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  ) "תקנות ני"ע"(  1970  -, התשכ"ט )דוחות תקופתיים ומיידיים(הערה לגבי יישום הוראות תקנות ניירות ערך  

 בדוח זה: 

חלות על תאגיד    א לתקנות ני"ע ביחס לדוח התקופתי, אינן8ג לתקנות ני"ע, הוראות תקנה  8בהתאם לתקנה  

החברה היא חברת החזקות, שעיקר    כלולה שלו.שאיחד או איחד באיחוד יחסי מבטח או שהמבטח הוא חברה  

 .החזקותיה מאוחדות שהן חברת ביטוח

  -התשמ"א   ,)ביטוח(שירותים פיננסיים    לחוק הפיקוח על  42דוח זה, ביחס לעסקי הביטוח, ערוך על פי סעיף  

סמכותו  1981 מכוח  הביטוח  על  הממונה  בדוח  והוראות  החברה  עסקי  תיאור  לעניין  האמור  הסעיף  פי    על 

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

 ביטוח. 

 כמקשה אחת.  פרק זה מהווה חלק בלתי נפרד של הדוח התקופתי ויש לקרוא את הדוח התקופתי כולו

כולל גם מידע צופה    תה,פרק זה בדוח התקופתי, העוסק בתיאור החברה, התפתחותה, עסקיה ותחומי פעילו

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

הדוח וכולל הערכות של החברה או   בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על אינפורמציה שקיימת בחברה במועד

להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות    שויותכוונות שלה, נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל ע

ידי הופעת  - מסוימים, ניתן לזהות קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד על  או המשתמעות ממידע זה. במקרים

הופעת    "החברה/הקבוצה מעריכה"; "החברה/הקבוצה סבורה"; "צפוי/ה" וכדו', אך ייתכן, כי   מילים כגון:

זה מתייחס אך ורק למועד    עתיד יופיע גם בניסוחים אחרים. מידע צופה פני עתיד המופיע בדוחמידע צופה פני  

ככל שמידע נוסף או שונה בקשר למידע כאמור    בו הוא נכתב. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מידע זה

 יגיע לידיעתה. 

לצרכי הדוח בלבד,   תיאור תמציתי להסרת ספק מובהר, כי התיאור המובא בדוח זה לגבי מוצרי הביטוח הינו

רק אלה המפורטים בחוזי הביטוח    וכי תנאי מוצרי הביטוח המחייבים את המבטחים מקבוצת החברה הם

התיאור המובא בדוח זה לא ישמש לצרכי פרשנות    הרלוונטיים שנכרתו על ידיהם. בהתאם לכך,)  פוליסות(

 תנאי הביטוח. כלשהי לגבי  חוזי הביטוח ולא יהווה מקור להסתמכות
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  -חלק ראשון

 הגדרות 1.

 בפרק זה ייעשה שימוש בהגדרות המפורטות להלן לנוחות הקורא: 

. על  ההחיוניים להבנת עסקי  ,מונחים מקצועיים  היכרות עםעסקי החברה הינם בתחומים הדורשים  

שימוש הכרחי    כולל  תאגידתיאור עסקי ה פרק  מנת לתאר את עסקי החברה באופן בהיר ככל שניתן,  

 , ככל שניתן. יםאור יוב  יםבמונחים מקצועיים אלו, בצירוף הסבר

 :אחרת ותלצדם, אלא אם צוין מפורששהבאים המשמעות   מונחיםבפרק זה תהיה ללמען הנוחות, 

  פנסיוני  ביטוח   בענף  כלול   שאינו  : ביטוחלחוק הפיקוח על הביטוח  28כהגדרתו בסעיף    –  "ביטוח כללי"

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

הפחית ולפזר את רמת הסיכון שחברת ביטוח נוטלת על עצמה וזאת  נועד לשביטוח     –  ""ביטוח משנה

ל מנת  על  ו/או  אחרים  מבטחים  למספר  הסיכון  העברת  ידי  מהיכולת  על  גדול  בהיקף  סיכונים  בטח 

  ה . חברת הביטוח מעביר ך ניהול יעיל יותר של הון החברהו/או לצור  הכלכלית הטבעית של חברת ביטוח

ה   הביטוחים  חלק מהסיכוניםשלה  למבטחי המשנה   כלפי מבוטחיהן  יאהכספיים בהם  . סוגי  נושאת 

 הסכמי ביטוח המשנה העיקריים הינם: 

• "EOL (Excess Of Loss)"  -  פרמיה  , בו מבטח המשנה מקבל  בלתי יחסי  הסכם ביטוח משנה

, שתמורתו הוא מכסה  )אחוז מכל הפרמיות בענף הביטוח הרלוונטי  (סכום קבוע לכל פוליסה או

נזקים מעל סכומים מסוימים (אקסס), עד גובה גבול אחריותו על פי ההסכם. בתביעות בהן סך 

בהסכם שנקבע  האקסס  מסכום  הגבוה  בסכום  הינם  לאירוע  או  למקרה  מבטחי  התשלומים   ,

. בסוג ביטוח זה לא משולמת  עד לגובה גבול האחריות על פי ההסכם  המשנה יישאו ביתרת הסכום 

 עמלה לחברת הביטוח;   בדרך כלל

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

ה ידות,  . בסוג זה של הסכם, חברת הביטוח מוסרת למבטח המשנמבטח המשנה בסיכון 

בסיכון),   הביטוח  חברת  של  (החלק  שלה  מהשייר  חלק  של  כפולות  למספר  שהן  עד 

הסכם. החלק של מבטח המשנה בסיכון יכול להשתנות בין  במירבי של ידות שנקבע  

 פוליסות שונות.  

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

ושל ת המשנה.  הביטוחי  לבין מבטחי  הביטוח  בין חברת  התביעות,  בין חברת   שלום  החלוקה 

בענף   בחברה  הקיימות  הפוליסות  לכל  קבוע  בשיעור  מראש,  נקבעת  המשנה  למבטחי  הביטוח 

חברת   ובתמורה  מסויימת,  בשנה  ענף,  באותו  ביטוח  לסוג  בחלוקה  לפעמים  מסוים,  ביטוח 

המשנה.  ממבטח  עמלה  כלל  בדרך  מקבלת  מהסכם    הביטוח  משתנים  העמלות  וסוגי  שיעורי 

  .להסכם

פקולטטיבי"   • משנה  משנה   –"ביטוח  לביטוח  מיוחדים,  יחסי  הסכם  סיכונים  לכיסוי  הנערך   ,

הגלומים בפוליסות ספציפיות. בביטוח משנה מסוג זה יבוטחו לרוב עסקים ספציפיים, כשסכום  
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המשנה   ביטוח  הסכמי  קיבולת  על  בהיקפו  עולה  לעילהחוזים  הביטוח  נופל    שצוינו  שהוא  או 

 . בחריגי הסכמי ביטוח המשנה החזויים

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

מספר גדול של סיכונים מצטברים, המבוטחים על ידי חברת הביטוח. נזקים המוגדרים כנזקי  

ב נזקי טבע, כגון: רעידת אדמה, ברד, שיטפון וכו'. בסוג ביטוח משנה זה לא  וקטסטרופה הם לר

 משולמת עמלה לחברת הביטוח. 

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

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

 הביטוח) שרכש המבוטח.  

 . 2020בדצמבר  31ליום  דוחות כספיים מבוקרים של החברה, נכון –"דוחות כספיים" 

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

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

 ווישור גלובלטק בע"מ (בשמה הקודם הארט דיגיטל בע"מ).  –"החברה האם", "גלובלטק" 

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

הממונה המרכז הוראות של הממונה. החוזר המאוחד    חוזר   - "  קודקס הרגולציה", " החוזר המאוחד"

שצוינו   מסוימות,  חדשות,  הוראות  למעט  במשמעותן,  שינוי  ללא  המקור,  שבחוזרי  הוראות  משלב 

 . מפורשות ככאלו בחוזר המאוחד ונקבע להן מועד תחילה מפורש

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

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

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

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

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

ה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר (מקרה הביטוח) ישפיע באופן שלילי  הסכמ

 . על בעל הפוליסה

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

Solvency." 

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

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

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

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

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

 . 1975 - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה –"חוק הפלת"ד" 
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 תהליך במסגרתו החברה בוחנת את הצעת הביטוח המתקבלת, ומתמחרת את הפוליסה,    –"חיתום"

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

 המבטח. 

 בענף ביטוח רכב חובה.  הונאותמאגר מידע לאיתור  - "SOIמאגר "

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

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

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

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

בחברה, לרוב בתנאים ומחירים זהים, לפי  המבוטחים    ,בבעלות אחתכלי רכב    40לפחות    –"  צי רכב"

 הסכם אחד. 

קבוצת אנשים  ל  השייכים  כלי רכב לפחות המבוטחים אצל אותו מבטח,  100קבוצה של    –"קולקטיב"  

מיטבים. בתחום הביטוח  לרוב בתנאים ומחירים    ,משותף, מקום עבודה או תאגיד כלשהובעלי רקע  

הכללי נהוג ליצור הסכם מסגרת מול הגוף המתקשר, אך הביטוח נעשה בהתקשרויות פרטניות מול כל  

 . אחד מהזכאים להכלל בקולקטיב, ובהתאם לצרכיו הביטוחיים

 דרכים. הקרן לפיצוי נפגעי תאונות  – "קרנית"

 משנה.  ילמבטחשהועבר הסיכון חברת הביטוח, לאחר ניטרול חלק על  שנותר  סיכון ה – "שייר"

ביטוח" הביטוח     - "תגמולי  שחברת  למוטב    ם שלתסכום  או  ביטוח,  למבוטח  תנאי  במקרה  פי  על 

 הפוליסה. 

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

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), (תנאי חוזה לביטוח    -"  כב חובהתקנות חוזה ביטוח ר"

 . 2010חובה של רכב מנועי), התש"ע, 

רכבחוזה  תקנות  " פרטי),    -"  רכוש  ביטוח  רכב  לביטוח  חוזה  (תנאי  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  תקנות 

 .1986- התשמ"ו

דירה" ביטוח  חוזה  עסקי    -"  תקנות  על  הפיקוח  ותכולתן)  תקנות  דירות  לביטוח  חוזה  (תנאי  ביטוח 

 .1986- התשמ"ו

"LR (Loss Ratio)  " –    הפרמיות מתוך  התביעות  עתודה  שיעור  בניכוי  הפרמיה  (כלומר  בחשיפה 

 . לסיכונים שטרם חלפו, ברוטו או נטו לפי הענין)

"CLR (Combined Loss Ratio)   "- תשלומי שבין  חוזי    תביעות   היחס  בגין  בהתחייבויות  ושינוי 

לבין   ביטוח, וכלליות  הנהלה  והוצאות  משנה  ביטוח  מעמלות  הכנסות  בניכוי  רכישה  ועלויות  עמלות 

 . הפרמיות שהורווחו

"P (Standard and Poors) &S" ,"AM Best "–   .חברות דירוג אשראי בינלאומיות 

 ")Managing General Agent( MGA  "    " להפצה     -"    Insurance Producerאו  מורשה  סוכן 

- וטכנית לא בהכרח להיות מוגדר כ  Insurance Producerוחיתום בענפי ביטוח שונים (עשוי להקרא גם  
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MGA) אלא בהתאם לנתח הפעילות המופק מול היצרן או המבטח ,Carrier/Fronter  וזאת בהתאם (

מורשה    Insurance Producer- או ה  MGA-לדין החל במדינות ארה"ב השונות). במקרים מסוימים ה

פי ההסכם עם המבטח ובהתאם לרגולציה במדינה  - גם לטפל בתביעות ולסלק תביעות מטעם המבטח על

 מסוימת בארה"ב. 

 
 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  2.

שינתה    2021בינואר    6ביום    . כחברה פרטית  2016בדצמבר    7  בישראל ביוםונרשמה  החברה התאגדה  

א להחברה  שמה  בע"מת  גלובלטק  בע"מ)  ווישור  דיגיטל  מנת  ,  (מהארט  ווישור  על  המותג  את  לחזק 

 , בארץ ובעולם.אחידות בין שמות החברות בקבוצהוליצור 

אביב בע"מ (להלן:  - בבורסה לניירות ערך בתל  ,ניירות הערך של החברה למסחר  נרשמו    2021מרץ    חודשב

  (יו"ר דירקטוריון ווישור ודירקטור בחברה)   ויינשל  אמיל   מר") והיא הפכה לחברה ציבורית.  הבורסה"

מנהלים  הינם  ,  ")השליטה   בעלי, בעלי השליטה בחברה ("(מנכ"ל ווישור והחברה)  ומר ניצן צעיר הרים 

הרים    1.בישראל  והפיננסים   הביטוח  בתעשייתניסיון    ועתיריבכירים   וצעיר  ויינשל  כי    החליטוה"ה 

  תחומי  בכל  כמעט  ונות, שמתרחשת בשנים האחר והטכנולוגית  טליתיהדיג את המהפכה    בילולה   ברצונם

בהתאם,  . בישראל ובהמשך גם למדינות נוספות בעולם השמרנית   יננסיםהביטוח והפ  תעשייתל  ,החיים

  שנת של    השנייההחל מהמחצית  ו  ,המסורתיות  הביטוחהבכירים בחברות    תפקידיהםפרשו מכהונתם ב

יו"ר    .)בפרק ד'א' 21תקנה (לפרטים אודות מבנה השליטה בחברה ראו  בחברההשליטה בעלי הם   2017

   .2019בינואר  1יום לתפקידו ב  הדנינו שמונ החברה הנו מר יוחנן דירקטוריון 

ר  וציי  א), הולהלן  27.  סעיף  וראלפרטים  (  של החברה  האסטרטגיהחזונם של בעלי השליטה ובהתאם,  

ללקוחות  מעניקה  הדיגיטלית מקצה לקצה,    ערוצית, -רב  תחומית,-רב  ביטוחיתטכנולוגית  פלטפורמה  

משלב  , דהיינו  של עולם הביטוח  'מחזור החיים'ואישית בכל    יעילהמתקדמת,  חווית שירות  המבטח  

  שוטףהשירות  לאורך כל תקופת קבלת הטיפול בתביעות ודרך שלב ה  ,ת פוליסות ביטוחהצעה לרכישה

 .  של המבוטחים

עיניהם של בע את  לי השליטה עומדת המטרה  לנגד  בעיני  מוצרי  להפוך  נתפס  הציבור  הביטוח, אשר 

ופשוט יותר, שחווית הרכישה והניהול    י אינטואיטיב  ים בעלי אופי, למוצרסבוךמורכב והרחב כתחום  

על מנת    Mobile First" ,2"  של  ה גיש, ב ת באופן מקווןעצמאי ידי הלקוח  - עליוכלו להיעשות    הםהשוטף של 

  באמצעות לרבות   זאת,. פשוטושקוף  משתמש בממשק ,24/7להנגיש את תחום הביטוח כך שיהיה זמין 

שונות,   טכנולוגיותב  שימוש מידע  מתקדמות  מונעים  והטמעת    ,תהליכים  מידע  ניתוח  יכולות 

  מסמכים וטפסיםמפחיתים את השימוש ב ה  ,בעולם הביטוח   אלגוריתמים "חכמים" בתהליכים שונים

 .  הלקוחלטובת    בצורה יעילה ואפקטיבית, מודפסים

,  להלן)  27.  המתוארת לעיל (ובסעיףלממש את האסטרטגיה  על מנת    ,החברה  לאחר רכישת מניותבסמוך  

השליטה   בעלי  בין  החליטו  שלהפריד  טכנולוגיות    תתרכזהזרוע  תוכנות  של  ומכירה  שיווק  בפיתוח, 

 
 .פרק ד'נוספים ראו  לפרטים  1
האתר)  Mobile First'  גישת  2 או  (האפליקציה  הדיגיטלי  המוצר  לפיה  דיגיטלית  עיצוב  גישת  היא  על    מעוצב '    גרסה  בדגש 

עיצובית אשר מטרתה    חשיבה  מתוך. זאת,  ומחשבים  לטאבלטיםגם    במקביל להתאמתוטלפונים חכמים    שלהמיועדת למסך  
שמהווה היום את האמצעי המיידי והנגיש ביותר    החכם  הטלפון חווית השימוש של משתמשי    את ובראשונה    בראש לשפר  

 .  למשתמשים
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ובעולם  בארץ  והפיננסים  הביטוח  בענף  הדיגיטליות  לפלטפורמות    הרחבת  את   תיזוםשגם  ו  חדשות 

 . כמבטח  פעילות הביטוח הדיגיטלית בישראלתתנהל זרוע בה הלבין   ,"ללחו העסקית  הפעילות

בבעלות מלאה של החברה. תהליכי קבלת  פרטית    חברה  ,הוקמה ווישור  2018בינואר    1  , ביוםבהתאם

, על מנת שזו תהיה החלוצה  כו בווישוריאותו מועד, המשלבחברה עד  שהחלו  מבטח בישראל  הרישיון  

חזון   כוונה  בעלי השליטה במימוש  ומתוך  הישראליבהמשך  ליישם  ,  נוספות  בגם    את המודל  מדינות 

 . חברות בנות נוספותבאמצעות  , בהן החברה תחליט מעת לעת להרחיב את תחומי פעילותה,בעולם

למדינות    פעילותה  תחומית  המובא בפסקה זו לעיל אודות כוונת ו/או תכניות החברה להרחיב א  המידע

ת  ועל הערכמהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס    הבאות  בשנים  נוספות

התכניות  החברה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית. החברה אינה מעריכה את יכולת המימוש של 

ודאי   אינו  אופן מימושן  . התכניות כאמור  של החברה  המוחלטת בשליטתה    ו מצויואנכאמור, אשר 

להתממש,עשויות   מהותית,    שלא  שונה  באופן  להתממש    ואינן  בחברה  תלויות  שאינן  מסיבותאו 

לרבות לאור משבר הקורונה, ,  ובעולם  בישראל  הכלכלי  במצב  משינויים  כתוצאה  זה  ובכלל,  בשליטתה

אחרים   רגולטוריים  ושינויים  חקיקה  והחברה    העשוייםשינויי  ווישור  פעילות  על    וכן להשפיע 

 28. בסעיף המפורטיםהתממשות אילו מגורמי הסיכון 

ם העומדים לנגד עיני  ערכיהונועד לבטא שניים מ  "Sure"-ו  "We"  מורכב מצמד המילים  " ווישור"השם  

השליטה ובעלי  קהילתיות"Weהמילה    -הקבוצה  המשקפת  מוצר  פיותות יוש  ",  הינו  ביטוח  שכן   ,

חברתי, המושתת על עקרונות של ערבות הדדית, בו הרוב מתגייס למען המיעוט, הנזקק בעת  -קהילתי

  חוסן   , הטומנת בתוכה משמעויות של ביטחון,"Sure"והמילה    צרה; כולם למען אחד ואחד למען כולם

 ודאות, וכמובן ביטוח.  

 NTT Data Financialעם    )(החברה האם של החברה  יו.דיגיטל התקשרו החברה ו   2017בחודש נובמבר  

Services  ")NDFS(",  דיגיטלית חדשנית ורב  והטמעה של מערכת ליבה ביטוחית  , רישוי  פיתוחבהסכם ל

מסגרת  , בווישורכמערכת הליבה הראשית של  גם  שמש  , שתווישור- יו. דיגיטל, החברה וערוצית עבור  

כל זאת על  ,  בחו"לאת יתר חברות הקבוצה  גם  תשרת  ובהמשך    בישראלהביטוח של הקבוצה  פעילות  

(לפרטים נוספים אודות ההתקשרות כאמור ראו    בעלי השליטההחברה ושל  גיה  טלתמוך באסטרמנת  

  עבור בעבר  שפותחה  הראשונה ביטוחית הליבה ה  למערכת מערכת ליבה זו התווספה . )להלן 19.2. סעיף

 להלן.   19.6. בסעיףכמפורט  )"המערכת הביטוחית הראשונה "( צדדים שלישיים  בשיתוף עםהחברה 

בישראל,    לקראת המבטח  רישיון  לה  העביר   ,2018ביוני    19ביום  קבלת  הנכסים  ווישור  החברה  את 

ליבה  הוכנת  תזכויות שימוש ב, לרבות  )הותוכנרכוש קבוע, רכיבי חומרה  (הנדרשים לפעילותה כמבטח  

עם    ביטוחיתה כמבטח  ,  NDFSשפותחה  ווישור  לפעילות  רלוונטיים  מודולים  מגוון    ן ובכללהכוללת 

 . בתוכנת הליבה המועברת כאמורבאותה עת  לחברהשהיו  ,הזכויות הקנייניות

,  או העלות המקורית  למועד ההעברה  , הועברו על בסיס שווים ההוגןווישורחברה ל מה הנכסים שהועברו  

א לפקודת  104בהתאם לסעיף    , ודווחה הקצאת מניות  , כנגדחיצונימעריך שווי  של  בהתאם להערכת שווי  

הכנסה העברת    לפרטים].  חדש[נוסח    מס  אודות  לווישור    והפעילות  הנכסיםנוספים    כנגד מהחברה 

   .להלן 19.2.סעיף  ראוהקצאת מניות 

מנת לרכז בחברה, שהינה חברת הטכנולוגיות בקבוצה, את מכלול הזכויות בטכנולוגיות השונות    על

על הסכם לתיקון הסכם   ווישור), בסמוך לאחר החתימה  בסעיף    כמפורט  NDFS(למעט הזכויות של 
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וזאת   ,הביטוחיתכל זכויותיה וחובותיה בגין מערכת הליבה   את  לחברה  דיגיטללהלן, המחתה יו.    19.2.

 . .דיגיטלליוללא צורך בתשלום תמורה 

  רישיון   בעלת  ,החברה  של)  100%(  המלאה  בבעלותהחברה פרטית,    -ווישורמחזיקה בהחברה    ,כמו כן

ש1981-א"תשמ),  ביטוח(  פיננסים  שירותים  על   הפיקוח  חוק   הוראות   מכוח   מבטח כמבטח  ,  פועלת 

פעילות בביטוח כללי  ה תחום  את    מדווחתהחברה    ,בהתאם  .כללי בישראלהביטוח  תחום הבדיגיטלי  

   .הכספיים  בדוחותיהיחיד   עסקי  כמגזר בישראל

   -הדוח    מועדפעילויות נוספות של החברה שאינן מהוות תחום פעילות ל

  לגבולות   מחוץ   גם  בפעילות  להתרחב   החברה  אסטרטגיית  ממימוש  כחלק  ,2020באוקטובר    12  ביום

"ב, שתי חברות בנות  ארהמדינת דלאוור שבב  התאגדו,  )להלן  27.סעיף  (ראו בהרחבה לעניין זה    ישראל

  מניותיה  הון  מלוא  אשר,  ")WeSure USA Holdings Ltd  ")WeSure USA:  בבעלותה המלאה של החברה 

 WeSure, יהיהשנו  "ב,בארה הקבוצה עילותרכז את פהצפויה ל, החברהידי -על  מוחזק והנפרע המונפק

Digital Insurance Services Inc  ")WeSure Digital(" ,    הון מניותיה המונפק והנפרע מוחזק  אשר מלוא

 . )להלן 27.סעיף (ראו בהרחבה לעניין זה -MGA כ"ב בארה לפעולהעתידה , WeSure USAידי -לע

למדינות    תחומי פעילותההמובא בפסקה זו לעיל אודות כוונת ו/או תכניות החברה להרחיב את    המידע

על מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס  בשנים הבאות ב"בארה נוספות

ת החברה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית. החברה אינה מעריכה את יכולת המימוש של  והערכ

. התכניות  של החברה  המוחלטתבשליטתה    ו מצוי ואנהתכניות כאמור, אשר אופן מימושן אינו ודאי  

  ואינן  בחברה  תלויות  שאינן  מסיבותתממש באופן שונה מהותית,  או לה  שלא להתממש,כאמור עשויות  

לרבות לאור משבר הקורונה, ,  ובעולם  בישראל  הכלכלי  במצב  משינויים  כתוצאה  זה  ובכלל,  בשליטתה

אחרים   רגולטוריים  ושינויים  חקיקה  והחברה    העשוייםשינויי  ווישור  פעילות  על    וכן להשפיע 

 להלן. 28. בסעיף המפורטיםהתממשות אילו מגורמי הסיכון 

 
 השקעות בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החברה 3.

 :   דוחה  למועד  ועד 2019 בינואר 1 מיום החל במניותיה ועסקאות  החברה  בהון השקעות פירוט  להלן

  מניות עובר לרישום  (ש"ח ערך נקוב כל אחת    0.0025" משמע, מניות רגילות של החברה, בנות  מניות"

כל מניה רגילה של החברה    הוצלפ הליך של פיצול מניות החברה, במסגרתו    בוצעהחברה למסחר בבורסה  

לפרטים נוספים  .)  אחתש"ח ערך נקוב כל    0.0025מניות רגילות בנות    400-ש"ח ל   1בעלת ערך נקוב של  

  ט' לדוחות הכספיים.28ראה ביאור 

התמורה   מניות מהות השינוי  תאריך
בגין 

 המניות 
 

מחיר 
למניה  
 בש"ח  

שווי חברה לפני  
 הכסף באלפי ש"ח  

בפברואר   21
2021  

 ,LQH SA  -ל  הקצאה
Lussemburgo, Succursale 

di Bioggio ")LQH(" 
643,200 * 

 

3.75  
 מיליון

 "ח ש
5.83 300,000 

 בפברואר  28
2021  

מיליון   85 * 14,579,800 לציבור מניות הקצאת
 303,750 5.83 ש"ח 

 המניות כאמור לעיל.*הכמות הינה לאחר פיצול 
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 דיבידנדים  4.

 . החברה לא חילקה דיבידנד לבעלי מניותיההדוח,  ועד למועד פרסום    2019בינואר  1מיום  4.1.

  לא אומצה בחברה מדיניות חלוקת דיבידנד. דוח  הלמועד   4.2.

בהתחשב בעובדה כי היא חברה    זאת  2020בדצמבר    31יתרת רווחים הניתנים לחלוקה ליום  לחברה אין   4.3.

   שלה בתחום הטכנולוגיה והביטוח. הראשונים וההתפתחות  הפיתוח  בשלבישנמצאת 

מבחני החלוקה  חלוקת דיבידנד, למעט בקשר עם לא חלות עליה מגבלות כלשהן  ,למיטב ידיעת החברה 4.4.

 .  1999 -, תשנ"ט חוק החברותל 302הקבועים בסעיף 

לפרטים אודות מגבלות והנחיות בנושא חלוקת דיבידנדים להם כפופה ווישור, לרבות מגבלות אודות   4.5.

   הכספיים. לדוחות ו11 ביאורנדרש של ווישור ראו הון עצמי  ה

 

   הדוחהעיקריות למועד החזקות  תרשים 5.

 
 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 6.

הפעילה כמבטח בתחומי הביטוח הכללי  ווישור,  ב   היא  של החברה  העיקריתהחזקתה  הדוח  למועד  היות ו

של ווישור,  להלן יתוארו המגמות, ההתפתחויות ואירועים עיקריים בסביבה המקרו כלכלית    בישראל,

של  או  ו/אשר להערכת החברה צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה  

להלן (דיון בגורמי סיכון), החברה לא    28.בסעיף  יצוין, כי למעט כמפורט    ת עסקיהן.ווישור ועל התפתחו

 .כימתה ו/או אמדה את ההשפעה של אירועים והתפתחויות כאמור

   ושוק ההוןבישראל מצב המשק  6.1.

של   העסקי  זה,הקבוצהמצבה  בשלב  מושפעים    ,  הכלכלי,  מורווחיותה  של  מצבו  והביטחוני  הפוליטי 

פגוע  עשויה לבמשק הישראלי  או מיתון  האטה    .שוק ההון בארץ ובעולםבתשואות  מההמשק הישראלי ו

גידול    ;מוצריה של ווישורפגיעה בהיקף המכירות של  ידי  -, בין היתר על הקבוצה  בפעילותה העסקית של 

הנרכשיבהיקף  צמצום    ;הקבוצה  שמכרה  פוליסותהביטולי  בשיעור   בפרמיות  ;םהכיסויים  ;  קיטון 

התביעותו בהיקף  דיגיטלית  קבוצתכ  ,מנגד.  גידול  ומיתון    ,ביטוח  האטה  של  מצב  ותחרותית  יעילה 

 הביטוח המסורתיות.  קבוצותולתמוך בהמשך צמיחתה ביחס ל הקבוצהיכולים לגרום לבולטות  
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  סעיף   (ראו  הקורונה  נגיף  התפרצות  זה  ובכלל  ,ובעולם  בארץ  וכלכליים  בטחוניים  ,פוליטיים  אירועים

  בתחום   חברות  .ובעולם   בארץ  ההון  בשוק  הפעילות  היקף  לרבות  ,הכלכלות  על  משפיעים  להלן)  6.2.

  נוסטרו.  בחשבונות  עצמן  עבור  סחירים  בנכסים  עסקאות  מבצעות   ווישור)  (לרבות  הפיננסיים  השירותים

  השונים  האפיקים  של  המסחר   מתנודות  הנובעים  לסיכונים  הללו   החברות  את  חושפות  אלו  עסקאות

   .חוץ ומטבע לציהאינפ ,הריבית  בשערי שינוי  בשל לרבות  וכדומה) אג"חים, מניות, (שערי ההון בשוק

,  החברה  של  עתידיים  חוב  או  הון  גיוסי  על  להקשות  עשויה  ההון  בשוק  הפעילות  בהיקפי  ירידה  ,בנוסף

  ומשכך   החברה   של  הגיוס   באפשרויות  ולפגיעה חובאו  /ו הון  גיוסי  בעלויות לעלייה  להוביל  שעלול  באופן

בנוסף,    . להלן)  27.-ו  26.(ראו סעיפים    התפתחותהבצפי  שלה או    אסטרטגיה ב   לעמוד  שלא  החברה   עשויה 

להיפגע כתוצאה מירידות    עלולה להלן)17.2.  (ראו סעיףיציבות מבטחי המשנה עימם מתקשרת ווישור 

 . םבשוקי ההון הבינלאומיים או מהאטה כלכלית במדינות בהן הם פועלי

בישראל  בשיעורי  קיצוניים  שינויים   ל וע הקבוצה  של הנכסים  שווי  על להשפיע  ם עשויי הריבית 

  שינויים ,  בנוסף.  כמבטח  ווישורלפגיעה ולתנודתיות ביחס כושר הפירעון הכלכלי של    וכןהתחייבויותיה,  

עשויי  במדד  קיצוניים לצרכן  משום  הקבוצהעל   להשפיעהם    אף  םהמחירים  היתר  בין  ניכר    שחלק, 

 .למדד ותצמוד ווישור  של  הביטוחיותמההתחייבויות 

 הקורונה  משבר 6.2.

  מנגיף עולמית (פנדמיה), הנגרמת    מגיפה, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות  2020מרץ    בחודש

  התפשטות   העולם.להידבקותם של מיליוני בני אדם ולמותם של מאות אלפים ברחבי  , שהביא  הקורונה

וכן   הממשלות בעולם,  תגובות  .ומתהווה  דינמי   אופי  בעל  והואחריג בקנה המידה שלו    אירוע   הואהנגיף  

והגלובליות:   מגבלות  תללווכבישראל,   המקומיות  הכלכלות  על  ועקיף  ישיר  באופן  שמשפיעות  רבות 

על טיסות וסגירת כלל המוסדות הלא    יביטול ,  עוצר,  יםסגרהטלת  ,  ריחוק חברתי,  מגבלות  אירועים 

כאמור  הנקיטה בצעדי ההתגוננות  התפשטות נגיף קורונה ולרבות בתי ספר ואוניברסיטאות.    חיוניים, 

ההון    )גורמיםעדיין  ו( גרמו   ובשווקי  העולמית  בכלכלה  שליליות  ולמגמות  מהותית  כלכלית  לפגיעה 

   .)"הקורונה משבר"( בעולם, לרבות בישראל

, הביא לגידול  2019משבר הקורונה קטע את מגמת הצמיחה הכלכלית שאפיינה את כלכלת ישראל בשנת  

ג, כאשר ההשפעה על ענפי המשק  משמעותי בשיעור האבטלה ולסגירתם של בתי עסק רבים וירידה בתל"

השירותים.   בענפי  בפרט  פעילות,  של  מוחלטת  עצירת  חלה  בהם  ענפים  וישנם  אחידה  אינה  השונים 

שיעור האבטלה עמד על   2019- , לאחר שב18.2%, שיעור האבטלה הרחב בישראל עמד על 2020בסיכום  

מהתוצר.    11.7%קל, המהווים  מיליארד ש  160.3-הסתכם ב  2020-. הגירעון בתקציב המדינה ב3.5%-כ

, על רקע נפילת מחירי האנרגיה בעקבות המשבר, ובמקביל  0.7%-ב  2020- מדד המחירים לצרכן ירד ב

, ובמקביל בנק  0.1%ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של    2020התחזקות השקל. במהלך שנת  

מו רכישות אג"ח ממשלתיות  ישראל ממשיך לתמוך במשק הישראלי עם תוכניות הרחבה כמותיות כ

-אל מול סל המטבעות, כאשר השקל התחזק ב   5.1%-, השקל התחזק ב2020ואג"ח קונצרניות. בסיכום  

שקלים    3.92לרמה של    1.3%-שקלים לדולר, אך נחלש מול האירו ב  3.21אל מול הדולר לרמה של    7.04%

מאי    לאירו.  מחודש  לנקוט    2020החל  ישראל  ממשלת  לשגרה  החלה  הדרגתית  חזרה  של  במדיניות 

פעולות לצורך "התנעה" מחודשת של המשק, זאת בשים לב לכמות הנדבקים החדשים בנגיף  ביצעה  ו

  לסירוגין מגבלות שונות על הפעילות במשק  הסיר מו  הטילמ  ובהתאם לרמות התחלואה,  ברמה היומית

 (וכך גם בעולם).
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התפ השטבעקבות  הממשל   והצעדים,  נגיףות  פעל  שנקטה  התחלואה,  לצמצום  בישראל  והרשויות  ה 

  בסעיף, כמפורט בהרחבה  לפרסום הוראות שעה שונות, במטרה להתמודד עם השלכות המשבר  הממונה

   .להלן 9.4.

הדוח  תאריך  לשנת  לאחר  הכספיים  של    2020ות  הראשון  הרבעון  היקף    2021שנת  ובמהלך  ולאור 

המתחסנים הגבוה בישראל, והירידה בשיעור הנדבקים והחולים הקשים, הוסרו מגבלות שונות ותחומי  

 במשק נפתחו, חלקם במגבלות מסוימות. פעילות רבים 

  במספר היבטים: השפיע על פעילותה ורווחיותה של החברהעלול להשפיע ומשבר הקורונה  

  הראשון  ברבעון  לווישור   גרמוהירידות החדות בשווקי ההון בארץ ובעולם שנבעו מהמשבר    -שוק הון

  המגמה   לאור  השנה  של  הבאים  ברבעונים  צומצמו  שחלקם,  ההשקעות  בתיק  הפסדיםל  2020שנת    של

צמצמה את כל ההפסדים בתיק ההשקעות שנוצרו    ווישור  שלבסוף  כך,  הפיננסיים  בשווקים   החיובית

  2020ות הכספיים לשנת  וסיימה עם רווח מהשקעות בתקופת הדוח   2020שנת  לה ברבעון הראשון של  

 ). 2020 לשנתלדוחות הכספיים   א28-ד ו 1 ביאור  ראו נוסף(לפירוט  .ח"שמיליון  2.2 -כשל  בסך

ביטוח כללי, תתכן הפחתה מסוימת בהיקף התביעות ובשכיחותן  ענפי הרכב של תחום  ב  - תוצאות פעילות

היקף הביקושים  בזמנית  הפחתה  בתקופות הגבלות תנועה תתכן  נוכח ההאטה בפעילות המשק. מנגד,  

  2020שנת    במהלך  .מוצרים שאינם חובה  בעיקר  ,הנגבותבהיקף הפרמיות  ו  מסויימים  למוצרי ביטוח

היתה בסכומים    את תשלומי הפרמיה ששילמו  לפרוס   אליה  שפנוללקוחות    ווישוראפשרה   (הפריסה 

רכב    ווישורהתפרצות הנגיף בישראל, הגדילה    לאחר  .שאינם מהותיים) את שיעורי ההנחה בביטוחי 

לתקופה    מותאם נוסף    רכוש   רכב  ביטוח   מוצרהסגר הראשון השיקה    בתקופתכן,    כמושלה.    הרכוש

עוק  אשנקר מקיף  ג'    ף "ביטוח  צד  לנזקי  כיסוי  המעניק  עצמי    אך  גניבהוקורונה"  לנזק  כיסוי  ללא 

    מתאונה.

היות    להערכת באופן    ווישורהחברה,  אטרקטיביות,  בפרמיות  קשיח  ביקוש  בעלי  מוצרים  מוכרת 

  הבינוניבטווח    על מכירת מוצריה  לרעההשפעה מהותית  להיות  לא צפויה  אין ודיגיטלי, למשבר הקורונה  

ואף תרם  הקורונה   משבר  החברה  להערכת,  כן  כמו  והארוך.  לרכישת    לקוחות   יותרלמעבר של    יתכן 

  .בעלויות לחסוך בישראל אב בתי יותר של ךרהצולאור  ,דיגיטליפוליסות ביטוח באופן 

ווישור עבדה במתכונת מצומצמת, בהתאם    2020לשנת  והשני  במהלך סוף הרבעון הראשון    -כוח אדם

  ,תשלוםלתקנות שעות חירום והנחיות הממונה, כאשר חלק קטן מעובדי ווישור הוצאו לחופשה ללא  

,  ל חופשה צבורהו צילנ   אפשרות   מתן  תוךלתקופה קצרה,    חלקית   למשרה   עברוומנהלי ווישור    עובדי  יתרו

אמצעי  , תוך נקיטת  קצר  זמןתוך  ביעילות    נעשהלעבודה מרחוק    המעברומרבית העובדים עבדו מרחוק.  

,  מאז סיום הגל הראשוןולמעשה דוח נכון למועד ה .ם הסיכון בעבודה בתקשורת מרחוקוזהירות לצמצ

של חלק    עבודה מרחוק  ת(בחלק מהזמן באמצעו  חזרה ווישור לפעילות מלאה, במתכונת כמעט רגילה

ב"קפסולות") וצמצום  מהעובדים  לעבודה,  הושבו  לחל"ת  שהוצאו  העובדים  בוטל.היקפי  ,    המשרה 

קבוצה מצבת כוח  חברות ההירידה בעלויות כוח האדם הייתה זמנית ולא משמעותית בהתחשב בכך כי ל

   .תשנים קודמוביחס ל 2020בשנת המשיך להיות משמעותי   אדם מצומצמת ממילא והגידול בפעילות

אודות  -רגולטוריותהשלכות   חקיקה,    תמצית  לפרטים    ממונההועמדות    הבהרות,  חוזריםהוראות 

  .להלן 9.4.ף ראו סעיהקשורות לפעילות ווישור   קורונהה משברבעניין (לרבות טיוטות) 
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כללי  הביטוח  התחום  ב  הדוח  למועד,  החברהלהערכת    -משנה  ומבטחי  סייבר,  ביטוח  סיכוני על    השלכות

  אינה   וישורו -ו,  ישירות מהותיות במצב של מגיפה  לא קיימות חשיפות ביטוחיותפעילה הקבוצה    שבו

קיימת חשיפה שלא ניתן להעריכה לעלייה בסיכוני    ,זאת  עם.  זה  בשלב  סייבר  לביטוחי  כיסויים  מציעה

  - ו החברה    .עקב עבודת עסקים רבים מרחוק  סייבר  סיכוני  התגברות וכן    הונאות ביטוחפשיעה לרבות  

להגנה  לופוע  ,ווישור מערכושוטפת  ת  שלה על  המידע  ומאגרי  המידע  המשבר  החברה,    להערכת .  ןת 

בין היתר, בשינויים לרעה של   בא לידי ביטויההעולמי משפיע לרעה על מבטחי המשנה הגלובליים, דבר  

החברה,    להערכת  וכלכלות במדינות שונות בעולם.  3אלומשנה    מבטחימ  חלקדירוגים ותחזיות דירוג של  

התפתחויות אלה עשויות להוביל להקשחת שוק מבטחי המשנה ולגרור התייקרויות של תעריפי ביטוח  

כיסויי קווי עסקים ומוצרים    הפסקת ל  ,לעדכון המדיניות העסקית שלהם  בתקופה הנראית לעין,המשנה  

 .  בכיסוי להחרגותכפועל יוצא גם  שיובילו בחוזי ההתקשרות החרגות  החלתל ו/או  מסוימים

יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר הקורונה בטווח הקצר    ולווישור  מעריכה כי קיימת לההחברה  

זאת,    .והבינוני בו  עם  וי במקרה  יחמיר  וחריפה    עמיק המשבר  מתמשכת  לפגיעה  בכלכלה  ויגרום 

על החברה,  שפיע  עלול לה כמובן שהדבר    ,לרבות המשך מדיניות הממשלה לנקיטת סגרים  ,הישראלית

בוחנת   הקבוצה. ןהחברה ותוצאות פעילות ווישור ועל עסקי וכפועל יוצא  חותיה וסביבתה העסקיתלקו

לעמוד בהתפתחויות שליליות בסביבה המאקרו כלכלית באמצעות תרחישי קיצון    הבכל עת את יכולת

מערכתיים. כמו כן, מתבצע ניטור ומעקב שוטף אחר ההתפתחויות בשוק על מנת להיערך מבעוד מועד  

 . להתאים את הפעילות, ככל שיידרשו

הקורונה על פעילות   משברבדבר השלכות  זה לעיל,    6.2.בסעיף    המפורטותכי הערכות החברה    יובהר

  על  המתבסס,  כהגדרתו בחוק ניירות ערך  מידע צופה פני עתיד  בגדר  ן, הווישורועל פעילות    החברה

 ואינוהדוח    למועד  נכון  החברה   בידי   המצויים  סובייקטיביים   ואומדנים  הערכות   ועל  החברה   ניסיון

כאמור  בלבד  החברה  בשליטת המידע  בהתאם,  שונה    עשוי.  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא 

משבר    זה  ובכלל,  בשליטתה  ואינן  בחברה  תלויות  שאינן  מסיבותמהותית,   מהתמשכות  כתוצאה 

זמן   לאורך  , שינויי חקיקה  ובעולם   בישראל  הכלכלי  במצב  משינויים  כתוצאה,  ומהחרפתוהקורונה 

אחרים   רגולטוריים  והחברה    העשוייםושינויים  ווישור  פעילות  על  אילו    וכן להשפיע  התממשות 

   .28 בסעיף המפורטיםמגורמי הסיכון 

 

  

 
  GICמבטח המשנה    הורידה את דירוג האשראי של  AM Best  החברה עודכנה כי חברת הדירוג   2020יוני  חודש  כך למשל, ב  3

של  החברה    ל שיחסים    והבלתי חלק בחוזים היחסיים  -GIC ל).   (++Bולדירוג פיננסי של    +BBB  ) לדירוג אשראי של (-A-מ
 . להלן 17.7. יף לפרטים נוספים ראו סע רכב רכוש. לרבות חובה ובענפי הרכוש רכב   נףע ב 20%-10%של  שיעוריםב
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   כללי - הביטוחבתחום  החברה עסקי  תיאור   -שניחלק 

 הפעילות תחום על כללי מידע 7.

 כללי  7.1.

כתעשיי העולם  בכל  נתפסת  המסורתית  הביטוח  את    "כבדה "  התעשיית  לעשות  המתקשה  ושמרנית, 

במשך  תחום פעילות הביטוח בישראל ובעולם נשלט  והדינאמי.    "החדש" הנדרש לעולם הדיגטלי    מעברה

שנים   סבוכים  תהמתאפיינו  ,מסורתיותביטוח  חברות    ידי- עלעשרות  עבודה  בתהליכי  היתר    ,בין 

ת  ובשפהכתובות    ,שבחלקם נגזרים משימוש ותלות במערכות ליבה ביטוחיות מיושנות (מערכות לגאסי)

טלאי  'בשל מבנה זה, שינויים שנדרשו למערכות במהלך השנים, מבוצעים בשיטת    ישנות וקשיחות.קוד  

, ובשכבות אינטגרציה רבות, כך שלאורך  'מעטפות'  -, באמצעות פיתוחים צדדיים ומעקפים'על טלאי

המסורתיות   החברות  תשתית  בנוסף  מיכון.  מערכות  של  ומיושן  מסורבל  מערך  נוצר  בישראל  הזמן, 

וחוות שרתים רבות שכל זה נתמך בתשתיות פיזיות נוספות    400AS  ך של מחשבימבוססת על מערך סבו

,  לשעת חירום. מערך תשתיות כזה הנו יקר לתחזוקה  היערכותלעמוד בתוכנית    לחברותכדי לאפשר  

משתנים  פעילות  והיקפי  לדרישות  שלו  ההתאמה  ביכולת  הנדרשים    קשיח  עובדים  בעשרות  וכרוך 

 . לתחזוקתו

לעיל   שפורט  אלו,  כפי  כל  רקע  לה  החברה  על  בתחום    ףהצטרלכמטרה  שמה  הטכנולוגית  למהפכה 

עד  .  מחוצה להובהמשך גם    ,תחילה בישראל  -להיות חלק מהמובילים אותה ו  ,2017בסוף שנת    הביטוח

פעילות דגיטלית מקצה לקצה    ות אפשרהמ  ,מספר פלטפורמות טכנולוגיות פעלה ליצירת  החברה  כה,  

רכישה  חווית  המעניקים    יעודיים,  אמצעות פורטלים רב ערוציםין היתר, בב   ,במגוון ענפי ביטוח כללי

   הביטוח.  מחזור חייבכל  ,יותרואישית  יעילה ת,מתקדמשירות  ו

ביטוחכ  הוקמה  ווישור ,  בהתאם הן  דיגיטלית    חברת  הפועלת  (דהיינו, חברה  בערוץ הפצה  היברידית 

בתחום הביטוח  הדוח  נכון למועד  ), העוסקת  שיתופי פעולה אחריםו  4באמצעות סוכני ביטוח"ישיר" והן  

   .הכללי בלבד

משלב הצעת מחיר לביטוח,  החל    -)End to End Digitalווישור היא חברת ביטוח דיגיטלית מקצה לקצה (

 .  , טיפול באירועי ביטוח ותשלום תביעות אותה מעניקה ווישור  לקוחות השירות  דרך  הצטרפות לביטוח,  

רכב חובה,    ביטוח  -הכללי   ביטוחהבענפי  לפעול    הרשותרישיון מבטח מווישור  קיבלה    2018בחודש יוני  

  .ובתי עסק (מוגבל בשלב זה לביטוח דירות בלבד)ביטוח מקיף לדירות  צד ג') וביטוח רכב רכוש (עצמי ו

זאת, לאחר שנבחנו יכולותיה לעמוד בכל דרישות הרשות למתן רישיון מבטח, לרבות דרישות הון וחוסן  

הנדרשים מגוף מוסדי בישראל.  רישיון    2018בחודש ספטמבר    פיננסי,  גם  המבטח  הורחב  ווישור  של 

   6.ווישור אינה פועלת בתחום זההדוח אך למועד   ,מוגבלבאופן  5לתחום ביטוח חיים ריסק

ת ליבה  ות מערכו , הכולל תכוניוימ  ותטכנולוגי   )NDFSבאמצעות  בין היתר  (ה  פיתחכאמור לעיל, הקבוצה  

 .")מערכת הליבה ענפי הביטוח השונים בהם עוסקת הקבוצה ("ל  המותאמתת, וחדשני 

 
להם זיקה לפעילות דיגיטלית, על בסיס התשתית הדיגיטלית  יש  באמצעות סוכנים, שגם  פוליסות ביטוח    תשווק מ  ווישור   4

 לשימושם. שהוקמה בחברההייעודית של ווישור 
 .מוות ו/או נכות ו/או אובדן כושר עבודה ו/או מחלות קשותכיסוי ביטוחי ריסק הוא כיסוי ביטוחי למקרה    5
לחיים  רישיון   6 בלבד)  לביטוח  קבו מה  (סיכון  חיים  ביטוח  לפוליסת  מדינה,  וגבל  לעובדי  פרטי  רכב  לביטוח  הנלווית  צתי, 

בדרישות כמפורט במסמכים הנלווים לרישיון,    ווישורה בעמידת  תהותנ   הרישיון  הפעלתהחשב הכללי.    שערךבמסגרת מכרז  
 . בו שזכו  לא הוכרזה כאחת מהחברות  ווישור -ו המכרז צאותפורמו תו 2018ספטמבר  בחודשלצורך התמודדותה במכרז. 
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 הקבוצה   של הדיגיטלית הליבה  במערכת היתרונות 7.2.

של    -חדישה  תכנות  שפת 7.2.1. הליבה   מרבית  אשר),  JAVA(  עדכנית  קוד  בשפת  כתובה  הקבוצהמערכת 

  סוג מ  מערכות  שהן  יותר  ישנות  ליבה  ממערכות  בשונה  זאת,  שימוש  בה  עושיםהמתכנתים הצעירים כיום  

 . (והיצע אנשי המקצוע המכירים אותה נמוך) Cobolהכתובות בשפת   לגאסי

חברת הביטוח    א, כך שלמעשה ווישור הי בענן  לעבודה   מותאמת  הליבה  מערכת  -7ענן  מותאמת  מערכת 7.2.2.

  מאפשר   בענן  השימוש  ).Fully clouded(  בענן  כיום  פועלות  שלה  המערכות  שכל  בישראל  אשונההר

גיבוי חליפיים    אתרילרבות    ,הענן  של  המובנים  הפתרונות  לניצול   יכולת  תוךרבה יותר    זמינותו  גמישות

  גבוהה   מידע  אבטחת  רמת,  צורך  לפיברמה גבוהה    מתקדמים  שירותים  רכישתאסון,    עם  להתמודדות

  להשקיע מבלי    זאת  כל ,  החברה  ומנהלת   שהתקינה  ייעודיות   למערכות   הענן  שירותי  בין  המשלבת

ולפעול    להתרחב   יכולת  תוך ובהקמת תשתית פיסית או ברכישת תשתית קיימת    משמעותיותתשומות  

 . נוספות תומקומי  תותשתי  בהקמת צורך ללא שונות במדינות

  רת מאפש) ובכך  Time to market(  מוצרים   של  לאוויר  עלייתם  זמן  את  מקצרתהליבה    מערכת   - יעילות 7.2.3.

  ושינויים  התאמות,  עדכונים  ביצוע,  מוצרים  של   מהיר  שיווק  ,רבה  ותפעולית  עסקית  גמישות  למבטח

  שונים   מורכבים  תהליכים  מייעלת   היא   ,כן  כמו.  המשתנים  השוק   לצרכי  בהתאם,  יחסית  בקלות

 .  נתונים ומסדי מידע למאגרי  התממשקותו ,אוטומציה ידי- עלבין היתר   ,ומגוונים

  מודלים  של  מגוון  אחת  מעטפת  תחת  כוללתהחברה    של  הליבה  מערכת  -מהירותעדכון    יכולות 7.2.4.

  . הפצה  ערוצי  של  פלטפורמות   מגוון  ובאמצעות  השונים  ענפיו  על  הביטוח  בתחום   לפעילות  המותאמים

מקנה  בהתאם הליבה  מערכת  הגדרת  רבה  ותפעולית  עסקית  גמישות   לחברה,  מאפשרת  והיא  היות   ,

יחסית   בקלות  ושינויים  התאמות  עדכונים,  ביצוע  שלהם,  מהיר  ושיווק  חדשים  ובמהירות  מוצרים 

כנדרש   ו/או  המשתנים  השוק  לצרכי    חלקם   חדשים.  תהליכים  יישום  כןו,  רגולציהה ידי  - עלבהתאם 

לעיל   כמפורט  והשינויים  ההתאמות  העדכונים,  ההגדרות,  של    באמצעות להתבצע    יכולהגדול 

  את   מאפשרת , המערכת  בנוסף).  מחדש  קוד   כתיבת  של  בדרך   ולא  המערכת   במנועי קונפיגורציה (הגדרות  

,  יחסית  נמוכות  ובעלויות   יחסית  קצרים  הערכות  בזמני  החברה  של  הדיגיטליות  היכולות  מימוש

  יתרון   לחברה  שמייצר  מה,  הליבה  מערכתתוך    אלהמערכת ואופן האינטגרציה שלהם    פורטלי  באמצעות

 .נמוכות בעלויות במערכות שינויים הטמעת לצורך  הנדרשים  הזמנים  לוחות  קיצור לאור  תחרותי 

דאטה    מבוססי,  דיגיטליים חיתום    תהליכי  יישום  מאפשרת  הליבהמערכת    - מהיר  דיגיטלי   חיתום  תהליך 7.2.5.

  מייתר החיתום הדיגיטלי,    תהליך .טחיםוהמב  תשובותמסתמך רק על  ואינו שונים   ממקורות המתקבל

הפעלת מנגנונים אוטומטיים לזיהוי סבירות    ומתבצע תוך  מסמכים   של  פיזית   בדיקה   רבים  במקרים

על  לחברה  המסופק  המידע  לקוחותיה,  -ואמיתות  גם    ביטוח  הונאות  צמצום  מאפשרוידי    סעיף (ראו 

   .)להלן .7.2.8.

  מוצרי   רכישת   בעת  לקוחותה המשתמש של    חווית  - ומתואמת באופן אישי  מתקדמת   משתמש   חווית 7.2.6.

ו  ופחתמ   שימושב  מאופיינת  ווישור פיזיים  בממשק  אלקטרוניים  שאינם  טפסיםבבמסמכים    חוויתי , 

 
גבי  על  נוחה,  גישה  המאפשר  מודל  הוא  ענן  תקשורת  מחשוב  של רשת  שיתופי  למאגר  דרישה,  פי  מחשב ועל  צאת  הק.  משאבי 

המשאבים למשתמשים ושחרורם נעשים באופן פשוט ומהיר ללא מאמץ ניהולי ותוך ממשק מינימלי עם ספק השירות. הדבר נעשה  
השירות  .  וירטואליהמקושרת לרשת תקשורת והקצאתם למשתמשים באופן   חוות שרתים באמצעות ריכוז המשאבים בבדרך כלל  

חיצוני שהגישה אליו נעשית   מרכז מחשביםלמשתמשים יכול להינתן באמצעות ענן מקומי הנמצא ברשת הארגונית, או באופן מרוחק  
 .לצמצום בירוקרטיהבתהליכי הגשת התביעות והטיפול בהן ולאור שילוב אוטומציה מובנית   8.האינטרנטדרך 
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למשתמש,   מקום,    המאפשרוידידותי  ומכל  עת  בכל  ופשוט,  עצמאי  באופן  פעולות  שלל    בליווי ביצוע 

הפעולות השונות    מקוונים  הסברים של  לגבי המשמעות  הדבר  במערכתלביצוע    הניתנות בזמן אמת   .

החברה,    מסייע מוצרי  רכישת  תהליך    מכוח   זכויות  מימוש  בעת  והן  החיתום  תהליך  ייעוללייעול 

  ביטול   או  מוצריםב שינוי    לבצע  ,פרטיהם  את  לעדכןללקוחות    מאפשרת  המערכת,  כן  כמו  8.הפוליסה

  .או במתווכים ואנשי שיווק  מבלי להיות תלויים במבטח   אי עצמ  אופן מוצרים בקלות ובפשטות, ב  תרכיש

מאפשרת ללקוחות לבצע תהליכים באופן עצמאי ובכך מעבירה את השליטה בתהליך לידי    המערכת

מעמידה לרשות הלקוחות    ווישור ש  הגם   כי   יצוין .  תווכיםשירות ומ  בנציגי המבוטחים, תוך מזעור תלות  

ביחס למוקדים דומים    משמעותי  באופן  מצומצם  בהיקף  מאויש  רכאמו  המוקד  ,ותמיכה  שירות  מוקדי

באמצעות כלים טכנולוגיים    אחרות, היות והמבוטחים מסוגלים לקבל שירותי תמיכה  ביטוחשל חברות  

ו  יםהתורמ,  טלגרם  או  WhatsAppדוגמת    שומוניםיוי,  9בוטכגון     השירותים   מתן  קלותללפישוט 

 . של הלקוחות המתנה  בזמני ולחיסכון ליעילותו

  ואינטואיטיבימידע חשוב    קיימיםופוטנציאלים    ללקוחות מערכת הליבה הדיגיטלית מציגה    - שקיפות 7.2.7.

המשולמת    הביטוחי   הכיסויסוג    זה  ובכלל מוצרי החברה    אודות הפרמיה  גובה  מעניק,  המוצר  אותו 

  עצמית  השתתפות  כגון  שונים  ופרמטרים  כיסויים  לעדכןהאפשרות    את  מקנהוכן    וההשתתפות העצמית

הביטוח כאמור מאפשרת רכישת מוצרי    רכישת  תהליך  .הפרמיה  את  לייקר  או  להוזיל  כדי  בהם  שיש

לעדכן ולשנות בהתאם לצרכי המבוטח וזאת    לאפייןניתן    םאות,  אישילמבוטח באופן    המותאמים  ביטוח

שאינם פריקים ואינם    ביטוחי כיסוי    מרכיבי  המורכב ,  קשיח'  באנדל '  הכולל  ביטוח חלף רכישת מוצר  

 תואמים את צרכי המבוטח. 

  שביכולתה "מערכת פתוחה",    היאהחברה    של  הליבה  מערכת  -נוספים  נתונים  בסיסי  עם  ממשק  קיום 7.2.8.

באמצעות    לרבות',  שלישיים  דיםצד  של  מערכותמאגרי מידע, בסיסי נתונים ו  מגווןל  יםממשק  לייצר

API10  הונאו   מאפשריםה איתור  אמת,  בזמן  נתונים  אימות  היתר,  המערכת    .תהליכים  שיפורו  תבין 

בל  מסוגלת  גדולות  מידע  כמויות  המוגדרים    וחותלסנכרן  לאלגוריתמים  ובהתאם  קצרים    בה זמנים 

 יותר מאשר חתם אנושי או סוכן ביטוח.   ומדויקותלקבל החלטות מהירות  

והעברת נתונים באופן קל ופשוט יחסית, כך שניתן    ת קליטהמערכת מאפשרת   -וממשקים  מידע  העברת 7.2.9.

, שירותים ומוצרים שיתאימו להם, ולאופן  וקולקטיבים  להעניק גם למבוטחים גדולים, כגון ציי רכב

  להפיק שינויים,    לבצע, לרבות היכולת  להם  גםהצריכה שלהם, את המוצרים בדרך שנוחה ומתאימה  

 מים לצרכיהם.  דוחות ונתונים מותא 

  ותביעות   פוליסות  של  מודולים  כוללת  והיא  לשונית  ורב  עיתברב מט  אהי  המערכת  -פונקציונליות  מולטי 7.2.10.

 . ועוד משנה ביטוחי וניהול גביה של גם אך

 
 .לצמצום בירוקרטיהבתהליכי הגשת התביעות והטיפול בהן ולאור שילוב אוטומציה מובנית   8
עם בני אדם, שנועדו להיחוות כטבעיות ככל האפשר. מטרת השיחה יכולה   טקסטואליות  המתמחה בניהול שיחות  תוכנה   9

 . הדרכה או שירות לקוחות ,ייעוץ ,שיווק להיות 
10  "API)  "Application Programming Interface(-  קוד ספריות  של  פונקציות  פקודו,  ערכה  יכולים  פרוצדורותות,  בהן   ,

בלי להידרש לכתוב אותן בעצמם כדי שיוכלו להשתמש במידע של היישום שממנו הם רוצים  משימוש פשוט,    צעב ל מתכנתים
 . היישום שלהםלהשתמש לטובת 

קיבלה    11 בלבד)ווישור  (סיכון  חיים  ביטוח  הנלווית  ה  2018באוגוסט    30ביום    רישיון  חיים קבוצתי  ביטוח  לפוליסת  מוגבל 
 ביטוח זה.   ענףאינה פעילה בלמועד הדוח היא  לביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה, במסגרת מכרז החשב הכללי. 
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  למבוטחים   מוסף  ערך ליעילות תפעולית המקנה    מביאים  עילל   זכריםהנ  הטכנולוגיים  היתרונות  מגוון

אותם היא משווקת, שקיפות וקיצור   הביטוח  מוצרי ןשל מגוו  תחרותיים מחיריםבין היתר, ב , המגולם

   .תוך הקניית חוויה אחרת של קשר עם גוף מוסדי זמני השירות

יוצא של שימוש בטכנולוגיה מתקדמת של החברה    הם  לעיל  המתוארים  היתרונות   מאפשריםהפועל 

עלויות שיווק,   עלויות תפעול,  יותר הן מבחינת  יעיל  הסיכון    ניהול ו  רמתלקבוצה לקיים מודל עסקי 

 . יותר  המתקדמת השירות   רמת מבחינת והן) יותר נמוכה תביעה  עלותהוא   גםלייצר  שאמור( הביטוחי

מנויים  ה  נותאת השפעת היתרו  לאמוד  אושל החברה לכמת    ביכולתהויודגש כי למועד זה אין    יובהר

רווחיותה    זה  בסעיף   פעילותה   בראשית  מצויה  שהחברה   מאחר  זאת,  הכספיות  תוצאותיה   ועלעל 

 . העסקית

 

   בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 8.

דיגיטלי ם רבים,  יחברות הביטוח בישראל מפתחות, במידה רבה "בדחיפה" של הרגולציה, שירותים 

הידוע לנו, גם ברחבי העולם יש מעט מאוד חברות    פי-עלבעיקר בתחום השירות ללקוח ובערוצי ההפצה.  

שהן "דיגיטליות" באופן מלא (מקצה לקצה), ואלה שהוקמו נמצאות בשלבים ראשוניים של פעילותן  

 שנים) ורובן מתמחות בתחומי פעילות ייחודיים.  5-ל  3בין העסקית (פעילות של 

  המנסות   ,התפתחות של חברות דיגיטליות בעולם, במיוחד בארה"בניתן לראות  ים האחרונות  תינבש

את   לשם    והטכנולוגיה  הדיגיטללהחדיר  שזכה  תחום  והפיננסים,  הביטוח  של  השמרנית  לתעשייה 

Fintech  או  Insurtech.    ,הנ"ל נעשה בין היתר באמצעות פיתוח טכנולוגיות חדישות למתן הצעות לביטוח

אופן רכישת וצריכת הביטוח, ניהול שוטף של המוצר לרבות טיפול בתביעות, מודלים מתקדמים של  

ביכולות    תימחור  שימוש    הסופי   הצרכן  מול  ישירות  דיגיטלי   בממשק  לעבודה   ומעבר,  IOTוחיתום, 

יותר,  חכם  נייד  מכשיר  או  מחשב  אמצעותב),  מחדל(כברירת   , בדגש על קשר עם הלקוחות הצעירים 

  מהחברות   חלק   של  פעילותן.  בדיגיטל  , גם בכל הקשור במוצרי הביטוח  ,שמבחינתם אך טבעי להתנהל

(  לחולל  החלו  הללו שבעת  Disruption"הפרעה"  כך  המסורתיות,  החברות  של  העסקיים  במודלים   (

דבר    לשינוי מגמה, שנתפס כמהפכה של ממש בתחום הביטוח המסורתי והשמרני,האחרונה אנו עדים  

   ערך שניתן לחלק מאותם חברות ביטוח דיגיטליות ברחבי העולם.ב  שבא לידי ביטוי, בין השאר

שהוקמה על ידי    Lemonade  היא החברה  ,טלית טהורהיהבולטת מבין חברות אלה, שפעילותן היא דיג 

זה,    ה הפעילו   ,ישראליםיזמים   ביטוחי הדירות בארה"ב בשלב    וכן החברות   אירופה חלקים מו  בשוק 

Hipo  ו-Next Insurance  תחת רישיון של    ותעלופ  ןשגם הן הוקמו על ידי יזמים ישראלים (חלקMGA (  

") לישראל  מחוץ  שלהן  הביטוחית  הפעילות  של  היוזמה  את  ולמקד  להתחיל  בחרו  המתחרים  אשר 

בתחום ביטוח מסויים (ביטוח דירות לשוכרים, ביטוח דירות  לרוב  מתרכזת    םפעילותש  ,)"הדיגטליים

 . או ביטוח בתי עסק)לבעלי בתים 

ו הדיגיטלית לשוק  ווישור- החברה  הן להביא את הבשורה  גם  הדיגיטליים, בחרו  לעומת המתחרים   ,

את   למקד  העדיפו  אך  את  הביטוח,  ולהקים  הישראלי,  בשוק  תחילה  הקמאמציהן    וצה בפעילות 

  (multi-distribution)  ערוצית) ורב  multi-lineמלכתחילה עם פתרון טכנולוגי ודיגיטלי לפעילות רב ענפית (

   ב מוקדם ככל הניתן כמבטח.ולפעול בשל

  בשלושה ,  דוחה  למועד   נכון , תוך התמקדות  2018פועלת כמבטח בישראל החל משנת    ווישורכאמור,  

  רכוש   רכב  ביטוח  ענף,  טון)  3.5(לרכב פרטי ומסחרי עד ומעל    חובה  רכב  ביטוח  ענף:  עיקריים  ענפים
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  2020-ו  2019,  2018  בשנים  .)ותכולה(מבנה    דירות  ביטוחי  הכולל,  אחר  כללי  ביטוח  וענף  (מקיף וצד ג')

   .בהתאמה פוליסות אלף  160- ו, אלף 104, אלף  4-כ החברה הפיקה 

  ביטוח  בענף  פועלת  אינההיא    הדוח  למועד, אך  רישיון מותנה לענף ביטוח חיים קבוצתי  לווישורכן,    כמו

 . להלן 8.5., 8.4., 8.3. בסעיפיםענפים  לפייובא להלן בחלוקה    ווישור שלתחום הפעילות  תיאור 11.זה

החלה ווישור להפעיל את פלטפורמת השיווק הדיגיטלית שלה לקהל הרחב    2019ברבעון האחרון לשנת 

מוצרי  מגוון  מחיר לת  ו, בעזרתה ניתן לקבל הצע ")C2B-ה  מערכת("  12ייחודית  C2Bבאמצעות מערכת  

ולהצטרף לביטוחי החברה באופן עצמאי ו"במסע לקוח" אינטואיטיבי ופשוט באתר    באופן מקווןביטוח  

אשר משמש את הלקוחות לקבלת מידע וביצוע  חדשני  אזור מידע אישי    ווישורל  ,כמו כן  .האינטרנט שלה

פרטים מסוימים, קבלת סטטוס על  פעולות עצמאיות מסוימות כגון אפשרות לביטול הפוליסה, שינוי  

 .  מצב התביעה, צפייה במסמכים ועוד

באמצעות   ווישור  שווקה  הראשון  הבשלב  מוצרי  C2B-מערכת  וחבילות  מגוון  חובה  ב לם  רכב  יטוח 

ביטוח  מוצרי  מגוון  השיקה ווישור גם    2020וביטוח רכב רכוש (ביטוח מקיף/ צד ג'). החל מחודש יולי  

 לרבות ביטוחי מבנה לדירה אגב משכנתא.   C2B-כת המערהדירות שלה על גבי 

  שוק   רשות  לנתוני(בהתאם   בתחום ביטוח כללי בישראל  2017-2019  בשנים  ענפים  לפיהפרמיות    היקף 8.1.

 : ואחוזים ח"ש  במיליוני) 2019  לשנת ההון 

 

 

 
קיבלה    11 בלבד)ווישור  (סיכון  חיים  ביטוח  הנלווית  ה  2018באוגוסט    30ביום    רישיון  חיים קבוצתי  ביטוח  לפוליסת  מוגבל 

 ביטוח זה.   ענףאינה פעילה בלמועד הדוח היא  לביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה, במסגרת מכרז החשב הכללי. 
12  "C2B"-  )Consumer-to-Business(    מתקשר במסגרתה  אלקטרוני  מסחר  עסקי  קטגוריית  פרטי  עם  גורם  לקוח 

בה מוצגים    המשמש חנות וירטואלית   סקישל הגורם הע  אינטרנטה אתר  , בין היתר באמצעות שימוש ב )קמעונאית (עסקה
   מוצריו 
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 : מגמות בתחום ביטוח הרכב (רכוש וחובה) 8.2.

גבוהה   בתחרות  ביטוחי הרכב נמצאים  נמוכה מאוד של החברות  ענפי  רווחיות  ואגרסיבית, הגוררים 

 בשוק, אם כי בשנים האחרונות ניכרת מגמת התאוששות בתחום זה, בעיקר בתחום רכב רכוש.

 ענף ביטוח רכב חובה  8.3.

כיסוי ביטוחי לנזק גוף העלול להיגרם למשתמש ברכב (נהג או נוסע) או  הפעילות בענף זה כוללת מתן  

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

ולאור    ,כתאונת דרכים בהתאם לפלת"ד. הדין מחייב לרכוש ביטוח זה עבור רכבים שבהם נעשה שימוש

על רכישתו.  זאת הביקוש הכולל בש כל הנוהגים אכן מקפידים  זאת, לא  וק אמור להיות קשיח. עם 

 .הביקוש הקיים מתפזר בין כל המבטחים הפועלים בענף

פקודת ביטוח רכב מנועי, המכסה נזקי גוף של בעל הרכב, כל הנוסעים  בהוראות  של ענף ביטוח זה  מקורו  

הפרמיה בביטוח רכב    .לפלת"דבהתאם    ,ועיברכב והולכי רגל שנפגעו מהרכב, כתוצאה משימוש ברכב מנ

רשות,  החובה הינה פרמיה דיפרנציאלית המתבססת על רשימה סגורה של פרמטרים שנקבעו על ידי  

 .ובכלל זה נתוני הרכב ונתוני הנהגים

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

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

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

הגילוי  מועד  לבין  המבוטח  כנגד  העילה  היווצרות  הנזק /מועד  התביעה    התגבשות  הגשת  מועד  לבין 

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

   מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף ביטוח רכב חובה 8.3.1.

הביא לרפורמה יסודית בתחום    -  ("הפלת"ד")  1975  - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 8.3.1.1.

חקיקת   לפני  בישראל.  דרכים  תאונות  לנפגעי  זה  הפלת"ד  הפיצוי  הנזיקין  היה  תחום  לדיני  כפוף 

התרשלותו של    ידי-עלהמסורתיים. הקושי המרכזי נבע מכך שהנפגע בתאונה נדרש להוכיח שנזקו נגרם  

נזק לא התרשל, אם לא ניתן היה  גורם ההבעיות התעוררו במקרים בהם  כדי לזכות בפיצוי.    ,הנתבע

שכן אז  -ולהוכיח שגורם הנזק התרשל, אם גורם הנזק לא נמצא, או אם הנזק נגרם באשמת הנפגע עצמ

נועד להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה. לשם כך הוטלה אחריות    הפלת"דלא הייתה זכות לפיצוי.  

הנפגעיםלכאורה  מוחלטת   כלפי  בתאונה  המעורב  נהג  כל  האחריות    ,בתאונה  על  בגין  ביטוח  וחובת 

   להיגרם לנהג בתאונה עצמית. יםשעלול  ים הפוטנציאלית וכן בגין נזק

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

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

 )."הפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה"-ו "חובה

לרכוש    תמחייב-("פקודת ביטוח רכב מנועי")   1970  - פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל   8.3.1.2.

מכסה נזקי גוף של בעל הרכב, כל הנוסעים ברכב והולכי  וביטוח זה עבור רכבים שבהם נעשה שימוש,  

 משימוש ברכב מנועי, בהתאם לחוק הפלת"ד.  רגל שנפגעו מהרכב, כתוצאה 



 

 

21 

 

 

דוח תיאור עסקי התאגיד  - 2020דוח תקופתי   

 

  –תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) התש"ע   8.3.1.3.

  חוזה   תקנות(" התקנית הקובעת את תנאי הכיסוי הביטוחי    הפוליסה  את  היתר  בין  מגדירות  –   2010

. ביטוח רכב חובה, כשמו, הוא מנדטורי.  )"חובה  רכב  בביטוח  התקנית", "הפוליסה  חובה  רכב  ביטוח

פלילית. להוכחת הכיסוי   בביטוח חובה מהווה עבירה    המבטח ,  הביטוחישימוש ברכב שאינו מבוטח 

 . חובה רכב ביטוח  תעודת מפיק

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)    פורסמו)  המאזן  תאריך(לאחר    2021  במרץ  17  ביום 8.3.1.4.

במסגרתן נקבעו הוראות בתחום    ,2021-"אפי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) (תיקון), התש (תנא

ביטוח רכב חובה. בין היתר, נקבע כי תינתן אפשרות לבעל הפוליסה לקבל עותק של הפוליסה ועותק  

מתעודת הביטוח באמצעים דיגיטליים; הוראות לעניין שמירת תעודת הביטוח על ידי חברת הביטוח;  

יטול גביית הוצאות בעד הפקת תעודת ביטוח חדשה ובגין שינוי התעודה. בנוסף תוקן נוסח הפוליסה  ב

לביטוח רכב חובה, ובין היתר, נקבע כי מבטח לא יהיה פטור מחובתו לפי הפוליסה אם הנהג ברכב היה  

פר תנאים  החודשים שקדמו למועד קרות תאונת הדרכים כפוף למס  120בעל רישיון נהיגה בתוקף במשך  

ברישיון בתוקף; נקבע מנגנון לביטול הפוליסה על ידי בעל    הנהג   החזיקלא    התאונה   שבמועד למרות  

ימים או יותר; וכן הוספת פוליסה לביטוח    30הוספת אפשרות להשבתת רכב לתקופה של   ;הפוליסה

 מסוג תו סוחר המעניקה כיסוי מותאם ויעודי לשימוש ברכב בעל לוחית זיהוי "במבחן".

  תעודת  להנפיק  ביטוח  לחברת  מאפשר  התיקון -)2017  דצמברפקודת ביטוח רכב מנועי (ל  22'  מס  תיקון 8.3.1.5.

  המשתמש   את  חייב  הדין,  לתיקון  עד.  שבתיקון  ובמועדים  בתנאים,  אלקטרוניים  באמצעים  חובה  ביטוח

  באמצעים  מהתעודה  עותק  לשוטר  להציג  ניתן  וכעת (כמסמך),    המקורית  החובה  תעודת  את  לשאת  ברכב

  החובה   ובוטלה,  רכב   כלי  לאותו  אחת   ביטוח  תעודת   מעותק  יותר  להוציא   רשאי  מבוטח .  אלקטרוניים

  פעילותה   עם   אחד  בקנה  עולה   התיקון .  התעודה  ביטול   של   במקרה  למבטח  מקורית   תעודה   להשבת

 . דיגיטליים באמצעים בעיקר מבוטחיה עם המתקשרת, דיגיטלית  כחברה  ווישור של ומיצובה

התשס"ד 8.3.1.6. מידע),  מאגר  של  וניהול  (הקמה  מנועי  רכב  ביטוח    - ו  8.3.2.1.  סעיפים   ראו  -2004- תקנות 

 . הלןל  8.3.2.5.

תקנות מאפשרות לכרות  ה - 2008-תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית)(הוראת שעה), התשס"ט 8.3.1.7.

תנית הכולל  חובה,  ביטוח  בתעודת    חוזה  נקוב  ששמו  נהג  עבור  בלבד,  באופנועים  עצמית,  השתתפות 

   .להלן 8.3.6.2. סעיף ראוהביטוח. תניה זו היא לבחירת המבוטח. 

 מיוחדים בענף ביטוח רכב חובה הסדרים 8.3.2.

 מאגר מידע סטטיסטי  8.3.2.1.

בענף, ולקבוע על בסיסו הערכה של עלות הסיכונים בענף  דין לאסוף מידע    פי-עלהמוסמך  ,  מידע  מאגר

") והמאגר הסטטיסטירכב חובה  ביטוח רכב מנועי  תעריף הסיכון"-"  " בהתאמה). בהתאם לתקנות 

וניהול של מאגרי מידע),   דין להעביר למאגר    פי-על, חברות הביטוח מחויבות  2004-התשס"ד(הקמה 

על נהגים ברכב המבוטח, כפי שהגדיר הממונה, וכן על פרמיות,    המידע והפיקוח נתונים ומידע לרבות

 תשלומים ותביעות תלויות, בהיקף ובמועדים שנקבעו בתקנות האמורות. 
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,  השאר  בין ,  ישמשו  אשר  דוחות  ולהפקת,  לעיל  כאמור  המידע  מאגר  לניהול  האחראי   זכיין  מינה  הממונה

לאחרונה כתוצאה מהליך תחרותי    . הסיכון  תעריף  ולקביעת   בענף ביטוח רכב חובה   להערכת הסיכונים

(מנברא  ההון הוחלף מפעיל מאגר המידע ומונה מפעיל מאגר מידע חדש    קשו  תרשו  ידי- עלשהתנהל  

למשך שלוש השנים הבאות החל משנת  )  , שנבחר להחליף את חברת רון בינה אקטוארית בע"מבע"מ

2021.   

להלן)    8.3.2.4.תעריף הסיכון אינו מחייב את חברות הביטוח במישרין, אולם תעריף הפול (ראו סעיף  

לאישור    ידי-על נקבע   הממונה,  מבחינת  רלוונטי,  מדד  מהווה  הוא  ובנוסף  אליו  בהתייחס  הממונה 

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

חברות    מעת לעת.  מפרסם  שהוא  ותקנות  חוזרים, הוראות  באמצעות  עליהם  קחומפ   חובה  רכב  ביטוח

סיכונים   לסיווג  ובקריטריונים  הסיכון  בתעריף  שימוש  תוך  הפרמיות  את  לקבוע  רשאיות  הביטוח 

שנקבעו, וזאת כדי להתאים את פרמיית הביטוח לסיכון המבוטח. ווישור עושה שימוש במאגר המידע  

יל המאגר בשנים האחרונות, אשר כוללים מידע נרחב ונתונים רבים בדבר  הנ״ל ובדוחות שפרסם מפע

קטן  הוא  בפועל של ווישור  המצטבר  עלות הסיכון והמשתנים השונים, שכן בשלב זה ניסיון התביעות  

 יחסית. 

 הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים   -קרנית 8.3.2.2.

קרנית היא תאגיד סטטוטורי, שהוקם מכוח הוראות הפלת"ד, לצורך תשלום פיצויים לנפגעי תאונות  

דרכים, שאין באפשרותם לתבוע פיצויים מחברת הביטוח של הרכב הפוגע או הרכב בו נסעו, בשל אחד  

וברח); פגיעה על  (כגון פגיעת פגע  ידוע  לו כ-מהמקרים הבאים: המבטח אינו  יסוי  ידי רכב שלא היה 

פי הוראות צו פיצויים לנפגעי תאונות  -ביטוחי; המבטחת נמצאת בפירוק או מונה לה מנהל מורשה. על 

התשס"ג (תיקון),  הקרן)  (מימון  חובה  2003  -דרכים  רכב  ביטוחי  המשווקות  הביטוח  חברות  כל  על   ,

  ידיהן.- מהפרמיות (נטו) בגין פוליסות ביטוח רכב חובה שהוצאו על 1%להעביר לקרנית 

, על כל  2009-דרכים (מימון עלות אספקת שירותים), התש"ע  תאונותצו פיצויים לנפגעי    פי-עלבנוסף,  

, עבור כל הפוליסות שהוציא, כנגד העברת האחריות לכל  מהפרמיה ברוטו  9.4%מבטח להעביר לקרנית  

  ).8.3.2.3.  בהרחבה בהמשך בסעיף   ורא (  ההוצאות הרפואיות הכלולות בסל הבריאות, אל קופות החולים

, במקרה שבחשבונה  בענף ביטוח רכב מנועימחיל על קרנית הסדרי השבה לציבור המבוטחים    הפלת"ד 

 .  העולה על הנדרש למימון פעולותיה והבטחת יציבותהנצבר סכום 

 אחריות למתן שירותים רפואיים  8.3.2.3.

האחריות   ,2009משנת    חקיקההלתיקון    בהתאם הועברה  לנפגעי    הביטוחיתבמסגרתו  גוף  נזקי  בשל 

דרכים  קופות החולים,   תאונות  רפואייםצורך  ל  אל  שירותים  השירותים הקבוע    ,מתן  בסל  הנכללים 

") ובצו  חוק ביטוח בריאות ממלכתי"(  1994  –"ד  התשנלחוק ביטוח בריאות ממלכתי,    השניהבתוספת  

סעיף   לפי  הביטוח  (8התרופות  חברות  גובות  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  לחוק    הביטוח  מדמי 9.4%ז) 

ברוטו) השירותים    ,(פרמיה  אספקת  עלות  מימון  דרכיםהללו  לצורך  תאונות  סכום  ("  אלו  לנפגעי 

נכללים  ההשתתפות לגבי יתר השירותים הרפואיים שאינם  "). המבטחים ממשיכים להיות אחראים 

האמור אינו חל על אוכלוסיות מסוימות,  .  יאות ממלכתי ובצו התרופותבתוספת השנייה לחוק ביטוח בר

היתרו אזרחים  בין  שאינם  דרכיםש  ,נפגעים  תאונת  הוצאות    הביטוחיתהאחריות    ,במקרה  לכיסוי 

שמעבירה    , לקרנית  ווישור רפואי עבורם, נותרה של המבטחים. את סכום ההשתתפות מעבירה  הטיפול  ה

 מעבירו לקופות החולים.  הוא, ואותו למוסד לביטוח לאומי
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 ביטוח שיורי "הפול"  8.3.2.4.

- על הנדחים  הרכב כלי  של  הסיכונים  בעיקר את   לבטח  שתפקידו  גוף הוא  רכב  לביטוח   הישראלי  המאגר

בתקנות ביטוח רכב מנועי    מוסדר  השיורי  . הביטוח)השיורי  הביטוח(  חובה  הביטוח בביטוח  חברות  ידי

 . 2001  -(הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת תעריף) התשס"א

כיסוי  למשתמשי רכב מנועי, שלא השיגו  הפול נותן מענה    אובליגטורי,   הואמאחר שביטוח רכב חובה  

המסחריות הביטוח  חברות  אצל  ישיר  באופן  הם    ביטוחי  בפול  המבוטחים  עיקר  זו,  מסיבה  בענף. 

הייתה   שלרוב  בחסר,  פרמיה  הייתה  לאופנועים  הביטוח  פרמיות  האחרונות  בשנים  שכן  אופנועים, 

 מאופיינת בהפסדים חיתומיים, ולכן חברות הביטוח לא הסכימו לבטח סוג רכב זה.  

בשוק    אחרות  ביטוח  חברותביחס ל   כיום הם תחרותיים  ותעריפיו  דבר  לכל  ביטוח  כחברת  פועל  הפול

  חובה   רכב  ביטוח בתחום  הפועלות  הביטוח  חברות  כל.  בסוגי רכב מסויימים ובמאפייני נהגים מסוימים

של    היחסי   החלק   פי-על,  ברווחיו  או   הפול   בהפסדי  נושאת   מחברות הביטוח  אחת  וכל,  בפול  שותפות 

 .  החובה  רכב ווישור בשוק ביטוחי

הסופי שמשלמים ציבור המבוטחים בביטוח החובה, שנועד לסבסבד    מהתעריףמרכיב העמסה הוא חלק  

את טווחי מרכיב    מגדירהפקודת ביטוח רכב מנועי ״). מרכיב העמסה(" חלק מהגירעון השנתי של הפול

   ההעמסה האפשריים בתעריף ביטוח חובה, מתוך עלות הסיכון הטהור של ביטוחי רכב החובה.

ביטוח רכב חובה   בתעריףההעמסה הצפוי קובעת כי מרכיב  ביטוח רכב מנועי ת, פקודהדוחלמועד  נכון

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

ביטוח  פקודת  אך בעקבות תיקון ל  ,6.5%היה מקסימום  ההעמסה לביטוח אופנועים    מרכיב,  לאחרונה

, הוגדל הטווח של מרכיב ההעמסה הצפוי למימון  1.7.2018, מיום  2018-), התשע"ח23רכב מנועי (מס'  

- (לאחר מכן ירד ל  2018ביולי    1, וזאת בשנתיים שמיום  8.5%העלות לביטוח אופנועים למקסימום של  

 .  ). זאת, מתוך מגמה להוזיל (או לא לייקר) את פרמיות ביטוחי החובה לאופנועים8%

הפול לשנים   ווישור בהפסדי  היחסי של  כ   2020-ו   2019,  2018חלקה    3%  – וכ    1.69%- , כ  0.1%-הוא 

 (בהתאמה). 

 ") ISO("מאגר  מאגר מידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה 8.3.2.5.

  הקמה מאגר מידע מרכזי שהוקם במימון חברות הביטוח הפועלות בענף, מכוח תקנות ביטוח רכב מנועי (

מ  של  מידע),וניהול  של  2004-התשס"ד  אגרי  נכון  בתמחור  הביטוח  לחברות  לסייע  נועד  המאגר   .

ביטוח הן בשלב החיתום לפני עריכת הפוליסה והן בשלב הטיפול בתביעות.   הונאות הפוליסות ובאיתור  

לבין כל חברות הביטוח    נה, מכוח הסכם שבי פרטית  חברה  ידי- עלומנוהל    2006המאגר הוקם בשנת  

 הממונה.  ו  הפועלות בענף

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

מקוונת במאגר בעת תהליך חיתום, למעט    הטון או אופנוע, מבלי שבוצע אימות בשאילת  3.5מסחרי עד  

 חריגים המפורטים בחוזר. 

   המוסד לביטוח לאומיתביעות שיבוב של  8.3.2.6.
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"), קובע כי במקרה בו שילם  הביטוח הלאומי  חוק("  1995-הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה   הביטוחחוק  

המוסד לביטוח לאומי גמלה לזכאי, בעילה המהווה גם עילה לחייב צד שלישי, לשלם פיצויים לאותו  

") לתבוע מאותו צד  ל"המלזכאי לפי פקודת הנזיקין או לפי הפלת"ד, רשאי המוסד לביטוח לאומי ("

 שלישי פיצויים על הגמלה ששילם או שהוא עתיד לשלם.  

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

את   להגביר  בכדי  הביטוח,  חברות  לבין  הלאומי  לביטוח  המוסד  בין  נהוג  שהיה  ההתחשבנות  מנגנון 

יעילות הסדרי ההתחשבנות, שנגעו לתשלום פיצויים לפי הפלת"ד. במסגרת השינוי, הוחלט לתקן את  

בסעיף  ההסד הקבוע  לביטוח  328ר  המוסד  בין  הנערכת  התחשבנות  בדבר  הלאומי  הביטוח  לחוק  (א) 

לאומי לבין חברות הביטוח בגין תשלום פיצויים על הגמלה ששילם או שעתיד לשלם המוסד לביטוח  

לאומי לנפגעי תאונות דרכים לפי הפלת"ד, כך שייקבע שחברות הביטוח יעבירו סכום קבוע שנתי לכיסוי  

אושר בקריאה שנייה ושלישית    2019  לשנת המדינה    תקציב ותן, בהתאם לתקנות שיקבע שר האוצר.  חב

התיקון בחוק הביטוח הלאומי יכנס לתוקף במועד כניסת התקנות  .  2018כנסת ישראל במרץ    ידי-על

(שיקבעו   התחילה"לתוקף  שאמועד  תאונות  על  ויחול  תאונות  י")  על  וכן  ואילך  התחילה  במועד  רעו 

בתנאי שהמוסד לביטוח לאומי לא הגיש תביעה או דרישה    ,למועד התחילה  2014בינואר    1עו בין  שאר

 .  לתשלום בגינן

העברת סכום שנתי ממבטח למוסד בעד  (  הביטוח הלאומי  טיוטת תקנות  פורסמה   2019ביוני    12ביום  

את הסכום הכולל שעל המבטחים להעביר למל"ל  בין היתר , המגדירה 2019- , התשע"ט)תאונות דרכים

בגין סכומי השיבוב, אופן חלוקת הסכום ועדכונו, וכן הוראות בקשר לסכומים שעל המבטחים להשיב  

 שהמל"ל לא הגיש לגביהן תביעות למבטח., 2018-2014למל"ל בגין מקרים שקרו בין השנים 

צר, לעניין הסכום שיועבר למוסד לביטוח  ידי שר האו- חלף תקנות שיותקנו על  ,החברה  ידיעת  למיטב

, לפיו חברות הביטוח ישלמו  במסגרתו גובש הסדר אשר טרם אושר  שא ומתןהתנהל מלאומי בגין העבר,  

מיליארד    1בסך כולל של    2020-2014מקדמה בגין חובות עבר ביחס לתביעות ביטוח שהוגשו בין השנים  

בין חברות הביטוח כך שכל חברה תשלם מקדמה מסך פרמיות הביטוח שגבתה בגין   יתחלקש"ח, אשר 

ידיעת    למיטב.  2018-2014פוליסות ביטוח רכב חובה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי, שהופקו בין השנים  

 . במקדמות חלק להעביר  נדרשתאינה  ווישור , בשלב זה החברה

פעה הצפויה של הסדר השיבוב החדש על פעילות  של החברה להעריך את ההש  ביכולתה  אין ,  זה  בשלב

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

דרש להעביר למל"ל, ובהשפעתה של התייעלות תפעולית  ישייקבעו כסכום הקובע והסכום החד פעמי ש 

 אפשרית כפועל יוצא ממנגנון זה.

 וינוגרד וכניסתן לתוקף של תקנות ההיוון המלצות ועדת   8.3.2.7.

ריבית ההיוון בה השתמש המוסד    שיעור מונתה ועדת וינוגרד על מנת לבחון את גובה    2014בחודש יוני  

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  

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

על רקע ירידת הריבית בשנים האחרונות, וכן על עדכון התשלומים    2%, לשיעור ריבית של  לאומילביטוח  

שיעור ועדכונו כל ארבע שנים  ההתיקון כלל מנגנון לקביעת לפי תוחלת החיים הנוכחית, הגבוהה יותר.  

 . ממשלתיותבהסתמך על תשואות ממוצעות של אגרות חוב 
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נכנסו לתוקף תקנות הביטוח הלאומי (היוון)    2017באוקטובר    1בהמשך להמלצות ועדת וינוגרד, ביום  

חייב את חברות  הריבית  שינוי  שאימצו את המלצות הועדה.  ")  תקנות ההיוון("  2016-(תיקון), התשע"ו 

, ומרביתן ביצעו  ה לרכבהביטוח להגדיל את הרזרבות שהן שומרות לתביעות כאלה ובייחוד ביטוחי חוב 

לה   היתה  ולא  הואיל  כזו  הפרשה  ביצעה  לא  ווישור  הכספיים.  בדוחות  ניכרים  סכומים  של  הפרשה 

 פעילות בתקופה הרלוונטית. 

 ועדת קמיניץ  8.3.2.8.

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

ו  בנזיקין,  לגוף  נזק  לזה  הפיצויים בשל  בנזיקין  ההיוון  ריבית  יש להתאים את שיעור  זה, האם  בכלל 

לאורך השנים, שאלה זו הגיעה לפתחם של בתי המשפט בערכאות  , שכן  שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי

 .  השונות, אשר פסקו בעניין פסיקות סותרות

קי ואם יש להתאים  לבחון את סוגיית ריבית ההיוון המתאימה לחול על פיצוי נזיועדת קמיניץ התבקשה  

ההיוון   ריבית  שיעור  ועדת    בנזיקיןאת  ההיוון.  בתקנות  שנקבע  אין    קמיניץלזה  כי  למסקנה  הגיעה 

להשוות את ריבית ההיוון הנזיקית לזו הקבועה בתקנות ההיוון וקבעה כי גובה ריבית ההיוון יישאר  

כי ניתן יהיה לשנות את ריבית ההיוון שנקבעה, בהתאם  ועדת קמיניץ  . עם זאת המליצה  3%בשלב זה  

המתקבלת מהשקעה באג"ח    למנגנון בדיקה שיבוצע אחת לשנתיים, על בסיס בדיקה ביחס לתשואה

שנים בחצי השנה שקדמה לאותו מועד. ככל שתמצא חריגה של למעלה    25לתקופה של    AA  קונצרני

הריבית   שיעור  יעודכן  מסוים,  לכיוון  ("  ידי-עלמאחוז  הכללי  העדכוןהחשב  למעט  מנגנון  וזאת   ("

 בנסיבות חריגות, כמפורט בהמלצות הועדה.

