  2  רצק  ןמזל תובטה 491  2  358  1 הקסעה רחאל תובטה 1,068    2,083   כ"הס                םיקסעומ םניאש םירוטקרידל םילומגת ה רבחה ידי לע 89  6  326  6 ר צק ןמזל תובטה
	        םידבוע 577  2  1,725  2  רצק  ןמזל תובטה 491  2  358  1 הקסעה רחאל תובטה 1,068    2,083   כ"הס                םיקסעומ םניאש םירוטקרידל םילומגת ה רבחה ידי לע 89  6  326  6 ר צק ןמזל תובטה


	.ףסומ ךרע סמו רכש סמ םיללוכ םניא םימוכסה )1(
	תורש קתה ימכסה .ה
	1.  ותקסעה יאנתו הרבחה ל"כנמ םע תורשקתה 
	 ילעבמ דחא וניהש ,םירה ריעצ ןצינ רמ ,הרבחה ל"כנמ לש ורכש עבקנ 2018 רבוטקוא שדוחב ,רכש  תולופכ  6 דע  לש ךסב םידעי יולת יתנש סונוב תפסותב ,שדוחל ₪  50,000 לש  ךסל הטילשה ללוכ( בכר תואצוהל רזחה ןכ ומכו ,לבוקמכ םיילאיצוס םיאנתו ,ןוירוטקרידה רושיא יפל עבקנה  6 הבוגב הדובע םויס לש הרקמב לומג עבקנ  ,ןכ ומכ .תופטוש תואצוהלו ןופלט ,קלד ,)חוטיב תשדוחמ הניחבל ואבוי השירפל לומגהו הנתשמה לומגתה אשונ יכ עבק ןוירוטקרידה .תורוכשמ ,יתגרדה רכשכ רדגוה רכשה יכ ןיוצי .םכיראהל לקשיו ,לומגתה תוינידמ רבדב ידיתעה ןוידה בגא ה לעי רכשה :הרבחה ידעיב הדימעל ףופכבו םאתהב ,שארמ תועובק תוגרדמ יפל תולעל יופצש
	2.   תורשקתה הרבחההרבחה ןוירוטקריד ר"וי םע ותטילשבש הרבחו 
	 יאנת ועבקנ 2018 רבוטקוא שדוחב - ותטילשב הרבחו ןוירוטקרידה ר"וי םע תורשקתה ה טילשה ילעבמ םניהש ,ותטילשב הרבחו לשנייו לימא רמ ,ןוירוטקרידה ר"וי םע תורשקתהה .א.א ,ותטילשב תוקזחא תרבח תועצמאב ,לשנייו רמ ידי לע ונתני םיתורישהש עבקנ .הרבחב ן יגב הרומתה .הרבחב הטילשה ילעבמ איה םגש ,)"תוקזחא  יש"( מ"עב )2010(  ץועייו תוקזחא יש לככ ,הצובקה תורבח ראשל רוטקרידכ םיפסונ םידיקפת ןכו( ןוירוטקריד ר"ויכ לוהינה יתוריש ,קלד ,בכר תואצוהל רזחה ןכ ומכו ,מ"עמ תפסותב ח"ש 68,000 לש  יש דוח לומגת היהת )שרדייו תו אכז ,ןכ ומכ .תוקזחא ישל לוהינ ימדכ םלושת הרומתה .תופטוש תואצוהמ קלחלו ןופלט  הרומת ישדוח 6 ךס
	 )ך שמה( םירוש ק םידדצו ןיינע ילעב םע תואקסעו  תורתי  - : 25 רו אב
	 )ךשמה( תורשקתה ימכסה    .ה
	  ר כש .הרבחה בש ח דיקפתל ,הטילשה לעב ל ש חא וניהש ,לשנייו לאינד ח"ור םע תורש קתה .3 י אכז ,ןכ  ומכ .הרבחב ותמרב םילהנמל לבוקמכ םיילאיצוס םיאנתו ח"ש 16,000 ךסב ישדוח  יתנש סונובל יאכז היהי ,םייתנש םידעיב הדימעל ףופכבו ףסונב  .ןופלטו בכר תואצוה רזחהל  ןוירוטקרידהו תרוקיבה תדעו ידי לע הרשוא היאנתו תורשקתהה .תורוכשמ 2-6 לש םוכסב יאנתבו ליגר םיקסע ךלהמב ,הגירח הניאש הקסעכ הגווסש רחאל 2018 רבוטקואב 31 םויב  .קוש
	 תו יורשקתה - : 26 רו אב
	 תו יורשקתה .א
	 ימד הרבחה םלשת ויפל ,םאה תרבח םע םכסהב הרבחה הרשקתה  2019  תנש לש ןושארה ןועברב   ,ל והינה ימד  םכסה יפ-לע .)לוהינה ימד  םכסה   –  ןלהל( לוהינ יתוריש ןתמ רובע םאה תרבחל לוהינ מ"עמ תפסותב וטורב תוימרפמ תוסנכהמ 1.65% לע דומעי םאה תרבחל הרבחה םלשתש םוכסה  תויולע תא רקיעב םיללוכ רומאכ לוהינה ימד .מ"עמ תפסותב הנשל ₪ יפלא 950 מ תוחפ אלו . יסחיה הקלח ןיגב הרבחה אשית םהב ,םיינוריעה םיסימהו )ןלהל 'ב ףיעס האר( תופטושה הריכחה  ךישממ ה ירחאלש ,2019  רבמצדב  31 םו יל דעו  2019  ראוניב  1 םו ימ הפוקתל וניה  לוהינה ימד םכסה  ןוירוטקרידה ,תרוקיבה תדעו ידי לע רשוא  םכסהה .תרחא  
	תילועפת תוריכח .ב
	 ן"לדנל סחיב םיירחסמ הריכח ימכסהב םאה הרבחה תועצמאב תובייחתהב הרושק הרבחה דצמ לוטיבל תונתינ אל ולא תוריכח .תוינח רפסמו הרבחה ידרשמ תא םיללוכ רשא ,השומישבש  תופוקת יתש דועו םינש  3.5  -כ לש הנושאר הפוקת( םינש  9.5 דע  לש םייח ךרוא תולעבו ריכשמה .הריכחה םכסה תמיתח דעוממ ,)תחא לכ םינש  3 לש היצפוא  לש הקלח ןיגב( תילועפתה הריכחה יזוח ןיגב םימלושמ  תויהל םידיתעה םיילמינימה הריכחה ימד :םניה  ,ל"נה לוהינה ימד םכסהב םיללכנו לוטיבל םינתינ םניאש ,)הרבחה
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 
	 רבמצדב 31 םויל  2018  2019 ח"ש יפלא 

	    )* םידרשמ תוריכח  566 955 ה נושאר הנש  3,745 3,792 םינש שמח דע היינש הנש 4,119  3,116 ךליאו  תישיש הנש  8,430 7,863 ד"כש תוריכח לכה ךס .ל יעל 'ג 16 רו אב האר ,2020 תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב הריכחה םכסהב םייוניש רבדב )*
	    )* םידרשמ תוריכח  566 955 ה נושאר הנש  3,745 3,792 םינש שמח דע היינש הנש 4,119  3,116 ךליאו  תישיש הנש  8,430 7,863 ד"כש תוריכח לכה ךס .ל יעל 'ג 16 רו אב האר ,2020 תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב הריכחה םכסהב םייוניש רבדב )*