בהתבסס בין היתר על המלצות וועדת קמיניץ, כי    13,המשפט העליוןבית  פסק    2019  באוגוסט  8יום  ב

כפי שנקבע בתיקון תקנות    2%ולא יותאם לשיעור של  (   3%שיעור ריבית ההיוון בנזיקין ימשיך לעמוד על  

התייחס  אימץ את מנגנון העדכון וכן  , עד להכרעה אחרת של המחוקק. פסק הדין  וסד לביטוח לאומי)המ

גם לריבית ההיוון בתביעות שיבוב של המוסד לביטוח הלאומי, וציין, כי מן הראוי שריבית ההיוון לצורך  

 המל"ל תהיה זהה לריבית ההיוון בנזיקין.  ידי-עלהשיבוב  

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

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

הגמלאות   סכומי  את  לנכות  הצדדים  הסכמת  בתוקף  תעמוד  מתאים,  חקיקה  לתיקון  עד  הביניים 

  בקשה  2019  ספטמבר  בחודש  הוגשה  הדין  פסק  על.  3%מתגמולי הביטוח למבוטחים לפי ריבית היוון של  

התפרסם פסק דין של בית המשפט העליון, בערעור שהגיש    2020בספטמבר    17ביום  .  נוסף  דיון  לקיום

כי "קריאתו" למוסד    ת המשפטהמוסד לביטוח לאומי כנגד מועצה אזורית מגילות ים המלח, ובו קבע בי

  2%ריבית, ולא לפי   3%ו לפי הלכת קמיניץ, להוון את דרישות השיבוב שלפסק הדין ב לביטוח לאומי, ב

. בהתאם,  ההלכה היא הנחיה מחייבת כל עוד לא שונה הדין בעקבות  ,  למרות הוראות תקנות ההיוון

העליון את סכום השיבוב המגיע למוסד לביטוח לאומי מהמועצה האזורית מגילות  בית המשפט  היוון  

העליון לדחות את    ת המשפט ת ביהתפרסמה החלט  2020בנובמבר    10ביום   .3%  ים המלח לפי ריבית של 

הבקשה לדיון נוסף בהלכת קמיניץ. לפיכך, פסק דין זה נותר בעינו. להערכת החברה, שורת החלטות זו  

מעגנת את הלכת קמיניץ ומחילה אותה מפורשות על המוסד לביטוח לאומי. מכל מקום ובהתחשב בכך  

 
 .")קמיניץ הלכת (" המאגר הישראלי לביטוחי רכב נ' פלוני  17/3751ע"א   13
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בשנת    ווישורש פעילותה  את  באמור  ,  2018החלה  אין  זה  תוצאות  בשלב  על  מהותית  השפעה  לעיל 

 .הפעילות של החברה

 הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין חברות הביטוח  8.3.2.9.

  דרכיםבמקרה בו מעורבים בתאונת דרכים יותר מכלי רכב אחד הפלת"ד וצו פיצויים לנפגעי תאונות  

תשס"א המבטחים),  בין  הפיצויים  נטל  לחלוקת  החציה("  2001-(הסדרים  הסדרים  צו  קובעים   ,("

 לחלוקת נטל הפיצויים:

 בתאונת דרכים שבה מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל מבטחת האחריות    -נפגע בתוך הרכב

 סבר לעיל. לנזקי הגוף של נוסעי הרכב המבוטח אצלה, בהתאם לעיקרון "האחריות המוחלטת" כמו

 בהתאם לצו החציה, במקרה של תאונת דרכים שבה היו מעורבים רכב קל אחד או   -כבד -קל הסדר

טון ולמעט אוטובוס) לבין רכב   4יותר (רכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  

להסעת  למעט רכב מסחרי בעל היתר    ,טון  4כבד אחד או יותר (רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על  

  50%נוסעים או יותר ולמעט אוטובוס), תשיב מבטחת הרכב הכבד למבטחת הניזוק ברכב הקל    7

 מכלל הפיצויים אשר שולמו על ידה.  

 רכב של    - אופנוע-הסדר  שיעור  הרכב  מבטחת  תשיב  ואופנוע,  רכב  מעורב  היה  בה    75%בתאונה 

 ה. מהפיצויים שתשלם מבטחת האופנוע למשתמש הניזוק אשר מבוטח אצל 

 עתודות  8.3.2.10.

  חישוב)(ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח   לתקנות   בהתאם   נערך   כללי   בביטוח  ביטוח   עתודות   חישוב 

ביטוח וניהול   הון"בפרק    1  פרק  להוראות  ובהתאם   ,2013- ג"התשע),  כללי  בביטוח  עתודות    מדידה 

  והוראות  כללי  ביטוח  התחייבויותלמדידת    הנחיות,  היתר  בין,  כולל  הפרק.  חוזר המאוחדב "  סיכונים

מיטבי,  ביטוח  עתודות  לעניין   גובה   וקביעת,  ענפים  קיבוץ,  כספי  דיווח  לצורך  העתודות  לחישוב  נוהג 

מאחר    .המאזן  יום  לאחר  סיכונים  ובגין  המאזן  ליום  הסמוכים  זמן  בפרקי  פוליסות שנמכרו  בגין  העתודה

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

 רווחיות תחום זה. 

 ובהיצע  בביקוש ושינויים מגמות, עיקריים שווקים 8.3.3.

מוצר אחיד המאופיין    ארוב חברות הביטוח בישראל פועלות בענף ביטוח רכב חובה. ביטוח רכב חובה הו

 .  לרכוש אותו, כתנאי לנהיגה ברכבפי דין - עלחובה יש  מאחר ו, בביקוש קשיח

היקף המכירות בענף ביטוח רכב חובה והתחרות מושפעים, בין היתר, מהגידול ההולך וגובר במספר  

 לתחום פעילות זה.    ובכללם חברות הביטוח הדיגיטליות כניסת מבטחים חדשיםמו  ,כלי הרכב בישראל

ות בענף זה בין היתר באמצעות האפשרות לערוך השוואת תעריפים  בשנים האחרונות הוגברה השקיפ

   .רשות אשר הביאה לגידול בתחרות בענףהבאתר האינטרנט של 

היתר,   בין  מושפעת,  להיות  עשויה  זה  בענף  הרווחיות  התחרות,  משיקולי  המושפע  לתמחור  מעבר 

משינויים בהיקף תביעות שיבוב ומשינויים  משינויים בכמות תאונות הדרכים וחומרת הפציעות מהן,  

  ,הרווחיות המושגת מושפעת.  זה של נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים  ףבחקיקה ובפסיקה הנוגעים לענ

  , שווקי ההוןומהתעריפים, כמו גם משינויים בשיעורי הריבית  בענף  מהתוצאות החיתומיות   בין היתר, 
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האינפלציה וענף  ובשיעורי  היות  רכב  ,  הנובעת    ןמתאפיי   חובהביטוח  יחסית  גבוהה  עתודות  ברמת 

 . (קרי, ענף בעל "זנב ארוך") ממרווח זמן ניכר בין מועד קבלת הפרמיות עד להשלמת הטיפול בתביעות 

   בהיקף הפעילות בענף ביטוח רכב חובהשינויים  8.3.4.

ובו נרשם גידול    ,ווישורענף ביטוח רכב חובה הוא אחד משני הענפים המרכזיים בפעילות    דוחלמועד ה

בפעילות   המשמעותי  פרסום  למועד  ועד  ווישור  של  פעילותה  תחילת  השיווק  דוחממועד  על    נעשה. 

בפעילות ישירה מול מבוטחים ולקוחות  הן    ווישור- ו  ת של החברהות הדיגיטלי ות הטכנולוגיוהתשתי

הדיגיטל,  הן  פוטנציאליים,   לעולמות  זיקה  בעלי  סוכנים  עם  פעולה  רכבים  והן  בשיתוף  ציי  בביטוח 

יכולות הטכנולוגיים  לפעול באמצעות ה  ,באמצעות ווישור  ,החברהמאפשרת  שגם להם  ,  וקולקטיבים

ו  םודיגיטליי יעילה  לפעילות  רכביהם  (  מיםמתקד   יםשירותמתן  שלה  את  מבטחים  לא  רבים  ציים 

 .רכב רכוש אלא בביטוח חובה בלבד) בביטוח

לשיווק פוליסות רכב חובה (ורכוש), עם ממשק    B2C- ה  מערכת את  ווישור  השיקה    2019במהלך שנת  

-ה  מערכתהשקת    פשוט וידידותי, המציע חווית לקוח חדשנית להליך ההצעה והרכישה של הפוליסה.

B2C  בענף הביטוח במטרה    בין השאר,,  כאמור היא דיגיטציה  תולדה של מדיניות הרשות המקדמת 

הביטוח   לענף  שחקנים חדשים  של  כניסתם  לעודד את  לשיפור השירות,  ווישורבישראל  להביא    כגון 

    ולהביא להוזלת פרמיות והגברת השקיפות ללקוחות.  ")ליברהחברה לביטוח בע"מ (" ליברהו

משבר הקורונה במהלך    אגב  האוכלוסיה  עלשיושמו במדינת ישראל    השונות  המגבלותהחברה,    להערכת

 . זה ענףב החיתומיותמהותית בתוצאות   לפגיעה  גרמוילא   2020שנת 

השפעת משבר הקורונה על התוצאות החיתומיות בענף ביטוח רכב בדבר  הערכת החברה האמורה לעיל  

בגדר  חובה   פני עתידהיא  צופה  ניירות ערך, המתבסס  מידע   ואומדנים  הערכותעל    כהגדרתו בחוק 

בהתאם, המידע  . בלבד החברה בשליטת ואינו הדוח למועד נכון החברה בידי המצויים סובייקטיביים

 ואינן   בחברה  תלויות  שאינן  מסיבותכאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית,  

מהתמשכות  ,  החלטות הממונה, התנהגות מתחרי ווישור ולקוחותיה  ובכלל זה  זה  ובכלל,  בשליטתה

להשפיע    העשוייםשינויי חקיקה ושינויים רגולטוריים אחרים  ,  והחרפתומשבר הקורונה לאורך זמן  

 להלן. 28. בסעיף המפורטיםהתממשות אילו מגורמי הסיכון  וכןעל פעילות ווישור והחברה 

 בענף ביטוח רכב חובה תחרות 8.3.5.

חברות    15,  הדוחידיעת החברה, בהתאם לפרסומי רשות שוק ההון, בישראל פועלות, נכון למועד    למיטב 8.3.5.1.

 רכב חובה.   ביטוחביטוח (ובנוסף קרנית והפול) אשר עוסקות בענף 

  ספטמבר -לתקופה ינוארפי נתוני הדוחות של רשות שוק ההון סך הפרמיות מענף ביטוח רכב חובה  -על

שנת   המהווים    אלפי  4,267,307-בכ הסתכמו    2020של  תחום    23.4%-כש"ח,  בענפי  הפרמיות  מסך 

בשוק   הכללי  של  בישראלהביטוח  קיטון  המהווים  לס  0.9%- כ,  הפעילות    ךביחס  בתחום  הפרמיה 

אשתקד. מקבילה  כ כ  כמות  לתקופה  סוגי  שנת נכון    בישראל  הרכב  לי ל  לנתוני  2020  לסוף  בהתאם   ,

ביחס לכמות הכלים בחודש   2.5%-כשהם גידול של    3,689,773 -כהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנה  

בכ  2020בשנת    יוני אשתקד.  הנאמדת  רכבים חדשים  במסירת  ירידה  לאשתקד    15%  - נרשמה  ביחס 

השלישי) שהצטמצמה החל מהרבעון  יותר  משמעותית  ירידה  נרשמה  השנה  של    . (במחצית הראשונה 

צמחה באופן    ווישור  ,פעילותה  תחילת  מאז,  2020  בשנת  בשוקבסך הפרמיות בענף זה  למרות הירידה  

  השני   ברבעון (  3.5%-כשל השנה הנו    השלישי לסוף הרבעון    נכון   משמעותי בתחום זה ונתח השוק שלה 
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.  )חדש  משמעותי   ציי   קליטת מ  נובע  שלישיה  ברבעון  הגידול.  2.7%-כ  על נתח השוק    עמד   2020  שנת  של

שרוב החברות בשוק מנפקות תעודה פיזית, ווישור שולחת למבוטחיה בדרך כלל, תעודה דיגיטלית    בעוד

   ."להדוא הנשלחת באמצעות  

 

 ביטוח וחיסכון  רשות שוק ההון דוחות כספיים  נתוני בסיס על הגרף  

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

אחידים, בהתאם לפוליסה התקנית. כמו כן קיימת שקיפות מחירים ללקוחות, זמינות מידע השוואתי  

  .רשות העל תעריפים ותנאים, לרבות באתר האינטרנט של 

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

ידי חברות הביטוח. הגם שבדרך כלל מבוטחים רוכשים ביטוח  -יקרה על המחיר והשירות הניתן עלבע

לתחרות   בשל המודעות הצרכנית  כיום  או מקיף),  שלישי  (צד  רכוש  רכב  לביטוח  במקביל  חובה  רכב 

  יותר צרכנים מבעבר בוחרים לרכוש ביטוח רכב חובה וביטוח נראה שוהמעבר לתעריפים דיפרנציאליים,  

 רכב רכוש בחברות ביטוח שונות.  

החברה,   ווישורלהערכת  של  מתחרות  היתרון  פני  דיגיטלית,  יהעל  ביטוח  חברת    נובע   ,בהיותה 

רכישת הפוליסות באופן מקוון, באתר  תהליכי  להשלים את  של הלקוחות הפוטנציאלים  האפשרות  מ

ווישור של  וללא  ,  ותומהיר   ותקלב,  האינטרנט  מקום  ומכל  זמן  שיווקבכל  בגורמי  תוך קבלת    ,תלות 

דיגיטלי מקצה לקצה  ,אטרקטיבית  פרמיה ווישור כמבטח  ביעילות המובנת של    . בין היתר בהתחשב 

וקולקטיבים  , ציים  ומספקת לסוכנים  ערוצי הפצה נוספיםבגם  ת  תומכווישור  של    מערכת הליבהבנוסף,  

ווישור  העימ הליך  מתקדמים  ממשקים    עובדת  את  השירות  את  ו   פוליסותהת  הפקהמייעלים  רמת 

   .שנותנת החברה בתחום זה

. )"מדד השירות"( שירות של חברות הביטוח  ה מדד  מדי שנה את  מפרסמת הרשות    2015משנת  החל  

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

על מבוסס  והוא  חובה  רכב  ביטוח  בענף  לרבות  הבאים:  בישראל,  טיפול    הרכיבים  תביעות,  תשלום 

בלקוחות, תלונות ציבור, זמן מענה טלפוני וחדשנות ושירותים דיגיטליים. החברה מעריכה שהתחרות  

חיתום איכותי. ובביצוע  הביטוח, בשירות  ביטוח רכב חובה תמשיך להתמקד בתעריפי  הרשות    בענף 

את הרכיבים במדד בהם הנתונים אפשרו  רק  ה  ופרסמ   בענף ביטוח חובה,  ה של ווישורמדדה את פעילות

   קבלת ציונים אמינים על בסיס פעילות בהיקף המינימלי הנדרש.
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לשוק, האלטרנטיבה שהיא מציעה לעומת המתחרים, לרבות שירות  של ווישור  החברה סבורה שכניסתה  

דיגיטליים מתקדמים  ופתרונות  הוגן  לצד מחיר  וזמין,  שקוף  שונים  יעיל,  רכב  שהיא השיקה  לסוגי   ,

  בעיקר  להגיע  צפוי  הבאות  בשניםשל ווישור  העיקרי    הגידול .  2020נתח השוק שלה בשנת  הביאה להגדלת  

 . החברה של הישירה  הדיגיטל מפעילות

  2020הגדלת נתח השוק של ווישור בענף ביטוח רכב חובה בשנת  בדבר  הערכת החברה האמורה לעיל  

בגדר   פהיא  צופה  עתידמידע  המתבסס  ני  ערך,  ניירות  בחוק   ואומדנים  הערכותעל    כהגדרתו 

בהתאם, . בלבד החברה  בשליטת ואינו דוחה  פרסום  למועד נכון החברה בידי המצויים סובייקטיביים

  בחברה  תלויות  שאינן  מסיבות המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית,  

זה  זה  ובכלל ,  בשליטתה  ואינן ולקוחותיה  ובכלל  ווישור  מתחרי  התנהגות  הממונה,  ,  החלטות 

זמן   לאורך  הקורונה  משבר  אחרים  ,  והחרפתומהתמשכות  רגולטוריים  ושינויים  חקיקה  שינויי 

 .להשפיע על פעילות ווישור והחברה העשויים

 עיקריים מתחרים  8.3.5.2.

הראל חברה    הןבענף ביטוח רכב חובה  בישראל  של ווישור  מתחריה העיקריים    למיטב ידיעת החברה, 

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

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

הכשרה    ,")שלמה"), שלמה חברה לביטוח בע"מ ("איילון"), איילון חברה לביטוח בע"מ ("ישיר   ביטוח("

") בע"מ  לביטוח  ("הכשרהחברה  בע"מ  לביטוח  חברה  כלל  בע"מ  ללכ"),  לביטוח  חברה  ושומרה   ,("

חלק ממתחריה העיקריים של ווישור פועלים לפיתוח והקמת ממשקים דיגיטליים בעבור  ").  שומרה("

תאריך    לקוחותיהם.  לאחר  לשנת  לדוגמא,  הכספיים  השיק2020הדוחות  ישיר  ביטוח  המותג    ה,  את 

 . " אשר נועד להתחרות בתחום הביטוח הדיגטלי9"  ההחדש של

באמצעות ביצוע מעקב    ביטוח רכב חובה  בענףמתמודדת עם התחרות    ווישור  - התחרות  עם   התמודדות 8.3.5.3.

, תוך בדיקה מתמדת  ווישור וכן השוואתם לתעריפי המתחרים  פי תוצאות - מתמיד אחר התעריפים על

נפח מנוע, גיל נהגים, ותק    דוגמת  הקבועים בדיןפי פרמטרים  -על  ,פיםהאפשרות לעדכן את התערי  של

בעלי פרופיל    המאפשר התמקדות בלקוחות פוטנציאלים  ייצירת תעריף דיפרנציאל לצורך    "בוכיו נהיגה,  

באמצעות    פעולות שוטפות לשיפור מתן השירות שניתן למבוטחים  נקיטת  סיכון ביטוחי רצוי על ידה.

וייעול    הלקוחות באמצעים השונים העומדים לרשות החברה  ביצוע סקרי שביעות רצון וניטור תגובות

 .התהליכיםמתמשך של 

ואימות נתונים בזמן    ,חיתום  לבצעפועלת במסגרת האמצעים המותרים בדין על מנת    ווישורבנוסף,  

מתהליך    ,אמת   ויכולת   שלה  המתקדמות  המידע  מערכות  באמצעות לביטוח,    ההצטרפותכחלק 

  הוזלה   מאפשרתפועלת ביעילות תפעולית ה  ווישורהיברידית,    דיגיטלבתור חברת    .שלה  האינטגרציה

  ממשק ,  הוה גב  וזמינותלעומת מתחריה, תוך הענקת חווית שירות    ,דמי הביטוח אותם היא גובה  של

. ווישור משתתפת במכרזים ומתמודדת באופן תחרותי תוך סלקטיביות חיתומית  דינאמיו  חדשני,  שקוף

הן   ולקולקטיבים  רכב  לציי  חובה  לביטוחי  יעודיות  התקשרויות  יוצרת  וכן  זה  בתחום  עסקאות  על 

טון והן לרכבים מיוחדים    3.5בהתקשרות ישירה והן באמצעות סוכנים, הן לרכבים פרטים ומסחרים עד  

 החברה פועלת גם מול מועדונים וארגונים צרכניים להרחבת הפעילות של ענף זה. .  טון 3.5ורכבים מעל  
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חובה 8.3.6. רכב  ביטוח  ענף  ושירותים  סוגי    -מוצרים  כל  על  החל  אחד  מוצר  כולל  חובה  רכב  ביטוח  ענף 

הפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה. ביטוח רכב חובה, כשמו, הוא מנדטורי. על כן, שימוש    -הרכבים

ש מפיק  ברכב  המבטח  הביטוחי,  הכיסוי  להוכחת  פלילית.  עבירה  מהווה  חובה  בביטוח  מבוטח  אינו 

ביטוח רכב החובה והתעודה המופקת מכוחו הם אחידים, והמוצר המשווק  תעודת ביטוח רכב חובה.  

המשווק   מוצר  אותו  הינו  האינטרנט  באתר  הפרטיים  לללקוחות  רכב  קולקטיביים גם  ללא  ולציי   ,

ידי הממונה, למבטח קיימת  -. מעבר לפרמטרים מוגדרים מראש ומאושרים על שונים  או  כיסויים נוספים

בהפחתת   הפחתת  גמישות  באמצעות  ברוטו  הדמים  הפרמיה    קיימת  בהםבמקרים  המירבי  שיעור 

אינטרנטי  של  במצב  לדוגמא,  כן  לעשות  הצדקה  להערכתו   בסעיףהתייחסות    ו(רא   ישירה  תמכירה 

רשאי המבטח להשתמש בנוסחת תעריף שונה בכפוף  ציים וקולקטיבים    לגבי כן,    כמו   .)להלן  8.3.7.8.

שלכאורה קיים בענף ביטוח הרכב חובה מוצר אחד,    הגם  .להלן  8.3.7.7.  בסעיףלאישור הממונה כמפורט  

  בהתאם הבדלים מסוימים,  בכל זאת מספר סוגי פוליסות ביטוח רכב חובה מיוחדות, שיש ביניהן  ישנם  

פוליסות רכב    המבוטח והשימושים בו, לרבות בקשר למאפייני נהגים הצפויים לנהוג ברכב.  לסוג הרכב

 ידי ווישור הן: -המשווקות עלמיוחדות  חובה 

יבואנים, מכוני    גוןכ  ,לעוסקים בסחר כלי רכב ממונעיםפוליסה המיועדת    - ושלט במבחןפוליסת סחר   8.3.6.1.

נהוג בכלי הרכב השונים (ללא הגבלה על כלי  ל בעסק  הפוליסה מאפשרת לעובדים השונים    בדיקה ועוד.

  ן ו גהגבלות שונות כבפוליסה  יחד עם זאת, יש    .במסגרת הפעילות שלו  אשר נמסרים לעסק  ,רכב ספציפי)

 המורשה לנהוג מטרות השימוש ועוד. 

בגין אבדן השתכרות או בעד    ,השתתפות עצמית  פוליסה הכולל  -ביטוח לאופנועים עם השתתפות עצמית 8.3.6.2.

שאי  הביטוח. נזק  בפרמיית  הנחה  תמורת  ממון,  נזק  הכולל  נו  חובה  ביטוח  תעודת  שנרכשה    ת ככל 

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

 .הנקוב הרשאי לנהוג באופנוע 

ומוניות  8.3.6.3. לאופנועים  בשם  נקובים  לנהגים  רק    -פוליסה  כיסוי  בתעודת  מעניקה  נקוב  ששמם  לנהגים, 

 החובה, וניתן כיום לשווקה במוניות ואופנועים בלבד. 

 מאפייני הפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה  8.3.7.

תנאי חוזה ביטוח רכב חובה הם אחידים ונקבעו בתקנות חוזה ביטוח רכב חובה, הקובעות    -אחידות  8.3.7.1.

בהתאם, התחרות בענף זה מתמקדת  בפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה.    שיופיעואת נוסח התנאים  

 . לעיל  8.3.5. בסעיףבעיקר במחיר ובשירות כמתואר 

הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה מעניקה כיסוי ביטוחי לבעל הרכב, המחזיק והנוהג    -היקף הכיסוי  8.3.7.2.

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

 או עקב השימוש ברכב המבוטח למטרות תחבורה.    ידי -עללנוסעים ברכב ו/או להולכי הרגל, אשר נפגעו  

  הכיסוי הביטוחי בענף ביטוח רכב חובה הוא בהתאם לפלת"ד, שקובע כי  -) No Faultריות מוחלטת (אח 8.3.7.3.

האחריות של בעל הרכב, המחזיק או הנוהג בו, היא מוחלטת ולפיכך זכאות הנפגע בתאונת דרכים לפיצויים  

 . לפיצוי   עם זאת, הפלת"ד קובע חריגים לאחריות שבגינם תישלל הזכאות אינה תלויה בהוכחת אשם.  

  שבעתקופת ההתיישנות בענף ביטוח רכב חובה היא    -) tailLongהתיישנות ומשך התביעות (זנב ארוך,   8.3.7.4.

ההתיישנות,    ,שנים לחוק  מתחילה  .  1958-התשי"חבהתאם  ההתיישנות  תקופת  קטין,  של  במקרה 

תביעות הביטוח בענף זה מאופיינות בתקופת בירור ארוכה יחסית,  .  18להימנות מהגיעו של הקטין לגיל  
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ווישור   ולרוב חולפות מספר שנים בין מועד קרות האירוע הביטוחי לבין מועד סילוק סופי של התביעה.

בביאור   כמפורט  זה,  בענף  התלויות  התביעות  סכום  את  לקבוע  אקטואריות  בהערכות    3משתמשת 

 .2020 לשנתלדוחות הכספיים  

מי שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים כהגדרתה בפלת"ד וקמה לו עילת תביעה לפי הפלת"ד,    -הייחוד עיל 8.3.7.5.

 הפלת"ד, ואינו רשאי לתבוע לפי פקודת הנזיקין.   פי-עלרשאי לתבוע רק 

למעט קיומה של תקרת פיצויים למרכיב נזק שאינו נזק ממוני והגבלת הכיסוי    -היקף ודרכי הפיצוי 8.3.7.6.

 מהשכר הממוצע במשק, הכיסוי הביטוחי אינו מוגבל בסכום.  3ת לעד פי לאובדן השתכרו

הפרמיות בענף ביטוח רכב חובה הן דיפרנציאליות, מפוקחות ונקבעות בהתאם למגבלות    -דמי הביטוח 8.3.7.7.

שאושרו   במשתנים  שימוש  תוך  הביטוח  דמי  את  קובעות  הביטוח  חברות  הממונה    ידי-עלהדין. 

להתאים את פרמיות הביטוח לסיכון המבוטח. המשתנים כוללים, בין  "). המשתנים נועדו  המשתנים("

  היתר, את נתוני הרכב (כגון: סוג רכב, נפח מנוע, כריות אויר, מערכות בטיחות למניעת תאונות וכו'); 

סוג השימוש ברכב (כגון: רכב השכרה, הובלת חומרים מסוכנים וכו') וכן נתוני נהג (כגון מין, גיל, וותק  

ניתן לקבוע פרמיות שונות לביטוח רכב חובה לציי רכב,  פר תאונות, מספר השלילות ועוד).  מס   נהיגה

 ובלבד שניתנה הודעה לתעריפי ציי הרכב לממונה ולא התקבלה התנגדות. 

הסדרים לקביעת דמי ביטוח    להלן) קובע  9.3.1.  סעיף   ראוהחוזר המאוחד (  -שיעור דמים מקסימאלי  8.3.7.8.

ביטוח כללי  ב  הדןבענף רכב חובה שרשאי מבטח לגבות ואופן הגשתם לאישור הממונה. בהתאם לפרק  

אחיד לכל    א הביטוח נטו) הובחוזר המאוחד, מרכיב פרמיית הסיכון שבתעריף ביטוח רכב חובה (דמי  

המבטח.   אצל  מאפיינים,  אותם  בעלי  תשלום  המבוטחים  תכלול  החובה  ביטוח  פרמיית  לכך  מעבר 

רשאי לגבות    ). המבטח8.3.2.3.  ףהרפואיות (כמפורט בסעי  והוצאות)  8.3.2.2.בסעיף    כמפורטלקרנית (

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

בלבד הדמים  למרכיב  ביחס  לגבות    .הנחות  רשאי  שמבטח  המקסימלי  המינהל  הוצאות  הנו  שיעור 

להשתמש בנוסחת תעריף שונה,    רשאי המבטח  ציי רכב). בגין  8%פול מדובר על שיעור של  (ב  16.25%

 . ממונה, כמפורט לעיללבכפוף להודעה מראש 

   .2020 לשנת הכספיים לדוחות 4ראו ביאור   -פילוח הכנסות לפי ענפים 8.3.8.

 ענף רכב חובה  לקוחות 8.3.9.

בענף רכב חובה    ווישור, תמהיל הלקוחות של  כמבטח  ווישור  שלעם תחילת פעילותה    ,2018בעוד שבשנת  

  מספר ב  הן   ,תמהיל הלקוחות  התרחב   2020-ו  2019מהשנים    החל היה מבוסס בעיקר על צי רכב אחד,  

  החלה   במהלכו,  2019  לשנתהאחרון  רבעון  מה  בפרט  וזאת,  פרטייםה  לקוחותה  בכמות  והןרכב,    ציי

 . שלה אינטרנטיהממשק  הבאמצעות  מול מבוטחים פרטיים לפעול  ווישור 

הביטוחי המוצר  פרטיים    בעוד  לקוחות  בין  שונות  קיימת  חובה,  רכב  בביטוח  אחיד  הוא  המשווק 

ל מאפשרת  וקולקטיבים  ציים  מול  ההתקשרות  קולקטיביים.  מספר    ווישור ללקוחות  את  להגדיל 

המבוטחים שלה בזמן קצר, לנסות לגדר את הסיכון שלה על ידי קבלת העבר הביטוחי ולימוד ניסיון  

, בחלק מהמקרים הגביה  ניתוחים מתקדמיםו/או הצי תוך הפעלת    של הקולקטיבהפרטני  התביעות  

 מתבצעת מול גורם אחד (חשבות) ולא מול לקוחות פרטיים מרובים.  

  ביסוס מותג הקבוצה ובניית המוניטין   ,םייפרט  ותוהרכישה מתמקדות בגיוס לקוח   שיווקלויות היקר עע

  הפרמיה   לעלות  רגישים,  בפרט  חובה  רכב  ובענף  בכלל  הכלליהביטוח    בתחום  פרטיים  לקוחותשלה.  
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  ,החברה  מוניטין ,  המותג  ערךבחשבון גם שיקולים נוספים כגון    תוהחלטתם לרכוש מוצר ביטוח לוקח

לקוח פרטי יכול לבטל את    ,מבחינת ותק לקוחות  .שרלבנטי  ככל   ,הביטוח  סוכן  המלצת ו  השירות  רמת

לתקופה מוגדרת, ומתחדשת  בדרך כלל  ההתקשרות היא  או בציים    ובקולקטיבים  14עתהפוליסה בכל  

 . הצי/מעת לעת לפי בחירת הקולקטיב

גידול במכירות  ,2020במהלך שנת   חידשה את  ווישור  ,  C2B-ה  ידי מערכת-ללקוחות פרטיים על  לצד 

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

לרבות בתחום    ,וכן התקשרה עם שני לקוחות משמעותיים נוספים  ,2020גם לשנת החיתום  ,  טון  3.5

מעל   חובה  רכב  ל  זאת.  טון  3.5ביטוח  ווישור  לאסטרטגיית  ביטוח  בהתאם  כחברת  עצמה  רב  בסס 

   למגוון סוגי הרכבים.גם בתחום ביטוחי הציים והקולקטיבים   הפועלת תתחומי 

 : * )ש"ח(באלפי ווישור התפלגות פרמיות ברוטו מלקוחות  8.3.9.1.

 הכל  סך פרטיים מבוטחים גדולים רכב וציי קולקטיבים שנה 

2018** 4,022 - 4,022 

2019 73,374 12,410 85,784 

2020  166,129 29,110 195,239 

 ונערכה).הפרמיות מחושבות לפי מועד תחילת ביטוח או מועד תוספת (ככל  *
 .2018כחברת ביטוח רק ברבעון האחרון של שנת  לפעולהחלה  וווישור **

  10%שהתקבל מהם עולה על    הפרמיות  שהיקףשלושה ציי רכב,  לווישור    דוחלמועד ה  -לקוחות מהותיים 8.3.9.2.

הכנסות   ממנו  2020בשנת    ווישורמסך  ההכנסות  שנתח  ראשון  צי  אלה:  לציים  בנוגע  פירוט  להלן   .

. לצי זה מועד חידוש אחד לכל רכבי הצי והוא  (אגד חברה לתחבורה בע"מ)  23%  - כבתקופה עמד על  

מסך    12%-כמהווה    2020בשנת צי שני מבוטח בביטוח חובה, היקף ההכנסות  טון.    3.5כולל רכבים מעל  

ידוש אחד לכל רכבי הצי. הצי כולל בעיקר רכבים פרטיים ומסחריים עד  הכנסות החברה. לצי מועד ח

(יש מרכיב מסוים גם של ביטוחי רכב רכוש). היקף ההכנסות  בביטוח חובה    מבוטח  שלישיצי   טון.  3.5

. צי זה מחודש על פני כל השנה לתקופת ביטוח  2020בשנת    מסך הכנסות החברה  12%-כבחובה מהווה  

   טון. 3.5רכבים פרטיים ומסחריים עד  של שנה וכולל בעיקר

  לרבות ,  בהבענף ביטוח רכב חולקוחותיה  מ  איזה בתלות    לווישור   אין   דוחההחברה, למועד    להערכת

   .זה בענף המהותיים לקוחותיהבאיזה מ

  

 
 בחלק מחברות הביטוח הלקוחות הפרטיים המבטלים את הפוליסה משלמים 'קנס' על הביטול.   14
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 חידושים, ותק והתמדת לקוחות בענף ביטוח חובה  שיעורי  8.3.9.3.

שיעור    דוח ה, נכון למועד  2018רק ברבעון האחרון של שנת    החלה את פעילותה הביטוחית  וווישור הואיל  

תקפות    הפוליסות שהיו  כמות, לעומת  82.3%-כ עומד על    2019החידושים בענף ביטוח רכב חובה בשנת  

    .96% -כעל  עומדמתוך פוטנציאל החידושים לתקופה זו  2020שנת ושיעור החידושים ב   .2018-ב

ותק לקוחות בענף במונחי מחזור פרמיות    התפלגות
 (באחוזים):

2020  

 מסך ההכנסות   שיעור   ח"ש  באלפי פרמיות ותק  שנות מספר

 67.0% 130,885 )ותק(ללא  ראשונה ביטוח שנת

 31.5% 61,434 )שנה של(ותק  שניה ביטוח שנת

 1.5% 2,920 ) שנתיים של(ותק  שלישית ביטוח שנת

 100% 195,239 פרמיות   הכל סך

 

יצויין כי חלק מציי הרכב המבוטחים בחברה אינם מבטחים את צי הרכב שלהם בביטוח רכוש, אלא  

 מסך ,  רכושביטוח רכב    גםשרכשו    שיעור המבוטחים הפרטיים (ללא ציים)  בביטוח רכב חובה בלבד.

הרבעון השלישי    במהלך   .62%-עומד על כ  2020  שנת, במהלך  חובההמבוטחים הפרטיים שרכשו ביטוח  

(בפוליסות    תהליך   ווישור השיקה    2020  לשנת רכוש  רכב  וביטוח  חובה  רכב  ביטוח  לרכישת  מאוחד 

 נפרדות) שהעלה את שיעור החפיפה בין המוצרים. 

  חובה  רכב ענף והפצה שיווק 8.3.10.

והן באופן עקיף.   ישיר   באופןידי ווישור הן -על מתבצע  ביטוח רכב חובה  בענף  הפוליסות ומכירת  שיווק 

להתבצע   יכול  ישיר  באופן  ווישור  של  הפוליסות  ומכירת  ווישור,    B2C- ה  מערכתידי  -עלהשיווק  של 

(החל מהרבעון הרביעי    קצה   צרכניבאתר האינטרנט שלה, באמצעותה מתקשרים עם ווישור    הנמצאת

וקולקטיבים    גדולים  רכב  ציי   עם , של ווישור  ללא גורם מתווך  ,הישירבהתקשרות    אם  ן ביו  ,)2019של  

עם   להתקשר  יכולים  לציבור    המציע  שווישור  טלייםי הדיג  בכלים  שימוש   ולעשות  חברה האשר  גם 

פוליסות  אלו  לקוחות ומכירת  שיווק  אפיק  קיים  בנוסף,  החברה    סוכנים  באמצעות.  מול  שעובדים 

לציבור לקוחותיה הפוטנציאלים תוך    הגמישות ונגישות גבוה  המציע  ווישור.  B2B  פלטפורמת  באמצעות

  וזאת   חובה   ביטוחי  של שימוש בתהליכי חיתום מתקדמים המאפשרים רכישה באופן מקוון ובזמן אמת  

 .  אצלה ללא תלות ברכישת ביטוחי רכב רכוש

שיווק    שיעורי של  במקרה  לסוכנים,  בחלקו    ידי-על העמלה  נקבע    מותנה   ובחלקוהמוצר    פי-עלסוכן, 

  0.6%  -כ   מהווה  2020  בשנת  )"ממע (כולל  . סכום העמלה ששולם לסוכנים  הסוכן  של  התפוקה  בהיקף

   .ישירות עסקאות ומרבית העסקאות הן  מאחר, וזאת בלבדמהפרמיות ברוטו בענף רכב חובה 

מהפעילות בענף. ההתקשרויות    10%סוכן ביטוח שהיקף פעילותו בענף עולה על    לווישוראין    דוחה  למועד

  התקשרויות   הן  חובה   רכב  בענף  2020-ו  2019  בשניםהמהותיים שלה    הלקוחות  שלושתשל ווישור מול  

   .ישירות
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דיגיטלי,   בפרסום  שלה  השיווק  מאמצי  עיקר  את  משקיעה  ווישור  דיגיטלית,  ביטוח  חברת  בהיותה 

אינטרנט   ואתרי  דיגיטליות  זירות  לקוחות,  ומועדוני  ארגונים  מול  פעולה  שיתופי  באמצעות  לרבות 

ווישור מקדמת את מכירות מוצריה באמצעות פרסום בערוצי המדיה המסורתיים    ,. כמו כןםייעודיי

 ידי מתן חסויות. -כגון טלוויזיה, בעיתונות הכתובה, ברדיו וכן על

 ף ביטוח רכב חובה ענ  -ספקים ונותני שירותים 8.3.11.

ווישור קשורה בהסכמים עם ספקים שונים הקשורים בענף ביטוח רכב חובה. ווישור מבצעת את סילוק  

התביעות בענף זה באמצעות מחלקת סילוק תביעות פנימית ונעזרת ביועצים חיצוניים לפי שיקול דעתה.  

  תקשרויות מדובר בה.  ועודרפואיים ואחרים  , מומחים  עורכי דין, חוקרים  לרבותלחברה ספקים שונים,  

לווישור אין ספק או נותן שירותים    . ידי ווישור- על  עם אפשרות לסיום במתן הודעה מראש  לטווח ארוך, 

   .וכפועל יוצא, אין לווישור ספק או נותן שירותים שיש לה בו תלות בענף זהעיקרי 

רוב האחריות למתן שירותים רפואיים לנפגעי תאונות דרכים    2010שנת  ב,  לעיל   8.3.2.3.  בסעיףכמפורט  

  9.4%, תמורת העברת שיעור של  חברות הביטוח לאחריותן הבלעדית של קופות החולים  עברה מטיפול

 . החובה לקופות החוליםמפרמיית ביטוח 

 רכב רכוש   ביטוח ענף 8.4.

ולחבות המבוטח בגין נזק   , מעניק כיסוי ביטוחי לנזק או אבדן של כלי הרכב המבוטח רכב רכושביטוח 

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

) או כיסוי ביטוחי  "ביטוח צד ג'המוכר יותר בכינויו "לרכוש כיסוי ביטוחי לחבות כלפי צד שלישי בלבד ( 

(ערך הרכב נקבע לפי מחירון לוי יצחק בהתייחס לדגם, שנת הייצור,   לנזק שייגרם לכלי הרכב המבוטח

 )."ביטוח מקיף"צד שלישי ( לחבות כלפי וכן  ,  ומשתנים מוסיפים או מפחיתים) תוספות ברכב

במרבית   מוגשות,  אלו  שתביעות  מאחר  קצר"  תביעות  "זנב  כבעלת  נחשבת  רכוש  בביטוחי  הפעילות 

בלבד מקרות   שנים  שלוש  הוא  שמשך תקופת ההתיישנות  ומאחר  הביטוח  במהלך תקופת  המקרים, 

   מקרה הביטוח.

ושירותים בענף זה, הן תחת   (ראו סעיף   הפוליסה התקנית לווישור מגוון מוצרים    לביטוח רכב רכוש 

  בינואר   1  יוםבבענף רכב רכוש  במכירת פוליסות  החלה  ווישור    , והן בפוליסה שאינה תקנית.)להלן  8.4.6.

לשווק את מוצריה לציבור הרחב באמצעות פורטל    ווישורהחלה    2019. ברבעון האחרון של שנת  2019

בערוצי המדיה השונים  )B2C(חדשני  אינטרנט   וברשתות    ויצאה בקמפיין פרסומי ראשון  (בטלוויזיה 

שלה    הווישור מציע  .החברתיות) לקוח  בפורטל  וחווית  שקיפות    ,מתקדמתחדשנית  לצד    הגבוה אשר 

היתר,  גם  מאפשרת   בין  מירבית,  ביטוח   למונחי  " שפה"השינוי  אמצעות  בגמישות  חודשיים,    עלות 

המאפשרת  ",  עשה זאת בעצמך"  ת"הכל כלול" ועד חביל  תמחבילביטוח בהיקפים משתנים,  חבילות  

אמת את ההשפעה  יכול לראות בקלות ובזמן    המועמד לביטוח  .בניית חבילת ביטוח בהתאמה אישית

. כמו כן, מוצעת חבילה  בתהליךהסברים פשוטים ובהירים    השונים ולקבלכיסוי  ה  שינוי במרכיבישל  

זאת ללא צורך בהתקנת מכשיר  ,  שהנסועה שלהם הינה נמוכה יחסיתפוטנציאלים  למבוטחים  מתאימה  

ראשונית נדרשים מספר  לצורך קבלת הצעת מחיר  על הצהרת המבוטח.  בהתבסס  ור אלא  טמיוחד לני 

  בודדות דקות    תוךהמועמד יכול להשלים את הליך הרכישה בכללותו  של המועמד.    פרטים מינימאלי

בהעברת מסמכים או טפסים    ,במרבית המקרים  ,כאשר הליכי החיתום הינם אוטומטיים וללא צורך

קוחות לנסות ולהוזיל  לל   מאפשרת  ווישורהרכישה    מתהליךכחלק    . כמו כן,Paperless Process)כלשהם (
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חלופות    מחיראת   בחירת  באמצעות  אפשרותכ  חיתומיות הביטוח  הגבלת  הנהגים  מספר   הגבלת  גון   ,

   .ועוד עצמית  ההשתתפותגובה   שינוי, בלבד לאים, צמצום הנהגים לנקובים בשםיג

הפוליסה שניתנות באמצעות צד שלישי)    פי-עלווישור מציעה גם כתבי שירות (התחייבויות של המבטח  

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

יכול לבחור    המועמד לביטוח גם בתחום זה ווישור מגלה שקיפות וגמישות כאשר    שירות לתיקון שמשות.

 הכוללת שלו.  רכישתו על עלות הביטוח  את השפעתבזמן אמת  ולראות    הרלוונטי עבורו  שירותהכתב    את

   רכוש רכב ביטוח ענף על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה , חקיקה, מגבלות 8.4.1.

  2020פברואר    בחודש  -1986-ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו  עסקיהפיקוח על    תקנות 8.4.1.1.

,  2020-פורסמה טיוטת הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התש"פ

  רכב   לביטוח  התקנית  הפוליסה"(  רכוש  רכבהפוליסה התקנית לביטוח    אתהמציעה לעדכן את התקנות ו 

את    היתר  ובין,  הרכב   בעולם  השנים   במשך  שחלו  לתמורות  בהתאם)  להלן  8.4.6.1.  סעיף   ראו ",  רכוש

רכב, במסגרתה יוכל ליהנות   ת קביעת הוראות לעניין הודעת המבוטח על השבת(א)  התיקונים הבאים:

עדכון הפוליסה התקנית לביטוח  (ב)    מהפחתת דמי הביטוח בתמורה להפחתת היקף הכיסוי הביטוחי;

עדכונים והתאמות בפוליסה  (ג)  ;  1961-א לתקנות התעבורה, תשכ"א172לאור ביטול תקנה    רכושרכב  

ות הנוגעות להחזר לו יהיה זכאי  עדכון ההורא(ד)    לאביזרים ולמכלולים הקיימים ברכבים מודרניים;

הוספת נתונים לדוח עבר ביטוחי של המבוטח ועדכון הדוח בהתאם  (ה)    המבוטח בעת ביטול הפוליסה;

 . לשימוש בפועל

החוק קובע    - 1998- חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), תשנ"ח 8.4.1.2.

ללי או תיקון ונהלי רישום לגבי חלקי חילוף. החוק מחייב  נהלים לעניין מכירת כלי רכב לשם פירוק כ 

את המבטח להחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי אם הרכב הועבר לשם פירוק כללי. אם המבטח  

את כלי הרכב שלא למטרות פירוק, אלא למטרות תיקון, חובה על המבטח להחזיק את רישיון    מוכר

אישור ממוסך מורשה כי הרכב תוקן כנדרש, או בעת    יתקבלהרכב ולא להעבירו לידי הרוכש עד אשר  

   החלפת חלק, אישור כי החלק אשר הוחלף נרשם כדין לפי הוראות החוק.

יוצא מחירי חלקי החילוף הינו מרכיב משמעותי בתמחור פרמיית  נושא עלות תיקון הרכבים וכפו 8.4.1.3. על 

 ביטוח בפוליסות רכב רכוש.  

 מיוחדים בענף ביטוח רכב רכוש הסדרים 8.4.2.

התעריף לביטוח רכב רכוש כפוף לאישור הממונה. התעריף אינו אחיד, אלא תלוי   -פיקוח על התעריפים 8.4.2.1.

תעריף מבוסס על פרמטרים שונים, הקשורים  ניתוח אקטוארי דיפרנציאלי, משתנה ומותאם סיכון. ה 

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  

וש ועוד, מתוך הנחה כי אלו פרמטרים מהותיים בהערכת  ברכב, עבר ביטוחי בביטוח רכב רכ  המותקנים

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

העצמית שתיגבה מהמבוטח בקרות מקרה ביטוח (בדרך כלל השתתפות עצמית    תאת גובה ההשתתפו

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

  - למשטרה יחידה משטרתית ייעודית למלחמה בגניבות רכב וצמצום היקפן  -התמודדות עם גניבת רכב 8.4.2.2.

, וממומנת בעיקר ממקורות ממשלתיים  433ליחידת לה"ב  "ר (איתור ותפיסת גנבי רכב), הכפופה  אתג
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במהלך השנה עסקה    ,לפי פרסומים  איגוד חברות הביטוח וארגון חברות הליסינג וההשכרה.  ידי- עלו

 היחידה גם בנושאי אכיפה הקשורים לקורונה. 

בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר המאוחד, מפרסמות חברות הביטוח רשימות שמאים    -הסדר השמאים 8.4.2.3.

תיקון או שומה    "), לבחירת המבוטח. בהתאם להוראות החוזר המאוחד, הצעתרשימת שמאי החוץ("

"), מהווה הצעת התיקון או  שמאי חוץהמבוטח מתוך רשימת שמאי החוץ ("  ידי-עלשל שמאי שנבחר  

השומה הקובעת והיא מחייבת את הצדדים בכפוף לזכות המבטח והמבוטח להעלות בפני שמאי החוץ  

בעניינים טכניים. כמו כן, באפשרות המבטח והמבוטח לערער על השומה בהתאם להסדר הקבוע  הערות  

 בחוזר השמאים. 

ולהוזיל עלויות יישוב תביעות    את זמן הטיפול, לשפר את השירות   במטרה לייעל, לקצר  -מוסכי הסדר 8.4.2.4.

לקי (שאינו  עם "מוסכי הסדר" לתיקון רכבי מבוטחים שנגרם להם נזק ח  ווישוררכב רכוש התקשרה  

הסדר   מוסך  גמור).  עם    הואאובדן  שהתקשר  הסדר"    ווישורמוסך  כ"מוסך  שירותים  למתן  בחוזה 

העבודה).   שעת  במחיר  ו/או  החלפים  (במחירי  למבטח  הניתנות  להנחות  מאפשרת    ווישורבתמורה 

מציעה למבוטחיה הטבות שונות כגון  , אך היא  למבוטחיה לבחור את המוסך שבו יבוצע תיקון הרכב

הנחת השתתפות עצמית ו/או העמדת רכב חלופי לתקופת התיקון, על מנת לתמרץ את המבוטחים לתקן  

 . ווישוראת רכבם באחד ממוסכי ההסדר עמם התקשרה 

פורסמה טיוטת תקנות    2016בחודש אוגוסט    -הסדר השמאיםרפורמה מוצעת בעניין מוסכי ההסדר ו 8.4.2.5.

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

השמאי, לעיתוי ביצוע השמאות (לפני תיקון הרכב),    ידי-על היתר, לאופן תמחור שעת עבודת המוסך  

תקנות   תוקנו 2018 מרץבחודש  .צדדים מעוניינים ידי- עלב  ולהשפעה אסורה על שיקול דעת שמאי הרכ

  , )2018  –חרישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב, (התשע"

  שירותים   רישוי   המתייחסות להגדרת השפעה אסורה על שמאי מצד בעל רישיון (מוסך), כהגדרתו בחוק 

על שיקול דעת של  2016-"ותשע ,  הרכב  בענף   ומקצועות . מטרת התקנות לקבוע מהי השפעה אסורה 

 שמאי רכב ובאילו מקרים מדובר בבקשה מותרת לשינוי שומת רכב. 

שמאות  (  רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכבפירסם משרד התחבורה טיוטה של תקנות    2021בינואר  

להסיר את בעיית    שנועדו , 2021–התשפ"א), חשש לניגוד עניינים, כללי אתיקה מקצועית ואגרות  –רכב 

ניגוד העניינים שמאפיינת את עבודת השמאים והמוסכים, מביאה לייקור עודף של עלויות תיקון כלי  

  2016שנת  הרכב, ולפיכך, לפרמיות גבוהות בתחום ביטוח רכב רכוש. מדובר בטיוטה שפורסמה כבר ב

 .שנית להערות הציבור, פורסמה ב ןאך עקב חלוף הזמן מבלי שהסתיימה הסדרת 

מאי   בעניין    2019בחודש  שניה  טיוטה  המאוחד" פורסמה  החוזר  הוראות  רכב    -תיקון  בענף  הוראות 

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

  והביטוח בעת טיפול בתביעות מבוטחי רכב רכוש וצד ג', במטרה לצמצם את ניגודי העניינים הקיימים 

רשאי  בתחום בה  פוליסה  להציע  תחויב  ביטוח  חברת  הבאות:  ההוראות  במודל  מוצעות  היתר  בין   .

הה גובה  על  השפעה  ללא  מוסך,  כל  לבחור  השמאים  המבוטח  רשימות  ביטול  העצמית;  שתתפות 

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

שבהסכם; חובה להצגת הבדלים בין הפוליסות, בעת רכישה, ביחס להשתתפות עצמית, פרמיה, אופן  

תב  הגשת  של  ההשפעה  את  למבוטחים  שיקוף  שמאי;  בחירת  בפרמיה  התיקון,  צפוי  שינוי  (כגון  יעה 

 ואפשרות לרכוש את הפוליסה בעתיד) ועוד.  
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שתאושר   ושמאיםככל  מוסכים  חוזר  להיות    , טיוטת  עסקי  לכך  עשויה  על  מהותית  ,  ווישורהשפעה 

. החברה מעריכה כי הוראות  הדוחהיא עוסקת למועד ם  הביטוח בה  אחד מענפיהוא  שביטוח רכב רכוש  

 ת ההוצאות התפעוליות והחיתומיות בענף.  החוזר עשויות להגדיל א

ההוצאות התפעוליות על הגדלת    בדבר השפעת אישור טיוטת חוזר מוסכים ושמאיםהערכת החברה  

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע בגדר מידע צופה פני עתיד ביטוח רכב רכוש היא   והחיתומיות בענף

הסכמיה עם הכרותה את הענף ולאור  לאור    דוח ווישור למועד ה ים בידי  המצוי נתונים מבוסס על  כאמור 

שלא להתממש, או להתממש באופן  מוסכי ההסדר עמם התקשרה. הערכות החברה כאמור עשויות  

הנוסח הסופי של   ובכלל זה לגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה,    ות כפופ   ן וה שונה מהותית,  

 . שור בענף ביטוח רכב רכוש ולקוחות ווישור החלטות הממונה, התנהגות מתחרי וויהחוזר, 

הביטוחמאגר   8.4.2.6. חברות  איגוד  של  מידע    -  הסליקה  בקבלת  הביטוח  לחברות  מסייע  הסליקה  מרכז 

פועל מאגר מידע שהקימו איגוד חברות    2013דצמבר  חודש  החל ממגורמים ממשלתיים באופן מרוכז.  

") שעיקרו רישום היסטוריית תאונות  הסליקהחברת  הביטוח ומרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ (" 

") רכב  כלי  רכוששל  רכב  טיפול  ").  מאגר  לצורך  מידע  התחבורה  ממשרד  מקבלות  הביטוח  חברות 

רכב(בתביעות מבוטחים   כלי  של  דגם  קודי  לגבי  ושעבודים ,מידע  עיקולים  מרכז    )בעלות,  באמצעות 

ו בין מרכז הסליקה ומשרד התחבורה לצורך  הסליקה, והן חתומות מולו, גב אל גב, על הסכמים שנחתמ

המידע זמין  זה.  זה. כנגד קבלת השירות משלמות החברות אגרה בהתאם לשימוש שהן עושות בשירות  

מידע   איתור  ומטרתו  למאגר  להצטרף  שבחרו  למבטחים  והן  משומשים  רכבים  רוכשי  לציבור  הן 

ש בתקופה  משומשים  רכב  לכלי  שאירעו  לתאונות  בנוגע  חברות  ושקיפות  איגוד  לרכישתם.  קדמה 

שמוארך    הביטוח וחברת הסליקה קיבלו פטור מאישור הסדר כובל מאת הממונה על ההגבלים העסקיים

ולהגיש שאילתות) או לצאת  מעת לעת (קרי, למסור נתונים למאגר  . כל מבטח יכול להצטרף להסדר 

ת לעשות שימוש בנתוני  האפשרולהערכת החברה,    יום.  90מההסדר אחת לשנה בהודעה מוקדמת של  

   המאגר מצמצמת את פערי המידע בשוק.

 'ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בדעת רוב בעניין "פיקאלי נ  2019ליוני    4  ביום  -  פיקאלי  הלכת 8.4.2.7.

  –באותו מקרה  (שגם הסכמה על רכישת מוצר מוגבל בכיסוי על ידי הלקוח    קבע הכשרה" ואח', אשר  

, כנגד פרמיה נמוכה מזו שבה נרכש מוצר ללא אותה הגבלה, אינו מחייב  )גיל מינימום של הנוהגים ברכב

דחייה של תביעת ביטוח שנגרמה אגב הפרה של אותה הסכמה מצד הלקוח. לפי דעת הרוב בפסק הדין,  

לת הכיסוי הביטוחי לא רק בראי ההסכם ותנאיו אלא בהתאם לסעיפי השלכות אי  יש לקבוע את שא

התשמ"א ביטוח,  חוזה  בחוק  הקבועים  בסיכון  ושינוי  אפשרות    1981-גילוי  של  קיצוני  צמצום  ותוך 

מרמה, או הפרה של הסכם הביטוח כהצדקה לדחיית התביעה במקרים כאלה.  ,  המבטח לטעון לאי גילוי

ההון    שוקרשות  ,  גשה בקשה לדיון נוסף אליה הצטרפו גם היועץ המשפטי לממשלה על פסק דין זה הו

מכיוון שטרם ניתנה הכרעה בדיון הנוסף, בתי המשפט בערכאות הנמוכות יותר  ואיגוד חברות הביטוח.  

לאור   בתביעות  לדון  תביעות  זו  ההלכ נדרשים  לדחות  היא  הרווחת  הגישה  החברה,  ידיעת  ולמיטב   ,

סתבר שנהיגת הנהג הלא מורשה לא היתה חד פעמית אלא שימוש רגיל, בשל הפרת  במקרים שבהם מ 

  צמצםעלולה להביא ל  ופסק הדין על כנ   החברה, הותרת  לדעת.  שלא בתום לב  תנאי הביטוח במודע, ולכן

את    את להגדיל  לצרכיהם,  בהתאם  ללקוחות  הביטוח  מוצרי  וגיוון  שיפור  על  החברות  בין  התחרות 

הצולב   מסוכנים    שלהסבסוד  פחות  יותר,  לנהגים  מסוכנים  לשיפור  יפחלהנהגים  המוטיבציה  את  ת 

יושרה בכריתת הסכמים והאכיפה של כיבוד  ב   לפגום איכות הנהיגה לטובת בטיחות הציבור בכללותו,  

 .מתועלת  יותר  גדול לנזקלציבור    לגרוםהסכמים, ו 
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מספר    נגדהוגשה    2015בשנת    –וחביט  חוזה  חוק   פי  על  תריבי  הפרשיתשלום    בענין  ייצוגיתתובענה   8.4.2.8.

חובה לצרף  ה  תפרלה לאישור תובענה כייצוגית, בטענה    בקשה)  עליהן  נמנית(שהחברה לא  חברות ביטוח  

  הקיימות את הוראות הדין    יםהמבקש  שלריבית צמודה בגין תגמולי ביטוח, בהתאם לחישוב ופרשנות  

חייב את הנתבעות  מ התביעה הייצוגית, והמקבל את ניתן פסד דין חלקי, , 2021פברואר   חודשבנושא. ב

הקבוצה    בהשבה הדין   לחברי  פסק  הדין.  בפסק  כמפורט  ריבית,  הפרשי  מסירת    של  "יום  כי  קבע 

מרוץ   מתחיל  בהתאם    30התביעה" ממנו  הביטוח  לתגמולי  צמודה  ריבית  שלאחריו תתווסף  הימים, 

הביטוח, הוא המועד שבו התקבלה לראשונה פניה בחברת הביטוח או    (א) לחוק חוזה   28להוראות סעיף  

אצל סוכן הביטוח, לפי המוקדם, המעידה על כך, שהמבוטח, צד ג' או המוטב ("הזכאים"), מעוניינים  

עוד נקבע כי כאשר תגמולי הביטוח חושבו     לקבל את תגמולי הביטוח, ללא צורך בצירוף מסמך כלשהו.

רות מקרה הביטוח, יתווספו עליהם הפרשי ריבית מאותו תאריך בלבד, וכאשר  כערכם במועד שלאחר ק

החל   הריביות,  הפרשי  חישוב  יעשה  דחוי,  בתשלום  שירותים  לנותני  ששולמו  כספים  בהשבת  מדובר 

על פיהם יש לחשב את זכאותם של חברי הקבוצה    ,בפסק הדין נקבעו עקרונות  ממועד התשלום בפועל.

למיטב ידיעת החברה, החברות הנתבעות  גם הזכאות להשבה ולפיצוי.    חושבתהם  פי   לוע להפרשי ריבית,  

,  פעילותה  על  הדין  פסק  של  האפשרית  ההשפעה  את בחנה    החברהשוקלות להגיש ערעור על פסק הדין.  

 . על הדוחות הכספיים מהותית השפעה לו  איןהחברה,  ולהערכת 

 ובהיצע שווקים עיקריים, מגמות ושינויים בביקוש  8.4.3.

רכוש.   8.4.3.1. רכב  ביטוח  בענף  פועלות  בישראל  הביטוח  חברות  משמעותית  רוב  בתחרות  מאופיין  זה  שוק 

השוואה   שירותי  באמצעות  לצרכן  מחירים  שונים  שמציעים ובשקיפות  אינטרנט  באמצעות    15אתרי 

וסקרים שמבצעים הלקוחות    קבלת הצעת מחיר באתרי חברות הביטוח ואפליקציות השוואה יעודיות

דיגיטלית,  ביטוח    תחברבהיותה  .  בדרך כלל טרם החידוש בד"כ אל מול סוכני הביטוח או באמצעותם

  שלה המתקדם  באמצעות הממשק האינטרנטיהן  שלה רכוש הביטוח רכב פוליסות את  משווקתווישור 

בהתקשרויות   קולקטיביםוגם  רכב  מול  סוכניםכן  ו  וציי  גם    באמצעות  זה  לעניין    8.4.10.  סעיף(ראו 

  החלו   נוספות  ביטוח  חברותהשקתן של חברות הביטוח הדיגיטליות,    מאזזה יוער כי    בהקשר  .להלן)

דבר    ןשלה   הישנות  הליבה  למערכות  מתממשקות  החברותזאת, מרבית    םעיחד    .זה אונליין  מוצר  לשווק

ש היכולות  המערכות,  גמישות  מבחינת  מסוימים  אתגרים    ומהירות   בקלות  להתחבר  להןהמציב 

וכן    שונים  לממשקים אמור  כ  ישנות  ליבהמערכות    תחזוקת  של  בוהותהג  הכוללות  העלויותומגוונים 

   .לעיל

הביטוח בענף זה  . היקף המכירות והעליה בדמי  במסגרת פוליסה תקניתביטוח רכב רכוש הוא מוצר   8.4.3.2.

,  וממספר גניבות כלי הרכב בישראל  , בין היתר, מהגידול המתמשך במספר כלי הרכב בישראליםמושפע

, שינויי תקינה ושינויי  רכבים  ת תיקוןיו, שינוי במחירי חלפים ובעלו ועוצמתן  תאונות הדרכים  שכיחותמ

.  נזקים עקב פגעי טבעמ במוסכים ומחיר שעת עבודה  שינויי  במחירי כלי רכב חדשים,    יםרגולציה, שינוי 

רמת התחרות משתנה גם בהתאם לתוצאות העסקיות של הענף בכללותו, כאשר הרווח הכולל עולה  

 רווח השקעתי גבוה, מתגברת התחרות והפרמיה נשחקת.  נרשםכשאו /משיפור בתוצאות החיתומיות ו

 
 

 
 לרוב, אתרי אינטרנט של סוכנויות ביטוח.   15
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   שינויים בהיקף הפעילות בענף ביטוח רכב רכוש 8.4.4.

החל מהמועד  .  ווישור פועלתרכב רכוש הוא אחד מבין שני הענפים המרכזיים בהם  כאמור, ענף ביטוח  

חלקה היחסי במוצרים  , גדל  דוחועד למועד פרסום הפעילות המכירה בענף זה  בו ווישור התחילה את  

 ולשירותים בענף זה. 

לשיווק פוליסות רכב רכוש, עם ממשק    B2C-ה  מערכת את  השיקה ווישור    2019שנת    רבעון האחרון שלב

-ה  מערכתהשקת    פשוט וידידותי, המציע חווית לקוח חדשנית להליך ההצעה והרכישה של הפוליסה.

B2C  היא תולדה בין השאר,כאמור  בענף הביטוח במטרה    ,  דיגיטציה  של מדיניות הרשות המקדמת 

לענף חדשים  שחקנים  של  כניסתם  את  לעודד  השירות,  לשיפור  ווישור  להביא  כגון  ליברה  ו  הביטוח 

 . ולהביא להוזלת פרמיות והגברת השקיפות ללקוחות

 רכושבענף ביטוח רכב  תחרות 8.4.5.

  בכיסוי הביטוחימהותי  . דבר שניתן לייחס הן לעובדת העדר שוני  גבוהה  היאהתחרות בענף רכב רכוש   8.4.5.1.

ללא גורמים    ,פועלות ישירות מול צרכני הקצהה בין החברות השונות והן לפעילותן של חברות ביטוח  

ביטוח רכב רכוש והתחרות באה לידי ביטוי  מתווכים . מרבית חברות הביטוח בישראל פעילות בענף 

גבל  לרבות בשנים האחרונות הנחות בגין שימוש מו  , בעיקר בהוזלת תעריפים ובמתן הנחות מיוחדות

. במסגרת ציי הרכב והקולקטיבים קיימת תחרות עזה  זהירהברכב כגון מרחק נסיעה והתנהגות נהיגה  

לפוליסה    3.5כאמור לעיל, מוצרי ביטוח רכב רכוש, המתייחסים לכלי רכב עד    .במיוחד כפופים  טון, 

 התקנית לביטוח רכב פרטי. 

לפרסומי    ידיעתלמיטב   בהתאם  ביטוח    15  בישראל  פועלות  דוחה  למועד,  רשותההחברה,  חברות 

, סך הפרמיות מענף ביטוח  2020  לספטמבר רשות  הפי נתוני דוחות  -רכב רכוש. על   ביטוח עוסקות בענף  ה

ש"ח, המהווים כ    אלפי  6,669,706-כ ב  ,2020של שנת    בתשעת החודשים הראשוניםרכב רכוש הסתכמו  

- כהפרמיות בתקופה זו קטנו ב.  בתקופה  ות בענפי תחום הביטוח הכללי בשוק בישראלמסך הפרמי  37%

(כמפורט לעיל כמות הרכבים במדינה ביוני    2019ביחס לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת    2.8%

נכון לספטמבר  זה    בענףנתח השוק של ווישור  .  )2.1%-כ ביחס לחודש המקביל אשתקד עלתה ב  2020

 . 0.5%-הנו כ  2020

 

 ביטוח וחיסכון  רשות שוק ההון דוחות כספיים הגרף על בסיס נתוני 
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שעם   הרי  חובה,  רכב  ביטוח  לרכישת  במקביל  רכוש  רכב  ביטוח  רוכשים  המבוטחים  שמרבית  הגם 

להערכת החברה, תנאים אלה  והמעבר לתעריפים דיפרנציאליים בביטוח רכב חובה,    התחרות התגברות  

מגמה לרכוש ביטוח רכב חובה בחברת ביטוח אחת יחד עם ביטוח רכב רכוש  ה ביר אתיש בהם כדי להג

 של חברת ביטוח אחרת.  

וכן יוזמות  לרכישת ביטוח און ליין,    ים כניסתן של חברות ביטוח חדשות לענף זה תוך שימוש בכלים דיגיטלי 

התייחסות  שימוש,  לפי  רכב  ביטוח  ועריכת השוואה בין חברות    של תמחור  המבוטחים במדד השירות 

 הביטוח הגבירו את התחרות בענף ביטוח רכב רכוש. 

 מתחרים עיקריים  8.4.5.2.

,  הפניקס, מנורה, מגדל, כלל, הראל, איילון, שלמה, שומרה  הםהמתחרים המשמעותיים של ווישור בענף  

חלק ממתחריה העיקריים של ווישור פועלים לפיתוח והקמת ממשקים דיגיטליים בעבור  .  AIG-ו  ליברה

וליברה חברה לביטוח בע"מ הן מתחרות של החברה בהיבט של שיווק    , הפניקסביטוח ישירלקוחותיהם.  

" אשר נועד להתחרות באופן  9" שלה  את המותג החדש    היצויין כי לאחרונה, ביטוח ישיר השיק דיגיטלי.  

 ישיר בתחום ביטוח הרכב הדיגטלי. 

סלקטיביות    באמצעותמתמודדת עם התחרות בענף ביטוח רכב רכוש    ווישור  -התחרות  עם  התמודדות 8.4.5.3.

טיוב תיק לקוחותיה, במטרה להביא לעלייה ברווחיות. האמצעים העיקריים להגשמת מטרה    חיתומית,

לרמות הסיכון    התאמת תעריפי הפוליסות המוצעותולוסיית הנהגים,  של אוכ  יותר   מדויקזו הם פילוח  

הנבחנים  המוערכות הפרמטרים    , אמת  בזמן  נתונים  ואימות  קהיבד  תוך  מתקדם  חיתום  ביצוע,  לפי 

ווישור    . שלה  האינטגרציה  ויכולת   שלה  המידע  מערכות   באמצעותלביטוח,    ההצטרפותכחלק מתהליך  

ווישור וכן השוואתם לתעריפי המתחרים, תוך  -מעקב מתמיד אחר התעריפים על   מבצעת פי תוצאות 

על התעריפים  את  לעדכן  האפשרות  של  מתמדת  פרמטרים  -בדיקה  תעריף  שונים,  פי  יצירת  לצורך 

כמו כן  דיפרנציאלי המאפשר התמקדות בלקוחות פוטנציאלים בעלי פרופיל סיכון ביטוחי רצוי על ידה ו

פע רצון  נקיטת  ביצוע סקרי שביעות  לשיפור מתן השירות שניתן למבוטחים באמצעות  ולות שוטפות 

של התהליכים   וייעול מתמשך  לרשות החברה  העומדים  באמצעים השונים  תגובות הלקוחות  וניטור 

בנוסף, ווישור פועלת במסגרת האמצעים המותרים בדין על מנת לבצע חיתום, ואימות נתונים  .  בווישור

, כחלק מתהליך ההצטרפות לביטוח, באמצעות המערכות המידע המתקדמות שלה ויכולת  בזמן אמת

האינטגרציה שלה. ווישור משתתפת במכרזים ומתמודדת באופן תחרותי תוך סלקטיביות חיתומית על  

עסקאות בתחום זה וכן יוצרת התקשרויות יעודיות לציי רכב ולקולקטיבים הן בהתקשרות ישירה והן  

  טון.  3.5טון והן לרכבים מיוחדים ורכבים מעל  3.5נים, הן לרכבים פרטים ומסחרים עד  באמצעות סוכ

  ערוצים ב תהליכי שיווק מוצריה בענף זה    ומיקוד  ,תעריפים אטרקטיביים  להצעת   ווישור פועלת  כן  כמו

  ווישורכרות  יבשימור פוליסות קיימות (חידושים) מתוך הבנה שה  ווישור . בנוסף, מתמקדת  לייםיהדיגט 

בגינם.   החיתום  יכולת  את  משפרת  אלו  מבוטחים  חברת  בנוסףעם  בתור    ווישור היברידית,    דיגיטל, 

תפעולית המאפשרת ביעילות  תוך    פועלת  לעומת מתחריה,  גובה,  היא  אותם  הביטוח  דמי  של  הוזלה 

  . בנוסף, החברה מציעה מעת לעת וזמינות גבוהה, ממשק שקוף, חדשני ודינאמיהענקת חווית שירות  

 זה. להרחבת הפעילות של ענף ללקוחות, ופועלת מול מועדונים וארגונים צרכניים מבצעים 

 מוצרים ושירותים ענף ביטוח רכב רכוש  8.4.6.

יסות ביטוח  ובהתאם כל פול  2018אישרה את מוצריה לקראת קבלת רישיון מבטח במהלך שנת  ווישור   8.4.6.1.

  ווישור של  המאושרות  זה. הפוליסות  ענף  פוליסות חדשות מאושרות לשיווק ב   ן ה  ווישוררכב הרכוש של  
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כיסוי   (ללא  חלקי  מקיף  ביטוח  מלא,  מקיף  לביטוח  פוליסות  תאונה)   גניבה כוללות  כיסוי  ללא    או 

יסות לרכבים מסחרים  טון והן פול  3.5הפוליסות הן פוליסות לרכב פרטי ומסחרי עד    פוליסות צד ג'.ו

  טון ורכבים אחרים.   3.5מעל 

(ביטוח  נוסף    רכוש  רכב  ביטוח  מוצרהשיקה החברה    2020במהלך הרבעון השני של שנת    , לעיל  כאמור

   .אך ללא כיסוי לנזק עצמי מתאונה וגניבההמעניק כיסוי לנזקי צד ג'   מותאםמקיף חלקי) 

הוא   רכוש  רכב  ביטוח  בענף  העיקרי  רכוש המוצר  רכב  לביטוח  תקנית    התקנית   הפוליסה("  פוליסה 

קבועים  ")רכוש  רכב  לביטוח רכוש  רכב  לביטוח  הפוליסה התקנית  תנאי  עסקי  .  על  הפיקוח  בתקנות 

טיוטת הוראות  פורסמה "  2020. בחודש פברואר  1986-ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו

, המציעה לעדכן את  "2020-לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התש"פ הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה  

 . במשך השניםבהתאם לתמורות שחלו   הפוליסה התקנית  אתהתקנות ו

, בהתאם  ומכסה  טון  3.5מיועדת לרכבים פרטיים ומסחריים עד    הפוליסה התקנית לביטוח רכב רכוש

תוצאה מסיכונים שונים כגון: אש,  לתנאי הפוליסה וחריגיה, אובדן ו/או נזק שנגרמו לרכב המבוטח, כ

   התנגשות מקרית, גניבה, שטפון, מעשה זדון, וחבות כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש.

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

  טח והמב  כמו כן, באפשרותרכישת ביטוח אחריות לנזקי רכוש, כלפי צד ג' בלבד.  הוויתור כאמור הוא  

על אחד מהכיסויים הבאים (פוליסת ביטוח  בפוליסה התקנית לביטוח רכב רכוש  לוותר במסגרת פרק א'  

 גניבה.   וכן מקיף חלקית בלבד): התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא

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

גניבה או תאונה, תיקון שבר שמשות ללא השתתפות עצמית, כיסוי מפני נזקי רעידת   חליפי במקרה 

ביטוח,   במקרה  ועוד.  (  ווישוראדמה  בהסדר  למוסך  לפנות  האם  לבחור  למבוטח    רלווישומאפשרת 

. מבוטח שבבעלותו  ווישוררשימת מוסכי הסדר ברחבי הארץ) או לחילופין למוסך שאינו בהסדר עם  

לפחות ארבעים כלי רכב פרטיים רשאי לוותר על תחולת הפוליסה התקנית לרכב פרטי ומסחרי קל עד  

  .טון, בשלב הצעת הביטוח 3.5

מעניקה כיסוי ביטוחי לאובדן ו/או נזק  פוליסה זו    - טון  3.5ביטוח רכב רכוש שאינו פרטי ומסחרי עד   8.4.6.2.

  כפי לגבול האחריות    עד שנגרם לרכב המבוטח, וכן נזק שעלול לגרום הרכב המבוטח לרכוש צד שלישי  

, בהתאם לתנאי הפוליסה. מדובר בפוליסה שאינה תקנית, כלומר תנאיה נקבעו  המבוטח  ידי-על  שנרכש

  הרשות.  ידי-על , ואושרו ווישור ידי-על

מעניקה כיסויים ביטוחיים כנגד אובדן או נזק פיזי בר תיקון, שנגרם לרכב המבוטח כתוצאה  זו  פוליסה  

ביטוח   זדון,  מעשה  שטפון,  גניבה,  מקרית,  התנגשות  אש,  כגון:  סיכונים,  ממספר  תאונתי,  מאירוע 

רכוש נזקי  בשל  שלישי  צד  כלפי  וחריגיה.-אחריות  הפוליסה  לתנאי  בהתאם  מ   וזאת  יועדת  הפוליסה 

עד   פרטיים/מסחריים  שאינם  ואופנוע,    3.5לרכבים  אמבולנס  אוטובוס,  מונית,  משאית,  כגון:  טון 

  בהתאם   נעשהבפוליסה    תביעותה  יישובבבעלות פרטית ומסחרית, לרבות ציי רכב.    רכב  לכלי  ונמכרת

 . והדין פוליסהתנאי הלכפוף ), שקיימת (ככל שמאי להערכת

רישיון מבטח במהלך שנת  החברה    -חדשים  מוצרים 8.4.6.3.   2018אישרה את המוצרים שלה לקראת קבלת 

מאושרות לשיווק  יחסית, הפוליסות חדשות    ן ובהתאם כל פוליסות ביטוח רכב הרכוש של החברה הינ
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נוסף    רכוש  רכב  ביטוח   מוצרהשיקה החברה    2020במהלך הרבעון השני של שנת    בתחום פעילות זה.

   .אך ללא כיסוי לנזק עצמי מתאונה וגניבהסוי לנזקי צד ג'  המעניק כי  ,(ביטוח מקיף חלקי)

 מאפייני הפוליסה התקנית בביטוח רכב רכוש 8.4.7.

טון בענף ביטוח רכב רכוש    3.5כאמור לעיל, הכיסוי הביטוחי לרכבים פרטיים ומסחריים עד    -אחידות  8.4.7.1.

טון. נוסח הפוליסה התקנית לביטוח    3.5הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד    פי-עלנקבע  

מחייב (למעט ביחס לציי רכב), וניתן רק להיטיב את תנאי הפוליסה התקנית בביטוח    הוארכב רכוש  

רכב רכוש באמצעות הרחבות לכיסוי, לסיכונים, לרכוש ולסוגי החבויות המבוטחים. לפיכך, ההבדלים  

 קריים בין הפוליסות הנמכרות בחברות הביטוח השונות, הן בעיקר בהרחבות השונות. העי

עבור    -טון   3.5  עד  מסחריפוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ו  -יש פוליסה שאינה תקנית  לווישור בנוסף  

 .ורכבים מיוחדים  טון  3.5ביטוחי רכוש ברכב פרטי ומסחרי מעל 

   לתקופה של שנה. היא פוליסת ביטוח רכב רכוש לרוב  -תקופת הביטוח 8.4.7.2.

שנים,    3  אתקופת ההתיישנות בענף ביטוח רכב רכוש בתביעות עצמיות הי  -התיישנות ומשך התביעות  8.4.7.3.

הביטוח בענף זה מאופיינות בזמן בירור קצר יחסית בין    לחוק חוזה הביטוח. תביעות  31בהתאם לסעיף  

   קרות מקרה הביטוח ויישוב התביעה.

החוק    פי- עלבפרק החבויות, תביעת המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה  

,  שנים  7  היאתביעתו של הצד השלישי (הנפגע) כלפי המבוטח, ולכן תקופת ההתיישנות בכיסוי צד ג'  

הליך יישוב תביעות בביטוח רכב רכוש  ומשך זמן יישוב התביעה ארוך יותר מיישוב תביעות בנזק עצמי.  

 הערכת שמאי, בהתאם לכיסוי הנרכש בפוליסה והוראות הדין בעניין שמאות בביטוח רכב.   פי-עלנעשה  

בים, כגון: כמות  בענף זה עשויה להיות מושפעת, בין היתר, משינויים שונים ברכי   הרווחיות  - רווחיות 8.4.7.4.

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

ונזקים עקב    , סוגי הרכבים ואמצעי בטיחותשינוי במחירי כלי רכב חדשים, מחיר שעת עבודה במוסכים

  ורמת התחרות בשוק. פגעי טבע

 . 2020 לשנת הכספיים לדוחות 4ראו ביאור   -פילוח הכנסות לפי ענפים 8.4.8.

 לקוחות ענף רכב רכוש  8.4.9.

בענף הרכב  החלה    ווישור 8.4.9.1. ביום  לפעול  , תמהיל הלקוחות של  הדוחלמועד  .  2019בינואר    1רכב רכוש 

האחרון  החל מהרבעון  .  גדולים  קולקטיבים וציי רכבבענף רכב רכוש מורכב ממבוטחים פרטיים וווישור  

  B2C-ה  מערכת את פעילותה מול מבוטחים פרטיים באופן ישיר באמצעות  ווישור  הגבירה    2019לשנת  

  .ת שלהאינטרנטיה
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 :  *התפלגות פרמיות ברוטו מלקוחות (באלפי ש"ח) 8.4.9.2.

 סך הכל מבוטחים פרטיים קולקטיבים וציי רכב גדולים  שנה 

2018 - - - 

2019 ** 11,574 2,943 14,517 

2020 20,791 21,561 42,352 

 ).ונערכה(ככל  תוספת  מועד או  ביטוח  תחילת  מועד לפי  מחושבות  הפרמיות *
 .2019רכוש ברבעון הראשון של שנת   ברכ  מכור פוליסותל החלה  ווישור  **

  

עולה על  הכנסותיו  ביטוח רכב רכוש שהיקף  בענף  אין לקוח  לווישור    דוחלמועד ה   -מהותיים   לקוחות 8.4.9.3.

 ., ובהתאם אין לה תלות בלקוח כלשהו בענף ביטוח רכב רכושווישורמכלל הכנסות  10%

 שיעורי חידושים, ותק והתמדת לקוחות בענף ביטוח רכוש  8.4.9.4.

   כמות. מונחיב 88%-עומד על כ 2020בשנת  רכוששיעור החידושים בענף ביטוח רכב 

 2020 

באלפי   מספר שנות ותק  פרמיות 
 ח  "ש

מסך  שיעור 
 ההכנסות  

שנת ביטוח  
 ראשונה (ללא ותק)

33,086 78.1% 

שניה  ביטוח  שנת 
 (ותק של שנה) 

9,265 21.9% 

 100% 42,352 סך הכל

 

ביטוח רכב  מסך המבוטחים הפרטיים שרכשו    ,ביטוח רכב חובהגם  שיעור המבוטחים הפרטיים שרכשו  

 .90% עומד על כ־  2020שנת ב ,רכוש

 ענף רכב רכוששיווק והפצה  8.4.10.

  0שיווק ומכירת הפוליסות בענף נעשה הן בערוץ השיווק הישיר והן באמצעות סוכנים כמפורט בסעיף  

ווישור,  להלן במערכות  מבוצעת  הפוליסות  הפקת  בהתאם    ידי- על.  ווישור  עובדי  וכן  הביטוח  סוכני 

לסמכויות הפקה, וניתן להפיק פוליסות, ולשלמן, באמצעות כרטיס אשראי, גביה מרוכזת משכר וכן  

שיווק   של  במקרה  לסוכנים,  העמלה  שיעורי  רגילה.  נקבע    ידי - עלבגביה    היקף והמוצר    פי- עלסוכן, 

מהפרמיות    4.4%  -כ   מהווה  2020  שנתב  )מע"מ  כולל (  לה ששולם לסוכנים מ. סכום הע הסוכן  של   התפוקה

   .)ישירות  הינן  העיסקאות  ומרבית(מאחר  רכושברוטו בענף רכב 

בענף עולה על    באמצעותןשתי סוכנויות ביטוח שהיקפי פרמיות ברוטו ששווקו    לווישור   ,דוחה  למועד

 .  הפעילות תחום כנסותמה 10%
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  B2C-ה  מערכתהחלה לשווק פוליסות בענף זה באמצעות    ווישור  2019שנת  החל מהרבעון הרביעי של  

באינטרנט. דיגיטלית,    שלה  ביטוח  חברת  משקיעה  בהיותה  שלה  ווישור  השיווק  מאמצי  עיקר  את 

דיגיטלי באמצעות  בפרסום  לרבות  פעולה ,    דיגיטליות זירות    ,לקוחותומועדוני  ים  נ ארגומול    שיתופי 

אינטרנט מכן  כמו    .יעודיים  ואתרי  מכירותווישור  את  באמצעות  ב   מוצריה  קדמת  מדיות  פרסום 

   . תיוחסומתן   ידי-עלוכן  עיתונות ורדיומסורתיות כגון טלויזיה, 

 ספקים ושירותים ענף ביטוח רכב רכוש  8.4.11.

ספקי  ווישור התקשרה עם ספקי שירות שונים למתן שירות ללקוחותיה בענף ביטוח רכב רכוש, כגון:  

לרכישת כלי רכב שעברו    ותשירותים משפטיים; שמאים; חוקרים; שרותי תיקוני רכב וחלפים; חבר

בכל ההסכמים    גרירה; תיקוני שמשות ועוד.שירותי  , וכלי רכב שנמצאו לאחר גניבה;  (שרידים)  תאונות

מרבית ההסכמים  לנותן השירותים.  ווישור  נקבעו תעריפים, על בסיס שנתי או תקופתי, אותם משלמת 

כוללים   ווישוראינם  מינימום.  סכומי  או  מינימאליות  בענף    כמויות  התביעות  סילוק  את  מבצעת 

.  צורך   פי-על ו  הפי שיקול דעת-באמצעות מחלקת סילוק תביעות פנימית ונעזרת ביועצים חיצוניים על 

  ה שירותים בענף זה נותני  מאו  ספקים  במי מהתלות    ספקים מהותיים וכפועל יוצא אין לה  אין  לווישור

 . מהותייםואין לה ספקים 

 דירות -אחר  כללי  ביטוח ענף 8.5.

כפוף לתנאי סף הקבועים במסגרת הפוליסה התקנית ביטוחי הדירות  בענף  לביטוח    הכיסוי הבסיסי 

סעיף  לדירות  התקנית   הפוליסה ("דירות   ראו  תעריפי  )להלן  8.5.6.1.",  כן,  כמו    הביטוח   תוכניות. 

על  ומאושרים  הממונה-מפוקחים  ביטוחי  .  ידי  כיסוי  מעניק  זה  למבנה  ביטוח  ו/או  הדירה  לתכולת 

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

גם כיסוי לנזקי צנרת ומים ולנזקי רעידת אדמה, למעט אם  בדרך כלל הכיסוי בפוליסות אלו כולל בית. 

   .המבוטח בחר שלא לרכוש כיסוי בגין נזקים אלה

הפעילות    2019בהיקף זניח, ובמהלך שנת    2018בשנת    דירות   -ביטוח כללי אחרהחלה לפעול בענף  ווישור  

חודש  . בף ביטוחי הרכבקר מאמצי השיווק שלה בעני למקד את עווישור , עת החליטה  נותרה מצומצמת

,  C2Bבפלטפורמה האינטרנטית שלה,    ה דיר  האפשרות לרכוש ביטוח את  ווישור  השיקה    2020אוגוסט  

, אך עדיין מדובר  לעומת התקופה המקבילה אשתקדיש גידול מסויים בפעילות    דוחנכון למועד הכך ש

  .יחסית  נמוכים פעילות בהיקפי

 דירות  -מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף ביטוח כללי אחר  8.5.1.

   8.5.6.1.סעיף   ורא  -1986-(תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח   8.5.1.1.

 .  להלן

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור),   8.5.1.2.

 . להלן 8.5.6.2.סעיף  ורא -2012-התשע"ב

 דירות  -אחר בענף ביטוח כללימיוחדים  הסדרים 8.5.2.

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

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

במסגרת החוזר  שמקבלים המבוטחים אשר רכשו ביטוח דירה וקרה מקרה ביטוח בעקבות נזק מים.  
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ידי שרברב הסדר לבין  -לבחור, בעת הצירוף לפוליסה, בין קבלת שירות עלנקבע כי מבוטח יהיה רשאי  

שירות   שרברב  ידי- עלקבלת  פרטי")  כל  וכמות  ("שרברב  שרברבים  רשימת  ניהול  לעניין  הוראות   ;

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

ההסדר ל שרברבי  הוראות  השירות  ,  מתן  זמינות  לכלול    ידי-עלעניין  שיש  והוראות  שבהסדר  שרברב 

 .בהסכם התקשרות עם שרברב

 שווקים עיקריים, מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע  8.5.3.

מרכזי  מדובר בתחום  ה(  חברות הביטוח בישראל פועלות בענף כללי אחר בתחום ביטוחי דירות מרבית  

 .  )מסוג "אחר" בין ענפי הביטוח הכללי

 .  תכולתה את או/ו דירתם מבנה  את לבטח  המעוניינים מבוטחיםל נמכרות דירה  ביטוח  פוליסות

  או   דירה  לרכישת  הלוואה  נטילת  אגב נדרשים גם הם לבטח את הדירה הממושכנת    משכנתאות,  נוטלי

  מבנה   ביטוח  לרובהוא  ידם  - עלשנרכש    הביטוחו  המלווה להעמדת ההלוואהידי  - , כתנאי הנדרש עלבית

 .חוזר בלתי כמוטב בפוליסה נרשם  המלווהכש ,בלבד

של  רשות  לנתוני    בהתאם לחציון הראשון  נכון  ההון,  ביטוחי  2020שוק  בגין  הכולל  היקף הפרמיות   ,

"ח  שאלפי    122-כבביטוח דירה ו "ח  ש אלפי    937-מתוכם כ"ח,  שאלפי    1,060-כדירות עומד על סך של  

  בגין   הפרמיות  משיעור  11.5%  מהווה  משכנתא  ביטוחי  בגין  הפרמיות(שיעור    משכנתאביטוחי    הם

                                                                                            .)דירה  ביטוחי

 

.  הוא משמעותי   בשוק זה  הגידול  כך שפוטנציאל  ,מבוטחותמהדירות בישראל    60%- כ  הנתונים רק  פי-על

זאת,   מנת  עם  על  השוק  בחינוך  צורך  את יש  צרכנים    דירה  ביטוח עריכת  חשיבות    להטמיע  בקרב 

   .פוטנציאלים
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ביטוח דירה הוא מוצר אחיד והביקוש בענף ביטוח דירות מושפע, בין היתר, משיעור פריצות, נזקי מים  

  דירות.   -ונזקים הנגרמים עקב פגעי טבע, שעשויים להשפיע על הביקוש בענף כללי אחר   לדירות, שריפות

על אף  (   האטה כלכלית של המשקתקופת  עשוי לרדת בלמוצר ביטוח דירה  הביקוש  להערכת החברה,  

 ). הגורם המממן ידי- עלביטוח דירה למשכנתא מתחייב  ש

היא בגדר  הירידה בביקוש למוצר ביטוח דירה עקב האטה כלכלית  בדבר  הערכת החברה האמורה לעיל  

עתיד פני  צופה  המתבסס  מידע  ערך,  ניירות  בחוק    סובייקטיביים   ואומדנים  הערכותעל    כהגדרתו 

בהתאם, המידע כאמור .  בלבד  החברה  בשליטת  ואינו  דוחה  פרסום  למועד  נכון  החברה  בידי  המצויים

מהותית,   שונה  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא    ואינן  בחברה   תלויות  שאינן   מסיבותעשוי 

מהתמשכות  ,  ולקוחותיההחלטות הממונה, התנהגות מתחרי ווישור    ובכלל זה  זה  ובכלל ,  בשליטתה

להשפיע    העשוייםשינויי חקיקה ושינויים רגולטוריים אחרים  ,  והחרפתומשבר הקורונה לאורך זמן  

 להלן. 28. בסעיף המפורטיםהתממשות אילו מגורמי הסיכון  וכןעל פעילות ווישור והחברה 

 דירות  -שינויים בהיקף הפעילות בענף ביטוח כללי  8.5.4.

זניחים. 2018במחצית השנייה של שנת  בענף זה  ווישור החלה את פעילותה  כאמור לעיל,     , בהיקפים 

לאחר  במיוחד    ,במגמת גידולדירות נמצאת    -ווישור בענף הביטוח כללי פעילות    2020מחודש אוגוסט  

   באמצעות האתר הדיגיטלי. ,את הפעילות בתחום הדירות ישירות לציבור הרחבשהשיקה 

 דירות -תחרות בענף ביטוח כללי 8.5.5.

החברה  למיטב לפרסומי  ו  ידיעת  למועד  רשותהבהתאם  ביטוח    15בישראל    פועלותהדוח  ,  חברות 

בב דירההעוסקות  למשכנתא)  יטוחי  דירה  ביטוחי  לדירות  (לרבות  מקיף  ביטוח  מענף  הפרמיות  סך   .

(כולל בנקים  ח  "שאלפי    1,614,047-כ-כנאמד ב    2020שנת  בשלושת הרבעונים הראשונים של  הסתכמו  

סה"כ הפרמיות בתחום  מסך הפרמיות בענפי תחום הביטוח הכללי.    8.9%- , המהווים כלמשכנתאות)

מתוך שוק ביטוחי הדירה,  הפעילות ללא שינוי מהותי בהשוואה לפרמיות בתקופה המקבילה אשתקד.  

בענף   שלהם)למשכנתאות  בנקים  ל  משויכותשהפרמיות  הסוכנויות  הרבעונים    (באמצעות  בשלושת 

  .ח " ש אלפי 182,094-נאמדות בכ 2020שנת  הראשונים של 

 
 ביטוח וחיסכון  רשות שוק ההון דוחות כספיים הגרף על בסיס נתוני   

הענף   הביטוח  ביטוח  בתחרות מצד חברות  ביטוח  ו   הוותיקותדירות מאופיין  הפועלות באופן  חברות 

ם זאת  עליברה.  דוגמת    חברות הביטוח הדיגיטליות החדשות ובכלל זה  ,  ללא תיווך של סוכניםישיר  
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אחוז החידושים בחברות בשוק גבוה ביחס לתחומי פעילות אחרים ועומד בד"כ בחברות על שיעור של  

באמצעותו יכול ציבור המבוטחים    ,מחשבון ביטוח דירהכולל  רשות  האתר האינטרנט של  .  85%מעל  

ביר את  עשוי להגכלי זה    .להשוות בין תעריפי פוליסות ביטוח הדירה הבסיסיות של החברות השונות

   .התחרותיות בענף ביטוח דירות ולהשפיע על גובה הפרמיות בענף

המשך פרסום מדד השירות בתדירות שנתית עשוי גם הוא  ו  לענף ביטוח זה  חדשותביטוח  כניסת חברות  

. עם זאת, תיקון שבוצע לאחרונה בהוראות חוזר צירוף לביטוח, כמפורט להלן,  להגביר את התחרות

כי   ל הקובע  אחת  יבוצע  דירות  בביטוחי  ביטוחי  כפל  לעומת    3-בדיקת  דירה,  ביטוח  בחידוש  שנים 

יוצר ביחד עם שיעור החידוש המקובל בשוק    לדעת החברה,  הדרישה לבצע זאת בכל צירוף לביטוח, 

פגיעה בתחרות והכבדה על חברות חדשות, להן אין תיק  ,  חסם לניוד של ביטוחים בין חברות  ,ממילא

 ות קיים. ביטוחי דיר 

 מתחרים עיקריים  8.5.5.1.

.די.איי  אייכלל, מנורה, הראל, הפניקס, מגדל,    הםזה    בענף  העיקריים  מתחריהלמיטב ידיעת החברה,  

מתחריה העיקריים של ווישור פועלים לפיתוח והקמת ממשקים דיגיטליים  מ   חלק  .AIG- ו  )ישיר(ביטוח  

  -ביטוח כללי אחרענף  בווישור    נתח השוק של  הדוחנכון למועד  להערכת החברה,    בעבור לקוחותיהם.

   .זניח אדירות הו

   תחרות עם התמודדות 8.5.5.2.