	 ןז אמה ךיראת רחאל םיעוריא - : 27 רו אב
	 לארשיב הנורוק ףיגנ תוצרפתה .א
	 .לארשיב הנורוקה  ףיגנ תוצרפתה ןינעב ליעל 'ה  1 רואיבב רומאל ךשמהב  םיללוכה חוטיב יפנעב הליעפ הרבחהש הדבועה רואלו ,ףיגנה תוטשפתה בצמ לש הז בלשב  בלשב הפוצ הניא הרבחה ,)שוכר בכר חוטיבו הבוח בכר חוטיב רקיעב( םייסיסב םיכרצנ םירצומ  םידעצה וכראתיש לככ יכ תורשפא תמייק ,תאז םע .הלש תוליעפה יפקיהב תיתועמשמ העיגפ הז  יחוטיבה קיתה רומיש יפקיהב העיגפ ןכתית ,םיאבה םיישדוחל רבעמ םג ,הלשממה תטקונ םהב וא ,םיחטובמ לש םיילכלכ םיישק בקע ,םילוטיב ונכתייו הרבחה הליעפ םהב םיפנעב םייקה חוטיב תרבח התויה יכ הכירעמ הרבחה ,ינש דצמ .רבשמה תפוקתל יחוטיבה יוסיכה תורתייתה  ןפואב )שוכר בכרו הבוח בכר( הרבחה לש תוסילופ שוכרל בחרה רו
	  תו רחא תויסנניפ תועקשה טוריפ
	  2019 רבמצדב 31 םויל ך רד ןגוה יווש כ"הס םיביי חו תואוולה ד ספהו חוור    ח”ש יפלא    
	  2019 רבמצדב 31 םויל ך רד ןגוה יווש כ"הס םיביי חו תואוולה ד ספהו חוור    ח”ש יפלא    
	  2019 רבמצדב 31 םויל ך רד ןגוה יווש כ"הס םיביי חו תואוולה ד ספהו חוור    ח”ש יפלא    

	       נכס יח בוסםיריח(  - 47,288     47,288  )1נכס יח בוש םניאסםיריח(  - 4,576  4,576     )2נמתוי( 3 ) - 5,627     5,627  אתורח(  - 4,265     4,265  )4"הסכ    61,756 4,576 57,180  
	       נכס יח בוסםיריח(  - 47,288     47,288  )1נכס יח בוש םניאסםיריח(  - 4,576  4,576     )2נמתוי( 3 ) - 5,627     5,627  אתורח(  - 4,265     4,265  )4"הסכ    61,756 4,576 57,180  


	  ויוושל ףפוח דעומ ותואל םירפסב ויווש רשא ,ח ”ש  יפלא 6,001 ךסב קנב ב ןודקיפ הרבחל :2018 רבמצדב 31 םויל .ןגו הה
	 םיריח ס בוח יסכנ )1(
	    2019 רבמצדב 31םויל  תתחפומ תולע םירפסב ךרעה ח"ש יפלא  
	    2019 רבמצדב 31םויל  תתחפומ תולע םירפסב ךרעה ח"ש יפלא  
	    2019 רבמצדב 31םויל  תתחפומ תולע םירפסב ךרעה ח"ש יפלא  

	     גאר תוח בויתלשממות  18,480  19,448       נכס יח בואםירח :      ינ םניאשנת םילהמרה 27,341  27,840        "הסנ ככס יח בוסםיריח 45,821  47,288  תודיריךרע נש זפקולרווחאופהס ד      (צמבבטר) -    
	     גאר תוח בויתלשממות  18,480  19,448       נכס יח בואםירח :      ינ םניאשנת םילהמרה 27,341  27,840        "הסנ ככס יח בוסםיריח 45,821  47,288  תודיריךרע נש זפקולרווחאופהס ד      (צמבבטר) -    


	 םיריח ס םניאש בוח יסכנ )2(
	    2019 רבמצדב 31 םויל  תתחפומ תולע םירפסב ךרעה ח"ש יפלא  
	    2019 רבמצדב 31 םויל  תתחפומ תולע םירפסב ךרעה ח"ש יפלא  
	    2019 רבמצדב 31 םויל  תתחפומ תולע םירפסב ךרעה ח"ש יפלא  

	     ניסכחבואםירחיאשםנינםינתלהמר ה           :מםיגצוכהלותואויחויבי,ם     עמלטנודקפב תונבםיק 4,576  4,576  נודקפב תונבםיק - -        ס ךהכנ לכס יהח בוש םניאסםיריח 4,576  4,576  תודיריךרע נש זפקולרווחאופה דס    (צמבבטר) -      
	     ניסכחבואםירחיאשםנינםינתלהמר ה           :מםיגצוכהלותואויחויבי,ם     עמלטנודקפב תונבםיק 4,576  4,576  נודקפב תונבםיק - -        ס ךהכנ לכס יהח בוש םניאסםיריח 4,576  4,576  תודיריךרע נש זפקולרווחאופה דס    (צמבבטר) -      


	 )ך שמה( תורחא תויסנניפ תועקשה טוריפ
	 תו ינמ )3(
	   2019 רבמצדב 31 םויל 
	   2019 רבמצדב 31 םויל 
	   2019 רבמצדב 31 םויל 

	 םירפסב ךרעה 
	 םירפסב ךרעה 
	  תולע

	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

	   5,223 
	   5,223 
	   5,614 
	  תוריחס תוינמ

	 13 
	 13 
	 13 
	  תו ריחס ןניאש תוינמ

	    5,236
	    5,236
	    5,627
	  תוי נמ כ"הס

	        דס פה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי  -  )רבטצמב( 
	        דס פה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי  -  )רבטצמב( 


	  תו רחא תויסנניפ תועקשה )4(
	   2019 רבמצדב 31 םויל 
	   2019 רבמצדב 31 םויל 
	   2019 רבמצדב 31 םויל 

	תולע 
	תולע 
	עהרב ךסםירפ  

	 ח"ש יפלא  
	 ח"ש יפלא  

	   3,897 
	   3,897 
	   4,254 
	   תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	 -   
	 -   
	 11 
	השעקניפ תויסנ תואחר תושניא ןיחסר תו 

	   3,897 
	   3,897 
	   4,265 
	  תורחא תויסנניפ תועקשה כ"הס

	    
	    
	    -    
	  דס פה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי )רבטצמב(




	פרק 4äה וא חוורל ופקזנש ךרע תודירי )רבטצמב(
	 דיגאתה לע םיפסונ םיטרפ – 4 קרפ
	 דיגאתה לע םיפסונ םיטרפ – 4 קרפ
	 2019 רבמצדב 31 םויל

	 דיגאתה לע םיפסונ םיטרפ – 4 קרפ
	 דיגאתה לע םיפסונ םיטרפ – 4 קרפ
	 160 ............................................................................................ דיגאתה לע םיפסונ םיטרפ – 4 קרפ
	 160 ............................................................................................ דיגאתה לע םיפסונ םיטרפ – 4 קרפ
	 163 ........................................... חודה ךיראתל תורושק תורבחבו תונב תורבחב תועקשה תמישר :11 הנקת
	 163 ........................................ חודה תפוקתב תורושק תורבחבו תונב תורבחב תועקשהב םייוניש :12 הנקת
	 163 .......... 31.12.2019 םויב המייתסהש הנשל ןזאמב תורושקו תונב תורבח לש ןהידספה וא ןהיחוור :13 הנקת
	 163 .................................................. חודה ךיראתל ונתינש תואוולה תורתי לש תוצובק תמישר :14 הנקת
	 163 ........................................................................................................ הסרובב רחסמ :20 הנקת
	 163 .................................................................... הריכב הרשמ יאשונלו ןיינע ילעבל םילומגת :21 הנקת
	 164 ............................................................................................ דיגאתב הטילשה ילעב :'א21 הנקת
	 165 .................................... ןרושיאב ישיא ןיינע שי הטילשה לעבלש וא הטילשה לעב םע תואקסע :22 הנקת
	 165 ...................................................... ןיינע לעב ידי לע םיקזחומה םירחא ךרע תוריינו תוינמ : 24 הנקת
	 166 .................................................................. םירימה ךרע תוריינו קפנומ ןוה ,םושר ןוה : 'א24 הנקת
	 166 .............. .ליעל 21 הנקתב טוריפ האר– ןיינע לעב ידי לע םיקזחומה םירחא ךרע תוריינו תוינמ :'ב24 הנקת
	 166 ............................................................................................ הרבחה לש םירוטקרידה :26 הנקת
	 169 ................................................................................ הרבחה לש הריכב  הרשמ יאשונ :א26 הנקת
	 173 ................................................................................... ונעמו הרבחה לש ןובשחה האור :27 הנקת
	 173 ................................................................... 2019 תנשב הרבחה ריכזתבו ןונקתב םייוניש :28 הנקת
	 173 .................................................................................. םירוטקרידה תוצלמהו תוטלחה :29 הנקת
	 174 .................................................................................................. הרבחה תוטלחה – 'א29 הנקת

	 מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו
	 515764868:הרבח 'סמ 4427125 אבס רפכ ,12 ןורשה ךרד:תבותכ *6835:ןופלט 09-9791868  :סקפ service@we-sure.co.il  :ינורטקלא ראוד www.we-sure.co.il  :טנרטניא רתא 2019 רבמצדב 31 :ןזאמה ךיראת 2020 ץרמב 30 :חודה ךיראת
	 חו דה ךיראתל תורושק תורבחבו תונב תורבחב תועקשה תמישר :11 הנקת
	 .ןיא
	  ח ודה תפוקתב תורושק תורבחבו תונב תורבחב תועקשהב םייוניש :12 הנקת
	  .ןיא
	 31.12.2019 םויב המייתסהש הנשל ןזאמב תורושקו תונב תורבח לש ןהידספה וא ןהיחוור :13 הנקת
	 .ןיא
	  ח ודה ךיראתל ונתינש תואוולה תורתי לש תוצובק תמישר :14 הנקת
	 .הרבחה לש ירקיע קוסיע וניא תואוולה ןתמ ,חודה דעומל ןוכנ
	  ה סרובב רחסמ :20 הנקת
	 .הסרובב רחסמל הרבחה הקיפנהש ךרע תוריינ םימושר אל חודה דעומל ןוכנ
	 הריכב הרשמ יאשונלו ןיינע ילעבל םילומגת :21 הנקת
	 תשמחמ דחא לכל חודה תנשב המצע לע הלביקש םימולשתל תויובייחתההו הרבחה ה מלישש םימולשתה טוריפ ןלהל :) מ"עמ וא רכש סמ אללו ח"ש יפלאב םיבוקנ םימוכסה( ,הב ונהיכש הרשמה יאשונ ןיבמ רתויב הובגה רכשה ילבקמ
	כ"הס 
	כ"הס 
	כ"הס 
	עמקנ 
	רכש*() 
	 רועישחהקזה 
	הףקירשמ ה 
	דיקפת 

	 1,216
	 1,216
	  -
	 1,216
	 69.68%
	 100%
	 ןוירוטקרידה ר"וי – 1 )**(

	 867
	 867
	  -
	 867
	 17.42%
	 100%
	 הרבחה ל"כנמ – 2

	 549
	 549
	  -
	 549
	  -
	 100%
	 םוחת להנמ – 3

	 502
	 502
	 54
	 448
	  -
	 100%
	 םוחת להנמ – 4

	 489
	 489
	 54
	 435
	  -
	 100%
	 םוחת להנמ – 5


	 תושרפה ללוכ ןכו תעד לוקיש וא/ו םידעי יולת וניאש םכסה יפ לע בייוחמה םולשת וא/ו קנעמ ללוכ רכשה ביכר )*(  .חודה תנשב הרכוהש האצוהה תא ףקשמה ,תולגתסה קנעמ ןכו םיפסונ  םיוולנ םיאנתו תוילאיצוס
	 רואיבו 14 רואיב םג האר .חודה תנשב הרכוהש האצוהה תא ףקשמה  ,תולגתסה קנעמו לוהינ ימד ללוכ רכשה )**(.)םייפסכה תוחודב םירושק םידדצו ןיינע ילעב םע תואקסעו תורתי(  םייפסכה תוחודב 25
	 םירוטקריד םניאש הרשמ יאשונ לש הקסעהו הנוהכ יאנת
	 לומגת תדעוכ התנוהכב תרוקיבה תדעו ידי לע הרשוא הרבחה ידבועו דיקפת ילעב ,הרשמ יאשונל לומגתה תוינידמ הרבחה לש הנושארה תוינידמב רבודמ .2019 רבמבונב 28  םויב הרבחה ןוירוטקריד ידי לעו 2019 רבמבונב 26 םויב תוינידמ תלעפהו םושיי תא יצחו הנשב תוחדל ,ןוישירה תלבק בגא ,הלקה הרבחל הקינעה תושרהש רחאל ,אשונב ןיידע היוצמה ,הרבחה לש ידוחייה הבצמ תא ןובשחב תחקולו ןידל םאתהב הבתכנ תוינידמה .לומגתה אשונב ןידה תוארוהל ףופכ ,םיריכב הרשמ יאשונל תויצפוא תינכת רושיאל תכרענ הרבחה יכ ןייוצי .תוחתפתה יבלשב .הרשוא םרט וזכש תינכת ,חודה דעומל ןוכנ ךא ,לומגת אשונב הרשמה יאשונ לש לומגתה יאנת ,לומגתה 
	 םירוטקריד רכש
	  יפלא 326 אוה ויתודעובו ןוירוטקרידה תובישיב תופתתשה ןיגב חווידה תנשב םירוטקרידל םלושש ללוכה רכשה .מ"עמ ללוכ אל ח"ש
	 דיגאתב הטילשה ילעב :'א21 הנקת
	 יפוסה הטילשה רתיה ילעב .מ"עב לטיגיד טראה ,םאה תרבח ידי לע תוקזחומ הרבחה תוינמ לכ ,חודה דעומל ןוכנ ןוהמ 87.1% -ב ,םתטילשב תורבח תועצמאב ,ןיפיקעב םיקיזחמה ,םירה ריעצ ןצינ רמו לשנייו לימא רמ םה הרבחב טרופמכ ,89%-ל ןזאמה תפוקת רחאל הלע הז רועיש .הב העבצהה תויוכזו הרבחה לש ערפנהו קפנומה תוינמה תוינמ ילעב ידי לע םיקזחומ טראה תרבחב הטילשה יעצמא רתי  .דיגאתה יקסע רואית חודב 1.3 ףיעסבש הרעהב  .הלש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 4.9% דעב קיזחמ םהמ דחא לכש ,םייטרפ
	 הרשקתה הרבחהש ,ןרושיאב ישיא ןיינע שי הטילשה לעבלש וא הטילשה לעב םע תואקסע :22 הנקת חו דה דעומב ףקותב ןהש וא חודה תשגה דעומ דעו חווידה תנש ףוסל רחואמ דעומב וא חווידה תנשב ןהב
	  .חודה תפוקתב ןיא – היתוינמב תויתוהמ תואקסעו הרבחה ןוהב תועקשה
	 םייפסכה תוחודל 1'ה25 רואיבב טרופמכ - הטילשה ילעבמ דחא וניהש ,הרבחה ל"כנמ םע תורשקתה יאנת ▪ .ליעל
	 םייפסכה תוחודל 1'ה25 רואיבב טרופמכ - הטילשה ילעבמ דחא וניהש ,הרבחה ל"כנמ םע תורשקתה יאנת ▪ .ליעל
	 2'ה25 רואיבב טרופמכ - הטילשה ילעבמ דחא וניהש ,ותטילשב הרבחו הרבחה ר"וי םע תורשקתה יאנת ▪ .ליעל םייפסכה תוחודל
	 3'ה25 רואיבב טרופמכ ,הרבחה בשח דיקפתל ,הטילשה לעב לש חא וניהש ,לשנייו לאינד םע תורשקתה ▪ .ליעל םייפסכה תוחודל
	 ,לארשיל תילכלכה הרבחה תבוטל ,םאה הרבחה יבויח רובע ,ח"שלא 400 ךסב הרבחהמ תוברע תדמעה ▪ םות דע לוחת תוברעה .הצובקהו הרבחה תוליעפ תמייקתמ םהב םידרשמה תריכשל םכסה יפ לע שרדנכ ליגר םיקסע ךלהמב ,הגירח הניאש הקסעכ הגווס הקסעה .)ויהיו לככ ,תוכראהב תוברל( םכסהה תפוקת .31.10.18 םויבו 29.7.18 םויב הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו ידי לע הרשואו קוש יאנתבו
	 םידרשמה תוריכש תויולע תוברל ,םינוש םיתוריש ןתמל ,םאה הרבחה םע לוהינ םכסהב תורשקתה ▪ תוימרפמ הרבחה תוסנכהמ ,מ"עמ תפסותב ,1.65% רועישב לוהינ ימד הרבחה םלשת ויפל ,תוולנ תואצוהו .ליעל םייפסכה תוחודל 'א26 רואיבו 'ב25 רואיב האר םיפסונ םיטרפל .וטורב