  מאפייני   בעלי  קהלי יעדבחיתום פוליסות המתמקד  באמצעות    זה ווישור מתמודדת עם התחרות בענף  

פיתוח מוצרים    באמצעותוכן    חוסר ודאותמה שמצמצם    ,נתח שוק גדול יחסית, להם  יותר  נמוך  סיכון

פעולה   ושיתופי  הישראלית לתקשורת    של   םכהח  לבית   ביטוח  כגון  אסטרטגיים חדשים  בזק החברה 

ירוף לביטוח קל,  צמאפשרת    ווישור  של  הפלטפורמשה  כךאמצעי השיווק מתמקדים ב  .")בזקבע"מ ("

המסרבל את תהליך הרכישה ומונעות סגירה מיידית של    ,לרוב ללא צורך בשליחת מסמכים וסקרים

ווישור פועלת במסגרת האמצעים המותרים בדין על מנת לבצע    .עסקת הביטוח על ידי לקוחות הקצה

המידע   מערכות  באמצעות  לביטוח,  ההצטרפות  מתהליך  כחלק  אמת,  בזמן  נתונים  ואימות  חיתום 

בנוסף,   שלה.  האינטגרציה  ויכולת  שלה  פועלת  המתקדמות  ווישור  היברידית,  דיגיטל  חברת  בתור 

גובה, לעומת מתחריה, תוך הענקת    ביעילות תפעולית המאפשרת הוזלה של דמי הביטוח אותם היא 

במכרזים   ווישור משתתפת  ודינאמי.  שקוף, חדשני  גבוהה, ממשק  וזמינות  שירות  זה    (בתחום חווית 

יחסית)   מעטים  מכרזים  תחרותי קיימים  באופן  עסקאות    ומתמודדת  על  חיתומית  סלקטיביות  תוך 

 . בתחום זה

 דירות  -מוצרים ושירותים ענף ביטוח כללי אחר 8.5.6.

  ובהתאם פוליסות   2018אישרה את המוצרים שלה לקראת קבלת רישיון מבטח במהלך שנת    ווישור

הפוליסות של ווישור כוללות    פוליסות מאושרות לשיווק בתחום פעילות זה.  ןה   ווישורשל    הדירה  ביטוח 

מלא והפוליסה לביטוח מבנה אגב משכנתא, עם מגוון הרחבות וחלופות    מבנה ותכולהפוליסות לביטוח  

 כמפורט להלן:  שונות של השתתפויות עצמיות לפרקי הפוליסה השונים

  פוליסה תקנית לביטוח דירה  8.5.6.1.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  כאמור כפופה לתנאים המינימליים שנקבעו ב  לדירותהתקנית    הפוליסה

(, ועודכנו ב1986- ו"מ התשחוזה לביטוח דירה ותכולתן),    תנאי(   תנאיתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
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(תיקון),   ותכולתן)  דירה  לביטוח  היקף  2015-"ה התשעחוזה  את  מגדירה  לדירות  התקנית  הפוליסה   .

 הכיסוי הביטוחי המינימאלי למבנה דירה ותכולתה.  

לרוב כולל  הדירה  בית.    ,ביטוח  משק  לעובדי  מעבידים  וחבות  ג'  צד  כלפי  אחריות  לביטוח  הרחבה 

חבותו,    ההרחבה מפני  המבוטח  על  להגן  מיועדת  ג'  צד  שנגרם   פי-על כלפי  נזק  בגין  הנזיקין,    פקודת 

חבות מעבידים לעובדי משק בית,    ברשלנותו כלפי צד שלישי כלשהו, כפוף לתנאי הפוליסה. ההרחבה של 

חבות  הנועד מפני  המבוטח  על  כלפי  פי- על  כמעביד,  ולהגן  הנזיקין,  הבית  פקודת  משק  שהוא    עובדי 

ה מתאונה  נזק לגוף כתוצאאו  . הכיסוי מכסה את המעסיק ככל שיידרש לשלם פיצויים בגין מוות  מעסיק

, בהתאם לגבולות  בית בדירה  או מחלה שנגרמו תוך כדי ועקב העסקתו בשירותו הישיר בעבודות משק

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

ת המשותף  בפוליסה התקנית לביטוח דירה ניתן לרכוש כיסויים נוספים כגון: ביטוח סכום נוסף בבי

למקרה של רעידת אדמה או גם סיכונים נוספים, ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, ביטוח כל הסיכונים  

צוי של מס רכוש), ביטוח פעילות עסקית בדירה, ביטוח  ילתכולה ו/או למבנה, ביטוח נזקי טרור (מעבר לפ 

א מהמבטח  בהסדר  שרברב  באמצעות  מים  ונזקי  צנרת  תיקוני  שירותי  מטעם  אופניים,  שרברב  ו 

 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  

 ימה) של הפוליסה. גם במפורש במפרט (דף הרש 

 פוליסות ביטוח מבנה אגב משכנתא  8.5.6.2.

ביטוח  .  נמכרות ברובן אצל הבנקים למשכנתאות, באמצעות סוכנויות ביטוח ייעודיותהפוליסות כאמור  

המשכנתא והוא מהווה בטוחה למקרה שייגרם    מנטילתמבנה אגב משכנתא מהווה חלק בלתי נפרד  

כגון:נזק,  לדירה   בפוליסה,  הביטוח המכוסים  ועוד. םסיכוני מי  בהתאם למקרי  רעידת אדמה, אש   ,  

כולל  ו  המשכנתאהלוואת  מסתיים במועד סיום  . הביטוח  מתחדש מדי שנהביטוח מבנה אגב משכנתא  

נכון למועד   ./ הנכס לרכישת הדירה המימוןת סעיף שיעבוד לטובת הבנק (או כל גורם אחר) אשר נתן א 

ביטוחי דירה משכנתא המשווקים על    .יםבהיקפים זניח   ווישור החלה לשווק פוליסות מסוג זה   הדוח 

ואחר ג',  צד  אחריות  תכולה,  בגין  כיסוי  לא  לרבות  שונים  כיסויים  לכלול  יכולים  לא  הבנק  ות  י ידי 

נוספת המשווקת שלא באמצעות  מעבידים. ככל שהלקוח מעוניין בכיסויים אלה   פוליסה  עליו לבצע 

 הבנקים למשכנתאות. 

 דירות  -ביטוח כלליבענף מאפייני הפוליסות הנמכרות  8.5.7.

רב לתקופה של עד שנה, אך יכולה להיות גם לתקופה    פי- עלפוליסת ביטוח דירה היא    -תקופת הביטוח 8.5.7.1.

 חודשים. 14ארוכה יותר של עד 

הפוליסה התקנית לדירות וניתן רק להיטיב את    פי- עלהכיסוי הביטוחי הבסיסי נקבע    -פוליסה תקנית 8.5.7.2.

 תנאיה, ולהוסיף הרחבות לכיסוי הביטוחי והיקף הכיסוי. 

תגמולי ביטוח רכוש (דירה) היא שלוש שנים מקרות  תקופת ההתיישנות של תביעה ל  -תקופת התיישנות 8.5.7.3.

ג')  החבויות  ימקרה הביטוח. בפרק , תביעת המבוטח כלפי חברת הביטוח  (חבות מעבידים וחבות צד 

החוק תביעתו של הצד השלישי (הנפגע) כלפי המבוטח, ולכן    פי- עלאינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה  

 שנים.תקופת ההתיישנות בכיסוי צד ג' היא שבע 
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בתביע 8.5.7.4. טיפול  מקרה    - המשך  קרות  בין  קצר  זמן  במשך  מתאפיינות  הרכוש  בפרקי  זה  בענף  תביעות 

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

) יותר  ארוך  התביעה  יישוב  זמן  משך  שלישי,  צד  כלפי  בשלLong Tailואחריות  היתר  בין  הסיבות    ), 

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

(ג) תקופת ההתיישנות  . לעיתים זמן התגבשות התביעה ארוךהאירוע להגשת התביעה ארוך יחסית  ;

 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 בדין. בהרחבה  

במהלך  בגין אבדן או נזק שהתגלו לראשונה    הואלכיסוי סיכוני מים ונוזלים אחרים, הכיסוי הביטוחי  

 תקופת הביטוח (גם אם החל לפני תחילת הביטוח).

 . 2020 לשנת הכספיים לדוחות 4ביאור ראו   -פילוח הכנסות לפי ענפים 8.5.8.

 דירות -לקוחות ענף ביטוח כללי 8.5.9.

 .  ענף זהלקוח מהותי בואין לה   בעיקר לקוחות פרטייםווישור בענף זה הם  לקוחות 

החברה החלה פעילותה במחצית השנייה של    - מחזור פרמיותמבחינת ותק והתמדה של לקוחות במונחי  

 ולכן אין משמעות למידע זה.   זניח בהיקף 2018 שנת

 דירות  -שיווק והפצה ענף ביטוח כללי 8.5.10.

בענף   הפוליסות  ומכירת  משיווק  באמצעות  תבצע  זה  והן  הישיר  השיווק  בערוץ  הפקת  סוכניםהן   .

זה   בשלב  ווישור,  במערכות  מבוצעת  בהתאם    ידי - עלהפוליסות  ווישור  עובדי  וכן  הביטוח  סוכני 

הווישור  השיקה    2020יולי  חודש  ב   שלהם.  לסמכויות ההפקה מגוון    C2B-את מערכת  לרכישת  שלה 

  ,ותתוכניות ביטוח דירה לציבור הרחב שבאמצעותו לקוחות פרטיים יכולים לרכוש חבילות ביטוח שונ 

. ניתן להפיק פוליסות משולמות הן באמצעות  םהלצרכי לרבות בניית תוכנית ביטוח מותאמת אישית  

ולשלם  באופן מקוון באמצעות האינטרנט  פוליסה  ניתן לרכוש  כאשר    כרטיס אשראי והן בגביה רגילה

 . רק באמצעות כרטיס אשראיבעבורה 

אוגוסט   השיקה    2020מחודש  בזקמיזם  החברה  עם  לביטוח  ת  ,משותף  החכםדירה  וכנית    , לבית 

חיישנים  , אשר בביתם מותקנים  של בזקהבית החכם    שירות  יכשוהנחות מיוחדות לר  במסגרתו מוענקות

ובהתאם מצדיקים מחירים נמוכים יותר    מפחיתים את הסיכון הביטוחי ווישור  אשר להערכת  מיוחדים,  

   לביטוח הדירה כאמור.

סוכן, נקבע    ידי-עלביטוחי דירה ו/או ביטוח דירה למשכנתא  שיעורי העמלה לסוכנים, במקרה של שיווק  

 .  הסוכן של התפוקה היקףוהמוצר   פי -על

מבנה אגב הלוואה  בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (דמי עמילות מרביים בביטוח  

כולל מע"מ) מדמי הביטוח שגבה המבטח מהמבוטח,  (  20%נקבעה מגבלה של  ,  2012- התשע"ב,  לדיור)

.  על דמי העמילות שמשלם מבטח לסוכן ביטוח עבור תיווך בפוליסות ביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור

שתחילת תוקפם או    חלות על דמי עמילות המשולמים בשל חוזים לביטוח אגב הלוואה,  התקנות כאמור

 שחודשו מיום התחילה ואילך. 
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דיגיטלית,   ביטוח  חברת  משקיעה  בהיותה  דיגיטלי,  ווישור  בפרסום  שלה  השיווק  מאמצי  עיקר  את 

אינטרנט   ואתרי  דיגיטליות  זירות  לקוחות,  ומועדוני  ארגונים  מול  פעולה  שיתופי  באמצעות  לרבות 

יה באמצעות פרסום במדיות מסורתיות כגון טלויזיה,  יעודיים. כמו כן ווישור מקדמת את מכירות מוצר 

   מתן חסויות. ידי -על עיתונות ורדיו וכן 

 דירות -ענף ביטוח כללי -ספקים ושירותים 8.5.11.

מים    ווישור נזקי  תיקון  בתחום  שירותים  ונותני  ספקים  עם  המנהלת  התקשרה  ניהול  חברת  עם  וכן 

מבצעת    ווישור  .נזקי מים באמצעות שרברב בהסדרחלופה של מכירת כיסוי בגין  במסגרת    פעילות זו,

של   תביעות  סילוק  מחלקת  באמצעות  דירות  בביטוחי  התביעות  סילוק  ביועצים  וווישור את    ונעזרת 

על  וספקים דעתה- חיצוניים  שיקול  חוקרים  סוקרים,  שמאים,    לרבות:  צורך  פי-עלו  פי  דין,  עורכי 

   .שירותים בביטוחי דירות ניבספקים או בנות מהותית וכדומה. לחברה אין תלות 

 
  פעילות ווישור החלים על ופיקוחמגבלות  9.

והכרעות   9.1. הממונה  עמדות  הרשות,  חוזרי  משנה,  חקיקת  ראשית,  חקיקה  דברי  תמצית  יובאו  להלן 

 . ווישור-החברה ו עקרוניות המשפיעים על פעילות

 :חוקים ותקנות עיקריים החלים על עסקי הביטוח 9.2.

לרבות התקנות שהותקנו מכוחו והחוזרים שמפרסם הממונה מכוח סמכותו  חוק הפיקוח על הביטוח   9.2.1.

חוק הפיקוח על הביטוח כולל, בין היתר, הוראות לעניין הפיקוח על מבטחים וסוכני    -חחוק הפיקו  פי -על

 לחברות ביטוח., בין היתר, בכל הנוגע של הממונה וסמכויותיו תפקידיו  מגדיר את  ביטוח, והוא

הביטוח, התשמ"א 9.2.2. חוזה  היחסים    -1981-חוק  במישור  ביטוח  לעסקי  הנוגעים  שונים  היבטים  מסדיר 

 .שבין הצדדים לחוזה הביטוח

חוק תובענות ייצוגיות מסדיר את סדרי הדין והעילות, הכרוכים    - 2006-חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו 9.2.3.

 בהליכי תובענות ייצוגיות. 

- ירותים פיננסים (ביטוח)(הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח), התשע"ח תקנות הפיקוח על ש  9.2.4.

  לקבלת רישיון מבטח   הנדרש  המזערי  ההון  את  תקנות אלו מגדירות  -")תקנות הון עצמי מזערי("  0182

ן שנדרש  להפחית משמעותית את ההו ביטוח  לחברות  מאפשרות  הון עצמי מזערי  תקנות    .חישובו  ואופן

 ים: לקבלת רישיון מבטח, והיוו חסם משמעותי לפתיחת שוק הביטוח למתחרים חדשמהן עד אז 

  מיליון ש"ח 15בביטוח חיים נדרש להעמיד הון של . 

   ככל שקיימת פעילות גם בענפי    ח"שמיליון    15ש"ח (מיליון    10בביטוח כללי נדרש להעמיד הון של

 חבויות). 

  ש"ח מיליון 25ון של  בשני תחומי הביטוח (חיים וכללי) נדרש להעמיד ה . 

 (ראו להלן)  2משטר ההון סולבנסי  המעבר שהיה צפוי לבשל    התאפשרדרישות ההון ה   תהפחת ,  

להעמיד הון עצמי בהתאם לסיכונים אליהם הן חשופות ובהתאם    חברות הביטוח המחייב את  

 . להיקפי ותחומי הפעילות שלהן
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;  2012- "ב התשע ,  ) מוסדיים   גופים   על   החלים   השקעה ) (כללי  גמל (קופות    פיננסיים   שירותים   על   הפיקוח   תקנות  9.2.5.

  2001  א " התשס   , התחייבויותיו)   וניהול   מבטח   של   והקרנות   ההון   השקעת   דרכי (   ביטוח   עסקי   על   הפיקוח   תקנות 

מסגרת אחידה לכללי השקעה החלים על כל הגופים    ות בע ו השקעה ק ה תקנות    - ") השקעה כללי    תקנות " יחד  ( 

 הממשל התאגידי בתחום ההשקעות, בהתאמה. כללי  ואת  ,  המוסדיים, לרבות כספי נוסטרו 

תקנות  ("  2013-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(חישוב עתודות בביטוח כללי), התשע"ג 9.2.6.

ותדירות חישוב עתודות הביטוח בביטוח כללי.    אופןמסדירות, בין היתר, את    -")עתודות בביטוח כללי

שקובעות את אופן חישוב    חוזר המאוחד,כך גם הוראות פרק "מדידה, הון וניהול נכסים והתחייבויות" ל

 . התחייבויותהעתודות הביטוח ואת אופן מדידתן של  

כספיים), התשס"ז  9.2.7. וחשבונות  (ביטוח)(דינים  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות    - 2007- תקנות 

ורבעוני  שנתי  כספי  דוח  בעריכת  המוסדיים  הגופים  את  מחייבות  סקור    אלו  או  מבוקר  כשהוא 

ויוצרות בהקשר זה אחידות בין חובות המבטחים לבין חובות הגופים  רואה חשבון    ידי - על בהתאמה  

 המוסדיים האחרים. 

ו   ממונהה ועמדות    הבהרות,  חוזרים 9.3. טיוטות)  נוגעים  המרכזיים    נושאיםבשיפוטיות  הכרעות  (לרבות 

 : סקרו לעיללא נש ווישורלפעילות  

  ההנחיות  בהתמצאות  שיסייע,  קודקס  יצירת  על  שוקדת  הרשות  -ה הרגולצי  קודקס  -המאוחד  החוזר 9.3.1.

  לתוקף   נכנס  2014  בשנת .  לעת  מעת  ומתעדכן,  שונים  בנושאים   כפרקים  נכתב  הקודקס .  בהתאם  ותיקונם

  לחוזה   הוראות"  6  חלק  –  2  שער   -כללי  ביטוח   בענפי   לחוזים  הרלוונטיות  הוראות  את  המסדיר  הפרק

 הבאים:   הנושאים את היתר ובין  ",כללי ביטוח בענפי 

 כללי ביטוח בענפי לחוזה  ספציפיות הגדרות . 

 ביטוח  דמי,  ביטוח  תוכנית  הנהגת:  כגון,  כללי  ביטוח  בענף  חוזה  השקת  טרם  הביטוח  חברת  חובות  ,

 .  ועוד שרברבים בנושא ביטוח חברת פעולת דרכי

 כללי ביטוח בענפי בחוזה מבוטח עם התקשרות בעת ביטוח חברת  חובות . 

 כללי ביטוח  בענפי חוזה  של תקפו בתקופת  ביטוח חברת  חובות . 

 כללי ביטוח בענפי בחוזה בתביעה טיפול בעת ביטוח חברת  חובות . 

חוזר ההון    -")עצמי  הון  חוזר ("  מבטח   של  פירעון   לכושר  עצמי  הון   בדבר  הוראות  הממונה בעניין  חוזר 9.3.2.

לא חל עליהן, ועל חברות  הסולבנסי    שחוזר  ביטוח  חברות  משלים את תקנות ההון העצמי וחל על  העצמי

יישום    על  חשבון  רואה   ביקורת  ביצוע  עד קבלת אישור הממונה בדבר  -ביטוח שחוזר הסולבנסי חל עליהן 

כי במסגרת הליך קבלת    יצויין   .ווישורחוזר זה חלות על    הוראותבהתאם,    .הסולבנסי  חוזר  הוראות 

והיא פועלת להיערך    ווישורעל    הסולבנסיקיבלה דחיה זמנית ליישום משטר    ווישוררישיון המבטח,  

 ידי הרשות. -בהתאם למועדים שנקבעו בעבורה על

העצמי 9.3.3. לחוזר ההון  תיקון  פברואר    -טיוטת  לחוזר ההון העצמי,  פורסמה    2019בחודש  תיקון  טיוטת 

המצמידה את הסכומים תחת חישוב הון עצמי הנדרש לכושר פירעון בחוזר הון עצמי בתקנות הון עצמי  

 למדד המחירים לצרכן. 

בד בבד עם    פורסמה  -להון מורכב במקבי   במכשירי  נדרש  והון  מוכר  הון  הגדרת  בעניין  הממונה  עמדת 9.3.4.

 מוכר".   הון"ו" נדרש   הון"  למונחים הראויה הפרשנות  מהי הממונה קובעתחוזר הון עצמי, במסגרתה 
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, פרסמה הממונה את חוזר "דירקטוריון גוף מוסדי".  2018בחודש אוגוסט    - חוזר דירקטוריון גוף מוסדי 9.3.5.

כשירותו,   הדירקטוריון,  הרכב  הדירקטוריון,  חברי  כשירות  לעניין  הוראות  היתר,  בין  קובע  החוזר 

סמכוי  החוזר  תפקידיו,  הוראות  הדירקטוריון.  ועדות  לענין  הוראות  לרבות  התנהלותו,  ואופן  ותיו 

החליפו במלואן את חוזר נוהל עבודת הדירקטוריון וכן את מרבית הוראות תקנות הפיקוח על שירותים  

 . 2007-פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז

 IIסולבנסי יבת  טהוראות בנושא דרק 9.3.6.

 מתווה ליישום הוראות סולבנסיII   רשות  הפורסם מתווה    2020בחודש מרץ    -במתכונת האירופית

כפי שהוא כיום,    אופן יישום משטר כושר הפירעון הכלכלי בישראל,בלביצוע ההתאמות הנדרשות  

במתכונת האירופית והעדכונים שלה, וכן   IIהוראות דרקטיבת סולבנסי לעל מנת להתאימו יותר 

לוח כדי  פורט  היתר  בין  זאת,  למימוש.  זמנים  מטרותיו,  יותר  שיג  ישהמשטר  ות  יצמצם  את 

סטטוס כושר הפירעון  ויאפשר השוואה של    עיוותים בניהול הפיננסי והעסקי של חברות הביטוח

   .של חברות הביטוח בישראל לחברות מקבילות באירופה

 כלכלי של חברת ביטוח מבוסס    תיקון החוזר המאוחד לעניין הוראות ליישום משטר כושר פירעון

ונספחיו שהותאם לשוק הישראלי, והתאימו יותר    הסולבנסיחוזר  את    התיקון מעדכן  -II  סולבנסי

לה,    II  סולבנסי  תדירקטיב  הוראותל ידי האיחוד האירופי  - שאומצה על  כפיוההוראות הנלוות 

בחוזר למתכונת שנקבעה בדירקטיבה,    הקיימותהוראות המעבר  הותאמו  . בין היתר,  2016בינואר  

  הגידול בעתודות בגין מוצרי ביטוח ארוכי טווח אשר נמכרו בעבר ייפרס לתקופה ארוכה יותר ש  כך

במשך  ועודכנו   בדירקטיבה  שחלו  לעדכונים  בהתאם  נוספות  יתר העדכונים    .הזמןהוראות  בין 

, לרבות עדכון המגבלה  באינשורטקאופן ההכרה של הפיקוח בהשקעות של חברות ביטוח    עודכן 

 . הביטוחהבסיסי של חברת   1מהון רובד   5%-ל  0.3%-הכמותית להיקף ההכרה המקסימלית, מ

  סולבנסי  מבוסס   כלכלי   פירעון   כושר  במשטר   הפריסה   לתקופת   ניכוי   לחישוב   עקרונותII -   בחודש 

, המפרט את העקרונות שילקחו בחשבון, סופי  נשלח למנהלי חברות הביטוח מכתב   2020  אוקטובר 

לחישוב לממונה,  בקשה  הגשת  עתודות   בעת  בחישוב  הפריסה  בתקופת  חברת   הביטוח  ניכוי  של 

  הביטוח. 

  "גילוי אודות יחס כושר פירעון כלכלי   - עדכון הוראות החוזר המאוחד לעניין "דין וחשבון לציבור- 

לעדכן את מבנה הגילוי בדוח הדירקטוריון ובדוח יחס כושר פירעון כלכלי הטיוטה מציעה  - הטיוט 

ביטוח   חברת  המעבר של  הוראות  יישום  את  הכולל  הפירעון  כושר  יחס  לעניין  גילוי  שיינתן  כך 

תואם את הוראות האיחוד האירופי ואת המקובל בדיווחים של באופן ה   ,שנקבעו לתקופת הפריסה 

בנוסף,   באירופה.  ביטוח  את חברות  להרחיב  כלכלי   מוצע  פירעון  כושר  יחס  בדוח  הגילוי  היקף 

 .בהתייחס להיבטים של תנועה בעודף ההון, מבחני רגישות, ניהול ההון ומגבלות על חלוקת דיבידנד 

 14ביום    – 2021  ביוני   30  וליום  2020  בדצמבר  31  ליום   יכלכל   פירעון   כושר  יחס  ופרסום   דיווח  

פרסם הממונה מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו דיווח  , לאחר תאריך המאזן,    2021במרץ  

הדוחה את  , 2021ביוני    30וליום    2020בדצמבר    31ופרסום תוצאות יחס כושר פירעון כלכלי ליום  

וכן את קבצי הדיווח לממונה    2020בדצמבר    31ליום  מועד פרסום דוח יחס כושר פירעון כלכלי  

כי חברות הביטוח רשאיות לא לפרסם דוח יחס כושר  קובע  ו  2021ביוני     30הנלווים לו עד ליום  

קיבלה דחיה זמנית ליישום משטר    החברה,  לעיל  כאמור  2021.ביוני    30פירעון כלכלי עד ליום  

   .לעיל 9.3.2. הסולבנסי, כפי שיפורט בסעיף
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  – הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התשפ"א   9.3.7.

פורסמו הוראות, במסגרתן נקבעו הוראות בתחום ביטוח רכב חובה. להרחבה    2021בחודש מרץ    -   2021

  .עילל 8.3.1.3.ראה סעיף 

מפת דרכים להבטחת היערכותן של חברות הביטוח בישראל לאימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי  " 9.3.8.

התקן צפוי להשפיע    .  17IFRSפורסמה מפת הדרכים הסופית ליישום תקן    2020  יוניבחודש    -"17מס'  

בצורה מהותית על הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים של חברות הביטוח, מידת מורכבותו של התקן  

תפעוליות   אקטואריות,  חשבונאיות,  סוגיות  עם  בהתמודדות  כרוך  להיות  עשוי  ויישומו  גבוהה,  היא 

שקים חדשים ולצורך בטיוב  וסוגיות מיכון, לרבות כאלו הנוגעות למערכות מידע חדשות או קיימות, ממ

חדשים. נתונים  באיסוף  ו/או  תקן    נתונים  ליישם  נדרשות  הביטוח  מהדוחות    IFRS17חברות  החל 

בגין שנת   זה.    2023השנתיים  בגין השנה הקודמת בהתאם לתקן  הדוחות  בשל  תוך הצגה מחדש של 

ותכנית  שהתהליך  לכך  מכרעת  חשיבות  קיימת  כי  סבורה  הרשות  התהליך,  יהיו    מורכבות  האימוץ 

ידי דירקטוריון החברה, כשהמתווה המפורט במפת הדרכים  -מפוקחים ומלווים באופן פעיל ומתמשך על 

נועד להגביר את רמת הוודאות הרגולטורית לעניין מועד היישום המתוכנן של התקן ולעניין עיקרי צעדי  

להגביר את רמת הוודאות    ההיערכות להן יידרשו חברות הביטוח. המתווה המפורט במפת הדרכים נועד

הרגולטורית לעניין מועד היישום המתוכנן של התקן ולפרט את עיקרי צעדי ההיערכות להם יידרשו  

ומלווים   מפוקחים  יהיו  האימוץ  ותכנית  שהתהליך  לכך  דאגה  לרבות  נאות,  ליישום  הביטוח  חברות 

על ומתמשך  פעיל  כו- באופן  הדרכים  מפת  בהתאם,  החברה.  דירקטוריון  הדרך  ידי  אבני  את  ללת 

המרכזיות שקבעה הרשות, במטרה להבטיח את היערכותן של חברות הביטוח בישראל ליישום התקן  

 .באופן נאות

סוגיות מקצועיות ביישום תקן דיווח כספי    -טיוטת חוזר בנושא עדכון החוזר המאוחד לעניין מדידה  9.3.9.

הטיוטה הנ"ל שמטרתה לקבוע    פורסמה  2020בישראל, בחודש אוקטובר   (IFRS) 17בינלאומי מספר  

מקצועיות   סוגיות  במספר  ראויה,  פרשנות  או  מנחים  קווים  קביעת  לרבות  התקן,  ליישום  עקרונות 

הייחודי   אופיין  בשל  יישומן  לאופן  פרשנות  שנדרשת  או  משמעי  חד  אינו  התקן  לגביהן  ראשוניות, 

יישום אחידה ככל האפשר של התקן ב ליצור שיטת  וזאת במטרה  הביטוח בישראל  לישראל,  חברות 

 .ובמטרה לחזק את יכולת ההשוואה בין הדוחות הכספיים שלהן

, פירסמה הרשות דרישה לביצוע  2021בחודש מרץ    –   חוזר מיפוי סיכוני ביטוח סייבר בפעילות ביטוחית 9.3.10.

של שוק הביטוח, בדגש על סיכוני סייבר סמויים. זאת,    סקר מיפוי של סיכוני סייבר בפעילות הביטוחית

זיהוי,   תהליכי  ובקידום  הביטוחית,  בפעילות  הסייבר  סיכוני  בניהול  הרשות  שרואה  החשיבות  נוכח 

הביטוח   בענף  החשיפות  במיפוי  חשיבות  רואה  הרשות  כן,  כמו  אלה.  סיכונים  של  ואמידה  הערכה 

הולמת לסיכונים אלה שתתרום לרמת העמידות של המשק  בכללותו על מנת לתמוך בקידום רמת כיסוי  

  .תוך שמירה על יציבות חברות הביטוח וכיסוי שקוף ונאות למבוטחים

פורסמה עמדת    2021ינואר    בחודש  -פעולות נושא משרה טרם קבלת אישור הממונה  – עמדת ממונה   9.3.11.

ונושא משרהומפרטת את ה  תתייחסהמממונה,   גוף מוסדי  מיועד בו, בהתאם    התנהלות הראויה של 

,  מבוקש  טרם התקבל אישור הממונה למינויהביטוח, בתקופה ש י לחוק הפיקוח על  41להוראות סעיף  

   זה. בהתאם לסעיף ,יום מהגשת בקשת אישור למינויו 60או טרם חלפו  
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, המבהירה כי  ענייןבפורסמה עמדת ממונה    2021בחודש ינואר    -הזדהות באזור האישי באתר החברה 9.3.12.

סיסמה לאזור  דאוג לאפשרות לקבל ל חברת ביטוח ליים את תכלית חוזר אחזור מידע אישי, עבכדי לק

 באמצעים סבירים חליפיים לדואר אלקטרוני או הודעת טקסט, לאוכלוסיות שאינן נגישות לכך.  האישי

  2021  ינואר  בחודש  -פגיעה באי תלותו של רואה חשבון מבקר עקב מתן שירות נלווה   –עמדת ממונה   9.3.13.

  רואה   של  תלות- לאי  הנוגעות  הוראות  ביישום  הנדרשים  העקרונות  את  המפרטת ,  זו  עמדה  פורסמה

ופורטו  נלווה  שירות   מתן  עקב  מוסדי   גוף  של   מבקר  חשבון  מצבים בהם הממונה יראה כפגיעה באי  , 

ן  התלות הנדרשת מרואה חשבון מבקר בהוראות החוזר המאוחד, בהם, בין היתר, מתן חוות דעת כגו

בדבר ערכם הכלכלי של נכסים או התחייבויות  )  (opinion fairness  מתן הערכת שווי או בדיקת הוגנות

והכנת תכנית עסקית המשפיעה על חיי העסק; עיצוב ויישום של מערכות מידע ממוחשבות הקשורות  

  החשיבות   לאור,  זאת .  לדוחות הכספיים או לדוחות יחס כושר פירעון כלכלי; מתן שירותים אקטואריים

  מידת   הגברת  ולשם  מוסדי  בגוף  מבקר  חשבון  רואה  של  והמקצועית  העצמאית  פעילותו  בהבטחת

  הכספי   מצבם  את  נאות  באופן  משקפים  המוסדיים  הגופים  של  הכספיים  דוחותיהם  כי  הוודאות

בהיערכות  באשר לשירות הניתן על ידי רואה החשבון המבקר  כמו כן ניתנו הוראות    .פעילותם  ותוצאות 

 . IFRS 17ליישום תקן  

   - תיקון -צירוף לביטוח  9.3.14.

שקיפות והוגנות בהליך הצירוף    להגביר קובע שבכדי    2020נוסף לחוזר שפורסם בחודש דצמבר    תיקון 

ועל מנת לשקף למבוטחים רובד נוסף במכלול השיקולים בעת רכישת המוצר הביטוחי, ולאפשר להם  

הביטוח לגלות   ניהוראות המחייבות את סוכ  יחולולקבל החלטה מושכלת המתאימה ביותר לצרכיהם, 

הכנסותי עיקר  כי  הצירוף,  הליך  בעת  לביטוח,  מסוימותמתקבלו  הםלמועמדים  ביטוח  מחברות  ,  ת 

להתנות את הליך  עוד  סוכני ביטוח לא יוכלו    ,. בנוסף40%במקרה ושיעור הכנסותיהם מהן עולה על  

הצירוף לביטוח, לרבות את התאמת הצרכים למועמד לביטוח, בכך שהוא יישאר מבוטח למשך תקופת  

ה כי מדובר בתיקון חשוב,  חדשה יחסית בשוק, החברה סבורחברה  כ  ביטוח קצובה או שאינה קצובה.

 . את התחרות, השקיפות וההוגנות םהמקד

  2בחלק    4תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין עסקה בין צדדים קשורים, המעדכן את הוראות פרק   9.3.15.

ומאפשר בכפוף לתנאים מסוימים, ביצוע    2020ניהול נכסי השקעה, פורסם בחודש ינואר    -  5של שער  

נכס לא סחיר בין משקיעים מוסדיים המנויים על אותה קבוצת משקיעים,  עסקאות לרכישה ומכירה של  

 ובלבד שהעסקה היא לטובת כל המשקיעים המוסדיים הנמנים על אותה קבוצה. 

יוני   9.3.16. נזילות, שפורסם בחודש  , לפיו יש להוסיף לריבית  2020תיקון הוראות החוזר בנושא פרמיית אי 

נאותות העתודות פרמיית אי נזילות בשיעורים שונים. החוזר  חסרת סיכון המשמשת בחישוב בדיקת  

פוליסות   נאותות העתודות עבור  נזילות, שישמש בעת חישוב בדיקת  קובע שיעור פרטני לפרמיית אי 

 ביטוח סיעודי פרט, ביטוחי רכב חובה וביטוחי חבויות. 

היערכות סייבר בגופים    פרסם הממונה מכתב למנהלי הגופים המוסדיים שעניינו 2020בדצמבר   9ביום   9.3.17.

המוסדיים,   בגופים  הסייבר  הגנת  בהיבטי  ההיערכות  בהגברת  הצורך  את  לחדד  המבקש  מוסדיים, 

להגביר את הערנות בכל הנוגע לתהליכי זיהוי מקוונים ומפרט את הנושאים למיקוד ההיערכות בהיבטי  

 הגנת הסייבר.
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  לעדכן הוחלט    2020בחודש ינואר    -  יטוח משנהב  -תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה   9.3.18.

את אופן הצגת הנתונים המדווחים אודות הסכמי ביטוח משנה, בעקבות הניסיון שנצבר מניתוח דיווחי  

מ  הדיווח  להוראות  בהתאם  אופן  2018-החברות  וכן את  הדיווח,  בטופסי  הנכללים  סעיפים  במספר   ,

 הגשת הדיווחים לממונה. 

בחודש נובמבר    -" דיווח לממונה על שוק ההון"  5לשער    4חלק    3פרק    -המאוחד  תיקון להוראות החוזר   9.3.19.

פרסם הממונה חוזר שעניינו מודל דירוג פנימי, הקובע את אופן הדיווח לממונה אודות דירוגים    2020

שבוצעו באמצעות מודל דירוג פנימי, ברמת הנכס הבודד. כמו כן פורסם תיקון לפיו גוף מוסדי אשר  

ידי  -התנאים המפורטים בחוזר, יראו את מודל הדירוג שלו כמודל דירוג פנימי שאושר על  מקיים את 

 הממונה, למעט סוגי אשראי לגביהם לא יוכר מודל דירוג פנימי. 

פרסם    2020בחודש אוקטובר    -" ניהול נכסי השקעה"5לשער    4  -תיקון הוראות החוזר המאוחד פרק   9.3.20.

 טרתן לייעל תהליכי השקעות. הממונה חוזר שעניינו קביעת הוראות שמ

פורסם    2020בחודש מרץ    -   הנחת ריבית  -תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות   9.3.21.

לפיה   כיום,  בפועל  הנהוגה  הריבית חסרת הסיכון  עקום  של  שיטת האמידה  לעגן את  שמטרתו  חוזר 

, ולהבהיר את שיטת  25-ה  העקום מבוסס על ציטוטי החברה הזוכה במכרז לציטוט מחירים עד לשנה

 .  25-האמידה לגבי טווח הזמן לאחר השנה ה

בהמשך לנייר התייעצות בנושא הקלות להשקעות במיזמי    - ן השקעות אינשורטקי עמדת הממונה בעני 9.3.22.

  לאחזקתו   או   מבטח  של  שליטה, לפיה בקשה לעמדה  ם הממונה פרס  2020ינואר    בחודש,  אינשורטק

שמטרתו ביצוע השקעות במיזמי אינשורטק   מאמצעי השליטה, בתאגיד אחוזים 20- מ יותר  של בשיעור

תקנה  )"אינשורטק  תאגיד"( לפי  ב 33,  לעמידה  בכפוף  תישקל  השקעה,  כללי  לתקנות  סף    תנאי(ב) 

 : מסויימים, ובין היתר

 בלבד המבטח  של הנוסטרו מכספי תבוצע אינשורטק   בתאגיד ההשקעה . 

 או    ח" ש  מיליון  100  מבין  הנמוך   על   יעלה   לא  אינשורטק  דבתאגי  המבטח  של   הכולל  ההשקעה  סך

 מסך נכסיו של המבטח.   1%

 פעילות   לתחומי   ותישיר   משיקה ה  דיגיטלית/טכנולוגית  בפעילות   ישקיע   האינשורטק  תאגיד  

  עקב   שיופק   הטכנולוגי   השיפור   פוטנציאל)  1(  :שלו  האסטרטגיה   עם  אחד  בקנה  ועולה,  המבטח

(בשירות   או  במוצר  השימוש (  התמודדות)  2;  הטכנולוגית;  בתשתית  הגלומים  סיכונים  )  3עם 

 .מוצרים  ופיתוח  עסקית חדשנות)  4תהליכים; ( תי צאוטומ

  חברות   מתמרץולא    ,נכסים  מרובותומהווה הקלה לחברות ותיקות    שאושר  המנגנוןסבורה כי    החברה

. עם זאת, הוא לא  הוא נמוך ביותר  להקלה עבורן שנקבע הרף ולכן ערוך לעין קטן נכסיהן שסך, חדשות

 בקשות להכרה בהשקעה בתאגיד בהתאם לתקנות, שלא במסגרת ההקלה.   ישחוסם אותה מלהג

טיוטת    2021בחודש מרץ     פירעון   כושר  יחס  בחישוב   באינשורטק  בהשקעה  להכרה   עקרונותפורסמה 

 , כמפורט להלן.כלכלי

  2021  במרץ  25  ביום-טיוטה  –  כלכלי  פירעון   כושר  יחס  בחישוב  באינשורטק  בהשקעה   להכרה  עקרונות 9.3.23.

פרט את העקרונות אשר ישקלו במסגרת בחינת הכרה של נכס לא  המ  ,טיוטת מכתבפירסם הממונה  

  לאור במסגרת המאזן הכלכלי, ואת הליך אישורן של בקשות כאמור.    מוחשי בשל השקעה באינשורטק

היותה של ווישור חברת ביטוח דיגיטלית, ששמה לעצמה להיות מובילה טכנולוגית, בין היתר על ידי  
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פעולה עם מיזמים בתחום    שיתופיהשקעה בתשתיות טכנולוגיות חדישות כגון מערכת ליבה ביטוחית,  

של  האינשורטק אוטומציה  בטיוטה,  ,  מדובר  לקוח,  מותאמי  מתקדמים  מוצרים  ויצירת  תהליכים 

, עמידת החברה הבת בדרישות הסולבנסי תוך  שעשויה להיות לה השפעה מהותית על פעילות החברה

.  של החברה וחברת הבת  האסטרטגית  התכניתהמשך מימוש  ועל    התחשבות בנכסי הטכנולוגיה שלה

 החברה לומדת את הטיוטה. 

פרסמה הממונה את   2017בחודש ינואר    -, חוזרים והוראות בתחום המיחשוב והדיגיטציהחזון דיגיטלי 9.3.24.

"שילוב כלים דיגיטליים  - בעניין "שילוב כלים דיגיטליים בשירות ללקוחות חברות הביטוח" ו  משנתה

חיסכון פנסיוני", שנועדו לקדם שילוב של כלים דיגיטליים על מנת   – בשירות ללקוחות גופים מוסדיים 

פרמטרים שונים    נקבעושפר את איכות השירות ללקוחות בשוק הביטוח והחיסכון. במסגרת ההוראות  ל

בחירה   אפשרות  מתן  וביניהם  מוסדיים,  גופים  של  הדיגיטליים  השירות  ערוצי  לעמוד  צריכים  בהם 

ללקוח מבין מגוון ערוצים אנושיים ודיגיטליים, מתן אפשרות לבצע היקף משמעותי של פעולות ליבה  

על ימדדו  אלה  פרמטרים  ונגישות.  עדכניות  אבטחה,  אמינות,  מידעים,  במסגרת  יד- וקבלת  הרשות  י 

 . ידי הגופים המוסדיים ללקוחותיהם- מדידת השירות שניתן על

טיוטת החוזר כאמור,    -מכירה בהליך שיווק ומכירה של מוצר ביטוח   כיטיוטת חוזר בעניין מעורבות תומ 9.3.25.

של תומכי מכירה שאינם מחזיקים ברישיון סוכן    פעילותםמסדירה את    2017אשר פורסמה בחודש מרץ  

ולות אגב מכירת מוצר ביטוח עבור מבטח או סוכן. הוראות הטיוטה, קובעות, בין היתר,  ומבצעים פע

וכי   ידי הלקוח-ידי תומך מכירה, לא תיכנס לתוקף עד לקבלת אישור יזום על- כי פוליסה שנמכרה על

ידי תומך מכירה יהיה רשאי לבטל הצטרפות ולקבל חזרה את הפרמיות ששילם  -לקוח שצורף לביטוח על 

טיוטת  , כניסתה לתוקף של  הדוחלהערכת החברה למועד  .  שישה חודשים ממועד הצירוף לביטוחעד  

 . להשפיע על פעילות החברהלא צפויה החוזר כאמור 

כחלק ממדיניות הרשות להגביר את שקיפות    -ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח ("הר הביטוח")  9.3.26.

וזמינות המידע לציבור המבוטחים, וכדי לאפשר למבוטחים לרכוש או לעדכן את המוצרים הקיימים  

ברשותם בצורה מושכלת, הרשות הקימה ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור מוצרי הביטוח. הממשק נועד  

ק הביטוחי שלהם אצל כל חברות הביטוח,  לאפשר למבוטחים לאתר בקלות ובמהירות מידע לגבי התי

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  

  .את הנתונים הנדרשים ממנה בהתאם לחוזר הצטרפות לביטוח. החברה מדווחת באופן שוטף לרשות

 ענייןבממונה (לרבות טיוטות) והכרעות שיפוטיות  ההבהרות ועמדות  ,  הוראות חקיקה, חוזרים  תמצית 9.4.

  :ווישורהקשורות לפעילות  הקורונה משבר

החדש 9.4.1. קורונה  (נגיף  חירום  שעת  התש"-תקנות  פעילות),  (הגבלת    2020-פהגבלת  חירום  שעת  ותקנות 

התש" החדש),  הקורונה  נגיף  התפשטות  צמצום  לשם  עבודה  במקום  העובדים    תוקנו   - 2020-פמספר 

בישראל,   הנדבקים  שיעור  לצמצם את  ניסיון  וצמצום    ידי- עלמתוך  הציבורי  במרחב  הגבלת התנועה 

צמצמו ככל  יובלבד שמספר העובדים הנדרשים במקומות העבודה. חברות ביטוח הוחרגו מתקנות אלו,  

. התקנות מתעדכנות באופן  את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית  האפשר

והוחלפו בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות    שוטף, בהתאם לשינויים במגבלות המוטלות על הציבור

החדש   הקורונה  (נגיף  חירום  תש"ף  –שעת  פעילות),  של  וב   2020-הגבלת  תוקפן  ולקיום  לתיקון  חוק 
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החדש  תק הקורונה  (נגיף  חירום  שעת  צמצום    –נות  לשם  עבודה  במקום  העובדים  מספר  הגבלת 

 .2020-התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף

מוסדיים 9.4.2. גופים  ללקוחות  שע  -שירות  להחריג   תאפשרמהשעה    הוראת   -ההוראת  המוסדיים    לגופים 

החירום,   שעת  בתקופת  הטלפוני  במוקד  המענה  נתוני  את  השנתי  יהיו מחוייבים    כךמהממוצע  שלא 

מזמני המענה במוקדים הטלפוניים המוגדרים בחוזר,    15%בתקופה זו לעמוד בסטיה מקסימלית של  

  ת ההתקשרו  ואמצעי  ללקוח  הודעות  לענין,  רב לחוז7ו א7וכן לדחות את כניסתן לתוקף של הוראות סעיף  

   .הלקוח עם

  לבקשת הלקוח   לחברות הביטוח להשביתהוראת השעה מאפשרת    -ההוראות שע  - חידוש חוזה ביטוח 9.4.3.

ביטוח   החוזר,  פוליסות  חל  עליהם  חלקיבענפים  או  מלא  שלא    , באופן  מבוטחים  על  להקל  במטרה 

ובתנאי שיפרטו למבוטח   ,נדרשים בכיסוי באמצע תקופת הביטוח ומעוניינים לחסוך בהוצאות הביטוח

שאת   ואת החיסכון הכספי  בתוקף  שנשארים    ת אפשרמ  ראוההו  בנוסף,  ה.השבתה מ  וצריוהכיסויים 

הימים    21לחברות הביטוח לחדש כיסוי ביטוחי למבוטח בטרם קבלת הסכמתו, לתקופה העולה על  

והיעדר כיסוי    למנוע מצב של חשיפה, ככל שלא הצליחו ליצור קשר עם המבוטח, כדי  בחוזר  כמפורט

ליצירת קשר עם מבוטחים הוראת השעה  בשל חוסר במשאבים  ו.  עד  הוארכה    למועד תעמוד בתוקף 

(הגבלת  שעה(הוראת    החדש  הקורונה  נגיף  עם   להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות  של  פקיעתן  (

   .במקומו שיבוא אחר חיקוק כל או, 2020-"ףתש),  עבודה  במקומות פעילות

בעקבות    חריגים 9.4.4. משנה  אלמנטרי    מגיפתבביטוחי  ביטוח  בתחום  למנהלי    -תיקון  –הקורונה  המכתב 

ביטוח   תכנית  להנהיג  מבקשת  החברה  ובו  במקרה  להפעיל  שיש  העקרונות  את  מנה  הביטוח  חברות 

 .ולכלול בה חריגים הנוגעים לסיכונים הנובעים ממגיפת הקורונה

ביט 9.4.5. ההון,  שוק  על  הודעת הממונה  שעה:  מיוחדיהוראת  במקרים  אישור השקעות  על  וחיסכון    - םוח 

אחוזים מערכן הנקוב הכולל של איגרות    49גוף מוסדי רשאי להשקיע עד    אישור מיוחד לתקופה, לפיו

חוב סחירות באותה סדרה שאינן איגרות חוב של מדינת ישראל או בניירות ערך מסחריים סחירים של  

של   שהשקעה  ובלבד  סדרה,  באותה  המוסדי.  ה  24מנפיק  המשקיע  מכספי  תיעשה  הנוספים  אחוזים 

 . או עד למועד פקיעתן של תקנות שעת חירום  2020בספטמבר  30עד ליום האישור  

הוראת    -ההוראת שעה על רקע אירוע הקורונ – דירקטוריון גוף מוסדי  -תיקון הוראות החוזר המאוחד 9.4.6.

זו שהושעה  עבודת    המציג   ,השני  הסגר   לקראת  חלקי  באופן   ארכה ,  באופן  והתאמות  הקלות 

הדירקטוריון וועדותיו, אשר נועדו להקל את פעילות הדירקטוריון והנהלות הגופים המוסדיים ולאפשר  

חובת הדירקטוריון   הטל וב בין היתר במסגרת זו  .להם להתמקד בצרכים החיוניים והדחופים בעת הזו,

את מועד אישור הפרוטוקולים של ישיבות  וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי; לדחות  

וועדותיו,   או  ולדירקטוריון  בישיבה  המסור לממונה תמצית החלטות הדירקטוריון  ועדות שהתקבלו 

 .2021עד יוני    2021הוראת השעה הוארכה במרץ ימים מקיום הישיבה.    5  תוךשעסקה באירוע הקורונה  

על שוק ההון אל מ  2020בחודש אוקטובר   9.4.7. הביטוח טיוטת מכתב שעניינו  הפיץ הממונה  נהלי חברות 

חריגים בביטוחי משנה בעקבות מגפת הקורונה בתחום ביטוח אלמנטרי. במסגרת המכתב מפורטים  

 .עקרונות להכללת חריגים הנוגעים לסיכונים ממגפת הקורונה במסגרת הנהגת תכנית ביטוח

קורונה 9.4.8. נגיף  המ  -משבר  הגופים  למעבר  ההון  שוק  על  הממונה  במתכונת  הכרזת  לעבודה  וסדיים 

המוסדיים  2020בספטמבר    17ביום    -מצומצמת הגופים  למנהלי  מכתב  הממונה  גוף    ,פרסם  על  לפיו 
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המשכיות עסקית בגופים מוסדיים",  "לפי הוראות חוזר    2020בספטמבר    18מוסדי לפעול, החל מיום  

ולתת שירות ללקוחות  מתאימים על מנת להמשיך  משאבים תוך יישום מספר דגשים, ביניהם, הקצאת 

בתהליכים חיוניים; חיזוק היכולות למתן שירותים דיגיטליים וטלפוניים; נקיטה באמצעים לצמצום  

הסיכונים   ניהול  תוך  מרחוק  חיוניים  עובדים  עבודת  והרחבת  ועובדים  לקוחות  להידבקות  הסיכון 

 .2020ידי הממונה גם בחודש מרץ - מכתב דומה פורסם על .הכרוכים בכך

  2020אפריל  חודש  ב     -אספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגיפת הקורונה  –"מתווה דגל"   9.4.9.

פרסם הממונה מסמך בנושא עקרונות מנחים מוצעים למתווה החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין  

להצבי בנסיבות אלה, אשר תכליתו  מוסדיים  גופים  ידי  על  שהועמדו  חוב,  ואגרות  הלוואות  על  של  ע 

להציג   זמניים,  נזילות  לקשיי  שנקלעו  סולבנטיים  לווים  לבין  מוסדיים  גופים  בין  הדיאלוג  חשיבות 

"מסלול ירוק" לביצוע התאמות חוב בהתאם ולהציע עקרונות מנחים לגיבוש מתווה החלפה ודחייה  

ו על ידי  זמנית של לוחות סילוקין של הלוואות ואגרות חוב, פרטיות או רשומות למסחר, אשר הועמד

תיקי ציבור החוסכים ותיקי הנוסטרו המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים שבפיקוחה של רשות שוק  

  .ההון, כל זאת לצד חובות גוף מוסדי המגבש מתווה כאמור

המידע המצוי מידע צופה פני עתיד, המתבסס על  הוא  שנסקרות לעיל ולהלן  ת  ומידע בקשר לטיוטה

החברה   פר בידי  למועד  מאלו  הדוחסום  נכון  מהותי  באופן  שונות  להיות  עשויות  בפועל  ההשלכות   .

ובשל חוסר הוודאות באשר לאופן היישום בפועל של    ושפורסמ  ותשנחזו וזאת לאור ראשוניות הטיוט

 . ןאם וכלל שיתקבלו והשלכותיה ותהוראות הטיוט

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף ביטוח רכב חובה, ענף ביטוח  לפרטים אודות  

 . (בהתאמה) לעיל 8.5.1., 8.4.1., 8.3.1.ראו סעיפים דירות,  -רכב רכוש וענף ביטוח כללי אחר

 

 שיווק והפצה 10.

שני ערוצים עיקריים: בווישור ומתבצעת    באמצעותהפעילות  ענפי  פעילות השיווק וההפצה נוגעת לכל  

התשתית   גבי  ועל  באמצעות  זאת  וכל  נבחרים  ביטוח  סוכני  באמצעות  ומכירה  ישיר  באופן  מכירה 

ת  משיווק ישיר ללקוחוווישור נובעות    הכנסותיה של רוב    ווישור. -החברה והחדשנית של    טכנולוגיתה

  .)B2B( ) ועסקייםC2Bפרטיים (

ישיר  10.1. פוליסות    -שיווק  משווקת  למבוטחי ווישור  ישיר  ללקוחות  באופן  והן  פרטיים  ללקוחות  (הן  ה 

ללא תיווך של סוכני ביטוח. שיטת עבודה זו מתאפיינת בקיום קשר    עסקיים כגון ציי רכב וקולקטיבים),

יחודי  בעיקר באמצעות פורטל  תקיים  מישיר בין החברה ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים. קשר זה  

 Moblie(  לקוחות באינטרנט, עם העדפה למכשירי המוביילשימוש הלהחברה    ידי-על שפותח  ומתקדם  

First(,   טכנולוגי הכוללים  ואמצעים  המאפשרות  חדשניות  מחשב  מערכותים  והפקה  ,  חיתום  תהליכי 

המבוססים   לקבלת החלטה  ע   ותהגדראוטומטיים,  הנדרש  החברהענפי  בל המידע  המערכת    .פעילות 

המסייעים, בין השאר, בפישוט וייעול הליך    בנויה באופן שמאפשר חיבור קל יחסית לממשקים חיצוניים

מתאפשרים באמצעות קונפיגורציות בלבד, מה שמקנה לה  כונים במערכת  ועד , והרבה שינויים  הצירוף

  .ועסקית רבה  גמישות תפעולית

מוקד השירות   לצד, ווישורקיימת תמיכה של מוקד שירות ושיווק. אתר האינטרנט של   לווישור ,בנוסף

  ווישור ערוץ תקשורת נוסף ומשמעותי מול  .  ווישור  שלנוסף  מקור שיווק ואמצעי מכירות    הם,  ווישורשל  

הפרעה במקורות תקשורת אלו  ל.  WhatsAppמכירה נעשה באמצעות  הליכים תומכי  הן לענייני השירות ו
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עלול זמן  לאורך  בהם  שיבוש  כמפורט    שלילית  השפעה  להיות  הו/או  ותוצאותיה  החברה  פעילות  על 

 להלן.  28.18.ף בסעי

תשלומים לערוצי הפצה בתחומים  בבעמלות או    העוסקיםלא חלו שינויים מהותיים בדינים    דוחה  למועד

מכירה    כימעורבות תומפורסמה טיוטת חוזר בעניין    2017. עם זאת, בחודש מרץ  ווישורבהם פועלת  

   להלן).  9.3.25.בהליך שיווק ומכירה של מוצר ביטוח (ראו סעיף 

ביטוח 10.2. סוכני  באמצעות  מוצריה    שווקתמ  ווישור  -שיווק  ביטוח  את  סוכני  באמצעות    הנבחריםגם 

מפיצה מעת לעת בענפי הביטוח    ווישורפועלים לפי תעריפים והנחיות חיתום ש  ווישורסוכני  בקפידה.  

חוק חוזה הביטוח,  הוראות  ל , בין היתר,  כפופות  ווישורפעילות הסוכנים והתקשרויותיהם עם  השונים.  

על קיומו של   בין היתר,  על הביטוח מורה,  והוראות הממונה. חוק הפיקוח  על הביטוח  חוק הפיקוח 

. הוראות נוספות ביחס למערכת  ורישיון מתאים  הסכם התקשרות בכתב בין מבטח לבין סוכן ביטוח

הסוכנים מזוכים    ידי הממונה.-ים בין המבטח לסוכני הביטוח קבועות גם בחוזרים שפורסמו על היחס 

לפי  על מכירות המבוצעות בפועל, לרוב  בעמלות הנקבעות כשיעור מדמי הביטוח והן משולמות לסוכנים  

בערוצי השווק השונים גם בהתייחס    מתמחרת את מוצריה   ווישור  .קצב התפתחות הגבייה של הפוליסות

 עלויות השיווק שלהם.ל

המאפשרות קישוריות אוטומטיות וכן    , בין היתר, בשיטות מתקדמות לאחסון מידע  ווישור משתמשת, 

הקלטות,   טלפוני,  מערך  כגון:  עזר  ומערכות  החלטה  תומכות  ב במערכות  - ו  SMSמסרוני  שימוש 

WhatsApp ,וכיו"ב.   דואר אלקטרוני אוטומטי, בוטים 

(דוגמת    ווישור בוחנת מעת לעת שיתופי פעולה עם גופים מסחריים   –פעולה  שיתופי  באמצעות  שיווק  10.3.

ולעיל)  8.5.5.2.  סעיףראו    -בזק לקוחות  מועדוני  עם  ,  פעולה  הנחות  שיתופי  המציעים  מדיה,  אתרי 

 . ברכישת ביטוח לקהלי יעד ספציפים

המודעות    מעניקה   ווישור  -בספורט   תמיכה 10.3.1. והגברת  חשיפה  לה  המקנות  ספורט,  לקבוצות  חסויות 

 וגם תורמת לחיזוק הספורט בישראל.  הצרכנית למותג 

חלק מתקציב הפרסום והשווק שלה לקידום    ווישור טלית משקיעה  יכחברת ביטוח דיג   -בדיגיטל  שווק 10.3.2.

פול  ווישור של  המכירות  כמות  את  למקסם  במטרה  ומגוונות  שונות  בדרכים  בדיגיטל  בדיגיטל  יסות 

במסגרת זו פועלת החברה גם בדרך של שיתופי    הרכישה  עלות  להקטנת  פעילות  תוךובאמצעים אחרים  

בכלי    ווישוריצירת תוכן ממומן ושאינו ממומן ברשת, פעילות לקידום אורגני של    פעולה עם אתרי מדיה,

 ועוד.   SCO -חיפוש 

ופרסום   10.3.3. דיגיטלייםשווק  לא  מדיה  שלה    ווישור  -בערוצי  והפרסום  השווק  מתקציב  חלק  משקיעה 

 .ווישורניה לקהל היעד של פם לרבות בטלוויזיה ורדיו בדגש על יטליידיג  שאינםבאמצעים 

חשיבות רבה עבור    המנויים לעיל ערוצי השיווק  ל   ,בשוקאת מקומה  המבססת    ,ת ביטוח חדשהכחבר 10.3.4.

עושה  באמצעי המדיה השונים. ווישור  ,  שוראודות ווי  םמיחשיפה של הציבור לפרסוכך גם לו,  ווישור

ו  מתקדמים  בכלים  הציבור    של   שוטפים  יםניתוחו   שוק   סקרי מבצעת  שימוש  של  החשיפה  היקף 

שלהם, על  להרגלי הצריכה  ללקוחותיה  החשיפה  השיווק וודואגת להתאים ולגוון את אפיקי   הלפרסומי

רחב   יעד  לקהל  להגיע  הניתןורלוונטי  מנת  כן, ככל  כמו  ע  .  מיוחד  דגש  שמה  בערוצי    ל ווישור  פרסום 

מוכר  מותג  לבסס עצמה כעל מנת    ,ם זאתעאך    ,, היות ומדובר בחברת ביטוח דיגיטליתהדיגיטל השונים
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הביטוח ווישור  בישראל  בשוק  מוצריה  מפרסמת  ,  המסורתייםאת  הפרסום  בערוצי  רדיו  הכגון    גם 

 .  כמפורט לעיל טלוויזיההו

  - לפרטים אודות השיווק וההפצה בענף ביטוח רכב חובה, ענף ביטוח רכב רכוש וענף ביטוח כללי אחר  10.3.5.

 (בהתאמה) לעיל.  8.5.10.-ו  8.4.10., 8.3.10.ראו סעיפים דירות, 

 

 שירותים  ונותני ספקים 11.

- החברה ו,  )להלן  27.(ראו סעיף  תפעוליתיעילות  ות המקדמ ,ווישור- החברה וכחלק מהאסטרטגיה של  11.1.

לפעילות  והגדיר וישור  ו הקשורים  תחומים  בהם    ןמראש  חוץ  ו רוכש  ןההמרכזית,  מיקור  שירותי  ת 

מדיניות מיקור    ,כגוף מוסדי  , . לווישורןפעילותמנותני שירות מקצועיים, לפחות לתקופה הראשונית של  

רוכשת מוצרים ושירותים    ,כמבטחת  ,חוץ לבחינת התקשרויות מהותיות ואופן אישורן. בנוסף, ווישור

ספקי שירותים משפטיים, שמאים,   מספקים רבים, ביניהם ספקי פרסום ושיווק, ספקי ציוד ותחזוקה,

חוקרים, ספקי תוכנה וחומרה, ספקי שרותי תיקוני רכב וחלפים, גרירה, תיקוני שמשות, תיקון נזקים  

נזקפות לעלות התביעות בענפי הביטוח השונים ובעיקר    הללו  מההתקשרויותועוד. העלות של חלק ניכר  

רכוש ורכב  חובה  רכב  ו.  בתחומי  ספקיהובוחר   ווישור -החברה  את  ל  ן ת  המקצועיותבהתאם    רמת 

לטיב השירות, לזמינותם ולתחומי מומחיותם. בדרך כלל ההתקשרויות עם הספקים  לעלות,  איכות,  וה

בלעדיות הסדר  כוללות  ואינן  אוטומטי)  שנתי  (חידוש  קצובה  בלתי  לתקופה  אודות    .הינן  לפרטים 

  19.2.  סעיפיםשלה ראו  התקשרותה של ווישור עם ספקים מהותיים בתחום התוכנה וניהול ההשקעות  

 . להלן 16.2. -ו

 ספקי מחשב ותוכנה  11.2.

כנה עם ספקים שונים  ות בתחום המחשוב והתומתקשרווישור  -ו  החברה,  להלן  19.2.  בסעיףכמפורט  

למרביתם   שביחס  לטווח קצר,  והן  ארוך  לטווח  הן  נוספים,  ושירותים  פיתוח, תחזוקה    לחברה לשם 

כגון  ולווישור   שונים,  התקשרויות  סוגי  כולל  הספקים  עם  ההתקשרות  אופן  מהותית.  תלות  אין 

יונות שימוש  רשלקבלת  והתקשרות  עבודה  התקשרות לפי שעות  או  התקשרות במחיר קבוע לפרויקט,  

שירות    ןעם ספקים שונים אשר מבצעים עבור  ותקשורווישור  - ו  החברה   .ות זמן שונותבתוכנות, לתקופ

הכולל בין השאר פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע או תשתיות בפעילות מזדמנת ו/או שוטפת במשרדי  

 או משרדי הספק.ווישור החברה, 

למתן מעטפת שירותים וניהול תחום הגנת הסייבר במיקור חוץ.  הסכם עם חברת אבטחת מידע    לווישור

בעל   אלימלך,  אורן  מר  המידע,  אבטחת  חברת  הגנת    20מנכ"ל  כמנהל  משמש  בתחום,  ניסיון  שנות 

 . ווישורהסייבר של 

אודות  ווי  לפרטים  של  הביטוחית  הליבה  מערכת  של  והטמעה  פיתוח  שימוש,  לרישיון  ,  ורש הסכם 

 .  להלן 19.2. סעיףראו , ווישורהחברה ושל  שמפתחיה הם ספק מהותי

ספקים ונותני שירותים בענף ביטוח רכב חובה, ענף ביטוח רכב רכוש וענף ביטוח כללי  אודות  לפרטים   11.3.

 (בהתאמה) לעיל.  8.5.11.-ו 8.4.11., 8.3.11. , ראו סעיפיםדירות -אחר
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 חסמי כניסה  12.

והיתרים 12.1. בחובות    -רישיונות  עמידה  מחייב  בביטוח  על  עיסוק  הפיקוח  בחוק  המפורטות  ודרישות 

ענף; קבלת היתר מהממונה להחזקת  המתאים לכל    רישיון מבטחלשם כך    הביטוח. בין היתר נדרשים

יותר מסוג מסוים של  האמצעי שליטה במבטח,   או  מתחייב בכל מקרה של אחזקת חמישה אחוזים 

 בסוכן תאגיד.  אמצעי שליטה במבטח; קבלת היתר מאת הממונה לצורך שליטה במבטח או

הוכחת   ובכללם  רבים,  בפרמטרים  עמידה  בוחנת  הרשות  כאמור,  וההיתרים  הרשיונות  מתן  לצורך 

עמידה בדרישות הון והאמצעים הכספיים של מבקשי הרשיון, תנאי התחרות בשוק ההון בכלל ובמשק  

המשרה    הביטוח בפרט, יכולת מוכחת לקיום הסדרי ביטוח משנה נאותים, מידת ההתאמה של נושאי 

כתיבת    מערכות מיכוניות ותפעוליות מתאימות,   הפוטנציאליים לתפקידם, תוכנית עסקית ואסטרטגית,

 פוליסות ועוד.  

במסגרת הענקת רישיון ו/או היתר כאמור, הממונה רשאי להתנותו בתנאים ככל שיידרשו לדעתו, ובהם  

ח, קיום גרעין שליטה יציב  איסור על שעבוד אמצעי שליטה הנכללים במסגרת שרשרת השליטה במבט 

   .וקבוע במבטח ועוד

  דרכי   תקנות ,  להעמדת הון עצמי, כנדרש לפי תקנות הון עצמי מזעריווישור כפופה  כמבטח,    - הון עצמי 12.2.

הסולבנסי.    ההשקעה  חוזר    משמעותי   עדכון  חל   2018  בשנת   , לעיל  9.2.4.בסעיף    כמפורטוהוראות 

.  וביניהם ווישור,  הביטוח  לתחום  חדשים  מתחרים  כניסת  שאפשר  דבר,  המזערי  העצמי  ההון  בתקנות

  מעבר   הביטחון  שכרית  ככל  כאשר,  בהון  בהתאם  גידול  מצריך  הפעילות  בהיקף  גידולש,  יצוין  זאת  עם

יותר  כך ,  יותר  גדולה   לנדרש גבוהה  הביטחון  להידרש,    .רמת  עשויים  במבטח  שליטה  בעלי  כן,  כמו 

במסגרת היתר השליטה, להתחייב להשלמת ההון העצמי הנדרש ממבטח באופן מלא או חלקי כל אימת  

 שיש גירעון בהון העצמי ביחס לנדרש בהוראות הממונה. 

אלו ובפרט  לענפים  מחייבים ידע מקצועי ייחודי  ענפי הביטוח בהם עוסקת ווישור    -סיוןימומחיות, ידע ונ  12.3.

בכל הכרוך בניהול סיכונים מושכל, הבנה והיכרות עמוקים של שווקי הביטוח, לרבות שווקי ביטוח  

ישנה  המשנה, תחום האקטואריה ותמחור הסיכונים, והכרה מעמיקה עם הוראות הרגולציה ואכיפתן. 

קביעת    חשיבות  על  במישרין  משליכים  אשר  הפעילות,  בתחומי  הכרוכים  ומומחיות  לניסיון  גם  רבה 

 תעריפים בעסקאות ביטוח. 

באמצעות ביטוח המשנה חולקת חברת הביטוח את סיכוניה עם   -הרכישת הגנות נאותות ממבטחי משנ 12.4.

המשנה   ביטוח  ניהול  ביטוחים.  לסיכונים  חשיפתה  את  ומצמצמת  משנה  מהותי    הואמבטחי  נדבך 

, הואיל והוא משליך בין היתר, על ניהול ההון, על היכולת לקחת סיכון ולהתמודד  ה של ווישורבניהול

  חסם  להיות  עשוי  זה  נושא  .ווישורעל התוצאות העסקיות של    בשוק ועשויה להיות לו השפעה מהותית

ביטוח חדשה   ובתנאים ,  וטובים  מוכרים  משנה   מבטחי   מספיק  לטובתה   לגייסהנדרשת  ,  עבור חברת 

  להתנהלות   רווח  בידיהעל מנת להותיר  ו ,  ראויה  משנה  ביטוח  הגנת  לה  לספק  מנת  על,  טובים  מסחריים

 . שוטפת

מערכות ליבה של חברות ביטוח הן מערכות מורכבות    -המיכונית ותפעולית מתאימתשתית ארגונית,   12.5.

מקצועי   ידע  וכמובן  ניכרת,  כספית  והשקעה  אדם  כוח  של  רבים  משאבים  המצריכות  ומסועפות, 

 ומומחיות בהקמתן.
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   יציאהסמי ח 13.

: הליכי  הם  הרלוונטיות ובתחומי פעילותה קבועים בהוראות הדין  ווישור  חסמי היציאה העיקריים של  

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.

ח המאופיינים בזנב תביעות ארוך, הפסקת פעילות המבטח כרוכה בהסדרים למימוש כלל  בעסקי ביטו

 . , שעשויות לארוך שנים רבות, ובהתאם המורכבות של היציאה מתחום זהזכויות המבוטחים

 

  אמצעי   ולהחזקת  שליטה  היתרמכוח    במבטחעל רכישה, החזקה והעברה של אמצעי שליטה    מגבלות 14.

 ח במבט שליטה

על הביטוח  חוק הפיקוח  .  מחייב קבלת רישיון  , עיסוק בביטוחעל הביטוח  חוק הפיקוחראות  הובהתאם ל 14.1.

קובע הוראות לעניין רישוי מבטחים וסוכני ביטוח לרבות סמכות לבטל רישיונות. החזקה של אמצעי  

הנוגעות  כולל הוראות  על הביטוח  וחוק הפיקוח   שליטה במבטח וסוכנות ביטוח מחייבת קבלת היתרים

 לקבלת היתרי שליטה והיתרי החזקה כאמור. 

היתר   14.2. בקבלת  מותנית  במבטח  שליטה  אמצעי  של  מסוים  מסוג  אחוזים  מחמישה  יותר  של  החזקה 

, ושליטה במבטח מותנית אף היא בקבלת היתר  )"היתר החזקה"(להחזקת אמצעי שליטה מאת הממונה  

הממונה   מאת  שליטה "( שליטה  ב")היתר  מבט.  רישיון  מביא  מתן  שליטה  והיתר  החזקה  היתר  ח, 

הממונה בחשבון מגוון רחב של שיקולים ובהם, בין היתר, הצגת תכניות הפעולה של המבקש, התאמת  

את   המבקשים  הגורמים  של  העסקי  והרקע  הניסיון  הכספיים,  האמצעים  לתפקידם,  המשרה  נושאי 

השירות בו, המדיניות הכלכלית    הרישיון או ההיתרים, התחרות בשוק ההון לרבות במשק הביטוח ורמת 

של הממשלה, הסדרים לעניין ביטוח משנה, צוות העובדים וכו'. הממונה רשאי לקבוע תנאים ומגבלות  

על שעבוד של    ,בקשר למתן ההיתרים ויציב במבטח, איסור  גרעין שליטה קבוע  לקיום  ביחס  לרבות 

גרת קבוצת השליטה לרבות  אמצעי שליטה הנכללים במסגרת שרשרת השליטה במבטח, שמירת מס

 . מגבלות ביחס למכירה או העברה של אמצעי השליטה לאחרקביעת הוראות או 

משותף לשליטה ולהחזקת  שליטה  ניתן למר אמיל ויינשל ולמר ניצן צעיר הרים היתר    2018ביוני    20יום  ב 14.3.

סעיף מכוח  מהממונה,  במבטח  שליטה  או    32  אמצעי  במישרין  להחזיק,  הביטוח,  על  הפיקוח  לחוק 

וכל עוד מתקיימים    היתר נספח ללתנאים המפורטים ב  בכפוףבווישור  בעקיפין, באמצעי שליטה ולשלוט  

כאמור  ההיתר ניתן לבעלי השליטה לפי שיעור החזקותיהם במבטח במועד קבלת ההיתר.  תנאים אלו.  

למועד   נכון  אמיל    הדוחלעיל,  צעיר הריםמר  ניצן  ומר  בווישור    הסופיים  השליטה  י בעל  הם,  ויינשל 

שיעור  לעיל,  כאמור    ת מניות החברה לציבורלאחר הנפק   גם  ).ד'  פרקב  א'21  תקנהבובחברה (כמפורט  

  יחד נדרשים להחזיק  בו    ,של אמצעי השליטה  המינימאלי  גבוה מהשיעור  השליטה ההחזקה של בעלי  

   השליטה. היתר בעלי

 : בווישורחלות על העברת אמצעי שליטה המגבלות העיקריות הכלולות בהיתר השליטה של החברה 

שמירת הון  בווישור;    מכלל אמצעי השליטה  50%של מעל    מינימלי  והחזקה  שליטהמבנה  שמירה על  

 בנוסף, נקבעו, במסגרת ההיתר, חובת דיווח לממונה.  .מינימאלי עצמי הון השלמתו; עצמי
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   קריטיים הצלחה גורמי 15.

פועלת    היאבהם  בענפי הביטוח  של ווישור    ה, קיימים מספר גורמים בהם תלויה הצלחתהחברהלהערכת  

של    מערכת  - דיגיטציה)  1(  וביניהם: המתקדמת    תהליכיםלנהל    לווישור   מאפשרת,  ווישורהליבה 

עימה    הסוכנים  בעבור  והן  ללקוחותיה, הן בעבור  לקצה  מקצה  דיגיטלי  באופן  מתקדמים  אוטומטיים

במיוחד בתקופת משבר הקורונה, עת  ,  מקנה לווישור יתרון מובהק על פני מתחריה. הדבר  היא עובדת

מתן שירותים  פורמט של  מחייבת מעבר ל  ,מרבית הפעילות בעולם הפיננסי בכלל ובתחום הביטוח בפרט

בנוסף,  דיגיטליים לשמש.  עשויות  ווישור  של  המתקדמות  עם    המערכות  פעולה  לשיתופי  תשתית 

ה בתחום  תפעולית)  Insuretech;  )2-סטארטאפים  דיגיטלית  -יעילות  ביטוח  חברת  היותה    ,מתוקף 

עשרות עובדים  ווישור מונה (כלים דיגיטליים ידי שימוש נרחב ב -המושתת על ,מבנה ארגוני צרלווישור 

אלפים או  מאות  מתחריה  ולא  בין כמו  נובעת,  התפעולית  היעילות  עבודה    ).  תהליכי  מהגדרת  היתר, 

תביעות   סילוק  ותהליכי  הביטוח  בתקופת  הפוליסה  ניהול  רכישה,  לביצוע  וממוכנים  באופן  יעילים 

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

מציעה  ווישור  הפרמיות ש  את  . היעילות התפעולית כאמור, מוזילהאיכותיים עם נותני שירותים וכדומה

  תהליך חיתום הפוליסות בווישור   - פוליסות  חיתום)  3; (ללקוחותיה וכך הופכת אותה לתחרותית יותר

וקשר    בסיס  עלמתבצע   עסקיות  לקוח  אמצעי  בלתיחוקות  דיגטליים,    ותעם  באמצעים  הקצה 

באופן המצמצם  ,  שוניםמול מאגרי מידע    ,אמת  בזמן  ,מסויימים  יתומייםבדיקת נתונים ח   המאפשרים

ודאות   את  חוסר  ומייעל  החיתוםומטייב  (תהליכי  תמחור)  4;  מתקדמות  אסטרטגיות    - ואקטואריה 

ידי ניתוח מידע עסקי ושימוש מושכל  -בין היתר עלתהליכי התמחור והאקטואריה בווישור מתבצעים  

תמחור    מה שמאפשר  , סילוק התביעות  , הזמינים לווישור הן בשלב החיתום והן בשלבמידע  במאגרי

ווישור פועלת    -סוכנים  עם   קשרים  הידוק)  5; (וכן שימוש במגוון רחב של פרמטרים   מדויק ואישי יותר 

בשיתוף פעולה עם סוכנים בעלי זיקה לעולמות הדיגיטל, בעבורם היא הקימה סביבת עבודה מתקדמת  

ול לייעל את תהליכי עבודתם  (מבחינה טכנולוגית במטרה  עלויות תפעוליות;  חווית  )  6הוזיל בעבורם 

בפרט בכל הקשור  ומהירה ללקוחותיה,    שונהחווית שירות  מספקת  ווישור    -חדשנית ויחס אישי  שירות

זכויותל ומימוש  אל מול מתחריהזמני תגובה  והכל בתוך  ,  מבוטחיה  ניהול תביעות  .  קצרים במיוחד 

מאפשרת מתן שירות באמצעות  התשתית הטכנולוגית של ווישור  מתוקף היותה חברת ביטוח דיגיטלית,  

וסוכני  האינטרנט,   לעובדי  לרבות  מכשיר  כל  ובאמצעות  מקום  קיצון,    ווישור,מכל  במצבי  שגם  כך 

ואיכותית  ווישורל דינאמית  (יכולת מתן שירות  כוח האדם    )7;  ופיתוח  ווישור ככוח אד שימור  ם  של 

הסכמי    קיומם של  )9(;  מוביל, רלוונטי וחדשניכמותג    יהבקרב לקוחותתפיסתה של ווישור  )  8(  ;מקצועי

עדכון תדיר של ההנחות האקטואריות המשמשות    )10(;יציבים  מבטחי משנהאיכותיים עם  ביטוח משנה  

יים ותפעוליים; ביטוח ניהול סיכוניםרמה גבוהה של ) לווישור 11(של מוצרי ווישור; לקביעת תעריפים 

לווישור  12( מבוטחים)  תיק  ל 13(מגוון;    תמהיל  המשתנים,  להסתגל  יכולת  ווישור  )  השוק  לתנאי 

ולהפחתה ברווחיות, לרבות בדרך של שינויים    , לצרכי הלקוחותלשינויים ברגולציה, לתנאי התחרות

תדירות נמוכה  ) 14( במוצרים, בשירות, בשיווק, בתמחור, בגובה דמי הניהול ובהתאמת רמת ההוצאות

 ועוד.  של אירועי נזקי טבע

לעיל,   האמור  אף  ובעולם,  על  בישראל  כלכלי  והמקרו  הכלכלי  במצב  המשנה  לשינויים  מבטחי  מצב 

המשנה,   האינפלציהוהסדרי  בשיעורי  הביטחוני,  במצב  שינויים  בשיעורי  ,  ובהם  הריבית,  בשערי 

 .השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה, עשויה להיות האבטלה, בגובה השכר במשק ועוד
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 בווישור  ההשקעות ניהול  ומבנה מדיניות 16.

של ווישור  וועדת ההשקעות  - של ווישור ודירקטוריון  הידי  - ה עלתהותוו  ווישורמדיניות ההשקעות של   16.1.

שנת   של  הראשון  הרבעון  שנת    2019במהלך  של  הראשון  ברבעון  את    ווישור.  2020ועודכנה  מנהלת 

הממונה ובהתאם    והוראותל) לעי   9.2.5.סעיף   ופי תקנות כללי ההשקעה (רא - תיה, בין היתר, עלהשקעו

   .ווישורלמדיניות ההשקעה שמתווים דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות של 

 בווישורניהול ההשקעות  מבנה 16.2.

אשר  לוועדת ההשקעות,  ווישור  קובע ומתווה את מדיניות ההשקעות הכוללת של  ווישור  דירקטוריון  

ועדת ההשקעות של ווישור    ומעדכנת אותה מעת לעת.   ,קובעת את המדיניות הפרטנית למנהל ההשקעות

 מונה ארבעה דירקטורים וביניהם שני דירקטורים חיצוניים של ווישור.  

פסגות ניירות    -הדוח(במועד    לניהול תיקים  חברהמצעות  מנהלת את השקעותיה במיקור חוץ באווישור  

בהסכם לניהול תיק ההשקעות    2019בתחילת שנת  התקשרה    ה, עימ")ההשקעותמנהל  ("  )ערך בע"מ

חודשים, כאשר ההסכם יתחדש באופן אוטומטי עם סיומות    12-תקופת ההסכם כאמור נקצבה ל  .שלה

ת מספק לווישור שירותים שונים ובכלל זה: מנהל  ההשקעומנהל  חודשים.    12לתקופות נוספות בנות  

ווישוראת   של  ההשקעות  המקצועי    תיק  דעתו  לשיקול  בהתאם  השקעות  לביצוע  הצעות  לה  ומספק 

דיווחים שוטפים בנושאי רגולציה הרלבנטית לשירותים  ומדיניות ההשקעות של ווישור; מספק לווישור  

מספק הוא  מקצועיות;    אותם  בישיבוסקירות  ווישורמשתתף  של  ההשקעות  ועדת  עבור  ות  ומבצע   ;

ווישור מבקרת את פעילות ניהול ההשקעות שלה    .פילוחים ובחינה של נכסי השקעהווישור בדיקות,  

דמי ניהול חודשיים ביחס להיקף  למנהל ההשקעות  באמצעות מנגנוני בקרה שונים שקבעה ומשלמת  

 .  , בהתאם למדרגות הקבועות בהסכםתיק ההשקעות

  של ווישור: תפקידיה של ועדת ההשקעות  בין  מתכנסת אחת לחודש לפחות. ווישור  השקעות של ועדת ה 

קביעת מגבלות    ;אישור עסקאות מסוימות טרם ביצוען   ;קביעת עקרונות ודרכי ההשקעה בכל תחום

ש ההשקעה  ובמסגרות  במדיניות  בהתחשב  הדירקטוריוןמהשקעה    ת אחזקב  ותחשיפ  בחינת   ;גדיר 

והכל בכפוף לתקנות כללי    ;של מנפיק, קבוצת לווים וכו'בחינת עסקאות    ;ניירות ערך מסוגים שונים

 ההשקעה והוראות הממונה.  

(באמצעות מנהל   לקיום  )  ההשקעותווישור  הוראות הדין בקשר  יחידת תפעול השקעות  מקיימת את 

חברה במסגרת ניהול השקעות  ויחידת בקרת השקעות, הבוחנת את יישומה של מדיניות ההשקעות של ה

ואת המגבלות  ווישור ועדת ההשקעות במסגרת מדיניות ההשקעה  זה, את המגבלות שקבעה  ובכלל   ,

 . על החברה בהתאם להוראות הדיןהרגולטוריות החלות 

 התפלגות הנכסים המנוהלים של החברה  16.3.

ת החברה הבת,  למעט אחזקת החברה במלוא מניו ת כספי נוסטרו בלבד.  ו מנהל  הבתוהחברה    החברה

 .  הדוח למועד נכון נוספות   מהותיות  השקעות  הלחבר אין
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 משנה  ביטוח 17.

 כללי  17.1.

וניהול הונה העצמי  הביטוחיים    אמצעי בו נוקטת חברת ביטוח לשם גידור סיכוניההוא  ביטוח משנה  

מבוטחיה) כלפי  מחבותה  החברה  את  פוטר  אינו  המשנה  (ביטוח  ההון  לדרישות  ביטוח    .ביחס  ניהול 

  ה על יכולתו   ווישורשל    ההוןעל ניהול  בין היתר,  משליך  ור שכן הוא  שווינדבך מהותי בניהול  הוא  המשנה  

השפעה מהותית על התוצאות העסקיות  להיות לו    עשויה,  בנוסף  .ביחס להון העצמי שלה  ניםסיכו  יטולל

   של החברה.

  ביטוחיים  סיכוניםכך היא יכולה ליטול  שיעור ביטוח המשנה של ווישור גבוה יותר ואיכותי יותר,  ככל ש

בנוסף,    . הסדרי ביטוח משנהעמם התקשרה ב היות והיא חולקת אותם עם מבטחי המשנה  גדולים יותר 

לא נדרשת להחזיק הון עודף ביחס למצב שלא היה לה ביטוח  , ווישור  אם הסיכון עובר למבטחי המשנה

  י בתנאים המסחריים של ביטוח   ים. שינוישל ווישור  ההון  סכוםהמשנה, כך שיש לכך גם השלכה על  

ירידה  המשנה,   ל   בסכוםכגון  יכול- עלווישור  העמלות המשולמות  על  ים  ידי מבטחי המשנה,  להשפיע 

 החברה. ווישור והתוצאות העסקיות של 

ב  ווישור התחייבויותיה  לביטוח  משנה  מבטחי  עם  פועלת  התקשרה  היא  בהם  הביטוח  ענפי  שלושת 

מסוג הפסד    יםמשנה לא יחסי  יביטוח   וכן  Quota Share)(  מכסה  מסוג  יחסיים  משנה  יטוחיב  מיבהסכ

בהסכם ביטוח משנה לאירועי קטסטרופה  גם  ולצורך הגנת השייר של החברה    ,)Excess of Loss(  יתר

 16.חוזי ביטוח פקולטטיביים ווישור, לא ערכה , כמפורט להלן. נכון למועד הדוחExcess of Lossמסוג 

  במהלך עם זאת,    .בדרך כלל, הסכמי ביטוחי המשנה נערכים על בסיס שנתי עם מבטחי משנה שונים

  בה היא פועלת  בכל הענפיםשלה    המשנה  ביטוח  הסכמימרבית    את  לחדש  פעלה ווישור   2020חודש מרץ 

 .  היחסי ובחלקםהמשתתפים  בפאנל  מהותייםלא   עדכונים  וערכה, לשנה וחצי

כל מבטח משנה בכל אחד מענפי הביטוח יכולים    ,חלקו היחסי של  וכן הרכב מבטחי המשנה בחוזה 

ולים של תמחור, העדפותיו של מבטח המשנה, דירוג מבטח  להשתנות משנה לשנה, וזאת על בסיס שיק 

   המשנה ושיקולים עסקיים אחרים.

בחרה להתקשר עם מספר מבטחי משנה, על מנת להפחית   למרות היקף הפעילות הנמוך יחסית, ווישור 

בודד משנה  במבטח  תלות  של  הסיכון  ל את  בהתאם  של  ,  המשנה  ביטוח  ותוכנית  ווישור,  מדיניות 

 17.עברים לממונהוודיווחים בהתאם לנדרש מ   ,ווישורידי דירקטוריון - י שנה עלמד המאושרת 

ווישור בנוגע לחשיפה למבטחי משנה היא   של הסיכון הביטוחי  ליצור פיזור רחב ומשמעותי  מדיניות 

תוך בדיקה שוטפת של הדירוג וחוסנו של כל מבטח משנה בצורה    באמצעות פנל רחב של מבטחי משנה

מובילים  מתקשרת רק עם מבטחי משנה . ווישור והקפדה על החלק המוקצה לכל מבטח משנהפרטנית 

למבטח משנה    35%על  אינו עולה  תוך בדיקת חוסנם, ובכל מקרה חלקם  )  A- (-משדירוגם גבוה  בעולם  

 . בענף ביטוח מסוים דבוד

 
בדרך כלל  .  הנערכים לכיסוי סיכונים מיוחדים הגלומים בפוליסות ספציפיותפקולטטיביים הם ביטוחי משנה    ביטוחי משנה   16

יבוטחו עסקים בביטוח מסוג זה כאשר סכום הביטוח עולה בהיקפו על קיבולת ביטוחי המשנה הרגילים, או כאשר הסיכון  
 . מוחרג מהחוזה עם מבטח המשנה

  מדיניות ב   לשנה , דירקטוריון ווישור דן אחת  2003בדצמבר    7חוזר הממונה בנושא ניהול החשיפה למבטחי משנה מיום    פי-על  17
  משנה  מבטחי   ולקבוצת   בודד  משנה   למבטח ,  עליה  ולבקרה   החשיפה   לניהול   המבטח   הערכות   ואת למבטחי משנה    החשיפה

   .כלכלית זיקה בעלי
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 חשיפה למבטחי משנה  17.2.

 כדלקמן:החשיפות האופייניות לפעילות מול מבטחי משנה הן 

והסיכון שמבטח    , התחייבות המבטח לריבית על פקדונות של מבטחי המשנה,חשיפה ליתרות פתוחות 17.2.1.

והעתידיות הקיימות  התחייבויותיו  בכיסוי  לעמוד  יוכל  לא  מנוהלת  -המשנה  זו  היתר,   ,חשיפה    בין 

טחי משנה  באמצעות בחירה נאותה של מבטחי משנה בעלי דירוג גבוה, דרישה ליתרות של פקדונות ממב

  סעיף (ראו לעניין זה    הםאחר רמת הדירוג שלשוטף  מעקב  על חלקם בפרמיה וחלקם בתביעות התלויות,  

 . ווישורכספיות כלפי  ה  יהםידי חברות הדירוג ומעקב אחר קיום התחייבויות-מבוצעת על ה,  )להלן  17.7.

לנזק בודד גדול או הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד 17.2.2. ההצטברות מוערכת על בסיס    -חשיפה 

ובהתחשב בכך    דוחהנכון למועד  ").  "MPLאו   "Maximuim Probable Loss"י (שיעור הנזק הצפוי המרב 

  1.8%בהסתברות נזק של    ווישורהיקף פעילות נמוך עדיין בביטוחי דירה, סך החשיפה של  ווישור  של

)MPL ,זניחהוא ), בשייר לקטסטרופה  . 

חשיפה מרבית למבטחי    נדרש לקבוע אחת לשנה מסגרת  ווישור  דירקטוריון ,  הוראות הממונהבהתאם ל

של המשנה  ביטוחי  מערך  רישיוןלראשונה  נבנה    ווישור  המשנה.  קבלת    ידי-עלואושר  המבטח    לפני 

.  של ווישור  , בד בבד עם אישור מדיניות ביטוח המשנהווישור  דירקטוריון  ידי-על , ולאחר מכן  הממונה

בין    בהתבסס,  עם מבטחי משנההתקשרה ו/או תתקשר  ביטוח המשנה של ווישור, ווישור  מדיניות    פי -על

דירוגם   על  עם    פועלת  ווישור  וככללהבינלאומי,  היתר,  המדורגים  מבטחי להתקשר  בעת    ,משנה 

(ראו לעניין    )P&S) בכל הענפים (לפי דירוג  -Aלכל הפחות ( בדירוג שהינו    , ההתקשרות עימם לראשונה

 .)להלן 17.7.סעיף זה 

   :)ח"שריכוז תוצאות ביטוח משנה בביטוח כללי (באלפי  17.2.3.

 רכב רכוש  רכב חובה  ענף
 2018 2019  2020 2018 2019  2020 תקופה 

פרמיות 
ביטוח 
 משנה 

145,643 68,865 2,823 24,533 8,673  - 

תוצאות:  
רווח/  
 (הפסד)

)5,698 (  )3,341 (  )38 (  )6,445 (  )819 (   - 

 
 סך הכל כללי אחר (דירות) ענף

 2018 2019  2020 2018 2019 2020 תקופה 
פרמיות 

 ביטוח משנה 
250 64 26 170,426 77,602 2849 

תוצאות:  
רווח/  
 (הפסד)

48 18 1 )12,095( )4,142 ( )37 ( 

 

ם בהסדרי ביטוח המשנה  ישינויים מהותי חלו  לא    דוחלמועד ה:  משנה  ביטוח  בהסדרי  מהותיים  שינויים 17.2.4.

לביטוח    יעודי  Quota Shareהוספת הסכם ביטוח משנה יחסי מסוג    למעט  2019  לשנתביחס  של ווישור  

לתקופה של    2020, מרבית הסכמי ביטוח המשנה חודשו בשנת  כאמור.  חובה של אוטובוסים (ראה להלן)

 .   31.12.2021למעלה משנה ומועד חידושם הינו 

) ווישור  של  המשנה  ממבטחי  אחד  של  הדירוג  כי  שנת  GICיצוין  במהלך  ירד  תחילת  2020)  לאחר   ,

לדירוג   לעיל, בהתאם למדיניות ביטוח  17.3.1. . כאמור בסעיף  --Aהנמוך מ ההתקשרות עימו בפועל, 
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עימם   ההתקשרות  בעת  המדורגים,  משנה  מבטחי  עם  להתקשר  פועלת  ווישור  ווישור,  של  המשנה 

אם  ). כמו כן, בהתAM Bestאו    P&S) בכל הענפים (לפי דירוג  -Aלראשונה, בדירוג שהינו לכל הפחות (

ווישור בהסכם מחייבת דיווח   ווישור האמורה, ירידת דירוג של מבטח משנה עימו קשורה  למדיניות 

ווישור בישיבת הדירקטוריון העוקבת למועד שינוי הדירוג כאמור, כאשר לדירקטוריון   לדירקטוריון 

  - הנמוך מווישור נתון שיקול הדעת לבחון את המשך ההתקשרות עם מבטח המשנה שדירוגו ירד לדירוג  

)A-(    ולקבל החלטה אם להמשיך את ההתקשרות עימו או להפסיקה לאלתר. יצוין כי דירקטוריון ווישור

עד למועד    GICבהתאם לאמור לעיל והוחלט על המשך ההתקשרות עם    GICבחן את ההתקשרות עם  

 חידוש ההסכמים לבחינה חוזרת, תוך מעקב שוטף אחר התפתחות דירוגו. 

 יטוח רכב חובה ענף ב - הביטוח משנ 17.3.