	  ןי ינע לעב ידי לע םיקזחומה םירחא ךרע תוריינו תוינמ : 24 הנקת
	א. הרבחה לש תוינמב הקזחה- 
	שיערויה זחקה 
	שיערויה זחקה 
	שיערויה זחקה 
	 

	 לולידב אלמ
	 לולידב אלמ
	 העבצהב תוכמסבו תונמל םירוטקריד
	הבון 
	 ₪ 1 .נ.ע קזחומ םויב 31.12.18
	םשה נייר 
	 רפסמ הרבחה םשרב תורבחה
	 ןינעה לעב םש

	 100%
	 100%
	 100%
	 100%
	 300
	 תוינמ  תוליגר
	515559169
	 מ"עב לטיגיד טראה


	ב. םירימה ךרע תוריינו תומודר תוינמב הקזחה-
	   .םירימה ךרע תוריינו תומודר תוינמ ןיא הרבחל

	עמוד 177Þה ךרע תוריינו תומודר תוינמ ןיא הרבחל
	 םירימה ךרע תוריינו קפנומ ןוה ,םושר ןוה : 'א24 הנקת
	 לכ בוקנ ךרע ח"ש 1 תונב תוליגר תוינמ 180,006,000 -מ בכרומה ,ח"ש 180,006,000 אוה הרבחה לש םושרה הנוה  . תחא לכ בוקנ ךרע ח"ש  1 תו נב תוליגר תוינמ  300  -מ בכרומה ,ח"ש  300 או ה הרבחה לש ערפנהו קפנומה הנוה .תחא
	 .ליעל 21 הנקתב טוריפ האר– ןיינע לעב ידי לע םיקזחומה םירחא ךרע תוריינו תוינמ :'ב24 הנקת
	 הרבחה לש םירוטקרידה :26 הנקת
	  לשנייו לימא :םש .1 014650287 :.ז.ת רפסמ 30/11/1971 :הדיל תנש םייח ןג בשומ ,13 תיזה בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ ורטסונ תועקשה תדעו ר"וי ,ןוירוטקרידה ר"וי :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה תקהבומו תחכומ תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב .אל :ינוציח רוטקריד/יולת יתלב רוטקריד .תועקשה לוהינב תויחמומו חוטיבה םוחתב רתיה לעב ,ןכ :הרבחב  ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב אוה םאה .הרבחב הטילש טראהב רוטקרידו הרבחה ר"וי :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש דבוע אוה םאה .לטיגיד.ויו תוחמתה םע  B.COMM ןושאר רואת ,ןובשח האור :תונורחאה םינשה
	  לשנייו לימא :םש .1 014650287 :.ז.ת רפסמ 30/11/1971 :הדיל תנש םייח ןג בשומ ,13 תיזה בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ ורטסונ תועקשה תדעו ר"וי ,ןוירוטקרידה ר"וי :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה תקהבומו תחכומ תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב .אל :ינוציח רוטקריד/יולת יתלב רוטקריד .תועקשה לוהינב תויחמומו חוטיבה םוחתב רתיה לעב ,ןכ :הרבחב  ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב אוה םאה .הרבחב הטילש טראהב רוטקרידו הרבחה ר"וי :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש דבוע אוה םאה .לטיגיד.ויו תוחמתה םע  B.COMM ןושאר רואת ,ןובשח האור :תונורחאה םינשה
	 רלק רודגיבא :םש .2 058814542 :.ז.ת רפסמ 28/06/1964 :הדיל תנש .לאומש תעבג ,24 לוכשא יול בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ .רותיא תדעו רבח ,תרוקיב תדעו רבח ,ינוציח רוטקריד :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה תקהבומו תחכומ תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב ,ינוציח :ינוציח רוטקריד/יולת יתלב רוטקריד  .חוטיבה םוחתב אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב אוה םאה
	 אל :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש דבוע אוה םאה .קווישו ןומימב תוחמתה ,םיקסע להנמב ןושאר ראות :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנו הלכשה .תורבח רפסמב רוטקרידו ץעוי :םויכ .לארה תצובקמ חוטיבל תונכוס דרדנטס ל"כנמ ,מ"עב חוטיבל הרבח הלקד ל"כנמ : תומדוק םינשב 2018 :הנוהכה תליחת תנש
	 יזפ ןב רמוע :םש .3 059052209 :.ז.ת רפסמ 08/01/1965 :הדיל תנש תיפוצ בשומ ,12 ןפגה בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ תדעו תרבח ,ורטסונ תועקשה תדעו רבח ,תרוקיבה תדעו ר"וי ,ינוציח רוטקריד :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה .רותיא תקהבומו תחכומ תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב .ינוציח :ינוציח רוטקריד/יולת יתלב רוטקריד .תועקשה לוהינב תויחמומו ,חוטיבה םוחתב אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב אוה םאה אל :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש דבוע אוה םאה .םיקסע להנמב ינשו ןושאר ראות :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנו הלכשה .לאר
	 רבו אריפש תיריא :םש .4 050849249 :.ז.ת רפסמ 20/11/1951 :הדיל תנש ביבא לת ,12 םיפוסיכ בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ .רותיא תדעו תרבח ,תרוקיב תדעו תרבח ,תירוטקריד :הרבחב תאלממ איהש דיקפתה .טפשמהו חוטיבה םוחתב תקהבומו תחכומ תויחמומ תלעב .אל :תינוציח תירוטקריד/יולת יתלב תירוטקריד אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ תב וא הרבחב ןיינע תלעב איה םאה אל :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש תדבוע איה םאה .םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמב ראות :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנו הלכשה .םינושה חוטיבה ימוחתב יטפשמ ץועיי קינעמה ,קיטוב ד"וע דרשמ לש םילעב :םויכ לש 
	 רה רורד :םש .5 24437956 :.ז.ת רפסמ 03/07/1969 :הדיל תנש .המידק ,8 שבדה קנוי בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ רוטקריד :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה תקהבומו תחכומ תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב .אל :ינוציח רוטקריד/יולת יתלב רוטקריד .תועקשה לוהינב תויחמומו ,חוטיבה םוחתב אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב אוה םאה אל :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש דבוע אוה םאה .םיקסע להנמב ינש ראות .לוהינו היישעת תסדנהב ןושאר ראות :תו נורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנו הלכשה  .הנכת לעי תצובקמ Actiview תרבח ל"כנמ :םויכ לוהינו עדימ 
	 רסוניג ירוא :םש .6 55895080 :.ז.ת רפסמ 04/06/1959 :הדיל תנש .ןיעה שאר ,1 דרוה בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ ורטסונ תועקשה תדעו רבח ,רוטקריד :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה .תועקשה לוהינב תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ לעב .אל :ינוציח רוטקריד/יולת יתלב רוטקריד אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב אוה םאה אל :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש דבוע אוה םאה ראות .היזיוולטו עונלוק ףסונבו הנידמה יעדמב ןושאר ראות :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנו הלכשה .םיקסע להנמב ינש .תרושקתו ןכות היגטרטסא ,קווישב יאמצע ץעוי :םויכ ,חוטיבל 
	  םשל לכימ :םש .7 027862721 :.ז.ת רפסמ 30.7.1970 :הדיל תנש .ןג תמר לעפא תמר 3 סוטולה בוחר :ןעמ תילארשי :תוניתנ תרוקיב תדעו תרבח ,היולת יתלב תירוטקריד :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה תקהבומו תחכומ תויחמומו תיסנניפו תיאנובשח תויחמומ תלעב ,ןכ :ינוציח רוטקריד/יולת יתלב רוטקריד .חוטיבה םוחתב אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא הרבחב ןיינע לעב אוה םאה אל :ןיינע לעב לש וא הרושק הרבח ,תב הרבח ,הרבחה לש דבוע אוה םאה תואנובשחב תוחמתה םע םיקסע להנמב ןושאר ראות ,ח"ור :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנו הלכשה .להנמל הללכמה ,ןומימו .מ"עב טפנ תרבח זפ ,תיש

	  חודה תנשב םתנוהכ תא ומייסש םירוטקריד
	 ןלפק בירי -ןבואר :םש .1 022645287 :.ז.ת רפסמ 20/09/1966 :הדיל תנש ורטסונ תועקשה תדעו רבח ,תרוקיב תדעו רבח ,ינוציח רוטקריד :הרבחב אלימ אוהש דיקפתה 2018 :הנוהכ תליחת תנש .דיגאתה יקסע רואית חוד קרפב  1.5.1 ף יעסב טרופמכ ,תוגספ ל"כנמל יונימ בקע ,19.9.2019 :הנוהכ  םויס דעומ 
	 ןלפק בירי -ןבואר :םש .1 022645287 :.ז.ת רפסמ 20/09/1966 :הדיל תנש ורטסונ תועקשה תדעו רבח ,תרוקיב תדעו רבח ,ינוציח רוטקריד :הרבחב אלימ אוהש דיקפתה 2018 :הנוהכ תליחת תנש .דיגאתה יקסע רואית חוד קרפב  1.5.1 ף יעסב טרופמכ ,תוגספ ל"כנמל יונימ בקע ,19.9.2019 :הנוהכ  םויס דעומ 

	 הר בחה לש הריכב  הרשמ יאשונ :א26 הנקת
	 םירה ריעצ ןצינ :םש .1 059615617 :.ז.ת 16/04/1965 :הדיל ךיראת יללכ להנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה ילעב לע הנמנ ,ןכ :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .הטילשה .ןומימב תוחמתה םע םיקסע להנמב ינש ראות .לוהינו הישעת הסדנהב ןושאר ראות :הלכשה חוטיבל הרבח לדגמב יללכ חוטיב םוחת להנמ ,ל"כנמסכ ןורחא דיקפת :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .ןולייא חוטיבה תרבחב הרקבו טרפ יחוטיב ףגא להנמ ,ריכב ל"כנמס םדוק דיקפתב .מ"עב 2018 :הנוהכ תליחת תנש
	 םירה ריעצ ןצינ :םש .1 059615617 :.ז.ת 16/04/1965 :הדיל ךיראת יללכ להנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה ילעב לע הנמנ ,ןכ :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .הטילשה .ןומימב תוחמתה םע םיקסע להנמב ינש ראות .לוהינו הישעת הסדנהב ןושאר ראות :הלכשה חוטיבל הרבח לדגמב יללכ חוטיב םוחת להנמ ,ל"כנמסכ ןורחא דיקפת :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .ןולייא חוטיבה תרבחב הרקבו טרפ יחוטיב ףגא להנמ ,ריכב ל"כנמס םדוק דיקפתב .מ"עב 2018 :הנוהכ תליחת תנש
	 בודנקלומ ףסוי :םש .2 023941800 :.ז.ת 25/06/1968 :הדיל ךיראת .םינוכיסו םיפסכ להנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .ןומימב תינשמו תואנובשחב תישאר תוחמתה םע םיקסע להנמב ןושאר ראות :הלכשה .רכש ימולשת ףגא להנמכ מ"עב חוטיבל הרבח לארהב ןורחא דיקפת :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .חוטיבל הרבח הלקדב םיפסכ ל"כנמסכ םדוק דיקפת 2018 :הנוהכ תליחת תנש
	 יליזרב ןולא :םש .3 027987049 :.ז.ת 14/12/1970 :הדיל ךיראת יללכ חוטיב םוחת להנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .םיעוציב רקחו ןומימב תוחמתה םע םיקסע להנמב ינש ראות .הקיטסיטטסו הלכלכב ןושאר ראות :הלכשה .מ"עב חוטיבל הרבח לארהב טרפ ירטנמלא חוטיב ףגא להנמ :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ 2018 :הנוהכ תליחת תנש
	 רחש יניפ :םש .4 032819948 :.ז.ת 24/07/1978 :הדיל ךיראת םיחטובמ תויוכז יוצימו תוריש ,לטיגיד להנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .קווישו ןומימב תוחמתה םע םיקסע להנמב ינש ראות .הקיטסיטטסו הלכלכב ןושאר ראות :הלכשה .רצואה דרשמב חוטיבה לע הנוממל ריכב ןגס :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .הינתנ תללכמב ןושאר ראותל הצרמו ,תירבעה הטיסרבינואב ינש ראותל הצרמ 2018 :הנוהכ תליחת תנש
	 רפוס ריבד ןרומ :םש .5 043190933 :.ז.ת 23/10/1981 :הדיל ךיראת .תויצ תניצקו תיטפשמ תצעוי :הרבחב תאלממ איהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ תב וא ןיינע תלעב איה םאה .םיטפשמב ןושאר ראות :הלכשה .מ"עב חוטיבל הרבח לדגמב תיטפשמה הקלחמב ד"וע :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ 2018 :הנוהכ תליחת תנש 
	 טולק ןבואר :םש .6 029359197 :.ז.ת 11/05/1972 :הדיל ךיראת עדימ תוכרעמ להנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה תסדנה ,עדימ תוכרעמ תסדנהו חותינב תויומלתשה .םיטפשמב ינש ראותו םיעדמב ןושאר ראות :הלכשה . עדימ תחטבאו רבייס ,'ב+'א חוטיבה תודוסי ,םיסנניפ םירזגנו תועקשה ,הנכות .מ"עב חוטיבל הרבח לדגמב לטיגיד ל"כנמסכ ןורחא דיקפת :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ 2018 :הנוהכ תליחת תנש 
	 רמהדלוג יסוי :םש .7 038499224 :.ז.ת 29/04/1976 :הדיל ךיראת .םייחוטיב םיטקיורפ להנמו ל"כנמ רזוע :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .חוטיבב ינש ראותו יללכ חוטיב ןכוס ןוישיר ,םיקסע להנמב ןושאר ראות :הלכשה .מ"עב חוטיבל הרבח לדגמב יקסע חותיפ להנמ :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ 2018 :הנוהכ תליחת תנש
	 ןרוק תאיל :םש .8 28735702 .ז.ת 2.6.71 :הדיל ךיראת .ביצקתו הלכלכ ,הרקב תקלחמ תלהנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .קווישב תוחמתה םע םיקסע להנמ ןושאר ראות :הלכשה .חוטיבל הרבח ללכב תינלכלכ .חוטיבל הרבח ןולייא תישאר תינלכלכ :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .2019 :הנוהכ תליחת תנש
	 רבה לטימ :םש .9 049820368 .ז.ת 15.3.1982 :הדיל ךיראת .םישמתשמ ןוכימ תלהנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה תואלקחל הטלוקפה תירבעה הטיסרבינואה ,B.Sc.Nutr הנוזתה יעדמ :הלכשה.יללכ חוטיב רטנמלא תועיבתו הקפה ןוכימ תקלחמ תווצ שאר :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ 2020 :הנוהכ תליחת תנש 