  הרכב  סוגי   לכלעבור ביטוחי רכב חובה    Quota Shareביטוח משנה יחסי מסוג    י התקשרה בחוז  ווישור

  ועמלותת  ומוסכמ  ותקבוע   ותעמל ווישור  ל  יםמקנ כאמור    ים. החוז")ביטוח משנה יחסי בביטוח חובה("

כשיעור מהפרמיה המועברת למבטחי  מוגדרים  ה בטווחים    ,לתוצאות  בהתאם  Sliding Scale)משתנות (

  תתגבש אשר עד  ,)Provisional Commissionמשולמת עמלה זמנית ( ,במקרה של עמלה משתנה .המשנה

  של ווישורשייר  ה  ) ותקבע העמלה המשתנה הסופית.LR(  לפרמיה  התביעות  יחס  של  הסופית  התוצאה

על  מסגרת  ב עומד  חובה  בביטוח  היחסי  המשנה  ביטוח  בביטוח 15%הסכמי  גם  בחלקו  מוגן  והוא   ,  

(Excess of Loss) EOL .כמפורט להלן 

, שבענף EOL (Excess of Loss)בחוזי ביטוח משנה מסוג    ווישורהתקשרה  כאמור, בענף ביטוח רכב חובה  

בהסכמי ביטוח המשנה היחסי בביטוח  של ווישור  שייר  ה, וזאת לצורך הגנה על  MBI XOLהחובה נקרא  

לא  ה  . הסכם ביטוח המשנה, אין עמלות המתקבלות ממבטחי המשנהEOLמסוג    בחוזים  כמקובל  חובה.

על    עבור  ,ותבשתי שכ  כוללהנדון    יחסי עולה  ואירועש"ח  מיליון    5נזקים שערכם  גבול    ,למקרה  ועד 

 ש"ח.    ליוןימ  400של כולל אחריות 

והלא יחסי    ביטוח המשנה היחסי  בפרמיות  10%  מעל  המהווים  משנה  מבטחי  של   חלקם,  הדוחלמועד   17.3.1.

   :כדלקמן הוא

2020 

 מסך  הפרמיה  שיעור מבטחים

 משנה  ביטוח הפרמיות

  פרמיית   היקף

 המשנה  ביטוח

 דירוג

Fairfax  Odyssey Re 15% 21,785 -A 

GIC 17% 24,664 +BBB 

Scor 13% 18,230 -AA 

Munich re 24% 34,626 -AA 

  46,338 31% אחרים 

  145,643 100% פרמיה כ"סה

 לעיל.  17.2.4. ף ראו סעי GIC* לפרטים אודות הורדת הדירוג של 
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  בצירוף  חובה  רכב ביטוח  בענף ווישור  של העיקריים  המשנה למבטחי  החשיפות  אודות נוספים  לפרטים

  הכספיים  לדוחות  24אור  י ב  ורא  ,לווישור  הידוע  S&P  פי-על  ודירוגם  המשנה  ביטוח  בפרמיית  חלקם

 . 2020 לשנת

- ו 2019, 2018לשנים  שנקבעה לתקרה הגיעה לא ווישור , חברהה  למיטב ידיעת -כיסוי ותקרות  מגבלות 17.4.

  למגבלות   המתקרב  בהיקףידועות    תלויות   תביעות  לה   ואין   , חובה  רכב  ביטוח   של   EOL  מסוג   בחוזה  2020

 . בו שנקבעו

ביטוח    ווישור  ערכה  2020  מאי  חודשב  -בענף ביטוח רכב חובה  משנה  ביטוח  בהסדרי  מהותיים  שינויים 17.5.

זה נקבע כי שיעור   בהסכם ופרטיים. משנה פרופורציונלי ייעודי לביטוח חובה של אוטובוסים ציבוריים

ביטוח  ל  נספח ווישור  הסדירה  בנוסף,    .  20%ושייר החברה יהיה     80%ביטוח המשנה היחסי יעמוד על  

XOL   ש"ח למקרהיליון מ 5עם שייר של  ,כיסוי לקטסטרופות( אוטובוסיםעבור( . 

 ענף ביטוח רכב רכוש- הביטוח משנ 17.6.

  מקיף וצד ג',   רכוש  רכב  ביטוחי  עבור  גם  Quota Shareמסוג    יחסי  משנה   ביטוח  בחוזי  התקשרהווישור  

(הסכומים הם למקרה).    'ג  לצד  מיליון ש"ח  1.5אלפי ש"ח לרכב לנזק עצמי ועד    750  של  אחריות  גבול  עד

  , לתוצאות  בהתאם  Sliding Scale)משתנות (  ועמלותת  ו מוסכמ  ותקבוע  ותעמל ווישור  ל  יםמקנ   ים החוז

 . כשיעור מהפרמיה המועברת למבטחי המשנהמוגדרים הבטווחים 

  התוצאה  תתגבש  אשר  עד  ,)Provisional Commissionמשולמת עמלה זמנית (  ,במקרה של עמלה משתנה

בתחום פעילות  של ווישור  שייר  ה  ) ותקבע עמלה משתנה סופית. LR(  לפרמיה  תביעות  יחס  של  הסופית

 . 2019לינואר  1ת רכב רכוש בתוקף מיום  החלה לשווק פוליסו  ווישורכאמור לעיל, . 12%זה הוא  

  בענף ביטוח רכב רכוש משנה  ביטוח בהסדרי מהותיים שינויים 17.7.

עבור    Quota Shareמסוג    יחסי  משנה  ביטוח  בחוזי  משנה   מבטחי  עם  התקשרה  ווישור  2019מרץ    1מיום  

לרכב פרטי ומסחרי עד  לנזק עצמי  ש"ח    מיליון  1.8עד גבול אחריות של    ,ביטוחי רכב רכוש לרכבי יוקרה

טון ורכב אחר. גבול אחריות צד ג' בהסכמים אלו    3.5לרכב מסחרי מעל    ח "שמיליון    2.2ועד    ,טון  3.5

בחודש דצמבר  .  2020בדצמבר    31תקופת החוזה הייתה ליותר משנה והסתיימה ביום  .  ח"שמיליון    2הוא  

 חודש הסכם ביטוח המשנה לרכבי יוקרה לשנה נוספות בתנאים דומים לאלו של השנה שחלפה.   2020

(  ועמלותת  ו מוסכמ  ותקבוע  ותעמל ווישור  ל  יםמקנכאמור    יםהחוז   בהתאם   Sliding Scale)משתנות 

  ,במקרה של עמלה משתנה  .מוגדרים כשיעור מהפרמיה המועברת למבטחי המשנההבטווחים    ,לתוצאות

עמ  (משולמת  זמנית    יחס  של  הסופית  התוצאה  תתגבש  אשר  עד  ,)Provisional Commissionלה 

הסופית.LR(  לפרמיה  התביעות המשתנה  העמלה  ותקבע  ווישור  שייר  ה  )  רכוש  של  לרכבי  בביטוח 

  -, השייר של החברה יגדל ל 2021, בהתאם לחידוש החוזה לשנת  2020בשנת    15%הוא  היוקרה כאמור  

  המהווים   משנה   מבטחי  של   םחלק  יוקרה.   רכבי  פוליסות   לשווק  החלה   טרםווישור    דוחלמועד ה.  17.5%

 ולא יחסי:   ביטוח משנה יחסי בפרמיות  10% מעל
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2020 

שיעור הפרמיה מסך  מבטחים 

 הפרמיות ביטוח משנה

פרמיית היקף 

 ביטוח המשנה 

 דירוג

Fairfax  Odyssey Re 20% 4,935 A- 

GIC 12% 3,019 +BBB 

Scor 15% 3,785 -AA 

Munich re 12% 3,028 -AA 

Hannover 11% 2,779 -AA 

  6,987 30% אחרים

  24,533 100% פרמיה כ"סה

 לעיל.  17.2.4. ף ראו סעי GIC* לפרטים אודות הורדת הדירוג של 

של   העיקריים  המשנה  למבטחי  החשיפות  אודות  נוספים  (בצרוף  ווישורלפרטים  כללי  ביטוח  בענף   ,

פי הידוע  -, עלA.M Best)  או/ו  S & Pפי סוכנויות הדירוג  -חלקם בפרמיית ביטוח המשנה ודירוגם על 

 . 2020 לשנת  הכספיים לדוחות  24 ביאור ראו , לווישור

 ענף ביטוח כללי אחר (דירות) - הביטוח משנ 17.8.

זה, התקשרה   בחוז ווישור  בענף  יחסי  יעם מבטחי משנה  משנה  ובחוזה    Quota Share  ם מסוג ביטוח 

  .12%עומד על  ה,  של ווישורשייר  ה  המגן על  ,קטסטרופה  Excess of Lossיחסי מסוג  -ביטוח משנה לא 

 בהתאם  Sliding Scale)משתנות (  ועמלותת  ומוסכמ   ותקבוע  ותעמל   לווישור  יםמקנ  ם היחסייםיהחוז

  ,במקרה של עמלה משתנה  .מהפרמיה המועברת למבטחי המשנהמוגדרים כשיעור  הבטווחים    ,לתוצאות

  התביעות  יחס  של הסופית  התוצאה  תתגבש  אשר  עד  ,)Provisional Commissionמשולמת עמלה זמנית (

מתקבלת עמלה    לא  EOL  בהסכם ביטוח המשנה מסוג   ) ותקבע העמלה המשתנה הסופית.LR(  לפרמיה 

 ממבטחי המשנה. 

  והלא יחסי: ביטוח המשנה היחסי בפרמיות 10%  מעל המהווים משנה מבטחי של חלקם 17.8.1.

2020 

שיעור הפרמיה מסך  מבטחים 
 הפרמיות ביטוח משנה

היקף פרמיית ביטוח 
 המשנה

 דירוג

Fairfax Odyssey- Re 16% 41 A 

GIC* 16% 40 +BBB 

Scor  21% 52 -AA 

Munich re  13% 32 -AA 

Hannover 11% 27 -AA 
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2020 

שיעור הפרמיה מסך  מבטחים 
 הפרמיות ביטוח משנה

היקף פרמיית ביטוח 
 המשנה

 דירוג

  58 23% אחרים

  250 100% פרמיה סך הכל

 לעיל.  17.2.4. ף ראו סעי GIC* לפרטים אודות הורדת הדירוג של 

, בענף ביטוח כללי  דוחווישור למועד הלפרטים נוספים אודות החשיפות למבטחי המשנה העיקריים של  

-על )A.M Best או /ו S&P פי סוכנויות הדירוג-אחר (בצרוף חלקם בפרמיית ביטוח המשנה ודירוגם על

 . 2020 לשנת הכספיים  לדוחות 24ביאור   וראי הידוע לחברה, פ

בביטוחי    EOLבחוזה ביטוח  לא הגיעה לתקרה שנקבעה  , ווישור  דוחלמועד ה  -כיסוי  ותקרות  מגבלות 17.9.

המשנה    י כיסוי של מבטחהואין לה תביעות תלויות בהיקף המתקרב למגבלה שנקבעה. תקרות   דירות

לכיסוי צד ג'  ו  ,מיליון ש"ח למקרה  10הוא  בביטוחי דירות ובתי עסק    Quota Shareמסוג    היחסיבחוזה  

  יוןמיל  20-ו  לאירוע  ח"ש   מיליון  5  עלעומד    מעבידים  חבות סכום הכיסוי ב  .לפוליסה  ש"חמיליון    5עד  

של החברה    המצטברתמסך החשיפה    4%  הםגבולות אחריות של החוזה    סך הכללפוליסה.    לתקופה  ש"ח

 .מהביטוח היחסי 88%עבור   ש"ח,מיליון  170 , ועדבשייר

 חשיפת מבטחי משנה לאירועי קטסטרופה (רעידת אדמה ופגעי טבע)  17.10.

לצורך הגנה על  עם מבטח משנה    ווישור רעידת אדמה ופגעי טבע), התקשרה  בגין אירועי קטסטרופה (

ביטוח  השייר שלה,   לחשיפה  Excess of Lossמסוג    משנהבחוזה  ינבע מהאירוע    ,בסכום מוגדר  אשר 

בדבר הנזק או האירוע הצפוי להתרחש עקב קטסטרופה.    ווישור  ן שלכאמור, וזאת בהתבסס על אומד

ביטוחי רכב    חוםת ב  ווישור חשופה    להםביטוח משנה זה מכסה גם את החשיפה של נזקי טבע    חוזה 

בהסדרי ביטוח  )  MPL(  עליומתבססת    שווישור, שיעור הנזק הצפוי המירבי  דוחה. נכון למועד  הרכוש

לנזק   בהתאם ,לכל אירוע ש"ח מליון 15.6לגובה של  עד הםוגבולות הכיסוי בהתאמה   2.9%הוא משנה 

. בגין  הגבוה  לפי   , האירוע  ביום הכיסוי    מגבול   0.1%  או  ח "ש  396,000בפועל, מעל השתתפות עצמית של  

נזקים בהיקף שאינו מכוסה בביטוח    לתשלום  ווישורנזק שחומרתו תעלה על האומדן האמור, חשופה  

 משנה. 

  בפרמיות  10%  מעל  המהווים  לאירועי קטסטרופה  משנה  מבטחי  של  חלקם,  2020בדצמבר    31ליום   17.10.1.

   :הבלתי יחסיביטוח המשנה 

 חשיפה לרעידת אדמה

 שם המדרג דירוג  ח " שאלפי  מבטח 

Scor 88 -AA S&P 

 

 רכוש קבוע 18.

  להלן   21.4.  סעיף  ראולפרטים נוספים  .  הינו נכס מקרקעין בחכירה  ווישורשל  המהותי    הקבוע  הרכוש 18.1.

 . הכספיים לדוחות 6 ביאור ו
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 נכסים לא מוחשיים  19.

פעילותומשתמשחברות הקבוצה   19.1. נרשמו    דוחלמועד ה  .ןשלה  בלוגוו  weSureנגזרות השם  ב   ןת לצורך 

   .בארה"בגם   פועלת לרישומם כסימן מסחריבישראל מספר סימני מסחר, והחברה 

 ופיתוח תוכנה  מחשב במערכות השקעה 19.2.

יו.    2017נובמבר    בחודש האם)    דיגיטלהתקשרו  היפני    עם ,  והחברה(החברה  התכנה   , NDFS18בית 

  רבדים  כלל  הסכם. ה ")הליבה  מערכת("  ביטוחיתשל מערכת ליבה    ורישויפיתוח  ל  אסטרטגי  בהסכם

שונים,   בתכנה,    רכיבי  בין הבחנה    נעשתה ,  היתר  ובין ואספקטים  לקבוצה    בהםהבסיס    רישיון ניתן 

  עבור הקבוצה   במיוחד  שיפותחו  ,יעודיים  ופורטלים  מודולים, ממשקים,  רכיבים  לבין,  בתשלוםשימוש  

גרת התיקון להסכם  סבמ  בעלותהל  אשר עברו  לפי הגדרות ואיפיונים של הקבוצה,  באופן משותף עימה

NDFS  (ראו להלן)  .  פעילותה  ולצורך לקבלת רישיון מבטח בישראל,    לעיל, בסמוך  2.כמפורט בסעיף  

 .  עת  באותה לה שהיוהליבה, כפי  במערכת  יהזכויות  אתהיתר,  בין, לווישור  החברה  העבירה, כמבטחת

מערכת הליבה מכילה מספר רב של מודולים ופיתוחים, שהותאמו במיוחד לתקינה ישראלית, להוראות  

ביטוח דיגיטלית רב ענפית ורב  כקבוצת  הרגולציה והדין החלות על מבטח וגוף מוסדי בישראל ולפעילות  

ה לקצה.  מקצה  ובערוצית,  הקבוצה  לאפיוני  בהתאם  שפותחה  במערכת  עמה,  לאפשר  שיתוף  מטרה 

גבי   על  (הגדרות  קונפיגורציות  לבצע  ניתן  עליהם  מודולים/מנועים  על  מבוססת  תפעולית,  גמישות 

קוד) והיא מאפשרת להגדיר מוצרים שונים, תהליכים שונים בערוצי  כתיבת  המערכת עצמה ללא צורך ב

 יחסית. המערכת, בין השאר, היא רב לשונית ורב מטבעית.הפצה שונים בגמישות גבוהה 

הליבה הראשית של ווישור, במסגרת פעילות הביטוח של הקבוצה בישראל.    מערכת  הינההליבה    מערכת

 . הנדרשות  בהתאמות"ל, בחו בפעילותןמערכת הליבה עתידה לשמש גם את יתר חברות הקבוצה  

הסכם ההתקשרות עם    עודכן ,  המשותףשל הפרויקט    ראשון ה  השלב   השלמת  לקראת  2020 שנת  במהלך

NDFS  ,להסכם   התיקון("   כמבטחת  החברה  לנעלי  נכנסה   אשר,  ווישור-ו  דיגיטליו.    ידי-על   ונחתם

NDFS  .("כי  סוכם הצדדים    בין  NDFS  לרבות    הקבוצה  לחברות  תעביר)תחתיה  חברה  וכל.דיגיטל,  יו  ,(

  הפיתוחים   אתהן  ו   כנה ובת   הבסיס  רכיבי   אתהן    זה  ובכלל  ,המערכת  רכיבי  כלל  שלהמקור    קוד  את

הפרוייקט,  הייעודייםוהתוספות   של  הראשון  בשלב  והתחזוקה  הפיתוח    המשך בו    באופן ,  שפותחו 

 .  המלא ןדעת  שיקול לפי , ןיד על להיעשות  ויוכל השוטפת  

הגבלה בזמן    וללאגם זכויות בלתי הדירות    ווישור-ו  קיבלו יו. דיגיטל,  היעודייםכן, בנוסף לרכיבים    כמו

(לרבות יו. דיגיטל וכל חברה    חברות הקבוצה  , במסגרת ובעולם  בארץלשימושים  ברכיבי הבסיס בתכנה,  

לאחר השלמת פיתוח של אבני דרך שנקבעו בין הצדדים, ותקופת אחריות    כי סוכם  ,היתר  בין. תחתיה)

להמשיך לשלבי הפיתוח האופציונליים שהיו בפרויקט    תידרש  לא  NDFS  ,חודשים ממועד השלמתן  4של  

פעילות   למגזרי  פעילה    בהם (בעיקר  לא  בריאות,    –הקבוצה  ו  חיים  ביטוחביטוח  וחיסכון),  יו.  ריסק 

  יוכלו   אך,  המקורי  בהסכם  שהיו  השוטפים   הרישויהתחזוקה ו  תשלומי  את  מו שלי  לאווישור  - דיגיטל ו

עלות מוסכמת לשירותים, על בסיס זמן ותשומות,    בסיס   על,  הצורך, לפי  NDFSשל    במומחים  להסתייע

 . דרשוככל שי

 
18  NTT Data Financial Systems. 
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מנת לרכז בחברה, שהינה חברת הטכנולוגיות בקבוצה, את מכלול הזכויות בטכנולוגיות השונות    על

  לחברה   דיגיטליו.    המחתה ,  NDFSלהסכם עם    התיקון לאחר חתימת  (למעט הזכויות של ווישור), בסמוך  

 . .דיגיטלליו, וזאת ללא צורך בתשלום תמורה  הביטוחית בגין מערכת הליבה    וחובותיהאת כל זכויותיה  

ותחזוקת התוכנה, בכדי להבטיח כי    תפעול,  לפיתוח   הקשור  המקצועי  הידעפועלת להטמעת    הקבוצה

ומך  לספק ת  NDFS, שמטרתה להפוך את  NDFSהשינוי במתכונת ההתקשרות בהתאם לתיקון להסכם  

 בלבד, תתבצע באופן מסודר. 

אלפי    1,685במצטבר עבור פיתוח ורישוי, הינו סך של    לספק זהששולמו  סך התשלומים  ,  מועד הדוחל 19.3.

הקבוצה לא נדרשה לשלם תשלום עבור  עד כה  . בהתאם לתנאי ההתקשרות,  2018ח, ששולמו בשנת  "ש

: הפקה בענפי הביטוח השונים,  ייחודים  מודוליםרב של  מערכת הליבה מכילה מספר    .שוטפיםשירותים  

ארכיב אלקטרוני, מודול לניהול תהליכים, לניהול תעריפים ולניהול חוקות    ,ח משנהו טיתביעות, גביה, ב

להפקת מודול  (  וכן  לסוכנים  פורטל  שהוא  מודול  גם  כוללת  המערכת  לקוחות   ,)B2Bדוחות.  ופורטל 

)B2C(לתקינה ישראלית, להוראות הרגולציה והדין החלות על מבטח וגוף מוסדי    בין היתר   , שהותאמו

 .בארץ ובעולם ולפעילות כחברת ביטוח דיגיטלית  ,בישראל

הנ"ל)    ווישורמערכות  ,  הדוחלמועד   19.4. הליבה  מערכות  באתר   Microsoft Azureבענן    מותקנות (לרבות 

וכן האפליקציות ובסיסי המידע הנשמרים    עבור המערכות  שנבנו בענןמרכזי במערב אירופה. התשתיות  

הנ"ל בענן  יישום  ת הנחיות אבטחת מידע, הרגולציה והסרטיפיקטים הדרושים לטובת  מיישמים א  שם

). השימוש Cloud Service Providerנעשית באמצעות נציג בישראל (  Microsoftההתקשרות עם  ובכלל.  

לוויש מאפשר  ענן  לצרכיה,  במערכות  בהתאם  יעילה,  בצורה  לנצל  לאפשרות  הקשור  בכל  גמישות  ור 

משאבי מחשוב ושירותים שונים שמוצעים ללקוחות הענן. בנוסף, היכולת של ווישור להחליף את ספק  

המתחרים,   של  מקבילה  יכולת  לעומת  בוודאי  גבוהה,  יחסית  היא  בענן,  התשתיות  מבנה  ואת  הענן 

ו ישנות  שלהם  המידע  היא  שמערכות  ווישור,  התקשרה  בו  הענן  שירותי  הסכם  במסגרת  מסורבלות. 

מערכות גיבוי  לווישור  כן,  -. כמוה המוטמעות כאמור בענןת המחשוב שלולמערכ גיבוי  שירותי  מקבלת  

 . משרדיהנוספות גם בשטח 

יחידת מערכות מידע של ווישור מספקת את כלל שירותי מערכות מידע לארגון באמצעות עובדי ווישור  

 כן באמצעות קבלני משנה וספקי תוכנה שונים.  ו

להתפתחות    האפשרי  אין ביכולתה של החברה לנתח או לאמוד באופן מלא את הסיכוןהדוח  למועד   

כך שחברות ביטוח נוספות יבקשו  מהעשוי להתרחש כתוצאה    סיכון כאמור,שקיים  ככל  עסקי החברה,  

  ניתן כך    משוםלהקים או ליישם מערכות ליבה חדישות דוגמת מערכת הליבה הנוכחית של החברה.  

  הליבה   מערכת  דוגמת  חדישות  ליבה  מערכות  להטמיע  או  להקיםהחברה    מתחרישל    ניסיוןלצפות כי  

  .הזו  בעת עסקיה התפתחות  עלמהותי   באופן להשפיע בכדי  בו אין , החברה  של הנוכחית

  להטמיע   או  להקיםשל ניסיון של מתחריה    האפשריות  השלכותיו  בדבר  לעילהמובאת    הערכת החברה 

  , על התפתחות עסקיה היא בגדר החברה  של  הנוכחית  הליבה  מערכת  דוגמת  חדישות  ליבה  מערכות

הקיימת בחברה נכון למועד המבוסס על אינפורמציה  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  מידע צופה פני עתיד,  

של החברה  תכניות מתחריה  יכולת המימוש של  מידע כאמור, לרבות  ה.  על ניסיונה של החברהו  זה

אומדת) אינה  החברה  עשוי  (אותה  להתממש,,  מבחינה    שלא  שונה  באופן  להתממש  הותית,  מאו 

ים במבנה שוק התנהגות מתחריה, שינוי  זה  ובכלל,  בשליטתה  ואינן  בחברה  תלויות  שאינן  מסיבות

 להלן.  28. בסעיף המפורטיםהתממשות אילו מגורמי הסיכון  וכן הביטוח
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משתמשת בפעילותה בתוכנות בבעלותה ו/או שנרכשו רשיונות לשימוש  הקבוצה  כמתואר לעיל,    בנוסף 19.5.

ת באמצעות עובדיה ובאמצעות ספקיה תוכנות לשימוש עצמי, ובחלקן יש  ו מפתחחברות הקבוצה  בהן.  

 . ובחלקן רישיונות  יוצריםלה זכויות  

ממוחשבת    היא  החברה 19.6. ליבה  במערכת  רוחני  קניין  זכויות  עסקי    נוספתבעלת  ביטוח    חברתלניהול 

עלדיגיטלית עבורה  פותחה  אשר  החברה- ,  לאפיוני  בהתאם  ישראלי,  תכנה  בית    המערכת("  ידי 

  3בתוקף מיום    ורגיש הזכויות כאמור חלות מגבלות מסוימות מכוח הסכם    על").  ראשונהההביטוחית  

המערכת    בו,  2020  בפברואר את  החברה  בעבור  הקימה  אשר  התוכנה  חברת  עם  החברה  התקשרה 

ההראשונה למועד  המערכת    לאהחברה    דוח .  בגין  לתקבולים  לה    ראשונה ה הביטוחית  זכאית  ואין 

היא מיועדת  ראשונה, אך ההביטוחית    במערכת  שימוש  עשו   לא ווישור  -ו   החברהעד כה,  הוצאות בגינה.  

שבו היא   רשותה את קוד המקורקיבלה לחברה ה, ולפעילות נישה עצמאית בישראל או לפעילות בחו"ל

,  הדוחלמועד    .בדרך של מכירת רישיונות לשימוש של צד ג' מחוץ לישראליכולה לעשות שימוש בין היתר  

ידי חברת ביטוח ישראלית אחרת  -הראשונה על  נעשה שימוש במערכת הביטוחיתלמיטב ידיעת החברה,  

ריש  שקיבלה  ובמסגרת  הישראליי  התוכנה  לו  .  מבית  שגם  הישראלי  התוכנה  זכי בית  קניין  וש  יות 

למערכת הביטוחית    נוספים  ופיתוחים  מרכיביםתה חברה  ועבור א  פיתח  במערכת הביטוחית הראשונה,

 . בהם זכויות לחברה שאין , הראשונה

אין בשימוש כאמור במערכת הביטוחית הראשונה של  הדוח כפי שהיא למועד פרסום  החברה,להערכת 

להשפיע   כדי  מהותי  החברה  עסקי  באופן  ובעולםעל התפתחות  בארץ  רמת התחרות    הקבוצה  על  או 

בתחום הפעילות בה היא פועלת למועד זה. עם זאת, אין ביכולתה של החברה לנתח או לאמוד באופן  

ן האפשרי להתפתחות עסקי החברה, ככל שקיים סיכון כאמור, העשוי להתרחש כתוצאה  את הסיכו מלא  

 .  כאמור לעיל מהשימוש במערכת הביטוחית הראשונה

הראשונה    הביטוחיתבמערכת    השימוששל    האפשריות  ההשלכותהחברה המובאת לעיל בדבר    הערכת

על רמת התחרות בתחום בו היא    או אחרת, על התפתחות עסקיה    ידי חברת ביטוח-של החברה על

המבוסס על אינפורמציה  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  מידע צופה פני עתיד,    בגדר  היאפועלת למועד זה  

זה למועד  נכון  בחברה  החברהו  הקיימת  של  ניסיונה  כאמורעל  המידע  להתממש,  עשוי   .  או    שלא 

  זה  ובכלל,  בשליטתה  ואינן  בחברה  תלויות  שאינן  מסיבותהותית,  מלהתממש באופן שונה מבחינה  

הביטוח שוק  במבנה  שינויים  מתחריה,  הסיכון    וכן   התנהגות  מגורמי  אילו    המפורטים התממשות 

 להלן.  28. בסעיף

נכסים לא מוחשיים (מערכת הליבה, המערכת הביטוחית  ב  השקיעה  הקבוצה,  2019  בדצמבר  31  ליום 19.7.

נוספות) ותוכנות מחשב  ש"ח  18,101-כ  הראשונה  גם    אלפי  ליום    5  ביאור(ראו    31לדוחות הכספיים 

  סכום נוסף של  כאמור נכסים לא מוחשייםבהקבוצה השקיעה   ,2020בדצמבר  31יום ל ). 2019 בדצמבר

   .אלפי ש"ח 2,345 -כ

ם נשמרים  המאגרי מידע, בהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע לרישום    אצל  רשמהווישור    הדוחלמועד   19.8.

  לווישורבפעילותה. המידע הכלול במאגרי המידע הנ"ל כולל מידע הנמסר    ווישורנתונים המשמשים את  

המבוטחים  -על ו/או  ידי  ביטוח  סוכני  אשר  ו/או  שירותים    ומקבלת   מאתרת  ווישורמידע  במסגרת 

הכוללים מידע    מאגרי מידע  הם  נרשמושמידע  ה כגון טיפול בתביעות ותובעים. מאגרי    ,ידה-הניתנים על

   .ביטוח תביעותו  וספקים, עובדים ומועמדים לעבודה סוכנים  לקוחות ולקוחות פוטנציאלים,אודות  
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אינטרנט   19.9. העומדsure.co.il-www.weבכתובת:  בבעלות החברה אתר  ו  ,  הציבור  מידע  לרשות  נכלל  בו 

 האתר טרם כולל אזור למידע אישי ללקוחות ולסוכנים.  דוח למועד האודות החברה ומוצריה. נכון 

 

 עונתיות 20.

הכללי   הביטוח  הפרמיות  בתחומי  מחזורי  לרוב  שנה  הבתחילת    ללכרך  בדיותר    יםגדולהשונים, 

שלהם  שנתיים  הביטוח  החוזי  מאחר ובתי עסק רבים, לרבות ציי רכב, בוחרים לחדש את  קלנדרית,  ה

ישנה   ורכוש  חובה  רכב  בביטוחי  השנה.  כלל  בתחילת  החורף,  בדרך  בחודשי  התביעות  בהיקף  עלייה 

האוויר מזג  ומנזקי  הדרכים  תאונות  מריבוי  התביעות    דירות  יבביטוח ו   כתוצאה  בהיקף  עליה  ישנה 

 .כתוצאה מפגעי מזג האוויר  בחודשי החורף

ובאחוזים) בביטוח כללי (רכב    ח"ש   (באלפי  2020  - ו  2019  יםלשנ להלן התפלגות הפרמיות לפי רבעונים  

 חובה, רכב רכוש וכללי אחר):

20191 

 

 פרמיות ברוטו סך הכל

 באחוזים  
 ח  "שבאלפי  

 61,121 60.9% רבעון ראשון

 10,821 10.8% רבעון שני

 11,620 11.6% שלישי רבעון 

 16,819 16.7% רבעון רביעי

 100,381 100.0% סך הכל

החלה בפעילות מינימלית ברבעון    ווישורהיות    2018לשנת    ווישורלא ניתן למדוד את השפעת העונתיות על רווחיות   1
 .2018 שנתהאחרון של 

 
 

2020 

 

 סך הכל פרמיות ברוטו

 באחוזים  
 ח "באלפי ש

 87,702 36.9% ראשוןרבעון 

 20,088 8.4% רבעון שני

 76,3511 32.1% רבעון שלישי 

 83935, 22.6% רבעון רביעי

 237,980 100% סך הכל

  
 . לעיל)8.3.9.2.(ראו סעיף  2020נובע מצירוף לקוח מהותי בענף רכב חובה בחודש יולי  1
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  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה 21.

 לעיל. 17.  בסעיףביטוח משנה כמפורט ווישור מערך הסכמים עם מבטחי משנה, במסגרתם רכשה  21.1.

 . לעיל 19.2. בסעיף כמפורט ליבהה והטמעה של מערכת  שימושפיתוח, ל  NDFSעם  הסכם 21.2.

  16.2.  בסעיף  כמפורטידי מנהל ההשקעות  -ווישור על  של   הנוסטרושירותי מיקור חוץ לניהול תיק    הסכם 21.3.

 . לעיל

התקשרה החברה עם צד שלישי בהסכם שכירות בלתי מוגנת, בקשר עם משרדי   2018בחודש אוגוסט   21.4.

  2022בדצמבר    31ווישור במרכז שרונה בכפר סבא. תקופת השכירות צפויה להסתיים ביום  - החברה ו

תקופת  למגדל אותו מקימה המשכירה במתחם מרכז שרונה, לפי המוקדם) (" 4(או במועד קבלת טופס  

"). לחברה מוקנית האופציה להאריך את תקופת השכירות בשתי תקופות נוספות בנות שלוש  השכירות

חודש (לא כולל  אלפי ש"ח ב 26-שנים כל אחת, באופן אוטומטי. דמי השכירות החודשיים עומדים על כ 

בנוסף לדמי השכירות משלמת החברה    ").דמי השכירותים לצרכן ("רמע"מ) והם צמודים למדד המחי

בהסכם שנקבע  למנגנון  בהתאם  ניהול  כ דמי  של  בסך  ש"ח  8- ,  מע"מ)  בחודש   אלפי  כולל  דמי    .(לא 

שסוכמו   למדרגות  בהתאם  השכירות  הסכם  הארכת  אופציות  מימוש  בגין  יתעדכנו  בין  השכירות 

המושכרהצדדים במתחם  בינוי  עבודות  השלמת  לאחר  רק  הסכם  ,  במסגרת  החברה  התחייבויות   .

על גובו  בנקאית    -ידי בטחונות- השכירות כאמור  וערבות  בגובה של שלושה חודשי שכירות  שטר חוב 

אלפי ש"ח. כל עליה בדמי השכירות תגרור הגדלה של הבטחונות באופן    330-אוטונומית בגובה של כ

 י לגידול בדמי השכירות. יחס

   לעיל. 8.3.9.2.לקוחות מהותיים בענף ביטוח רכב חובה ראו סעיף התקשרות עם לפרטים אודות   21.5.
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 עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה  -חלק שלישי

 הון אנושי 22.

מקדישים  ווישור  משרה של  הונושאי    ה. עובדי ווישור, החזקתה העיקרית של החברה היא  הדוחלמועד  

מהותי    חלק לטיפול  לא  החברהמזמנם  להלן.בענייני  כמפורט  של מרבית  בהתאם,    ,  השכר    הוצאות 

ווישור המספקים שירותים   של  נושאי המשרה  ושל  בהתאם    ווישור  ידי - עלמשולמות  חברה  לעובדיה 

מונה ניצן צעיר הרים, מנכ"ל ווישור, לכהן    2020בדצמבר    . להלן  22.1.  בסעיףלהסכם הניהול המתואר  

, מנהל הכספים ומנהל הסיכונים  מולקנדובכמנכ"ל החברה. כמו כן בוצעו המינויים הבאים: יוסף  גם  

יועכמנהל הכספים בחברה,  גם  , מונה  בווישור וקצינת ציות בווישור,    משפטית  צתומורן דביר סופר, 

המשולם לניצן צעיר  חברה. לפרטים נוספים אודות הגמול  הומזכירת    משפטיתה  צתיועכ  לכהן גם  מונתה

   .בפרק ד' 21תקנה  כנושאי משרה בחברה ראו  מולקנדוב הרים וליוסף 

דמות, וככל הניתן על תהליכים  מבוססת על תשתית של מערכות מידע חדישות ומתקפעילות הקבוצה  

בהתאם ולכן  דיגיטליים,  לאיכות    ,תפעוליים  ניתן  מיוחד  דגש  עובדים.  של  מינימלית  לכמות  שואפת 

 ולמקצועיות של בעלי תפקידים בכל הרמות. 

משמשים בנוסף לתפקידם, גם כאחראים על תפקידי מפתח הנדרשים בהתאם    בווישורנושאי המשרה  

מענה   לאפשר  בו  שיש  דבר  וכישוריהם,  יכולותיהם  לניסיונם,  בהתאם  הרגולציה,  ומגבלות  להוראות 

ניגודי   איכותי לדרישות התפקידים, לאור ההיכרות וההבנה של הפעילות, וככל שאין בכך כדי ליצור 

 ן של הפרדת תפקידים. עניינים ופגיעה בעקרו 

לבצע פעילויות מסוימות באמצעות מיקור חוץ, לפחות בשנות הפעילות הראשונות שלה.    ה בחר  הקבוצה

  , פיתוחים טכנולוגיים מסויימים, לדוגמא, פעילות ניהול השקעות, טיפול בפניות ציבור, ביקורת פנים

ות, יבוצעו באופן חלקי באמצעות  וכן חלק מפעילות מוקדי שירות ו/או מכירות, לרבות סילוק התביע 

   מיקור חוץ.

   הסכם ניהול 22.1.

שירותי ניהול בתוקף מיום    קבלתל התקשרה החברה עם ווישור בהסכם שירותים    2019במרץ    27ביום  

קצובה.2019בינואר    1 בלתי  לתקופה  מספק  ,  כאמור  ההסכם  של    במסגרת  המקצועי  ווישור  המטה 

הנדרשים לפעילות השוטפת של החברה ובכלל זה שירותי ייעוץ משפטי,  יים  עלחברה שירותים מקצו

דירקטוריון בישיבות  לעיל,    .שירותי מחלקת כספים והשתתפות    ו מונ  2020בדצמבר    29  ביוםכאמור 

מנהל הכספים, היועצת המשפטית ומנכ"ל החברה לכהן כנושאי משרה של החברה, במקביל לכהונתם  

 . , באותם תפקידיםבווישור

השירותים  בגי על  שהוענקון  ווישור- לחברה  הדוח  ידי  שבתקופת  ניהול    הלמי,  דמי  לווישור  החברה 

ש"ח המהווה אומדן של חישוב העמסת תקורות השכר של בעלי  אלפי    5בסכום חודשי קבוע בסך של  

  15-התפקידים הרלבנטיים בווישור בגין השירותים המבוצעים על ידם עבור החברה בהיקף כולל של כ

היקף    חודשיות.  שעות ציבורית,  לחברה  והפיכתה  למסחר  מניותיה  רישום  ועם  הדוח,  תקופת  לאחר 

 אלפי ש"ח לחודש.   25-השירותים גדל, ובהתאם עודכן סכום ההתחשבנות לכ

  1.65%כמו כן, בהתאם להוראות הסכם הניהול משלמת ווישור לחברה סכום שנתי בסך של הגבוה מבין  

ווישור    יה מהכנסות .  בתוספת מע"מש"ח  אלפי    950או    בתוספת מע"ממורווחת  רמיות ברוטו  פמשל 
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משולם   כאמור  היתרהסכום  בהם  עבור    בין  העירוניים  והמיסים  השוטפות  החכירה    נושאתעלויות 

ם נוספים בקשר עם פעילות  ה לשירותירבגין משרדי ווישור בכפר סבא והוצאות נלוות וכן בתמוהחברה  

 .  ת ייזום, פיתוח עסקי, גיוסי הון ועוד, לרבו ווישור

לווישור שמורה הזכות לבחון מדי שנה את הצורך בעדכון תנאי ההסכם בכפוף לאישורים הנדרשים לכך  

 דין.  פי -על

 : ווישורתרשים המבנה הארגוני של   22.2.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצבת כוח אדם  22.3.

  מצבתלה    ואיןכאמור    בווישורהחזקה    הינה  החברהשל    הפעילות  עיקר  דוחה  למועדלעיל,    כאמור

כמנהל    המכהן  מולקנדוביוסי  מר  ,  החברה"ל  כמנכ  מכהן  אשר   הרים  צעיר  ניצן  מר   למעט,  משלה  עובדים

 .כיועצת משפטית ומזכירת החברה תנהמכה מורן דביר סופר  ועו"דהכספים של החברה 

   :ווישורעובדי  

 כמות תפקיד

 1 מנכ"ל 

 3 ביטוח כללי וחיתום 

 4 כספים, גביה וסיכונים 

 2 פרוייקטים מיוחדים שיווק ו

 1 וציות משפטית 

 6 אנליטיקה ו מחשוב ,מערכות מידע

 17 תביעות שירות ו , דיגיטל

 20 עובדים כלליים ומוקד שירות

 משרות)  51( 54 סך הכל

ממונה  אקטואר

 ביטוח כללי

 איוש פנימי

 מיקור חוץ
 דירקטוריון

יועצת משפטית וקצינת 

 ציות 

  פנימית ביקורת

 חטיבת ביטוח מערכות מידע םכספי חטיבת

 

השקעות תיק 

 נוסטרו

 מוקד שירות אבטחת מידע חיתום פרט מנהל סיכונים

פרויקטים מנהל 

 מיוחדים וסוכנים

 מערכות מיכון

 מנכ"ל

 פניות הציבור

תביעות שירות 

 ודיגיטל
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 :של ווישור נותני שירות חיצוניים

 כמות תפקיד

 1 ממונה ביטוח כללי   אקטואר

 1 מנהל אבטחת מידע  

 2 מבקר פנים  

 1 מנהל השקעות  

 1 פניות הציבור מנהלת  

 6 סך הכל
 

 .ד' פרק ראו בחברה המשרה  ונושאי  הדירקטורים  אודות למידע

החברה העובדים    ,להערכת  ל  קבוצה ב מצבת  בהתאם  לגדול,    הקבוצה בפעילות  הצפוי  גידול  צפויה 

   ככל הניתן.ה ויעיל מצבת עובדים קטנה , אך ככלל ההעדפה היא לשמור על וצרכיה העסקיים

ניצן צעירלתלות מסוימת במנכ"  לקבוצה ,  דוחלמועד הלהערכת החברה,   כן בדירקטור  ו  ,הרים- , מר 

 להלן. 28.13.כמפורט בסעיף  אמיל ויינשל, ,דירקטוריון ווישור יו"רו

 הדרכות והכשרה  22.4.

בנושאים    ומקיימת באופן שוטף הדרכות והשתלמויות  , תוכנית הדרכות שנתית לעובדיה  מגבשת ווישור  

לצורך.   שונים  בנושאי  ההדרכות  בהתאם  עוסקת  הן  בהם  השונים  הביטוח  תוכנות  ווישור;  תחומי 

, כגון הדרכות לפי חוק  הוראות הדין  פי - עלשירות לקוחות וכן הדרכות הנדרשות  ;  מחשב שבשימושהה

מטרת    ואיסור הטרדה מינית., אבטחת מידע  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, המשכיות עסקית

ומנהליה, וכן לבזר    ווישורל רמתם המקצועית של עובדי  ושמירה עמתמשך  שיפור    היאתכנית ההדרכות  

 . לייצר שרידות לאורך זמןעל מנת את מוקדי הידע לכמה שיותר פונקציות בארגון 

   טיבם של הסכמי העסקה 22.5.

שלה  הקבוצהעובדי   המשרה  על  ונושאי  תנאי  -מועסקים  נקבעים  בהם  אישיים,  עבודה  הסכמי  פי 

מבוססת בעיקרה על התאמה בין    הקבוצהשל  ההעסקה והתנאים הנלווים. מערכת השכר והתגמול  

בגין סיום יחסי    הקבוצהרמת התגמול לתפקודו של העובד, לניסיונו ולתרומתו למערכת. התחייבויות  

צרים פנסיוניים ויצירת התחייבויות בדוחות הכספיים של  ידי תשלומים למו-עלמעביד מכוסות    -עובד

ו עובד  ווישורהחברה  יחסי  סיום  בשל  ההתחייבות  יתרת  בתשלום  -למלוא  מכוסה  שאינה  מעביד 

 .כאמור

 בווישור ו  בחברההתגמול של נושאי משרה  מדיניות 22.6.

של החברה  , אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות  2021בפברואר    23ביום  

לתקנות החברות    1א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה    267מדיניות תגמול, בהתאם לסעיף  

, לפיה מדיניות תגמול שתוארה בתשקיף  2013-(הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג

כמדינ  תיחשב  לציבור  שלה  ערך  ניירות  לראשונה  המציעה  חברה  של  לציבור  הצעה  במסמך  יות  או 

שנים מהמועד שבו   5א לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף    267שנקבעה לפי סעיף  

  ראו  החברה של התגמול מדיניות אודות לפרטיםתירשמנה לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה. 
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-2021-01  (אסמכתא מספר  2021  בפברואר  24שפרסמה החברה ביום    לתשקיף  8  לפרק  8.5.4  סעיף

 ").התשקיף) ("022299

של ווישור מדיניות התגמול    .2019לווישור קיימת מדיניות תגמול מאושרת בתוקף החל מחודש נובמבר  

מוסדיים גופים  לחוזר  ה  2019ביולי    11מיום    2019-9-6  גובשה בהתאם  וראות הממונה המאגד את 

ופים מוסדיים לאמץ מדיניות תגמול  חובה על גוהמחיל את ה  בנושא מדיניות תגמול בגופים מוסדיים

הוראות חוק תגמול לנושאי משרה  ולאור    בהםעבור נושאי משרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים  

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

ווישור של  אופיה  לאור  גובשה  ווישור  של  התגמול  בתחילת    מדיניות  צעירה  ביטוח  דרכה,  כחברת 

מבנה ארגוני שטוח, ללא שכבות ניהול    אשר לההמצויה בתהליכי בניה וגיוס של מנהלים ועובדים,  

דיגיטליתרבות כחברה  אופיה  ולאור  ווישור    יעדי ,  ,  של  התגמול  במדיניות  הקבועים  הם  התגמול 

משל חברת ביטוח    שונה בשלב זה   ווישור  של  יעדים הת  מדיד  אופן  ,ונבנים בהדרגה. על כןתנודתיים  

 וותיקה. 

החברה,    ץ אימ  2021  במרץ   31  ביום   מניות   סוגי  הקצאת  המאפשרת,  מסגרתתוכנית  דירקטוריון 

  התכנית("הניצעים").    החברה, דירקטורים, נושאי משרה ויועצים של  לעובדיםהחברה,    של   ואופציות

האנושי    להוןכדי ליצור תמריץ  ב  וזאת,  הקבוצה  חברות  בכללניצעים    המיועדתהינה תכנית    שאומצה

 בקבוצה, ולשתפם בהתפתחות הקבוצה ובהצלחתה.  

,  כדין  לאישורה  בכפוף.    החברהשנים ממועד אימוצה על ידי דירקטוריון    10-תוקפה של התוכנית הוא ל

הניתנות    ו/או אופציות   רגילות, מניות חסומות, יחידות מניה חסומות  מניות   הקצאת   תאפשרכנית  והת

לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש),    102פי הוראות סעיף    על,  היתר  ביןלניצעים,    למימוש למניות רגילות

כל זאת    ,לפקודה(ט)  3  סעיף  הוראות  פי  על  וכן)  בהתאמה",  הפקודה"-ו",  102  סעיף("  1961  -התשכ"א

או אופציות ולעמידה בתנאים על פי סעיפי הפקודה האמורים. האופציות    מניותבלת  בהתאם לזכאות לק

, ניתנות להענקה במסלול הכנסת עבודה או במסלול  102שיוענקו על פי התוכנית, במסגרת סעיף    והמניות

על תנוהל  התוכנית  הון.  דירקטוריון  -רווח  ידי  וידי  -על או    החברהידי  על  לכך  שהוסמכה  עדה 

גם לאישור    כפופות  תהיינה  ווישורחברת הבת    של  לניצעים  מכוחה  הענקות  אך,  החברהן  הדירקטוריו 

.בי.אי תגמול הוני ונאמנויות  את איהחברה  . כמו כן, אישר דירקטוריון  הרלוונטייםחברת הבת    מוסדות

2004  ") ניירות ערך של  הנאמןבע''מ  כל הקצאת  כנאמן התוכנית.  דין    הקבוצה")  תהיה בהתאם לכל 

ותיעשה בכפוף לקבלת אישור הבורסה ועמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו  

לפרטים נוספים ראו ביאור    .התכניתבוצעו הענקות כלשהן מכוח    לאלמועד הדוח,    נכוןבמועד ההקצאה.  

 הכספיים.  לדוחות  'יג28

 

  מימון 23.

 . בפרק ד' 22תקנה לפרטים אודות הלוואות שהעמידו בעלי השליטה לחברה ראו  23.1.

  נדחה  התחייבות  כתב  הנפקת לצורך ישראלי בנקאי תאגיד  עם  ווישור התקשרה  2020 בדצמבר 28 ביום 23.2.

ממועד    שנים  5  של  מוקדם  לפירעון  אפשרות  עם ,  שנים  8-ל  הינה  פרעונו  שתקופת"ח,  ש  מיליון  10  בסך

  לעקרונות  בהתאם  נערך  ההתחייבות  כתב  נוסח.  ")הנדחה  התחייבות  כתב("  כתב ההתחייבות  הנפקת

  אגב.  בישראל  מבטח  של  2רובד  /מורכב  משני  כהון  ההתחייבות  בכתב  הכרה   לעניין  בדין  הקבועים

  על  הנצברים(בלבד)    הריבית  סכומי  את  להשלים  להתחייב  החברה  נדרשה,  ההתחייבות  כתב  העמדת
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  "ל הנ   הסכומים  של   הזרמהידי  - על,  ווישורידי  - על  במועדם  יפרעו   לא   שאלו  ככל ,  ההתחייבות  כתב

 . 2020לשנת  לדוחות הכספיים ג'16לפרטים נוספים ראו ביאור  .לווישור

- החברה ו  ,נדחההוכן כתב התחייבות  בפרק ד'    22תקנה  , למעט ההלוואות המתוארות בדוחלמועד ה 23.3.

 וישור לא נטלו מימון חיצוני נוסף.  ו

 
 מיסוי 24.

 . 2020 לדוחות הכספיים לשנת  13לתיאור אודות היבטי המיסוי החלים על החברה, ראו ביאור 

 
 והליכים משפטיים שהסתיימו  משפטיים הליכים 25.

  ביאור   ראואודות הליכים משפטיים כנגד ווישור והליכים משפטיים שהסתיימו כנגד החברה,    לתיאור

   .2020לדוחות הכספיים לשנת  27

 

 צפי להתפתחות עסקית בשנה הקרובה  26.

 ישראל  26.1.

מובילה ולמקסם את רווחיה באמצעות  גיטלית  ידחברת ביטוח  את ווישור כ יעד לבסס  שמה לה להחברה  

צמיחה והתרחבות  באמצעות  , בין היתר,  שימורו לאורך זמן. זאתתוך  ו  רחב ומגוון  תיק לקוחות  בניית 

המשך  לסוכנים,  ו   שימור רמת השירות הגבוהה ללקוחות , מבנה ההוצאותמתמיד של  עסקית, שיפור  

 . שיירותים, שימור וטיפוח המשאב האנושבו , במודלי התמחור במוצריםבכלים הטכנולוגיים, חדשנות 

ווישור    ,בהתאם של  הלקוחות  תיק  את  להגדיל  פועלת  וכן  בכל  בישראל  החברה  שלה  ההפצה  ערוצי 

, בו החלה הפעילות בתחום  דירות -שלושת ענפי הביטוח בהם עוסקת ווישור, ובפרט בענף ביטוח כלליב

(בחודש    C2B-ה לאחרונה  ובהתאם  2020  אוגוסטרק  זה    ווישורפעילות  היקף  )  ו בתחום  עדיין  נמוכה 

מגוון    2021  שנת  במחצית הראשונה של  בישראלמתכוונת להשיק    ווישור,  בנוסף.  "חיתוליה" בנמצאת  

והן  לביטוחי רכוש והן  כיסויים    שיכללו  ,ותידיגיטל  ביטוח  בדרך של חבילות  ,מוצרים לתחום בתי העסק

, חבויות  עסקי  ביטוח מלאי  תכולה,  ,, מבנהרכוש (ביטוחי    רחב של בתי עסק  ןלמגוו חבויות  לביטוחי  

ועוד) מעבידים  חבות  ומקצועיות,  פעילות    . כלליות  להיעשות    זו גם    התשתיות   מגוון   על צפויה 

הן למכירה ישירה, שיווק באמצעות סוכנים וסוכנויות וכן שיתופי פעולה עם    , הקבוצה  של  הטכנולוגיות 

  .רלוונטיים גופים  וארגונים א

  גם לענף ביטוח חיים  הבאות בנוסף, בהתאם לתכנית הרב שנתית שלה, מתכננת ווישור להתרחב בשנים  

. בהקשר זה יצויין  טלי, אשר מצריך מומחיות ומנועי חיתום יעודיים, בעיקר בשיווק דיגיובריאות  ריסק

כי לחברה רישיון לביטוח חיים ריסק המוגבל לביטוח חיים קבוצתי אגב מכרז ביטוח רכב עובדי מדינה  

   .לעיל)  6(ראו הערת שוליים  ידה-אשר טרם הופעל על

 ההתרחבות כמפורט לעיל הנן גם פועל של הזדמנויות עסקיות שיכולות להתפתח במהלך השנה. 

  לאומייםנבילשווקים  התרחבות 26.2.

לפעול    הלהתרחבות וגידול הפעילות המתוכננים בישראל, החברה החללחיזוק המותג ווישור ו  במקביל

  .לאומייםנ בי  לשווקיםבתחום הביטוח והפיננסיים הדיגיטלי  הקבוצה    התרחבותאסטרטגיית    לקידום

בהתאם למידת ההצלחה  ,  ובהמשך  לשוק האמריקאי,  התרחבותניסיון  בהחברה תתמקד  בשלב הראשון  
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הדיגיטלי של    האופיישמירה על    תוךהכל,    .אירופה  במערבמסוימות  מדיניות  של השלב הראשון, גם ל

של  הידע והניסיון הנצברים בישראל, על מנת לשכפל את המודל  וכן    ות שלההטכנולוגיוניצול    קבוצהה

 מחוץ לישראל, בשינויים המתחייבים. הקבוצה 

בכוונת החברה להתחיל את הפעילות מחוץ לישראל בתחום חבילות הביטוח למגוון בתי עסק קטנים  

ור אותם עסקים או  עובדים), ביטוחי הרכב עב  20-ובינוניים (כיסוי לרכוש וחבויות לעסקים עם עד כ

 ביטוחי דירות בתחום הפרט. להתרחב גם ל  בהמשךכלי רכב) ו 10-ל  1בין בעלי עסקים (

 "בארה 26.3.

 MGA  ) (Managing Generalלפעול בארה"ב בתצורה של    הבכוונתהקבוצה,    שקיבלהבהמשך לייעוץ  

Agent  אוInsurance producer.הראשונות בשנים  לפחות  ש  ,  משום  זודרך  זאת,  מאפשרת    התאגדות 

, במודל שאינו צורך ריתוק הון רב ואינו מחייב דרישות רגולטוריות  בינלאומייםלשווקים  חדירה מהירה  

היא    אשרבארה"ב    מקומיטרם התקשרה עם מבטח    הקבוצההדוח    למועדעם זאת,    .מידי  מכבידות

 בוחנת חלופות שונות. היא , ולעניין הפעילות בארה"ב מבטחי משנהאו עם תפעל מטעמו 

MGA    אוInsurance Producer    הפצהמורשה ל הגוף    דהיינו,  חיתום  סוכנותל  במהותו  הדומה  גוףהוא  

ל  חיתוםו גם  מהמקרים  המקומי    של  הביטוח מוצרי  של  ) בתביעות  טיפול (ובחלק  המבטח  ומטעם 

)Carrier  ולמעשה, מספר חברות    ,הנפוץ בארה"ב  יחסיתפשוט  רישוי    במודל  מדובר.  בהסכם  התקשר) עמו

 ביטוח דיגיטליות בעולם החלו את פעילותן ככאלו.  

רישיונות מכוחם    קיימים  של  שונים  הרישיונות    Insurance Producerאו    MGAסוגים  לפעול.  יכולים 

ידם, הסמכויות  -על סוגי המוצרים המותרים לשיווק    ,הביטוחיתהפעילות    ענפיל  התאםב   מזה  זה  נבדלים

ל מכוחם  ל   MGA-המוקנית  המוצרים    Insurance Producer -או  הגשתם  המוצרים,  תמחור  (חיתום, 

ו וסילוק תביעות  טיפול   -או ה  MGA-של האופן ההסמכה    .)כיוצא בזאתלאישור הרגולטור, הפצה, 

Insurance Producer ה ישא השונות בהן  העלויות מדינות השונות בארה"ב. עשוי להשתנות בין ה-MGA  

להם    יםתלויות מטבע הדברים במבנה הסמכויות ומידת האחריות שמעניק    Insurance Producer-או ה

הגשת מוצרים לרישוי ותמחורם, תחזוקה  , הפצה ומכירה, שיווקעלויות (כגון  ומבטחי המשנה   המבטח

 .ועוד) 19תביעותה וסילוק טיפולשל , עלויות תפעול ולמערכות התפעוליות שוטפת למוצרים

הקרוי    -מטעמומנהל מורשה  אדם אחד שישמש  לפחות    למנות   נדרש  Insurance Producer  - או ה  MGA-ה

DRP,20    ה  לפעול  מוסמך,  ושל   וההסמכה  הרישיון  מכוחאשר-MGA  או ה-  Producernsurance I  תחת ,

  DRP, החברה התקשרה עם  דוחנכון למועד ה.  Insurance Producer-או ה  MGA-ה   של  יהתאגיד  הרישיון

 בעל רישיון בענפי הפעילות בהם מתכוונת הקבוצה לפעול בתחילת דרכה בארה"ב. 

  -MGAל  מספק המקומי  מקומי, המבטח  המבטח  ה  לבין  Insurance Producerאו     MGAבין  בהתקשרויות

בפני    היכולתאת    Insurance Producer-או ל ולייצג אותו    לטיב   בהתאםלקוחות,  הלשווק את מוצריו 

ה  התקשרות ה ה  MGA-בין  הל  Insurance Producer-או  המקומיבין  או  /ו  המעורבות  ולמידת ,  מבטח 

ל   MGA-ל  הקנותל  מסכים   שהמבטח  העצמאות וInsurance Producer-או  ל,  מידת הסיכון  כן בהתאם 

 . או להעביר למבטחי המשנה מעוניין ליטול על עצמושהוא 

 
מתואמת    TPA  -) הזהות של הTPA  )Third Party Administratorיכול לטפל בתביעות באמצעות צד שלישי    MGA-ה  לחלופין   19

 . גם היא עם המבטח ו/או מבטחי המשנה, לפי הגורם שנושא בסיכון
20  Designated Responsible Producer. 
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,  והמבטח המקומי)  Insurance Producer-או ה(  MGA-ה מוסדרת ההתקשרות בין מבטחי המשנה,    כאשר

  , ביניהם   הפרמיה  חלוקתמבנה העמלות ו/או    את,  ההתקשרות  סוגל  בהתאםבמו"מ,  הצדדים מסכמים  

  MGA-ה  של  רבותוהמע   רמת ו  הצדדים כל אחד מ  שיישא  הביטוחיבין היתר בחלוקת הסיכון  בהתחשב  

   והעלויות הנגזרות מכך. 21בפעילויות השונות)  nsurance ProducerI-או ה(

מודל    החברה  הדוח  פרסום   למועד כי    יובהר נבחר  וטרם  מסוים  מקומי  מבטח  עם  התקשרה  טרם 

להעריך את היקף הכנסות הצפויות מפעילות זו וכן את  התקשרות. בהתאם, אין ביכולתה של החברה  

 . הדוחלמועד  Insurance Producerאו  MGA-כ ההצפוי מפעילות  הפסד /הרווח

 להתרחבות לשווקים בינלאומיים  תוכניותיהשביצעה החברה בקשר עם  פעולות 26.4.

כפי    ביצעה הקבוצה מספר פעולותעל מנת לקדם את הפעילות המתוכננת כאמור,    ,דוחלמועד פרסום ה

   :שיפורט להלן במטרה להתרחב לשווקים הבינלאומיים

,  בעולם  מהמובילות   בינלאומית  ייעוץ   חברתהחברה התקשרה עם    -מובילה  חברת ייעוץהתקשרויות עם   26.4.1.

לכך,    מותאמת ת  ו ת עסקיוכניות   בבניית  סיוע   ,בינלאומיים  לשווקים  חדירה  תיאסטרטגי   גיבוש  לצורך

ו   הגדרת  ,רלוונטיים  שווקים   ואיתור   באבחון  הפעילות  בחינת  ,  לשיווקהמיועדים    מוצריםהענפי 

  .יוצא בזאתכ ו פוטנציאליים טגייםלשותפים אסטר בחיבור סיוע,  פצההה  ערוציאלטרנטיבות 

במשרד  וחברות הקבוצה    ווישור  בקשות לרישום סימני המסחר והלוגו של  השיהג החברה    -רוחני  קניין 26.4.1.1.

  תהליך, טרם הושלם  דוח. למועד ההמדינות  50לתחולה מיועדת לכל  ,  הפטנטים וסימני המסחר בארה"ב

 .  קיים  מסחר סימן בעל  מול המתנהל  דיוני הליך  בשל, כאמור המסחר   סימני רישום

יועצים משפטיים מובילים בתחומם    עםהתקשרה   החברה - התקשרויות עם יועצים משפטיים בארה"ב 26.4.1.2.

ל   ,והפיננסים  הביטוחתחומי  ב  התמחות  יבארה"ב, בעל הליכי    ,רגולטוריייעוץ  ובכלל זה בכל הקשור 

יוצא  וכ   מבטחי משנהמבטחים והתקשרויות עם  פיתוח מוצרים, סיוע בגיוס הון,  רב מדינתי, לווי לרישוי  

 . בזאת

כאשר  WeSure Digital-ו  eSure USAW  -בארה"ב  בנות  חברות   הקמת 26.4.1.3.  ,WeSure Digital   נמצאת

בארה"ב  השונות  מדינות  בבכדי שתוכל לפעול   Insurance Producerאו    MGAבתהליכים לקבלת רישיון  

ולאחר  בארה"ב  מדינות  מספר מצומצם של  בשנים הבאות. בתחילת הדרך צפויות החברות הנ"ל לפעול ב

 מדינות נוספות.ל להתרחבמכן 

nsurance I(או    MGAהחברה החלה בהליך רישוי ורישום ה    -  nsurance ProducerIאו     MGרישום    תהליך  26.4.1.4.

Producer  ,(כמפורט   המשפטיים  היועצים   באמצעות  נעשה  הרישום  הליך "ב.  בארה  מדיניות   במספר  

 . להלן

שני  בהסכם שירותי ייעוץ אסטרטגי עם  החברה התקשרה    -"בבארה  אסטרטגיים  יועצים  עם  התקשרות 26.4.1.5.

בכירים   ב יועצים  יצירת  היועצים  יעניקו  במסגרתו    ארה"בבתחומם  מו"מ,  ניהול  ייעוץ,  שירותי 

הזדמנויות לשיתופי פעולה אסטרטגיים, בדגש על תחום ההפצה של מוצרי ביטוח, סיוע באיוש תפקידי  

 מפתח בחברות, סיוע בהתנהלות מול גורמים רגולטוריים ועוד.  

 
 בתביעות וסילוקן וכיוצא בזאת. טיפול ות, , ניהול הפוליסתםומכיר  ם, שיווקהביטוחים  רישוי ותמחור המוצריםזה ובכלל   21
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ור,  מטרת ההתקשרות הינה לסייע לקבוצה באית   -של ברוקר בינלאומי  תאמריקאיזרוע  עם    התקשרות 26.4.1.6.

) בארה"ב  מורשים  מבטחים  עם  התקשרויות  ויצירת  שה  ),Carriersחיבור  מנת  - ה  או  MGA-על 

Insurance Producer    כפרונט עבורם  ולשמש  המבטחים, יוכלו לשווק את מוצרי  בארה"ביפעלו  אשר .  

בההסכם  במסגרת   יסייע  העסקית,  הברוקר  התוכנית  למימוש  שווקים  והגדרת  בזיהוי    תמחור סיוע 

כמו כן, יסייע הברוקר לקבוצה  ת הצעות, לווי לניהול מו"מ ועוד.  י, בניהמוצרים הביטוחים ואישורם

, ככל והדבר יהיה רלוונטי, בהתאם למתווה ההתקשרות  MGA-ביצירת הסדרי ביטוח משנה לפעילות ה

ה ה  MGA-של  יפעלושיבחר  מבטחיםמול  הם  תחתיו  הרישוי  סוגי  ולפי  מעניק    .ו,  כאמור  הברוקר 

 שירותים גם לווישור במסגרת הסדרי ביטוח המשנה שלה.

 
 אסטרטגיה 27.

  . והטכנולוגיה משנים את האופן בו חברות, בכל תחומי החיים, תופסות את הלקוחות שלהם  הדיגיטל

ו  שואלים    אשר  מתוחכמיםלצרכנים  צרכנים הפכו  ה"כנוע".  -כיום, הצרכנים אינם עוד קהל "שבוי", 

תואמים את צרכיהם, מוגשים  העורכים סקרי שוק ודורשים לקבל שירותים ומוצרים מיטביים,  שאלות,  

 בנוחות, ומוצעים להם במחירים נוחים וברי השוואה. להם 

המודלים של העולם החדש, והמעבר לרכישת שירותים לפי צריכה, בתחומים רבים, מסיטים את עיקר  

, לצד  למנגנונים יעילים מבחינה תפעולית ומבחינת זמינותהתשומות ממנגנונים מנופחים ולא יעילים  

 מצומצמים יותר.   רווח גזירת מרווחי

ישראל  לרלוונטית  ה  מאמינה כי דיגיטל בכלל וביטוח דיגיטלי בפרט הם תפיסת עולם שלמה   הקבוצה 

למימוש    מטרה אלא אמצעי  נהאי   הטכנולוגיה  ,בעיני הקבוצה  .מדינות אחרות בעולםבאותה מידה לו

הדיגיטליים והערכים  העולם  החברה  תפיסת  מערכות  חדשניתה.  בטכנולוגיה  מינוף  אך    22,בנויות 

   .עסקיותנועד לשרת מטרות   וניצולה,  הטכנולוגיה

ליבה מיושנות  בתעשיות מורכבות כמו ביטוח ובנקאות, המושתתות על מערכות  הקבוצה מאמינה כי  

,  מערך מסורבל ומיושן של מערכות מיכון  שיצרו  כבות אינטגרציה רבותאשר עודכנו במרוצת השנים בש

 . מחדשלהתחיל יותר לחולל שינוי קל בכדי 

להנגיש את תחום  ,  להוביל את המהפכה הדיגיטלית בשוק הביטוח בישראל ובעולםחזון הקבוצה הוא  

אדם בכל מקום ובכל זמן ובאמצעות מגוון אמצעים דיגיטליים, לרבות  הביטוח כך שיהיה זמין לכל  

חכם,   ה וטלפון  את  הלהפוך  שצריכתו    יביטוח מוצר  ואינטואיטיבי  פשוט  תהיה  הדיגיטלית  למוצר 

 ."טבעית"

המודל העסקי של החברה מבוסס על מתן שירותים בתחום הביטוח על גבי תשתית טכנולוגית דיגיטלית  

מתקדמת למגוון ערוצי הפצה, תוך שימוש בתפיסות מתקדמות של ניהול מערכי ביטוח דיגיטליים, על  

.  העסקה  י בכל שלבככל הניתן,  גבי טכנולוגיות חדישות המאפשרות תהליכי עבודה יעילים ואוטומטיים  

זאת, תוך ביצוע חיתום ותמחור מתקדם המונע ומבוסס על ניתוחי מידע ושילובם כחלק מהתהליכים  

 . בזמן אמת

 
החברה    22 של  הליבה  מערכת  לעיל,  בהרחבה  שצוין  חברות  כפי  של  ליבה  למערכות  יחסית  מתקדמת  קוד  בשפת  כתובה 

 מסורתיות ופועלת בענן. 



 

 

84 

 

 

דוח תיאור עסקי התאגיד  - 2020דוח תקופתי   

השילוב של טכנולוגיה, תפיסת עולם וערכים חדשים מייצרים את חלון ההזדמנויות לחברות הביטוח  

משמעותית,   לצמיחה  החדשות  מתאהדיגיטלי  היו  שלא  וחיבורים,  ממשקים  בעולם  ליצירת  פשרים 

, את  נוקשה ואנכרוניסטי)  תחום(כ  בו הציבור תופס את עולם הביטוחושינוי האופן    לחינוך שוק  ,הישן

 .  חברות הביטוח, ואת אופן צריכת הביטוח

הוקמה   בישראל,  תחילה  האסטרטגיה  בעלת    , רווויש למימוש  תחומית  רב  דיגיטלית  ביטוח  כחברת 

, המבססת את כל שרשרת הפעילות העסקית שלה (התמחור, ההפצה, התפעול  בישראל  רישיון מבטח 

, תוך בניית יכולות מיכוניות ותפעוליות דיגיטליות מתקדמות, במספר סביבות  טכנולוגיהה והשירות) על  

טכנולוגיות  וסביבות    B2C, B2B  מתקדמים של פורטלים  ומקיפה,  חדישה, חזקהעסקיות (מערכת ליבה  

 .  נוספות)

דיגטלית מקצה לקצה,   ביטוח  יוצא מהיות חברת  על    ווישורכפועל  פעילותה  ערכים של  מבססת את 

, בערוצי התקשורת האופייניים לקהל זה, תוך  Z-ודור ה   Y-דור ה  קהללפונה  וושקיפות,  גמישות  הוגנות  

 .  בהתאמה אישית לצרכי לקוחותיה מוצרים חדשנייםהצעת 

, הקבוצה שואפת ליצור שיתופי פעולה עם מיזמים טכנולוגיים  המתוארת לעיל  כחלק מהאסטרטגיה 

ו  לאמץ  רלוונטיים  מערכ חדשניים  טכנולוגיים  פתרונות  אף  של  מתמיד  שיפור  לצורך  הן  ות  קיימים, 

שלה בעלויות  הליבה  וחיסכון  מירבית  הקבוצה  ביעילות  של  הפעילות  תחומי  הרחבת  לצורך  והן   ,

מערכות הליבה של החברה נבנו מראש באופן שמאפשר נגישות  בהתאם,  לאפיקים נוספים/ משיקים.  

  בקליטת מקורות מידע   וגמישות מובנית  API,23ידי  -וקלות יחסית להתממשקות לפתרונות חיצוניים, על

הפעולה  חיצוניים שיתופי  לה   האמורים.  תחומים  תבטא יכולים  של  רחב  בפיתוח    במגוון  זה  ובכלל 

חדשניים אישי,  דוגמת    מוצרים  מידע  מבוססי  צריכהמוצרים  התנהגות;  מבוססי  כלים    או  בפיתוח 

.  בתהליכי המכירה והחיתום הדיגיטלי וכן בתהליכי טיפול בתביעות  ואיתור ומניעת הונאות, שישולבל

כלים   השיווקבפיתוח  פרסונלי  בתחום  מכירות  וקידום  שיווק  לרבות  חיתום    בפיתוחו;  הדיגיטלי, 

שימוש במכונות לומדות תהליכים  העמקת הלרבות    ,מתקדם מבוסס בסיסי נתונים ובינה מלאכותית

 דיגיטליים בתהליכי התפעול הפנימיים ובמיוחד כאלה הנוגעים לסילוק תביעות מהיר.

הן:  לשנים הבאות    בישראל החברה  של    יישום האסטרטגיה העסקיתהנדרשות ל ות  מרכזיהמשימות ה

ערוצי ההפצה שלה,  תחומי הפעילות וב בהקבוצה  וברווחיות    בהכנסותמשמעותית  צמיחה  המשך  (א)  

דיגיטלית ב ללקוחות קיימים  כל  תוך תמיכה  פוטנציאל המכירות  כלים למימוש  ומתן  ערוצי ההפצה 

ידי שמירה על כוח אדם  - תפעול נמוכות עלהוצאות שליטה ב  יעילות,מירה על ; (ב) שוחדשים, ושימורם

בשווקים השונים להם    צמיחההמשך  בהכנסות ו משמעותי  שיאפשר גידול  יעיל ומקצועי באופן    מצומצם,

הבאות בשנים  לחדור  (ג)  יוחלט  מוביל;  השקעות  וראיה    ניהול  הולמות  סיכון  רמות  על  שמירה  תוך 

פיתוח  לרבות  פיתוח כלים דיגיטליים מתקדמים בתחום השירות והמכירה,  המשך   (ד)ח;  ארוכת טוו 

משיך להיות  כמו גם לה  ןלמקסם את הזדמנויות המכירה שלה   לקבוצהתשתיות מתקדמות שיאפשרו  

(ה)  תפעולית  יעילים יכולות  ;  ומורכבים של עולם  ילמכן תהלמערכת הליבה  מינוף  כי עבודה סבוכים 

שלבי   בכל  כןהביטוח  לעשות  מאפשרת  שהרגולציה  כמה  עד  הפוליסה  ( חיי  זמן  )  ו;  לאורך  להתמיד 

וב השירות  ושקופות שיפור  נוחות  מתקדמות,  דיגיטליות  פלטפורמות  גבי  על  ואדיב  יעיל  שירות    מתן 

של  ל הרצון  החברה שביעות  הפיננסית )  ז(  לקוחות  היציבות  של  ושיפור  וחברות  של    שמירה  החברה 

, כמותג  וערכיו בציבור הרחב  ווישור  חיזוק המותג)  ח; (ווישור  של  ר הפירעוןיחס כוש  הקבוצה לרבות

 
 לעיל. 10ראו הערת שוליים   23
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ושירות ברמה גבוהה לסוכני    , תוך שמירה על שקיפות מחיר אטרקטיביהמספק שירותים איכותיים ב

)  י(הקבוצה;  חיזוק המחוברות הארגונית וחיזוק תחושת הגאווה של עובדי    )ט; (םוללקוחותיה  הקבוצה

לקוחות  ציבור ההוגנות חברתית ל רגישות להתנהלות תוך כדי  .  על הוגנות ושקיפות  המבוססת  פעילות

( תאגידית  אחריותו נוספים)  יא;  ביטוח  מוצרי  של  שקיימים  תוך    השקה  במוצרים  בהם  התמקדות 

לפי  וטיפול בתביעות אוטומטי (ככל הניתן)  חיתום  )  יב; (אינם "זוללי" הון  ומאידך  ,מרווחים סבירים

עסקיות משנה    המצמצמות  , חוקות  ולמבטחי  לחברה  ודאות  החיתום  חוסר  תהליכי  את  ומייעלות 

,  מכל יתר המבטחים הקיימיםווישור  המבדלת את ,חוויית שירות שונה ) הצעתיגוהתביעות בתעשייה ( 

-כהסתכלות כוללת על הלקוח  )  ידומימוש זכויות באופן ידידותי, נעים ויעיל. (  בדגש על ניהול תביעות

User ) ' בלבד פוליסההמוצר/ה) ולא על 'דיגיטלית"ישות. 

ולעיל בדבר    27.-ו  26.  בסעיפיםהמידע   צפי להתפתחות בשנה  ההאסטרטגיה הנוכחית של החברה 

  צופה פני עתיד בהתבסס על הערכת החברה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית הקרובה כולל מידע  

ווישור ושל  היעדים  שלה  השגת  זו.  אסטרטגיה  של  המימוש  יכולת  את  מעריכה  אינה  החברה   .

בשליטתה   ואינם  ודאיים  אינם  החברה,  של  שלא    המוחלטת והאסטרטגיה  ועשויים  החברה  של 

בגורמים   תלותם  בשל  היתר,  בין  הסיכון  להתממש,  גורמי  של  התממשותם  בשל  או  חיצוניים 

פי החלטות  -. החברה תהא רשאית לסטות מהמדיניות המתוארת לעיל עללהלן  28.  בסעיףהמפורטים  

 .ובכפוף להוראות הדין כפי שיתקבלו מעת לעתדירקטוריון החברה, 

 

 דיון בגורמי סיכון  28.

של החברה  סיכוניה  מרבית מווישור,    חברת היא  הדוח  של החברה למועד  העיקרית  הואיל והחזקתה  

 ן.  להלווישור כמפורט נגזרים מסיכוניה של 

 כלכליים-קרואגורמי סיכון מ

כלכלית   המשק מצב 28.1. במשק    הקבוצה  -והאטה  והאטה  הישראלי,  המשק  למצב  מהותי  באופן  חשופה 

עסקיה   היקף  על  להשפיע  עלולה  של  הישראלי  בדרך  של  לרבות  המכירות  בהיקף  של  פגיעה  מוצריה 

בשיעור  ווישור,   פוליסותגידול  צמצום  ביטולי  הנרכשיבהיקף  ,  וגידול  הכיסויים  בפרמיות  קיטון  ם, 

התביעות גדולי  ,בהיקף  ביטוח  סכומי  יותר  דרישת  במספר מקרי ההונאה ול ם  כן.  גידול  האטה  ,  כמו 

לגופים    הקבוצה  הסיכון הכרוך בחשיפתכלכלית עשויה להשפיע על שוק ההון (ראו להלן) ולהגדיל את  

סיכוני אשראי וסיכוני שוק    ורא(בישראל באמצעות השקעות ובאמצעות פעילויות ביטוחיות מסוימות  

ובעולם    . )להלן בארץ  ההון  שוק  ותשואות  הישראלי  המשק  של  והביטחוני  הפוליטי  הכלכלי,  מצבו 

הסיכון  את  ל  יגדהעלול ל מיתון עולמי    ותוצאות פעילותה בתחומים שונים.  הקבוצהמשליכים על עסקי  

  לירידה במספר הפוליסות הנרכשות להביא  וכן  לעיל    17.2.  בסעיףלמבטחי משנה כאמור  הכרוך בחשיפה  

פגיעה ביכולתה של החברה לממש את תוכניותיה העסקיות ואת  ול  בתחום הביטוחלהחרפת התחרות  ו

 .  לעיל  27.-ו  26. פיםכמפורט בסעיהאסטרטגיה שלה  

הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה    2020מרץ  בחודש    -הקורונ התמשכות משבר ה 28.2.

  דינמי ומתהווההוא  אירוע חריג בקנה המידה שלו ו הוא  כעל פנדמיה (מגפה עולמית). התפשטות הנגיף  

ניתן לחזות את השפעת נגיף הקורונה  .  )לעיל  6.2.סעיף    ראו(  במלואה   ואשר לא  החרפה בהתפשטות 

ממשלת ישראל על התנועה במרחב הציבורי    ידי -עלבעולם ובישראל, לצד החמרה במגבלות המוטלות  
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והתמשכותם לאורך זמן, עשויים להביא לפגיעה ניכרת בכלכלת ישראל וכפועל יוצא בפעילותה העסקית  

 . קבוצה כמפורט בהרחבה לעילהשל 

  בשוק   הפעילות  היקף  על  משפיעים  ובעולם  בארץ  וכלכליים  פוליטיים  אירועים  -סיכון שוק בשוקי ההון 28.3.

  חברות   העסקיות.  ותוצאותיו  נכסיו  סים,הפיננ  השירותים   תחום   פעילות  על  גם  מכך   וכתוצאה   ההון 

  נוסטרו.   בחשבונות  עצמן  עבור  סחירים  בנכסים  עסקאות  מבצעות  הפיננסיים  השירותים  בתחום

  של   המסחר  מתנודות  הנובעים  לסיכונים  הפיננסיים  השירותים  תחום  את  חושפות  אלו  עסקאות

  בשל   לרבות  וכדומה)  ריבית,  ורישיע  המטבעות,  שערי  אג"ח,  מניות,  (שערי  ההון  בשוק  השונים  האפיקים

הפעילות    .וכלכליים  ביטחוניים   פוליטיים,  אירועים  חוץ,  ומטבע   הריבית  בשערי  שינוי ירידה בהיקפי 

, באופן שעלול להוביל לעלייה  קבוצההבשוק ההון עשויה להקשות על גיוסי הון או חוב עתידיים של  

ו/או חוב ולפגיעה   גיוסי הון    ות חברות הקבוצה עשוי ומשכך    קבוצה באפשרויות הגיוס של הבעלויות 

ביעדיה לעמוד  התפתחות   ןשלא  ובצפי  כן   .לעיל  26.בסעיף  כמפורט    ןהעסקיים  מבטחי  כמו  יציבות   ,

עלולה להיפגע כתוצאה מירידות בשוקי ההון הבינלאומיים או מהאטה   ווישורהמשנה עימם מתקשרת 

של    ןעולסיכוני השוק יכולה להיות גם השפעה על יחס כושר הפיר  .כלכלית במדינות בהן הם פועלים

 ווישור כמבטח בישראל. 

ם  הנכסי שווי על להשפיע ם  עשויי בישראל  הריבית בשיעורי קיצוניים שינויים - בשיעור הריבית  שינויי 28.4.

והתחייבויותיה ועל הקבוצה של הפירעון  ,  כושר  ביחס  ולתנודתיות  ו לפגיעה  של  החשבונאי  הכלכלי 

הצמודה,    הקבוצה   .הקבוצה הריבית  על  בדגש  נמוכים,  ריבית  שיעורי  של  מתמשכת  לרמה  חשופה 

של   מחודשת  לבחינה  להביא  ואף  ביטוח  מוצרי  תומחרו  לפיה  תשואה  השגת  על  להקשות  העשויה 

   .ווישורההערכות האקטואריות של התחייבויותיה הביטוחיות של 

ווישור, בין    על להשפיעם  עשוייבמדד המחירים לצרכן   קיצוניים  שינויים  -שינויי במדד המחירים לצרכן 28.5.

צמוד למדד. כמו  חוזר הון עצמי  של ווישור לפי  פירעון  העצמי הנדרש לכושר  שסכום ההון ה היתר משום  

ה מהתשלומים  כן,  שחלק  מהעובדה  היתר,  בין  הנובעת,  לצרכן  המחירים  במדד  לשינויים  חשיפה 

משוערכים בכל תקופה בהתאם  סחירים צמודי מדד, ה  נכסי חוב, ומהחזקתה ב צמודי מדדלמבוטחיה  

 . לשיעור עליית המדד בפועל

ויורו(  חשיפה לשינויים בשער חליפין של מט"ח  קבוצה ל  -סיכון שערי חליפין 28.6. , בגין תיק  )בעיקר דולר 

) לצורך גידור החשיפה  Forwardמבצעת באופן שוטף עסקאות המרה עתידית (  הקבוצהות שלה.  ההשקע

 .  לתנודות בשערי החליפין להם היא חשופה

 ענפיים  סיכון גורמי

הביטוחיות 28.7. ההתחייבויות  והערכת  לתמחור  הקשורים  חשופה    -סיכונים  ווישור  הקבוצה  באמצעות 

(כולליםה  סיכוניםלבפעילותה הביטוחית   הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה    -חיתום  סיכוני )  1: 

ומהפער בין הסיכון בעת התמחור וקביעת הפרמיה, לבין ההתרחשות בפועל  מליקויים בתהליך החיתום  

חשיפה    - הסיכון קטסטרופ)  2; (כך שהפרמיות הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות

יביא להצטברות נזקים בהיקף   טרור, מלחמה או  לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה כגון אסון טבע

(גבוה הסיכון להערכה לא נכונה של ההתחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום    -הי רזרבסיכונ)  3; 

והתביעות.   ההתחייבויות  כל  לכיסוי  מספקות  אינן  האקטואריות  שהרזרבות  המודלים  )  4(לכך 

הסיכון  ממורכבת  רזרבה    לסיכוני  החשיפ   -התחייבויות הביטוחיותה  מוערכותהם  פי- עלהאקטוארים  

הסיכון לשימוש  ומ)  מודל(סיכון    תלבחירת מודל שגוי לתמחור ו/או להערכת ההתחייבויות הביטוחיו
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בפרמטרים שגויים וביניהם הסיכון שהסכום שישולם עבור סילוק ההתחייבויות הביטוחיות, או שמועד  

 (סיכון פרמטר).   יה שונה מזה הצפוייה,  סילוק ההתחייבויות הביטוחיות

תחר  28.8. ומתחריםסיכוני  בכל  הקבוצה    -ות  גבוהה  תחרות  לרמת  היא  חשופה  בהם  הביטוח  מענפי  אחד 

, לרבות כתוצאה משינויים מבניים בשוק, ובכלל זה בכניסת גורמים מתחרים חדשים ובערוצי  פועלת

הן בשל  ,  לפגוע ברווחיות  ברגולציה, שינויים העלוליםההפצה. חיזוק התחרות מושפע גם מהשינויים  

 . השיווק וההפצההתביעות,  השפעתם הישירה והן בשל התייקרות עלויות התפעול, 

פעילות הקבוצה כפופה להוראות דין רבות ולפיקוחם של    -ורגולציה  סיכוני ציותו  משפטיים  סיכונים 28.9.

ברישיונות   בהחזקה  מותנית  פעילותה,  בתחומי  לפעול  הקבוצה  חברות  יכולת  שונים.  רגולציה  גופי 

והיתרים הדרושים לפעילות בתחומים אלה, בכלל זה עמידה בדרישות הון רגולטוריות. בנוסף, פעילויות  

  הביטוח   בתחום   תדירים   רגולטוריים  שינוייםו ,  קבוצה כפופות לרגולציה פרטנית ומורכבתמהותיות ב

  , ומשפטיות  תפעוליות   השלכות  בעלי   שחלקם  , שונים  בנושאים   הממונה  של  והנחיות   חוזרים  מכוח   לרבות

פעילות    עלויותעל    ותמשפיע ה תוכן  מוצרי  ועל  הקבוצההתפעול,  שיווק  עמידה    .שונים  םכדאיות  אי 

כספיים   קנסות  והיתרים,  רישיונות  שלילת  היתר,  בין  סנקציות,  לגרור  עלולה  רגולטוריות,  בדרישות 

  הנובעת  חשיפה  לקבוצה  .כלפי הקבוצה, והוראות השבה, וזאת גם אגב ביקורות מטעם גורמים מפקחים

  הממונה   הכרעות   הדין.   ו/או  ביטוח  פוליסות   פי - על  מבוטחים   לזכויות   ביחס  לממונה   תלונות  מהגשת

השלמת    בנוסף,.  מבוטחים  קבוצות  על  החלות   רוחב,  כהכרעות  להינתן  עשויות   אלה,  בתלונות עם 

החברה עשויה    .לתאגיד מדווח (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך)הפכה  תשקיף החברה  הההנפקה מכוח  

ערך, לצד הגברת הליכי אכיפה  ההחברות וניירות  להיות חשופה לתביעות ייצוגיות ונגזרות בתחום דיני

  פתיחת פליליים ומנהליים מצדה של רשות ניירות ערך, אשר בשנים האחרונות ניכרת מגמת התגברות ב

כלל   בדרך  מוגשות  התביעות  כאשר  כאמור,    העיצומים  גם  כמו,  מאוד  גבוהים  בסכומיםהליכים 

לתביעות    ווישור-ו  החברה.  ערך  ניירות  רשותידי  -על  המושתים  הכספיים חשופות  להיות  עלולות 

 .  ןהפיננסי ותזרים המזומנים שלה  ןמצב  על מהותית  השפעה  להם תיתכן אשר, כאמור ולהליכים

, הואיל והוא משליך  פעילויות הקבוצה  לניהול ביטוח המשנה הנו נדבך מהותי בניהו  -ה סיכון ביטוח משנ 28.10.

ועשויה להיות לו    ית, לנהל סיכונים כספיים הקשורים בפעילות ביטוחיכולת  ה בין היתר, על ניהול ההון,  

העסקיות  התוצאות  על  מהותית  המשנה    .בקבוצה  השפעה  ביטוחי  ובנפח  הסיכון  במחירי  שינויים 

ועל   המשנה  ביטוח  תנאי  על  השפעה  כולו  בעולם  קטסטרופה  לאירועי  וכן  אלו  בשווקים  המוצעים 

וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם  - חשופה לסיכונים הנובעים מאי  הקבוצהרווחיות.  ה

תביעות ששולמו. לעיתים קיימים סעיפים בחוזה  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ואת חובותיהם בגין  

לעומת התנאים שהוסכמו    ,הקייםחוזה  ב  ם המסחרייםתנאיההמאפשרים למבטח המשנה לשנות את  

יכולה להיות בעלת  ווישור  של אחד ממבטחי המשנה עמם התקשרה    הואיל ולקריסה.  בחוזה המקורי

אם למדיניות שהתווה הדירקטוריון,  בהתש, ווישור מצמצמת את הסיכון בכך  השפעה מהותית עליה

  ., המדורגים בדירוגים בינלאומיים גבוהיםמשנה מפוזר בין מבטחי משנה שוניםהביטוח  

להצטברות  העשוי להביא  זה  התרחשות אירוע מסוג    -טרור/ מלחמה/סיכון רעידת אדמה/ אסון טבע 28.11.

גבוה בהיקף  לריבוי  נזקים  להביא  עשוי  אירוע  ,  ביטוחיים.  כיסויים  של  רחב  במגוון  עקיפות  תביעות 

 . רעידת אדמה הואבארץ ווישור הקטסטרופה המהותי אליו חשופה  

הרווחיות  בעיקר בענף ביטוח רכב רכוש שכן  הינה  חשיפה לגורם סיכון זה  ה   -גניבות, תאונות, שריפות  28.12.

. גידול במספר הגניבות  ומגידול בכמות התאונות מושפעת, בין היתר, ממספר גניבות כלי הרכבזה  בענף  
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מגביר את האינטרס לבטח מפני גניבות רכב, אך גם מגדיל את מספר התביעות בענף, ולפיכך משפיע  

בנוסף עשויה להתעורר חשיפה בענף ביטוח כללי אחר דירות עם ריבוי מקרים של  לרעה על הרווחיות.  

 ועל כמות התביעות.  ביטוח הרכושעשויים להשפיע על הביקוש בענפי השריפות  

   סיכונים ייחודיים לחברה

אמיל ויינשל, המכהן כיו"ר דירקטוריון ווישור  מסוימת בה"ה  לחברה קיימת תלות    -אנשי מפתח תלות ב 28.13.

.  ובעצם היותם בעלי השליטה בחברה   בחברהשליטה  ה  יעל , בוניצן צעיר הרים, המכהן כמנכ"ל וווישור

בכירים   מנהלים  היותם  מעצם  נובעת  כאמור  ומהתלות  והפיננסים  הביטוח  הרב  ניסיונם  בתעשיית 

אמיל  מי מבין ה"ה  אם  .  חברת ביטוח צעירה בתחילת דרכה  היא ווישור  בתחום הביטוח ולאור העובדה ש

ווישור נמצאת בתחילת    רט בעת הזו, כאשרובפקבוצה  ב  ם את עבודת  ו יפסיקניצן צעיר הרים    ו/או ויינשל  

. זאת  על עסקי החברהלרעה  עלולה להיות לכך השפעה    ,דרכה, כשחקנית חדשה בשוק הביטוח הדיגיטלי

מחייבים ידע מקצועי ייחודי לתחומים אלו ובפרט בכל הכרוך  ווישור  פועלת  בהם  ענפי הביטוח  מכיוון ש

עמוקים של שווקי הביטוח, לרבות שווקי ביטוח המשנה, תחום  בניהול סיכונים מושכל, הבנה והיכרות  

   האקטואריה ותמחור הסיכונים, והכרה מעמיקה עם הוראות הרגולציה ואכיפתן.

תפעוליים 28.14. ולאופן    -סיכונים  פעילותו  לתפעול  הקשורים  לסיכונים  חשוף  הפיננסים  השירותים  תחום 

להפסד  העשוי לגרום  סיכון  מדובר בושיים.  והן אנ  ממוחשביםתפקוד מערכים שונים שבאחריותו, הן  

כתוצאה מכשל או העדר בקרה אפקטיבית שמקורה באנשים,  התחייבויותיה  ות של החברה את  הפרלאו  

ידי  -מנוהלים על   בווישוררוע חיצוני לארגון. הסיכונים התפעוליים העיקריים  יתהליכים, מערכות או א 

פעילותה,   שמתחילת  כך  העבודה,  בשיטות  ומיושמים  השונות,  הפעילויות  על  האחראים  המנהלים 

חשיפות המצמצמים  וסדורים,  מובנים  עבודה  תהליכי  מתהליכים  .  מוגדרים  נובעת  הקבוצה  חשיפת 

בין היתר, תהליכי רכש, שכר, השקעות פוליסות,  הכוללים,  גביה, הפקת  פוליסות,  , תהליכים  תפעול 

עסקים גדולים וציים, גופים מוסדיים, תשלום תביעות, פעולות  מול סוכני ביטוח,    הקשורים בפעילות

גורמים בחו"ל,  התקשרויות עם  ידניות, הזנת נתונים למערכות המידע, הפקת דיווחים, חישוב עתודות,  

פה הקבוצה לסיכונים  והתקשרויות עם ספקי שירות. בין השאר חשו   מבטחי משנהבהם ברוקרים זרים,  

תפעוליים גם בגין רשלנות של עובדיה, סוכניה ושל צדדים שלישיים הפועלים עבורה וכן בגין פעולות  

כנגד הקבוצה ו/או נזקים בהיקפים מהותיים לקבוצה.  העלולות לגרור תביעות בהיקפים מהותיים  בזדון  

 מים נוספים מולם היא פועלת.  בנוסף חשופה הקבוצה לפעולות הונאה ותרמית מצד לקוחותיה וגור

שינויים מהותיים בדיני העבודה החלים בישראל, לרבות התפתחויות בפסיקת בתי הדין    -היחסי עבוד 28.15.

בארגוני   עובדים  התארגנות  של  הפרקטית  האפשרות  את  המגבירות  חברתיות  והתפתחויות  לעבודה 

שיבושי  מוניטין שלה ולגרום ל, לפגום בהקבוצהניהול  עשויה להקשות על  . התארגנות כאמור  עובדים

   ווישור ושל החברה.להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של ועבודה  

במחיר נחות    ן לממש את נכסיהשבו חברות הקבוצה יידרשו  הסיכון  הוא  סיכון נזילות    - סיכוני נזילות 28.16.