	 ץוח רוקימב םיתוריש ינתונ םניהש הרשמ יאשונ
	 ןורש הזילע :םש .1 052245537 :.ז.ת 10/06/1954 :הדיל ךיראת ץוח רוקימב םינפ תרקבמ :הרבחב תאלממ איהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ תב וא ןיינע תלעב איה םאה ףסונב .ןומימב ינש ראות .ךשמהב תואנובשח ידומילל הבחרה ,בחרומ הלכלכב ןושאר ראות :הלכשה רקוסו םיתימע תרוקיב ,רוטקריד לולסמ ,ךרע תורינ ינידו םיקסע יניד -םיאשונ רפסמב הדועת תויומלתשה .תימינפה תרוקיבה ךרעמב תוכיא תחטבא .1993 תנשמ ןובשח תייארל המריפ תלעב :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .לארשיל תיאבצה היישעתב תירוטקרידכ תשמשמ ףסונב 2018 :הנוהכ תליחת תנש 
	 ןורש הזילע :םש .1 052245537 :.ז.ת 10/06/1954 :הדיל ךיראת ץוח רוקימב םינפ תרקבמ :הרבחב תאלממ איהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ תב וא ןיינע תלעב איה םאה ףסונב .ןומימב ינש ראות .ךשמהב תואנובשח ידומילל הבחרה ,בחרומ הלכלכב ןושאר ראות :הלכשה רקוסו םיתימע תרוקיב ,רוטקריד לולסמ ,ךרע תורינ ינידו םיקסע יניד -םיאשונ רפסמב הדועת תויומלתשה .תימינפה תרוקיבה ךרעמב תוכיא תחטבא .1993 תנשמ ןובשח תייארל המריפ תלעב :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .לארשיל תיאבצה היישעתב תירוטקרידכ תשמשמ ףסונב 2018 :הנוהכ תליחת תנש 
	 סטוק םוקלמ טראויטס :םש .2 337998256 :.ז.ת 17/04/1944 :הדיל ךיראת ישאר ראוטקא :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .תיטמתמ היראוטקאב טרוטקוד ,הקיטסיטטסב ינש ראות ףסונבו הקיטסיטטסב ןושאר ראות :הלכשה  LLP IAC .הילגנאב תימואלניב יראוטקא ץועיי תרבח לעב :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .היראוטקא יאשונב ץועייל יאמצע קסע לעב 2015 תנשמ 2018 :הנוהכ תליחת תנש
	 ןמכייר ודוד :םש .3 039734736 .ז.ת 28/04/1984 :הדיל ךיראת   מ"עב ךרע תוריינ תוגספ םעטמ ץוח רוקימב ורטסונ תועקשה קית להנמ :הרבחב אלממ אוהש דיקפתה אל :הרבחב ןיינע לעב לש וא רחא הריכב הרשמ אשונ לש החפשמ ןב וא ןיינע לעב אוה םאה .תועקשה קוויש ןוישירו תועקשה לוהינ ןוישיר לעב ,לוהינב ןושאר ראות ,הלכלכב ןושאר ראות :הלכשה תוגספ - םיידסומו תוילעפמ למג תופוק – תועקשה להנמ :תונורחאה םינשה שמחב יקסע ןויסנ .2018 :הנוהכ תליחת תנש 

	  דיגאתה ידיב ועבקנש יפכ םייאמצעה המיתחה ישרומ רפסמ :ב26 הנקת
	 .ןיא
	  ונ עמו הרבחה לש ןובשחה האור :27 הנקת
	 ללכבו ןובשחה יאור דרשמ ,הרבחה תעידי בטימל .ביבא-לת ,17 העבראה בוחר ,ןובשח יאור KPMG ןיקייח ךמוס לש החפשמ ינב וא ןיינע ילעב םניא ,הרבחב לפטמה ,רומאה דרשמב ףתושה וניהש ,ח"ור ,ןמטכורפ םהרבא רמ הז  .הרבחב הריכב הרשמ אשונ לש וא ןיינע לעב
	  2019 תנשב הרבחה ריכזתבו ןונקתב םייוניש :28 הנקת
	 וב יופישהו רוטפה תוארוה תא םיאתהלו הרבחה ןונקת תא ןקתל תיללכה הפיסאה הרשיא ,2019 ץרמב 27 םויב  .תורבחה קוח תוארוהל
	  ם ירוטקרידה תוצלמהו תוטלחה :29 הנקת
	א.  :תיללכ הפיסא רושיא תונועט אלש ןוירוטקרידה תוטלחהו תיללכה הפיסאל ןוירוטקריד תוצלמה ןלהל 
	 ןיא  :הבטה תוינמ תקולח וא ,תרחא ךרדב ,תורבחה קוחב התרדגהכ ,הקולח עוציב וא דנדיביד םולשת .1
	 ןיא  :הבטה תוינמ תקולח וא ,תרחא ךרדב ,תורבחה קוחב התרדגהכ ,הקולח עוציב וא דנדיביד םולשת .1
	 .)ןוירוטקרידב ןודנ אל( ןיא :הרבחה לש קפנומה וא םושרה ןוהה יוניש .2
	 הרבחה ןונקת תא ןקתל תיללכה הפיסאה הרשיא 2019 ץרמב 27 םויב :הרבחה ןונקת וא ריכזת יוניש .3 .תורבחה קוח תוארוהל וב יופישהו רוטפה תוארוה תא םיאתהלו
	 ןיא :תוינמ ןוידפ .4
	  .ןיא :בוח תורגיא לש םדקומ ןוידפ .5
	 תב תרבח םע הרבחה לש הקסע טעמל ,הב ןיינע לעבו הרבחה ןיב ,קוש יאנתל םאתהב הניאש הקסע .6  .ליעל 22 הנקתב טוריפ האר .קוש יאנתב ןה תואקסעה :הלש

	ב. ה תוצלמהל םאתהב אלש ולבקתנש תיללכה הפיסאה תוטלחה:םירוטקריד
	 .ןיא
	ג. :תדחוימ תיללכ הפיסא תוטלחה 
	 ודיקפתמ ,ןלפק ןבואר רמ לש ותשירפ תא תיללכה הפיסאה הרשיא ,2019 רבמטפסב 19 םויב .1 ורטסונה תדעו רבח ,תרוקיבה תדעו רבח( רבח היה ןהב תודעוה לכמו הרבחה ןוירוטקרידב צ"חדכ ,תוגספ ל"כנמ דיקפתל ויונימ בקע 19.9.2019 םוימ לחה תידיימ הלוחתב ,)ןזאמה תדעו רבחו  .ךכמ תושרדנה תולועפה תיוותה תא הרשיאו
	 ודיקפתמ ,ןלפק ןבואר רמ לש ותשירפ תא תיללכה הפיסאה הרשיא ,2019 רבמטפסב 19 םויב .1 ורטסונה תדעו רבח ,תרוקיבה תדעו רבח( רבח היה ןהב תודעוה לכמו הרבחה ןוירוטקרידב צ"חדכ ,תוגספ ל"כנמ דיקפתל ויונימ בקע 19.9.2019 םוימ לחה תידיימ הלוחתב ,)ןזאמה תדעו רבחו  .ךכמ תושרדנה תולועפה תיוותה תא הרשיאו
	 :תואבה תוטלחהה תא תיללכה הפיסאה הלביק 2019 רבמצדב 1 םויב .2
	 התודמעומ תא שיגהלו ,היולת יתלב תירוטקרידכ םשל לכימ 'בג לש היונימ תא רשאל  )1  .ןוהה קוש תושר לע הנוממה רושיאל
	 התודמעומ תא שיגהלו ,היולת יתלב תירוטקרידכ םשל לכימ 'בג לש היונימ תא רשאל  )1  .ןוהה קוש תושר לע הנוממה רושיאל
	 לוחת תוינידמה .הרבחב יזכרמ דיקפת ילעבו הרשמ יאשונל לומגתה תוינידמ תא רשאל  )2  .םינש 3 ךשמל ףקותב היהתו 2020 תנשמ


	 הרבחה תוטלחה – 'א29 הנקת
	 ןיא :תורבחה קוחל 255 ףיעס יפל תולועפ רושיא .א
	 ןיא :תורבחה קוחל 255 ףיעס יפל תולועפ רושיא .א
	  .ןיא :הרשוא אל רשא תורבחה קוחל )א(254 ףיעס יפל הלועפ .ב
	    ,הגירח הקסעב רבודמהש דבלבו ,תורבחה קוחל )1(270 ףיעס יפל םידחוימ םירושיא תונועטה תואקסע  .ג .ליעל 22 הנקת האר :תורבחה קוחב התרדגהכ
	 םויב :חודה ךיראתב ףקותב ,תורבחה קוחב ותרדגהכ הרשמ אשונל ,יופישל תובייחתה וא חוטיב ,רוטפ .ד הרשמה יאשונ לכל םידיחא יופישו רוטפ ,חוטיב ירדסה הרבחה תודסומב הרשיא הרבחה 27.3.2019  :ןלהל טרופמכ ,הרבחה ןונקתו ןידה תוארוהל םאתהב ,םירוטקרידהו

	 יאשונו םירוטקרידל תוירחא חוטיב תסילופ ,הצובקה תורבח רובעו הרובע השכר הרבחה 15.4.2019 -ב :חוטיב תא  םצמצל  הדעונ  הסילופה . רלוד ןוילמ  5 ל ש חוטיב םוכסב  תוליעפה ףקיהל םאתהב ,םיידיתעו  םינהכמ  ,הרשמ אלמל הרשמה יאשונל רשפאלו ,הרשמה יאשונלו םירוטקרידל ונתינש רוטפו יופיש יבתכ חוכמ ,הרבחה תפישח יפ לע םהילע תלטומה תוירחאבו םדיקפתב םיכורכה םינוכיסב בשחתהב ,הרבחה תבוטלו יוארכ םדיקפת תא התוליעפ ימוחתו יפקיה ,הרבחה לדוגב בשחתהב ,ןיינעה תוביסנב ריבס יחוטיב יוסיכ הקינעמ הסילופה .ןיד ליגר םיקסע ךלהמב ,םיסנניפהו חוטיבה ימוחתב תורבחב לבוקמ יחוטיב יוסיכב רבודמ ;תויקסעה היתוינכתו   .היתויובייחתה וא השוכר ,הרבחה
	 בתכ חסונל םאתהב ,שארמ ,הרבחב םירוטקרידהו הרשמה יאשונ תא תופשל הבייחתה הרבחה :יופיש הרבחה ,יופישה בתכ יפל .ןונקתהו ןידה תוארוהל ףופכ ,הרבחה תודסומב רשואו  םהל ןתינש יופישל תובייחתה וא/ו םהילע לטותש האצוה וא תובח לשב ,רתיה ןיב ,יופיש םירוטקרידהו הרשמה יאשונל קינעהל הבייחתה יאשונ לכל רבטצמה יופישה םוכס .הרבחב הרשמ יאשונ םתויה ףקותב ושעיש וא/ו ושעש תולועפ בקע ואיצויש לש ימצעה ןוההמ  10%  -ל הוושה םוכס לע הלעי אל ,ןוירוטקרידה עבקש םיעוריאהמ רתוי וא דחא ןיגב הרשמה  .הובגה יפל ,₪ ןוילימ 10 וא הרבחה
	 קזנ לכ לשב היפלכ תוירחא לכמ ,הרבחב םירוטקרידהו הרשמה יאשונ תא רוטפל הבייחתה הרבחה :רוטפ בל םותב ושענש תולועפב הרבחה יפלכ תוריהזה תבוח תרפה לשב ,ןיפיקעבו ןירשימב ,הל םרגנ וא/ו םרגייש התשענש תוריהזה תבוח תרפה ,רתיה ןיב ,טעמל ,הרבחב םיקסעומ וא/ו הרבחב הרשמ יאשונ םתויה ףקותבו .הקולח ןיינעל רושקה לכב תוריהזה תבוח תרפה בקע וא תוזיזפ ךותמ וא הנווכ ךותמ
	 מ "עב חוטיבל הרבח רושיוו
	 2020 ץרמב 30
	 לשנייו לימא ןוירוטקרידה ר"וי
	 םירה ריעצ ןצינ יללכ להנמ

	נספחÔ ריעצ ןצינ יללכ להנמ
	  – חפסנ יללכ חוטיב יפנעב ראוטקא תרהצה
	 2019 רבמצדב 31 םויל

	 2019 רבמצד- יללכ חוטיב ראוטקא תרהצה
	 2019 רבמצד- יללכ חוטיב ראוטקא תרהצה
	 רא וטקאה תוהז .א
	 ןלהל 'ב קרפב תוטרופמה תושרפהה תא ךירעהל )"חטבמה"( )WeSure( מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו ידי לע יתשקבתנ  .ןלהל טרופמכ ,2019 רבמצדב 31 םויל )תושרפהה - ןלהל( חטבמה לש םייפסכה תוחודה רובע יללכ חוטיב יפנעב םע וא חטבמב ןיינע לעב לש החפשמ ןב םע וא חטבמב ןיינע לעב םע םייקסע םירשק יל ןיאו חטבמב ןיינע לעב ינניא  .חטבמל הרושק הרבח םוכס תכרעה ךרוצל ,רתיה ןיב ,2018 רבמטפס שדוחמ לחה חטבמב יללכ חוטיבב  הנוממ ראוטקא דיקפתל יתינומ .יללכה חוטיבה יפנעב הרבחה לש תודותעה
	 תירא וטקאה תעדה תווח ףקיה .ב
	 תיראוטקאה תעדה תווח ףקיה תקספ חסונ . 1
	 תלבקל ייתושקב .חטבמה ידי לע יל ואצמוה רשא  םינותנ לע יתכמתסה ,חטבמה לש תושרפהה בושיח ךרוצל .א תוריבס תא יתנחב .םייפסכה תוחודה יכרוצל תושרפהה תכרעה ךרוצל תקפסמ הרוצב ונענ םינותנו עדימ .חודה סחייתמ הילא הנשה ינותנל םירומאה םינותנה תא יתיוושה הז ללכבו םינותנה תומילהו
	 תלבקל ייתושקב .חטבמה ידי לע יל ואצמוה רשא  םינותנ לע יתכמתסה ,חטבמה לש תושרפהה בושיח ךרוצל .א תוריבס תא יתנחב .םייפסכה תוחודה יכרוצל תושרפהה תכרעה ךרוצל תקפסמ הרוצב ונענ םינותנו עדימ .חודה סחייתמ הילא הנשה ינותנל םירומאה םינותנה תא יתיוושה הז ללכבו םינותנה תומילהו
	 תדימ תא יתנחב .םירחא םינמיהמ תורוקממ ולבקתהש םינותנ לע םג יתכרעהב יתכמתסה ךרוצה תדימב .ב .םהלש תויטנוולרהו םינותנה תמאתה
	 ןלהל 2 ףיעסב תוטרופמה תושרפהה תכרעהל תוטישה ןכו ,יתדובעב יתוא ושמישש תויראוטקאה תוחנהה .ג 1 ףיעסב םיטרופמה םיללכלו תויחנהל ,תוארוהל ףופכב תאזו ,יעוצקמה יטופיש בטימ יפל ,ידי לע ועבקנ .ןלהל 'ג קרפל
	 חוטיב ירדסה רבדב עדימ חטבמה לש הנשמ חוטיב לע םיכמסומה םימרוגהמ יתשקיב ריישה בושיח ךרוצל .ד ךמס לע יתנחב .הנשמה יחטבמ לש םולשתה תוינידמב תויעבו תועיבתה תייבג תלוכי ,חטבמה לש הנשמה .תושרפהה לע הנשמה חוטיב ירדסה לש תועפשההו תוכלשהה תא יל רסמנש עדימה
	 :םיאבה םיניינעה םג ןובשחב וחקלנ יתעד תווחב .ה
	 לע הססבתה השרפהה - לופהמ הלבקתנש יפכ )"לופה"( ירויש חוטיב רדסה ןיגב הבשוחש השרפה )1 .לופה ידי לע עצובש בושיח
	 לע הססבתה השרפהה - לופהמ הלבקתנש יפכ )"לופה"( ירויש חוטיב רדסה ןיגב הבשוחש השרפה )1 .לופה ידי לע עצובש בושיח
	 םיחוטיב הרבחל ןיא - ליבומ חטבמ הניא הרבחה םהב םיפתושמ םיחוטיב רובע הבשוחש השרפה )2  .השרפה הבשוח אל ןכל הז גוסמ
	 תועיבת ןיגב תללוכה השרפהה ךס תתחפה ךרוצל םינושה םיפנעה ןיב םאתמ רדעה ןובשחב חקלנ אל )3 .יתכרעהב םילולכה םיפנעה לכ רובע תויולת


	 תיראוטקאה תעדה תווח ףקיה תקספל םיפרוצמה םינותנ . 2
	 :תודותעה םוכס תכרעה ןלהל
	2019 רבמצדב 31 םויל           ₪ יפלאב                       
	2019 רבמצדב 31 םויל           ₪ יפלאב                       
	2019 רבמצדב 31 םויל           ₪ יפלאב                       
	2019 רבמצדב 31 םויל           ₪ יפלאב                       

	רייש 
	רייש 
	וטורב   

	  תויולת תועיבת  
	  תויולת תועיבת  

	  : םיצבוקמ םניאש םיפנע )א)1 
	  : םיצבוקמ םניאש םיפנע )א)1 

	8,546 
	8,546 
	56,973 
	הבוח בכר  

	4 
	4 
	30 
	תוריד ףיקמ  

	340 
	340 
	2,830 
	שוכר בכר  

	 8,890 
	 8,890 
	 59,833 
	  םיצבוק מ םניאש םיפנע כ"הס  

	8,890 
	8,890 
	59,833 
	2םיצבוקמו םיצבוקמ םניאש םיפנע כ"הס )ב) 1 

	1,846 
	1,846 
	1,846 
	תועיבת בושייל תופיקע תואצוה  )2 

	  הימרפה ןיבל ופלח םרטש םינוכיסל הדותעה ןיב רעפה )3   החו ורוה םרטש 
	  הימרפה ןיבל ופלח םרטש םינוכיסל הדותעה ןיב רעפה )3   החו ורוה םרטש 