בהתחייבויותי לעמוד  מנת  לגבי    הקבוצה.  ןהעל  הוודאות  מאי  הנובעים  לסיכונים  בו  חשופה  המועד 

ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד.    התידרש לשלם תביעות והטבות אחרות למבוטחי 

חוזי   של  אופיים  בגלל  הנזילות  לסיכון  חשופות  אינן  הביטוחיות  מהתחייבויותיה  ניכר  חלק  אולם, 

יצוין, כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר   לעיל. עם זאתכמתואר  שלה הביטוח 

כתוצאה מהתממשות של ארוע קטסטרופה אשר יפגע בו זמנית במספר ענפי ביטוח ויגרום לעליה חדה  
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בלתי צפויה בתביעות, עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח  

 .ישקפו את שווי השוק שלהם 

לפיכך,    שמה הטוב של הקבוצה מהווה רכיב חיוני ביכולתה לפעול בכל תחומי פעילותה.  -סיכוני מוניטין  28.17.

הקבוצה חשופה לסיכון לפגיעה במצבה העסקי כתוצאה מפגיעה בדימוי הקבוצה ובשמה הטוב בעיני  

גורמי הפצה,    , שותפים עסקיים, גורמי פיקוח, סוכנים,, משקיעים פוטנציאלים, גופים מוסדייםלקוחות

אמצעי תקשורת ואחרים, וזאת בין היתר מהלך רוח ציבורי, ומביקורת של מי מהגורמים האמורים  

 . של חברת הביטוח, ווישור ביחס לאופן התנהלותה, לרבות בקשר עם יישוב התביעות 

  על  ושמירה  חדשים  לקוחות  עם  בהתקשרות  חשוב  גורם  מהווה  הפיננסיים  השירותים  תחוםב  מוניטין

   .ווישור דוגמת דרכה בתחילת  צעירה חברה  של בעניינה ובפרט  קיימים לקוחות

מערכות המידע מצויות בתהליך מתמשך של התאמתן להוראות הרגולציה    - סייברו  מידע  מערכות  סיכוני 28.18.

כות מידע ו/או מערכות מידע אשר  המשתנות תדיר והבטחת תאימות למוצרים המשווקים. תקלה במער

ו/או העדרה של תאימות מלאה בין מערכות המחשוב לבין תנאי    אינן מותאמות להוראות הרגולציה 

רגולטוריות,   בהוראות  עמידה  לאי  הקבוצה  את  לחשוף  עלולים  המבוצעות,  הפעולות  או  המוצרים 

פעילות  עיקר  . בנוסף,הקבוצה ייד -על לטעויות בממשקי מידע וכן לטעויות בתפעול מוצרים המשווקים 

  גניבת מידע הצפנה בין היתר,    ,שונים  , החשופות לסיכוני סייבר נשען על מערכות מידע שונותווישור  

לזליגת  להם היא חשופה בכל בקשור  בטחת המידע והסייבר  מקטינה את סיכוני א  הקבוצה.  ומניפולציה

בפרטיות פגיעה  או  של  ואף    מידע  בשירותיו  מידעמסתייעת  אבטחת  ווישור  .יועץ  אימץ    דירקטוריון 

תכנית  , וכן  ואישר מדיניות מערכות מידע, מדיניות בנושא אבטחת מידע וסייבר וכן מדיניות פעילות בענן

מאסון.   והתאוששות  עסקית  המיושמות  המשכיות  הסייבר  ווישור  -על הגנות  בהתאם  ידי  מוכוונות 

וכוללו לחברה,  הרלוונטיים  הסיכונים  הגברת  לניתוח  ספקים;  עם  התקשרות  בתהליכי  בדיקות  ת: 

מידור   תהליכי  ואפליקציות;  מערכות  הגנת  רשת;  הגנת  פיזי;  ביטחון  על  שמירה  עובדים;  מודעות 

ובקרה ניטור  וכלי  תפקידים  והפרדת  בנוסף הרשאות  משבית   .  לאירוע  בחברה  תרגולים  מתבצעים 

ומופעלות תוכנות ומערכות מרכזיות מהאתר    , בו מתורגלים תהליכים לוגיסטיים נבחרים )קטסטרופלי(

ובכלל כך מבוצעות    עמם התקשרה  מיישמת את המלצות הגורמים המקצועיים  ווישורהחלופי שבענן.  

המידע   אבטחת  לשיפור  בקרה  לעובדים  המתמשכת  פעולות  פנימיות  הדרכות  מתקיימות  בארגון, 

ולספקים בדבר איומי אבטחת מידע וסייבר, וכן מפעילה תוכנת לומדה אינטראקטיבית לאיומי אבטחת  

לעמוד בדרישות  ים  , תוך התחייבות הספקלנושא זה  מקיימת תהליך ניהול סיכונים מובנהווישור  מידע.  

בווישור    לא אירע אירוע סייברלמיטב ידיעת החברה  ,  הדוחלמועד    ווישור.ידי  -אבטחת מידע שנקבעו על

   או בחברה.

ונותני    -התקשרויות עם ספקים חיצוניים 28.19. במהלך פעילותה מתקשרת הקבוצה בהסכמים עם ספקים 

ספקי   רפואיים,  שירותים  ספקי  שרברבות,  שירותי  ספקי  מוסכים,  שמאים,  בהם  שונים,  שירותים 

קעות, ספקי שירותי מיחשוב, ועוד. הקבוצה חשופה לסיכון לפגיעה  שירותים משפטיים, ספקי ניהול הש

במוניטין וברווחיות כתוצאה מפגיעה באיכות השירותים שיסופקו לה או ללקוחותיה, במקרה שאיכות  

השירות הניתן ע"י ספקים אלו לא תהיה הולמת, וכן לסיכון הכרוך בקושי במציאת ספק חלופי במידת  

 הצורך. 
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סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים   -טיבם  פי-עלבטבלה שלהן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו  

ייחודיים לחברה. גורמי סיכון אלו דורגו בהתאם להערכות הנהלת החברה, על יסוד הנסיבות הקיימות 

 מידת השפעתם המשוערת על עסקי החברה: פי-על, הדוחבמועד 

 סיכון גורמי
 השפעה  מידת

 קטנה  השפעה בינונית   השפעה גדולה   פעההש

 מאקרו גורמי

  X  כלכלית  והאטה המשק מצב

   X ההון בשוקי שוק סיכון

  X  הריבית  בשיעור שינוי

  X  לצרכן  המחירים במדד שינוי

 X   חליפין  שערי סיכון

 ענפיים גורמים

   X ביטוח סיכוני

   X ומתחרים  תחרות סיכוני

 שינוייםמשפטיים,    סיכונים
 ציות וסיכוני רגולטוריים

X 
  

   X משנה  ביטוח סיכון

  X  טבע אסון /אדמה רעידת סיכון

 X   מלחמה /טרור סיכון

  X  שריפות, תאונות, גניבות

 לחברה  מיוחדים סיכונים

   X מפתח   אנשיב תלות

  X  תפעוליים סיכונים

 X   עבודה  יחסי

   X נזילות  סיכוני

  X  מוניטין סיכוני

  X  וסייבר  מידע מערכות סיכוני

ספקים  עם  התקשרויות 
 חיצוניים 

 
X  

על החברה, כוללת    הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון לעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון
, על ניסיונה של החברה  מידע צופה פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה

החברה.  ו של  וכוונות  הערכות  מגמות כוללת  על  המבוססות  הערכות  על  היתר,  בין  נסמך,  זה  מידע 
כלכלי בישראל ועל מגמות השינוי הקיימות  -השינוי הקיימות בשוק ההון בישראל, על המצב המקרו

ועל ההתפתחויות הצפויות בו הכוללות, בין היתר, שינויי   הביטוחבענף   בישראל בשנים האחרונות 
ידי החברה והמשולמות למבטחי המשנה  -הפרמיות הנגבות עלחקיקה מהותיים, שינויים במחירי  

ווישור לפיכך,עמם התקשרה  הגורמים    .  מזה  עשו  האמוריםהשפעת  באופן מהותי  להיות שונה  יה 
לרבות  גורמים,  של  רב  ממספר  כתוצאה  וזאת  תתממשנה  לא  החברה  הערכות  אם  כאמור,  שנחזה 

 חשיפה בעתיד לגורמי סיכון נוספים אשר, אם יתממשו, עשויים להשפיע על החברה. 
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 היבטי ממשל תאגידי   -חלק רביעי 

 ווישור חברה לביטוח בע"מ (ווישור)  –   בחברת הביטוח בלבדחלק זה מתייחס להיבטי הממשל התאגידי  

 : מכהנים חיצוניים דירקטורים אודות מידע 1.1.

למועד   בות הדוח  אישור נכון  חיצוניים/בלתי    4מכהנים    ווישור,    8מתוך    ,תלוייםדירקטורים 

 דירקטורים מכהנים כדלהלן:

   מר בן פזי הינו בעל כשירות  2018  בספטמבר  1בן פזי, מכהן כדירקטור חיצוני החל מיום    עומר מר .

וכחבר    , יו"ר ועדת המאזןביקורתחשבונאית ופיננסית ומומחיות ביטוחית. מכהן גם כיו"ר ועדת ה

 בווישור. נוסטרו  שקעותועדת ה

   כשירות    קלר  מר .  2018בספטמבר    1  מיום   החל  חיצוני  כדירקטור  מכהן   קלר  אבימר בעל  הינו 

 בווישור.   וחבר ועדת המאזן  ר ועדת הביקורת חבכגם    מכהן    ביטוחית.  מומחיותחשבונאית ופיננסית ו

    גב' דורי    . 2021בינואר    15גב' מורלי דורי, מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה של החברה, החל מיום

  ת רחבכ   גם  2021משנת    החל   נת. מכהביטוחית  חיותמומכשירות חשבונאית ופיננסית ו  תבעל   הינה 

 בווישור.  ועדת הביקורת 

   הינו בעל. מר קפלן  )(חידוש מינוי  2021במרץ    22ראובן קפלן מכהן כדירקטור חיצוני החל מיום  מר  

ביטוחית. ומומחיות  ופיננסית  חשבונאית  הביקורתחבכגם  כהן  מ  מומחיות  ועדת  ועדת    ר  וחבר 

 .השקעות נוסטרו בווישור

 מבקרת פנים  1.2.

 - פרטי מבקר הפנים

 רו"ח עליזה שרון (ועובדי המשרד)  -שם

 . 2018בספטמבר  1 תאריך תחילת כהונה:

שנים. למשרד המבקרת    52-כלכלנית ורואת חשבון, בעלת פירמת רואי חשבון כ  -נסיון מקצועי

  בחברות  ,ציבוריים  בגופים,  לסוגיה)  רגולציה  (לרבות  הפיננסיים  המוסדות  סוגי  בכל  רב  ניסיון

  מהגדולות   בחברות   –לסוגיהם  ושירותים ,  תעשיה,  לסוגיהן  ן "נדל  בחברות,  רים"מלכ ,  ממשלתיות

 .במשק

אין כל אחזקות    ת הפנימי  ת, למבקר ווישורלמיטב ידיעת    - החזקה בניירות ערך וניגוד עניינים

קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם    הבניירות ערך (או בגוף קשור), ואין ל

 . או עם גוף הקשור אליהווישור 

  ת עובד   ה במיקור חוץ ואינלווישור  שרותי ביקורת פנים   המעניק   תהפנימי  ת המבקר  - יחסי עבודה

  מבקרת ביקורת הה. בביצוע  בווישור  הפנים הינו יו"ר הדירקטוריון  ת החברה. הממונה על מבקר

(רואי חשבון, אנשי מחשב, משפטנים, כלכלנים וכיו"ב) ואנשי מקצוע    הבצוות משרד   תמסתייע 

תפקידים נוספים    תממלא  האינ   תהפנימי  תחיצוניים בהתאם לסוג ומורכבות הפעילות. המבקר

 . בווישור
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במיקור חוץ בהיקף שעות עבודה שנקבע מראש עם    תמועסק  ת הפנימי  תהמבקר  -היקף העסקה

בשנת   בווישורעילות הביקורת הפנימית . פ המאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ווישור

הינה    2020  העבודה של הביקורת הפנימית לשנת   ביקורת. תוכנית  שעות  550-בכהסתכמה    2020

והינה חלק מתוכנית  בווישור  סדות החברה  חלק מתוכנית עבודה שנתית שהוגדרה ואושרה במו

אחת לתקופה את  ביקורת פנימית רב שנתית. תוכנית ביקורת פנימית רב שנתית, אמורה לכסות  

 .מרבית הפעילויות המהותיות של החברה

ידה   על  שנתבקש  כפי  ומידע  מסמכים  הפנים  למבקרת  הומצאו  הפנים  ביקורת  עבודת  במהלך 

לחוק הביקורת הפנימית, ובכלל    9ונדרש לביצוע תפקידה וניתנה לה גישה חופשית, כאמור בסעיף  

זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, לרבות לנתונים כספיים. בנוסף,  

ועובדיה בהתאם לדרישותיה,   ווישורוצוותה לסיוע ושיתוף פעולה מצד מנהלי   זכו מבקרת הפנים

 .לרבות קבלת דוחות, מסמכים ומידע אחרים

ריטיינר חודשי, בהתאם להיקף שעות צפוי ממוצע הנדרש  התגמול מבוצע על פי תעריף    -תגמול

אלפי    90-של כ  הסתכם בסך  2020  בשנתבווישור    תהפנימי   תהמבקר  כרשלשירותי ביקורת הפנים.  

אין בהם   תהפנימי   תסבור כי תנאי התגמול של המבקר ווישורדירקטוריון  (לא כולל מע"מ). ח"ש

 ת. המקצועי של המבקר ה כדי להשפיע על שיקול דעת

 רואה חשבון מבקר  1.3.

 - פרטי רואה חשבון מבקר

של   המבקר  החשבון  רואה  משרד  החברים  ווישורשם  חייקין"  "סומך  משרד   KPMG-ב  הינו 

המבקר(" החשבון  המבקר  אריך  ת").  רואה  החשבון  רואה  משרד  כהונת  הינו  בווישור  תחילת 

מטעם משרד רואה החשבון המבקר האחראי על    ףהשות  והינ   אברהם פרוכטמןרו"ח    1.6.2018

 . ווישורהטיפול ב

 - המבקר החשבון  רואה זכאי לו הכולל השכר

ביקורת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים, ביקורת על הבקרה הפנימית על הדיווח    עבור שירותי

 אלפי ש"ח. 255שכ"ט בסך של    בווישור 31.12.2020הכספי וביקורת דוח התאמה לצרכי מס ליום  
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 סה"כ

שכר בגין 

שירותים 

 אחרים 

שכר בגין 

שירותי מס  

 מיוחדים

שכר בגין 

שירותי  

 2020 ביקורת

 *  אלפי ש"ח 255 - - 255

 שעות  1,160 - - 1,160

 * לא כולל מע"מ  

 

 כ"סה

שכר בגין 

שירותים 

 אחרים 

שכר בגין 

שירותי מס  

 מיוחדים

שכר בגין 

שירותי  

 2019 ביקורת

 *  אלפי ש"ח 180 24 - 204

 שעות  900 60 - 960

 * לא כולל מע"מ  

 

 כ"סה

שכר בגין 

שירותים 

 אחרים 

שכר בגין 

שירותי מס  

 מיוחדים

שכר בגין 

שירותי  

 2018 ביקורת

 *  אלפי ש"ח 90 11 3 104

 שעות  375 51 10 436

 * לא כולל מע"מ  

 
 Solvency IIבקרה פנימית על דיווח כספי והיערכות ליישום משטר כושר פירעון לפי  1.4.

 הקלות שקיבלה החברה מרשות שוק ההון

קיבלה הקלות מסויימות מרשות שוק ההון    ווישורכחלק מהליך קבלת רישיון לפעול כמבטח בישראל,  

חלק מההקלות    . )2018ביוני    20  -(יום קבלת הרישיון    ממועד כניסת הרישיון לתוקף  ,לתקופות שונות

של   כספי  דיווח  על  הפנימית  הבקרה  ולהסדרת  ההון  לדרישות  נוגעות  לתאריך  שהתקבלו  החברה. 

 הדוחות הכספיים ההקלות העיקריות הינן בנושא אחד כמפורט להלן:  

   מבנה הגילוי    2017-1-20דחיית הביקורת לראשונה על דוח יחס כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר

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

  החברה , תוך עמידת 2021בדצמבר   31, כך שהיא תיעשה לראשונה על נתוני Solvency IIמבוסס 

של   חשבונאי  פירעון  כושר  לראשונה    120%ביחס  הביקורת  ליישום  עד  תעביר    החברהלפחות. 

בליווי דוח    2020בדצמבר    31ירעון הכלכלי בגין נתוני  לרשות שוק ההון דיווח על יחס כושר הפ

 מיוחד של רו"ח מבקר.  

בדוחות  ווישור  בהתאם,   כלכלי  פירעון  כושר  יחס  דוח  גילוי  של  הפרסום  את  לדחות  רשאית 

 . 2021בדצמבר  31התקופתיים, כך שיפורסם לציבור לראשונה בגין נתוני 
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(ועד לאותו מועד ווישור   2022ביוני  30מנתוני  החישוב החצי שנתי לפי חוזר סולבנסי ייעשה החל

 לרשות שוק ההון אומדני ביניים).  2021תעביר בשנת 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

בחינה של תהליכי עבודה ובקרות פנימיות של   כוללותאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  

 בי מהימנות הדיווח הכספי.  הגוף המוסדי במטרה לספק בטחון סביר לג

שקיבלה   להקלה  לב  לווישורבשים  הבקרה  ,  אפקטיביות  על  הדיווח  של  לראשונה  היישום  דחיית 

"אחריות ההנהלה על    2009-9-10בהתאם לחוזר גופים מוסדיים   )SOXהפנימית על הדיווח הכספי ( 

מוסדיים   גופים  בחוזר  כספי",  דיווח  על  פנימית  כספי  2010-9-7בקרה  דיווח  על  פנימית  -"בקרה 

בסעיף  ה והמפורטות  אלו  להוראות  הנוגעות  הגילוי  דרישות  לרבות את  וגילויים",  דוחות     5צהרות 

  םקייהחלה להנהלת החברה  ,  2020הדוח לשנת החל ממועד לחוזר המאוחד, ה 5בשער    4חלק    1לפרק  

שכולל בחינה של תהליכי  ,  גילויאת ההליך הנדרש לצורך הערכת היעילות של הבקרות והנהלים לגבי ה 

ב הפנימיות  והבקרות  של  ווישורהעבודה  הכספיים  לדוחות  הצהרות  לראשונה  מצורפות    ווישור. 

של   ויעילותן  קיומן  ובדבר  הכספיים  בדוחות  המוצגים  הכספיים  הנתונים  נאותות  בדבר  המנהלים 

 .בקרות פנימיות ביחס לדוחות כספיים אלה

 

 

 
 _______________________ 

 בע"מ ווישור גלובלטק 
 

  2021במרץ   31

 ם: יה שמות החותמים ותפקיד

 יו"ר הדירקטוריון, יוחנן דנינו

    , מנכ"לניצן צעיר הרים
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 2020בדצמבר  31ליום בדבר מצב ענייני החברה הסברי הדירקטוריון 
 

ליום    בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה   ת מתכבד  )"החברה"בע"מ (  ווישור גלובלטק 

הדוח סוקר את השינויים העיקריים  .  ")הדוח  תקופת("  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך   2020בדצמבר    31

 .המדווחת ועד למועד פרסום דוח זה הבפעילות החברה, אשר אירעו בתקופ

 

מבנה    –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  (א לתקנות ניירות ערך  44לתקנה  דוח הדירקטוריון נערך בהתאם  

תקנות  ("  1970-, תש"ל)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך    10ולתקנה    1969-, תשכ"ט)וצורה

  התקופתי   בדוח  הוראות  עדכון"  שעניינו  וחיסכון  ביטוח  ,ההון  שוק  על  הממונה  לחוזר  בהתאםו  ,)"הדוחות

  שבהתאם  התקופתי,  הדוח פרקי   יתר  גם מצויים  המעיין  שבפני הנחה  מתוך  נערך  הדוח   ."ביטוח  חברות של

   .הרלוונטיים במקומות  מתאימות הפניות תבוצענה  לחלקם  לעניין

 

 'חלק א
 

 ושינויים שחלו בהם תחומי הפעילות של החברה .1
 

  של   ומכירה  רישוי,  פיתוח  ביזום, אפיון,, פעילותה העסקית של החברה מתמקדת  הדוח  למועד .1.1

.  ובעולם   בארץ  והפיננסים  הביטוח  בענף  הדיגיטליות  לפלטפורמות  חדשות  טכנולוגיות  תוכנות

חברה    –")ווישורחברה לביטוח בע"מ ("  ווישורשל  החזקתה  הכוונתה ובהחברה עוסקת,    , כמו כן

  הפיקוח  חוק  הוראות  מכוח מבטח רישיון  בעלת ,החברה של ) 100%( המלאה בבעלותהפרטית, 

כללי  הביטוח  תחום הבפועלת כמבטח דיגיטלי  , ש 1981-א"תשמ),  ביטוח (  פיננסים  שירותים  על

בישראל    מדווחת החברה    ,בהתאם  .בישראל כללי  בביטוח  הפעילות  תחום    עסקי   כמגזראת 

במדינות    והפיננסים  הביטוח  בתחום  פעילויות  להקמתגם    פועלת  החברה   .הכספיים  בדוחותיה

   .נוספות בחו"ל

 

החברה לווישור את הנכסים    ההעביר  2018ביוני    19  ביוםקבלת רישיון מבטח בישראל,    לקראת .1.2

רכוש קבוע, רכיבי חומרה ותוכנות אחרות  ב  זכויותיה  אתהנדרשים לפעילותה כמבטח ובכלל זה  

  לחברה שהיו    כפיהרלוונטיות ו,  NDFSעם    שפותחה  יטוחיתתוכנת ליבה בבזכויות השימוש    ואת

עת. הנכסים שהועברו לווישור, הועברו על בסיס שווים ההוגן לאותו מועד, בהתאם    אותהב

. העברת הנכסים כאמור בוצעה כנגד  לווישורלהערכת שווי שנערכה בסמוך למועד העברתם  

לפרק תיאור עסקי התאגיד    19.2-ו  2פים  הקצאת מניות ווישור לחברה. לפרטים נוספים ראו סעי

ליום    6- ו  5,  1ים  וביאור  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  להלן    2020בדצמבר    31לדוחות 

 "). הדוחות הכספיים("

 

תיאור  לפרטים   .1.3 פעילותה,  אודות  תחומי  החברה,  העסקית  עסקי  פועלת  הסביבה  היא  בה 

  . תיאור עסקי התאגידוהשפעתה על פעילות החברה, ראו פרק 
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 ם בסביבה העסקית בתקופת הדיווחית ושינויים מהותייותפתחוה .2
   כללי .2.1

רשות שמפרסמת  הנתונים  ההון לפי  למעלה  שוק  בישראל  פועלות  ביטוח    15- מ,  חברות 

בתחומי   התחרות  אודות  נוספים  לפרטים  כללי.  בביטוח  עוסקות  מרביתן  אשר  ישראליות 

  ראו עמה,  מנת להתמודד    ולאמצעים שהחברה נוקטת על  והקבוצה  הפעילות השונים של החברה

 בפרק תיאור עסקי התאגיד.    8.5.5-ו  8.4.5,  8.3.5 סעיפים

מצבה העסקי של החברה ורווחיותה מושפעים במידה ניכרת, בין היתר, מהתנודתיות בשוקי  

משינויים בשערי  , משינוי לרעה או האטה במצב הכלכלי במשק,  והתשואות על ההשקעות ההון

במ,  הריבית לצרכןשינויים  המחירים  המשנהמדד  ביטוח  הסדרי  בתנאי  שינויים  מרמת  ,   ,

 ועוד.   התחרות בתחומי הביטוח בהן פועלת הקבוצה,

   הקבוצה בישראלמגמות והתפתחויות בענפי הביטוח העיקריים בהם עוסקת  .2.2

  ו הביטוח והשפעתן על עסקי החברה, רא  פיבענ וההתפתחויות  לפרטים אודות המגמות הכלליות  

 . התאגיד  עסקי תיאור בפרק 8 סעיף

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  .2.3

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

בתחומים שונים. השלכות אלו,    ןתוצאות פעילותכן על  ו  והקבוצה  החברהעל עסקי  משליכים  

היתר, בין  ביטוי,  לידי  לבוא  מפרמיות,  יכולות  ההכנסות  הביטוח    בהיקף  תביעות  בהיקף 

להרחבה ופרטים נוספים  .  וחברת הבת ווישור  ובתשואות תיק הנוסטרו של החברה   , המוגשות

 עסקי התאגיד.  תיאור בפרק 6סעיף  ראו

   2020הנתונים המאקרו כלכליים העיקריים בישראל לשנת  .2.4

 משבר הקורונה

  הנגרמת ),  פנדמיה(   עולמית  מגיפה  התפרצות  על  העולמי  הבריאות  ארגון  הכריז ,  2020  במרץ

).  COVID-19  קורונה   מוירוס   של   למותם  ואף  אדם   בני  מיליוני  של  להידבקותם  גרם  הנגיף) 

  דינמי   אופי  בעל  והוא  שלו  המידה  בקנה   חריג  אירוע  הוא  הנגיף  התפשטות.  איש  מיליוני

  לפגיעה )  גורמים  ועדיין(   גרמו  שננקטו   ההתגוננות  וצעדי  קורונה  נגיף  התפשטות .  ומתהווה

  מהותיות   ירידות(   בישראל  לרבות,  בעולם  ההון  בשווקי  ותנודתיות  העולמית  בכלכלה  מהותית

 ).  בהמשך השווקים מרבית והתאוששות המשבר בתחילת ההון  בשוקי

  בשנת   ישראל  כלכלת   את   שאפיינה  הכלכלית  הצמיחה   מגמת  את  קטע  הקורונה  משבר,  בישראל

  רבים   עסק  בתי  של  לסגירתם,  האבטלה  בשיעור  משמעותי  לגידול,  השאר  בין,  הביא,  2019

  עצירה   חלה  בהם  ענפים  וישנם,  אחידה  אינה  השונים  המשק  ענפי  על  ההשפעה.  ג"בתל  וירידה

לשנת  .  הפעילות  של   מוחלטת  השלישי  והרבעון  השני  הרבעון  התפרצות    ,2020במהלך  בשל 

הממשלות   בעולם,  נוספות  ובמדינות  בישראל  הקורונה  נגיף  של  והסירו מחודשת    הטילו 

אחד   בכל  וההדבקה  התחלואה  לרמת  בהתאם  במשק,  הפעילות  על  שונות  מגבלות  לסירוגין 

י במהלך חגי תשרי בישראל, אשר נמשך בחלקו לתוך  מהענפים השונים, לרבות הטלת סגר שנ

אל תוך הרבעון  אשר נמשך    2020הרבעון הרביעי של השנה וסגר נוסף, שהוטל בישראל בדצמבר  

שנת   של  שנקט2021הראשון  והצעדים  הנגיף,  התפשטות  בעקבות  והרשויות    ו .  הממשלה 

במטרה להתמודד עם    בישראל לצמצום התחלואה, פעל הממונה לפרסום הוראות שעה שונות,

 .) תיאור עסקי התאגידתקופתי זה (דוח לבפרק א' השלכות המשבר, כמפורט בהרחבה 
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 :2020בבורסה בשנת  הערך ניירות במדדי השינויים על  נתונים  להלן

 2018 2019 2020 המדד 

 (3.2%) 15.1% (10.9%)  35מדד ת"א 

 (2.3%) 21.3% (3.0%)  125מדד ת"א 

 (1.5%) 8.7% 0.8% כללי מדד אג"ח 

 

אישור הדוח, חלו שינויים בנתונים המאקרו כלכליים בארץ ובעולם. שווקי המניות    למועדנכון  

באופן משמעותי, לאור תמריצים פיסקאליים ומוניטאריים    לעלות  המשיכובחלק מהמדינות  

 שונים ובמקביל להתאוששות הפעילות הכלכלית לאחר הסרת ההגבלות שהושתו בגין הנגיף.  

 

  נים ) את השימוש בחיסו FDA, אישר מינהל המזון והתרופות האמריקני (2020בתחילת דצמבר  

פייזר   התרופות  ענקית  של  אשר  לקורונה  מודרנה,  חברת  של  נוסף    ים בניסוי  והוכח וחיסון 

ישראל נמצאת בשלבים מתקדמים של  במניעת המחלה. נכון למועד זה,    90%מעל  ב  יםכיעיל 

מרבית   להתחסן,  חיסון  יכולה  אשר  צמצום האוכלוסיה  על  החיסון  שהשפעת    המגיפה   כך 

   .בימים אלו ניכרת   מתחילה להיות

זאת,   העולם    עדייןעם  בכלכלות  הפגיעה  עומק  לגבי  עולמי  מידה  בקנה  ודאות  חוסר  קיים 

המגפה תיבלם  בו  למועד  באשר  וודאות  וחוסר  העולמית  ומשכה,  לגלברמה  ביחס  לרבות    י , 

בשווקים    נוספיםתחלואה   כי בשל התנודתיות החדה  יודגש  בעולם.  נוספות  ובמדינות  בארץ 

הפיננסים והעובדה כי מדובר על אירוע מתמשך גם בימים אלו, ההשפעות עשויות להשתנות  

 .  חברההמשמעותית, בהתאם להתפתחויות רוחביות, שאינן בשליטת 

ו על    ותעוקב  הקבוצההחברה  בשוק,  ההתפתחויות  אחר  שוטף  את  באופן  להתאים  מנת 

 הפעילות, ככל שיידרש וככל שניתן. 
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הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותיו, הונו ותזרימי  הסברי  .3
 המזומנים שלו 

 

 התפתחות פרמיות .3.1

 

 :"ח)ש(באלפי   2018-ו  2019,  2020  לשניםעל התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר    נתונים .3.1.1

  2020 /1-12 2019 /1-12 
שינוי   אחוז

2020/2019  1-12/2018 * 
10-

12/2020 10-12/2019 
 פרמיות 

  פרמיות
 16,819 53,839 4,065 137% 100,381 237,980 ברוטו 

  פרמיות
 4,187 17,736 1,216 197% 22,779 67,554 בשייר 

שהורווחו  פרמיות   
  פרמיות

 24,856 66,985 370 142% 77,595 187,591 ברוטו 

  פרמיות
 5,506 19,750 111 192% 17,512 51,096 בשייר 

.  בה החלה ווישור בפעילות מכירות,  2018לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת    2018  –* הפעילות בשנת  
 , היות ותקופת הפעילות בכל שנה אינה חופפת.2018לעומת  2019לאור האמור לא מוצג שיעור הגידול של 

 

 

   , "ח)ש(באלפי   2018-ו  2019,  2020  לשנים  ושייר   ברוטו  פרמיות   מחזורי  התפתחות   נתוני .3.1.2

 : )הניתוח כולל התפלגות הפרמיות ברוטו ושייר לפי תחומים בכל אחת מהשנים(  תחומים  לפי
  תחום
  אחוז 2020 ביטוח 

  אחוז 2019 כ "מסה
  אחוז * 2018 כ "מסה

 כ "מסה
 4רבעון 
2020 

אחוז 
 מסה"כ 

 4רבעון 
2019 

אחוז 
 מסה"כ 

חובה  רכב  

פרמיות  
 74% 12,436 85% 45,499 99% 4,022 85% 85,784 82% 195,239 ברוטו

פרמיות  
 59% 2,471 79% 14,009 99% 1,199 74% 16,919 74% 49,596 שיירב

רכוש  רכב  

פרמיות  
 26% 4,341 15% 8,090 - - 15% 14,517 18% 42,352 ברוטו

פרמיות  
 41% 1,700 21% 3,633 - - 26% 5,844 26% 17,819 שיירב

)דירותאחר ( כללי  

פרמיות  
 0% 42 0% 250 1% 43 0% 80 0% 389 ברוטו

פרמיות  
 0% 16 0% 94 1% 17 0% 16 0% 139 שיירב

כ"סה  

פרמיות  
 100% 16,819 100% 53,839 100% 4,065 100% 100,381 100% 237,980 ברוטו

פרמיות  
 100% 4,187 100% 17,736 100% 1,216 100% 22,779 100% 67,554 שיירב

 , בה החלה ווישור בפעילות מכירות.  2018לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת  2018 –* הפעילות בשנת 
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עסקיים   .3.1.3 ונתונים  בשייר  שהורווחו  פרמיות  ושייר,  ברוטו  הפרמיות  ,  2020  לשנים  התפלגות 

   :(באלפי ש"ח) 2018-ו  2019

 

אחוז שינוי   2019 2020 
2020/2019 

2018 *  

 רכב חובה 

ברוטו  פרמיות  195,239 85,784 128% 4,022 

בשייר פרמיות  49,596 16,919 193% 1,199 

  שהורווחו פרמיות
 ברוטו

152,709 67,309 127% 361 

  שהורווחו פרמיות
 בשייר

36,819 13,347 176% 107 

רכוש  רכב  

ברוטו  פרמיות  42,352 14,517 192%  - 

בשייר פרמיות  17,819 5,844 205%  - 

  שהורווחו פרמיות
 ברוטו

34,730 10,221 240%  - 

  שהורווחו פרמיות
 בשייר

14,230 4,155 242%  - 

(1) Loss Ratio 15% 79% 91%  ברוטו  - 

(2) Loss Ratio7% 41% 44%  בשייר  - 

(3) Combined Ratio  
 ברוטו

114% 107% 7%  - 

(4) Combined Ratio  
 בשייר

88% 97% )9% (   - 

(דירות) אחר כללי  

ברוטו  פרמיות  389 80 386% 43 

בשייר פרמיות  139 16 769% 17 

  שהורווחו פרמיות
 ברוטו

152 65 134% 9 

  שהורווחו פרמיות
 בשייר

47 10 370% 4 

"כסה  

ברוטו  פרמיות  237,980 100,381 137% 4,065 

בשייר פרמיות  67,554 22,779 197% 1,216 

  שהורווחו פרמיות
 ברוטו

187,591 77,595 142% 370 

  שהורווחו פרמיות
 בשייר

51,096 17,512 192% 111 

 
, בה החלה ווישור בפעילות מכירות. לאור  2018לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת    2018  –* הפעילות בשנת  

 , היות ותקופת הפעילות בכל שנה אינה חופפת. 2018לעומת  2019האמור לא מוצג שיעור הגידול של 
 . ברוטופרמיות שהורווחו חלקי  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו  (1)
 בשייר. פרמיות שהורווחו חלקי תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר  (2)
 . פרמיות שהורווחו ברוטו ) חלקי תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו + הוצאות ועמלות( (3)
 בשייר. פרמיות שהורווחו ) חלקי ותתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר + הוצאות ועמל (4)
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בסך  עם הכנסות מפרמיה ברוטו שהסתכמו  בצמיחה משמעותית  ,  2020את שנת    סיכמההחברה  

גידול בשיעור של    ,2019אלפי ש"ח בשנת    100,381-כ  סך של  אלפי ש"ח לעומת  237,980-כ  של

 אלפי ש"ח בלבד.  4,065-כ בסך של 2018להכנסות מפרמיה ברוטו בשנת ובהשוואה   137%

 

הפרמיות ברוטו ברבעון  ו,  2020לשנת  הרביעי  מגמת הצמיחה המשמעותית נמשכה גם ברבעון  

בהשוואה    220%-כשל  בשיעור  אלפי ש"ח, גידול    53,839הסתכמו בסך של    2020הרביעי לשנת  

 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 16,819שהסתכמו בסך של  2019לפרמיות שנרשמו בשנת  

הדוח, בתקופת  ברוטו  שהורווחו  הן  הפרמיות  והסתכמו    גם  משמעותית,  של  גדלו  -כבסך 

ש  187,591 של"אלפי  סך  לעומת  ש  77,595-כ  ח,  גידול  " אלפי  אשתקד,  המקביל  בתקופה  ח 

שיעור של  הדוח בענף רכב חובה גדלו ב . הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת  142%-בשיעור של כ 

  240%-בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובענף רכב רכוש שיעור הגידול הינו כ  %127-כ

 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

  22,779-סך של כלבהשוואה  אלפי ש"ח    67,554-כסך של  ב  והסתכמ  2020בשייר בשנת    ותהפרמי 

והפרמיות המורווחות בשייר    ,196%-גידול בשיעור של כאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  

גידול  ,  2019אלפי ש"ח בשנת    17,512-בהשוואה לסך של כ אלפי ש"ח    51,096-כהסתכמו בסך של  

המכירות  החלו  בה  , שנת הפעילות הראשונה  2018נת  רביעי לשברבעון ה  .192%-בשיעור של כ

  1,216המרווחת בשייר הסתכמו בסכומים זניחים של  הפרמיה בשייר והפרמיה  בחלק מהענפים,  

הפרמיה המרווחת בשייר    2020הרביעי לשנת  ברבעון    אלפי ש"ח בהתאמה.    111-ו   אלפי ש"ח

אלפי ש"ח ברבעון המקביל    5,506-כסך של  אלפי ש"ח בהשוואה ל  19,750- הסתכמה בסך של כ

גונים, קולקטיבים וציי רכב  הייתה מול אר  2019-ו  2020הפעילות בשנים  חלק ניכר מ אשתקד.  

  82%-כ  2020המהווה בשנת    ,עם דגש אסטרטגי בתחילת הפעילות על תחום ביטוח רכב חובה

 מהפרמיות בשייר של החברה.   74%-מהפרמיות ברוטו וכ

 

 סקירת תוצאות הפעילות   .3.2

 

(באלפי    כולל  והפסד  ורווח  והפסד  רווח,  ענפים  לפי  בחלוקה  ווישור  תוצאות  עלנתונים עיקריים   .3.2.1

 :2018-ו  2019, לעומת תקופות מקבילות בשנת  2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    "ח)ש

 

שינוי   1-12/2019 1-12/2020  אחוז 
2020/2019 

1-12/2018 * 

  רכב ביטוח פעילות בענף(הפסד)  רווח
 ) 2,659( 423% 1,189 6,227 חובה 

  רכב ביטוח פעילות בענף(הפסד)  רווח
 -  325% 446 1,895 רכוש

  אחר רכוש פעילות בענף(הפסד)  רווח
 ) 86( 7% ) 71( ) 66( (דירות)

"כ רווח (הפסד) בתחום הפעילות סה
 ) 2,745( 415% 1,564 8,056 ביטוח כללי  –

כולל והפסד ורווח כללי ביטוח פעילות למגזרי יוחסו  שלא פריטים  

 31 ) 56%( 449 196 (הפסדים) מהשקעות נטו  רווחים
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 1,981 15% 2,949 3,391 וכלליות  הנהלה הוצאות

 20 ) 7%( 336 310 מימון הוצאות

 ) 4,715(  ) 1,272( 4,551 מסים"כ רווח (הפסד) כולל לפני סה

 ) 489(  ) 903( 2,323 על הכנסה (הטבת מס)  מסים

 ) 4,226(  ) 369( 2,228 לתקופה  כולל(הפסד)  רווח

ווישור בפעילות מכירות. לאור  2018לעיל מיוחסת לתקופת הרבעון האחרון לשנת    2018  –* הפעילות בשנת   , בה החלה 
 , היות ותקופת הפעילות בכל שנה אינה חופפת. 2018לעומת  2019האמור לא מוצג שיעור הגידול של 

 

ל  להלן נתונים עיקריים על תוצאות ווישור בחלוקה לפי ענפים, רווח והפסד ורווח והפסד כול  .3.2.2

 , לעומת הרבעון המקביל אשתקד:2020(באלפי ש"ח) לרבעון הרביעי לשנת 

 שיעור 10-12/2019 10-12/2020 
 שינוי 

 -  ) 921( 4,692 חובה רכב ביטוח פעילות בענף(הפסד)  רווח

 -  ) 559( 1,095 רכוש  רכב ביטוח פעילות בענף(הפסד)  רווח

  אחר רכוש פעילות בענף(הפסד)  רווח
 -  ) 24( 35 (דירות)

 –"כ רווח (הפסד) בתחום הפעילות סה
 -  ) 1,503( 5,823 ביטוח כללי 

 כולל והפסד ורווח כללי ביטוח פעילות למגזרי יוחסו  שלא פריטים

 414% 95 488 (הפסדים) מהשקעות נטו  רווחים

 93% 728 1,405 וכלליות  הנהלה הוצאות

 0% 83 83 מימון הוצאות

 -  ) 2,219( 4,823 מסים"כ רווח (הפסד) כולל לפני סה

 -  ) 1,790( 2,039 על הכנסה (הטבת מס)  מסים

 -  ) 429( 2,784 לתקופה  כולל(הפסד)  רווח

 

 

  



 

   

10 
 

 

דוח הדירקטוריון - 2020דוח תקופתי   

 : התפתחות הרווח (הפסד) והרווח (הפסד) הכולל לתקופת הדוח .3.2.3

  , של ווישור   השנייה, שנת הפעילות המלאה  2020הרווח הכולל במגזר ביטוח כללי הסתכם בשנת  

ביחס לשנה המקבילה אשתקד, שבה   415%-בשיעור של כ  , גידולש"חאלפי    8,056-סך של כב

ב הסתכם  כללי  ביטוח  במגזר  הכולל  של  הרווח  מתחומי  ש"חאלפי    1,564-כסך  כולל  רווח   ,

השיפור ברווח הנו בעיקר  .  )2019כבר בשנת הפעילות המלאה הראשונה (שנת  הפעילות שהוצג  

בשנת    142%-של כבשיעור  ברוטו  עליה בפרמיה המרווחת  וה של גידול בהיקף הפעילות  תוצא

- כסך של  שהביאו לעליה בסעיף הכנסות מעמלות שעמדו השנה על    ,2019ת  ביחס לשנ  2020

ל  18,851 בהשוואה  ש"ח  של  אלפי  כן  8,871-כ סך  כמו  אשתקד.  ש"ח  הנהלה    ,אלפי  הוצאות 

  2.2%-אלפי ש"ח המהווים כ  3,330-כ  סך של  וכלליות במגזר ביטוח כללי עמדו בשנת הדוח על

אשר עמדו על  וזאת לעומת הוצאות הנהלה וכלליות אשתקד  ,  2020בשנת מהפרמיה המורווחת  

 . 2019מהפרמיה המורווחת בשנת  4.2% -אלפי ש"ח שהם כ 2,854-של כסך 

ח, לעומת  " אלפי ש  1,272-כ  בשנת הדוח החברה עברה לרווח כולל לפני מס שהסתכם בסך של

הרווח הכולל לאחר    ח בתקופה המקבילה אשתקד."אלפי ש   4,551-של כבסך  הפסד לפני מס  

אלפי ש"ח    369-של כבסך  מעבר מהפסד    , אלפי ש"ח  2,228-כ   בסך של  2020מס הסתכם בשנת  

לאחר מס  לרווח    מהפסד   המעבר .  2018אלפי ש"ח בשנת    4,226-של כבסך  והפסד    2019בשנת  

  2020שנת  הינו למרות הקיטון בסעיף הכנסות מהשקעות ב ביחס לתקופה המקבילה אשתקד,  

אלפי ש"ח לעומת הכנסות    2,197-של כבסך  , בתקופת הדוח נרשמו הכנסות  2019לשנת  יחס  ב

נוסף אודות  לפירוט  .  25%-אלפי ש"ח אשתקד, קיטון בשיעור של כ 2,937-של כבסך    מהשקעות

לפרק תיאור עסקי התאגיד    6.2השלכות משבר הקורונה על פעילות ווישור והחברה ראו סעיף  

 . לדוחות הכספיים ' א 28ביאור ו

נרשם רווח בכל אחד מענפי הפעילות של תחום ביטוח כללי שבהם    ,2020שנת ל רביעי ברבעון ה

שלופ בסך  הסתכם  אשר  הקבוצה  ב  5,823-כ  עלת  וזאת  ש"ח  ענפי    השוואהאלפי  של  להפסד 

 אלפי ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד.  1,503-כ  הביטוח כללי בסך של

בסך  ו  ח"פי ש אל   4,823-כ  סך שלב  2020לשנת  הרביעי  ברבעון  הרווח הכולל לפני מס הסתכם  

  429-של כבסך  ו  ח"אלפי ש  2,219-כ  של בסך  הפסד  , לעומת  אלפי ש"ח אחרי מס  2,784-כ  של

הנו    2020שנת  להרביעי  הגידול ברווח ברבעון  .  אשתקד  מקבילה  ברבעון   בהתאמה,   אלפי ש"ח

הכנסות  עיקר  ב בסעיף  מגידול  שלב  שהסתכמומהשקעות  כתוצאה  ש   5,183- כ  סך    ח "אלפי 

אלף ש"ח וכן כתוצאה    891-של כבסך  אשתקד    המקבילבהשוואה להכנסות מהשקעות ברבעון  

   מהמשך הגידול המשמעותי בהיקפי הפעילות כמפורט לעיל. 

שנת  ל  הרביעי  וברבעון אלפי ש"ח    2,323-רשמה החברה הוצאות מיסים בסך של כ  2020שנת  ב

בסימהוצאות  רשמה החברה  ,  2020 על ההכנסה  שלסים  ש"ח  2,039-כ  ך  לעומת  זאת  .  אלפי 

מועד  אותו  ההפסדים שנצברו ל  בגיןאלפי ש"ח,    903- בסך של כ  2019בשנת    הטבת מס שנרשמה

 . באותבהתאם להערכת הרווחים הצפויים בשנים ה 

נובעים בעיקר  הוצאות מיסים על ההכנסה הינם בשיעורים שונים משיעור המס הסטטוריים, ה

תשלום מבוסס מניות, והפרשים אחרים  כגון  לא מוכרות    הוצאותמהפרשי עיתוי קבועים בגין  

   בבסיס מדידת נכסים והתחייבויות לצרכי מס.
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 2020התפתחויות בענפי הביטוח הכללי בהם ווישור פעילה בשנת  .3.3

 חובה  רכב .3.3.1

בשנת    הפרמיה של   2020ברוטו  בסך  ש"ח    195,239-כ  הסתכמה  כל   השוואהב אלפי  של  - סך 

  4,022וביחס לפרמיות ברוטו בסך של    128%- של כבשיעור  , גידול  2019אלפי ש"ח בשנת    85,784

כאמור  .2018בשנת    ש"חאלפי   בעיקר    ,הגידול  וכן  מנובע  שנמכרו  הפוליסות  בכמות  גידול 

זאת    ,בווישור  בתמהיל הרכבים המבוטחיםהנובעת בעיקר משינוי    יה בפרמיה הממוצעתי עלמה

שהגדיל את יחס הרכבים    פעילות ובכלל זה צירוף לקוח משמעותי נוסףהכפועל יוצא מגידול  

(מועד    טון  3.5טון שהפרמיה הממוצעת בגינם גבוהה מהפרמיה ממוצעת של רכבים עד    3.5מעל  

בווישור  זאת  ,  )2020ביולי    1תחילת הביטוח של צי זה הנו מיום   ביחס לתמהיל שהיה קיים 

, אלא  העלאת תעריפי החברה. יצוין, כי הגידול בפרמיה ברוטו אינו נובע משינוי של  תקדאש

 .התגבשות תמהיל תיק שנבנה

בשנת   ברוטו  שהורווחה  של  2020הפרמיה  בסך  והפרמיות    152,709-כ  הסתכמה  ש"ח  אלפי 

אלפי ש"ח לעומת פרמיות מורווחות ברוטו בסך    36,819-כ  שהורווחו בשייר הסתכמו בסך של

,  2019אלפי ש"ח בשנת    13,347-כ  לבסך ש  בשיירפרמיות שהורווחו  אלפי ש"ח ו  67,309-כשל  

 . בהתאמה  176%- ו 127%גידולים בשיעור של  

הסתכם בסך של  גדל באופן משמעותי ו  2020הרווח הכולל לפני מיסים בענף רכב חובה בשנת  

, גידול  ח בתקופה המקבילה אשתקד" אלפי ש   1,189- כ  שלבסך  ח ביחס לרווח  " אלפי ש  6,227-כ

אלפי    2,659-כסך של  ההפסד הכולל בענף רכב חובה הסתכם ב  2018. בשנת  424%-בשיעור של כ

הראשונה  ש"ח הפעילות  בשנת  היה  מדובר  כי  בכך  בהתחשב  ווישור,  וזאת  היקף  בה  ש  של 

בהשוואה    2020הגידול ברווח בשנת    . ות בשנה זולהוצאות הפעילבהשוואה  הפרמיה היה זניח  

הושפע בעיקר מעליה מתמשכת בהכנסות מעמלות ביטוח משנה, עקב    2018  שנתו  2019לשנת  

משמעותיים,   להיקפים  הדוח  בשנת  מגיעה  אשר  זה,  בענף  הניכרת  הצמיחה  מגמת  המשך 

 המייצרים לחברה יתרון לגודל ביחס להוצאות הקבועות שלה.   

סך  בהשוואה ל  ש"ח אלפי    45,499-כ  סך של  עמדו הפרמיות ברוטו על  2020לשנת    רביעיברבעון ה

 . 266%- של כבשיעור גידול  יםוהמהו ברבעון המקביל אשתקד ש"ח אלפי  12,436-כשל 

אלפי    55,845-כ  של   סךברווחת ברוטו הסתכמה  והפרמיה המ   2020שנת  לרביעי  הברבעון  כמו כן,  

פרמיות שהורווחו  , בהשוואה לש"חאלפי    15,059- כ  סך שלברווחת בשייר  וש"ח והפרמיה המ

בסך כ  ברוטו  ו  21,635- של  ש"ח  שהורווחו  אלפי  כ  בשיירפרמיות  של  ש"ח    4,181-בסך  אלפי 

אשתקדברבעון   בשיעור המקביל  גידול  כ   ,  בפרמיה    .בהתאמה  261%- ו  158%-של  הגידולים 

המרווחת ברוטו ובשייר הינם כאמור עקב גידול בכמות הפוליסות בתקופות האמורות ביחס  

וכן   אשתקד,  המקבילות  הממוצעת  לתקופות  בפרמיה  בתמהיל  מתוצאה  כעליה  שינויים 

לעיל. לפני מיסים הסתכם ברבעון הרביעי      הנובעים מגידול הפעילות כמפורט  הרווח הכולל 

ח ברבעון המקביל  "אלפי ש  921-של כבסך  ח לעומת הפסד  " אלפי ש  4,692-סך של כב  2020שנת  ל

ה ל אשתקד.  מהפסד  מהשקעות נובע  רווח  מעבר  הכנסות  בסעיף  בהכנסות  מעליה    , בעיקר 

ברבעון   של    2020לשנת  הרביעי  שהסתכמו  ל   ש"חאלפי    4,306-כבסך  הכנסות  בהשוואה 

עמלות ביטוח משנה,  מגידול בכן  ו  המקביל אשתקד  ברבעון  ש"חפי  אל   662- כבסך של  מהשקעות  

להיקפים משמעותיים, המייצרים   מגיעה  זה, אשר  בענף    לחברה עקב המשך מגמת הצמיחה 

 יתרון לגודל כמפורט לעיל. 
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 רכוש   רכב .3.3.2

הסתכמה בסך    2020ברוטו בשנת    הפרמיה.  2019בחודש ינואר  הפעילות בענף זה החלה    כייצוין  

  34,730-כ  בסך של בשנת הדוח  אלפי ש"ח והפרמיה שהורווחה ברוטו הסתכמה    42,352-כשל  

סך  ב אלפי ש"ח ופרמיה שהורווחה ברוטו    14,517-כ  סך של ב ברוטו    פרמיה , לעומת  אלפי ש"ח

בפרמיה    192%- של כבשיעור  שהם גידול    בתקופה המקבילה אשתקד,  ש"חאלפי    10,221-כ  של

הגידול כאמור נובע רובו ככולו מגידול    יה המרווחת.בפרמ  240%- של כבשיעור  ברוטו וגידול  

עיקר הגידול בפרמיות נבע    בכמות הפוליסות שנמכרו, ללא שינוי מהותי בפרמיה הממוצעת.

לקוחות הפרט של    טליותי הדיגמהתגברות המכירות   (שהושק ברבעון הרביעי    ווישורלציבור 

וציי רכב. הפרמיות בשייר  המשך  וכן  )  2019לשנת     בשנת הדוח גידול במכירות לקולקטיבים 

ח בתקופה המקבילה  "אלפי ש   5,844- סך של כ  לעומת   ח אלפי ש"  17,819- בסך של כהסתכמו  

בסך של  הסתכמו  בשנת הדוח  הפרמיות שהורווחו בשייר    .205%–של כ בשיעור  אשתקד, גידול  

ש  14,230-כ לעומת "אלפי  כ  ח  של  ש  4,155-סך  גידול  "אלפי  אשתקד,  המקבילה  בתקופה  ח 

. הגידולים בפרמיה המרווחת ברוטו ובשייר הינם כאמור עקב גידול בכמות  242%-של כבשיעור  

  השוואההפוליסות, ללא שינוי מהותי בפרמיות הממוצעות של תחום זה, בתקופות האמורות ב 

 לתקופות המקבילות אשתקד.

אלפי ש"ח,    1,895-סך של כהסתכם בגדל, ו   2020בשנת  הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש  

  , גידול בשיעור ח בתקופה המקבילה אשתקד" אלפי ש  446-כ  שלבסך  לעומת רווח כולל לפני מס  

מגידול    בעיקרו  נבע תקופה המקבילה אשתקד  רווח בלהשוואה  ב  . השינוי ברווח325%-של כ

   .שיפור ביחס הוצאות הנהלה וכלליות לפרמיה מורווחתשתרם לבהיקפי הפעילות 

בתקופה    78%-ל  השוואהב  91%-כעל  עמד    ברוטו  לפרמיות  התביעות  יחסהדוח    בתקופת

כתוצאה   וזאת  אשתקד  בתוצאות    מהרעההמקבילה  ברבעון    בעיקר  ,החיתומיותמסוימת 

עליה בתביעות המשולמות ועדכון התביעות התלויות בהתאם.   עקב  וזאת,  2020לשנת  הרביעי  

- בתקופת הדוח על כ  ועמד  יותר   מתון   באופן   הושפע שיעור התביעות נטו (בשייר) של החברה  

 Combined Ratio  -. בשייר ה אשתקדבתקופה המקבילה    41%-כשיעור של  לבהשוואה    44%

המקבילה אשתקד. יצוין    בתקופה  97% של  לשיעור  ביחס  88%  של בשיעור  הדוח  בשנת  הסתכם

כי היקף התיק הכולל בענף רכב רכוש הינו קטן יחסית ונמצא בצמיחה ובהתאם גם התנודתיות  

 בתוצאות החיתומיות בין התקופות.  

סך של    ח לעומת"אלפי ש   8,090-סך של כהסתכמו ב  2020לשנת    הרביעיהפרמיות ברוטו ברבעון  

. עיקר הגידול בפרמיה  86%-של כבשיעור  ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול  " אלפי ש  4,341-כ

 נובע מהתגברות המכירות הדיגיטליות לציבור לקוחות הפרט. 

ברבעון   הסתכם  מיסים  לפני  הכולל  של  ב  2020שנת  ל  הרביעיהרווח  ש  1,095-כסך  ח  "אלפי 

השיפור ברווחיות ברבעון  ח ברבעון המקביל אשתקד.  "אלפי ש  559-של כבסך  הפסד  לעומת  

נו בעיקר תוצאה של הגידול בהיקף  יה  לרבעון המקביל אשתקדבהשוואה    2020הרביעי לשנת  

מסוימת  הפעילות   במידה  וכן  זה  ענף  של  והמשתנות  לכיסוי ההוצאות הקבועות  תורם  אשר 

 . קביל אשתקדביחס לרבעון המ זה גידול בהכנסות מהשקעות ברבעוןתוצאה של ה

 

 ענף ביטוח רכוש אחר   .3.3.3

שנת  ב.  באופן יחסי  עדין זניחיםהינם בתחום ביטוחי הדירות בלבד והם  זה  היקפי הפעילות בענף  

ש"ח  אלפי    80- כסך של  בהשוואה ל   ש"חאלפי    389-כ סך של  הסתכמו הפרמיות ברוטו ב  2020
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אלפי ש"ח, לעומת הפסד    66-כסך של  . ההפסד הכולל הסתכם באשתקדבתקופה המקבילה  

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד נבע מהיקף פעילות נמוך אשר,    71- כ  שלבסך  

מכירה של ביטוחי    ,בשלב זה, לא כיסה את ההוצאות הקבועות של תחום זה. כפי שפורט לעיל

לשנת   השלישי  הרבעון  במהלך  הושקה  החברה  של  הדיגיטלי  האתר  באמצעות  .  2020דירות 

אלפי ש"ח    250-כ  סך של על    זה   בענף  עמדו ההכנסות מפרמיה ברוטו  2020לשנת  ברבעון הרביעי  

ברבעון    . 495%-, גידול בשיעור של כאלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד  42-השוואה לסך של כב

ביחס    ש"חאלפי    35-סך של כהחברה עברה לרווח בענף הדירות שהסתכם ב  2020לשנת    רביעיה

 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. אלפי   24-להפסד של כ 

 

יוחסו למגזר פעילות ביטוח  הכנסות   .3.4 והוצאות מימון, שלא  וכלליות  מהשקעות, הוצאות הנהלה 

 כללי  

וכלליות   הנהלה  הוצאות  הכוללות  הביטוח,  עסקי  במסגרת  נכללו  שלא  אחרות  והוצאות  הוצאות 

סך של    אלפי ש"ח לעומת  3,701-סך של כב  2020בשנת  שלא נזקפו לתחומי פעילות, הסתכמו  מימון  

אשתקד  3,285-כ המקבילה  בתקופה  ש"ח  כ   ולעומת   אלפי  של  בשנת    2,001-סך  ש"ח  .  2018אלפי 

להרחבה בעניין זה,    –ל  "הערכות החברה להרחבת הפעילות לחומבעיקר    נובעההוצאות    סךהגידול ב

זו רשמה החברהב  התאגיד.בפרק תיאור עסקי    26.4-ו   26.2סעיפים    ראה גם    2020בשנת    מסגרת 

בתקופה    אלפי ש"ח  2,836-כ  שלבסך  לעומת הפסד    ח,"ש אלפי    3,505-כ שלבסך  הפסד כולל לפני מס  

 עליה בהוצאות כמפורט לעיל. מ בעיקר נובע הגידול בהפסד המקבילה אשתקד. 

 

 ותבתקופת הדוח עותמהשק (הפסדים) רווחים .3.5

4רבעון  2018 2019 2020   
2020 

4רבעון   
2019 

 891 5,183 35 2,937 2,197 רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו

 

רווחים מהשקעות, המוצגים בדוח    קבוצהל   , כמפורט להלן, 2020בשנת  לאחר שנה תנודתית במיוחד  

,  2019אלפי ש"ח בשנת    2,937-כ  שלבסך  בהשוואה לרווחים    אלפי ש"ח  2,197- כרווח והפסד בסך של  

 . 25%- של כבשיעור  , נטושקעותהמ ברווחים קיטון 

 

הראשון   הרבעון  בסוף  חדות  ירידות  חלו  הקורונה  נגיף  התפרצות  נוצרו    2020שנת  לעקב  ולפיכך 

מהירידות החדות בשווקי ההון בארץ    ו , שנבע2020  שנתהראשון ל  ברבעון   מהשקעות   הפסדיםלחברה  

קורונה,   נגיף  התפשטות  לאור  כב  מו הסתכש ובעולם  של  אלוהפסד  .ש"חאלפי    7,502-סך    ים 

נרשמו הכנסות מהשקעות בסך   2020לשנת    ברבעונים הבאים כשברבעון הרביעי  גה רבהד מוהצטמצ

כ של  ש"חאלפי    5,183-של  בסך  מהשקעות  להכנסות  המקביל    ש"חאלפי    891-כ  ביחס  ברבעון 

   .אלפי ש"ח 2,197-כ בסך של הסתכמו הכנסות מהשקעותה  2020שנת בהובילו לכך ש אשתקד, אשר 
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 הכספי  המצב תמצית .3.6

סעיפי יוצגו  הכספימ  ם להלן  המצב  על  הכספיים  ,הדוח  לדוחות  לשינויים    ,בהתאם  וההסברים 

 : העיקריים שחלו בהם (באלפי ש"ח)

 

  :"ח)ש(באלפי  2018-ו 2019 ,2020 דצמברב 31 ליום

  דצמברב 13 
2020 

  דצמברב 31
2019 

  שינוי אחוז
2020/2019 

מבר  דצב 31
2018 

 נכסים  

 6,001 160% 61,756 160,407 פיננסיות  השקעות

 2,841 197% 71,053 210,841 משנה ביטוח נכסי

 44,817 244% 18,094 62,224 מזומנים ושווה מזומנים

 16,241 (5%) 21,468 20,340 מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש

 559 180% 4,080 11,457 נדחות רכישה הוצאות

 1,893 52% 12,429 18,977 אחרים נכסים

 הון והתחייבויות 

 23,358 11% 24,541 27,276 הון 

 שאינם ביטוח חוזי בגין התחייבות
 4,002 209% 88,160 272,238 תשואה תלויי

(הכוללים  זכות ויתרות זכאים
 ופרמיה משנה מבטחי פיקדונות

 )מראש
165,622 67,506 145% 42,947 

 2,045 120% 8,673 19,110 אחרות התחייבויות

 72,352 156% 188,880 484,246 המאזן  כל סך

 

הגידול  המשך  , משקפים את  2020צמבר  דב  31ליום    2019לדצמבר    31השינויים בסעיפי הדוח מיום  

בשנת   החברה  בפעילות  כפי  2020המשמעותי  לעילש,  ליום    .פורט  המאזן    2020בדצמבר    31סך 

בשיעור של    גידול  ,2019בדצמבר    31ליום  ח  " ש אלפי    188,880-ביחס לח  " שאלפי    484,246-בהסתכם  

לשנת  בהשוואה    569%, המהווה גידול בשיעור של  2018בשנת    ש"ח אלפי    72,352וסך של    156%-כ

- כסך של  הסתכמו ב  2020בדצמבר    31ההשקעות הפיננסיות ליום  .  הפעילות הראשונה של החברה

, גידול בשיעור של  2019בדצמבר    31אלפי ש"ח ליום    61,756-סך של כל  השוואהב  ח"שאלפי    160,407

אלפי ש"ח,    62,224-הסתכמה בסך של כ  2020, יתרת המזומנים ושווה מזומנים בשנת  במקביל  .160%

 .  243%גידול בשיעור של  "ח בתקופה המקבילה אשתקד,אלפי ש  18,094-בהשוואה לסך של כ



 

   

15 
 

 

דוח הדירקטוריון - 2020דוח תקופתי   

 

וזכאים ויתרות זכות  תשואהשאינם תלויי    ביטוח  חוזי  בגין   התחייבויות   2020בדצמבר    31ליום  , 

  88,160-סך של כלבהשוואה    בהתאמה  ח"ש   אלפי  165,622-ו   ח"ש  אלפי  272,238-בסך של כ  הינם

בהתחייבויות  .  2019בדצמבר    31ליום    בהתאמה   ח,"ש   אלפי   67,506- ו  ח "ש  אלפי  לגידול  במקביל 

  לסך של   2019בדצמבר    31ליום  ח  "שאלפי    71,053-סך של כהביטוחיות גדלו נכסי ביטוח המשנה מ

יוצא  וזאת    2020בדצמבר    31ליום  ח  "ש אלפי    210,841-כ בפעילות הביטוחית של  כפועל  מהגידול 

אלפי    20,340-הינו כ   2020בדצמבר    31  ליום  מוחשיים   הבלתי   והנכסים   הקבוע   הרכוש  סך   ווישור.

, עקב  5%–של כבשיעור    קיטון,  2019בדצמבר    31ליום  ח  "שאלפי    21,468-סך של כ  לעומת   ח,"ש

אשר היווה גידול בעיקר עקב    2018בשנת    ש"חאלפי    16,241-כ  רישום נטו של פחת שוטף, וסך של

 .  )התוכנה(נכסי המשך השקעה בנכסים בלתי מוחשיים 

 

 תזרים המזומנים ונזילות  .3.7

 אלפי ש"ח.  18,094-עמדה על כ  2019בדצמבר  31המזומנים ושווי המזומנים ליום  יתרת

המזומנים   במ  2020בשנת    שנבעותזרימי  הסתכמו  שוטפת  כפעילות  של  ש"ח  38,257-סך    , אלפי 

 אלפי ש"ח.  99,328-כ רכישת השקעות פיננסיות בסך של  ה כלל כשהפעילות השוטפת

אלפי ש"ח עבור    3,277-סך של כפעילות השקעה הסתכמו בל  2020בשנת  תזרימי המזומנים ששימשו  

 רכישת רכוש קבוע ונכסים לא מוחשיים (בעיקר תוכנה). 

המזומנים   מ תזרימי  ב שנבעו  מימון הסתכמו  כפעילות  של  כתוצאה  (ח  "שאלפי    9,150-סך  בעיקר 

 ש"ח).אלפי  10,000תאגיד בנקאי בסך של לכתב התחייבות נדחה הנפקת  מ

ל ל בהתאם  המזומנים    , עילשינויים  ושווי  המזומנים  ליום    2020בשנת    עלתהיתרת    31והסתכמה 

   אלפי ש"ח. 62,224סך של ב  2020בדצמבר 

 

 מקורות מימון .3.8

מיליוני ש"ח לתאגיד בנקאי,    10כתב התחייבות נדחה בסך  ווישור  , הנפיקה  2020לדצמבר    28ביום  

  16  - ו  11  יםביאורלפרטים נוספים ראו    ,2אשר הוכר לה על ידי הממונה כהון משני מורכב/רובד  

 לדוחות הכספיים. 

עיל  ל  כאמור ממקורות עצמיים, משטר הון משני    ממומנות פעולות החברה    2020בדצמבר    31ליום  

וול למעט הלוואות    נוספים   מימון ממקורות חיצוניים לא השתמשה בהחברה  הלן ומהונה העצמי, 

 . לדוחות הכספיים 16ראו ביאור לפרטים נוספים  .בעלים

  3.75הנפקה פרטית בסך של  גייסה החברה הון באמצעות    2021לאחר תאריך המאזן, בחודש מרץ  

  ש"חמיליון    85תמורת    בבורסהלראשונה    ת חלק ממניותיה לציבורהנפקבאמצעות  ו  ש"ח יוני  מיל

  _  28-ו  11ביאורים    ו רא  . לפרטים נוספים נטו (לאחר עלויות ההנפקה)  ש"חמיליון    82.5-וכברוטו  

 . לדוחות הכספיים

 

 הון ודרישות הון  .3.9

-סך של כל  השוואהב,  חאלפי ש"  27,276- סך של כהסתכם ב  2020בדצמבר    31ליום    החברה   הון

גידול    ,2018בדצמבר    31יום  לח  " אלפי ש  23,358-סך של כו  2019  בדצמבר  31  ליום  ח"ש  אלפי  24,541

הגידול בסך ההון העצמי  .  לתקופות המקבילות אשתקדביחס  בהתאמה    17%-ו  11%-בשיעור של כ 
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מהרווח כולל לאחר מס בתקופת הדוח בסך  בעיקר כתוצאה  נובע    2019לשנת  בהשוואה    2020בשנת  

   ח."אלפי ש 507-כ  שלך קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות בסוגידול  ש"ח אלפי  2,228-כ של

  3.75  -בסך של כ  הנפקה פרטיתגייסה החברה הון באמצעות    2021לאחר תאריך המאזן, בחודש מרץ  

לני"ע בתל אביב, בסך    בבורסהלראשונה    ת חלק ממניותיה לציבורהנפקכן באמצעות  ו  מיליון ש"ח

כ של  (ברוטו)  85  - כולל   ₪ נוספים מיליון  לפרטים  ו28  ים ביאור  ורא   .  הכספיים  י' 28- ז'    לדוחות 

 . בהתאמה

הון המניות של  ב  בוצע פיצוללמסחר בבורסה,    החברה  מניותרישום  מייד עם  לאחר תאריך המאזן,  

מניות רגילות בנות    400-ש"ח פוצלה ל  1קוב של  רגילה של החברה בעלת ערך נהחברה, כך שכל מניה  

 לדוחות הכספיים.   ט'28ביאור  ו להרחבה ראש"ח ערך נקוב כל אחת.  0.0025

 

יוצא מצמיחתה המואצת    כפועל  ישראלי   כמבטח   ווישור  הבת  חברתכושר פירעון כלכלי של    משטר

אלפי ש"ח    21,160, וזאת מסך של  הוגידול בתיק הנכסים הפיננסים, גדלו דרישות ההון של  ווישורשל  

ביחס להון עצמי של ווישור    , 2020בדצמבר    31אלפי ש"ח ליום    35,317לסך של    2019בדצמבר    31יום  ל

אלפי    37,889-עומד על סך של כ ו  2019בדצמבר    31יום  בח  " שאלפי    37,157-כ  סך של אשר עמד על  

 . 2020בדצמבר   31יום בח "ש

 

,  ח"שאלפי    12,572-כ  נדרש בסך שלביחס ל עודף בהון העצמי    ווישורל  2020בדצמבר    31נכון ליום  

תקנות הפיקוח על    לפיההון הנדרש לעומת    136%-המהווה יחס כושר פירעון חשבונאי בשיעור של כ 

מב רישיון  לקבלת  הנדרש  מזערי  עצמי  (ביטוח)(הון  פיננסים    וחוזר   2018-"חהתשע,  )טחשירותים 

ביום    .מבטח  של  פירעון  לכושר  עצמי  הון  בדבר  הוראות  בעניין  הממונה   31לאחר תאריך המאזן, 

רגילות של    מניות  5כנגד הקצאת    לווישורבמזומן    ש"חמיליון    5, העבירה החברה סך של  2021במרץ  

בהתאם    .והיקפי הפעילות שלהרחבת ענפי  משך ה וה  ווישורהשלמת פיתוח מערכות    לצורך  ,ווישור

לשיעור  עלה  ווישור  יחס כושר הפירעון החשבונאי של  ו  ש"חאלפי    17,572- כ  עודף ההון לסך שלגדל  

 הכספיים. לדוחות יא'28וביאור  11 ביאורראו  נוספיםלפרטים   .150%-של כ

 

משטר    הקלות ויישום  לציבור  וחשבון  דין  בנושא  ההון  שוק  מרשות  ווישור     II  סולבנסישקיבלה 

הקלות מסויימות מרשות שוק  ווישור  כחלק מהליך קבלת רישיון לפעול כמבטח בישראל, קיבלה  

נוגעות לדרישות   לתוקף. חלק מההקלות שהתקבלו  הרישיון  כניסת  ההון לתקופות שונות ממועד 

 ההקלות העיקריות הן כלהלן: הדוח  למועד  רה הפנימית על דיווח כספי. ההון ולהסדרת הבק

מבנה הגילוי  " 2017-1-20דחיית הביקורת לראשונה על דוח יחס כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר 

ובאתר האינטרנט של חברות הביטוח בנושא משטר כושר    של חברת ביטוח  הנדרש בדוח התקופתי 

, תוך  2021בדצמבר    31, כך שהיא תיעשה לראשונה על נתוני  Solvency II"פירעון כלכלי מבוסס  

  ווישורלפחות. עד ליישום הביקורת לראשונה    120%ביחס כושר פירעון חשבונאי של    ווישורעמידת  

ווי דוח  י בל  2020בדצמבר    31נתוני  פירעון כלכלי בגין    יחס כושרתעביר לרשות שוק ההון דיווח על  

 .  מיוחד של רו"ח מבקר

בדוחות  ווישורבהתאם,   כלכלי  פירעון  כושר  יחס  דוח  גילוי  של  הפרסום  את  לדחות    יהרשאית 

 . 2021בדצמבר  31התקופתיים, כך שיפורסם לציבור לראשונה בגין נתוני 

ווישור  (ועד לאותו מועד    2022ביוני    30החל מנתוני  החישוב החצי שנתי לפי חוזר סולבנסי ייעשה  

 . ביניים)לרשות שוק ההון אומדני   2021בשנת  תעביר
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דחיית היישום לראשונה של הדיווח על אפקטיביות הבקרה  תה הקלה נוספת ליהי   לווישור   ,יצויין כי

"אחריות ההנהלה על   2009-9-10בהתאם לחוזר גופים מוסדיים  )SOXהפנימית על הדיווח הכספי ( 

גופים מוסדיים  ולבקרה פנימית על דיווח כספי",   על דיווח כספי  2010-9-7חוזר  פנימית  -"בקרה 

  5צהרות דוחות וגילויים", לרבות את דרישות הגילוי הנוגעות להוראות אלו והמפורטות בסעיף  ה

ישמה לראשונה את הבקרה הפנימית  י  לכך, ווישור  בהתאם  .לחוזר המאוחד  5בשער    4חלק    1לפרק  

 . 2020בדצמבר  31הכספיים ליום   יהעל הדיווח הכספי בדוחות 

 

   אחרותהתחייבויות  .3.10

  , בהשוואה ח"ש  אלפי   19,110-סך של כב  הסתכמו 2020  בדצמבר  31  ליום האחרות  ההתחייבויות  סך

כל של  ש"ח    8,673-סך  התחייבות  הכתב    את  בעיקר  כולל  זה  סעיף.  2019  בדצמבר  31ליום  אלפי 

בסך של    בחכירה  נכס   בשל   פיננסית   התחייבות אלפי ש"ח ו  10,000  של  נדחה מתאגיד בנקאי בסך ה

.  קשורים  לצדדים  פיננסית  התחייבותהינה בגין    היתרהו  ,2020בדצמבר    31ליום  ש"ח  אלפי    5,374

    .הכספיים לדוחות 16  אוריב  ראובדבר התחייבויות פיננסיות  נוספים  לפרטים

 

   דדיבידנ .3.11

  .לבעלי מניותיה  יםדיבידנד הלקי חלא  החברה  ,2018-ו  2019וכן בשנים ,  תקופת הדוחב

 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח .3.12

לפרק    28.2-ו  6.2ראו סעיפים    -ווישור- התפשטות נגיף הקורונה והשלכתו על עסקי החברה ו 3.13.1

   .א' לדוחות הכספיים28-ד' ו 1 יםתיאור עסקי התאגיד וביאור 

   ב' לדוחות הכספיים. 28להרחבה ראו באור  –  עם לקוח משמעותיחדשה התקשרות  3.13.2

 ידי ווישור -ליין של ביטוח רכב ודירה על-השקת פעילות דיגיטלית און  3.13.3

באמצעות  לציבור הרחב  ליין  -את פעילות האון  ווישור השיקה  2019שנת  ל  רביעי הברבעון  

ה הפלטפורמה    בשיווקשלה    B2C-פורטל  גבי  על  האינטרנט,  באתר  ללקוחות  ישיר 

את התקשרותה עם לקוחות    2019  שנת  במהלךהחברה  הרחיבה    ,הדיגיטלית שלה. במקביל

 קולקטיבים וציי רכב בענפי ביטוח רכב חובה ורכוש.   , וביניהםעסקיים

מגוון מוצרי ביטוח דירות מבנה ותכולה לקהל    וישורו השיקה    2020בחודש יולי  כמו כן,  

ליין הצעת מחיר  -ן לקבל באו  מאפשרתייחודית. המערכת    B2Cהרחב באמצעות מערכת  

ולרכוש מגוון חבילות של ביטוח דירה, לרבות ביטוח מבנה לדירה אגב משכנתא, באופן  

יטוחי הדירות  עצמאי ו"במסע לקוח" אינטואיטיבי ופשוט. כחלק ממגוון החבילות של ב

וכן מוצר   "לבית החכם"גם חבילת ביטוח דירה    ווישור למבנה או למבנה ותכולה מציעה  

ובהשתתפות   יחסית  נמוך  במחיר  ביטוחי  מוצר  קרי  קטסטרופה,  למקרה  דירה  ביטוח 

 עצמית מוגדלת.  

- ו  11לעיל וביאורים    3.8להרחבה ראו סעיף    –בחברה הבת    2גיוס הון משני מורכב/רובד   3.13.4

 הכספיים. לדוחות  ג'61

 הקמת חברות בנות בחו"ל  3.13.5

הוקמו בארה"ב שתי חברות המוחזקות באופן מלא על ידי    2020חודש אוקטובר  במהלך  

להרחבההחברה סעיפים    .  ג'    28  ובאור  התאגיד   עסקי  תיאור  לפרק  26.4-ו  26.3,  2ראו 

 . לדוחות הכספיים
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לחברהבמערכת  יו.דיגטל  של  זכויות  ההעברת   3.13.6 תיקון    -הביטוחית  חתימת  לאחר  סמוך 

ת (למעט הזכויות  מכלול הזכויות בטכנולוגיות השונו  ובמסגרת ריכוז  NDFSההסכם עם  

את כל זכויותיה וחובותיה בגין מערכת  , ללא תמורה,  של ווישור), העבירה יו.דיגטל לחברה

      לדוחות הכספיים. יד'   28 -ו  2ז'  25, להרחבה ראו ביאורים הליבה

 החברה  דירקטוריון עדכון תנאי שירותי יו"ר 3.13.7

יו"ר  2020בדצמבר    2ביום   שירותי  להסכם  תיקון  לכל    הדירקטוריון  נחתם  החברה  של 

להרחבה ראו ביאור    .2023בדצמבר    31  תקופת השירותים, לרבות הארכת הכהונה עד ליום

 . לדוחות הכספיים 3  ו' 25

 בחברה  מינוי מנכ"ל ונושאי משרה 3.13.8

, במקביל לכהונתם בחברת הבת ווישור, מונו לכהן בחברה כנושאי  2020בדצמבר    29ביום  

מתפקידו   חדל  כך  ולצורך  החברה  למנכ"ל  מונה  הרים  צעיר  ניצן  מר  כלהלן:  משרה 

מונתה  כדירקטור בחברה, מר יוסי מולקנדוב מונה למנהל הכספים וגב' מורן דביר סופר  

 . לדוחות הכספייםה'    28- ו  2ו'    25  יםלהרחבה ראו ביאור,  רהיועצת משפטית ומזכירת החבל

 משפטיים  הליכים  3.13.9

נחתם הסכם גישור, שקיבל תוקף של פסק דין, בין בית תוכנה    2020בחודש פברואר    3.13.9.1

 . 2018בשנת  ה נגדםגש ולבין החברה ויתר הנתבעים, אגב תביעה שה   ישראלי

, בבקשה לתת לו סעד פנה לבית המשפטשל החברה,    לשעבר  שהיה ספקבית התוכנה,   

החברה, החברה האם, בעלי השליטה בה, מר   הגנה מפני מימוש הזכויות החוזיות של

") דגן  וחברה מקבוצת  דגן  במסגרת הסכם    "),הנתבעיםאודי  לתוכנה.   הגישורבקשר 

בהתאם  לרבות זכויות שימוש וזכויות קנייניות, זכויות של הצדדים בתוכנה,  ההוסדרו 

' לדוחות ד  27אור  יב  ראולתנאים שנקבעו בהסכם, כשכל צד וויתר על טענותיו. להרחבה  

 .הכספיים

לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובקשה לאישורה   תביעה, הוגשה  2020אפריל    בחודש  3.13.9.2

כנגד   ייצוגית,  וזאת ב  ווישורכתובענה  נוספת,  ביטוח   שבתשל אי ה  טענהשל  וחברת 

(לכאורה)  פרמיה בתקופת משבר הקורונה לתקופה הרלוונטית עקב הפחתת הסיכון 

דומות הוגשו כנגד מרבית חברות   תביעותמשבר הקורונה.  הסגר הראשון של  בתקופת  

 .הכספיים לדוחותב'  27אור יב  ראוהביטוח בענף. להרחבה 

 

  הדוחות הכספייםאירועים לאחר תאריך   .3.13

שונה שם החברה מהארט דיגיטל בע"מ לווישור   1202בחודש ינואר    –שינוי שם החברה   .3.13.1

 גלובלטק בע"מ. 

  ו'  28באור    ורא   להרחבה–עוץ  יליועצים בגין שירותי י  למניות  זכאות  או  אופציות  הקצאת .3.13.2

 . לדוחות הכספיים

להרחבה    -ופיננסיתכבעל מומחיות חשבונאית  ופרופ' דן עמירם, לדירקטור בחברה    מינוי .3.13.3

 ח' לדוחות הכספיים.  28ראו באור  

 וראלהרחבה    –ידי משקיע פרטי כנגד הקצאת מניות רגילות- להשקעה בחברה על  הסכם .3.13.4

 .לדוחות הכספיים ז' 28ביאור 
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הכללית של החברה את    , אישרה האסיפה2021בפברואר    23ביום    -החברה    שינוי תקנון  .3.13.5

   החלפת תקנון החברה על מנת להתאימו לתקנון חברה ציבורית, בהתאם לדרישות הדין.

של  רישום   .3.13.6 הערך  בבורסה החברה  ניירות  י'    28-ו '  א  1  יםביאור   ורא   להרחבה  -למסחר 

 . הכספיים לדוחות

להרחבה      – בבורסה  למסחר  הערך  ניירות  רישוםל  עובר של החברה    ה יהליך של פיצול מניות  .3.13.7

 .  הכספיים לדוחות  ט' 28באור   ורא

'  יא  28ביאור    ולהרחבה רא   –  הקצאת מניות החברה הבת (ווישור) לחברה, תמורת מזומן .3.13.8

 . הכספיים לדוחות

לעובדים,   תכנית   אימוץ  .3.13.9 החברה  של  ואופציות  מניות  סוגי  הקצאת  המאפשרת  מסגרת, 

 .לדוחות הכספיים יג' 28להרחבה ראו ביאור   –חברהבדירקטורים נושאי משרה ויועצים 

 

   האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים .3.14

רא  ויעדיה העיקריים,  תיאור  לפרק    27ו סעיף  לפרטים אודות האסטרטגיה העסקית של החברה 

 . עסקי התאגיד

 

 התפתחויות בשנה הקרובהצפי ל .3.15

 לפרק תיאור עסקי התאגיד.  26סעיף  לפרטים ראו

 

 העסקיות  התוצאות על השוק סיכוני והשפעת שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים .3.16

  חליפין  בשערי, באינפלציה,  הריבית  בשיעורי   לשינויים  שיש   להשפעה   מתייחס"  שוק "סיכוני   המונח

  תזרימי ,  העצמי  ההון,  העסקיות  התוצאות  על,  אחרים  סיכון  ובגורמי  מניות  במחירי"ח,  מט  של

 המזומנים, הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות של החברה ושוויה. 

העסקיות של הקבוצה מושפעות באופן מהותי משינויים בגורמי סיכון שוק. רגישות הפעילות    התוצאות 

 של שינויים אלה על השקעות הנוסטרו של ווישור.    לסיכוני שוק נובעת מההשפעה הישירה 

 אחראי לסיכוני שוק 

האחראי לסיכוני שוק בחברה הוא מר יוסי מולקנדוב, מנהל הכספים בחברה ובווישור. לפרטים  

 .(פרטים נוספים על התאגיד) בפרק ד' לדוח התקופתי א26תקנה  וראאודות מר מולקנדוב 

 ומדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק והפיקוח עליהם תיאור סיכוני השוק 

שהינה  הסיכונים   הביטוח,  בפעילות  הקשורים  סיכונים  הם  הקבוצה  חשופה  להם  העיקריים 

הקבוצה של  העיקרית  זה  הפעילות  עליהם  בשלב  והפיקוח  ניהולם  דרכי  אלה,  סיכונים  לתיאור   .

 . הכספיים דוחותל 24ביאור   ראוברמת הקבוצה וברמת החברה 

 אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות

ידי ההנהלה והדירקטוריון  - הפיקוח אחר עמידה במדיניות החשיפה לסיכוני שוק בקבוצה מבוצע על

נתונים ממערכות   ובאמצעות  לפי העניין,  כל אחת מחברות הקבוצה, בסיוע מנהל הסיכונים,  של 

ניהול    .קבוצהב  פיננסיתמערכת ההההשקעה של מנהל ההשקעות ו הדירקטוריון סבור כי איכות 

 ה הינה סבירה בנסיבות העניין. קבוצהסיכונים ב

 ח אירועים לאחר תקופת הדו

למיטב ידיעת החברה, לאחר תקופת הדוח לא חלו אירועים המשפיעים מהותית על חשיפת החברה  

 לסיכוני שוק. 
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   היבטי ממשל תאגידי  - חלק ב'
 

 תרומותמדיניות החברה בנושא מתן   .1

במסגרת הקבוצה  ומלגות  למועד התשקיף, החברה לא קבעה מדיניות בעניין חלוקת תרומות. תרומות  

 . 2020בשנת ח "שאלפי  10-כשל בסך ידי ווישור, בסכומים זניחים -לע בוצעו 

   דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .2

לפי    של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  הראוי לחברה  החברה קבעה כי המספר המזערי

התשנ"ט 12(א)(92סעיף   החברות,  לחוק  שניים,    ")החברות  חוק("  1999-)  הינו  החברה  בדירקטוריון 

 בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבות פעילותה.  

בחברה   ופיננסית  חשבונאית  מיומנות  בעלי  הדירקטורים  במיומנות  מספר  בהתחשב  גם  נקבע 

מערך   ולאור  בחברה,  בכירה  משרה  נושאי  בקרב  הקיימת  הגבוהה  והפיננסית  העסקית  החשבונאית, 

 הייעוץ החיצוני המקצועי השוטף בו נעזרת החברה. 

ה פרסום  בחברה,  דוחלמועד  ודירקטור  ווישור  של  הדירקטוריון  כיו"ר  המכהן  ויינשל,  אמיל  מר   , 

יות חשבונאית ופיננסית. לפרטים אודות כישוריו, השכלתו, ניסיונו והידע שלו,  הוא דירקטור בעל מומח

לדוח   'ד  פרק ל   26 תקנה   ראו שבהסתמך עליהם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

 (פרטים נוספים על התאגיד).  התקופתי

בנוסף, החברה מינתה את פרופ' דן עמירם, כדירקטור בחברה, וסיווגה אותו כבעל מומחיות חשבונאית  

ופיננסית. לפרטים אודות כישוריו, השכלתו, ניסיונו והידע שלו, שבהסתמך עליהם החברה רואה אותו  

  על התאגיד) (פרטים נוספים    לפרק ד' לדוח התקופתי  26תקנה    כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ראו

 . לדוחות הכספיים ח'  28וכן באור 

 בלתי תלוים חיצוניים ודירקטורים  .3

לאחר  .  , לא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים, כהגדרת מונח זה בחוק החברותדוחנכון למועד ה

ניירות הערך   השלמת דין למינוי    תעלולמסחר בבורסה, החברה פ  של החברה  רישום  על פי  כמתחייב 

   דירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים.

 מבקר פנימי  .4

טרם מונה מבקר פנימי לחברה. על פי הוראות הדין, דירקטוריון החברה עתיד    פרסום הדוח  נכון למועד  

הכל   ביקורת,  ועדת  מינוי  ולאחר  ראשוניים  חיצוניים  דירקטורים  מינוי  לאחר  פנימי  מבקר  למנות 

 . אות הדין ועל פי המועדים הקבועים בובהתאם להור
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 והקבוצה פרטים אודות רואה החשבון המבקר של החברה .5

החברה של  החשבון  הקבוצה  רואי  חשבון    וחברות  רואי  משרד  (הינם  חייקין  החשבון "סומך  רואה 

המבקר  שכר טרחה של רואה החשבון  היא שנתית.    החשבון המבקר  ה. תוכנית העבודה של רוא)"המבקר

 :הוא כמפורט להלן והקבוצה (לרבות חברת הבת ווישור)  של החברה

 

 2019שנת  2020שנת  

מספר שעות  : וחברת הבת ווישור החברה
 עבודה

שכר כולל  
 *  ש"חבאלפי 

מספר שעות 
 עבודה

שכר כולל  
 *  ש"חבאלפי 

 שירותי ביקורת ומס  
 1,360 315 1,033 219 

ייעוץ שוטף בנושאי מיסוי  
 15 41 20 60 בינלאומי, ניכויים, ומע"מ 

 - - - - שירותים אחרים  

 234 1,074 335 1,420 סה"כ

 * הסכומים הינם לפני מע"מ.       

לפירוט בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בחברת ווישור ראה חלק ד' לפרק תיאור עסקי  

 . התאגיד

רואה החשבון המבקר נקבעו על סמך הערכה של היקף העבודה הנדרש    רחתט  רהעקרונות לקביעת שכ

  של רואה החשבון המבקר  שכר הטרחהת.  וכן ניהול משא ומתן באשר לתנאים המסחריים של ההתקשרו

דירקטוריון החברה- אושר על ומקובל בהתאם לאופי החברה  ידי  כי השכר הינו סביר  , לאחר שמצא 

שכר טרחת וכי  שלה  הפעילות  ביצוע  והיקף  לשם  נאות  היה  הדיווח,  בשנת  לדוחות הכספיים  ביחס  ו 

 עבודת ביקורת וסקירה ראויים. 

קבע  עשוי להי  ,ומס  שאינן ביקורת  ושכר רואה החשבון המבקר בגין עבודות נוספות המבוצעות על יד

כדי לפגום בכללי אי  , בהיקף שלא יהיה בו  באופן נפרד בהתאם להיקף העבודה המסוים של עבודות אלו

 .התלות החלים על רואה החשבון המבקר

 

 

 .םיעדיהעל תרומתם להשגת  םוסוכניה ם, עובדיהוהקבוצה הדירקטוריון מודה להנהלת החברה

 

 ____________________  ____________________ 

 ניצן צעיר הרים  יוחנן דנינו  

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 

 

 2021 במרץ 31
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 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 
 

  

 
 
 

 דוח רואי החשבון המבקרים
 

 בע"מ  ווישור גלובלטקלבעלי המניות של 
 
 

 
 31"( לימים  קבוצה )להלן: "ה  וחברות הבנות  בע"מ  ווישור גלובלטקביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של  

הפסד הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש    ואואת הדוחות המאוחדים על הרווח    2019-ו   2020בדצמבר,  
.  קבוצה . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של ה2020בדצמבר,    31הסתיימה ביום  שהאחרונה שבהן  השנים  

 עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.יאחריותנו היא לחוות ד
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין   . על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה1973-חשבון(, התשל"ג 

בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. 
וההנהלה של   ידי הדירקטוריון  על  ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו  ביקורת כוללת 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקתוכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו החברה 
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות 
לימים   לכל אחת ואת תוצא  2019- ו  2020בדצמבר,    31המאוחדות שלה  ותזרימי המזומנים שלהן  בהון  פעולותיהן, השינויים  ות 

(, ובהתאם לדרישות IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  2020בדצמבר,    31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  
 . 1981-)ביטוח(, התשמ"א  סכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסייםיהגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וח

 
, עד 2010-כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 כמה שתקנות אלו חלות על תאגיד המאחד חברות ביטוח. 
 