	0 
	0 
	0 
	הבוח בכר  

	0 
	0 
	0 
	 תוריד ףיקמ  

	0 
	0 
	0 
	שוכר בכר  

	 10,736 
	 10,736 
	 61,679 
	    םילולכה חוטיב יזוח ןיגב תויחוטיב תויובייחתה כ"הסתיראוטקא הכרעה יפל תובשוחמה יללכ חוטיב רזגמב  



	  תעדה  תווח .ג
	 :תוריד ףיקמו שוכר בכר ,הבוח בכר :םיאבה םיפנעב יכ רשאמו ריהצמ ינא
	 לכהו ,ןלהל םיטרופמה םיללכלו תויחנהל ,תוארוהל םאתהב 'ב קרפב תוטרופמה חטבמה תושרפה תא יתכרעה . 1 :יפסכה חודה םויב םפקותכ
	 לכהו ,ןלהל םיטרופמה םיללכלו תויחנהל ,תוארוהל םאתהב 'ב קרפב תוטרופמה חטבמה תושרפה תא יתכרעה . 1 :יפסכה חודה םויב םפקותכ
	 ;ויפל תונקתהו 1981 - א"משתה ,חוטיב יקסע לע חוקיפה קוח תוארוה .א
	 ;ויפל תונקתהו 1981 - א"משתה ,חוטיב יקסע לע חוקיפה קוח תוארוה .א
	 ;חוטיבה לע חקפמה תויחנהו תוארוה .ב
	 ;יללכ חוטיבב תודותע בושיח אשונב חקפמה תדמע .ג
	 .םילבוקמ םיראוטקא םיללכ .ד

	 ןתינ יכו ,םיקפסמו םיריבס םינותנה יכ הנקסמ ידיל יתעגה ,'ב קרפב םירכזומה םינותנה תא יתנחבש רחאל . 2  .יתכרעה ךרוצל םהילע ךמתסהל
	 ,תוארוהל םאתהבו יעוצקמה יתעד לוקיש בטימ יפל ,ידי לע ועבקנ תושרפהה תכרעהל תוטישהו תוחנהה . 3 .ליעל םיטרופמה םיללכלו תויחנהל
	 ףיקמו שוכר בכר ,הבוח בכר( םיצבוקמ םניאש םיפנעה ןיגב ,)א)1.א.2 ףיעס 'ב קרפב תוטרופמה תושרפהה . 4 ,תויולתה תועיבתה ןיגב חטבמה תויובייחתה יוסיכל תמלוה הברזר יתכרעהו יתעידי בטימ יפל תווהמ )תוריד .יפסכה חודה םויב םפקותכ ,דרפנב טרופש ףנע לכב ,ליעל תורדגומה
	 יוסיכל תמלוה הדותע יתכרעהו יתעידי בטימ יפל הווהמ ,)ב)1.א.2 ףיעס 'ב קרפב טרופמה תושרפהה ךס . 5 םויב םפקותכ ,םתוללכב םיצבוקמ םניאשו םיצבוקמה םיפנעב תויולתה תועיבתה ןיגב חטבמה תויובייחתה .םיצבוקמ םיפנעב תוליעפ חודה תפוקתב הרבחל ןיא .יפסכה חודה
	 תויובייחתה יוסיכל תמלוה הדותע יתכרעהו יתעידי בטימ יפל הווהמ ,)2.א.2 ףי עס 'ב קרפב תטרופמה השרפהה . 6 .יפסכה חודה םויב םפקותכ ,תועיבתה בושייל תופיקע תואצוה ןיגב חטבמה
	 יוסיכל תמלוה הדותע יתכרעהו יתעידי בטימ יפל תווהמ ,)3.א.2 ףיעס 'ב קרפב תוטרופמה תושרפהה . 7 )םייקש לככ( ריישה תמרב החוורוה םרטש הימרפהו ופלח םרטש םינוכיסה ןיב רעפה ןיגב חטבמה תויובייחתה  .יפסכה חודה םויב םפקותכ ,וטרופש םיפנעב

	 תו רהבהו תורעה .ד
	 ןועברב תוסילופ תריכמב הלחה הרבחה .השיגמ הרבחהש ינשה יראוטקאה חודה והזו הכרד תליחתב תאצמנ הרבחה ןטק ףקיהב שוכר בכרו יתועמשמ ףקיהב הבוח בכר תוסילופ 2019 תנשב הקוויש הרבחה .2018 תנש לש ןורחאה  .תוריד ףיקמ חינז ףקיהב ןכו הבוח בכר תמועל
	 הבוח בכר ףנע
	 יתעד תווחב יתססבתה ,יראוטקא םינותנ סיסב הב חתפתה םרט ,עבטה ןמו הכרד תישארב תאצמנ הרבחהו רחאמ )ויהש לככ( תועיבתהו םותיחה ינותנ לעו םיינוציח םינותנ תוחודו יסיסב ,ליעל םימוחתב יעוצקמה ינויסינ לע ל"נה תויה ןיגב תונרמש לש םדקמ םג ןובשחב חקלנ ,ןכ ומכ .םוחתב קפסמ ןויסינ ילעב םהש הרבחה יגיצנמ יתלביקש םדקמ םג ןחבי לדגי הפישחה ףקיהש לככ .תיסחי הלודג תויתדונתל ןותנש ןטק הפישח ףקיה תלעבו השדח הרבחה  .רומאכ תונרמשה תוסנכהה רבדב הרבחהמ ולבקתהש םינדמואל םאתהב תאזו הנשל 0.75% לש ןוויה ירועיש םע ובשוח תודותעה חקולש קיתה בכרהב תובשחתה ךות  ,תויחוטיבה תויובייחתהה לומ דומעיש םיסכנה קיתב תויופצה 
	 תוריד ףיקמ ףנעו שוכר בכר ףנע
	 תועיבתה ימולשת ל ע ססבתהש יראוטקא לדומ לע ונכמתסה שוכר בכר ףנעב תויחוטיבה תויובייחתהה תדימא ךרוצל .םוחתב החמומ ראוטקאכ יעוצקמה ינויסינ לע ססבתהבו ףנעב םייקה יללכה עדימל םינותנה תמאתה ךות ,הרבחב םינדמואה .תויחוטיבה תויובייחתהה ףקיה םג ךכו חינז ףקיהב תוריד ףיקמ ףנעב תוסילופ רפסמ הרבחל .םוחתב יעוצקמה ינויסינ לע וססבתה ובשוחש םייראוטקאה
	 תויראוטקא תוכרעה לע תיללכ הרעה
	 יפנעבו הבוח בכר ףנעב הברזר תכרעהב דחוימבו העיבת ךילהת לכב תומייק תורחאהו תויטסיטטסה תויואדווה יא יוניש( תיטפשמהו תימונוקא-ויצוסה הביבסב םייופצ יתלב םיידיתע םייונישמ תעבונ תואדווה יא .םירחאה שוכרה שארמ ןתוזחל ןתינ אל רשא ,)'וכו ימואל חוטיב יבוביש ןיינעל תוארוה ,תויאופר תואצוהב םייוניש ,השירפה ליג .תיראוטקאה הכרעההמ )הכומנ וא ההובג( הנוש היהת לעופב תועיבתה תולע ,ןכלו  .תויגוציי תונעבותל תושקב הרבחה דגנכ ושגוה אל יכ ןיוצי ,ןכ ומכ תכרעהל ושמישש תופסונ תועפשהו ליעל תוחנהה ,הלשמ יראוטקא םינותנ סיסב הרבחב רבטצנ םרט ןיידעו רחאמ  .הרבחב רבטצהל וכישמיש םינותנל םאתהב ,2020 תנש ךלהמב ונחביי תויחוטיבה תויובייח
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