 
 
 
 

  סומך חייקין 
  רואי חשבון 

 
 
 2021  , במרץ   31  

 
 
 

 

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

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב
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 המצב הכספי מאוחדים על  ותדוח

 בדצמבר 31ליום     נכסים 
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   באור  
       
 14,387  13,974  5  נכסים בלתי מוחשיים  

 
 נכסי מסים נדחים 

 
13 

 
716 

  
1,529 

 
 הוצאות רכישה נדחות

 
 

 
11,457 

  
4,080 

 
 רכוש קבוע 

 
6 

 
6,365 

  
7,081 

 
  נכסי ביטוח משנה

 
 ' ז24

 
210,841 

  
71,053 

 
 נכסי מסים שוטפים

 
 

 
 - 

  
370 

 
 חייבים ויתרות חובה 

 
7 

 
9,113 

  
7,560 

 
 פרמיות לגבייה

 
8 

 
9,149 

  
2,970 

   
 השקעות פיננסיות אחרות:

 
9 

 
 

  

 47,288  115,952    נכסי חוב סחירים 
 4,576  9,906    נכסי חוב שאינם סחירים 

 5,627  15,813    מניות 
 4,265  18,736    אחרות 

 
 סך כל השקעות פיננסיות אחרות  

 
 

 
160,407  61,756 

 
 מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 
10 

 
62,224 

 
18,094 

       
 188,880  484,246    סך כל הנכסים 

       
 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.   הבאורים 
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 בדצמבר 31 ליום  באור  
    2020  2019 
 ש"ח  באלפי    
       
       

     11  הון:

 126  126    הון מניות
 29,674  29,674    מניות על פרמיה

 1,552  2,059    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
 ( 6,811)  ( 4,583)     יתרת עודפים )הפסד(

 24,541  27,276    סך כל ההון  
       

       התחייבויות:
 88,160  272,238  12  התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה  

 993  1,023  14  לעובדים, נטוהתחייבויות בשל הטבות 
 -  1,188  13  התחייבויות מסים נדחים 

 -  396    התחייבויות מסים שוטפים 
 67,506  165,622  15  זכאים ויתרות זכות 

 7,680  16,503  16  התחייבויות פיננסיות  
 164,339  456,970    סך כל ההתחייבויות 

       
 188,880  484,246    וההתחייבויות סך כל ההון  

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 

 

 

       2021 במרץ 31 
 יוסי מולקנדוב   ניצן צעיר הרים   יוחנן דנינו   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנהל כספים   מנכ"ל     הדירקטוריון"ר יו  
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 הפסד כולל  וארווח על מאוחדים  ותדוח

 לשנה שהסתיימה     
     בדצמבר 31ביום 

    2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   באור  
         

 370  77,595  187,591    פרמיות שהורווחו ברוטו 
 259  60,083  136,495    פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 111  17,512  51,096  17  בשייר פרמיות שהורווחו 
 35  2,937  2,197  18  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 45  8,871  18,851  19  הכנסות מעמלות 
         

 191  29,320  72,144    סך כל ההכנסות 
         

 843  69,458  167,441    תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו  
של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות  חלקם

 בגין חוזי ביטוח
   

130,079 
 

55,460 
 

251 
 592  13,998  37,362  20  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר  

 1,156  10,349  22,860  21  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 3,138  5,803  6,721  22  הוצאות הנהלה וכלליות

 20  442  650    הוצאות מימון 
         

 4,906  30,592  67,593    סך כל ההוצאות 
         

 ( 4,715)  ( 1,272)  4,551    לפני מסים על ההכנסה   ( הפסד רווח ) 
 ( 489)  ( 903)  2,323  13  מסים על הכנסה )הטבת מס( 

         
 ( 4,226)  ( 369)  2,228    לשנה כולל    ( הפסד רווח ) 

         
         
         

 ( 36.23)  ( 2.94)  17.72  23 ( )בש"ח( למניהבסיסי  (הפסדרווח )
         

 ( 36.23)  ( 2.88)  17.34  23  רווח )הפסד( מדולל למניה )בש"ח(
         

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 הון 

  מניות
פרמיה על 

 מניות

בגין    הון  קרן 
תשלום 

  מבוסס מניות 

יתרת 
  עודפים
 הון  סה"כ  )הפסד(

 אלפי ש"ח  
          

 24,541  ( 6,811)   1,552  29,674  126 2020בינואר  1יתרה ליום  
          

 507  -     507  -     -    מניותתשלום מבוסס 
          

 2,228  2,228  -     -     -    לשנה כולל  רווח
          

 276,27  ( 583,4)   2,059  29,674  126 2020בדצמבר  31יתרה ליום  
          
          

 23,358  ( 6,442)  -     29,674  126   2019בינואר  1יתרה ליום  
          

 1,552  -     1,552  -     -    מניות תשלום מבוסס
          

 ( 369)  ( 369)  -     -     -    לשנההפסד כולל 
          

 29,674  126 2019בדצמבר  31יתרה ליום  
 1,552 

 (6,811 )  24,541 
          

          
 15,184  ( 2,216)  -     17,288  112 2018בינואר  1יתרה ליום  

          
 12,400  -     -     12,386  14 הנפקת מניות

 ( 4,226)  ( 4,226)  -     -     -    לשנההפסד כולל 
          

 29,674  126 2018בדצמבר  31יתרה ליום  
  

-  (6,442 )  23,358 
          

 

 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.   הבאורים 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

 לשנה שהסתיימה     
     בדצמבר 31ביום 

    2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   נספח   
         

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
שנבעו מפעילות )שימשו  מזומנים נטו  

 ( 23,961)  38,257  א'   שוטפת   ( לפעילות 
 

33,356 
 

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 

 
 ( 289)  ( 324)  ( 932)     השקעה ברכוש קבוע  

 ( 3,485)  ( 1,900)  ( 2,345)     השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
 ( 3,774)  ( 2,224)  ( 3,277)     מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

         
         תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 12,400  -  -     הנפקת מניות
 1,450  -  -     קבלת הלוואות בעלים 
 -  -  ( 400)     פרעון הלוואות בעלים 
 -  ( 538)  ( 450)     חכירה בגיןפרעון קרן התחייבות 

 -  -  10,000    בנקאי תאגידמ נדחה התחייבות כתב
 13,850  ( 538)  9,150    פעילות מימון מ   שנבעו מזומנים נטו  

         
 

 ( 26,723)  44,130    במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה
 

43,432 
         

 1,385  44,817  18,094    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה
         

 44,817  18,094  62,224    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
         

 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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   בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       (  1תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )   - נספח א  

       

 ( 4,226)  ( 369)  2,228  לשנה  רווח )הפסד(

       : פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים

       הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:

 -  ( 2,044)  ( 525)   נכסי חוב סחירים 

 -  ( 3)  5  נכסי חוב שאינם סחירים 

 -  ( 516)  ( 1,539)   מניות 

 -  ( 416)  1  אחרות 

       פחת והפחתות:

 34  1,051  1,132  רכוש קבוע 

 788  2,358  2,758  נכסים בלתי מוחשיים

 4,002  84,158  184,078  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה 

 ( 2,841)  ( 68,212)  ( 139,788)   שינוי בנכסי ביטוח משנה 

 ( 559)  ( 3,521)  ( 7,377)   שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

 -  1,552  507  הוצאות )הכנסות( שכר בגין תשלום מבוסס מניות

 ( 489)  ( 903)  2,322  הוצאות מסים על ההכנסה

       : שינויים בסעיפים מאזניים אחרים 

       :ותהשקעות פיננסיות אחר

 ( 6,001)  ( 54,114)  ( 99,328)   רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

 20  336  189  שינוי בהתחייבויות פיננסיות 

 ( 126)  ( 2,844)  ( 6,179)   פרמיות לגבייה

 1,357  ( 6,762)  ( 1,553)   חייבים ויתרות חובה 

 41,302  24,559  98,116  זכאים ויתרות זכות 

 575  418  30  לעובדים, נטוהתחייבויות בשל הטבות 
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  

 שוטפת 
 

35,077  (25,272 ) 
 

33,836 

 -  136  192  דיבידנד שהתקבל 

 -  1,202  2,543  ריבית שהתקבלה 

 ( 480)  ( 27)  ( 35)   מסים ששולמו 

 -  -  480  שהתקבלו מסים  

 33,356  ( 23,961)  38,257  שוטפת )ששימשו לפעילות(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות  
 

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

 . מהדוחות הכספיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  
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 המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים

 כללי - :  1באור  

 פרטים כלליים  . א
 

בדצמבר   7ביום    בישראלונרשמה  ( התאגדה  "גלובלטקאו "  "החברה ":  )להלןבע"מ    ווישור גלובלטק
)שמה הקודם :    מ"בע  גלובלטק  לווישור  שמה  את  שינתה  2021  ינוארב  6  וביום  כחברה פרטית  2016

 ., כפר סבא12דרך השרון   של החברה היאכתובת משרדה הרשום  . הארט דיגיטל בע"מ(
 

"(, כוללים את אלה הדוחות הכספיים)להלן: "   2020בדצמבר    31הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  
 של החברה ושל החברה הבת.

 
 מלוא   את(  "השליטה  בעלי " :  להלן)הרים    צעיר  ניצן  ומר  ויינשל  אמיל  מר  רכשו  2017  ספטמבר  בחודש
בבעלות המלאה   מועד  באותו  החזיקה  אשר,  "(יו.דיגיטלבע"מ )להלן: "  דיגיטל.  יו  חברת  של  המניות
קיבלו  (" דגן  קבוצת "   :להלן)  בשליטתו  וחברות  דגן  אהוד  ממר,  החברה  במניות השליטה  בעלי   .

 "(. ווישור": לביטוח בע"מ" )להלןמהממונה היתר לשליטה בחברה הבת "ווישור חברה 
 

להפרדה בין פעילות המבטח בישראל בחברת הבת לבין  ערכות אסטרטגית של הקבוצה  יבמסגרת ה
החברה, באמצעות  ושיווקם  הקבוצה  של  טכנולוגיים  פיתוחים  של  את   פעילויות  החברה  עדכנה 

הביטוחי הפעילות  כאשר  מס,  לצרכי  כעוסק  סווגה  גם  ובהתאם  שלה,  תבוצע התקנון  בארץ  ת 
 באמצעות חברת הבת ווישור. 

 
, פעילותה העסקית של  החתימה על הדוח הכספי  למועד.  2017החברה החלה את פעילותה בשנת  

מתמקדת   אפיון,החברה  ומודלים    חדשות  טכנולוגיות  תוכנות  של  ומכירה   רישוי,  פיתוח  ביזום, 
המיועדות בראש ובראשונה לפעילות    והפיננסים  הביטוח  בענף  הדיגיטליות  לפלטפורמותביטוחיים  

. כמו הקבוצה בארץ, ובייזום והרחבה של הפעילות העסקית והביטוחית של הקבוצה למדינות בחו"ל
  של(  100%)  המלאה  בבעלותה חברה פרטית,    –   ווישור של  החזקתה  הכוונתה וב החברה עוסקת,    ,כן

- א"תשמ(,  ביטוח)  פיננסים  שירותים  לע  הפיקוח   חוק  הוראות  מכוח  מבטח  רישיון  בעלת  ,החברה
תחום  את    מדווחתהחברה    ,בהתאם  .כללי בישראלהביטוח  תחום הבפועלת כמבטח דיגיטלי  , ש1981

  גם להקמת   פועלת  החברה  .הכספיים  בדוחותיהיחיד    עסקי  כמגזר  בישראלפעילות בביטוח כללי  ה
 .במדינות נוספות בחו"ל והפיננסים הביטוח  בתחום פעילויות

 
ירות  בבורסה לני  גלובלטק, נרשמו למסחר ניירות הערך של  2021לאחר תאריך המאזן, בחודש מרץ  

  והיא הפכה לחברה ציבורית, כך שנכון למועד אישור הדוחות "(  הבורסה)להלן: "   ערך בתל אביב בע"מ
ת ממניו  67.16%בשיעור של  מחזיקים בעקיפין ובמישרין    אמיל ויינשל וניצן צעיר הרים,  הכספיים
 מוחזקות על ידי הציבור.יה ושאר מניותגלובלטק 

 
 

 ווישור לחברה הקצאת מניות . ב 

במרץ    31ביום    לאחר תאריך המאזן  ש"חאלפי    5,000הקצאת מניות כנגד מזומן בסך של  בדבר  

 .להלן 'יא28ראה באור   2021
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 )המשך(   כללי - :  1באור  

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

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

 
חלק מההקלות שהתקבלו נוגעות לדרישות ההון ולהסדרת הבקרה הפנימית על דיווח כספי. לתאריך 

 : הדוחות הכספיים ההקלות העיקריות הינן כלהלן
 

  מבנה   2017-1-20כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר  דחיית הביקורת לראשונה על דוח יחס   ▪
הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות הביטוח בנושא משטר כושר פירעון  

תוך עמידת ,  2021בדצמבר    31, כך שהיא תיעשה לראשונה על נתוני  Solvency IIכלכלי מבוסס  
ווישור  לפחות. עד ליישום הביקורת לראשונה    120%ביחס כושר פירעון חשבונאי של    ווישור

  2020בדצמבר    31נתוני    יחס כושר הפירעון הכלכלי בגין  על  תעביר לרשות שוק ההון דיווח
 בליווי דוח מיוחד של רו"ח מבקר. 

רשאית לדחות את הפרסום של גילוי דוח יחס כושר פירעון כלכלי בדוחות   בהתאם, ווישור
 . 2021בדצמבר   31התקופתיים, כך שיפורסם לציבור לראשונה בגין נתוני 

)ועד לאותו מועד    2022ביוני    30החישוב החצי שנתי לפי חוזר סולבנסי ייעשה החל מנתוני  
 .יניים(בלרשות שוק ההון אומדני  2021בשנת תעביר  ווישור

הבקרה    לווישור ▪ אפקטיביות  על  הדיווח  של  לראשונה  היישום  לדחיית  נוספת  הקלה  היתה 
"אחריות ההנהלה    2009-9-10( בהתאם לחוזר גופים מוסדיים  SOXהפנימית על הדיווח הכספי ) 

"בקרה פנימית על דיווח    2010-9-7חוזר גופים מוסדיים  ולעל בקרה פנימית על דיווח כספי",  
ות דוחות וגילויים", לרבות את דרישות הגילוי הנוגעות להוראות אלו והמפורטות הצהר-כספי

ישמה לראשונה את הבקרה    ווישור , לחוזר המאוחד. בהתאם 5בשער  4חלק  1לפרק  5בסעיף 
 . 2020בדצמבר  31ליום  ווישורהפנימית על הדיווח הכספי בדוחות הכספיים של  

 

 התפרצות נגיף הקורונה בישראל   . ד

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות מגיפה עולמית )פנדמיה(, הנגרמת 2020במרץ    12ביום  
ם ובישראל, כללו מגבלות רבות, שהשפיעו  ((. תגובות הממשלות בעולCOVID-19מוירוס הקורונה  

יציבות   חוסר  לרבות  והגלובליות,  המקומיות  הכלכלות  על  ועקיף  ישיר  באופן  משפיעות(  )ועודן 
חברתית וכלכלית משמעותיים, ונקיטת אמצעים חסרי תקדים של הגבלות וסגר במדינות רבות )כולל  

ות רבות בעולם חוו ירידות חדות ברבעון . כפועל יוצא מכך, בורס"(משבר הקורונה)להלן: "  ישראל(
הבת   מיליוני ש"ח בחברה  7.5  –, משבר שהוביל להפסדים מהשקעות של כ  2020הראשון של שנת  

בעקבות ההתאוששות שחלה לאחר מכן בשווקי ההון בארץ   .2020ברבעון הראשון של שנת    ווישור
הציגה בסוף    ווישורמלא, כך ש  באופן   החברה הבת ווישורובעולם, צומצמו ההפסדים מהשקעות של  

 מיליוני ש"ח.  2.2 –של כ  בסך שנת הדוח שלה רווח מהשקעות 

ירידות  ובעולם. לאחר  בתקופת הדוח חלו שינויים משמעותיים בנתונים המאקרו כלכליים בארץ 
, שוקי ההון התאוששו ואף בחלק מהמדינות עלו באופן  2020משמעותיות ברבעון הראשון של שנת  

במקביל    משמעותי, וכן  בעולם,  ממשלות  של  שונים  ומוניטאריים  פיסקאליים  תמריצים  לאור 
להתאוששות הפעילות הכלכלית, לאחר הסרת ההגבלות שהושתו בגין הנגיף. עם זאת, היקף הפעילות  

זה   ובכלל  במשק  מסוימים  מצומצם.  בבענפים  נותר  והבידור,  התרבות  ההסעדה,  התיירות,  ענפי 
ל מטילות ומסירות לסירוגין מגבלות שונות על הפעילות במשק, בהתאם  הממשלות בעולם ובישרא

לרמת התחלואה וההדבקה בכל אחד מהענפים השונים, לרבות הטלת סגר שני במהלך חגי תשרי  
בישראל, אשר נמשך בחלקו לתוך הרבעון הרביעי של השנה וסגר נוסף, שהוטל בישראל במהלך חודש  

ב  2020דצמבר   והוסר  שלישי(  שנת  )סגר  של  הראשון  הרבעון  במהלך  תאריך   2021הדרגה  )לאחר 
 המאזן(.  

מבעקבות   למעלה  של  חיסון  של  תקדים  חסר  בישראל  5  - מבצע  איש  בשיעור    מיליוני  והירידה 
  ,בחודשיים האחרונים שקדמו למועד פרסום דוח זה ולאחר הסגר השלישי  ,הנדבקים והחולים הקשים

 נרשמת חזרה מדורגת של פעילות עסקית בכל מגזרי הפעילות. 
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 )המשך(   כללי - :  1באור  

 )המשך(  התפרצות נגיף הקורונה בישראל ד.    

 
 

הממשלה והרשויות בישראל לצמצום התחלואה, פעל   ובעקבות התפשטות הנגיף, והצעדים שנקט
לאור החמרה   . משבר הקורונההממונה לפרסום הוראות שעה שונות, במטרה להתמודד עם השלכות  

 ., חלק מהוראות השעה הוארכות הדוחבמצב התחלואה במהלך תקופ
 

 
בכלכלות העולם ומשכה,  עדיין קיים חוסר ודאות בקנה מידה עולמי לגבי עומק הפגיעה  עם זאת,  

וחוסר וודאות באשר למועד בו תיבלם המגפה, לרבות ביחס לגלי תחלואה נוספים בארץ ובמדינות 
נוספות בעולם. יודגש כי בשל התנודתיות החדה בשווקים הפיננסים והעובדה כי מדובר על אירוע  

יות רוחביות,  מתמשך גם בימים אלו, ההשפעות עשויות להשתנות משמעותית, בהתאם להתפתחו
 .שאינן בשליטת החברה

עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בשוק, על מנת להתאים את הפעילות, ככל שיידרש   קבוצהה
 . להלן( 'א 28ע נוסף ראה באור )למיד וככל שניתן
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 )המשך(  כללי - :  1באור  

     :הגדרות 
   

   :אלו כספיים בדוחות
   

 . לרבות דמיםפרמיות  - פרמיות 
   

 .הדוח לתקופתפרמיות המתייחסות  - הורווחו שפרמיות 
   

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

   
פיננסיים   - תקנות ההון המזערי  שירותים  על  הפיקוח  )ביטוח)תקנות  מזערי  (  עצמי  הון 

 . 2018-התשע"ח (מבטח הנדרש לקבלת רישיון 
   

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(,   - תקנות ההון 
אלו    .1998-התשנ"ח בשנת  תקנות  לענין2018בוטלו  אך  עצמי    ,  הון 

)א( לסימן 1נדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח, הוחלפו על ידי סעיף  
כושר   5בשער    2, חלק  2א' בפרק   לחוזר המאוחד, שעניינו "משטר 

 פירעון חשבונאי". 
   

השקעה   - תקנות דרכי השקעה  )כללי  גמל(  )קופות  פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות 
 . , על תיקונן2012-מוסדיים(, התשע"בהחלים על גופים 

   
 חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות.  - נכסי ביטוח משנה

   
   

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

   
לחוק    1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1כמשמעותם בפסקה ) - בעלי עניין ובעלי שליטה 

 . 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח 
   

 ווישור חברה לביטוח בע"מ. - או החברה הבת  ווישור
   

 בע"מ. ווישור גלובלטק -  החברה
   

 דיגיטל בע"מ. יו. - החברה האם
   

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

   ווישור.- החברה ו - הקבוצה 
 

חוזי   בגין  התחייבויות 
 ביטוח

 .עתודות ביטוח ותביעות תלויות -

   
חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד  - חוזי ביטוח 

ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם  )בעל הפוליסה(, על  אחר 
אירוע עתידי לא ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על  

 בעל הפוליסה. 
   

 . 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א - חוק הפיקוח 
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - :  2באור  

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים . א

ידי    הדוחות על  הוכנו  "  החברההכספיים  )להלן:  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני   "( IFRSבהתאם 
  1981-ובהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א

 . והתקנות שהותקנו על פיו

 . 2021 במרץ 31  הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום הדוחות

 מטבע פעילות ומטבע הצגה  . ב 

, אלא הקרוב  לאלף  ומעוגלים,  החברה  של  הפעילות  מטבע  שהינו "ח,  בש  מוצגים  הכספיים   הדוחות
 .אם צוין אחרת

 .החברה פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה את  שמייצג המטבע  הינו  השקל
 

 בסיס המדידה . ג

 : הבאים וההתחייבויות הנכסים למעט ההיסטורית העלות בסיס על הוכנו הדוחות

 ; דרך רווח והפסד הוגן בשווי  הנמדדים פיננסים מכשירים -

 ;נדחים מסים והתחייבויות נכסי -

 ; בגין הטבות לעובדים ת יוהתחייבונכסים ו -

 ; ונכסי ביטוח משנה בגין חוזי ביטוח התחייבויות -

 הפרשות.  -

, בדבר עיקרי המדיניות  3אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור  למידע נוסף בדבר  
 החשבונאית. 

 תקופת המחזור התפעולי 
הינה שנה, למעט ענפי חובה וחבויות בביטוח    והחברה הבתתקופת המחזור התפעולי של החברה  

 ".זנב ארוך"כללי אשר הם בעלי 
 
 מבנה הדיווח  . ד

הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף. הצגה זו, המספקת   דוחות על המצב הכספיה
בינלאומי חשבונאות  תקן  את  תואמת  יותר,  ורלבנטי  מהימן  דוחות    -  1מס'    (IAS)  מידע  "הצגת 

 ותואמת את הנחיות הממונה. ם"כספיי

 החברה בחרה להציג את פרטי הרווח וההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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 )המשך( בסיס עריכת הדוחות הכספיים - :  2  באור 

 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים . ה 

ל  בעריכת בהתאם  הכספיים  הפיקוח  IFRS  -הדוחות  לחוק  שנקבעו  תקנות  ל  ,ובהתאם  ולהוראות 
נדרשת הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בהערכות, ולהסתייע באומדנים והנחות לרבות הנחות  
ואומדנים אקטואריים )להלן: אומדנים(, אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל ערכם 

והוצאות הכנסות  סכומי  ועל  והתחייבויות,  נכסים  להיות  של  עלולות  בפועל  שהתוצאות  יובהר   .
הערכות  על  מבוססים  הכספיים  בדוחות  הכלולים  העיקריים  האומדנים  אלה.  מאומדנים  שונות 

 וכן על הערכות שווי חיצוניות. של האקטואר הממונה של ווישור אקטואריות 

ם, שלהם שקלה ההנהלה את הנושאים הבאי בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של החברה
 :ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים

 סיווג חוזי ביטוח  .1

 שוקלת  ההנהלה. אחר מצד משמעותי ביטוחי סיכון לוקח  המבטח בהם  חוזים הינם ביטוח חוזי
  ביטוחי  סיכון  בלקיחת  כרוכים  הם  האם,  דומים  חוזים  של  קבוצה  לגבי  או,  וחוזה  חוזה  כל  לגבי

 . ביטוח כחוזי  לסווגם יש  כן  ועל משמעותי

 סיווג ההשקעות הפיננסיות .2

 לסווג את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות הבאות:  החליטההקבוצה  הנהלת 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן.  -
 נכסי חוב הנמדדים בעלות מופחתת )הלוואות וחייבים(.  -

 להלן. 3למידע נוסף ראה באור 

 באומדנים ושיקול דעתשימוש  .3

ולהלן,ואקטואריים  םיחשבונאי  אומדנים  של  גיבושם  בעת לעיל  כאמור   בהכנת   המשמשים  , 
  ואירועים  לנסיבות  באשר  הנחות  להניח  החברה  הנהלת  נדרשת,  חברהה  של  הכספיים  הדוחות

  החברה   הנהלת  מתבססת,  האומדנים  בקביעת   דעתה   בשיקול.  משמעותית  וודאות באי  הכרוכים
 לנסיבות   בהתאם  סבירות  הנחות  ועל  חיצוניים  גורמים,  שונות  עובדות,  העבר  ניסיון   על  והקבוצה 

 . אומדן לכל המתאימות

 מוכרים   חשבונאיים  באומדנים  שינויים.  שוטף  באופן  נסקרים  שבבסיסם  וההנחות  האומדנים
 .מושפעת עתידית תקופה  ובכל האומדנים  תוקנו שבה  בתקופה

מידע בדבר האומדנים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי בהם עשוי לשנות את   להלן
 ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים: 

התחייבויות אלה מבוססות על שיטות הערכה אקטואריות    - בגין חוזי ביטוח    התחייבויות -
וההנחות השונות  ועל הערכות בדבר משתנים דמוגרפיים וכלכליים. ההערכות האקטואריות  

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 

 (. להלן 42 באור

כללי רכישת פוליסות ביטוח    הוצאות  -ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות    קביעת -
בקביעת סכום ההתחייבויות הביטוחיות, נלקחת   נדחות ומופחתות על פני תקופת הפוליסה.

 בחשבון, במידת הצורך, הפרשה לפרמיה בחסר.

 

 

 

 
  



 בע"מ   ווישור גלובלטק 
 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

3-15 
 

 

 )המשך(  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - :  2באור  

 )המשך(  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםה.    

 )המשך(  שימוש באומדנים ושיקול דעת.    3

 קביעת שווי הוגן 

לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות   חברההכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ה ךלצור
 .מסוימים

בנתונים נצפים מהשוק ככל   חברהבקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת ה
הנתונים   על  הוגן מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס  שניתן. מדידות שווי 

 ששימשו בהערכה, כדלקמן: 

 . זהים התחייבויות או לנכסים פעיל בשוק( מתואמים)לא  מצוטטים מחירים: 1 רמה -

 .לעיל 1 ברמה כלולים שאינם,  בעקיפין או  במישרין, מהשוק נצפים נתונים: 2 רמה -

 . נצפים שוק נתוני על מבוססים שאינם  נתונים: 3 רמה -

 החברה בקביעת שווי הוגן נכלל בביאורים הבאים:מידע נוסף אודות ההנחות ששימשו את  

 . השקעות פיננסיות -9באור  -

 .התחייבויות פיננסיות - 16באור  -

 
 החליפין היציג של הדולר של ארה"ב רפרטים על השינויים במדד ובשע . ו 

 
 שער חליפין   

 יציג של  מדד המחירים לצרכן  

 דולר ארה"ב  מדד ידוע מדד בגין 

 % % % 

 ( 7.0) ( 0.6) ( 0.7) 2020בדצמבר  31  יוםלשנה שהסתיימה ב

 ( 7.8) 0.3 0.6 2019בדצמבר  31  יוםשהסתיימה בלשנה 

 8.1 1.2 0.8 2018בדצמבר  31  יוםלשנה שהסתיימה ב
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   עיקרי המדיניות החשבונאית    :3באור  

 . החברהלהלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי  שהמדיניות החשבונאית    כללי
 האיחוד בסיס . א

 
 צירופי עסקים( 1

 .(Acquisition method)מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה   הקבוצה

  הקבוצה   כאשר   מתקיימת   שליטה הרכישה הינו המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על הנרכשת.    מועד
  על  להשפיע   היכולת   את   לה   ויש   בנרכשת   ממעורבותה  משתנות   לתשואות ,  זכויות   בעלת   או ,  חשופה 

 ממשיות  זכויות   בחשבון   נלקחות   שליטה   בבחינת .  בנרכשת   שלה   ההשפעה   כוח   באמצעות   אלה   תשואות 
תלויה    . אחרים   ידי   ועל   הקבוצה   ידי   על   המוחזקות  בהתחייבות  הרכישה  במועד  מכירה  הרוכשת 

ניתן   ההוגן  ושוויה  העבר  מאירועי  שנובעת  בהווה  מחויבות  קיימת  אם  עסקים  בצירוף  שניטלה 
 למדידה באופן מהימן.

כשת, שהועברה כוללת את השווי ההוגן של הנכסים שהועברו לבעלים הקודמים של הנר  התמורה
ידי   וזכויות הוניות שהונפקו על  התחייבויות שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכשת 

 הקבוצה.  

 

,  ייעוץ  עמלות,  למתווכים  עמלות :  כגון,  עסקים  צירוף  בגין   לרוכשת   שהתהוו  לרכישה   הקשורות  עלויות 
 למעט,  ייעוץ  שירותי   או   מקצועיים  שירותים  בגין   אחרות  ועמלות  שווי   הערכת,  משפטיות  עמלות

  בתקופה  כהוצאות  מוכרות,  העסקים  צירוף  עם  בקשר  הון  או  חוב  מכשירי  בהנפקת  הקשורות  אלו
 . מתקבלים השירותים שבה

 
 חברות בנות( 2

נכללים   חברות בנות  חברות  של  הכספיים  הדוחות  החברה.  ידי  על  הנשלטות  ישויות  הינן  בנות 
   בדוחות הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה.

 
 עסקאות שבוטלו באיחוד ( 3

בוטלו   חברתיות,  בין  מעסקאות  הנובעות  מומשו,  שטרם  והוצאות  והכנסות  בקבוצה  הדדיות  יתרות 
 הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים.  במסגרת  

מהחברה לחברה  נכסים בלתי מוחשיים שהועברו  שיערוך של  כמו כן בוטל שיערוך של נכסים בעיקר  
 .  , לצורך פעילותה כמבטח, כנגד הקצאת מניות בשווי הוגן הבת  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  :  3באור  

 חוזי ביטוח כללי  . ב 

 להלן.  'י 3ראה באור   -הכרה בהכנסה  (1

סילוק  (2 היתר,  בין  כולל,  ושייר  ברוטו  ביטוח  חוזי  בגין  בהתחייבויות  ושינוי  תשלומים  סעיף 
ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, תלויות שאירעו  

 קודמת.  ה בשנה  ה, וכן עדכון ההפרשה לתביעות התלויות שנרשמבשנת הדוח

נדחות: (3 רכישה  והוצאות  ביטוח  חוזי  בגין  התלויות    התחייבויות  והתביעות  הביטוח  עתודות 
ובתביעות   וחלקם של מבטחי משנה בעתודה  ביטוח,  בגין חוזי  הכלולות בסעיף התחייבויות 
והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי, חושבו   התלויות, הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה, 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(,   בהתאם לתקנות
הנחיות  2013-תשע"ג תלויות,    הממונה,  תביעות  לחישוב  מקובלות  אקטואריות  ושיטות 

 המיושמות בהתאם לשיקול דעתו של האקטואר הממונה 

 :כוללסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  (4

(, הפרשה זו משקפת את דמי Unearned Premium Reserveהורווחה )הפרשה לפרמיה שטרם   . א
 .הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך הדיווח

) .ב זו נרשמת, ככל שנדרשת, במידה  Premium Deficiencyהפרשה לפרמיה בחסר  (. הפרשה 
העלות  את  מכסה  אינה  הנדחות(  הרכישה  ההוצאות  )בניכוי  הורווחה  שטרם  והפרמיה 

 . ויה בגין חוזי הביטוחהצפ

 :עתודות ביטוח ותביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן .ג

תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה אקטוארית. הוצאות   .1
עקיפות ליישוב תביעות נכללות לפי הערכה אקטוארית. התחשיב האקטוארי מבוצע  

 .ווישור הממונה של ראקטואה, ד"ר סטיוארט קוטסעל ידי 

 בדיקת נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי .2

על פי עקרונות הנוהג המיטבי כמפורט    נבחנות  כללי  טוחיבב  ההתחייבויות  נאותות
 . להלן 7 ה  24 בבאור

בחשבון   .3 מובאים  ושרידים  התביעות    בחישובשיבובים  של  האקטואריות  ההערכות 
 התלויות. 

הפרשות   .4 כוללת  ויתרתן  אקטוארי  בסיס  על  בעיקרן  מחושבות  התלויות  התביעות 
 . IBNR -מתאימות ככל שנדרש ל

הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות   .5
עם רכישת פוליסות, המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו. הוצאות הרכישה    בקשר

שיעורים תקניים, שנקבעו בתקנות  לפי  לפי שיעורי ההוצאות בפועל או  מחושבות 
 .הפיקוח, כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה, לכל ענף בנפרד, לפי הנמוך שבהם

חב .6 איגוד  שליד  רכב  לביטוח  הישראלי  מהמאגר  המתקבלים  הביטוח עסקים  רות 
)להלן לתאריך  "הפול"  :בישראל  עד  המתקבלים  דיווחים  לפי  נכללים  הדוחות  (, 

 . בהם ווישור, בהתאם לשיעור השתתפות הכספיים
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  

 מכשירים פיננסיים . ג

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .1

 :פיננסים בנכסים לראשונה הכרה
 הנכסים   יתר.  היווצרותם  במועד  ובפיקדונות  וחייבים   בהלוואות   לראשונה   מכירה  החברה

  הוגן לשווי יועדו אשר נכסים לרבות(, regular way purchase) הרגילה בדרך הנרכשים הפיננסיים
  לצד   הופכת  החברה  בו(  trade date)  העסקה  קשירת  במועד  לראשונה  מוכרים,  והפסד  רווח  דרך

. הנכס  את  למכור  או  לקנות  החברה   התחייבה  בו   המועד   משמע,  המכשיר  של  החוזיים   לתנאים
  וחייבים   פרמיות לגבייה,  חוב  ובמכשירי  במניות  השקעות  כוללים  נגזרים  שאינם  פיננסיים  נכסים
 .מזומנים ושווי ומזומנים אחרים

 בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכסים פיננסיים  .2

  יועד   אם  או  למסחר  מוחזק  הוא  אם,  והפסד  רווח  דרך  הוגן  שווי   לפי  כנמדד  מסווג  פיננסי  נכס
 אם ,  והפסד  רווח  דרך  הוגן  לשווי  מיועדים  פיננסייםנכסים  .  בו  הראשונית  ההכרה  בעת  ככזה

,  ההוגן  שווים  על  בהתבסס  ומכירה  קניה  החלטות  ומקבלת  זה  מסוג  השקעות  מנהלתהחברה  
  עלויות     .ההשקעה  אסטרטגיית  או  הסיכונים  ניהול  את  החברה  תיעדה  שבו  לאופן  בהתאם
 .התהוותן עם והפסד לרווח נזקפות לייחוס הניתנות  העסקה

 הלוואות וחייבים  .3

 הניתנים  או  קבועים  תשלומים  בעלי,  נגזרים  שאינם  פיננסיים  נכסים  הינםחייבים  ו  הלוואות
נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות  . פעיל בשוק סחירים שאינם  לקביעה

 מופחתת   עלותים בנמדד  חייביםו  הלוואות,  הראשונית  ההכרה  לאחרעסקה הניתנות לייחוס.  
 .ערך ירידתמ הפסדים ובניכוי  האפקטיבית הריבית שיטתל בהתאם

 מזומנים ושווי מזומנים  .4

מזומנים    מזומנים לשימוש  ושווי  מזומנים  יתרות  שווי    קדונותי ופמיידי  כוללים  דרישה.  לפי 
קצר   לזמן  השקעות  כוללים  למועד מזומנים  ועד  המקורי  ההפקדה  הזמן ממועד  כאשר משך 

חודשים,   שלושה  עד  הינו  לסכומים  הפדיון  בנקל  להמרה  ניתנות  אשר  גבוהה  נזילות  ברמת 
בשווי   שינויים  של  משמעותי  בלתי  לסיכון  חשופות  ואשר  מזומנים  של  אינם ידועים  ואשר 

 .מוגבלים בשעבוד

 קביעת השווי ההוגן  .5

ידי   על  נקבע  מוסדרים  פיננסיים  בשווקים  פעיל  באופן  ההוגן של השקעות הנסחרות  השווי 
. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות הדיווחמחירי השוק בתאריך  

אות שבוצעו לאחרונה בתנאי שימוש בשיטות הערכה. שיטות אילו כוללות התבססות על עסק
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 

ידי  לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון   נקבעים על 
 .חברה המספקת ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  

 )המשך( כשירים פיננסיםמ.    ג

 גריעת נכסים פיננסיים  .6

 מהנכס   הנובעים  המזומנים  לתזרימי  החברה  של  החוזיות  הזכויות  כאשר  נגרעים  פיננסיים  נכסים
  הנובעים   המזומנים   תזרימי  את  לקבל  הזכויות   את  מעבירה  החברה  כאשר  או,  פוקעות  הפיננסי
 .למעשה  עוברים  הפיננסי  הנכס  על  מהבעלות  וההטבות  הסיכונים  כל  בה  בעסקה  הפיננסי  מהנכס

  כנכס  בנפרד מוכרת החברה  ידי  על נשמרה או  נוצרה  אשר שהועברו  פיננסיים בנכסים זכות כל
 . התחייבות או

  העסקה   קשירת  במועד   מוכרות(,  regular way sale)  הרגילה   בדרך   הנעשות  פיננסים  נכסים  מכירות
(trade date ,)הנכס את למכור החברה התחייבה  בו במועד, משמע . 

 מכשירים פיננסיים נגזרים .7

והפסד עם נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח  
ההוגן   בשווי  כשהשינויים  הוגן,  בשווי  הנגזרים  נמדדים  הראשונה,  ההכרה  לאחר  התהוותן. 

 מטופלים כמתואר להלן:
 גידור כלכלי 

נכסים  של  כלכלי  לגידור  המשמשים  נגזרים  מכשירים  לגבי  מיושמת  אינה  גידור  חשבונאות 
גן של נגזרים אלה נזקפים  והתחייבויות פיננסיות הנקובים במטבע חוץ. השינויים בשווי ההו

 לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון. 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים .8

 וכתב התחייבות נדחה   התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: התחייבויות בגין חכירה
 להלן(. 16)ראה באור 

 הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות

מכירה   ההתחייבויות  החברה  יתר  היווצרותם.  במועד  שהונפקו  חוב  במכשירי  לראשונה 
בו החברה הופכת לצד לתנאים   (trade dateהפיננסיות מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה )

התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות  של המכשיר.  החוזיים  
ההכר לאחר  לייחוס.  הניתנות  בעלות  העסקה  נמדדות  פיננסיות  התחייבויות  לראשונה,  ה 

 מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.  

 גריעת התחייבויות פיננסיות 

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא  
 סולקה או בוטלה.  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  

 )המשך( מכשירים פיננסים.   ג

 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן  .9

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן. משוערכים  
 ת המדד בפועל.  יבכל תקופה בהתאם לשיעור עלי

 
 רכוש קבוע  . ד

 הכרה ומדידה  .1

 .מירידת ערךמצטברים פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים 

עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס, מהוונת כחלק מעלות  
 . ציוד זה

 עלויות עוקבות  .2

ת כחלק מהערך בספרים ומוכרועלויות עוקבות אחרות  עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע  
 החברהתזרום אל    הןהכלכלית העתידית הגלומה ב  הטבהאם צפוי כי ה   רכוש קבועשל אותו  
ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה    ןוכי עלות

 שוטפות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 

 פחת  .3

חת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום פ-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר
 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 ההנהלה. 

וח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל פחת נזקף לדוח רו 
 . חלק מפריטי הרכוש הקבוע

 : שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן

 33%- 25%מחשבים ותוכנה 
 15%-6%ריהוט וציוד 

 9%נכס בחכירה 
 

החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך  
 . סוף שנת דיווח
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  
 נכסים בלתי מוחשיים . ה 

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים  
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  

שיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס חיים שימו
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  

 רווח והפסד.  מוגדר נזקפים לדוח 

 תוכנות .1

חלק    החברהנכסי   המהוות  תוכנות  ותוכנות.  מחומרה  המורכבות  מחשב  מערכות  כוללים 
אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש 

זאת,   לעומת  נוספת   תרישיונו קבוע.  פונקציונליות  ומוסיפות  עצמן  בפני  העומדות  לתוכנות 
 לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

  וצפוי   הושלם  המקדמי   התכנון   ששלב  לאחר  מהוונות  עצמי   לשימוש   תוכנה  פיתוח   עלויות 
  בו   במועד  מופסק  ההיוון .  לה  שיועדו  המטרות  לביצוע   תשמש  והתוכנה   יושלם  שהפרויקט

צריכת ההטבות    תקופת  פני  על  מופחתות  כאמור  עלויות.  המיועד  שימושהל  מוכנה  התוכנה
 . הצפויה הכלכליות

 הפחתה .2

הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של  
 מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש.  הנכסים הבלתי מוחשיים

 לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינה כדלקמן: אומדן אורך החיים השימושי 

 . שנים 10עד  5 בקו ישר על פני ותמופחת  -תוכנות 

שנת  סוף  בכל  לפחות  נבחנים מחדש  השימושי  החיים  ואורך  הפחת  שיטת  בדבר  האומדנים 
 .דיווח

 עוקבות  עלויות .3

ההטבה הכלכלית עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את  עלויות  
העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו. יתר העלויות, לרבות עלויות הקשורות למוניטין או  

 למותגים שפותחו באופן עצמי, נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן. 

 
 ירידת ערך . ו 

 או   פיננסי  נכס  בגין  ערך  לירידת  אובייקטיבית  ראיה  קיימת  אם  דיווח  תאריך  בכל  בוחנת  החברה
 :כדלקמן הפיננסיים הנכסים של קבוצה 

 השקעות פיננסיות  .1

 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת 

  קיימת  המופחתת  בעלותם  המוצגים  וחייבים  הלוואות,  חוב  מכשירי  לגבי  האובייקטיבית  הראיה
  מהנכס   העתידיים  המזומנים  תזרימי  אומדן  על  שלילי  באופן  השפיעו  יותר  או  אחד  אירוע  כאשר
 לרבות ,  פיננסיים  קשיים  שלחייב  לכך  סימנים  כוללות  ערך  לירידת  ראיות.  ההכרה  מועד  לאחר
 והפסד  רווח לדוח הנזקף ההפסד סכום. ריבית או קרן בתשלומי לעמוד יכולת ואי  נזילות קשיי 
  תזרימי  אומדן   של  הנוכחי  הערך  לבין  הנכס  של  הכספיים  בדוחות  היתרה  בין  כהפרש  נמדד

 בהתאם  המהוונים(,  התהוו  שטרם  עתידיים  אשראי  הפסדי  כוללים  שאינם )  העתידיים  המזומנים
  שחושב   האפקטיבית   הריבית  שיעור)  הפיננסי   הנכס  של  המקורית   האפקטיבית   הריבית  לשיעור

  לשיעור   בהתאם  נעשה  ההיוון ,  משתנה  ריבית  נושא  הפיננסי  הנכס  אם(.  הראשונית  ההכרה  בעת
  רישום   באמצעות  מוקטנת  הנכס  של   הכספיים   בדוחות   היתרה .  הנוכחית  האפקטיבית  הריבית
  את אובייקטיבי באופן לייחס ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד  עוקבות בתקופות . הפרשה
 והפסד   לרווח  נזקף  כאמור  ביטול.  בהפסד  ההכרה  לאחר  שהתרחש  לאירוע  הנכס  של  ערכו  השבת

 . שהוכר ההפסד לגובה עד
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  

 )המשך(  ירידת ערך   . ו

 )המשך( השקעות פיננסיות.    1

 ( המשך) נכסים פיננסים המוצגים בעלות מופחתת

 הנכס  ברמת  הן   וחייבים  להלוואות   המסווגים  חוב   נכסי  לגבי  ערך   לירידת  ראיות   בוחנת  החברה
(. קולקטיבית  בחינה)  דומים  אשראי  סיכון   מאפייני   בעלי  נכסים  קבוצת   של   ברמה  והן   הבודד

. ערך  לירידת  ספציפית  נבחנים  פרטני  באופן  משמעותיים  שהינם  והחייבים   ההלוואות
 ולגביהם  יחדיו  מקובצים  ספציפית  ערך  ירידת  זוהתה  לא   בגינם  אשר  והחייבים  ההלוואות

 .זוהתה וטרם  שהתרחשה ערך ירידת לאתר במטרה קולקטיבית ערך  ירידת של קיומה נבחנת

 ההסתברות   של  היסטוריות  במגמות  שימוש   עושה  החברה,  ערך  ירידת  של  קולקטיבית  בבחינה
  השאלה בדבר  ההנהלה  דעת   לשיקול  בהתאם,  בפועל  ההפסד  וסך ההחזר קבלת  עיתוי ,  להפרה

  העולים   להפסדים  בהשוואה   יותר  קטנים   או   גדולים  להיות  צפויים  בפועל   ההפסדים  האם
 .הקיימים האשראי ותנאי הכלכלי המצב לאור ההיסטוריות מהמגמות

 ביטוח משנה .2

 כלפי  מהתחייבויותיה  אותה  משחררות  אינן  ווישור  כלפי  המשנה  מבטחי  של  ההתחייבויות (א
 .הביטוח  פוליסות פי על המבוטחים

 לגרום  עלול,  המשנה  ביטוח  חוזי  פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  אשר,  משנה  מבטח
 .הפסדים ווישורל

נדרש,מבצעת  ווישור (ב וכאשר    משנה  מבטחי  חובות  בגין  מסופקים  לחובות  הפרשה  , אם 
 . החוב  עומק בסיס ועל  פרטניות סיכון הערכות בסיס על בספק מוטלת שגבייתם

,  היתר  בין,  ווישור  מתחשבת  הביטוחיות  בהתחייבויות   המשנה  מבטחי  של  חלקם  בקביעת,  בנוסף
 על  מחושב כאמור  המשנה  מבטחי  של חלקם כאשר.  המשנה  ממבטחי  הגביה  אפשרות  בהערכת

, האקטואר  להמלצת  בהתאם  מחושב  שבקשיים  משנה  מבטחי  אותם  של  חלקם,  אקטוארי  בסיס
  בין ,  ההפרשות  עריכת  בעתווישור    מתחשבת,  כן  כמו .  הסיכון  גורמי  כלל  את  בחשבון   המביאה

  של   סופי   פירעון   של   בדרך   התקשרויות  ניתוק )  CUT OFF  להסכמי  להגיע  הצדדים  בנכונות,  היתר
 . החשיפה את לצמצם במטרה( החובות

 פרמיות לגביה .3

 אומדנים  לפי  מחושבות  הביטוח  בעסקי  לגביה  פרמיות  בגין  מסופקים   לחובות  הפרשה
 הטמונים  לסיכונים  ווישור  הערכת  את  המשקפים  בפיגור  חובות  עומק  על,  היתר  בין,  המבוססים

 .קיימיםהטחונות  יהב ועל בהן

 נכסים שאינם פיננסיים  .4

, שאינם הוצאות  חברהשל ה  פיננסיים  לא  נכסים  ערך  ירידת  בבחינת  הצורך  את  בוחנת  החברה
  כתוצאה  סימנים  ישנם  כאשר  רכישה נדחות, נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים

.  השבה-תרב אינה  הכספיים בדוחות  שהיתרה  כך על  המצביעים בנסיבות שינויים  או מאירועים
-בר  הסכוםאומדן    על  עולה   פיננסיים  הלא  הנכסים של הכספיים  בדוחות  היתרה  בהם  במקרים
  הגבוה   הינו  ההשבה -בר  הסכום.  שלהם  ההשבה-ברלסכום    הנכסים  מופחתים,  שלהם  ההשבה 

  תזרימי   מהוונים  השימוש  שווי  בהערכת.  שימוש  ושווי  מכירה  עלויות  בניכוי  הוגן  שווי   מבין
 בגין. נכס לכל הספציפיים   הסיכונים את המשקף  מס לפני ניכיון  שיעור  לפי הצפויים המזומנים

 מניבת  היחידה  עבור  השבה -בר  סכום  נקבע   עצמאיים  מזומנים  תזרימי   מייצר  שאינו  נכס
  הוצאות  לסעיף  והפסד  רווח  לדוח  נזקפים  ערך  מירידת  הפסדים.  הנכס  שייך  שאליה  המזומנים

 . אחרות
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 הון מניות . ז 

 להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההון. ישירות  עלויות המתייחסותמניות רגילות מסווגות כהון. 
 הטבות לעובדים  . ח

 לעובדים:  סוגי הטבותמספר  קיימיםובקבוצה  חברהב

 הטבות לאחר העסקה .1

 ידי  על  כלל   בדרך  ממומנות  התכניות.  העסקה  לאחר  הטבה  תכניות  מספר  תוקיימ  בחברה
 .מוגדרת הפקדה  כתכניות מסווגות והן, פנסיה וקרנות ביטוח לחברות הפקדות

 מוגדרת הפקדה תכנית .2

  תשלומים  משלמת  חברהה  שלפיה  העסקה  סיום  לאחר  תוכנית  הינה  מוגדרת  להפקדה  תכנית
  תשלומים  לשלם  משתמעת  או  משפטית  מחויבות  לה  שתהיה  מבלי  נפרדת  לישות  קבועים
 והפסד  לרווח  כהוצאה  נזקפות,  מוגדרת  הפקדה  בתכנית  להפקיד  חברהה  מחויבויות .  נוספים

 .  קשורים שירותים העובדים  סיפקו שבמהלכן בתקופות

 הטבות בגין פיטורין  .3

התחייבה באופן מובהק, ללא אפשרות    חברהכהוצאה כאשר ה מוכריםפיצויי פיטורין לעובדים 
ממשית לביטול, לפיטורי עובדים לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל על פי תכנית פורמלית 

נזקפות   מרצון  בפרישה  לעובדים  הניתנות  הטבות  הכהוצאה  מפורטת.  הציעה    חברהכאשר 
ן מהימן את  לעובדים תכנית המעודדת פרישה מרצון, צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופ

  תקופת   מסוף  חודשים  12  - מ  יותר  לאחר  לתשלום  עומדות  ההטבות  אם  מספר הנענים להצעה. 
  על  הדיווח  במועד  לתשואה  בהתאם  נקבע   ההיוון  שיעור.  הנוכחי  לערכן  מהוונות  הן,  הדיווח
  קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל ושמועד פירעונן דומה  חוב  אגרות
 .החברה  של מחויבותה לתנאי

 הטבות לזמן קצר  .4

הטבות לעובדים לזמן קצר אשר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק 
לביטוח לאומי נמדדות על בסיס לא מהוון ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים או במקרה של  

היה בעת  נצברת  שאינה  תוכנית יעדרות  או  במזומן  בונוס  בגין  התחייבות  בפועל.  עדרות 
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 הסכום 

בות אחרות לזמן ארוך נקבע  סיווג הטבות לעובדים לצרכי מדידה, כהטבות לזמן קצר או כהט
 .בהתאם לתחזית החברה לסילוק המלא של ההטבות

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .5

נזקף    ונושאי משרה  השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים
  ונושאי המשרה  כהוצאות במקביל לגידול בקרן הון על פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים

מודל בלק ושולס  פי שימוש  -. השווי ההוגן נקבע על("תקופת ההבשלה להלן: ")י ההון  למכשיר
. הסכום  וסימולציית מונטה קרלו )למניות חסומות הכפופות לתנאי שוק( למניות( )לאופציות

שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות  
שאינם תנאי שוק, מותאם על מנת לשקף את מספר המכשירים ההוניים אשר  או תנאי ביצוע  
 .צפויים להבשיל

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרות ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון  
  על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים 

המשרה עסקאות  י טיהרלוונ  ונושאי  בגין  המוכרת  המצטברת  ההוצאה  לגמול.  זכאים  ם 
דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף  המסולקות במכשירים הוניים בכל מועד 

לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו    חברההתקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של  
משקף והפסד  רווח  בדוח  הזיכוי  או  החיוב  דבר.  של  המצטברת    בסופו  בהוצאה  השינוי  את 

 במקרים של קיצור תקופת ההבשלה מכירה החברה  . שהוכרה לתחילת ולסוף התקופה המדווחת
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 המשך( ) הטבות לעובדיםח. 

 )המשך(  עסקאות תשלום מבוסס מניות     .  5

בהוצאות שטרם הוכרו, בהתאם לשווי ההוגן שנקבע במועד ההענקה, על פני תקופת ההבשלה  
 המעודכנת. 

כך שהאופציות מבשילות מיידית, החברה   הוחלט לקצר את תקופת ההבשלה  במקרים בהם 
  .מכירה בכל ההוצאות שטרם הוכרו באופן מיידי בתקופה בה התבצע השינוי

מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת בהענקות שההבשלה שלהן  הוצאה בגין הענקות שאינן  
 .תלויה בתנאי שירות

 
 הפרשות  . ט

מאירוע   כתוצאה  משתמעת,  או  משפטית  נוכחית,  מחוייבות  יש  לחברה  כאשר  מוכרת  הפרשה 
שהתרחש בעבר, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות  

 ייבות. כלכליות לסילוק המחו
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
 . מןהערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הז

 תביעות משפטיות 

משתמעת  מחוייבות  או  בהווה  משפטית  מחוייבות  לחברה  כאשר  מוכרת  תביעות  בגין  הפרשה 
( כי החברה תידרש more likely than notכתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ויותר סביר מאשר לא )

באופן מהימן. כאשר השפעת   למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות
ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי. בעת בחינת הצורך בהכרה בהפרשות  

 .ובכימותן, מסתייעת הנהלת החברה ביועציה המשפטיים
 

 הכרה בהכנסה . י 

 פרמיות: .1

הפרמיות חודשיים.  תפוקה  דוחות  בסיס  על  כהכנסות  נרשמות  כללי  בביטוח   פרמיות 
יקרן לתקופת ביטוח של שנה. ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים בפרמיה שטרם  מתייחסות בע

נרשמות   הורווחה בגינה, נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו, ברוטו. חובה  רכב  בענף  פרמיות 
הפרמיה. בתשלום  מותנה  הביטוחי  והכיסוי  הואיל  הפרמיה  פירעון  מפוליסות    בעת  פרמיות 

, בסעיף פרמיה  הדוחות הכספיים נרשמים כהכנסות מראששתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך  
 .מראש המוצג במסגרת זכאים ויתרות זכות

שנתקבלו   ביטולים  לאחר  הינן  הכספיים  בדוחות  שנכללו  אי  בניכוי  ההכנסות  עקב  הפרשות 
 פירעון דמי הביטוח, בכפוף להוראות כל דין. 

 עמלות: .2

 בביטוח כללי נזקפות בעת התהוותן. הכנסות מעמלות ביטוח משנה 
  

 רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו, הכנסות מימון והוצאות מימון . יא 
  שהושקעו  סכומים  בגין  ריבית  הכנסות  כוללים  מימון  והכנסות  נטו  מהשקעות (  הפסדים)  רווחים
 נכסים  של   ההוגן  בשווי  שינויים,  פיננסיים  נכסים  ממכירת(  הפסדים)  רווחים,  מדיבידנדים  הכנסות

  ורווחים , רווחים )הפסדים( מהפרשי שער בגין נכסים  והפסד  רווח  דרך  הוגן  בשווי  המוצגים  פיננסיים
  נטו  המימוש   תמורת  בין   כהפרש  המחושביםהנמדדות בעלות מופחתת    השקעות   ממימוש(  הפסדים)

  מוכרות   ריבית  הכנסות.  המכירה  אירוע  בקרות  ומוכרים  המופחתת  העלות  או   המקורית  העלות  ובין
  מוקנית  בו  במועד  מוכרות  מדיבידנדים  הכנסות. האפקטיבית  הריבית   שיטת   באמצעות ,  צבירתן  עם

 בהכנסות   החברה  מכירה,  סחירות  מניות  בגין  הדיבידנד  מתקבל  באם.  תשלום  לקבלת  הזכות
במסגרת הפעילות ושולמו    בלו. החברה כוללת את הריבית והדיבידנד שהתקהאקס  ביום  מדיבידנד

 השוטפת בדוח על תזרימי המזומנים. 
 .הפרשות בגין הזמן   ערך בגין שינויים, כוללות מימון  הוצאות
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 עלויות והוצאות הנהלה וכלליות . יב 

 תשלומים   לסעיף  מסווגות  תביעות  ליישוב  עקיפות  להוצאות  המיוחסות  וכלליות  הנהלה  הוצאות
  לסעיף   רכישה  לעלויות   המיוחסות  וכלליות  הנהלה  והוצאות   ביטוח  חוזי  בגין  בהתחייבויות  ושינויי 

  הוצאות  על  המבוססים  פנימיים  למודלים  בהתאם  נערך   הסיווג".  אחרות  רכישה  והוצאות "עמלות  
 . שהועמסו עקיפות והוצאות שנזקפו  ישירות

 
 מסים על הכנסה . יג 

מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים.  הוצאת  
והפסד או ברווח כולל אחר או ישירות בהון במידה והמס נובע מפריטים אשר מוכרים ברווח כולל 

 . אחר או ישירות בהון

כשהוא   על ההכנסה החייבת במס לשנה,)או להתקבל(  המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם  
לפי החוק לפי שיעורי המס החלים  נחקק  ו שנחקק   יםמחושב  ל  ואו  וכולל הדיווח  מועדלמעשה   ,

 שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמות. 

הניתנת לאכיפה לקיזוז    משפטיתבמידה וקיימת זכות    שוטפיםהחברה מקזזת נכסי והתחייבות מסים  
לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים על בסיס  וונה וכן קיימת כ נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

 .בו זמניתמיושבים  השוטפים נטו או שנכסי והתחייבויות המסים 

  צפוי   יותר  כאשר  מוכרת,  נוספות  וריבית  מס  הוצאות  לרבות,  וודאיות  לא  מס  עמדות  בגין  הפרשה
 . המחויבות לסילוק הכלכליים למשאביה תידרש חברהה כי לא מאשר

במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית, בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים ההכרה  
 . של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים

המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה, בתום תקופת  
   ל נכסים והתחייבויות.הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים ש

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו,  
 הדיווח.בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך 

הניתנת לאכיפה לקיזוז    משפטיתבמידה וקיימת זכות  נדחים  החברה מקזזת נכסי והתחייבות מסים  
, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה  נדחיםנכסי והתחייבויות מסים  

על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות    נדחיםלסלק נכסי והתחייבות מסים    ה רשות מס, אשר בכוונת
 בו זמנית.מיושבים הנדחים המסים 

עתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את  נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שב
, ובמידה ולא צפוי כי הטבות  הדיווחההפרשים הזמניים. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך  

 .המס המתייחסות תתממשנה, הם מופחתים
 

 עסקאות עם בעל שליטה  . יד 

 .שווי הוגן במועד העסקהנכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי  
 

 רווח למניה . טו 

למניה   החברה הבסיסי  הרווח  שלה.  הרגילות  המניות  הון  לגבי  בסיסי  למניה  רווח  נתוני  מציגה 
ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של ה  ה במספר  חברמחושב על 

 . הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה

הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד, המתייחס לבעלי המניות הרגילות  
ובגין ההשפעות של כל  והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור  של החברה 
הפסד  המגדילות  או  למניה  רווח  המקטינות  )דהיינו,  המדללות  הפוטנציאליות  הרגילות  המניות 

 למניה(.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  

 חכירות -IFRS 16 . טז 
 

 2019  בינואר   1  מיום  החל   המיושמת   חשבונאית   מדיניות 
 חכירה מכיל הסדר האם קביעה 
  בחינה   תוך,  רהיחכ  מכיל  או   חכירה   מהווה   ההסדר  אם  קובעת  הקבוצה ,  ירהחכבההתקשרות    במועד

לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה    זכות  מעביר  ההסדר  האם
האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה, הקבוצה מעריכה האם לאורך תקופת  

 החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות: 
 ;וכן  הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס מזוהה (א)
 השימוש בנכס המזוהה. הזכות לכוון את  (ב)

עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, הקשורים לרכיב 
 חכירה, הקבוצה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים. 

 
 חכירה בגין  והתחייבויות חכורים נכסים
חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים בשימוש בנכס בגין    שליטה  לקבוצה   המקנים  חוזים

תשלומי    כחכירות. של  הנוכחי  הערך  בסכום  בהתחייבות  מכירה  הקבוצה  לראשונה  ההכרה  בעת 
החכירה העתידיים )תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים, ובמקביל מכירה 

תאם בגין תשלומי חכירה ששולמו  הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מו
 מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה.

הריבית  מכיוון   בשיעור  שימוש  נעשה  בנקל,  לקביעה  ניתן  לא  בחכירה  הגלום  הריבית  ששיעור 
מטופל הנכס בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך לאחר ההכרה לראשונה,    התוספתי של החוכר.

 או אורך חייו השימושיים של הנכס כמוקדם ביניהם.תקופת החכירה 
 

 החכירה  תקופת
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על 
ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את  ידי אופציה להאריך או לבטל את חכירה אם 

 האופציה, בהתאמה.
 

 חכירה משתנים יתשלומ
משתנים שתלויים במדד או בשער, נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער   חכירה  תשלומי

ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים   הקיים במועד תחילת החכירה 
נת כנגד המזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכ

 נכס זכות השימוש.
 

 שימוש  זכות נכס הפחתת
ובניכוי  מ  לאחר  זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר  ועד תחילת החכירה, נכס 

ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת   הפסדים מירידות ערך שנצברו 
קו בסיס  על  השימושי-מחושב  החיים  אורך  פני  על  כמוקדם  ישר  החוזית,  החכירה  תקופת  או  ים 

 מבניהם כדלקמן:
 שנים.   11 - מבנים •
 

 חכירה  בגין התחייבות  של מחדש הערכה
אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר בשליטת הקבוצה ואשר השפיע   התרחשות בעת

בקביעת תקופת  על ההחלטה אם ודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה, שלא נכללה קודם לכן  
שנכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה מודדת מחדש  החכירה, או לא תממש אופציה

את התחייבות החכירה בהתאם לתשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בריבית היוון מעודכן.  
והפסד אם זכות שימוש, או מוכר ברווח   השינוי בערך בספרים של ההתחייבות מוכר כנגד הנכס 

 הערך בספרים של נכס זכות השימוש הופחת במלואו.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  

 חדשים בתקופה לפני יישומם IFRSגילוי לתקני  . יז 

1. 17 IFRS- חוזי ביטוח 

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

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

בהתאם לתקן החדש יש למדוד את ההתחייבות הביטוחית כערך הנוכחי של תזרימי    .ביטוח
המזומנים הצפויים מחוזי הביטוח תוך התחשבות באי הוודאות הגלומה בתחזיות אלו )מרווח 
פני   על  יוכר  כאמור  הנגזר מהחישובים  הביטוח  בחוזי  הצפוי  הגלום  הרווח  כן,  כמו  הסיכון(. 

שינויים בהנחות )למעט ריבית( תיפרס גם היא על פני תקופת  תקופת הכיסוי, וההשפעה של  
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  

 ר. שנה( ניתן ליישם מודל מדידה פשוט יות

לתקן את התקן ולדחות בשנתיים את מועד היישום לראשונה    IASB  -החליט ה  2020בחודש מרץ  
וכן לדחות במקביל את ההקלה האופציונאלית שניתנה    2023בינואר    1של התקן כך שיחול מיום  

מכשירים פיננסיים החל   IFRS 9למבטחים שעומדים בקריטריונים מסוימים לאמץ את הוראות  
 .  2023ר בינוא 1 יוםמ

יש ליישם את התקן למפרע, כאשר במקרים בהם יישום למפרע אינו מעשי, ניתן לבחור באחת 
 יישום למפרע עם הקלות מסוימות; או יישום גישת השווי ההוגן.  משתי הגישות הבאות:

בהתאם לפרסום רשות שוק ההון, מועד יישום לראשונה של התקן בישראל   2020בחודש יוני  
ללא אפשרות לאימוץ   2023בינואר    1רבעוניות והשנתיות המתחילות ביום  יקבע לתקופות ה

מוקדם. עוד צוין, כי עיכוב נוסף במועד אימוץ התקן באיחוד האירופאי אל מעבר למועד האמור, 
 יחויב דיון מחדש בצורך בדחיה נוספת במועד האימוץ בישראל. 

  ווישור .  יים של חברות הביטוחלאימוץ התקן צפוייה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספ
 החלה להיערך ליישום התקן ובוחנת את השלכותיו על הדוחות הכספיים. 

2. 9IFRS- מכשירים פיננסיים 

יולי   מכשירים פיננסיים,   -   IFRS 9פרסם את הנוסח המלא והסופי של    IASB- ה  2014בחודש 
"( משנה  התקן החדש)בס"ק זה "   IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.    -   IAS 39המחליף את  

בעיקר את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים  פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים 
 .IAS 39שבתחולת 

כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות    ,התקן החדש קובע כי בעת הכרה לראשונה
 : שלהלן  ש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים עוקבות י

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

זכאית,   • החברה  הפיננסי,  הנכס  של  החוזיים  התנאים  פי  לקבל על  מסויימים,  במועדים 
 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.  
ומכשירי  התקן החדש קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. 

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

חר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך  אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מס
 .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  

 ע את אופן המדידה של הפסדי האשראי "(. כל שלב קובExpected Credit Loss Modelצפויים )"
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :  3באור  

 )המשך(  חדשים בתקופה לפני יישומם IFRSלתקני  גילוי . יז 

2.  9IFRS- המשך(  מכשירים פיננסיים( 

 

הצפויים וזאת בהתבסס על שינויים שחלו בסיכון האשראי של מכשיר החוב. כמו כן, ניתנת 
 לנכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות, כגון לקוחות.הקלה במודל זה 

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

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

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

 . 2018בינואר  1מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  התקן אמור היה להיות מיושם החל 

עם התאמות   IFRS 9ליישות שמנפיקה חוזי ביטוח לאמץ את  מותר    IFRS 4  -תיקון לעל פי  
"(The overlay approach  או לדחות את אימוץ )"IFRS 9    או  גישת הדחיה )"  2021בינואר    1ליום "
ה    2020מרץ  בחודש  "(.  הפטור הזמני" ליום    IASB  –החליטה    1על דחיית היישום לראשונה 

 . 2023לינואר 

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

 .ב( פעילויות הישות הן באופן ניכר פעילויות הקשורות לביטוח

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

 ם של כלל ההתחייבויות הינו: של ההתחייבויות הקשורות לביטוח ביחס לסך הערך בספרי

 או;  90%-גדול מ

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

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

 : הבאים התנאים שלושת על העונה   חברהה של פעילות רכיב הינו  פעילות מגזר

 ; הוצאות לו להתהוות עשויות ובגינן הכנסות  להניב עשוי  הוא שמהן  עסקיות  בפעילויות עוסק .1

  של  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  מקבל  ידי  על  סדיר  באופן  נסקרות  התפעוליות  תוצאותיו .2
 וכן ; ביצועיו  את להעריך מנת ועל  לו שיוקצו משאבים לגבי החלטות לקבל מנת על, חברהה

 . זמין נפרד כספי מידע לגביו  קיים .3

, פעילות יזום,  בישראל  מגזר ביטוח כללי  הינולחברה מגזר פעילות יחיד בר דיווח אשר  בשלב זה,  
 כמפורט   ,בישראל  כללי  ביטוח  למגזר  מיוחס  שאינו  בטורופיתוח הטכנולוגיה של החברה נרשם    אפיון
 להלן:

 בישראל  מגזר ביטוח כללי

להוראות   בהתאם  והרכוש.  החבויות  ענפי  את  כולל  הכללי  הביטוח  מגזר   הממונה מגזר  מפורט 
הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים. החברה 

 מציגה בדוחותיה חלוקה לענפים הבאים: 
ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו    -   ענף רכב חובה  -

גוף )לנהג הרכב, לנוסעים ברכב או להולכי  היא חובה על פי דין ואשר מעניק כיסוי לנזק  
 רגל( כתוצאה משימוש ברכב מנועי.

מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום   -   ענף רכב רכוש  -
 . (2019לינואר  1החלה לפעול בענף זה מיום  ווישור לצד שלישי ) 

נזק רכוש לדירה,    -   ענפי רכוש אחרים  - )כולל כיסוי    ביטוח אגב משכנתאומתמקד בכיסוי 
לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום רלוונטי כלפי צד ג' ואחריות מעבידים,  

 , המשווקים כהרחבות בפוליסת הדירה(.לצד שלישי
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 )המשך(  מגזרי פעילות - :  4באור  

 מידע אודות מגזרים בני דיווח

 מתייחסים לפעילות שאינה מיוחסת למגזרי הפעילות ה תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי הביטוח העיקריים ונתונים  
 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
     ביטוח כללי  

  
רכב 
  חובה

רכב 
  רכוש

רכוש  
  אחר 

סה"כ 
ביטוח 
  כללי 

לא 
מיוחס 
למגזר  
 סה"כ   הפעילות 

 אלפי ש"ח   
 980,237  -   237,980  389  42,352  195,239  פרמיות ברוטו

 426,170  -   170,426  250  24,533  145,643  פרמיות ביטוח משנה
 554,67    67,554  139  17,819  49,596  פרמיות בשייר 

 שינוי ביתרת פרמיה שטרם
 458,16  -   16,458  92  3,589  12,777  הורווחה, בשייר

             
 096,51  -   51,096  47  14,230  36,819  פרמיות שהורווחו בשייר 

             
 רווחים מהשקעות, נטו  

 2,197  196  2,001  3  214  1,784  והכנסות מימון 
 851,18  -   18,851  23  1,653  17,175  הכנסות מעמלות 

             
 72,144  196  71,948  73  16,097  55,778  סך כל ההכנסות 

             
תשלומים ושינוי  

בגין חוזי  ת בהתחייבויו
 167,441  -   167,441  62  31,603  135,776  ביטוח ברוטו  

חלקם של מבטחי המשנה    
בתשלומים ובשינוי   

 130,079  -   130,079  34  25,333  104,712  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  ושינוי בהתחייבויות תשלומים  

 37,362  -   37,362  28  6,270  31,064  בגין חוזי ביטוח בשייר 
עמלות, הוצאות שיווק  
 22,860  -   22,860  94  7,038  15,728  והוצאות רכישה אחרות 

 6,721  3,391  3,330  17  853  2,460  הוצאות הנהלה וכלליות
 650  310  340  -   41  299  הוצאות מימון 

             
 67,593  3,701  63,892  139  14,202  49,551  סך כל ההוצאות 

             
לפני מסים על    ( הפסד )   רווח 

 4,551  ( 3,505)   8,056  ( 66)   1,895  6,227  ההכנסה 
 כולל אחר לפני מסים   רווח

 -   -   -   -   -   -   על הכנסה   
כולל    ( הפסד )   הרווח סך כל  
 4,551  ( 3,505)   8,056  ( 66)   1,895  6,227  לפני מסים על הכנסה   לשנה 

             
התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  

 272,238  -   272,238  348  26,865  245,025  2020בדצמבר    31ברוטו ליום  
התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  

 61,397  -   61,397  120  7,567  53,710  2020בדצמבר    31בשייר ליום  
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 )המשך(     מגזרי פעילות - :  4באור  

מתייחסים לפעילות שאינה מיוחסת התוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי הביטוח העיקריים ונתונים  
 )המשך(  למגזרי הפעילות

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
     ביטוח כללי  

  
רכב 
  חובה

רכב 
  רכוש

רכוש  
  אחר 

סה"כ 
ביטוח 

  כללי 

לא 
מיוחס 
למגזר  
 סה"כ   הפעילות 

 אלפי ש"ח   
 100,381  -  100,381  80  14,517  85,784  פרמיות ברוטו

 77,602  -  77,602  64  8,673  68,865  פרמיות ביטוח משנה
 22,779    22,779  16  5,844  16,919  פרמיות בשייר 

 שינוי ביתרת פרמיה שטרם
 5,267  -  5,267  6  1,689  3,572  הורווחה, בשייר

             
 17,512  -  17,512  10  4,155  13,347  פרמיות שהורווחו בשייר 

             
 רווחים מהשקעות, נטו  

 2,937  449  2,488  2  327  2,159  והכנסות מימון 
 8,871  -  8,871  9  481  8,381  הכנסות מעמלות 

             
 29,320  449  28,871  21  4,963  23,887  סך כל ההכנסות 

             
תשלומים ושינוי  

בגין חוזי ביטוח ת בהתחייבויו
 69,458  -  69,458  45  8,107  61,306  ברוטו 

חלקם של מבטחי המשנה    
בתשלומים ובשינוי   

 55,460  -  55,460  28  6,410  49,022  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 

 13,998  -  13,998  17  1,697  12,284  בגין חוזי ביטוח בשייר 
עמלות, הוצאות שיווק  
 10,349  -  10,349  59  2,371  7,919  והוצאות רכישה אחרות 

 5,803  2,949  2,854  16  443  2,395  הוצאות הנהלה וכלליות
 442  336  106  -  6  100  מימון הוצאות 

             
 30,592  3,285  27,307  92  4,517  22,698  סך כל ההוצאות 

             
לפני מסים על    ( הפסד )   רווח 

 ( 1,272)  ( 2,836)  1,564  ( 71)  446  1,189  ההכנסה 
 כולל אחר לפני מסים   רווח

 -  -  -  -  -  -  על הכנסה   
כולל    ( הפסד )   הרווח סך כל  
 ( 1,272)  ( 2,836)  1,564  ( 71)  446  1,189  לפני מסים על הכנסה   לשנה 

             
התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  

 88,160  -  88,160  80  7,231  80,849  2019בדצמבר    31ברוטו ליום  
התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  

 17,107  -  17,107  24  2,134  14,949  2019בדצמבר    31בשייר ליום  
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 )המשך(     פעילות   מגזרי - :  4  באור 

מתייחסים לפעילות שאינה מיוחסת התוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי הביטוח העיקריים ונתונים  
 )המשך(  למגזרי הפעילות

 

 

 * ענף רכוש אחר כולל פעילות בענף דירות בלבד. 

 

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  ביטוח כללי  

  
רכב 
  חובה

  רכוש
  אחר* 

סה"כ 
ביטוח 

  כללי 

לא 
מיוחס 
למגזר  
 סה"כ   הפעילות 

 אלפי ש"ח   
 4,065  -  4,065  43  4,022  פרמיות ברוטו

 2,849  -  2,849  26  2,823  פרמיות ביטוח משנה
 1,216  -  1,216  17  1,199  פרמיות בשייר 

 שינוי ביתרת פרמיה שטרם
 1,105  -  1,105  13  1,092  הורווחה, בשייר

           
 111  -  111  4  107  פרמיות שהורווחו בשייר 

           
 רווחים מהשקעות, נטו  

 35  31  4  -  4  והכנסות מימון 
 45  -  45  1  44  הכנסות מעמלות 

           
 191  31  160  5  155  סך כל ההכנסות 

           
 תשלומים ושינוי    

 בהתחייבויות בגין חוזי  
 843  -  843  17  826  ביטוח ברוטו  

חלקם של מבטחי המשנה   
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות  

 251  -  251  3  248  בגין חוזי ביטוח 
 תשלומים ושינוי  

 בהתחייבויות בגין חוזי     
 592  -  592  14  578  ביטוח בשייר    

 עמלות, הוצאות שיווק  
 1,156  -  1,156  42  1,114  והוצאות רכישה אחרות    

 3,138  1,981  1,157  35  1,122  הוצאות הנהלה וכלליות
 20  20  -  -  -  הוצאות מימון 

           
 4,906  2,001  2,905  91  2,814  סך כל ההוצאות 

           
 ( 4,715)  ( 1,970)  ( 2,745)  ( 86)  ( 2,659)  על ההכנסה   הפסד לפני מסים 

 הפסד כולל אחר לפני מסים  
 -  -  -  -  -  על הכנסה   

לפני    לשנה סך כל הפסד כולל  
 ( 4,715)  ( 1,970)  ( 2,745)  ( 86)  ( 2,659)  מסים על הכנסה 

           
התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  

 4,002  -  4,002  37  3,965  2018בדצמבר    31ברוטו ליום  
התחייבויות בגין חוזי ביטוח,  

 1,161  -  1,161  14  1,147  2018בדצמבר    31בשייר ליום  
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 )המשך(   מגזרי פעילות - :  4באור  

 )המשך(  מידע אודות מגזרים בני דיווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020בדצמבר  31 ליום  

  כללי  ביטוח  

  מיוחס לא
  למגזר

 "כ סה  הפעילות 
 "ח ש פיאל  

     נכסים 
 

 
 975,13 4,174  9,801  לא מוחשיים  נכסים

 716  -      נדחים  מסים נכסי
 

716 
 11,457 -      11,457  הוצאות רכישה נדחות

     אחרות   פיננסיות   השקעות 
 

 
 952,115 408,4  111,544  סחירים  חוב נכסי
 906,9  -      9,906  סחירים  שאינם חוב נכסי

 813,15  239,9  6,574  מניות
 736,18  6,550     12,186  אחרות 

 197,20  140,210  אחרות   פיננסיות   השקעות   כל   סך 
 

407,160 
 224,62 370,13  48,854  מזומנים ושווי מזומנים  

 -      210,841  משנה ביטוח נכסי
 

210,841 
 9,149 -      9,149  לגבייה פרמיות
 302,8  7,175   אחרים נכסים

 
47715, 

      
 759,46  437,487  הנכסים   כל   סך 

 
246,484 

      
     

 
 

      
     

 
 

      :התחייבויות 
 בגין חוזי ביטוח   התחייבויות

 -      272,238  שאינם תלויי תשואה      

 

272,238 
 16,508 16,508  -      פיננסיות התחייבויות
 224,168 776,12  155,448  אחרות התחייבויות

     
 

 
 970,456 284,29  427,686  ההתחייבויות   כל   סך 
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 )המשך(  מגזרי פעילות - :   4באור  

 )המשך(  מידע אודות מגזרים בני דיווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019בדצמבר  31ליום   

  ביטוח כללי  

לא מיוחס  
למגזר  
 סה"כ   הפעילות 

 פי ש"ח אל  
     נכסים 

 
 

 14,387 4,851  9,536  לא מוחשיים  נכסים
 1,529  -     נכסי מסים נדחים 

 
1,529 

 4,080 -     4,080  הוצאות רכישה נדחות
     השקעות פיננסיות אחרות 

 
 

 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 

 7,883  53,873  סך כל השקעות פיננסיות אחרות 
 

61,756 
 18,094 6,569  11,525    מזומנים ושווי מזומנים

 -     71,053  נכסי ביטוח משנה
 

71,053 
 2,970 -     2,970  פרמיות לגבייה
 4,121  10,890   נכסים אחרים

 
15,011 

      
 24,953  163,927  סך כל הנכסים 

 
188,880 

      
     

 
 

      
     

 
 

      התחייבויות:
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח  

 -     88,160  שאינם תלויי תשואה      

 

88,160 
 7,680 7,680  -     התחייבויות פיננסיות

 68,499 7,933  60,566  התחייבויות אחרות
     

 
 

 164,339 15,613  148,726  סך כל ההתחייבויות 
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 נכסים בלתי מוחשיים - :  5באור  

 ההרכב: . א
ת ותוכנ  

 מחשב 
 אלפי ש"ח   

   עלות 

 16,201  2019 ,בינואר 1יתרה ליום  

   :תוספות

 1,900  (  ברכישות ופיתוח עצמי )
 18,101  2019 ,בדצמבר 31יתרה ליום  

   

 2,345  ( בלפיתוח עצמי ) תוספות
   

 20,446  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
 

 הפחתה שנצברה 

  

 1,356  2019 ,בינואר 1יתרה ליום  

 2,358   הפחתה שהוכרה במהלך השנה
 3,714   2019 ,בדצמבר 31יתרה ליום  

   

 2,758  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
   

 6,472  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
 

 נטו:  בדוחות הכספיים,ערך 

 

  
 14,387  2019בדצמבר,  31ליום 

   

 13,974  2020 ,בדצמבר 31ליום 

   
 20%- 10%  שיעור הפחת השנתי 

   
   

 

אלפי ש"ח    951בגין פיתוח עצמי של מערכות מחשב בסך של    הקבוצההעלויות להלן כוללות עלויות של   .ב
 אלפי ש"ח(. 742 - 2019)בשנת 
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   רכוש קבוע - :  6באור  

 הרכב ותנועה 

 2020שנת 

 
נכס מקרקעין   

 בחכירה
 

  מחשבים
ציוד וריהוט  

 סה"כ   משרדי
 י ש"ח פאל  

         עלות
 8,166  745  1,009  6,412    2020 ,בינואר 1יתרה ליום  

 416  127  805  )*(   ( 516)        תוספות במשך השנה
ליום    ,בדצמבר  31יתרה 

2020 
 

5,896  1,814  872  8,582 
         

         נצבר שפחת 
 1,085  92  283  710  2020 ,בינואר 1יתרה ליום  

 1,132  99  429  604  תוספות במשך השנה 

 2020  בדצמבר  31יתרה ליום  
 

1,314  712  191  2,217 
 

יתרת עלות מופחתת ליום 
 2020בדצמבר  31

 

4,582  1,102  681  6,365 

 .להלן א'  16ראה באור  2020שנת  ךים שחלו במהל)*( בדבר שינוי

 2019שנת 

 
נכס מקרקעין   

 בחכירה
 

  מחשבים
ציוד וריהוט  

 סה"כ   משרדי
 י ש"ח פאל  

         עלות
 1,430  549  881  -    2019 ,בינואר 1יתרה ליום  

   IFRS 16יישום לראשונה 
 2019לינואר   1מיום 

  
394,6     -     -  6,394 

   תוספות במשך השנה
  

18  128  196  342 
ליום    ,בדצמבר  31יתרה 

2019 
  

6,412  1,009  745  8,166 
         

         נצבר שפחת 
 34  10  24  -     2019 ,בינואר 1יתרה ליום  

 1,051  82  259  710  תוספות במשך השנה 

 2019  בדצמבר  31יתרה ליום  
  

710  283  92  1,085 
 

יתרת עלות מופחתת ליום 
 2019בדצמבר  31

  
 

5,702  726  653  7,081 
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 ה חייבים ויתרות חוב - :  7באור  

   ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 2020  2019 

 אלפי ש"ח  

     חברות ביטוח ותווכני ביטוח:

 4,813  6,573 חשבונות אחרים *(

 2,321   1,424 הוצאות מראש

 16   16 צדדים קשורים 

 410   1,100   אחרים
 

 7,560   9,113 סה"כ חייבים ויתרות חובה  

    

לות  יבפע   ווישורבגין הערכת חלקה של    ,"לביטוח רכב שיורי  המאגר הישראלי  -   של "הפול   חוב בעיקר   *(  
 . 2020בדצמבר  31עד ליום הפול 

 

   פרמיות לגביה - :  8באור  

 :הרכב . א

 גיול:  . ב 

 

 

 

 

 

  

    

 .להלן ג' 24באשר לתנאי ההצמדה של הפרמיות לגבייה, ראה באור 

 

 

 

 

 

 

 

 בדצמבר 31ליום    

 2020  2019 

 אלפי ש"ח    

 2,970   9,149 רמיות לגבייהפ

 -     -  קים פ רשה לחובות מסופבניכוי ה
 

 2,970   9,149 רמיות לגבייהסה"כ פ

 בדצמבר 31ליום    

 2020  2019 

 אלפי ש"ח  

   נפגםרמיות לגבייה שערכם לא פסה"כ 
 9,149 פיגור ללא 

 
 2,970 

 

 9,149 רמיות לגבייהסה"כ פ
 

 2,970 
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   פיננסיות אחרות פירוט השקעות  - :  9באור  

 :ההרכב . א

 2020בדצמבר,    31ליום   

 

מוצגות בשווי  
הוגן דרך רווח  

 והפסד

 
הלוואות  

 וחייבים 

 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

 115,952  -     115,952 נכסי חוב סחירים 
 9,906  9,906  -  נכסי חוב שאינם סחירים 

 15,813  -     15,813 מניות
 18,736  -     18,736 אחרות 

 150,501 סה"כ 
 

9,906 
 

160,407 

 

 2019בדצמבר,    31ליום   

 

מוצגות בשווי  
הוגן דרך רווח  

 והפסד

 
הלוואות  

 וחייבים 

 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

 47,288  -    47,288 נכסי חוב סחירים 
 4,576  4,576  - נכסי חוב שאינם סחירים 

 5,627  -    5,627 מניות
 4,265  -    4,265 אחרות 

 57,180 סה"כ 
 

4,576 
 

61,756 

 

 

 נכסי חוב סחירים:  . ב 
 בדצמבר 31ליום  
 2020  2019 
 אלפי ש"ח  

    אגרות חוב ממשלתיות 

 19,448  57,333 מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: 
    

    נכסי חוב אחרים 
    

    שאינם ניתנים להמרה

 27,840  58,619 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  מוצגים
    

 47,288  115,952 סך הכל נכסי חוב סחירים )שאינם ניתנים להמרה(
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 )המשך(  פירוט השקעות פיננסיות אחרות- :  9באור  

 נכסי חוב שאינם סחירים: . ג
 שווי הוגן   ערך בדוחות הכספיים  
 בדצמבר 31ליום  
 2020  2019  2020  2019 
 אלפי ש"ח  

        מוצגים כהלוואות וחייבים 
 118  -   118  -  אגרות חוב 

 -  -   -  -  פקדונות בבנקים 
 4,458  9,906  4,458  9,906 הלוואות 

 4,576  9,906  4,576  9,906 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

 

 פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב: . ד
 בדצמבר 31ליום  
 2020  2019 
 ריבית אפקטיבית 
 אחוזים 

    נכסי חוב סחירים 
    בסיס הצמדה:

 ( 0.08)  0.17 צמוד למדד 
 1.31  1.36 שקלי 

 4.21  4.34 צמוד מט"ח 

 
 בדצמבר 31ליום  
 2020  2019 
 ריבית אפקטיבית 
 אחוזים 

    סחירים שאינם נכסי חוב 
    בסיס הצמדה:

 3.87  4.50 למדד צמוד 
 0.00  0.00 שקלי 

 

 מניות: . ה 
 בדצמבר 31ליום  
 2020  2019 
 אלפי ש"ח  

    -סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שיועדו  

 5,614  15,813 בעת ההכרה לראשונה 
    

    -שאינן סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שיועדו  

 13  -  לראשונה בעת ההכרה 
    

 5,627  15,813 סך הכל מניות 
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 )המשך(   פירוט ההשקעות פיננסיות אחרות - :  9באור  

 השקעות פיננסיות אחרות: . ו 
 בדצמבר 31ליום  
 2020  2019 
 אלפי ש"ח  

    -סחירות
הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  מוצגות 

 4,254  18,684 )שיועדו בעת ההכרה לראשונה(
    

 -שאינן סחירות
הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  מוצגות 

 11  52 מכשירים נגזרים

 4,265  18,736 סך כל השקעות פיננסיות אחרות

 

 השיטות וההנחות ששימשו לקביעות השווי ההוגן  . ז 

מחירי סחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי  נהשווי ההוגן של השקעות ה 
 השוק בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי נקבע כדלהלן: 

 נכסי חוב שאינם סחירים 

הלא סחירים   החוב  נכסי  כהלוואות,  עיקר  בגין  המוגדרים  האשראי  לקבל מחברות  סכומים  הינם 
נכס חוב זה קרוב לערכו  הנפיקה ללקוחותיה. השווי ההוגן של  שווישור  פוליסות ביטוח רכב חובה  

 בספרים. 

 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות . ח

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פרמיות לגבייה, חייבים ויתרות חובה ונכסי  
 מסים שוטפים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.  

הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן. הרמות השונות הוגדרו באופן  
 הבא:

פעיל למכשירים   קימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשושווי הוגן הנמדד על ידי ש  -1רמה   -
 זהים. 

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

 שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. -3רמה  -
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 )המשך(   ות פיננסיות אחרות פירות השקע - :  9באור  

 )המשך(  לרמות בחלוקה פיננסיים נכסים של  הוגן שווי . ח

 2020בדצמבר  31ליום   
 סה"כ   3רמה   2רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח   
 115,952  -      -      115,952  נכסי חוב סחירים 

 9,906  940  8,966  -   נכסי חוב שאינם סחירים*(
 15,813  -      -   15,813  מניות

 18,736  -      52  18,684  אחרות 

 160,407  940  9,018  150,449  סה"כ 

 במהלך השנה לא בוצעו העברות מהותיות בין הרמות.

 2019בדצמבר  31ליום   
 סה"כ   3רמה   2רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח   
 47,288  -     -     47,288  נכסי חוב סחירים 

 4,576  426  4,032  118  סחירים*(נכסי חוב שאינם 
 5,627  -     13  5,614  מניות

 4,265  -     11  4,254  אחרות 

 61,756  426  4,056  57,274  סה"כ 
 

 . השווי ההוגן של נכסי החוב שאינם סחירים קרוב לערכם בספרים *( 

 IFRS 9 גילוי הנדרש בקשר לפטור הזמני מיישום   .ט

להלן   נכסים  הטבלה  קבוצות:  לשתי  חלוקה  לפי  הפיננסים  הנכסים  של  ההוגן  השווי  את  מציגה 
שעומדים במבחן הקרן והריבית בלבד, לא כולל נכסים שמוחזקים למסחר או מנוהלים על בסיס שווי  

. החלוקה של הנכסים הפיננסים הוגן )להלן: "קבוצה א"( כל יתר הנכסים הפיננסים )להלן: "קבוצה ב"(
 וקבוצה ב' כמפורט להלן מבוססת על הערכה ראשונית שביצעה החברה. לקבוצה א' 

 

 2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   
 קבוצה ב   קבוצה א  קבוצה ב   קבוצה א  

 אלפי ש"ח   
 5,627  -  15,813  -   מניות

 4,265  -  18,736  -   אחרות 
 47,288  -  115,952  -   נכסי חוב סחירים 

 -  4,576  -   9,906  נכסי חוב שאינם סחירים 
 -  18,094  -   62,224  מזומנים ושווי מזומנים 

 57,180  22,670  150,501  72,130  סה"כ 
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 מזומנים ושווי מזומנים אחרים - :  10באור  

 בדצמבר  31ליום   
  2020  2019 
 י ש"ח פאל  

 18,094  224,52  קדונות למשיכה מיידיתימזומנים ופ
 -     10,000  קדונות לזמן קצר יפ
     

 18,094  224,62  מזומנים ושווי מזומנים 

  ריבית ח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי  המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ברובם למועד הדיוו
 .בגין הפקדות בנקאיות יומיות

בין שבוע לשלושה חודשים.   הינם לתקופות של  לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים  פיקדונות 
והפיקדונות לזמן קצר הופקדו בשיעורי ריבית שנתית של   ופיקדונות למשיכה מיידית    0.01%מזומנים 

 (.   0.15%- 0.12%לשנה )שנה קודמת 

 . להלן 24אה באור קדונות לזמן קצר, רפיבאשר לתנאי ההצמדה של המזומנים ו

 הון ודרישות הון - :  11באור  

 הרכב הון המניות  . א

 2019בדצמבר  31  2020בדצמבר    31 
 מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום 
 ש"ח 

  1מניות רגילות בנות 
 125,722  120,000,000  125,722  120,000,000 ע.נ. כ"א  ח "ש

פוצלה כל מנייה    מניות החברה למסחר בבורסה בתל אביב,, מיד לאחר רישום  לאחר תאריך המאזן
 .(להלן ט' 28באור  ראה ₪ ערך נקוב )  0.0025מניות רגילות בנות  ₪400 ערך נקוב ל  1בת 

   התנועה בהון המניות . ב 

 2020-2019 שינויים ב .1

 .  2019  -ו  2020  שנת לא היו שינויים בהן המניות של החברה במהלך -

 לאחר תאריך המאזן שינויים  .2

להשקעה בחברה על ידי משקיע פרטי בהיקף של   הסכםנחתם    2021  בפברואר  17  ביום -
 .להלןז'   28ראה באור  שהגדיל את הונה העצמי של החברה בסכום זה,  ש"חמיליוני   3.75

, נרשמו למסחר ניירות הערך של החברה בבורסה והיא הפכה לחברה 2021מרץ  ב  3ביום   -
יחידות   145,798החברה נענתה סה"כ להזמנות לרכישת  במסגרת ההנפקה לציבור,  ציבורית.  

₪ למניה(, וזאת בתמורה    5.83מניות רגילות של החברה, במחיר    100)כל יחידה כוללת  
לפני מע"מ. סכום זה  ניכוי עלויות הנפקה  , ב₪  מיליון  82-( בסך כולל של כנטומיידית )

  .להלן י' 28ראה באור הגדיל את הונה העצמי של החברה בהתאם, לפרטים נוספים 

 זכויות הנלוות למניות   .ב

הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים   הצבעה באסיפהזכויות  
 .בחברה והכל בהתאם לתקנון החברה

 דיבידנד שהוכרז  .ג

 .2018-ו  2019  ,2020 בשנים לא הוכרזו דיבידנדים 

 מניות הטבה .ד

 בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח לא חולקו מניות הטבה.
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 )המשך(   הון ודרישות הון - :  11באור  

 מהמבטח, החברה הבת ווישור  ניהול ודרישות הון  . ג

 ( : 1הוראות הממונה ) בהתאם ל ווישור להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של   .1

 בדצמבר 31ליום  

 2020  2019 

 אלפי ש"ח  

 21,160  35,317 (א)  הממונההסכום הנדרש על פי תקנות ההון והנחיות 
המחושב על פי תקנות  של ווישור סכום ההון הקיים  

    :  ההון

 37,157  37,889 ( 2) בווישור  ראשוני בסיסיהון 

 -  10,000 ( 3)  2הון משני מורכב רובד 

 37,157  47,889 המחושב על פי תקנות ההון  של ווישור  סך ההון הקיים 

 15,997  12,572 ( 4עודף ליום הדוח )

    

    לאחר תאריך הדוח פעולות שארעו

 -  5,000 (5הנפקת הון ראשוני בסיסי )

 15,997  17,572 ( 4עודף הון בהתחשב באירועים לאחר תאריך הדוח )

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

  בדצמבר 31ליום  

 2020  2019 
 אלפי ש"ח  

    בגין: הסכום הנדרש כולל, דרישות הון 

 15,000  21,066 פעילות בביטוח כללי/הון ראשוני נדרש 

 3,986  8,311 נכסי השקעה ונכסים אחרים

 1,763  5,445 סיכונים תפעוליים 

 411  495 ה בביטוח כלליפסיכוני קטסטרו

 21,160  35,317 סך הכל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות

, סימן 2, פרק  2של החוזר המאוחד של הממונה )חלק    5בשער  הממונה  להוראות    בהתאם(  1)
 ות המבוסס  ,"(חוזר משטר כושר פירעון חשבונאי)"  א' בדבר משטר כושר פירעון חשבונאי

הון עצמי נדרש לכושר פירעון של חברת    לענין  ,ההון  תקנותבעבר בעל ההוראות שנכללו  
 . פועלת תחת משטר כושר פירעון חשבונאיאשר  ביטוח,

כנגד   ,שווי הוגןלפי  מהחברה,  אליה    כולל את הנכסים שהועברו  ,ההון העצמי של ווישור(  2)
  .לחברההקצאת מניות 

 להלן. 16באור , ראה של ווישור מתאגיד בנקאי 2( בדבר גיוס הון משני מורכב רובד 3)

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח (  4)
 כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בתקנות דרכי ההשקעה.

 .להלן' יג 28 באורראה  של ווישור לחברה( בדבר הנפקת הון מניות )הון ראשוני בסיסי( 5)
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 ך( )המש  הון ודרישות הון - :  11באור  

 )המשך(   ניהול ודרישות הוןו.    

 : Solvency IIליישום של "ווישור חברה לביטוח בע"מ" פרטים בדבר התקדמות ההיערכות  .2

יוני   ביטוח מבוסס   2017בחודש  של חברות  כלכלי  פירעון  כושר  ליישום משטר  הוראות  פורסמו 
SOLVENCY II  (, לפיהן חברת ביטוח תקיים משטר כושר פירעון כלכלי בהתאם  רקטיבהי ד ה "  :)להלן"

 ההון.  תקנות שנכללו במסגרת הוראות ה וזאת מבלי לגרוע מחובתה לקיים את  להוראות כאמור,

פעל לתיקון תקנות ההון, כך שלאחר שחברת ביטוח תקבל את אישור יכמו כן, צויין כי הממונה  
הממונה שבוצעה ביקורת על יישום ההוראות החדשות בדוחותיה הכספיים, תקנות ההון לעניין הון  

חלק  , אך  2018ההון בוטלו בשנת    תכאמור לעיל, תקנו.  עוד  עצמי מינימלי נדרש לא יחולו עליה
 לכך  לפיכך, עד לקבלת אישור הממונהפירעון חשבונאי.  בחוזר משטר כושר  שולבו  אותיהן  מהור

  ווישור על  של חברת הביטוח,    שבוצעה ביקורת על יישום ההוראות החדשות בדוחותיה הכספיים
שנכללוחלות   חשבונאי,  ב   תההוראות  פירעון  כושר  משטר  של  חוזר  הדרגתית  להחלה  במקביל 

 .הדירקטיבה, כמפורט להלןהוראות 
 

 SOLVENCY IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  .3

יוני   בחודש  לעיל,  הוראות    2017כאמור  האירופי    ,דירקטיבההפורסמו  האיחוד  ידי  על  שאומצה 
 בכל המדינות החברות בו.  2016ומיושמת החל מינואר 

ביטוח וסטנדרטים לניהולם  הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות  
 : ומדידתם, ומבוססת על שלושה נדבכים

נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי בקרה  
( ORSAפנימיים, לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון )

 דרישות גילוי.ונדבך שלישי שעניינו 

חוזר סולבנסי מבוסס על הנדבך הכמותי לפי הדירקטיבה והוראותיה הנלוות, תוך התאמה לשוק  
 . 2016בדצמבר  31על נתוני   2017ביוני   30-בישראל והוא מיושם בישראל החל מ

 בהתאם להוראות קיימות שתי רמות של דרישות הון: 

הפ ▪ כושר  על  לשמירה  הנדרש  חברת  יההון  של  )להלןרעון  רגיש    SCR   - ה    SCR).  : ביטוח 
רעון  ילסיכונים ומבוסס על חישוב צופה פני עתיד על בסיס ההנחיות ליישום משטר כושר הפ

 . החדש. דרישה זו נועדה להבטיח התערבות מדויקת ועתית של רשויות הפיקוח

 "(. סף הוןאו " MCR :רמה מינימלית של הון )להלן  ▪

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

 .SCR -מה  45%לבין  25%שבין  

 :וזר סולבנסי כולל, בין היתר, הוראות מעבר כדלהלןח

 (SCRעמידה בדרישות ההון ) (1

וסיומה    2017ביוני,    30לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה שתחילתה ביום  ההון הנדרש  
  60%-כל שנה, החל מ  5%  -״( יעלה בהדרגה, בתקופת הפריסה״  :)להלן  2024בדצמבר    31ביום  

 .SCR  -הועד למלוא   SCR –מה 

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

 תגיע לשיעורה המלא.

כולל   1. הון רובד  2והון רובד   1לפי חוזר סולבנסי, ההון העצמי של חברת ביטוח יורכב מהון רובד 
כוללים   2והון רובד  נוסף    1נוסף. הון רובד    1הון עצמי המחושב לפי הוראות החוזר, והון רובד  

 מכשירי הון עם מנגנונים לספיגת הפסדים לרבות מכשירי הון משני נחות, הון משני מורכב והון  
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 )המשך(   הון ודרישות הון - :  11באור  

 )המשך(   ניהול ודרישות הוןו.    

 )המשך(  SOLVENCY IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס . 3

, כך  SCRשלישוני אשר הונפקו לפני מועד התחילה. החוזר כולל מגבלות על הרכב הון עצמי לעניין  
 בתקופת הפריסה(. SCR  -מה 50%) 40%לא יעלה על   2ששיעור הרכיבים הכלולים בהון רובד 

"תיקון החוזר המאוחד לעניין הוראות    2020-1-15פרסם הממונה את חוזר    2020בחודש אוקטובר  
מבוסס   ביטוח  חברת  של  כלכלי  פירעון  כושר  משטר  לחברות Solvency IIליישום  המאפשר   "

של   כבד  נטל  עם  ותיקות  לחברות  בעיקר  המתאימות  חלופיות  מעבר  בהוראות  לבחור  הביטוח 
 דרישות הון בגין עסקי העבר.

וזר אחד, בצורה מרוכזת. שינוי נוסף שעודכן  החוזר המאוחד משלב את הוראות הממונה לתוך ח
הוא אופן ההכרה של הממונה בהשקעות של חברות ביטוח באינשורטק, והגדרת המונח, לרבות 

הבסיסי של חברת    1מהון רובד    5%  - ל  0.3%  -עדכון המגבלה הכמותית להיקף ההכרה המקסימלית, מ
וטרם החלה יחס כושר פירעון כלכלי,    דוח  קיבלה הקלות מרשות שוק ההון לעניין  ווישורביטוח.  

 ג' לעיל. 1לפרטים נוספים ראה באור ליישם משטר כושר פירעון זה. 

 ווישור של חברת הבת ניהול הון   ומדיניות דיבידנד .4

חלוקת לחוק החברות,    307לעמידה במבחני החלוקה הקבועים בסעיף    ות הכלליותמעבר לדריש
דיבידנד מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם לדרישות נזילות, עמידה בכללי תקנות ההשקעה  

אוקטובר   בחודש  לעת.  מעת  הממונה  שמפרסם  נוספות  מכתב    2017והוראות  מהממונה  נשלח 
 רשאית לחלק דיבידנד חל עליה חוזר הסולבנסי,    שלאלמנהלי חברות הביטוח, לפיו חברת ביטוח  

  115%אם תעמוד ביחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש )"יחס כושר פירעון"( בשיעור של לפחות  
-לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח

 , או הוראות אחרות שיבואו במקומן.  1998

מכוח המדיניות ותוכנית ניהול ההון שאישר דירקטוריון    ,מגבלה וולונטריתעל ווישור חלה  בנוסף,  
( למועד    , "(המדיניות" להלן:  ווישור  שהיא  הדוח:  כפי  בניגוד אישור  דיבידנד  תחלק  לא  ווישור 

למדיניות, ובהתאם לאמור להלן: )א( ווישור תשאף לעמוד ביעד של יחס כושר פירעון שלא יפחת 
מההון הנדרש לאותה עת )בהתאם למשטר כושר פרעון חשבונאי או משטר כושר פרעון    120%-מ

כלכלי, לפי העניין, ובהתאם למתאר הפריסה שנקבע(. ווישור לא תחלק דיבידנד ככל שלא הושג יעד  
)ב( ווישור לא תחלק דיבידנד, עד תום שלוש השנים הראשונות לפעילותה )כלומר עד    ;ההון הנ"ל

השוטפת של    ה (; )ג( ווישור לא תחלק דיבידנד אלא לאחר שתציג רווחים מפעילות2021וכולל שנת 
את המדיניות ניתן  מיליון ש"ח במצטבר, במשך שנתיים ממועד תחילת רישום הרווחים.    10לפחות  

  יהא לשנות מעת לעת בהתאם להחלטת דירקטוריון ווישור.

  - על  שהונפק  הנדחה  ההתחייבות  לכתב  בהקשר  דיבידנד  חלוקת  על  מגבלות  על ווישור  חלות,  כן  כמו
' להלן. ווישור תהא  ג  16  בבאורבנקאי בהתאם לאמור    ידגלתא  2020  לדצמבר  28  ביום  ווישור  ידי

בכתב ההתחייבות לרבות אי   הפרה כהגדרתו  ארוערשאית לבצע חלוקת דיבידנד בתנאי שלא אירע  
ומתקיימים התנאים המנויים להלן: א. עמידה של    פירעון תשלומי קרן או ריבית במועדם וכן במידה

,  לווישורההון  שוק  ווישור ביחס כושר פירעון חשבונאי או כלכלי או יחס אחר שאושר על ידי רשות  
שקדמו    הקלאנדריותב. טרם ביצוע החלוקה בכל אחת משתי השנים    – ו      ;120%  –שלא יפחת מ  

שור על פי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים  למועד ביצוע הפעולה, הרווח הנקי השנתי של ווי 
 בכל שנה. ש"חמיליוני  5 –שלה, לא פחת מ 
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח - :  12באור  

 הרכב ההתחייבויות  . א

 בדצמבר 31 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 שייר   ביטוח משנה  ברוטו 
 אלפי ש"ח  

 17,107  61,397  71,053  210,841  88,160  272,238 ביטוח כללי )ב(

 

 ביטוח כללי . ב 

 ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים:  .1

 בדצמבר 31 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 שייר   ביטוח משנה  ברוטו 
 אלפי ש"ח  

            ענף רכב חובה
הפרשה לפרמיה שטרם  

 4,664  17,441  17,472  47,225  22,136  64,666 הורווחה 
 10,286  36,269  48,427  144,090  58,713  180,359 תביעות תלויות

 14,950  53,710  65,899  191,315  80,849  245,025 סך ענף רכב חובה 
            

            ענפי רכוש ואחרים
הפרשה לפרמיה שטרם  

 1,708  5,389  2,637  6,815  4,345  12,204 הורווחה 
 449  2,298  2,517  12,711  2,966  15,009 תביעות תלויות
 2,157  7,687  5,154  19,526  7,311  27,213 אחרים וסך ענפי רכוש  

 
סה"כ התחייבויות בגין  

ביטוח הכלולים  חוזי  
כללי )ראה במגזר ביטוח 

 17,107  61,397  71,053  210,841  88,160  272,238 להלן(  2ב
            

            הוצאות רכישה נדחות: 
 359  1,908  2,704  6,872  3,063  8,780  ענף רכב חובה

 801  2,080  216  597  1,017  2,677 ענפי רכוש ואחרים
            

 1,160  3,988  2,920  7,469  4,080  11,457 סך הכל
            

התחייבויות בגין חוזי  
כללי בניכוי ביטוח 

            נדחות:הוצאות רכישה  
 

           

 14,591  51,802  63,195  184,443  77,786  236,245 רכב חובה
 1,356  5,607  4,938  18,929  6,294  24,536 ענפי רכוש ואחרים
בחוזי  סה"כ התחייבויות 

כללי בניכוי ביטוח
 15,947  57,409  68,133  203,372  84,080  260,781 נדחות הוצאות רכישה  
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 )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח - :  12באור  

 )המשך(  ביטוח כללי    ב.

 ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן:  .2

 
 בדצמבר 31 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 שייר   ביטוח משנה  ברוטו 
 אלפי ש"ח  

            הערכות אקטואר
ד"ר סטיוארט קוטס, 

 10,735  38,567  50,944  156,801  61,679  195,368 ווישוראקטואר 
            

הפרשה לפרמיה  
 6,372  22,830  20,109  54,040  26,481  76,870 שטרם הורווחה 

            
סך כל התחייבויות  
הביטוח בגין חוזי  

ביטוח הכלולים  
 17,107  61,397  71,053  210,841  88,160  272,238 במגזר ביטוח כללי 
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 )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח - :  12באור  

 )המשך( ביטוח כללי     ב.

 : בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי, בניכוי הוצאות רכישה נדחותתנועה  .3

 

 ענף רכב חובה
 בדצמבר 31 

 
 
2020  2019  2020  2019  2020  2019 

 שייר   ביטוח משנה  ברוטו 
     אלפי ש"ח      
 

 1,076  14,591  2,340  63,195  3,416  77,786 יתרה לתחילת שנה
עלות התביעות  

המצטברת בגין שנת 
 15,920  43,259  61,225  128,622  77,145  171,881 חיתום שוטפת

שינוי ביתרות לתחילת 
שנה כתוצאה מהצמדה  

למדד ורווח השקעתי  
לפי הנחת ההיוון  

 4  25  22  111  26  136 הגלומה בהתחייבות 
עלות    שינוי באומדן

התביעות המצטברת 
בגין שנות חיתום  

 ( 354)  ( 991)   450  1,563  96  572 קודמות
סך השינוי בעלות  

 15,570  42,293  61,697  130,296  77,267  172,589 התביעות המצטברת 
תשלומים לישוב  

            תביעות במהלך השנה: 
בגין שנת חיתום  

 1,906  3,131  753  1,681  2,659  4,812 שוטפת
בגין שנות חיתום  

 149  1,951  89  7,367  238  9,318 קודמות
            

 2,055  5,082  842  9,048  2,897  14,130 סך תשלומים לשנה 
            

 14,591  51,802  63,195  184,443  77,786  236,245 יתרה לסוף השנה 

כוללות:   .1 והסגירה  הפתיחה  שטרם  יתרות  פרמיה  בחסר,  לפרמיה  הפרשה  תלויות,  תביעות 
 הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות.

עלות התביעות המצטברת הינה: יתרת תביעות תלויות, הפרשה לפרמיה בחסר, פרמיה שטרם   .2
הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות  

 .ועקיפות לישוב תביעות

בתביעות(   .3 הנרשמות  וכלליות  )הנהלה  תביעות  לישוב  עקיפות  הוצאות  כוללים  התשלומים 
 בייחוס לשנות החיתום. 
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 )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח - :  12באור  

 )המשך(  ביטוח כלליב.   

  נדחות תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי, בניכוי הוצאות רכישה   .3
 )המשך( 

 ענפי רכוש אחרים

 
 בדצמבר 31 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 שייר   ביטוח משנה  ברוטו 
 אלפי ש"ח  

 8  1,356  19  4,938  27  6,294 יתרה לתחילת שנה
עלות התביעות  

המצטברת בגין שנת 
 1,707  6,116  6,454  24,541  8,161  30,657 חיתום שוטפת

שינוי באומדן עלות  
התביעות המצטברת 

בגין שנות חיתום  
 6  183  (15)  825  (9)  1,008 קודמות

סך השינוי בעלות  
 1,713  6,299  6,439  25,366  8,152  31,665 התביעות המצטברת 

תשלומים לישוב  
            תביעות במהלך השנה: 

בגין שנת חיתום  
 1,264  4,062  3,925  13,226  5,189  17,288 שוטפת

בגין שנות חיתום  
 -  388  -  1,946  -  2,334 קודמות

            
 1,264  4,450  3,925  15,172  5,189  19,622 סך תשלומים לשנה 

            
שינוי בהפרשה לפרמיה  

שטרם הורווחה, נטו  
 899  2,402  2,405  3,797  3,304  6,199 מהוצאות רכישה נדחות

            
 1,356  5,607  4,938  18,929  6,294  24,536 יתרה לסוף השנה 
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 )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח - :  12באור  

 )המשך(  ביטוח כלליב.   

 ביטוח  ףבדיקת התפתחות הערכת התחייבות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות, בענ .4

 רכב חובה 

 2020בדצמבר    31ליום    ברוטו 
 שנת חיתום   
 סה"כ  2020  2019  2018  

 ח  "אלפי ש  תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף שנה:
   4,812  2,659  522  לאחר שנה ראשונה

     11,676  760  לאחר שנתיים 
       1,061  לאחר שלוש שנים 

         
בסוף )כולל תשלומים( אומדן תביעות מצטברות  

 השנה:
        

   171,881  77,145  3,938  לאחר שנה ראשונה *(
     77,826  4,060  לאחר שנתיים 

       4,087  לאחר שלוש שנים 
         

     ( 681)   (149)  עודף/ )חוסר( ביחס לשנה ראשונה 
     ( 0.9%)   (3.8%)  שיעור סטיה ביחס לשנה ראשונה, באחוזים 

 253,794  171,881  77,826  4,087  2020בדצמבר  31עלות תביעות מצטברות ליום 

 17,549  4,812  11,676  1,061  2020בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה  
 2020בדצמבר    31בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום 

 
3,026  66,150 

 
167,069  236,245 

  נה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי ואומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראש  *(  
 הוצאות רכישה נדחות.

 
 2020בדצמבר    31ליום    שייר 

 שנת חיתום   
 סה"כ  2020  2019  2018  

 ח  "אלפי ש  תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף שנה:
   3,131  1,906  522  לאחר שנה ראשונה

     3,786  671  לאחר שנתיים 
       742  לאחר שלוש שנים 

         
אומדן תביעות מצטברות בסוף )כולל תשלומים( 

 השנה:
        

   43,259  15,921  1,598  לאחר שנה ראשונה *(
     14,949  1,248  לאחר שנתיים 

       1,253  לאחר שלוש שנים 
         

     972  345  עודף/ )חוסר( ביחס לשנה ראשונה *(
     6.1%  21.6%  שיעור סטיה ביחס לשנה ראשונה, באחוזים 

 59,461  43,259  14,949  1,253  2020בדצמבר  31עלות תביעות מצטברות ליום 

 7,659  3,131  3,786  742  2020בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה  
 2020בדצמבר    31בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום 

 
511  11,163 

 
40,128  51,802 

  נה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי ואומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראש  *(  
 הוצאות רכישה נדחות.
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 )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח - :  12באור  

 )המשך(  ביטוח כלליב.   

 נתונים בדבר שנות חיתום בענף רכב חובה .5

 שנת חיתום  
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       : 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום   לתקופה מצטברת

 4,123  640,84  196,282  פרמיות ברוטו
 ( ,3922)  2,042  5,107  כולל בשייר בגין שנת החיתום מצטבר עד למועד הדוח רווח )הפסד(  

השפעת ההכנסות מהשקעות על הרווח )ההפסד( הכולל בגין שנת 
 742,2  910  החיתום

 
195 

 

 הרכב רווח )הפסד( כולל בשייר בענף ביטוח רכב חובה .6

  

רווח  
 (הפסד)

כולל בגין 
שנת 

חיתום 
  שוטפת

רווח  
)הפסד( 

כולל בגין 
שנות  
חיתום 
  קודמות

רווח  
)הפסד( 

ין גכולל ב
שנת 

חיתום 
  שוטפת

רווח  
)הפסד( 

כולל בגין 
שנות  
חיתום 
 קודמות

 שייר   ברוטו  
 אלפי ש"ח   

 לשנה שהסתיימה  
         בדצמבר: 31ביום 
2020  1,626   (1,097 )  5,107  1,120 
2019  (2,208 )  56  946  243 
2018  (2,702 )  -  (2,659 )  - 
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   מסים על ההכנסה - :  13באור  

 חוקי המס החלים על החברה . א

 כללי  .1

.  1961-, התשכ"א(נוסח חדש)קבוצה חל מס חברות בהתאם לפקודת מס הכנסה  העל הכנסות  
הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך  . ווישור  2018הוגדרה כעוסק בחודש מאי    החברה

. המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס 1975-מוסף, התשל"ו
 רווח.

 הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח .2

 הסכם עם שלטונות המס

( המתחדש  "הסכם המס"   :להלן)  בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס קיים הסכם
 . לענף תומתעדכן מדי שנה, המסדיר סוגיות מס ייחודיו

ולאמור אין השפעה מהותית    יםנערכו בהתאם לעקרונות האמור  של ווישור  הכספיים  הדוחות
 .שור אינה חלק מהתאחדות חברות הביטוחיעל תוצאות המס של ווישור, כמו כן וו

 

   ההכנסות של החברהשיעורי המס החלים על  ב.   

  , ווישור המהווה את עיקר פעילות הקבוצהובכללם  וסדות כספיים  מהמס הסטטוטורי החל על   .1
 .מורכב ממס חברות וממס רווח

דצמבר .2 המדיניות 2016  בחודש  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  אושר   ,
 חת מס חברות פ, אשר במסגרתו הו2016  –(, התשע"ז  2018  –ו    2017הכלכלית לשנות התקציב  

  2018החל מחודש ינואר    23%ולשיעור של    2017החל מחודש ינואר    24%  –ל    25%משיעור של  
 ואילך.

  הינו   ואילך  2018לשנת    בהתאם לשיעור מס החברות בישראל  שיעור המס החל על החברה .3
23%.   

 :, שהינה מוסד כספיחברת הבת ווישורלהלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על  .4

 שיעור מס    

 

 כולל שיעור  שיעור 
 במוסדות  מס  מס 

 כספיים רווח חברות  
 % שנה
 34.19 17.00 23.0 ואילך   2018

 רווח והפסד ותעל ההכנסה הכלולים בדוח מסים . ב 

   בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח  

 137  322 מסים שוטפים
 

- 

 ( 1,040)  2,001 מסים נדחים )הטבת מס( 
 

(489 ) 

 2,323  (903 ) 
 

(489 ) 
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   מסים על ההכנסה - :  13באור  

 מסים נדחים  . ג

 :ההרכב

 
הטבות  
  לעובדים 

הפסדים  
שוטפים  
 ואחרים 

 
רכוש קבוע  

ונכסים בלתי  
 סה"כ  מוחשיים 

 אלפי ש"ח 

 -    -    -    -   2018בינואר  1יתרת נכס מס נדחה ליום  

 489  -    489  -   שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

 489  -   2018בדצמבר   31יתרת נכס מס נדחה ליום  

 

  -  489 

 1,040  (293)  861  472 נזקפו לרווח והפסד שינויים אשר 

 1,350  472 2019בדצמבר   31יתרת נכס מס נדחה ליום  

 

(293)  1,529 

 ( 1,069)   118 שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
 

 (1,050 )   (2,001 ) 

 281  590 2020בדצמבר  31יתרת נכס מס נדחה ליום 

 

 (1,343 )   (472 ) 

 

 בדצמבר   31ליום   

 

2020  2019 

 אלפי ש"ח

 1,529  716   מסים נדחים נכסי 

 -  ( 1,188)  התחייבויות מסים נדחים 

 מס תיאורטי  . ד

בדוח    וההוצאות, הרווחים וההפסדים  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות  התאמה  תלהלן מובא
מסים  , לבין סכום  כספייםשיעור המס הסטטוטורי החל על מוסדות  במס לפי    יםהיו מתחייברווח והפסד  

 : שנזקף בדוח רווח והפסדעל ההכנסה ו/או ההפסד 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 

2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח 

 ( 1,272)  4,551 לפני מסים על ההכנסהרווח )הפסד( 
 

(4,715 ) 

 34.19%  34.19%   החברההחל על העיקרי שיעור המס הסטטוטורי 
 

34.19% 

 ( 435)  1,556 מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל  (מסחיסכון מס )
 

(1,612 ) 

    עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת  מהגורמים הבאים:
 

 
 206  304  100 התאמה בגין שיעור מס נמוך יותר של החברה שאינה חברת ביטוח

 6  15  5 הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
 -  357  117 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

 321  -     -    הפסדים שאינם מועברים לצרכי מס רווח 
 -     ( 1,144)  -    הפסדים לצרכי מס משנים קודמות, בגינם נרשמו מסים נדחים 

 590  -     571 הפסדים לצרכי מס בגינם לא נרשמו מסים נדחים 
 -    -     ( 26)  שינוי בהפרשים זמניים ואחרים

      

 ( 903)  2,323 )הטבת מס( מסים על ההכנסה
 

(489 ) 

 10.4%  51.0% שיעור מס אפקטיבי ממוצע 
 

- 
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   התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו - :  14באור  

ארוך  לטווח  אחרות  הטבות  העסקה,  סיום  לאחר  הטבות  קצר,  לטווח  הטבות  כוללות  לעובדים  הטבות 
 . פיטוריןוהטבות בגין 

 הטבות לאחר סיום העסקה 

העבודה   פיטוריבישראל  דיני  פיצויי  התשכ"גוחוק  "  1963-ם,  פיטורים)להלן:  פיצויי  את   "(חוק  מחייבים 
לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, הקבוצה  

בשל כך מטופלות כהטבות לאחר  הקבוצה  כמתואר להלן. התחייבויות  לחוק פיצויי פיטורים    14לפי סעיף  
   . סיום העסקה

בתוקף ומבוסס על משכורת  בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה  הקבוצהחישוב התחייבות 
 . העובד ותקופת העסקתו אשר לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הפקדה  
 מוגדרת כמפורט להלן:

 כניות להפקדה מוגדרתת

פיו הפקדותיה השוטפות של  -, עלםלחוק פיצויי פיטורי  14סעיף    לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי
לעובדים,   הקבוצה נוספת  פוטרות אותה מכל התחייבות  ביטוח,  ו/או בפוליסות בחברות  פנסיה  בקרנות 

הפקדה   תוכניות  מהוות  תגמולים  בגין  הפקדות  וכן  אלו  הפקדות  לעיל.  כאמור  הסכומים  הופקדו  בגינם 
  2019 תשנב)₪  אלפי    439 לסך של  2020בשנת  כניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו  מוגדרת. ההוצאות בגין תו

 , ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות.(ח"שאלפי  310

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל  
 . כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים הקבוצהעל ידי 

 

 הרכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים נטו  . א

לחוק    14מוגדרת אשר חלים עליה תנאי סעיף  נכללים במסגרת תוכנית הפקדה    הקבוצהכל עובדי   .1
 . פיצויי פיטורין

  993 –   2019בדצמבר  31)ליום   ח "שאלפי   1,023 ו הינ  2020בדצמבר  31ליום  הקבוצה סך התחייבות  .2
ובהתאם להסכמי דירקטוריון ווישור  . ההפרשה הינה בגין דמי הסתגלות למנכ"ל ויו"ר  (ח"שאלפי  

 ה' להלן(.  25העסקה שנחתמו עימם )לפרטים נוספים ראה באור 

  704  הינו   בגין הטבות לזמן קצר, הפרשה לחופשה  2020בדצמבר    31ליום  הקבוצה  סך התחייבות   .3
 . , אשר מוצגים במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות(ח"שאלפי    342  -  2019בדצמבר    31)ליום  ₪  אלפי  

 

 הנוכחי של ההתחייבות שינויים בערך  ה . ב 

 
   
 אלפי ש"ח   

   

 575  2019 בינואר 1יתרה ליום  
   

 418  : עלות שירות שוטף  – 2019תוספות בשנת 
   

 993  2019בדצמבר  31יתרה ליום  
 30  עלות שירות שוטף:   – 2020תוספות בשנת 

 1,023  2020בדצמבר  31יתרה ליום  
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 ויתרות זכות זכאים  - :  15באור  

 בדצמבר 31ליום  

 

2020  2019 
 אלפי ש"ח 

  חברות ביטוח ותווכני ביטוח:
  

 36,150  107,764 פיקדונות של מבטחי משנה 

 25,556 חשבונות אחרים
 

10,958 

 133,320 סך כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח
 

47,108 

 12,709 רמיות ותשלומים מראשפ
 

11,033 

 7,469 רכישה נדחות בגין ביטוח משנההוצאות 
 

2,920 

 2,656 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת 
 

820 
 3,646  5,313 והוצאות לשלם נותני שירותים  ,ספקים

 187  475 מוסדות ורשויות ממשלתיות
 208  2,096 סוכני ביטוח ואחרים

 1,584  1,584 צדדים קשורים 

 165,622 
 

67,506 
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 התחייבויות פיננסיות - :  16באור  

 בדצמבר 31ליום  

 
2020  2019 

 אלפי ש"ח 

 5,374 להלן( 'א יף)ראה סע  התחייבות בגין חכירה
 

6,177 

 1,129 להלן(ב' צדדים קשורים )ראה סעיף 
 

1,503 

 10,000 )ראה סעיף ג' להלן( מתאגיד בנקאי נדחה התחייבות כתב
 

- 

 16,503 
 

7,680 

החברה   . א משרדי  של  מימונית  חכירה  בגין  מופחתת.ההתחייבות  בעלות    לאמור   בהמשך  מוצגות 
נכס שהינו זכות    2019לינואר    1)חכירות(, החברה רשמה ביום    IFRS16' בדבר יישום  זט.3  בביאור

אלפי    6,395התחייבות בגין חכירה, בגובה של    – השימוש בנכס בחכירה, מול התחייבות פיננסית  
 ש"ח.

"מ החוזי של החכירה עומד למחבהתאם    העתידיים  החכירה  תזרימי   להיוון  ששימש  הריבית  שיעור 
שנים )תקופה ראשונה    9.5הינו עד    כירהך החיים של תקופת הח ריבית ריאלית שנתית. אור  5%על  

 שנים כל אחת(.   3שנים ועוד שתי תקופות אופציה של   3.5  –של כ 

נחתם נספח להסכם בדבר הקטנת דמי השכירות לתקופה    2020הרבעון הראשון של שנת    במהלך
הנכס   בערךקיטון(  של השנתיים הראשונות והארכת תקופת השכירות הכוללת בשנה. השינויים )ה 

אלפי    516  -  כ   עמדו על  2020במהלך שנת    שנרשמומצד אחד ובמקביל בערך ההתחייבות מצד שני,  
 ש"ח.

ע"ס   . ב  קרן  בסכומי  בעלים  הלוואות  כוללות  פיננסיות  ההלוואות   1,450התחייבויות  ש"ח.    אלפי 
דת מס הכנסה )י( לפקו3נושאות ריבית שנתית בשיעור הריבית המינימלית בהתאם לאמור בסעיף  

אחד  בתשלום  יתבצע  וריבית(  )קרן  ההלוואות  פירעון  לעת.  מעת  שתתעדכן  כפי  חדש[,  ]נוסח 
נפרע חלק בתקופת הדוח   .2021ביוני    30בתוספת הפרשי הצמדה, אך בכל מקרה לא יאוחר מיום  

 לפרטים נוספים ראה באור   .אלפי ש"ח מתוך יתרת קרן הלוואות הבעלים )נטו(  400יחסי בסך של  
 להלן.  25

כתב   הנפקתהתקשרה עם תאגיד בנקאי ישראלי לצורך    הבת ווישור   החברה  2020בדצמבר    28ביום   . ג
שנים, עם אפשרות לפירעון    8  -מיליוני ש"ח, שתקופת פרעונו הינה ל  10התחייבות נדחה בסך  

היתרה  .  "(הנדחה  ההתחייבות   כתב)להלן: "  כתב ההתחייבות  הנפקתשנים ממועד    5מוקדם לאחר  
בלתי מסולקת של קרן כתב ההתחייבות הנדחה נושאת ריבית שנתית קבועה, לא צמודה, בשיעור  ה

  5-תבצע השקעה הונית בווישור בסכום שלא יפחת מת  2021בדצמבר    28. ככל שעד ליום  5%של  
לא תממש את זכותה לבצע    ווישור-ומיליון ש"ח יופחת שיעור הריבית האמור בחצי אחוז. היה  

  ווישור , תשלם 2025בדצמבר  28לפני יום  הנדחה מלא או חלקי( לכתב ההתחייבות פדיון מוקדם )
נוספים ליתרת התקופה ההלוואה.    2%בשיעור של    הנדחה  תוספת ריבית על קרן כתב ההתחייבות

בימים   שנתיים  חצי  בתשלומים  תשולם  האמורה  ו  28הריבית  אחת    28- ביוני  כל  של  בדצמבר 
הון  כההכרה בחוב הנ"ל    .2025ככל שלא בוצע פדיון מוקדם בשנת    ,)כולל(  2028ועד    2021מהשנים  

נעשית על פי הוראות הממונה על רשות שוק ההון בהתאם לשורה של תנאים שהוגדרו    2רובד  
בין   שיידחה    ווישורבהסכם  יכול  זה  התחייבות  כתב  פי  על  הקרן  פירעון  כי  הבנקאי  לתאגיד 

 . בהתקיים נסיבות משהות

, נדרשה החברה להתחייב להשלים את סכומי הריבית )בלבד( הנדחה  התחייבותאגב העמדת כתב ה
, זאת על ידי ווישור, ככל שאלו לא יפרעו במועדם על ידי  הנדחה  הנצברים על כתב ההתחייבות

 לווישור.הזרמה של הסכומים הנ"ל 

  2019בדצמבר    31וליום    2020בדצמבר    31  השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות לעיל ליום . ד
 קרוב לערכן בספרים.
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   פרמיות שהורווחו - :  17באור  

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 2020בדצמבר  31
 שייר   ביטוח משנה  ברוטו  
 אלפי ש"ח   
       

 67,554  ,426170  237,980  *(   סה"כ פרמיות בביטוח כללי 
 16,458  33,931  50,389  שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה    - בניכוי  

       
 51,096  ,495136  187,591  סה"כ פרמיות שהורווחו

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 2019בדצמבר  31
 שייר   ביטוח משנה  ברוטו  
 אלפי ש"ח   
       

 22,779  77,602  100,381  *( *   סה"כ פרמיות בביטוח כללי 
       

 5,267  17,519  22,786  שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה    - בניכוי  
       

 17,512  60,083  77,595  סה"כ פרמיות שהורווחו

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 2018בדצמבר  31
 שייר   ביטוח משנה  ברוטו  
 אלפי ש"ח   
       

 1,216  2,849  4,065  סה"כ פרמיות בביטוח כללי
       

 1,105  2,590  3,695  שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה    - בניכוי  
       

 111  259  370  סה"כ פרמיות שהורווחו
  מסך הכנסות    10%שלושה ציי רכב, שהיקף הפרמיות שהתקבל מהם בענף רכב חובה עולה על    לווישור  2020*( בשנת  

 . 20%, מתוכם אחד עולה על ווישור

מסך הכנסות   10%שלושה ציי רכב, שהיקף הפרמיות שהתקבל מהם בענף רכב חובה עולה על  לווישור 2019בשנת **( 
   .20%, מתוכם שניים שהפרמיה שלהם עולה על  ווישור
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 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון - :  81באור  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 

2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח 

רווחים מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן  
    תלויות תשואה, הון ואחרים

  

רווחים )הפסדים( מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית, 
    הצמדה, הפרשי שער ודיבידנד בגין: הפרשי 

  

נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו  
 1,621  ( 854)  בעת ההכרה לראשונה  

 
- 

 4  78  335 נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים
פיננסים  מנכסים  הצמדה  והפרשי  ריבית  הכנסות 

 1,129  2,542 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 

31 

 -  109  174 הכנסות מדיבידנד 

 35  2,937  2,197 סך הכל רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון  

 

 

 הכנסות מעמלות - :  91באור  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 

2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח 

רכישה   בהוצאות  שינוי  בניכוי  משנה,  ביטוח  עמלת 
 18,851 ביטוח משנה נדחות בגין

 

8,871 

 

45 

 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר - :  20באור  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 

2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח 

      

 167,441 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו  
 

69,458 
 

843 
ובשינוי   בתשלומים  המשנה  מבטחי  של  חלקם 

 בהתחייבויות בגין  
 130,079 חוזי ביטוח 

 

55,460 

 

251 
 ביטוח חוזי בגין בהתחייבויות ושינוי תשלומיםסה"כ  
 37,362 בשייר 

 
13,998 

 
592 
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 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות - :  12באור  

 

 הנהלה וכלליות הוצאות  - :  22באור  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
 2020  2019  2018 
 י ש"ח פאל 
      

 ,6662  9,555  11,906 ונלוות   עבודה שכר
 822  3,409  3,890 פחת והפחתות

 864  2,210  151,4 אחזקת משרדים ותקשורת 
 -      2,786  12,526 שיווק ופרסום

 983  1,302  4,008 ייעוץ משפטי ומקצועי 
 53  1,728  069,2 אחרות 

 388,5  20,990  038,55   סה"כ )*(
      

      בניכוי: 
  סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות

 4,629 ותשלומים בגין חוזי ביטוח  
 

2,351 
 

 536 
סכומים שסווגו בסעיף עמלות, הוצאות  

 027,20 שיווק והוצאות רכישה אחרות 
 

12,836 
 

 7141, 
      

 138,3  5,803  6,721 הוצאות הנהלה וכלליות  
      

 )*( הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות  
 6,958 מיכון בסך:  

 
4,865 

 
1,404 

 
  

 
 

  

 

  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 

2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח 

      

 1  1,034  3,037   עמלות רכישה

 27,200 הוצאות רכישה אחרות
 

12,836 
 

1,714 
 ( 559)  ( 3,521)  ( 7,377)  ברוטו נדחותרכישה  שינו בהוצאות

 22,860 סה"כ עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 

10,349 
 

1,156 
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   למניה רווח )הפסד(  - :  32באור  

 רווח בסיסי למניה  . א

הרווח   התבסס על 2018- ו  2019,  2020בדצמבר   31חישוב הרווח הבסיסי למניה לשנים שהסתיימו ביום  
הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות ו  ש"חאלפי    2,228ך של  סהמיוחס לבעלי המניות ב  2020לשנת  

בהתאמה, מחולק בממוצע המשוקלל    2018  - ו  2019בגין השנים  אלפי ש"ח    4,226  -ו   ש"חאלפי    369בסך של  
 של מספר המניות הרגילות שבמחזור בכל אחת מהשנים כדלהלן:

 

 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

 

 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   

 2020  2019  2018 

 מספר מניות ביחידות  

 111,675  125,722  125,722 בינואר   1יתרה ליום  

 4,984     -               -           השפעת הנפקה )רכישה( עצמית של מניות, נטו

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות  ששימשו  
 116,659  125,722  125,722 לצורך חישוב רווח בסיסי למניה 

 

 למניה   מדולל רווח   . ב 

 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות )מדולל(

 

 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   

 2020  2019  2018 

 מספר מניות ביחידות  

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות  ששימשו  
 116,659  125,722  125,722 לצורך חישוב רווח בסיסי למניה

    -            2,609  2,752 כתבי אופציה למניותהשפעת 

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות  ששימשו  
 116,659  128,331  128,474 לצורך חישוב רווח המדולל למניה
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   ניהול סיכונים - :  42באור  

ענהקבוצה  פעילויות   את  הכולל  כללי,  ביטוח  רכב  פבתחום  רכוש,  רכב  הביטוח  אחרי  ורכוש  , חובה 
חושפות אותה למגוון סיכונים שהעיקריים בהם הינם: סיכונים ביטוחיים, סיכוני שוק וסיכוני אשראי.  
וסיכונים   נזילות, סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים, סיכוני מוניטין  נלווים סיכוני  לסיכונים אלה 

 .עסקיים

לאופן החיש  בדומה  נעשו  שוק  לסיכוני  הרגישות  ליום  מבחני  וההתחייבויות  הנכסים  על מצבת  ובים, 
 . הדיווח

 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים . א

פועלת לניהול סיכונים אשר יוודא קיומם של תהליכים לזיהוי, הערכה, מדידה, ניהול וניטור    קבוצהה
אלה, תוך  חשיפה מבוקרת לסיכונים  לאפשר, ככל הניתן,    של סיכונים, באופן יזום ומתוכנן על מנת

בדרישות על  עמידה  ושמירה  החברה  הרגולטוריות  של  העסקיים  שלהיעדיה  המוניטין  על  ועל    , 
 .איתנותה הפיננסית

ניהול  הרישיון  קבלת  הליכי  במסגרת  קבוצה ה  שערכה  סיכונים  לניהול   למתווה  בהתאם מדיניות   ,
,  קבוצהה של    והאסטרטגיה  התשתיתיים ,  העסקיים  התהליכים  לבניית  במקביל  גובשה הסיכונים  

,  סיכונים  ניהולעקרונות שונים ל  מיישמת  החברה.  2020ווישור במהלך שנת  במוסדות    כנדרש  ואושרה
 : היתר  ובין

ניהול  ו  בקרהתאגידי הבנוי על שלושה קווי הגנה: הנהלות התחומים העסקיים, גורמי    ממשל -
 .סיכונים וביקורת פנימית

ברורה של חלוקת אחריות והאצלת סמכויות בנוגע לפעולות הכרוכות בנטילת סיכונים   הגדרה -
 .בקבוצה עסקייםעל הגורמים ה

 חשיפה לסיכונים ותקרות מגבלותקביעת  -

ניטור סיכונים ו  הערכהזיהוי, מדידה,  לפעולות    הכוללת,  ראשונית  סיכונים   ניהול  מסגרת  יישום -
 . ומוקדי סיכון חדשים

, הסיכונים  על  הבקרו  פיקוח  אמצעי  והסדרת  ברורים  בנהלים  המעוגנת  פנימית  בקרה  סביבתקיום   -
ו/או העברת הסיכונים לגורם אחר והגבלתם לרמה שנקבעה מראש.  המאפשרים פיזור, קיזוז 

מחוייבת    קבוצהשה,  שונים  מדיניות  מסמכיוהגדרת    נהלים  יישוםלקידום    פעלה  הקבוצהכי    יצויין
. מטבע הדברים, מאחר ומדובר  החלות על חברת הבת כמבטח   הדין  ראותהוליישם בהתאם ל

בשלבים,   נבניתשכזו    פעילות בראשית דרכה,    בפעילות של מבטח במסגרת חברת הבת שהינה 
 . לטפל אמוריםהם  שבה החשיפה ומהות םבהתאם לחשיבות

  מנהל , גם לתפקיד  מהממונה  שהתקבלה  להקלה  בהתאם,  מונה,  ווישור-ו  החברה  של  הכספים  מנהל
ווישור  הסיכונים עד    וזאת,  של  של  שניםלתקופה  של    ארבע  המבטח  רישיון  קבלת    ווישורמיום 

החברה   שקיבלה  ההקלה  תקופת  להארכת  לארבעמהממונה  )בהתאם    16ביום    שנים  משנתיים 
  תוך  פועלהסיכונים והיכרותו המקצועית עם הנושא,    כמנהל  בכובעומנהל הכספים  .  (2020בפברואר  

אקטואר הבין היתר,  ו,  אחרים  תפקיד  בעליבשיתוף עם    ועובד,  הסיכונים  של  אובייקטיבית  ראייה
של   בע"מ  פסגות  – ההשקעות    תיק מנהל    של  הבקרה  יחידת,  ווישורהממונה  ערך  )להלן:    ניירות 

בהתאם להתקשרות במיקור    ווישורשהינה מנהלת תיק ההשקעות נוסטרו של    , "(ערך  ניירות   פסגות "
 .ועודציות מנהלת "(, חטיבת השקעות "להלן: חוץ )

,  הערכה,  לזיהוי  עבודה  תהליכי  של  קיומם  לוודא  אחריות,  היתר  בין,  כוללים  הסיכונים  מנהל  תפקידי
  חדשים  ומוצרים  פעילות  בתחומי  הגלומים  לסיכונים  והתייחסות,  סיכונים  של   ודיווח  מדידה

 . משמעותיות ובעסקאות

  תהליכי  על   וכן  סיכונים   נטילת  המערבות  עסקיות  פעולות   על   פקחל  הינו   דירקטוריון ה  מתפקידי  אחד
ואסטרטגיות בתחום ניהול הסיכונים כולל, בין    יניות, באמצעות הגדרת מדבקבוצה  הסיכונים ניהול

  ולגבולות   לנהלים  הציות  אופן  וכן,  לסיכונים  חשיפה  מגבלותהיתר, נהלים בעניין ניהול סיכונים ו
 .הליכים אלו בגיבוש  מצויה  הקבוצהכאמור לעיל, . שנקבעו  החשיפה

על בסיס תקופתי, בהשתתפות מנהלי התחומים   שיתכנסלניהול סיכונים,    ם פורו  מתוכנן   ווישורב
  תחום   מנהל,  התביעות  מנהל,  והסיכונים  הכספים  מנהל"ל,  המנכ   את  הפחות  לכל  שיכלולרלבנטיים,  ה

 .המשפטית  והיועצת מידע מערכות מנהל, הכללי הביטוח
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 )המשך(   ניהול סיכונים- :  24באור  

 )המשך(  תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים . א

כלי בקרה בתחומי הסיכון    להגדרתבאמצעים    ומשקיעהומדיניות,    מטרותליישום    מחוייבת  ווישור
ו עבודה,    בניה השונים,  תהליכי  של  נהלי  מוסדריםשמראש  כן,  עבודה  באמצעות  כמו    הקבוצה . 

 משאבים במחשוב ובתהליכי עבודה בתחום ניהול הסיכונים, תוך ציות לרגולציה שפורסמה.   משקיעה 

 ואשראי  נזילות, שוק סיכוני

 –על ידי מנהל תיק ההשקעות של החברה  במיקור חוץ  מתבצעת    הקבוצהשל    ההשקעותפעילות  
ולחוזרי    מתבצעת  עילותפה.  ערך  ניירות  סגותפ ההשקעה  לתקנות  ניהול    הרשות בכפוף  בנושא 

בנושא    ממונה. חוזרי השל ווישור  הדירקטוריון   מתווהסיכוני אשראי, ובהתאם למדיניות שו  השקעות
סיכוני   ומטרתם ו  השקעותניהול  ותפעולית  מקצועית  ניהולית,  לתמיכה  תשתית  מתווים  אשראי 

כי   יובהר.  המבטח, להם חשוף  זה  מסוג  םלהבטיח קיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח לניהול סיכוני 
ניירות   פסגות של  השונות  במחלקותמקיימת את דרישות הרגולציה בנושא תוך הסתייעות  הקבוצה

 .ערך

נועדו לצמצם את הנזק שעלול להיגרם כתוצאה משינויים  ששונות לחשיפות לסיכוני שוק,    מגבלות
לא צפויים בשווקים, מתייחסות, בין היתר, לתקרות השקעה במניות, קרנות ונדל"ן, לחשיפה מרבית 

זרי הצמדה,  לאגרות חוב קונצרניות בהתאם לדירוג, לחשיפה מרבית להשקעה בודדת, לחשיפה למג
מגבלות חשיפה ללווה בודד ולקבוצת לווים וכן מגבלות על מתן אשראי בהתאם לסוגי בטחונות, 

 .החלות על ווישור  "ב. מדיניות ניהול סיכוני השוק כפופה גם לתקנות ההשקעהוכיוצחשיפה לריבית,  

המה  הכלי שונים,  קיצון  תרחישי  באמצעות  בעיקר  נעשה  השוק  סיכוני  למדידת  ווים  המרכזי 
אפשרי   להפסד  של  אינדיקציה  ההשקעות   על  מבוססים  אלה   תרחישים.  (נוסטרו)  הקבוצהבתיק 

  לשינויים  בהתאמה  תקופתית  מתעדכנים  בבסיסם  וההנחות  היפותטיים  או  היסטוריים  אירועים
הנובעות ממאפייני   תוך   , התיק  ובמאפייני   הסיכון  בגורמי,  הכלכלית  בסביבה התייחסות לחשיפות 

 (.ALMהנכסים לעומת ההתחייבויות )

ידי  - על  אושרהלסיכוני אשראי בחשיפה למבטחי משנה, מדיניות החשיפה למבטחי משנה    בהתייחס
 .בעניין זה הממונה, וזאת בהתאם לחוזר ווישור  דירקטוריון

בדבר החשיפה לסיכוני שוק ראה   לפירוט . להלן' ו סעיף ראה אשראי לסיכוני החשיפה בדבר לפירוט
 ' להלן.ד סעיף' להלן. לפירוט בדבר החשיפה לסיכוני נזילות ראה ג סעיף

 תפעוליים  סיכונים

אפקטיבית  בקרה  העדר  או  מכשל  כתוצאה  אחרת  הפרה  או  להפסד  סיכון  הנו  התפעולי  הסיכון 
לארגון.  רשמקו חיצוני  ארוע  או  מערכות  תהליכים,  באנשים,  העיקריים  הסיכונה  התפעוליים  ים 

, ומיושמים בשיטות העבודה,  ידי המנהלים האחראים על הפעילויות השונות-מנוהלים עלקבוצה  ב
 .כך שמתחילת פעילותה, מוגדרים תהליכי עבודה מובנים וסדורים, המצמצמים חשיפות

 ציות וסיכוני  משפטי סיכון

ממונה על   ווישורבפועלת    ,למלא אחר דרישות החוק  הקיים את אחריותל  קבוצהלסייע  מנת ל  על
ואכיפה של  ציות  המשפטית  היועצת  שהינה  ים  המשפטי  ניםהסיכו  של  השוטף  םניהול  .קבוצהה , 

 המוסמכים   לאורגניםשל היועצת המשפטית    שוטף  משפטי  ייעוץ  במתן  בעיקר  מתבטא  וסיכוני הציות,
  הידע   בניהול,  התקשרות  מסמכי  בהכנת , קבוצהה  בפעילות  הכרוכים  השונים  בנושאים  קבוצה ב

  אשר,  לסוגיהם  ורגולציה   דין  הוראות  בשינוי   הרלבנטיים  הגורמים  עדכון  זה   ובכלל ,קבוצהב  המשפטי
,  קבוצהבוהמסמכים    הנהלים  ,ההסכמים  מערך  בהתאמת,  הקבוצה  עבודת   על  השלכה  להם  יש

החלה במיפוי סיכוני הציות שלה  ווישור    .קבוצה ה  נגד  טיותפהמש  התביעות  ובריכוז  אלה  לשינויים
 וניהול תוכנית הציות. 
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 )המשך(   ניהול סיכונים- :  24באור  

 )המשך(  תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים . א

 וסייבר  מידע אבטחת סיכוני

פועלת במיוחד בתחום הקבוצה  נשען על מערכות מידע שונות ולפיכך  הקבוצה  חלק מהותי מפעילות  
בפרטיות.   פגיעה  או  מידע  לזליגת  הנוגעים  סיכונים  להקטנת  והסייבר  המידע   בהתייחסאבטחת 

מידע אבטחת  דירקטוריווסייבר  לסיכוני  מידע,  ווישור    ן,  מערכות  מדיניות  ואישר  מדיניות אימץ 
 . וסייבר וכן מדיניות פעילות בענן בנושא אבטחת מידע

הקבוצה מסתייעת בספקים נותני שירותים מומחים בתחום אבטחת מידע וסייבר ומבצעת סקרים 
 תקופתיים לרבות מבחני חדירה למערכות. 

)  תנערכ  קבוצהה משבר  בעת  פעילות  הערכות  DRPלהמשך  מישורים:  בשני  עסקית  והמשכיות   )
 .הקבוצה של  הראשיים במשרדיהאירוע קטסטרופה לנפילת מערכות המחשוב והערכות ל

 מאסון תשעת חירום והתאוששו סיכוני

אישרה תכנית המשכיות עסקית והתאוששות מאסון  ווישור  ,  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  
ביחס  לרבות לשעת חירום,  נהליםהוגדרו  ווישור בועדכנה את פנקסי החירום שלה. עוד קודם לכן, 

סייבר,  ל ,  בנוסף"ל.  הנ  האירועים  מן  אחד  כל  קרות  עם  ההתנהלות  אופןאת    יםהמסדיראירועי 
 נבחרים   לוגיסטיים  תהליכים  מתורגלים  בו)קטסטרופלי(,    משבית  לאירוע  תרגולים  מתבצעים
פבשבענן  החלופי  מהאתר  מרכזיות  ומערכות  תוכנות  ומופעלות חודש  במהלך  ערכה    ,2020ואר  ר. 

הערכות החברה להתפשטות נגיף   לעניין תרגיל לשעת חירום המדמה אירוע של רעידת אדמה.  ווישור  
   להלן.  28הקורונה בארץ ובעולם ראה באור 

 דרישות חוקיות  .ב

 :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

הסיכונים המהותיים שזוהו לפי אמות מידה  כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של  
 ., בין היתר באמצעות תרחישיםשיוגדרו על ידי המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו

הערכת ההון העצמי הנדרש )ההון הכלכלי( מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים המהותיים תוך  
 .התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים

בדבר  של המבטח  , לדירקטוריון ולוועדת ההשקעות  של הגוף המוסדי  כללידיווח תקופתי למנהל ה
 .הסיכונים

ידי דרישות רגולטוריות אשר פורסמו במהלך השנים האחרונות, -מונחה על  בקבוצהניהול הסיכונים  
 : הכוללות, בין היתר

 .ניהול סיכונים בגופים מוסדיים 10החוזר המאוחד, פרק  -

 .הערכתם והבקרה עליהם , סיכוני אשראי הוראות לניהול -

 .בנושא ניהול החשיפה למבטחי משנה הוראות -

לטיפול בקטגוריות ספציפיות של סיכונים תפעוליים: מעילות והונאות, אבטחת מידע,    הוראות -
 (SOX).ובקרה על דיווח כספי   , ניהול המשכיות עסקית, סיכוני ציותסיכוני טכנולוגיות מידע

הקלות   - בוישור  ו שלעניין  לעמידה  בקשר  מבוסקיבלה  כלכלי  פירעון  כושר  משטר  ס הוראות 
Solvency II ג' לעיל. 1, ראה באור 

שנקבעו    הקבוצה הזמנים  ללוחות  בהתאם  והחוזרים,  החוקים  דרישות  את   בהתאם   וכןמיישמת 
 .ג' לעיל 1, ראה ביאור אלו בנושאים ווישור  בלהישק להקלות
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 )המשך(   סיכוניםניהול  - :  24באור  

 סיכוני שוק  .ג

הוא   .1 שוק  המזומניםסיכון  תזרימי  או  ההוגן  שהשווי  של    הסיכון   ים, פיננסי  נכסיםהעתידיים 
  ניסיכומשינויים במחירי שוק.    ישתנו כתוצאההתחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות  

היתר,    שוק  בין  בשערי  סיכוכוללים,  משינויים  הנובעים  במרווחי  נים  מניות,  בשערי  הריבית, 
 .חוץ מטבעאשראי, במחירי הנדל"ן, במדד מחירים לצרכן וב

   מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק .   2

ועל   לתקופה  )הפסד(  הרווח  על  אלה  במשתנים  השינוי  להשפעת  ביחס  רגישות  ניתוח  להלן 
 . רים ולא על השווי הכלכליההכנסה הכוללת )הון עצמי(. ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספ

משתנה   בגין  ביטוח  חוזי  בגין  וההתחייבויות  הפיננסיים,  לנכסים  ביחס  הינו  הרגישות  ניתוח 
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

ליניאריו אינן  הרגישויות  כי  גם  ביחס לשינויים  תיצוין  יותר  גדולים או קטנים  כך ששינויים   ,
 .שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם שינויים

 2020בדצמבר  31ליום 

  ( 1שיעור הריבית )  
השקעות במכשירים  

  ( 2הוניים ) 
שיעור השינוי במדד  

  המחירים לצרכן 

שיעור השינוי  
בשע"ח של  

 מטבעות  
 +1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10% 
 אלפי ש"ח  

 ( 323)   323  ( 418)   418  ( 1,644)   1,644  3,273  ( 2,941)  רווח )הפסד( 
הכנסה כוללת   

 ( 323)   323  ( 418)   418  ( 1,644)   1,644  3,273  ( 2,941)  ( 3)הון עצמי( ) 

 2019בדצמבר  31ליום  

  (1שיעור הריבית ) 
השקעות במכשירים  

  (2הוניים )
שיעור השינוי במדד  

  המחירים לצרכן 

שיעור השינוי  
בשע"ח של  

 מטבעות  
 +1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10% 
 אלפי ש"ח  

 (323)  323  (45)  45  (651)  651  1,174  (958) רווח )הפסד( 
הכנסה כוללת   

 (323)  323  (45)  45  (651)  651  1,174  (958) (3)הון עצמי( )

למכשירים   יתוחנ (1) ביחס  וגם  קבועה  בריבית  למכשירים  ביחס  גם  הינו  בריבית  לשינוי  ביחס  הרגישות 
של  בספרים  לערך  ביחס  הינם  הרגישות  ניתוחי  קבועה  בריבית  למכשירים  ביחס  משתנה.  בריבית 
התוצאות   על  להשפעה  ביחס  הינם  הרגישות  ניתוחי  משתנה  ריבית  עם  למכשירים  וביחס  המכשירים 

סיכון ישיר להלן נכללו מזומנים ונכסי חוב והתחייבויות בגין    בבאור.  השוטפת  השנה  לךבמההכספיות,  
 .שנדרש  ככל הביטוחיותחוזי ביטוח. כמו כן נכללה השפעת שינוי הריבית על ההתחייבויות  

 -בכהסתכם    2020בדצמבר    31ליום    הנכסים מתוך סך הנכסים שהופעל עליהם ניתוח הרגישות  שיעור
 . (71% -)שנה קודמת בכ 85%

  בגין הכולל והרווח הרווח עלבשיעור הריבית    1%או עלייה של   הריבית בשיעור 1% של ירידה של ההשפעה
 .2020בדצמבר  31הנ"ל ליום   הרגישות בניתוח כלולה  ביטוחיות התחייבויות

ההתחייבויות    במסגרת המשמשים    הביטוחיותחישוב  הריבית  שיעורי  את  לעת  מעת  החברה  בוחנת 
והריבית המתאימה    נטיוהרלו"מ  המחההתחייבות,    יניילמאפוזאת ביחס    הביטוחיותבחישוב ההתחייבויות  

הרגישות לשינוי בשיעור הריבית נכללו השפעות השינוי בשיעורי    בניתוח  .לכל אחת מתחומי ההתחייבויות
 .הריבית להיוון כאמור

  .לתזריםאין מידע ביחס  קבוצהלבמכשירים שאין להם תזרים קבוע, או לחילופין  השקעות (2)

 . לתקופה)הפסד(  הרווח  על ההשפעה  את גם ביטוי לידי מביאים הכוללת להכנסה ביחס הרגישות ניתוחי (3)
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 המשך( ) סיכוני שוק ג.    

 סיכון ריבית ישיר.    3

ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן של הנכס או  בית  יסיכון ר
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 

 הריבית על שערי המניות ישיר, כדוגמת השפעת שינוי  

 לפי החשיפה לסיכוני ריבית:  תלהלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויו

 בדצמבר  31ליום  
 2020   2019 

 אלפי ש"ח  

    נכסים עם סיכון ריבית ישיר: 

 47,288  115,952 נכסי חוב סחירים 
 4,576  9,906 נכסי חוב שאינם סחירים 

 420  1,570 השקעות פיננסיות אחרות 
 18,094  62,224 מזומנים ושווי מזומנים 

 71,053  210,841 נכסי ביטוח משנה

 141,431  400,493 ( 1סך כל הנכסים עם סיכון ריבית ישיר )

 47,449  83,753 נכסים ללא סיכון ריבית ישיר

 188,880  484,246 סך כל הנכסים 

    סיכון ריבית ישיר: התחייבויות עם 

 88,160  272,238 ( 2התחייבויות בגין חוזי ביטוח )

 7,680  16,503 התחייבויות פיננסיות  

 95,840  288,741 סך כל ההתחייבויות עם סיכון ריבית ישיר 

 68,499  168,229 ( 3התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר ) 

 24,541  27,276 הון  

 484,246 וההתחייבויות סך כל ההון 
 

188,880 

רכוש    מניות וחלק מהשקעות פיננסיות אחרות,  נכסים שאין להם סיכון ריבית ישיר כוללים, (1)
נדחים ושוטפים וכן נכסים   קבוע, הוצאות רכישה נדחות, נכסים בלתי מוחשיים, נכסי מסים

 פיננסיים שסיכון הריבית בגינם הינו נמוך יחסית )פרמיות לגביה וחייבים ויתרות חובה(.

  0.75%המהוונות הינן בענף רכב חובה. שיעור ריבית ההיוון הינו    הביטוחיות  ההתחייבויות (2)
מפורט   .לשנה הביטוחיות  ההתחייבויות  לחישוב  המשמשות  ההיוון  ריביות  קביעת  אופן 

ההערכה  לצורך  שנלקחו  העיקריות  להנחות  המתייחס  בחלק  זה  בבאור  ה'  בסעיף 
 .האקטוארית

 התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר כוללות עתודות למס נדחה ויתרות זכות למיניהן.  (3)
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 )המשך(   סיכונים ניהול  - :  42באור  

 המשך( ) סיכוני שוק ג.    

 פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה  .4

 2020בדצמבר    31ליום   

 

 בש"ח 
 לא 

 צמוד 

 
 בש"ח 
 צמוד 
 למדד 

 במטבע  
 חוץ או 
 בהצמדה 
 אליו *( 

 פריטים  
 לא 

 פיננסים 
 ואחרים 

 

 סה"כ 

 ש"ח אלפי   
 13,974  13,974  -   -   -  נכסים בלתי מוחשים 

 716  716  -   -   -  נכסי מסים נדחים 
 11,457  11,457  -   -   -  הוצאות רכישה נדחות 

 6,365  6,365  -   -   -  רכוש קבוע 
 210,841  -   -   210,841  -  נכסי ביטוח משנה 

 -   -   -   -   -  נכסי מסים שוטפים 
 9,113  -   -   -   9,113 חובה חייבים ויתרות  
 9,149  -   -   9,149  -  פרמיות לגביה 

          השקעות פיננסיות:
 115,952  -   1,543  67,078  47,331 נכסי חוב סחירים 

שאינם   חוב  נכסי 
 9,320 סחירים 

 
586 

 
 - 

 
 - 

 
9,906 

 15,813  15,813  -   -   -  מניות 
 18,736  17,167  52  1,517  -  אחרות 

סה"כ השקעות פיננסיות   
 56,651 אחרות 

 
69,181 

 
1,595 

 
32,980 

 
160,407 

מזומנים    ושווי  מזומנים 
 61,391 אחרים 

 
 - 

 
833 

 
 - 

 
62,224 

 484,246  65,492  2,428  289,171  127,155 סך כל הנכסים 

 

 נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית.  ווישורכל הביטוחים שמבצעת  *( 
 חשיפת הקבוצה למטבע חוץ, בעיקר דולר ויורו הינה במסגרת ההשקעות הפיננסיות של הקבוצה. 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 המשך( ) סיכוני שוק ג.    

 )המשך(  הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדהפירוט  .4

 2020בדצמבר    31ליום   

 

 בש"ח 
 לא 

 צמוד 

 
 בש"ח 
 צמוד 
 למדד 

 במטבע  
 חוץ או 
 בהצמדה 

 *( אליו  

 פריטים  
 לא 

 פיננסים 
 ואחרים 

 

 סה"כ 

 י ש"ח פ אל  
  סה"כ הון 

 27,276  27,276  -   -   -  התחייבויות:  
התחייבויות בגין  

חוזי  ביטוח  
שאינם תלויי   

 272,238  -   -   272,238  -  תשואה 
התחייבויות  
 1,188  1,188  -   -   -  מסים נדחים 
התחייבויות  

 396  -   -   396  -  מסים שוטפים 
התחייבות בשל  

הטבות   
 1,023  -   -   -   1,023 לעובדים, נטו 

זכאים ויתרות  
 165,622  -   -   -   165,622 זכות  

התחייבויות  
 16,503  -   -   6,503  10,000 פיננסיות 

סך כל  
 456,970  1,188  -   279,137  176,645 ההתחייבויות  

סך כל ההון  
 484,246  28,464  -   279,137  176,645 וההתחייבויות 

פה  סך הכל חשי 
 -     37,028  2,428  10,034  ( 49,490)  מאזנית 

חשיפה לנכסי  
בסיס באמצעות  

מכשירים נגזרים   
 ( 4,839)   -     ( 4,839)   -     -    במונחי דלתא 

 ( 4,839)   37,028  ( 2,411)   10,034  ( 49,490)  סך הכל חשיפה 

 

 נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית.  ווישורטוחים שמבצעת  כל הבי *( 
 חשיפת הקבוצה למטבע חוץ, בעיקר דולר ויורו הינה במסגרת ההשקעות הפיננסיות של הקבוצה. 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 המשך( ) סיכוני שוק ג.    

 )המשך(  וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדהפירוט הנכסים  .4

 2019בדצמבר  31ליום  

 

 בש"ח
 לא 

 צמוד

 
 בש"ח
 צמוד
 למדד 

 במטבע  
 חוץ או
 בהצמדה
 אליו *( 

 פריטים 
 לא 

 פיננסים 
 ואחרים 

 

 סה"כ 

 ש"ח אלפי  
 14,387  14,387  -  -  - נכסים בלתי מוחשים

 1,529  1,529  -  -  - נכסי מסים נדחים 
 4,080  4,080  -  -  - הוצאות רכישה נדחות

 7,081  7,081  -  -  - רכוש קבוע 
 71,053  -  -  71,053  - נכסי ביטוח משנה

 370  -  -  370  - נכסי מסים שוטפים
 7,560  -  -  -  7,560 ויתרות חובה חייבים 

 2,970  -  -  2,970  - פרמיות לגביה
          השקעות פיננסיות: 
 47,288  -  781  24,370  22,137 נכסי חוב סחירים 

שאינם   חוב  נכסי 
 4,032 סחירים 

 
544 

 
- 

 
- 

 
4,576 

 5,627  5,627  -  -  - מניות
 4,265  3,845  11  409  - אחרות 

סה"כ השקעות פיננסיות   
 26,169 אחרות 

 
25,323 

 
792 

 
9,472 

 
61,756 

מזומנים    ושווי  מזומנים 
 18,010 אחרים 

 
- 

 
84 

 
- 

 
18,094 

 188,880  36,549  876  99,716  51,739 סך כל הנכסים 

 

 נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית. ווישורכל הביטוחים שמבצעת  *( 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 המשך( ) סיכוני שוק ג.    

 )המשך(  פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה .4

 2019בדצמבר  31ליום  

 

 בש"ח
 לא 

 צמוד

 
 בש"ח
 צמוד
 למדד 

 במטבע  
 חוץ או

 בהצמדה
 *( אליו 

 פריטים 
 לא 

 פיננסים 
 ואחרים 

 

 סה"כ 

 י ש"ח פאל 
  סה"כ הון

 24,541  24,541  -  -  - התחייבויות:  
התחייבויות בגין  

חוזי  ביטוח  
שאינם תלויי   

 88,160  -  -  88,160  - תשואה 
התחייבות בשל  

הטבות   
 993  -  -  -  993 לעובדים, נטו

זכאים ויתרות  
 67,506  -  -  -  67,506 זכות  

התחייבויות  
 7,680  -  -  7,680  - פיננסיות

סך כל 
 164,339  -  -  95,840  68,499 ההתחייבויות  

סך כל ההון  
 188,880  24,541  -  95,840  68,499 וההתחייבויות 

פה  סך הכל חשי
 -    12,008  876  3,876  ( 16,760) מאזנית 

חשיפה לנכסי 
בסיס באמצעות 

מכשירים נגזרים  
 ( 1,327)  -    ( 1,327)  -    -   במונחי דלתא 

 ( 1,327)  12,008  ( 451)  3,876  ( 16,760) סך הכל חשיפה 

 

 נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה רלוונטית. ווישורטוחים שמבצעת כל הבי *( 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 המשך( ) סיכוני שוק ג.    

 החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הונייםפירוט  .5

 2020בדצמבר    31ליום   
נסחרות   

במדד  
תל אביב  

125  

נסחרות  
במדד  
מניות  
  היתר 

לא  
 סה"כ   בחו"ל   סחיר 

 

  %
 סה"כ מ

 אלפי ש"ח  
            ענף משק 

 4.9%  780  117  -   18  645 תעשיה 
 .%611  1,825  33  -   243  1,549 בינוי ונדל"ן 

 8.1%  1,286  307  -   150  829 מסחר 
 30.0%  4,748  2,202  -   442  2,104 תקשורת ושירותי מחשב 

 11.5%  1,822  -   -   -   1,822 בנקים 
 .%39  1,459  707  -   164  588 שירותים פיננסיים 

 24.6%  3,892  991  -   860  2,041 שירותים עסקיים אחרים 
            

 100%  15,812  4,357  -   1,877  9,578 סך כל הנכסים 

 

 2019בדצמבר  31ליום  
נסחרות   

במדד  
תל אביב 

125  

נסחרות  
במדד  
מניות 
  היתר

לא 
 סה"כ   בחו"ל   סחיר 

 

 %
 סה"כ מ

 אלפי ש"ח  
            ענף משק

 9.8%  550  -  13  17  520 תעשיה 
 20.2%  1,138  361  -  44  733 בינוי ונדל"ן 
 1.6%  90  90  -  -  - חשמל ומים

 1.8%  102  -  -  81  21 מסחר 
 0.8%  46  -  -  -  46 מלונאות ותיירות 

 18.2%  1,025  623  -  -  402 תקשורת ושירותי מחשב
 14.3%  805  43  -  -  762 בנקים

 6.4%  361  75     -  10  276 שירותים פיננסיים 
 26.9%  1,510  394  -  599   517 שירותים עסקיים אחרים

            
 100%  5,627  1,586  13  751  3,277 הנכסים סך כל 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 סיכוני נזילות  .ד

הסיכון   הינו  נזילות  לעמוד   קבוצה שהסיכון  מנת  על  נחות  במחיר  נכסיה  את  לממש  תידרש 
 . בהתחייבויותיה

חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש לשלם תביעות והטבות    קבוצהה .1
מועד.   באותו  לכך  זמינים  שיהיו  הכספים  להיקף  ביחס  למבוטחים  ניכר  אחרות  חלק  אולם, 

הביטוחיות אינן חשופות לסיכון הנזילות בגלל אופיים של חוזי הביטוח כמתואר   המהתחייבויותי 
 .להלן

כתוצאה מהתממשות לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר    צורך אפשריכי    יצוין, עם זאת,
של ארוע קטסטרופה אשר יפגע בו זמנית במספר ענפי ביטוח ויגרום לעליה חדה בלתי צפויה  

שלא בהכרח    ומכירתם במחיריםבאופן מהיר  עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי  בתביעות,  
 ישקפו את שווי השוק שלהם.

פיננסיים   כוללות השקעה בנכסים  2020בדצמבר    31ליום  הקבוצה  עות הפיננסיות של  ההשק .2
הניתנים    (,ש"חאלפי    57,156  -   2019בדצמבר    31)ליום    ש"חאלפי    150,449- סחירים בסך של כ

  31אלפי ש"ח )ליום    62,224יתרת מזומנים ושווי מזומנים של  לקבוצה  כמו כן,    למימוש מיידי.
 אלפי ש"ח(. 18,094 -2019בדצמבר 

להחזיק בנכסים נזילים )דהיינו אגרות חוב ממשלתיות   ווישורפי תקנות דרכי ההשקעה על  -על .3
יפחת מ ושווי מזומנים( בסכום שלא  מההון העצמי המזערי הנדרש ממנה,   30%-או מזומנים 

 בהתאמות המפורטות בכללי ההשקעה. 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 )המשך(  סיכוני נזילות .ד

 ניהול נכסים והתחייבויות 

 בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו. המנהלת את נכסיה והתחייבויותי הקבוצה

הפירעו  מועדי  את  מרכזות  להלן  של    ןהטבלאות  הביטוחיות  ההתחייבויות  סכומי  של  המשוערים 
 . ווישור

 המשוערים של ההתחייבויות בביטוח כללי נכללו בטבלאות כדלקמן:מועדי הפירעון  
התחייבויות בגין תביעות רכב חובה והתחייבויות אחרות בגין יתר עסקי ביטוח כללי בהתאם למועדי 

 . התשלום החזויים על בסיס אומדן אקטוארי
 מוגדר".  ןמדווח תחת העמודה "ללא מועד פירעו -אחר 

 , ברוטווח כלליהתחייבויות בגין חוזי ביט

 

 התחייבויות פיננסיות

הפיננסיות. מאחר ומדובר בסכומים בלתי מהוונים  הפירעון המשוערים של ההתחייבויות  להלן מועדי  
 הרי שאין התאמה בינם לבין יתרת ההתחייבויות הביטוחיות בדוח על המצב הכספי.

 סיכונים ביטוחיים .ה

הביטוחיים הסיכונים  של  הגבלה  או  הקטנה  חיתום  ,פיזור,  נהלי  באמצעות  הן  תמחורמיושמים   , 
 . ווישור לגודל לב בשים, נאותיםבאמצעות הסדרי ביטוח משנה  הןוכללים לקבלת עסקים ו

והערכת  אקטוארי  תמחור  היתר:  בין  כוללים,  הביטוח  בתחום  השונים  הסיכונים  ניהול  תהליכי 
קולקטיב והסכמים  חדשים  מוצרים  תמחור  ביטוחיות,  נהלייהתחייבויות  חיתום   םים,  ומגבלות 

ביחידות העסקיות השונות, קביעת וניהול ביטוח משנה, מעקב אחרי רווחיות הכיסויים בפוליסות.  
  דיווחים  באמצעותתהליכי זיהוי ובקרה של סיכונים אקטוארים חדשים וקיימים,    צעיםמבו  בנוסף

 . של ווישור הממונה מהאקטואר תקופתיים

 סיכוני הביטוח כוללים, בין היתר: 

הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין    סיכוני חיתום: .1
הפרמיה, וקביעת  בעת התמחור  אינן   הסיכון  הנגבות  כך שהפרמיות  בפועל  ההתרחשות  לבין 

מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות. הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצאות  
מגורמים  כתוצאה  התביעות  בשכיחות  ואו  הממוצעת  התביעה  בעלות  ומשינויים  העסקיות 

תאמים לכל סוג מוצר ביטוחי באמצעות תהליכי חיתום המונעשית  הגבלתו של הסיכון  שונים.  
 .העברתו של חלק מהסיכון למבטחי משנה  ועל ידי
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 )המשך(  סיכוני ביטוחיים .ה

 

כגון אסון טבע,    (, קטסטרופה ) חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה    סיכון קטסטרופה:  .2
מלחמה, טרור, נזקי טבע או רעידת אדמה, יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה. אירוע הקטסטרופה  

 . בארץ הינו רעידת אדמה   ווישור המהותי אליו חשופה  

כללי  ביטוח  בעסקי  הצפוי  המרבי  ההפסד  ליום    גודל  עצמי  כתוצאה  2020בדצמבר    31בשייר   ,
  MPL)   בהסתברות נזק מירבי   , הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד או  מהחשיפה לנזק בודד גדול  

 בענפי הרכוש.   ווישור עילות של  פ יקף ה נמוך וזאת בהתאמה לה , הינו  1.8%  - בשייר( של כ 

יחסי מסוג  לא  מנהלת סיכון זה באמצעות העברתו למבטחי משנה בחו"ל במסגרת חוזה    ווישור 
Excess of Loss    וחוזה יחסי מסוגQuota Share .   לעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים ,  

הביטוחיים ש  לסיכונים  חשיפה  למבטח  נוצרת  לפי  ,  בגינם  הביטוחיות  ההתחייבויות  פירוט  ראה 
 . סיכונים ביטוחיים להלן 

רזרבה:  .3 לכך    סיכוני  לגרום  עלולה  אשר  הביטוחיות  ההתחייבויות  של  נכונה  לא  להערכה  הסיכון 
  האקטוארים המודלים  שהרזרבות האקטואריות אינן מספקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעות.  

פיהם  היתר י ב   , על  הביטוחיות,    , ן  התחייבויותיה  את  החברה  שדפוס  מעריכה  כך  על  מבוססים 
 : מורכבת מהסיכונים הבאים   הקבוצה העתיד לקרות. חשיפת  צג את  ההתנהגות והתביעות בעבר מיי 

 הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו/או להערכת ההתחייבויות הביטוחיות.  -סיכון מודל  -

ניהם הסיכון שהסכום שישולם עבור  יובהסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים  -סיכון פרמטר  -
של   הביטוחיות  ההתחייבויות  הביטוחיות, ווישורסילוק  סילוק ההתחייבויות  או שמועד   ,

 . יהיה שונה מזה הצפוי

 - ועדת קמיניץ

בעקבות תיקון התקנות, התעוררה שאלה מערכתית לגבי השלכותיו על ריבית היוון של הפיצויים  
האם יש להתאים את שיעור ריבית ההיוון בנזיקין לזה שנקבע    בשל נזק לגוף בנזיקין, ובכלל זה,

המשפט בערכאות בתי  בתקנות הביטוח הלאומי, שכן לאורך השנים, שאלה זו הגיעה לפתחם של  
 השונות, אשר פסקו בעניין פסקות סותרות.

המאגר הישראלי לביטוחי רכב    17/3751ע"א  -השאלה הובאה לפתחו של בית המשפט העליון ב
יע לו,  דוני. נוכח מרכזיות השאלה פנה בית המשפט העליון ליועץ במשפטי לממשלה שהונ' פל

כי לאור מורכבות הנושא, תוקדם ועדה בין משרדית שתבחן את העניין וביקש, על כן, להמתין  
 עם פסק הדין, עד לקבלת המלצותיה.

"  ועדת קמיניץ"  משרדית של משרד המשפטים ומשרד האוצר )להלן:- על רקע זה מונתה ועדה בין
"( שנתבקשה לבחון את סוגיית ריבית ההיוון המתאימה לחול על פיצוי נזיקי ואם  הוועדה או "

ועדת קמיני. הגיעה   יש להתאים את שיור ריבית ההיוון בנזיקין לזה שנקבע בתקנות ההיוון. 
י גובה  למסקנה כי אין להשוות את ריבית ההיוון הנזיקית לזו הקבועה בתקנות ההיוון וקבעה כ

. עם זאת הועדה המליצה כי ניתן יהיה לשנות את ריבית ההיוון  3%ריבית ההיוון יישאר בשלב זה  
לתשואה   ביחס  בדיקה  בסיס  על  לשנתיים,  אחת  שיבוצע  בדיקה  למנגנון  בהתאם  שנקבעה, 

קונצרני   באג"ח  של  ל  AAהמתקבלת מהשקעה  לאותו   25תקופה  בחצי השנה שקדמה  שנים 
ריגה של למעלה מאחוז לכיוון מסוים, יעודכן שיעור הריבית על ידי החשב  מועד. ככל שתמצא ח 

 הכללי )להלן: "מנגנון העדכון"( וזאת למעט בנסיבות חריגות, כמפורט בהמלצות הועדה.

הנ"ל. בפסק הדין    17/3751ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין בע"א    2019באוגוסט,    8ביום  
על    נקבע, בהתבסס היתר  ימשיך  בין  בנזיקין  ריבית ההיוון  כי שיעור  וועדת קמיניץ,  המלצות 

כפי שנקבע בתיקון תקנות המוסד לביטוח לאומי(,   2%)ולא יותאם לשיעור של    3%לעמוד על  
וכן התייחס גם לריבית  עד להכרעה אחרת של המחוקק. פסק הדין אימץ את מנגנון העדכון 

 תהיה זהה לריבית ההיוון בנזיקין.  אומיוסד לביטוח לההיוון לצורך השיבוב על ידי המ
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  24באור  

 )המשך(  סיכוני ביטוחיים .ה

 )המשך(  סיכוני רזרבה: .3

במסגרת פסק הדין נקבע כי ביחס לשיעור ריבית ההיוון שישמש לצורך ניכוי תגמולי המוסד 
תשלום   ולצורך  למבוטחים,  הביטוח  מתגמולי  לאומי  לביטוח לביטוח  למוסד  שיבוב  תביעות 

לאומי, בתקופת הביניים עד לתיקון חקיקה מתאים, תעמוד בתוקף הסכמת הצדדים לנכות את  
   .3%סכומי הגמלאות מתגמולי הביטוח למבוטחים לפי ריבית היוון של  

 .  שטרם נדונה נוסף דיון  לקיום בקשה 2019 ספטמבר  בחודש הוגשה  הדין פסק על

כי    ת המשפטהתפרסם פסק דין של בית המשפט העליון, ובו קבע בי  2020בספטמבר    17ביום  
  הלכת קמיניץ, להוון את דרישות השיבוב שלו לפיפסק הדין ב"קריאתו" למוסד לביטוח לאומי, ב

היא הנחיה מחייבת כל עוד ,  למרות הוראות תקנות ההיוון  2%  ריבית של  , ולא לפי3%  ריבית של
כום  כי ריבית ההיוון לחישוב ס  העליוןבית המשפט    קבע. בהתאם,  ההלכה ת  לא שונה הדין בעקבו

התפרסמה   2020בנובמבר    10ביום   .3%  לפי ריבית שלהיא  השיבוב המגיע למוסד לביטוח לאומי  
העליון לדחות את הבקשה לדיון נוסף בהלכת קמיניץ. לפיכך, פסק דין זה    ת המשפטהחלטת בי

ורת החלטות זו מעגנת את הלכת קמיניץ ומחילה אותה מפורשות  , שווישורנותר בעינו. להערכת  
בשלב  ,  2018החלה פעילותה בשנת  ווישור  על המוסד לביטוח לאומי. מכל מקום ובהתחשב בכך ש 

 ה.זה אין באמור לעיל השפעה מהותית על תוצאות פעילות 

 

 : פועלת הקבוצה תיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם  .4

, ענף רכב חובה  בענףחוזי ביטוח  כוללים    2020בדצמבר    31ערכה עד ליום    ווישורש חוזי הביטוח  
 רכב רכוש ופעילות זניחה בביטוחי דירות.

לחוב  פוליסת ביטוח רכב חובה מכסה את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שהם עשויים  
בשל נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש    1975-לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה

ידי הרכב. תביעות ברכב   ברכב מנועי לנהג ברכב, לנוסעים ברכב, או להולכי רגל שנפגעו על 
ועד מועד ,  "זנב ארוך-חובה מתאפיינות ב קרות האירוע  רב ממועד  זמן  דהיינו לעיתים חולף 

 תביעה.סופי של ההסילוק ה

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  

ד לכלל המבוטחים ומותאם לסיכון(. התעריף האמור מבוסס על מספר פרמטרים, הן אלה  אחי
הקשורים   אלה  והן  וכיו"ב(  הייצור,  שנת  הרכב,  סוג  )כגון  בפוליסה  המבוטח  לרכב  הקשורים 
באמצעות  בחלקו  מתבצע  חיתום  תהליך  וכו'(.  תביעות  ניסיון  הנהג,  )גיל  המבוטח  לאפיוני 

צעות מערכת נהלים שנועדו לבדוק את נסיון התביעות של המבוטח התעריף עצמו ובחלקו באמ
ומשולבים באופן  וכו',  עדכני  קודם במשך שלוש שנים אחרונות, הצגת אישור מיגון  ממבטח 

 ממוכן בתהליך ההפקה של הפוליסות. 

במרבית המקרים, הפוליסות בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה. כמו כן, במרבית 
 , תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח. המקרים

או לרכוש צד ג' שמקורו    ביטוחי דירות מיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו 
המבוטח התפוצצות,   .בנכס  אש,  סיכוני  הינם  רכוש  בפוליסות  המכוסים  העיקריים  הסיכונים 

פרקים לכיסוי חבות לצד   בדרך כללרכוש כוללים  דירות  ביטוחי  פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע.  
. במרבית המקרים, תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות  ג׳ וחבות מעבידים לעובדי משק הבית

 , למעט בגין הכיסוי בפרקי החבויות. בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח
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 )המשך(   ניהול סיכונים- :  42באור  

 המשך() סיכונים ביטוחיים  . ה

 עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי .5

 כללי 

 : ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים (א)

 .הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה -

 .הפרשה לפרמיה בחסר -

כולל הפרשה להוצאות עקיפות לסילוק תביעו - )הפרשה להוצאות   תתביעות תלויות, 
עקיפות לסילוק תביעות חלה על החברה ומבטחי המשנה אינם מחוייבים בה, על פי  

 .ההסכמים עימם(

 .בניכוי הוצאות רכישה נדחות -

ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבים בדרך שאינה תלויה  
 . בהנחות כל שהן ולכן אינן חשופות לסיכון הרזרבה

ל (ב) הממונהבהתאם  על  ,הוראות  ידי אקטואר,  על  פי שיטות  -התביעות התלויות מחושבות 
אקטואריות מקובלות. ההערכות מתבססות, בעיקרן, על ניסיון העבר של התפתחות סכום 
התשלומים וההערכות הפרטניות. הערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת ברוטו וברמת  

מחושבים על בסיס מהמבוטחים,  תגבה  ביטוח משנה בנפרד. שיבובים והשתתפות עצמית ש
 . ניסיון העבר המשתקף בנתוני המודל האקטוארי

כאשר  (ג) בעיקר  התביעות מתאים  על התפתחות  המבוססות  בשיטות אקטואריות  השימוש 
קיים מידע יציב ומספק בתשלומי התביעות ובהערכות הפרטניות כדי להעריך את סך עלות 

 . התביעות הצפויה

 הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא ימשכו בעתידכן נכללות  
.  ויציב  נרחבוטרם נצבר ניסיון    ראשוניים  פעילות  בשלבי  נמצאת  ווישור  על רקע העובדה כי

במדיניות החיתום ,  עקב אירוע חד פעמי, שינויים פנימיים, כגון שינוי בתמהיל התיקלדוגמה:  
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 
ו/או   סטטיסטיות  הערכות  סמך  על  ספציפיות  הפרשות  מבצע  ו/או  המודלים  את  מעדכן 

 . פי הענייןמשפטיות ל

בתביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי, העתודה נקבעת )בברוטו ובשייר( על סמך חוות   (ד)
 ., ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטייםווישורדעת מומחי 

)יחסי ( ה) ההסכם  בסוג  בהתחשב  נאמד  בתביעות התלויות  המשנה  בלתי  /חלקם של מבטחי 
 .למבטחי משנהיחסי(, ניסיון התביעות בפועל והפרמיה שהועברה 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  42באור  

 )המשך( סיכונים ביטוחייםה.   

 פירוט השיטות האקטואריות בענפי הביטוח העיקריים  .6

, רכב  הענפים בהם בוצעה הערכה על בסיס מודלים אקטואריים סטטיסטיים הינם רכב חובה
 . ומקיף לדירות רכוש

והלא   )המקובצים  הענפים  הברוטו  בכל  ברמת  נעשתה  התלויות  התביעות  הערכת  מקובצים( 
 . וברמת המשנה בנפרד. התביעות התלויות ברמת השייר חושבו כהפרש ביניהן

 ענף רכב חובה

חושבה עתודה בהתבסס על שיעור התביעות בבסיס התמחור של הפוליסות    ענף רכב חובהב
שרק   חברת ביטוחשנמכרו בתוספת מרווח סיכון )סטיית תקן(, תוך התחשבות גם כי מדובר על 

חלק   הערכת  בתוספת  פעילותה,  את  היוון    ווישורהחלה  במקדם  שימוש  תוך  הפול  בהפסדי 
. מתבסס על שיעור התשואה הגלומה בתיק הנכסים  היוון הריבית  שיעור  חישוב  לתזרים הצפוי.  

הביטוחיות   ההתחייבויות  כנגד  המוחזקים  החוב  בנכסי  הגלומה  הפנימית  הריאלית  התשואה 
 .למח"מ ההתחייבות הקבוצה בהתחשב בהערכת בביטוח חובה, 

  התביעות במסגרת הערכת עתודות הביטוח בענף רכב חובה נערכו אומדנים להערכה מיטבית של  
בהתחשב    התלויות  מרווח סטיית תקן  חושב  ביטוחמדובר  כי  וכן  בשלבים  משנ  בחברת  צאת 

 . רווח חיתומי כרוה, טרם משלהמבוסס  הראשונים של פעילותה ואין לה מידע סטטיסטי 

 ענף רכב רכוש

בוצעה הערכה   פי שיטת בענף רכב רכוש  על  אקטוארית לחישוב העתודות לתביעות תלויות 
צד ג'.    /  תוך הבחנה בין סוגי הכיסוי לרכב מקיף  ,על בסיס נתוני התביעות ששולמוהמשולשים,  

יחסית בלבד, וכמות הרכבים בחשיפה עדיין    שנתייםהצטברו נתוני תביעות של  ולווישור  מאחר  
ניסיונו    המידע הכללי הקיים בענף ובהתבסס על  ך בעת הערכה גם על מנמוכה, האקטואר הסת

 .המקצועי

 

 בחינת נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי .7

בוחנת את נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי שנכללו   ווישור
 : בהתאם לעקרונות אלו. 2015בעמדת הממונה מחודש ינואר 

תחשב כ"עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" אם  עתודה שחושבה על ידי אקטואר,   (א)
כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסוי    -   likely fairly-  קיים סיכוי סביר למדי

התחייבויות המבטח. לגבי תביעות תלויות בענפי חובה וחבויות הבחינה של "סיכוי סביר 
ת, ככל שישנן מגבלות בניתוח לפחות. יחד עם זא  75%  למדי" תכוון לאומדן הסתברות של

מקובלות אקטואריות  בשיטות  שימוש  ויתכן  דעת  שיקול  האקטואר  יפעיל  .  הסטטיסטי, 
 . במסגרת זו יש להתייחס לסיכון הרנדומלי ולסיכון הסיסטמי

המזומנים   (ב) תזרים  היוון  ההתחייבויות  ר   -שיעור  נאותות  לבחינת  המתאימה  ההיוון  יבית 
יבית חסרת סיכון תוך התאמתו לאופיין הבלתי נזיל של  בביטוח כללי תבוסס על עקום ר

 .ההתחייבויות הביטוחיות ובהתחשב באופן שיערוך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות אלו
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  42באור  

 )המשך( סיכונים ביטוחייםה.   

 רגישות ההפרשות לשינויים בהנחות .8

במיוחד   משמעותית  וודאות  לאי  כפופה  האקטוארית  ביטוחלחברההערכה   את  החלה  שרק  ת 
. האומדנים האקטואריים לחיזוי התביעות התלויות, מתייחסים לתוחלת התביעות על פי  פעילותה

של תשלומי התביעות, יש אפשרות של    . בגלל האופי הסטוכסטיםנו ונתוני שוק ככל שקיימינניסיו
 סטיות סביב התוחלת.

בנוסף לכך, האומדן הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות, אשר לא בהכרח יתממשו. במידה ויחול  
בין   פער  להיווצר  עלול  המדווחות,  התביעות  בהיקף  לחילופין  או  התביעות  סילוק  באופן  שינוי 

גם   בפועל.  לבין התוצאה  האקטוארית  בין  ההערכה  לפערים  לגרום  עלול  בגובה התשואה,  שינוי 
 .ההערכות לתוצאה בפועל

היות והמודל האקטוארי מבוסס על ניסיון העבר ונתוני שוק ככל שקיימים, הרי ששינוי לא צפוי  
 .בהנחות המודל או בהתנהגות התביעות, יגרמו לשינוי בעתודה

 . נה באומדנים לסיכונים הסיסטמייםיצוין שסיכונים אלו נלקחו בחשבון תחת דרישות עמדת הממו

 

 מידע בדבר סיכוני אשראי .ו

 חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם  .1

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 סחירים  
שאינם  

 סחירים 
 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

  
 

 
 

 

 51,810  4,576  47,234 בארץ 

 54  -  54 בחו"ל 

 51,864  4,576  47,288 סך הכל נכסי חוב

 
  

 2020בדצמבר    31ליום   

 סחירים  
שאינם   

 סחירים 
 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח  

      

 115,901  -   115,901 בארץ 

 51  -   51 בחו"ל 

 115,952  -   115,952 סך הכל נכסי חוב 
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 )המשך(   ניהול סיכונים - :  42באור  

 )המשך(    מידע בדבר סיכוני אשראי  ו.  

 לדירוגיםפירוט נכסים בחלוקה  .2

 נכסי חוב (א)
 *(   מקומי דירוג  
 2020בדצמבר    31ליום   
 AA  

  ומעלה 
BBB    עד
A  

  - נמוך מ 
BBB  

לא  
 סה"כ   מדורג 

 אלפי ש"ח  
          נכסי חוב בארץ 

          נכסי חוב סחירים:
 357,33  -   -   -   357,33 אגרות חוב ממשלתיות 
 58,568  -   657  18,550  39,361 אגרות חוב קונצרניות 

סחירים   חוב  נכסי  הכל  סך 
 1115,90  -   657  18,550  496,69 בארץ 

          נכסי חוב שאינם סחירים:
 -   -   -   -   -  פקדונות בבנקים ובמוסדות 

 -   -   -   -   -  אגרות חוב קונצרניות 
          נכסי חוב לפי בטחונות:

 9,906  940  -   -   8,966 בטחונות אחרים 
שאינם  סך   חוב  נכסי  הכל 

 9,906  940  -   -   8,966 סחירים בארץ 
 125,807  940  657  ¤ 18,550  105,660 סך הכל נכסי חוב בארץ  

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג שאישר הממונה. נתוני הדירוג הומרו לסמלי הדירוג   *(
בהתאם למקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים,    "Standard & Poor's   "(S&P)  של

 +. Aועד  -Aכולל בתוכו  Aלדוגמא: דירוג 

 
 דירוג בינלאומי  
 2020בדצמבר    31ליום   
 

A   ומעלה  BBB  
  - נמוך מ 
BBB   סה"כ   לא מדורג 

 אלפי ש"ח  
          נכסי חוב בחו"ל 

          נכסי חוב סחירים:
 51  -      51  -      -     אגרות חוב קונצרניות 

חוב   נכסי  הכל  סך 
 51  -      51  -      -     סחירים בחו"ל 
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 )המשך( ניהול סיכונים  - :  24באור  

 המשך( ) מידע בדבר סיכוני אשראי    ו.

 )המשך(  פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים.   2      

 )המשך(  נכסי חוב (א)
 דירוג מקומי *(  
 2019בדצמבר  31ליום  
 AA  

  ומעלה
BBB    עד
A  

  -נמוך מ
BBB  

לא 
 סה"כ   מדורג 

 אלפי ש"ח  
          נכסי חוב בארץ 

          נכסי חוב סחירים: 
 19,448  -     -     -     19,448 אגרות חוב ממשלתיות 
 27,786  -     854    10,079  16,853 אגרות חוב קונצרניות 

הכל סחירים    סך  חוב  נכסי 
 47,234  -     854    10,079  36,301 בארץ 

          נכסי חוב שאינם סחירים:
             פקדונות בבנקים ובמוסדות

 118  -     -     118  -    אגרות חוב קונצרניות 
             נכסי חוב לפי בטחונות:

 4,458  426  -     -    4,032 בטחונות אחרים 
שאינם סך   חוב  נכסי  הכל 

 4,576  426  -     118  4,032 סחירים בארץ 
 51,810  426  854    ¤ 10,197  40,333 סך הכל נכסי חוב בארץ 

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג שאישר הממונה. נתוני הדירוג הומרו לסמלי הדירוג   *(
כולל   Aבהתאם למקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג    S&Pשל  

 +.Aועד   -Aבתוכו 
 דירוג בינלאומי 
 2019בדצמבר  31ליום  
 

A  ומעלה  BBB  
  -נמוך מ
BBB   סה"כ   לא מדורג 

 אלפי ש"ח  
          נכסי חוב בחו"ל 

          נכסי חוב סחירים: 
 54  -     54  -     -    אגרות חוב קונצרניות 

חוב  נכסי  הכל  סך 
 54  -     54  -     -    סחירים בחו"ל 
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 )המשך(   ניהול סיכונים- :  24באור  

 )המשך(  מידע בדבר סיכוני אשראיו.    

 )המשך(  פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים.   2      

 סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים  (ב)

 מידע נוסף
 

 דרוג מקומי *(  

 2020בדצמבר    31ליום   

 

     
AA -  

 ומעלה 
A  +  עד

BBB - 
  - נמוך מ 
BBB - 

 סה"כ  לא מדורג 

 אלפי ש"ח  
 716 -  -  -  716 נכסי מסים נדחים 

חובה  ויתרות  למעט  ,  חייבים 
 8,886 2,540 -  6,346 -  )*(   יתרות מבטחי משנה 

 9,149 9,149 -  -  -  פרמיה לגביה 
 -  -  -  -  -  נכסי מסים שוטפים 

 62,224 -  -  -  62,224   מזומנים ושווי מזומנים 
סך הכל סיכוני אשראי בגין נכסים  

 80,975 11,689 -  6,346 62,940 אחרים  

      

 .Aאלפי ש"ח הינם בקבוצת דירוג    227- בסך של כ  2020בדצמבר    31)*( יתרות מבטחי משנה בחו"ל ליום  

 

 

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג שאישר הממונה. נתוני הדירוג הומרו  *(   
בהתאם למקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל  S&Pלסמלי הדירוג של 

 +. Aועד  -Aכולל  Aהטווחים, לדוגמא: דירוג 

 

 

 

 דרוג מקומי *(  

 2019בדצמבר  31ליום  

 

     
AA-  

 ומעלה
A +  עד

BBB - 
  -נמוך מ
BBB - 

 סה"כ  לא מדורג 

 אלפי ש"ח  
 1,529 -   -   -   1,529 נכסי מסים נדחים 

חובה ויתרות  למעט ,  חייבים 
 7,560 2,747 -   4,813 -   יתרות מבטחי משנה

 2,970 2,970 -   -   -   פרמיה לגביה
 370 -   -   -   370 נכסי מסים שוטפים

 18,094 -   -   -   18,094   מזומנים ושווי מזומנים
בגין   אשראי  סיכוני  הכל  סך 

 30,523 5,717 -   4,813 19,993 נכסים אחרים 
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 )המשך(   ניהול סיכונים- :  24באור  

 )המשך(  אשראימידע בדבר סיכוני ו.    

 מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי .3

 להלן בדבר נכסי ביטוח משנה.  ז'לעניין יתרות מבטחי משנה, ראה סעיף  . א

 לעיל.  8אלפי ש"ח ראה באור  9,149לעניין יתרות פרמיה לגבייה בסך  .ב

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים .4

 

 2020בדצמבר    31ליום   

 סיכון אשראי מאזני  

    % 

 מסה"כ   אלפי ש"ח  
    ענף משק 

 13.6%  17,061 בנקים 
 0.7%  825 ביטוח 

 4.8%  6,013 מסחר ושירותים 
 20.2%  25,471 בינוי ונדל"ן 

 8.3%  10,478 שירותים פיננסים וחברות כרטיסי אשראי  
 0.8%  1,043 השקעה ואחזקות 

 2.7%  3,449 אנרגיה וחיפושי נפט 
 2.2%  2,824 תעשייה 

 0.5%  622 תקשורת ושרותי מחשב 
 0.6%  739 אנשים פרטיים ואחרים 

 54.4%  568,52 סך הכל 

 45.6%  357,33 אגרות חוב ממשלתיות 

 100%  125,858 סך הכל השקעה בנכסי חוב 
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 )המשך(   סיכוניםניהול  - :  24באור  

 )המשך(  מידע בדבר סיכוני אשראיו.    

 )המשך(  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים .4

 

 

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 סיכון אשראי מאזני 

   % 

 מסה"כ   אלפי ש"ח  
    ענף משק

 17.6%  9,144 בנקים
 3.3%  1,735 ביטוח

 5.1%  2,630 מסחר ושירותים 
 17.2%  8,919 בינוי ונדל"ן 

שירותים פיננסים וחברות כרטיסי 
 9.3%  4,800 אשראי 

 1.5%  787 השקעה ואחזקות 
 4.1%  2,124 אנרגיה וחיפושי נפט 

 3.5%  1,797 תעשייה 
 0.1%  54 תקשורת ושרותי מחשב 

 0.8%  426 אנשים פרטיים 
 62.5%  32,416 סך הכל

 37.5%  19,448 אגרות חוב ממשלתיות 

 100%  51,864 סך הכל השקעה בנכסי חוב 
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 )המשך( ניהול סיכונים  - :  24באור  

 יטוח משנהב .ז

נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל. עם זאת,    אשרמעסקיה בביטוח משנה,  ניכר  מבטחת חלק    הקבוצה
 כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח.  המחובת ווישורביטוח המשנה אינו משחרר את 

מבטחי  ל  חשופה  הקבוצה יכולת  לגבי  וודאות  מאי  הנובעים  חלקהסיכונים  את  לשלם  ם  משנה 
ואת חובותיהם בגין  )נכסי ביטוח המשנה(  זו    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  תביעות ששולמו. חשיפה 

מנוהלת על ידי מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי וכן אחר קיום התחייבויותיו  
 .הכספיות

, אחת לשנה, מסגרות חשיפה מרביות למבטחי המשנה,  ווישורבהתאם להנחיית הממונה קובע דירקטוריון  
על ידי הערכה    בווישורם. חשיפות אלו מנוהלות  , המבוססות על דירוג ווישורעימם התקשרה ו/או תתקשר  

 .פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן נפרד

חשיפות   כן,  משנה   הקבוצהכמו  למבטחי  הינן  שבהן  והעיקריות  שונים,  משנה  מבטחי  בין  מפוזרות 
בנוסף,   גבוהים.  בדירוגים  איתם    ווישורהמדורגים  להתקשר  משנה  מבטחי  של  מינימאלי  דרוג  קובעת 

 . בענפים השונים

 :מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה

   : 2020בדצמבר  31ליום 

 
       נכסי ביטוח משנה      

  קבוצת דירוג 

סך פרמיות  
למבטחי  

  יתרות בזכות   משנה 
ביטוח  

  רכב חובה 
ביטוח רכוש  

  אחר 

פיקדונות  
מבטחי  
  משנה 

סה"כ  
חשיפה  

  )א( 
חובות  
 בפיגור 

 
 אלפי ש"ח  

AA                 
Hannover  13,823   (296 )  16,974  2,219  9,782  9,115      -   

  SCOR  22,067   (2,245 )  25,114  2,950  14,319  11,500      -   

  Munich  37,687   (13,064 )  40,790  2,411  19,893  10,244      -   

   9,626  7,696  1,109  18,049  ( 1,836)   12,718  אחרים 

סך הכל בקבוצת  
 AAדירוג  

 
86,295   (17,441 )  100,927  8,689  51,690  40,485      -   

               
A                 
  AXIS  14,776   (161,2 )   515,20   1,577  11,377  8,554      -   

  Odyssey  26,761   (2171, )   593,34   959,3   19,641  17,694      -   

   -      2,156  5,234  2,919  7,305  ( 2,834)   14,871  אחרים 

סך הכל בקבוצת  
 Aדירוג  

 
56,408  ( 212,6 )  62,413  8,455  36,252  28,404      -   

               
BBB               
GIC  27,723   (1,676 )  27,975  2,382  19,822  8,859      -   

               
   -      77,748  107,764  19,526  191,315  ( 25,329)   170,426  סך הכל 
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 )המשך(   ניהול סיכונים- :  42באור  

 )המשך(  ביטוח משנה  .ז

 )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה

 : 2019בדצמבר  31ליום 

 
       נכסי ביטוח משנה     

  קבוצת דירוג 

סך פרמיות 
למבטחי 

  משנה
יתרות 
  בזכות

ביטוח 
  רכב חובה

ביטוח 
  רכוש אחר 

פיקדונות  
מבטחי  
  משנה

סה"כ 
חשיפה  

  )א(
חובות  
 בפיגור

 
 אלפי ש"ח  

AA                 
Hannover  9,109  (861 )  7,753  586  4,417  3,061    -   

 SCOR  10,829  (1,182 )  9,303  703  5,301  3,523    -   

 Munich  14,827  (3,433 )  13,699  586  6,072  4,780    -   

               אחרים 

סך הכל 
בקבוצת דירוג  

AA 
 

34,765  (5,476 )  30,755  1,875  15,790  11,364    -   

               
A                 

 AXIS  11,280  (1,958 )   9,691  732  5225,   2,943    -   

 SANTAM  6,768  (698 )  5,815  439  3,313  2,243    -   

 Odyssey  17,357  (1,249 )   15,506  1,171  8358,   6,593    -   

   -    802  2,690  936  4,133  ( 1,577)  7,432  אחרים 
סך הכל 

בקבוצת דירוג  
A 

 
42,837  (5,482)  35,145  3,278  20,360  12,581    -   

  
             

   -    23,945  36,150  5,153  65,900  ( 10,958)  77,602  סך הכל

 הערות 

קדונות ממבטחי המשנה יכוי הפיבנבניכוי יתרות הזכות ו,  משנהנכסי ביטוח  סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה:   (א)
 . כערבות להתחייבויותיהםשנתקבלו 

 בחנה את יתרות החוב של מבטחי משנה ולא היה צורך לבצע הפרשה לחובות מסופקים.הקבוצה  (ב)

, במקרים בהם לא ניתן דירוג על ידי S&Pחברות ביטוח משנה בחו"ל נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג    שלהדירוג   (ג)
S&P נקבע על ידי חברת דירוג אחרת והומר הדירוג לפי מפתח שנקבע בתקנות דרכי ההשקעה )למעט מבטח ,

 (..Best  A.Mשדירוגו נקבע לפי חברת הדירוג BBB רוגמשנה בקבוצת די

מהחשיפה הכוללת   10%חי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה על  לא קיימים מבט (ד)
 . 2019 ולשנת  2020 שנתמשנה ל לביטוחמסך הפרמיות  10%של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על  
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 )המשך(   ניהול סיכונים- :  24באור  

 סיכונים גאוגרפיים . ח

 

 

 

 

 

 

*( השקעות אחרות כוללות נכסי ביטוח משנה, מזומנים והשקעות פיננסיות אחרות שלא נכללו בטורים 
 האחרים. 

 

 

 

 

 

 2020בדצמבר    31ליום  
 

אגרות חוב  
  ממשלתיות 

אגרות  
חוב  

  מניות   קונצרניות 
תעודות  

  סל 

סה"כ  
השקעות  

 אחרות 

 
סה"כ חשיפה  

 מאזנית 

נגזרים   
במונחי  
 דלתא 

 סה"כ  

 אלפי ש"ח  
 456,200  ( 4,839)   205,295    73,705  8,894  11,885  53,478  57,333 ישראל 
 577,53  -   53,577  40,603  5,188  3,136  4,650  -  ארה"ב 
 62,449  -   62,449  62,393  -   56  -   -  גרמניה 
 22,092  -   22,092  22,092  -   -   -   -  אירלנד 
 30,779  -   30,779  30,265  454  60  -   -  צרפת 
 30,357  -   30,357  30,357  -   -   -   -  הודו 

דרום  
 17,109  -   17,109  17,109  -   -   -   -  אפריקה 
 814,11  -   11,814  8,022  2,625  676  491  -  אחרים 
 633,428  ( 4,839)   433,472  284,546  17,161  15,813  58,619  57,333 סך הכל 

                

 2019בדצמבר    31ליום  
 

אגרות חוב  
  ממשלתיות 

אגרות חוב  
  מניות   קונצרניות 

תעודות  
  סל 

סה"כ  
השקעות  

 אחרות 

 
סה"כ חשיפה  

 מאזנית 

נגזרים   
במונחי  
 דלתא 

 סה"כ  

 אלפי ש"ח  
 71,199  1,327))  72,526   22,976  38  3,935         26,129           19,448          ישראל 
 21,892  -   21,892  16,677  3,057  624  1,534  -  ארה"ב 
 22,942  -   22,942  22,623  -   319  -   -  גרמניה
 10,423  -   10,423  10,423  -   -   -   -  אירלנד 
 10,309  -   10,309  10,182  98  29  -   -  צרפת 
 6,305  -   6,305  6,254  51  -   -   -  הודו

דרום  
 4,426  -   4,426  4,426  -   -   -   -  אפריקה
 2,080  -   2,080  468  597  720  295  -  אחרים 
 149,576  (1,327)  150,903  94,029  3,841  5,627  27,958  19,448 סך הכל 
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   יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :  52באור  

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  . א

 בדצמבר 31יום ל 

 

2020  2019 

 אלפי ש"ח 
 16  16 יו. דיגיטל בע"מ   -חייבים ויתרות חובה
    זכאים ויתרות זכות 

 1,284  1,284 ( 1) ( בע"מ2010)  ויעוץ א.א שי אחזקות   
 300  300 ( 1ניצן צעיר הרים )  
 3  3 יוחנן דנינו   

    התחייבויות פיננסיות
 1,202  496 ( בע"מ2010) ויעוץ א.א שי אחזקות   
 301  226 הריםניצן צעיר    
 -  407 בע"מ  א.ו.ע.ר נדל"ן  
    

    הגבוהה ביותר במהלך השנה  יתרת החובה
 16  16 יו. דיגיטל בע"מ

 

 צעיר  וניצן אחזקות  שי,  ויינשל  אמיל,  בחברה  שליטה  בעלי  מכרו  2017  בנובמבר  12  ביום (1)
 של  הראשונה  הליבה  במערכת  זכויותיהם   את  לחברה"(  המוכרים: " זה  קטן  בסעיף)  הרים

  אלפי  1,500  של  לסכום  בתמורה  "(ראשונה ה הביטוחית    המערכת : " זה  בסעיף  להלן)  החברה
, המוכרים  ידי-על  ביטוחית הראשונהה  במערכת  הזכויות  נרכשו  בו  הסכום  שהוא,  ח"ש

 .  להלן 2ז' , ראה סעיף 'ג צד מידי
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  . ב 

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה  

 

2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח 

      
מנכ"ל שכר  הדירקטוריון   ווישור  הוצאות  ווישור   ויו"ר    של 

  2+ ו'    1)ראה סעיפים ו'    במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות
 1,970 להלן( )*( 

 

2,437 

 

1,249 

דמי ניהול והוצאות תשלום מבוסס מניות ליו"ר החברה )ראה 
 548 להלן(  3סעיף ו' 

 
1,593 

 
- 

 20  33  26 הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות
 

 )*( הסכומים כוללים מס שכר ומע"מ 
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :  25באור  

   פרטים נוספים לגבי הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין . ג

 העסקאות עם צדדים קשורים תנאי  .1

החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך חלק מפעילותה הכספית והביטוחית של  
העסקים הרגיל ובמחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות, אינן נושאות  

  26ור  באראה להלן    ערבויות בגין סכומים לשלםלפרטים בדבר    ריבית ויישובן יעשה במזומן.
, החברה  2020בדצמבר    31וביום    2019בדצמבר    31ביום  כל אחת מהשנים שהסתיימו  . לא' להלן

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  

 פועל. והשוק בו הוא 

 להלן. סעיף ו'  ראה    החברהומנכ"ל    ווישור  הסכם יו"ר דירקטוריוןיו"ר החברה,    תהסכם העסקל .2

 נושאי משרה ודירקטורים , פטור וביטוחהתחייבות לשיפוי . ד

  ודירקטוריון   הביקורת  ועדת  אישור  לאחר)  ווישור  של  הכללית  האסיפה  אישרה   2019  במרץ  27  ביום
,  בחברה  השליטה  בעלי  לרבות ,  ווישור  של   המשרה   לנושאי  ופטור  שיפוי   כתב(,  יום  באותו   ווישור 

 .  הרים צעיר  וניצן ויינשל אמיל ה"ה  -בווישור משרה כנושאי המכהנים

  ההתחייבות   כתב  מקבל  את  תשפה  ווישור,  והפטור  השיפוי  לכתבי  בהתאם  -לשיפוי  התחייבות (1)
  עקב   עליו  שתוטל,  לשיפוי  ההתחייבות  בכתב  המפורטת  הוצאה  או  חבות  כל  בשל  לשיפוי

  יותר   או  לאחד  בעקיפין   או   במישרין  הקשורה,  בווישור  משרה  נושא  היותו   בתוקף   פעולותיו 
  בצירוף ,  כאמור  לתשלום  השיפוי  שסכום  ובלבד,  השיפוי  בכתב  המפורטים  האירועים  מסוגי

  שיוענקו   השיפוי  כתבי פי -על לשיפוי  הזכאים לכל במצטבר ווישור  שתשלם  השיפוי סכומי כל
  הגבוה   לפי )  ח"ש מיליון  10  או ,  ווישור  של העצמי  מהונה  10%  -ל השווה  סך  על יעלו  לא  להם

 חבות  כל  בשל  תחול  לשיפוי  ההתחייבות.  השיפוי  בכתב  הקבועים  למנגנונים  בהתאם(  מביניהם
 שתוטל   כספית   חבות  זה  ובכלל  השיפוי  בכתב  המפורטים  לאירועים  בקשר  שיפוי  בת  הוצאה  או

 התדיינות  הוצאות  לרבות,  סבירות  התדיינות  הוצאות,  דין  פסק  פי  על  אחר  אדם  לטובת
 .  מנהלי הליך עם  בקשר והוצאות דין  עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות

 הפטור  מקבל את לפטור התחייבה ווישור ,  והפטור  השיפוי לכתבי בהתאם -לפטור התחייבות (2)
  הזהירות   חובת  הפרת  עקב,  בעקיפין  או /ו  במישרין   לה  שנגרם  נזק  בשל,  ווישור  כלפי  מאחריות

. בעתיד  שתתרחש ובין  בעבר  אירעה שההפרה  בין,  בווישור  משרה  נושא  היותו  בתוקף  כלפיה
  תוקף   לו  יהיה  ולא  בה   משרה   נושאי   לפטור  חברה  על   אוסר  הדין   בהם  במקרים  יחול   לא  הפטור

 הפרת ;  לחלוקה  הקשור  בכל  הזהירות  חובת  הפרת;  אמונים  חובת  הפרת:  מאלה  אחד  בשל
; בלבד  ברשלנות  נעשתה  אם  למעט,  פזיזות  מתוך  או  כוונה   מתוך  שנעשתה   הזהירות  חובת

  אם ,  כופר  או  כספי  עיצום,  אזרחי  קנס,  קנס;  כדין  שלא  אישי  רווח  להפיק  כוונה  מתוך  פעולה
 .   המשרה נושא על הוטלו

  -דיגיטל.  ויו  החברה,  ווישור  של  הביטוח  בפוליסות  בחברה  השליטה  בעלי  הכללת  אישור (3)
  הביקורת   ועדת  אישור  לאחר)  ווישורב  הכללית  האסיפה   אישרה  2019  במרץ  27  ביום

  בווישור   משרה   ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת  את(  יום  באותו  ווישור  ודירקטוריון 
-ו  החברה,  דיגיטל.  יו  של  המשרה  נושאי  על  חלה  נ"לה  ביטוחה  פוליסת.  לעת  מעת  אהתש  כפי

  .בחברה השליטה  בעלי, הרים  צעיר וניצן   ויינשל אמיל על יוצא וכפועל  ווישור

  ובעבור   בעבורה   ביטוח  בפוליסת  המבטח  עם  התקשרה ,  בחברה  שליטה   בעלת,  דיגיטל.  וי
  ליום   ועד  2020  במאי  8  ביום   שתחילתה  לתקופה   ווישור-ו   החברה  ובכללן  שלה   הבנות   החברות

,  ב"ארה  דולר  מיליון  5  על  עומד  הפוליסה  של  המצטבר  האחריות  גבול(.  כולל)  2021  במאי  7
  בכל   שאירעו  ניהולית  רשלנות   מעשי  בגין   העולם  בכל  המוגשות   תביעות   בגין  היא   תחולתה

  .ב"ארה  דולר  אלפי  20  על  עומדת  הפוליסה  בגין  השנתית  והפרמיה  קנדה  ב"ארה  כולל  העולם
  ותחומי   היקפי,  החברה  בגודל  בהתחשב,  העניין  בנסיבות  סביר  ביטוחי  כיסוי  מעניקה  הפוליסה
 הביטוח  בתחומי  בחברות  מקובל  ביטוחי  בכיסוי  מדובר;  העסקיות  ותכניותיה  פעילותה

  רווחיות   על  מהותית   משפיע  שלא,  שוק  בתנאי  ובפרמיות  רגיל  עסקים  במהלך,  והפיננסים
  ונושאי   הדירקטורים  חדשה לאחריות  ת ביטוח בדבר פוליס  . התחייבויותיה  או   רכושה ,  החברה
ו  משרה שתכלול גם את שיו.דיגטל התקשרה בה, לאחר תאריך המאזן, שתחול על החברה 

רכישת הפוליסה האמורה כפופה לאישורי    ,יצוין כי  יב' להלן.  28בעלי השליטה, ראה באור  
 . האורגנים של החברה בהתאם להוראות הדין
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :  25באור  

 )המשך(  התחייבות לשיפוי, פטור וביטוח נושאי משרה ודירקטוריםד. 

בדירקטוריון ומאוחר יותר   2020בדצמבר    29אושררו ביום  ( לעיל  1-3)העסקאות בסעיף קטן ד'  
באותו היום באסיפה הכללית של החברה, בהיותן עסקאות שלבעלי השליטה יש בהן ענין  

 אישי.

 ( 1) הטבות לאנשי מפתח ניהוליים . ה 

   :תגמולים והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות יו"ר הדירקטוריון( כוללים
 

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה  
 2020  2019  2018 
מס'   

 אנשים 
 סכום   

 אלפי ש"ח 
מס'   

 אנשים
 סכום  

 אלפי ש"ח 
מס'   

 אנשים
 סכום  

 אלפי ש"ח 
            עובדים

 577  2  1,766  3  1,725  3 הטבות לזמן קצר  
 491  2  358  1  -   -  הטבות לאחר העסקה
 -  -  1,552  1  507  1 תשלום מבוסס מניות

 1,068  2  3,676  3  2,232  3 סה"כ 
            

שאינם  לדירקטורים  תגמולים 
 מועסקים על ידי הקבוצה 

          

 89  6  326  6  337  6 הטבות לזמן קצר 

 .הסכומים אינם כוללים מס שכר ומס ערך מוסף (1)
 

 וקרוביהםתנאי כהונתם והעסקתם של בעלי שליטה בחברה   . ו 

   בחברה   ודירקטור   ווישור   דירקטוריון   ר " התקשרות עם בעל שליטה בחברה, המשמש כיו  .1

, בחברה  השליטה  מבעלי,  ויינשל  אמיל  מר   של  והעסקתו  כהונתו  תנאי  2018  בנובמבר  1  מיום  החל
  וייעוץ   אחזקות  שי.  א .א  באמצעות,  ויינשל  מר  עם  שנחתם  שירותים  מתן   הסכם  באמצעות  הוסדרו

)להלן:    והחברה  ווישור  לבין,  המלאה  בבעלותו  פרטית  חברה"(,  אחזקות  שי " להלן:  )  מ"בע(  2010)
 .  "(השירותים   הסכם "

 .  שהוא תגמול  כל ויינשל למר שולם לא, בחברה כדירקטור כהונתו בגין

להלן:  )  שנים  שלוש   בת  לתקופה   2018בנובמבר    1  מיום   החל  לתוקף  נכנס  השירותים  הסכם
  לתקופות   אוטומטי  באופן   השירותים  הסכם  יתחדש,  ההסכם  תקופת  בתום "(.  ההסכם  תקופת "

  ווישור - ו  החברה  של  התגמול  מדיניות,  הדין  להוראות  בכפוף,  אחת  כל  שנים  שלוש  בנות  נוספות
  ווישור  דירקטוריון  של  למדיניות  ובכפוף,  ווישור  ושל  החברה  של  המוסמכים  האורגנים  ולאישור

 . מבטח דירקטוריון ר"יו של  מירבי כהונה למשך ביחס

,  לווישור  דירקטוריון   ר"יו  שירותי,  אישי  באופן,  ויינשל  מר  מספק  השירותים  הסכם  במסגרת
ים וכן שירותים נוספ  משרה   70%בהיקף של    2021והחל מחודש מרץ    מלאה  משרה  של  בהיקף

שלו    לשירותים  בתמורה"(.  השירותים"  :זה   קטן  בסעיףלהלן  )לחברות הקבוצה בהתאם לצורך  
  71,500 של  בסך חודשיים  ניהול דמי אחזקות לשי ווישור  משלמתכיו"ר דירקטוריון כאמור לעיל, 

 . חשבונית המצאת וכנגד כדין מ"מע בתוספת, ח"ש

  90  בת  ובכתב  מראש  בהודעה   שהיא  סיבה  ומכל עת  בכל   לסיימו  רשאי  השירותים   להסכם  צד  כל
  ההתקשרות   את  לסיים  יהיה   ניתן  בהם  בהסכם  שנקבעו  מסוימים  במקרים  למעט,  השני  לצד  יום
 הסתגלות   לתקופת  זכאי  יהיה  ויינשל  מר  המוקדמת  ההודעה  תקופת מתום.  מוקדמת  הודעה  ללא
 . להלן  המפורטות  וההוצאות  החודשיים  הניהול  דמי  אחזקות  לשי  ישולמו  במהלכם,  חודשים  6  של
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 )המשך(  ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות  - :  25באור  

 )המשך(  תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי שליטה בחברה וקרוביהם .ו

 )המשך(   בחברה  ודירקטור   ווישור   דירקטוריון   ר" התקשרות עם בעל שליטה בחברה, המשמש כיו  .1

 נדרש  ויינשל  מר,  עובד  ולא  שירותים  נותן   היותו  למרות,  ווישור  ונהלי   הרשות  הנחיות  לאור
  לא   מכך  הנובעת  כפויה  עדרותיה  בגין  ולפיכך  בווישור  הנהוגים  רציפה  חופשה  בכללי  לעמוד
 בכל,  בווישור  עבודה   כימי  המוגדרים,  ימים 22-מ  יותר  לא  של  היעדרות  בגין ,  הניהול  דמי  יופחתו

 . קלנדרית שנה

 הגבלת  ללא  החברה  ושל  ווישור  של   הרוחני  קניינן   ועל   סודיות   על  לשמירה   התחייב  ויינשל  מר
  לאחר   חודשים  12  ובמשך  החדש  השירותים  הסכם  בתקופת  מתחרות  או  משידול  להימנע  וכן  זמן

 .סיומו

  המשרה   נושאי  ליתר  ביחס  שאושרו   לתנאים  זהים   בתנאים  וביטוח  שיפוי,  לפטור  זכאי  ויינשל   מר
 . לעת  מעת שיאושרו וכפי  בווישור

ינשל גמול  ילמר ו  ישולם,  2021בחודש מרץ    החברה למסחר בבורסההחל ממועד רישום מניות  
בחברה   כדירקטור  כהונתו  בתקנות  בגין  הקבוע  לסכום  בהתאם  השתתפות  וגמול  שנתי  גמול 

"(  הגמול  תקנות "להלן:  )  2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
דין אחרת אשר תוסיף או תח ובהתאם לדרגת ההון של    ,ליף תקנות אלואו בהתאם להוראת 

זכאי להחזר מלא של   ה יהימר ויינשל    החברה )כהגדרתה בתקנות הגמול(, כפי שתהיה מעת לעת.
  ו הוצאות סבירות שהוציא בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקיד

 . כדירקטור

 WeSure USAהבת    בחברות  פעיל, יחל מר וינשל לכהן כיו"ר דירקטוריון  2021  מאי  מחודש  החל
זאת ישלמו חברות הבת האמורות   לכהונתו  בתמורה.  משרה  30%  של  בהיקף,  WeSure Digital  -ו

 ."בארה דולר 10,000ניהול חודשיים בסך של  דמילשי אחזקות 

 ברה והח   בעל שליטה בחברה, המשמש כמנכ"ל ווישור התקשרות עם   .2

תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניצן צעיר הרים, מבעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל ווישור החל  
 , הוסדרו באמצעות הסכם העסקה בין מר צעיר הרים לבין ווישור והחברה. 2018ביולי   1מיום 

מונה מר ניצן צעיר הרים לכהן גם כמנכ"ל החברה )ובאותו יום הפסיק    2020בדצמבר    29ביום  
   ור בחברה(.לכהן כדירקט

, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי  בזמןאינה קצובה    וכמנכ"ל החברה  העסקתו כמנכ"ל ווישור
,  ימים מראש   60ידי מתן הודעה מוקדמת של  -עלהעסקתו כמנכ"ל ווישור  לסיים את  כל דין. ניתן  

ללא צעיר הרים לסיים את העסקתו של מר  ניתן יהיה שבהם  , למעט במקרים מסוימים שנקבעו
  50  הינו ווישור ל"כמנכ הרים צעיר מר  של החודשי  שכרוהודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים. 

 לסך ,  החודשי  שכרו  לעדכון  זכאי  הרים  צעיר  מר  עמו  העסקה  להסכם  בהתאם  כי  יצוין.  ח"ש  אלפי
  עתה  לעת  לפיה  לחברה  הודעה  הרים  צעיר  מר  מסר  2019  נובמבר  בחודש  אך,  ח"ש  אלפי  60  של

הודעה כאמור על ביטול הוויתור נמסרה לווישור בחודש    .1כאמור   השכר  עדכון   על  מוותר  הוא
 ., לאחר תאריך המאזן2021פברואר 

נלווים הכוללים, בין היתר, ביטוח בנוסף לשכר כאמור זכאי מר צעיר הרים מווישור, לתנאים  
קרן השתלמות, הבראה,    ביטוח אובדן כושר עבודה,  ,ו/או קופת גמל  מנהלים ו/או קרן פנסיה 

פיצויים יבואו במקום  פנסיוני בגין רכיב הלביטוח  ם  . תשלומיוימי מחלה בתשלום  חופשה שנתית
 לחוק פיצויי פיטורים.   14פי סעיף  -פיצויי פיטורים על

אי מר צעיר הרים לקבל  עם סיום העסקתו של מר צעיר הרים בווישור, מכל סיבה שהיא, יהא זכ
 משכורות חודשיות.   6מענק הסתגלות, אשר יעמוד על 

ועל  על סודיות    ה רילשמכוללים התחייבות    רושל מר צעיר הרים בחברה ובווישהעסקתו    מיהסכ
למשך  ואי תחרות בתקופת ההסכם  כן תניית  ו  ,ללא הגבלת זמןווישור  -קניינן הרוחני של החברה ו 

   סי עובד מעביד.חודשים לאחר סיום יח 12

 

 
  של   לסך  שלו  הכולל  השכר  לעדכון   הרים  צעיר  ניצן   מר  זכאי ,  ל" כמנכ  השנייה  העסקתו  משנת  החל,  העסקתו  להסכם  בהתאם 1

 ניצן   מר  זכאי   יהא,  ח"ש  מיליון   5  לפחות  של  סך  על  יעמוד  ווישור  של  הכולל  השנתי   הרווח  בו   מהמועד  והחל  ח"ש  אלפי   60
 .   ח"ש  אלפי   70  של  לסך  שלו  הכולל  השכר  לעדכון   הרים  צעיר
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :  25באור  

 )המשך(  תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי שליטה בחברה וקרוביהםו.   

 והחברה   התקשרות עם בעל שליטה בחברה, המשמש כמנכ"ל ווישור .    2     

מר    מיהסכ של  ובווישור  העסקתו  בחברה  הרים  מענק  יםכוללצעיר  הענקת  של   יםאפשרות 
 דין. כל פי -ועל ווישור, לפי העניין,  -החברה ובהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של 

כאי לפטור, שיפוי וביטוח בתנאים זהים לתנאים שאושרו ביחס ליתר נושאי  מר צעיר הרים ז
וביטוח  שיפוי  ,  כאי לפטורמר צעיר הרים זכמו כן    .כפי שיאושרו מעת לעתבווישור ו  המשרה

 .כפי שיאושרו מעת לעתובחברה  בתנאים זהים לתנאים שאושרו ביחס ליתר נושאי המשרה

₪ ברוטו בחודש,    15,000של  שכר בסכום    החברהתשלם  תו של מר צעיר הרים בחברה,  בגין כהונ
עדכון זה    בתוספת תנאים נלווים )מקבילים לאלו שלהם הוא זכאי לקבל בחברה, באופן יחסי(. 

 . 2021בפברואר  23אושר לאחר יום הדוח בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה ביום  

 החברה יו"ר דירקטוריון  תנאי כהונה והעסקה של   .3

 מוסדרים   הקבוצה   וכנשיא  החברה  דירקטוריון   ר"כיו  דנינו   יוחנן  מר  של  והעסקתו  כהונתו  תנאי
לשירותים    2018  בדצמבר  2  מיום  החברה  לבין   דנינו  מר  בין  שירותים  מתן  הסכם  באמצעות

  שירותי "  -זה   קטן  בסעיף)  2020  בדצמבר  2  ביום  תוקןש  כפי,  2019בינואר    1שיינתנו החל מיום  
 "(.ר" היו   שירותי   הסכם " -ו"  ר" היו 

 : מרכיבים לארבעה נחלקה המקורי ההסכם פי  על השירותים  בגין התמורה
מע"מ,לחודש  ₪  4,000  של  בסך  קבוע  חודשי  ניהול  דמי(  א) כולל    , הבסיס  למדד  צמוד  , 

  רגילות מניות  NOCK IN (667 בתנאי  וקבוע  מניות מבוסס תמורה רכיב( ב); מס חשבונית כנגד
;  המניה  של  נקוב  ערךל  שווהה  מימוש  מחירב  (,שנים  שלוש  של  לתקופהמניות    2,000  הכל  ובסך

 כמות .  חברה  שווי  מבוססת  לנוסחה  בהתאם  מניות  הקצאת  –ומותנה  משתנה  תמורה  רכיב(  ג)
 תיומותנ  ,כפי שנקבעה בהסכם  שווי  ולתקרת   רגילות  מניות  2,000  -ל  מוגבלת  המרבית  המניות

  במסגרת  בוטל זהמשתנה  תמורה רכיב להלן כמפורט .₪ מיליון 120 של בסיסי מינימאלי בשווי
  אופציה(  ד)   ; ההתקשרות  תקופת  לכל  רלוונטי   עוד   ואינו   2020  לדצמבר  2  ביום  להסכם  התיקון

- , בחלוקה להשירותים  תקופת כל בגיןבמחיר מימוש כפי שנקבע  רגילות מניות 2,508 לרכישת
 יחלק  את  לממש  רשאי  המנהל  של החלטה על הנפקה לציבור ומכירה,  במקרה   .מנות הבשלה  3

   ו.מומש שטרם האופציה 

  102  לסעיף  בהתאם  מוקצים  להיות  היו  אמורים  אופציות  או/ו  מניות  מבוסס  התגמול  רכיבי  כל
  כפופים   הניהול  שירותי   בגין  התמורה   רכיבי  כל.  נאמן  תחת  הון  רווח  במסלול  הכנסה  מס  לפקודת

 . והממונה הדין  הוראות וכל בכירים שכר חוק למגבלות

 - כהסתכמה בכאמור לעיל,  ת תשלום מבוסס מניות  ניבגין תכ  2019ההוצאה שנרשמה בשנת  
 אלפי ש"ח. 1,552

 בדצמבר   29  ביום   החברה  דירקטוריון   ידי -על  אושר  , כאמור לעיל,המתוקן  ר"היו  שירותי   הסכם
  לתיקון   .2020  בדצמבר  29  ביום  החברה  של  המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  ידי  ועל  2020

 .הכספיים  הדוחות על  מהותית השפעה להיות צפויה לא להסכם

 חמש   בת  לתקופה,  2019  בינואר  1  מיום  החל  מוענקים   ר"היו  שירותיבהתאם להסכם המתוקן,  
  צד  כל  2021  בדצמבר  31  ליום  עד"(.  ההסכם  תקופת "להלן:  )  2023  בדצמבר  31  ליום  עד,  שנים

  180  בת  ובכתב  מראש  בהודעה  שהיא  סיבה  ומכל  עת  בכל  לסיימו  רשאי  ר"היו  שירותי  להסכם
 מסוימים   במקרים  למעט,  יום  90  בת  תהיה  מראש  ההודעה  תקופת  מכן  ולאחר,  השני  לצד  יום

 . מוקדמת הודעה  ללא ההתקשרות את לסיים זכאית תהא החברה בהם בהסכם שנקבעו

  התקופה   בגין (  א: )כדלקמן  הינהו   ר"היו  שירותי  תמורתכמו כן, בהתאם להסכם המתוקן, עודכנה  
,  הבאים  מהרכיבים  המורכב  לגמוליהיה זכאי    דנינו  מר  - 2020  בדצמבר  31  ועד   2019  בינואר  1  שבין 

הינם   ההוניים  הרכיבים  כל  ההון  לאחרכאשר  פיצול  באור  )  ביצוע  ) (ט28ראו    ניהול  דמי(  1: 
;  החברה  של  רגילות  מניות  426,800  הקצאת(  2; ) כדין  מ"מע  כולל  ח" ש  4,000  של  בסך   חודשיים

  יוני ב  30  ליום   עד  בתוקף  תעמוד  אשר,  החברה  ממניות  1,003,200  עד   לרכוש  אופציהה  מתן(  3)
2021  . 
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :  25באור  

 )המשך(  תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי שליטה בחברה וקרוביהםו.   

     )המשך(  תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה .  3

  השירותים   בגין(  ב)  כפי שנקבע בהסכם המקורי.  מימוש  מחיר  כנגד  יעשה  כאמור  האופציה  מימוש
(  1: )הבאים  מהרכיבים  המורכב  גמול  דנינו  למר  ישולם-  2021  בינואר  1  ביום  שהחלה  בתקופה

  המניות  הנפקת  השלמת  עקבותב.  כדין  מ"מע  כולל  ח"ש  4,000  של  בסך  חודשיים  ניהול  דמי
  הניהול  דמי  סכום  עודכן,  2021שפרסמה החברה בחודש פברואר    תשקיףה  מכוח  לציבור  המוצעות

  חודשים  12  בתום"(;  הראשון   העדכון " להלן:  )  2021במרץ    25החל מיום    ,כולל מע"מ  ח"ש  24,000-ל
כולל מע"מ עד ליתר תקופת    ח"ש  36,000- ל  הניהול  דמי  סכום  יעודכן  הראשון   העדכון  ממועד

היו"ר   שירותי  )השני  העדכון "להלן:  )הסכם    של (  RSU)  חסומות  מניות  160,000  הקצאת(  2"(; 
  31  ביום  יבשילו מניות    53,600מניות חסומות, מתוכן    106,800:  מנות  לושלש  בחלוקה  החברה

מניות חסומות    53,200, וכן  2022  בדצמבר  31  ביום  מניות מתוכן יבשילו  53,200- ו  2021  בדצמבר
   .2023בדצמבר  31שמועד הבשלתן יהא ביום 

  של   הרוחני  קניינה  ועל  סודיות  על  לשמירה  דנינו  מר  התחייב  ר" היו  שירותי  הסכם  במסגרת
  שירותי   הסכם  בתקופת  מתחרות  להימנע  וכן,  זמן  הגבלת  ללא  שלה  קשורות  וחברות  החברה

 .סיומו לאחר חודשים 6 ובמשך  ר"היו

 ליתר   ביחס  שאושרו  לתנאים  זהים  בתנאים  בחברה  הקיים  הביטוח  בהסדר  להיכלל  זכאי  דנינו  מר
  (.ד' לעיל סעיף ראו) בחברה המשרה  נושאי

 העסקת קרוב של בעל השליטה בווישור .  4

, מבעלי התקשרה ווישור עם מר דניאל ויינשל, אחיו של מר אמיל ויינשל  2018בנובמבר  1ביום 
על אושרה  כאמור  ההתקשרות  ווישור.  כחשב  להעסקתו  בהסכם  בחברה,  ועדת  ידי  -השליטה 

- ועל  לאחר שסווגה כעסקה שאינה חריגה  2018באוקטובר    31ביום  ווישור  הביקורת ודירקטוריון  
 .  2020בדצמבר  29הכללית של החברה ביום   די הדירקטוריון והאסיפהי

העסקתו   להסכם  בתמורה  בהתאם  מלאה,  במשרה  מועסק  ויינשל  דניאל  מר  לשכר  בווישור, 
זכאי מר בש"ח )שכר בסיס ושעות נוספות(.    16,000בסך כולל של  חודשי   נוסף לשכר כאמור 
של בווישור אינו קצוב  מקובלים. הסכם העסקתו של מר דניאל וייננלווים  ינשל לתנאים  יודניאל  

וכל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם על הודעה מוקדמת  - בזמן  ימים    60  בתידי מתן 
שבהם תהא החברה רשאית לסיים את העסקתו של    , למעט במקרים מסוימים שנקבעו,  מראש

העסקתו  ויינשל  דניאל  מר   הסכם  פיטורים.  פיצויי  וללא  מוקדמת  הודעה  דניאל ללא  מר  של 
כן  ללא הגבלת זמן וועל קניינה הרוחני של ווישור  על סודיות    הרילשמ כולל התחייבות    ויינשל 
חודשים לאחר סיום יחסי עובד מעביד בינו ובין    6אי תחרות בתקופת ההסכם ולמשך  תניית  

פי  -פיצויים יבואו במקום פיצויי פיטורים עלפנסיוני בגין רכיב הלביטוח  ווישור  תשלומי  ווישור.  
כולל אפשרות של הענקת דניאל ויינשל  ק פיצויי פיטורים. הסכם העסקתו של מר  לחו  14סעיף  

ווישור פי שיקול דעת האורגנים  - ועל  ווישורמענק בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של     של 
 פי דין.-ועל

 עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה עניין אישי בהן  .ז

 בעלים  הלוואות .1

 הלוואת ,  בחברה  השליטה  בעלי,  הרים  צעיר  וניצן ויינשל  אמיל  ה"ה העמידו  2018  ביוני  14  ביום
  הלוואת)  ח" ש  290,000- ו(  ויינשל  הלוואת)  ח"ש  1,160,000  של  קרן  בסכומי  החברה  לטובת  בעלים
  מימון   לטובת  הועמדו  כאמור  הבעלים  הלוואות"(.  המלווים: " זה   קטן  בסעיףלהלן  ( )הרים  צעיר

   ביניים
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :  25באור  

 )המשך(  בעל שליטה או שלבעל שליטה עניין אישי בהן  סקאות עםע . ז

 )המשך(  בעלים הלוואות.  1      

  בימים  הכללית  והאסיפה   החברה   דירקטוריון   ידי-על  ואושרו   החברה  של  העסקית  פעילותה   של
  .בהתאמה 2020 בדצמבר 29 - ו 2018  ביוני 14

  לאמור   בהתאם  המינימלית  הריבית  בשיעור  שנתית  ריבית  נושאות  כאמור  הבעלים  הלוואות
  קרן)  ההלוואות  פירעון.  לעת  מעת  שתתעדכן  כפי[,  חדש  נוסח]  הכנסה  מס  לפקודת(  י)3  בסעיף
 העמדת   ממועד  חודשים  36  במהלך  הצמדה  הפרשי  בתוספת  אחד  בתשלום  יתבצע(  וריבית

  2021  ביוני  30  מיום  יאוחר  לא  מקרה  בכל   אך,  החברה  של  דעתה  שיקול  לפי,  כאמור  ההלוואות
 "(.  הסופי  הפירעון   מועד " : זה  קטן בסעיףלהלן )

  ריבית  לרבות,  וריבית  קרן)   צמודות  והן  כלשהן  בבטוחות  מגובות  אינן  כאמור  הבעלים  הלוואות
:  החברה  התחייבה  ההלוואה  הסכמי  במסגרת.  לצרכן  המחירים  מדד  לעליית (  שתחול  ככל  פיגורים

 שעבוד   ליצור  לא(  2; )בתקנונה   שיקבעו  כפי  שלה  הפעילות  בתחומי  ורק  אך  לפעול  להמשיך(  1)
  צד   להיות  לא(  3; )המלווים  הסכמת  ללא(  חלקו  או  כולו)  רכושה  על  כלשהו'  ג  צד  לטובת  שוטף

להלן  )  המלווה   הסכמת  ללא  במניותיה   דיספוזיציה  לבצע  לחלופין  או  במניותיה  כלשהן  לעסקאות
 "(.  הלווה  התחייבויות "  :זה  קטן בסעיף

  14  של  בכתב  להתראה  בכפוף  מיידי  לפירעון  להעמדה  מקובלות  תניות  כוללת  הבעלים  הלוואות
  מהתחייבויות   איזו   הפרת(  2; )הסופי  הפירעון  במועד   ההלוואות   פירעון   אי (  1: )מראש  עסקים   ימי

  נכסים   כינוס,  הליכים  הקפאת,  פירוק  הליכי  של  פתיחתם(  3; )כאמור  ההפרה  ריפוי  ואי  הלווה
 מכירת (  5; )החברה  בעסקי  מהותית  הרעה  של  התרחשותה(  4; ) יום  90  בתוך  ביטולם  ואי  ב"וכיו
 . בחברה שליטה  שינוי( 6; ) המלווה  הסכמת  ללא פעילותה בתחום שינוי או החברה נכסי רוב

אלפי ש"ח מתוך יתרת קרן הלוואות הבעלים    400יחסי בסך של  נפרע חלק    ,2020במהלך שנת  
, יתרות ההלוואות המשוערכות  2020  דצמברב  31)נטו( המתוארות בסעיף קטן זה לעיל וליום  

אלפי   903ניצן צעיר הרים הן    ממר אמיל ויינשל )באמצעות שי אחזקות וא.ו.ע.ר נדל"ן בע"מ( ומר
 .האלפי ש"ח, בהתאמ 226-ש"ח ו

 חברהשל הוהשנייה  הביטוחית הראשונה  במערכת בחברה  שליטה  בעלי זכויות המחאת .2

  הרים  צעיר  וניצן  אחזקות   שי ,  ויינשל  אמיל,  בחברה  שליטה  בעלי  מכרו   2017  בנובמבר  12  ביום
" זה  קטן  בסעיףלהלן  )   של   הראשונה  ביטוחיתה  במערכת  זכויותיהם  את  לחברה"(  המוכרים: 

 "(. ביטוחית הראשונה ה   המערכת "  :זה בסעיף להלן) החברה

הביטוחית   במערכת  זכויותיהם  כל  חוזר  בלתי  באופן  לחברה  הועברו,  כאמור  המכירה  במסגרת
 כספים   לקבל  וזכויות  תמלוגים,  השקעה  החזר  בגין  כספים  לקבלת  זכויות,  זה  ובכלל,  הראשונה
, ח"ש  אלפי  1,500  של  לסכום  בתמורה',  ג  לצדדי  ביטוחית הראשונהה  המערכת  ממכירת  כתוצאה

 '. ג צד  מידי, המוכרים  ידי- על ביטוחית הראשונהה במערכת הזכויות  נרכשו בו הסכום  שהוא

  החברה  ידי  על  ביטוחית הראשונהה  במערכת  שימוש  נעשה  לא  החתימה על הדוח הכספי  למועד
 עם   החברה  התקשרה  בו ,  2020  בפברואר  3  מיום   גישור  בהסכם  מוסדרות  הב  והזכויות,  הבת

 .  המערכת את פיתחה אשר התוכנה חברת

בדצמבר    29  םובי  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  ידי-על  אושררה  האמורה  ההתקשרות
2020.   

התקשרו יו.דיגיטל, בעלת שליטה בחברה, והחברה עם בית התכנה היפני    2017בחודש נובמבר  
NDFS  " )להלן:  ורישוי של מערכת ליבה ביטוחית  "(.  מערכת הליבה בהסכם אסטרטגי לפיתוח 

בסמוך לקבלת רישיון מבטח בישראל, ולצורך פעילותה כמבטחת, העבירה החברה לווישור, בין  
 היתר, את זכויותיה במערכת הליבה, כפי שהיו לה באותה עת. 

ויקט המשותף, עודכן ההסכם וסוכם , לקראת השלמת השלב הראשון של הפר2020במהלך שנת  
תעביר לחברות הקבוצה )לרבות יו.דיגיטל וכל חברה תחתיה( את קוד המקור של כלל  NDFSכי 

רכיבי המערכת, ובכלל זה הן את רכיבי הבסיס בתכנה והן את הפיתוחים והתוספות הייעודיים  
זכויות בלתי הדירות וללא   ווישור-שפותחו בשלב הראשון של הפרויקט. בנוסף, קיבלו יו.דיגיטל ו

הגבלת זמן ברכיבי הבסיס בתוכנה, לשימושים בארץ ובעולם, במסגרת חברות הקבוצה )לרבות  
 "( NDFSהתיקון להסכם יו.דיגיטל וכל חברה תחתיה( )להלן: " 
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 )המשך(  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - :  25באור  

 )המשך(  טה עניין אישי בהן בעל שליטה או שלבעל שלי סקאות עםע . ז

 חברההביטוחית הראשונה והשנייה של ה במערכת בחברה שליטה בעלי  זכויות המחאת.    2     

בקבוצה,   הטכנולוגיות  חברת  שהינה  בחברה,  לרכז  מנת  בטכנולוגיות  על  הזכויות  מכלול  את 
, המחתה  NDFSהשונות )למעט הזכויות של ווישור(, בסמוך לאחר החתימה על התיקון להסכם  

יו.דיגיטל לחברה את כל זכויותיה וחובותיה בגין מערכת הליבה, וזאת ללא כל תמורה. המחאת  
  2021בפברואר    23ביום  ואושררה    2020באוקטובר    5הזכויות אושרה בדירקטוריון יו.דיגיטל ביום  

 בדירקטוריון החברה ובאסיפה הכללית של החברה.  

 בווישור לבעלי השליטה בחברה  פטור וביטוח מתן כתבי שיפוי  .3

האסיפה   2019במרץ    27ביום   הביקורת    אישרה  ועדת  אישור  )לאחר  ווישור  של  הכללית 
בעלי   לרבות  ווישור,  של  המשרה  לנושאי  ופטור  שיפוי  כתב  יום(,  באותו  ווישור  ודירקטוריון 

להרחבה   ה"ה אמיל ויינשל וניצן צעיר הרים.  -השליטה בחברה, המכהנים כנושאי משרה בווישור
   )ד( לעיל.25ראה באור 

 .דיגיטל יווליסות הביטוח של אישור הכללת בעלי השליטה בפ .4

ווישור   2019במרץ    27ביום   של  הכללית  האסיפה  הביקורת    אישרה  ועדת  אישור  )לאחר 
ודירקטוריון ווישור באותו יום(, את פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי משרה בווישור  

ה כאמור חלה  כפי שיהיו מעת לעת. יצוין כי פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשר
 )ד( לעיל.25להרחבה ראה באור ווישור. -על יו. דיגיטל, החברה ו 

מוצרישור  יא .5 לרכישת  עובדי    הקבוצהשל  ביטוח   עסקת מסגרת  ידי  בעלי  הקבוצה  על  לרבות 
 שליטה, נושאי משרה וקרוביהם

למכירת  אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של ווישור עסקת מסגרת    2018באוקטובר    31ביום  
מוצרי הביטוח של ווישור בתנאי פיילוט לנושאי המשרה ולעובדי ווישור ובכללם בעלי השליטה  

בדצמבר   29של החברה ביום  פה הכללית  יאסדירקטוריון החברה והבחברה. העסקה אושרה ב
. העסקה כאמור אושרה, בין היתר, על מנת לאפשר לווישור להבין ולאתר כשלים ובעיות  2020

  בקבוצהלנושאי המשרה    הפצה של מוצריה. עסקת המסגרת אושרה כך שתאפשרבתהליכי ה
ציעה ווישור בתנאים רגילים בלבד,  מו/או קרוביהם לרכוש את מוצרי הביטוח ש  הקבוצה  ולעובדי

המוצעים לכלל הלקוחות, ללא מתן הנחות מיוחדות. סכום ההתקשרות כאמור )במצטבר( עמד 
ההתקשרות כאמור אושררה   . 2020לשנת מהכנסות החברה(  1%-)פחות מ כום זניח לחברהעל ס

 .2020בדצמבר  29ביום  של החברה ידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית -על

 בחברה דירקטורים ונושאי משרהלשיפוי וכתבי  פטורכתבי  .6

לדירקטורים ונושאי    ושיפוי  כתבי פטורהוענקו  , לאחר תאריך המאזן  2021בפברואר    23ביום  
   .וביניהם בעלי השליטה בחברהבחברה  משרה

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה  .7

אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהתאם לפוליסה הקבוצתית. להרחבה ראה לחברה ביטוח  
שיו.דיגטל   משרה   ונושאי  הדירקטורים  בדבר פוליסת ביטוח חדשה לאחריות  ( לעיל.3סעיף ד)

שתחול על החברה ושתכלול    2021בפברואר    25תקשרה בה, לאחר תאריך המאזן, החל מיום  ה
רכישת הפוליסה האמורה כפופה לאישורי    ,יצוין כי  ' להלן.בי  28גם את בעלי השליטה, ראה באור  

 . בהתאם להוראות הדין ת האםהאורגנים של חבר
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 )המשך(  וצדדים קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניין  - :  25באור  

 )המשך(  בהן  אישי עניין שליטה שלבעל או  שליטה  בעל עם עסקאות. ז

 

 מדיניות תגמול  .8

קיימת    החברה מדיניות תגמול. לווישור, לאחר תאריך המאזן אישרה  2021בפברואר    23ביום  
נובמבר   מחודש  החל  בתוקף  מאושרת  תגמול  אושררה  2019מדיניות  אשר  חודש בבווישור  , 

 . 2020נובמבר 

 בכירה משרה ונושאי עניין  בעלי  ידי על  ערך בניירות החזקות .9

המשרה הבכירה בחברה  ונושאיעניין  הבעלי   החזקותלמיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, 
  הדוח  על החתימהחודשים למועד   12- במועד שקדם ב ועל הדוח הכספי   החתימה למועד    סמוךב

   .לעיל 3'  ו ובסעיף' א 1 בבאורכמפורט הם  , הכספי

שלה,   .10 והדירקטורים  החברה  ידיעת  ו/או  הכספי  הדוח  על  החתימה  למועדלמיטב  עניין  בעלי   ,
 .  החברהנושאי משרה בכירה בחברה אינם מחזיקים בניירות ערך של חברות בת של 

 

   התקשרויות - :  62באור  

 משרדי החברה ומשרדי ווישור  -הסכם שכירות . א

לנדלהקבוצה   ביחס  מסחריים  חכירה  בהסכמי  החברה  באמצעות  בהתחייבות  ן  "קשורה 
ומספר ווישור  משרדי  החברה וכוללים את משרדי  אשר  המשמש פעילות הקבוצה,  שבשימושה,  

שנים )תקופה    9.5חניות. חכירות אלו לא ניתנות לביטול מצד המשכיר ובעלות אורך חיים של עד  
שנים כל אחת(, ממועד חתימת הסכם   3שנים ועוד שתי תקופות אופציה של    3.5  - ראשונה של כ

סך של    .החכירה ווישור  העמידה  השכירות  חיובי    ש"חאלפי    330כחלק מהסכם  עבור  כערבות 
המשכיר. הערבות תחול עד תום תקופת ההסכם. העסקה סווגה כעסקה שאינה  החברה לטובת  

רגיל ובתנאי שוק ואושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון ווישור ביום  חריגה, במהלך עסקים 
 בהתאמה.  2018טובר באוק 31- ו 2018ביולי   29

דמי החכירה המינימליים העתידים להיות משולמים בגין חוזי החכירה התפעולית, שאינם ניתנים 
   לביטול, הינם:

 
 בדצמבר 31ליום  

 

2020  2019 

 ש"ח אלפי 

  *( חכירות משרדים
  

 1,061  528 שנה ראשונה 

 4,213  3,750 שנה שנייה עד חמש שנים
 3,462  3,381 ואילך שנה שישית  

 8,736  7,659 סך הכל חכירות שכ"ד

 ' לעיל.א  16, ראה באור  2020*( בדבר שינויים בהסכם החכירה במהלך הרבעון הראשון של שנת  
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 התחייבויות תלויות - :  27באור  

   התחייבויות תלויות א. 

קיימת חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, ממורכבותם של 
השירותים הניתנים על ידי החברה למבוטחיה. מורכבות המוצרים הביטוחיים והרגולציה הרבה  
של ענף הביטוח בישראל, צופנים בחובם, בין היתר, פוטנציאל לטענות עקב פערי מידע ופרשנות  

לבין הצדדים האחרים לחוזי הביטוח, הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים    בין החברה
 ורגולטוריים. 

בשנים האחרונות ניכר גידול משמעותי בהיקף ההליכים הייצוגיים המוגשים נגד חברות ביטוח. 
כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בכלל, וכחלק מגידול בבקשות    ,זאת

כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של החברה. מגמה זו מגדילה באופן מהותי את   מסוג זה
לא ניתן   החשיפה של החברה להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגד החברה.  פוטנציאל

לצפות מראש את סוגי הטענות והפרשנויות שיועלו בתחום במסגרת תובענות שונות והחשיפה  
 הנובעת מכך.

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

 בנושאים שונים, שחלקם בעלי השלכות תפעוליות ומשפטיות. 

שות מעת לעת תלונות לממונה על שוק ההון,  בנוסף, קיימת חשיפה כללית, הנובעת מכך שמוג
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ביחס לזכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח ו/או הדין. תלונות  
ידי מחלקת תלונות הציבור בחברה. הכרעות הפיקוח בתלונות  אלו מטופלות באופן שוטף על 

ות רוחביות, החלות על קבוצות  אלה, אם וככל שתינתן בהן הכרעה, עלולות להינתן אף כהכרע
  רחבות של מבוטחים. מטבע הדברים קיים גם סיכון להגשת תובענות ייצוגיות נגד החברה.

   בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגיתב. 

  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה כתובענה   2020באפריל    27ביום  
ש"ח  יליון  מ  30-סכום התביעה הכולל מוערך בכ  .וכנגד חברת ביטוח נוספת  ווישורייצוגית כנגד  

 .ש"ח יון לימ 11.7- הינו כבתביעה   ווישורשל  היחסי וחלקה

 עקב   ישראל  מדינת  מאזרחי  חלק  על  שהוטלו  התנועה  מגבלות  נוכח  כי,  נטען  האישור  בבקשת
פחת  נגיף  התפרצות   חוזי   את  להתאים  עליהן   היה   ולכן,  הביטוח  חברות  של  הסיכון  הקורונה 

ולהפחית  לנסיבות  בהתאם  הקיימים  הביטוח   ממבוטחיהם  שגבו  הביטוח  דמי  את  המשתנות 
  על   כדין  שלא  התעשרה  ווישור   כי  נטען  כך  בשל .  ('ג  וצד  )מקיף  רכוש  ורכב  חובה   רכב  בביטוחי

;  1981 -א"התשמ, הביטוח  חוזה לחוק  20  -ו  16  סעיפים הוראות  את שהפרה תוך , מבוטחיה חשבון
  בפקודת  כמשמעה  הרשלנות  עוולת  בגין  וחבה ;  החוזים  דיני   מכוח  לב  תום   חובות  והפרה   סיכול

  כל   את  כוללת,  הייצוגית  התובענה  את  לנהל  המבקש  עותר  שבשמה  חדש[. הקבוצה  ]נוסח  הנזיקין
 החל   התקופה  במהלך,  לרכב'  ג  צד  בביטוח  או   בביטוח מקיף  או  חובה  בביטוח  ווישור  מבוטחי
 .במגפת הקורונה הקשורות המגבלות הסרת  למועד ועד 2020 ממארס

  הדיון   לפיה  המשפט  בית  החלטת  ניתנה,  בתיק  הצדדים  עמדות  קבלת  לאחר,  2020  ביוני   22  ביום
  נגד   דומות  בעילות  שהוגשו  אישור  בקשות  בפניה  מונחות  אשר,  ברקאי  לשופטת רחל  יועבר  בתיק

 נוספות. ביטוח חברות

תשובה לבקשה    (בקשת מנירבאחת הבקשות המקבילות )הגישו המבקשים ב  2020ביולי    12ביום  
  26וביום  , "(ייצוגיות   תובענות   חוק )להלן: "  2006- לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו (ב)7לפי סעיף 

תשובה מטעמן לבקשה האמורה.    (חברות ביטוח)המשיבות בתיקים המאוחדים    הגישו   2020ביולי  
ביקשו משיבות אלה מבית על מחיקת שתיים    בתשובתן  להורות  בקשות  מתוך  המשפט  שלוש 

תימחקנה בקשות האישור שהוגשו  (  חברות הביטוח)האישור, ולמצער כי לגבי כל אחת מהמשיבות  
למעט להשיב.  נגדה,  תידרש  חברה  אותה  בלבד  לגביה  אשר  בלבד  אישור אחת  כן    בקשת  כמו 

המשיבות   תשובות  להגשת  מועד  הארכת  הביטוח)התבקשה  כך (  חברות  האישור,  לבקשות 
  ווישור .  לחוק תובענות ייצוגיות  ( ב)7ימים מיום מתן החלטה בבקשה לפי סעיף    90בתוך    שתוגשנה 

   הצטרפה לבקשת ארכה זו.

, אשר הורתה  לחוק תובענות ייצוגיות  )ב(7  ניתנה החלטה בבקשה לפי סעיף  2021פברואר  ב  22ביום  
 על פיצול הדיון בבקשות האישור בנושאי רכב ודירה.  

 . 2021ביולי   15לבקשת האישור המתוקנת קבוע ליום   ווישורהמועד להגשת תשובת 
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 )המשך(  התחייבויות תלויות - :  27באור  
 

 )המשך(   תובענה כתובענה ייצוגיתבקשה לאישור  ב. 
 

להערכת יועציה  בשלב מקדמי זה, בטרם הוגשה תשובה ובטרם התקיים ולו דיון קדם משפט אחד,  
לפיכך , להידחות הנראה כי סיכוי בקשת האישור להתקבל נמוכים מסיכויהמשפטיים של ווישור, 

 .הפרשה בגין בקשה זושל ווישור בדוחות הכספיים   לא נכללה
 

שהוגשו  לאישור תובענות כייצוגיות,    ותתלוי  ותהסכומים הנתבעים במסגרת בקשסיכום  להלן      ג.
את  בהכרח    אינו מהווה)יובהר כי סכום זה  שצויינו על ידי התובעים בכתבי הטענות    כפי,  ווישורנגד  

 , אלא את הסכומים הנתבעים בלבד(:וחברת הבת כימות סכום החשיפה המוערכת על ידי החברה
 

     סוג

 
 

  כמות תביעות
הסכום הנתבע          

 )באלפי ש"ח( 
     

בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות  
 ווישור כנגד 

 
    1      11,660 

 
 

 הליך משפטי שהסתיים:  ד. 

המערכת הביטוחית  "להלן:  בהתאם להסכמים להקמת ותפעול מערכת ליבה של חברת ביטוח )
  ספק "" ו/או  הספקישראלי )להלן: " בית תוכנה  לבין  חברה  בין ה  2016בשנת  "( שנכרתו  הראשונה

זכויות  התוכנה היו  לחברה  לרבות    מסוימות"(,  שפותחה  שהי בתוכנה  מנכסי   ו לתמלוגים,  חלק 
 א'   1נרכשו במסגרת רכישת מלוא מניות חברת האם מקבוצת דגן )ראה גם באור  ואשר  החברה,  

הגיש הספק תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב,    2018באוגוסט  (.  לעיל  2  'ז  25וכן באור    לעיל
( דגן  מקבוצת  וחברה  דגן  אודי  מר  בה,  השליטה  בעלי  האם,  החברה  החברה,  להלן:  כנגד 

"(, כשהוא מבקש מבית המשפט לתת לו סעד הגנה מפני מימוש הזכויות החוזיות של  הנתבעים"
הסכם גישור, שקיבל תוקף של פסק דין, בין    נחתם  2020בחודש פברואר   הנתבעים בקשר לתוכנה. 

לבין   ויתר  הספק  הוסדרו  החברה  ההסכם  במסגרת  בתוכנה,זכויות  הנתבעים.  לרבות   הצדדים 
הקנייניות,  והזכויות  השימוש  על    זכויות  וויתר  צד  כשכל  בהסכם,  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

 טענותיו.  
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 לאחר תאריך המאזן דוח ו מהותיים בתקופת ה אירועים  - :  28באור  

 נגיף קורונה בעולם  התפרצות . א

 בישראל. הקורונה  נגיף התפרצותד' לעיל בענין  1בהמשך לאמור בביאור 
השפעת החיסון על  ו ישראל החלה במבצע חיסונים נרחב תחילה לאוכלוסיות בסיכון  נכון למועד זה,  
של הנגיף, שלא ברורה בשלב    ותחדש   יותמוטצי  הינה חיובית, וזאת במקביל להתגלותצמצום המגיפה  

 .זה מידת השפעתה על יעילות החיסון

 במספר היבטים:   קבוצהמשבר הקורונה עלול להשפיע על פעילותה ורווחיותה של ההתמשכות 

מסוימת בהיקף התביעות    זמנית  בענפי הרכב של תחום ביטוח כללי, תתכן הפחתה  - תוצאות פעילות
 גם  המשק. מנגד, בתקופות הגבלות תנועה תתכן הפחתה זמנית  ובשכיחותן נוכח ההאטה בפעילות

 בהיקף הביקושים למוצרי ביטוח מסויימים ובהיקף הפרמיות הנגבות, בעיקר מוצרים שאינם חובה.  

פעילה בענפי ביטוח הכוללים מוצרים נצרכים בסיסיים )בעיקר    הקבוצהלאור העובדה שיצוין כי  
לא חוותה פגיעה משמעותית בהיקפי הפעילות שלה    ווישור  ביטוח רכב חובה וביטוח רכב רכוש(,

 במהלך תקופת הדוח. 

באופן   אטרקטיביות,  בפרמיות  קשיח  ביקוש  בעלי  מוצרים  מוכרת  ווישור  היות  החברה,  להערכת 
דיגיטלי, למשבר הקורונה אין ולא צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על מכירת מוצריה בטווח  

להערכת החברה משבר הקורונה יתכן ואף תרם למעבר של יותר לקוחות    הבינוני והארוך. כמו כן,
 לרכישת פוליסות ביטוח באופן דיגיטלי ולאור הצורך של יותר בתי אב בישראל לחסוך בעלויות.  

ווישור עבדה במתכונת מצומצמת, בהתאם    2020במהלך סוף הרבעון הראשון והשני לשנת    -כוח אדם
הממונה, כאשר חלק קטן מעובדי ווישור הוצאו לחופשה ללא תשלום, לתקנות שעות חירום והנחיות  

ויתר עובדי ומנהלי ווישור עברו למשרה חלקית לתקופה קצרה, תוך מתן אפשרות לניצול חופשה  
צבורה, ומרבית העובדים עבדו מרחוק. המעבר לעבודה מרחוק נעשה ביעילות תוך זמן קצר, תוך  

ן בעבודה בתקשורת מרחוק. נכון למועד הדוח ולמעשה מאז  נקיטת אמצעי זהירות לצמצום הסיכו 
סיום הגל הראשון, חזרה ווישור לפעילות מלאה, במתכונת כמעט רגילה )בחלק מהזמן באמצעות 
עבודה מרחוק של חלק מהעובדים ב"קפסולות"(, העובדים שהוצאו לחל"ת הושבו לעבודה, וצמצום  

ם הייתה זמנית ולא משמעותית בהתחשב בכך כי  היקפי המשרה בוטל. הירידה בעלויות כוח האד
לחברות הקבוצה מצבת כוח אדם מצומצמת ממילא והגידול בפעילות המשיך להיות משמעותי בשנת  

 ביחס לשנים קודמות.   2020

רגולטוריות התפ  -השלכות  השטבעקבות  בישראל    והרשויות  הממשלה  השנקט  והצעדים,  נגיףות 
לפרסום הוראות שעה שונות, במטרה להתמודד    2020שנת    במהלךלצמצום התחלואה, פעל הממונה  

 . חלק מהוראות השעה אף הוארכו מעת לעת.עם השלכות המשבר

ומבטחי משנה להערכת החברה, למועד הדוח בתחום הביטוח    -השלכות על סיכוני ביטוח, סייבר 
והכללי שבו פעילה הקבוצה לא קיימות   ישירות מהותיות במצב של מגיפה,  -חשיפות ביטוחיות 

ווישור אינה מציעה כיסויים לביטוחי סייבר בשלב זה. עם זאת, קיימת חשיפה שלא ניתן להעריכה  
לעלייה בסיכוני פשיעה לרבות הונאות ביטוח וכן התגברות סיכוני סייבר עקב עבודת עסקים רבים 

ערכות המידע ומאגרי המידע שלה. להערכת החברה, פועלת להגנה שוטפת על מ  הקבוצה מרחוק.  
המשבר העולמי משפיע לרעה על מבטחי המשנה הגלובליים, דבר הבא לידי ביטוי בין היתר, בשינויים  
בעולם.  שונות  וכלכלות במדינות  ותחזיות דירוג של חלק ממבטחי משנה אלו  דירוגים  לרעה של 

להקשחת שוק מבטחי המשנה ולגרור התייקרויות  להערכת החברה, התפתחויות אלה עשויות להוביל  
של תעריפי ביטוח המשנה בתקופה הנראית לעין, לעדכון המדיניות העסקית שלהם, להפסקת כיסויי  
גם  יוצא  שיובילו כפועל  בחוזי ההתקשרות  החרגות  להחלת  ו/או  ומוצרים מסוימים  עסקים  קווי 

 להחרגות בכיסוי. 
מידה בקנה  ודאות  חוסר  קיים  וחוסר   עדיין  ומשכה,  העולם  בכלכלות  הפגיעה  עומק  לגבי  עולמי 

וודאות באשר למועד בו תיבלם המגפה, לרבות ביחס לגלי תחלואה נוספים בארץ ובמדינות נוספות 
בעולם. יודגש כי בשל התנודתיות החדה בשווקים הפיננסים והעובדה כי מדובר על אירוע מתמשך  

להשתנות ההשפעות עשויות  אלו,  בימים  שאינן    גם  רוחביות,  להתפתחויות  בהתאם  משמעותית, 
  .בשליטת החברה

המאקרו    החברה בסביבה  שליליות  בהתפתחויות  לעמוד  יכולתה  את  עת  בכל  כלכלית  בוחנת 
באמצעות תרחישי קיצון מערכתיים. כמו כן, מתבצע ניטור ומעקב שוטף אחר ההתפתחויות בשוק  

 ות, ככל שיידרש. על מנת להיערך מבעוד מועד ולהתאים את הפעיל
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 )המשך(   אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן - :  28באור  

 )המשך( נגיף קורונה בעולם  התפרצות . א

הערכת השפעת התפרצות הנגיף על תיק ההשקעות נוסטרו של ווישור, דרישות ההון ועודף ההון  
 של ווישור  

ורווח   בהתאם   .ד' לעיל  1מהשקעות ראה באור  בדבר שוק ההון וההשפעה על תיק ההשקעות 
לא חלה פגיעה בסך ההון העצמי של החברה    2020בדצמבר    31ליום    החברהלדוחות הכספיים של  

 וחברת הבת ווישור. 

 הביטוח   תחילת  כאשר,  חובה  רכב  בענף  רכבים   צי  לביטוח  משמעותי  לקוח  עם  התקשרה  ווישור . ב 
   .2020 ביולי 1  מיום בתוקף הינה

בפעילות גם מחוץ לגבולות   להתרחב, כחלק ממימוש אסטרטגיית החברה  2020באוקטובר    12  ביום . ג
 WeSure וור, שתי חברות בנות חדשות תחת החברה: האחתאישראל, יוסדו בארה"ב, במדינת דל 

USA Holdings Ltd    :להלן(("WeSure USA"  ותשמש חברת  חברההמוחזקת במלואה על ידי ה ,
 WeSure Digital Insurance Services Inc ה  לות הקבוצה בארה"ב, והשניאחזקות שתרכז את פעי

 -"MGA")  מורשה  MGA  -ואשר אמורה לפעול בארה"ב כ   WeSure USA על ידי  100%המוחזקת ב
Managing General Agent ,  שונים ביטוח  בענפי  וחיתום  להפצה  מורשה  ביטוח  ברוקר  הוא 

(Insurance Producer )  מסוימים גם מורשה לטיפול וסילוק תביעות מטעם הייצרן או  ובמקרים
שצפוי לעבוד כפרונט של מבטח קיים. כוונת החברה היא להתרחב  , ( (Carrier / Fronterהמבטח )

גם בהן   ולפעול  הנ"ל    .MGA-כ בהמשך למדינות שונות בארה"ב  עם ספקים  התקשרו  החברות 
 "ל.בחו הפעילות וקידום זו  עילות פ תשתית קמתהלמקומיים ונותני שירותים בחו"ל, 

כתב   הנפקתהחברה הבת ווישור התקשרה עם תאגיד בנקאי ישראלי לצורך    2020בדצמבר    28ביום   . ד
 .ג' לעיל 16ראה באור מיליוני ש"ח,  10התחייבות נדחה בסך 

, במקביל לכהונתם בחברת הבת ווישור, מונו לכהן בחברה כנושאי משרה  2020בדצמבר    29ביום   . ה 
צעיר הרים מונה למנכ"ל החברה ולצורך כך חדל מתפקידו כדירקטור בחברה, מר מר ניצן  כלהלן:

ומזכירת  משפטית  כיועצת  מונתה  סופר  דביר  מורן  וגב'  הכספים  למנהל  מונה  מולקנדוב  יוסי 
 לעיל.  2ו'  25 של מנכ"ל החברה ראה באור  ההעסקהתנאי  בדבר שינוי החברה.

  למניות זכאות  או אופציות הקצאת . ו 

חיצוניים בהסכמים למתן שירותי ייעוץ    יועצים  שניהתקשרה החברה עם    2021ינואר  ב   6ביום  
  שירותים   היועצים  מעמידים  כאמור  ההסכמים  במסגרת"ל.  בחועסקיה    פיתוחאסטרטגי בקשר עם  

פעולה    לחברה  שונים לשיתופי  הזדמנויות  יצירת  ומתן,  משא  ניהול  ייעוץ,  שירותי  זה  ובכלל 
בחברות   מפתח  תפקידי  באיוש  סיוע  ביטוח,  מוצרי  של  ההפצה  תחום  על  בדגש  אסטרטגיים, 

רגולטוריים גורמים  מול  בהתנהלות  וסיוע  זהלהלן  )  הקבוצה  תקופת מים ההסכ"   :בסעיף   .)"
למיההסכ נקבעה  כל אחד    מורהבת.  שנים  חמשם  זכאי  כאמור,    לאופציה   מהיועציםלשירותים 

 החברה   של  והנפרע  המונפק  מההון  2.34%-כ  המהוות,  החברה  של  מניות   1,289,600  עד  לרכישת
בהנחת    1.85%- וכ  2021שפרסמה החברה בחודש פברואר    תשקיףהפי  -על  ההנפקה  למועד  עובר

להלן:  )  2021שפרסמה החברה בחודש פברואר  תשקיף  הפי  -על  פקההשלמת ההנלאחר  דילול מלא 
"(. אופציות היועצים ניתנות למימוש במלואן או בחלקן, במזומן )במחיר מימוש  היועצים   אופציות "

( או באמצעות מנגנון  )לאחר ביצוע הליך פיצול ההון כמפורט בסעיף י' להלן(  מניהש"ח ל  13.25של  
cashless  ,חמש ב  יבשילוהיועצים    אופציות.  הבשלתן  ממועד  שנתיים   לתום   עד,  בהסכמים   כמפורט  

ממועד ההתקשרות, בכפוף לתנאי ההסכם   קלנדריתשוות, כאשר כל מנה תבשיל בחלוף שנה    מנות
יבשילו    השניהאופציות, בתום שנת ההסכם    645)דהיינו, בתום שנת ההסכם הראשונה יבשילו  

שלת המנה הראשונה של אופציות היועצים  אופציות נוספות וכן הלאה(. היה ועד למועד הב  645
התקשרה לא  היועצים  , החברה  משירותי  תרומה    ,כתוצאה  לתרום  הצפוי  אסטרטגי  שותף  עם 

  הבשלת   מועד"(,  להבשלה   התנאי " להלן:  משמעותית  להפצת מוצרי הביטוח של החברה בארה"ב ) 
)יתר   ההסכמים  על  החתימה  ממועד  חודשים  18  בחלוף  שיחול  לתאריך  יידחה  הראשונה  המנה
   (.שינוי ללא יוותרו  ההבשלה מועדי

  את   לבטל  הזכות  תקום  לחברה,  המעודכן  ההבשלה  למועד  עד   יתקיים  לא  להבשלה  והתנאי  היה
 .  יבשילו לא והאופציות ההסכמים
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 )המשך(   אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן - :  28באור  

 )המשך(  האופציות תכנית מכוח למניות זכאות או  אופציות הקצאת ו. 

יוקדם מועד הבשלת האופציות אשר    2,שליטה  שינוי  אירוע  של  התרחשותו  עם,  להסכמים  בהתאם
יחול לאחר שיושלם אירוע שינוי השליטה, למועד שלפני אירוע שינוי השליטה, כאשר יתר מועדי 

 עצים הן אישיות ואינן ניתנות להעברה, למעט בירושה.  ושינוי. אופציות הי ההבשלה יוותרו ללא

מיליוני    3.75להשקעה בחברה על ידי משקיע פרטי בהיקף של    הסכםנחתם    2021  בפברואר  17  ביום . ז 
 . פיצול ההון( אחרי) החברה שלש"ח   0.0025 בנותמניות רגילות  643,200כנגד הקצאת  ש"ח

התקיימה אסיפה כללית של החברה, במסגרתה הוחלט, למנות את פרופ' דן    2021בחודש פברואר  . ח
  כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. רם, לדירקטור בחברהיעמ

ה, במסגרתו י הליך של פיצול מניות  , החברה ביצעההחברה למסחר בבורסה  מניותרישום  עובר ל . ט
  0.0025מניות רגילות בנות    400-ש"ח ל  1כל מניה רגילה של החברה בעלת ערך נקוב של    פוצלה

 (. ")"פיצול ההון אחתש"ח ערך נקוב כל 

, נרשמו למסחר ניירות הערך של החברה בבורסה והיא הפכה לחברה ציבורית.  2021בחודש מרץ   . י 
ניירות הערך שהוצעו על פי תשקיף, הוצעו למשקיעים מוסדיים )כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות  

"(, בדרך של הצעה לא  תקנות ההצעה "להלן:  )  2007-ציבור(, התשס"זערך )אופן הצעת ניירות ערך ל
( לתקנות ההצעה, וכן בדרך של הצעה אחידה לציבור,  1)א()11אחידה, בהתאם להוראות תקנה  

לתקנה   לרכישת  1)א()11בהתאם  להזמנות  סה"כ  נענתה  החברה  ההצעה.  לתקנות    145,798()ב( 
למניה(, וזאת בתמורה    ש"ח  5.83של החברה, במחיר    מניות רגילות  100יחידות )כל יחידה כוללת  

 מיליון ש"ח. 85-מיידית )ברוטו( בסך כולל של כ

במזומן כנגד הקצאת מניות   ש"חמיליוני  5העבירה גלובלטק לווישור סך של   2021במרץ  31ביום  . יא 
 לגלובלטק. ווישור

  מבטח זר עם    יו. דיגיטלהתקשרה  לאור הנפקת מניות החברה לציבור,    ,2021בפברואר    28ביום   . יב 
המתאימה גם ,  קבוצה, לרבות בחברהלרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ב

  25החל מיום    , שנהת ההתקשרות בפוליסה הינה לתקופ.  IPO-לחברה ציבורית, לרבות הליך ה
  מיליון דולר ארה"ב,   5, בגבול כיסוי אחריות של עד  2022בפברואר    24ועד ליום    2021בפברואר  

  200תמורת פרמיה שנתית של  אלפי דולר ארה"ב,    250בהשתתפות עצמית במקרה הביטוח בסך  
אלפי דולר ארה"ב, ביחס לכל נושאי המשרה, לרבות נושאי משרה שהם בעלי שליטה בחברה. 

 . ים של החברה בהתאם להוראות הדיןרכישת הפוליסה האמורה כפופה לאישורי האורגנ , יצוין כי

סוגי מניות    תכנית  ,דירקטוריון החברה  אימץ  2021  במרץ  31ביום   . יג  מסגרת, המאפשרת הקצאת 
)"הניצעים"(.  החברה  של  ויועצים  משרה  נושאי  דירקטורים,  לעובדים,  החברה,  של    ואופציות 
התכנית שאומצה הינה תכנית המיועדת לניצעים בכל חברות הקבוצה, וזאת בכדי ליצור תמריץ 

 .להון האנושי בקבוצה, ולשתפם בהתפתחות הקבוצה ובהצלחתה

שנים ממועד אימוצה על ידי דירקטוריון החברה. בכפוף לאישורה    10-ל התוכנית הוא לתוקפה ש 
כדין, התוכנית תאפשר הקצאת מניות רגילות, מניות חסומות, יחידות מניה חסומות ו/או אופציות  

לפקודת מס הכנסה   102הניתנות למימוש למניות רגילות לניצעים, בין היתר, על פי הוראות סעיף  
)ט(  3"הפקודה", בהתאמה( וכן על פי הוראות סעיף  -", ו 102)"סעיף    1961  -ש(, התשכ"א)נוסח חד

סעיפי   פי  על  בתנאים  ולעמידה  אופציות  או  מניות  לקבלת  לזכאות  בהתאם  זאת  כל  לפקודה, 
סעיף   במסגרת  התוכנית,  פי  על  שיוענקו  והמניות  האופציות  האמורים.  ניתנות  102הפקודה   ,

ידי דירקטוריון החברה  - בודה או במסלול רווח הון. התוכנית תנוהל עללהענקה במסלול הכנסת ע
ידי ועדה שהוסמכה לכך על ידי הדירקטוריון החברה, אך הענקות מכוחה לניצעים של חברת  -או על

אישרו   כן,  כמו  הרלוונטיים.  הבת  חברת  מוסדות  לאישור  גם  כפופות  תהיינה  ווישור  הבת 
בע''מ )"הנאמן"(  2004ישור את אי.בי.אי תגמול הוני ונאמנויות דירקטוריון החברה ודירקטוריון וו

כנאמן התוכנית. כל הקצאת ניירות ערך של הקבוצה תהיה בהתאם לכל דין ותיעשה בכפוף לקבלת  
אישור הבורסה ועמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו במועד ההקצאה.  

אימץ דירקטוריון    2021במרץ    21כלשהן מכוח התכנית. ביום    נכון למועד הדוח, לא בוצעו הענקות
החברה הבת ווישור, בהמלצת ועדת הביקורת, תוכנית מסגרת, המאפשרת הקצאת סוגי מניות 
ואופציות של החברה, לעובדים, דירקטורים, נושאי משרה ויועצים של החברה )"הניצעים"(. ביום  

 ת של החברה הבת.הנושא אושר גם באסיפה הכללי 2021במרץ  22

 

 
  



 בע"מ   ווישור גלובלטק 
 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

3-100 
 

 

 )המשך(   אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן - :  28באור  

בטכנולוגיות  . יד  הזכויות  מכלול  את  בקבוצה,  הטכנולוגיות  חברת  שהינה  בחברה,  לרכז  מנת  על 
, המחתה NDFSהשונות )למעט הזכויות של ווישור(, בסמוך לאחר החתימה על התיקון להסכם  

 25ראה גם באור  ללא תמורה, את כל זכויותיה וחובותיה בגין מערכת הליבה,    יו.דיגיטל לחברה ,
 . לעיל 2ז' 

 



 בע"מ   גלובלטק ווישור  
 פירוט השקעות פיננסיות אחרות   – נספח לדוחות הכספיים המאוחדים  

 

 
 

 

 נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 בישראל של חברת הבת ווישור שהינה מבטח  פירוט השקעות פיננסיות אחרות  

  
 2020ר דצמבב 31ליום 

  
שווי הוגן דרך  

 סה"כ   הלוואות וחייבים   רווח והפסד 
   ח ”אלפי ש    
       

 115,952  -     115,952  (1נכסי חוב סחירים )
 9,906  9,906  -     (2נכסי חוב שאינם סחירים )

 15,813  -     15,813  ( 3מניות )
 18,736  -     18,736  (4אחרות )

 160,407  9,906  150,501  סה"כ 
  

 2019ר דצמבב 31ליום 

  
שווי הוגן דרך  

 סה"כ   הלוואות וחייבים   רווח והפסד 
   ח ”אלפי ש    
       

 47,288  -    47,288  (1נכסי חוב סחירים )
 4,576  4,576  -    (2נכסי חוב שאינם סחירים )

 5,627  -    5,627  ( 3מניות )
 4,265  -    4,265  (4אחרות )

 61,756  4,576  57,180  סה"כ 

 נכסי חוב סחירים  (1)

   2020בדצמבר  31ליום  
 עלות מופחתת  הערך בספרים  

 אלפי ש"ח   
     

 56,606  57,333  אגרות חוב ממשלתיות 
     

     נכסי חוב אחרים:  
 57,798  58,619  שאינם ניתנים להמרה

     

 114,404  115,952  סה"כ נכסי חוב סחירים 

הפסד  לרווח או  שנזקפו  ערך  ירידות 
 )במצטבר( 

 
   - 

 
 

   2019בדצמבר  31ליום  
 עלות מופחתת  הערך בספרים  

 אלפי ש"ח   
     

 18,480   19,448  אגרות חוב ממשלתיות 
     

     נכסי חוב אחרים:  
 27,341  27,840  שאינם ניתנים להמרה

     

 45,821  47,288  סה"כ נכסי חוב סחירים 

הפסד  לרווח או  שנזקפו  ערך  ירידות 
 )במצטבר( 

 

   - 

  
 
 



 בע"מ   גלובלטק ווישור  
 פירוט השקעות פיננסיות אחרות   – נספח לדוחות הכספיים המאוחדים  

 

 
 

 

 נכסי חוב שאינם סחירים  (2)

 2020בדצמבר  31ליום   
 שווי הוגן   הערך בספרים  

 ₪אלפי   
     

ניתנים   שאינם  אחרים  חוב  נכסי 
 :להמרה  

 
   

וחייבים,   כהלוואות   מוצגים 
 למעט פקדונות בבנקים

 
9,906  9,906 

 -   -   פקדונות בבנקים 

 9,906  9,906  סך הכל נכסי החוב שאינם סחירים

הפסד  לרווח או  שנזקפו  ערך  ירידות 
 )במצטבר( 

 
    -   

 

   2019בדצמבר  31ליום   
 שווי הוגן   בספריםהערך   

 אלפי ש"ח   
     

ניתנים   שאינם  אחרים  חוב  נכסי 
 :להמרה  

 
   

וחייבים,   כהלוואות   מוצגים 
 למעט פקדונות בבנקים

 
4,576  4,576 

 -     -     פקדונות בבנקים 

 4,576  4,576  סך הכל נכסי החוב שאינם סחירים

הפסד  לרווח או  שנזקפו  ערך  ירידות 
 )במצטבר( 

 
    -   

 

 )המשך(  פירוט השקעות פיננסיות אחרות

 מניות   (3)

   2020 בדצמבר 31ליום   
 
 

 
 עלות   הערך בספרים

 אלפי ש"ח   
     

 14,270  15,813  מניות סחירות

   -   מניות שאינן סחירות  
     

  סה"כ מניות 
15,813 

 
14,720 

     

ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד  
    -  )במצטבר( 



 בע"מ   גלובלטק ווישור  
 פירוט השקעות פיננסיות אחרות   – נספח לדוחות הכספיים המאוחדים  

 

 
 

 

 

   2019 בדצמבר 31ליום   
 
 

 
 עלות   הערך בספרים

 אלפי ש"ח   
     

 5,025  5,219  מניות סחירות

 13  14  מניות שאינן סחירות  
     

  סה"כ מניות 
5,233 

 
5,038 

     

ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד  
    -  )במצטבר( 

 

 השקעות פיננסיות אחרות   (4)

   2020 בדצמבר 31ליום   
 
 

 
 עלות  הערך בספרים

 אלפי ש"ח   
     

 17,707  18,684  השקעות פיננסיות אחרות סחירות 

השקעות פיננסיות אחרות שאינן 
 -   52  סחירות 

     
 17,707  18,736  סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

     
ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד  

   -     -  )במצטבר( 

 

   2019 בדצמבר 31ליום   
 
 

 
 עלות  הערך בספרים

 אלפי ש"ח   
     

 3,897  4,254  השקעות פיננסיות אחרות סחירות 

השקעות פיננסיות אחרות שאינן 
 -    11  סחירות 

     
 3,897  4,265  סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

     
ירידות ערך שנזקפו לרווח או הפסד  

   -    -  )במצטבר( 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ ווישור גלובלטק
 

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 
 המיוחסים לחברה עצמה 

 

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים  

   

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
   1970 -תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

    דוחות כספיים נפרדים 

    נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי 

    כולל   הפסד ואנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח 

    נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על השינויים בהון 

    נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

    באורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 סומך חייקין

 KPMGמגדל המילניום 

 609דואר  , תא  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 
 
 
 

   לכבוד
 

 בע"מ ווישור גלובלטק  של המניות בעלי
 

' לתקנות ניירות ערך )דוחות  ג9תקנה    כספי ביניים נפרד לפי  מידערואי החשבון המבקרים על    שלמיוחד    דוח: הנדון 
 1970-"ל התש(, ומיידייםתקופתיים 

 
 
 

ווישור של    1970- ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום   2019-ו   2020בדצמבר,    31בע"מ )להלן: "החברה"( לימים    גלובלטק

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. י של החברה.  ואשר נכלל בדוח התקופת 2020בדצמבר,    31
 עה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.יאחריותנו היא לחוות ד

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של במטרה  
ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו 

נעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות  בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים ש
 בסיס נאות לחוות דעתנו. ת. אנו סבורים שביקורתנו מספקבכללותה ההצגה של המידע הכספי הנפרד

 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל 
 

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2021, במרס 31

 

 

 

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

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב



 בע"מ   ווישור גלובלטק 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

 
 

 

 נכסים 

 

 בדצמבר 31ליום     נכסים 
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   באור  
       

 נכסים בלתי מוחשיים
 

 
 

4,174 
 

4,851 
 

 רכוש קבוע 
 

 
 

691 
 

785 
 

שיטת  לפי  המטופלת  מוחזקת  בחברה  השקעה 
 השווי המאזני  

 

 

 

24,684 

 

21,231 

 נכסי מסים נדחים 
 

 
 

716 
 

1,047 
 

 חייבים ויתרות חובה 
 

 
 

1,133 
 

328 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

3 
 

1,482 
 

841 
       

 29,083  32,880    סך כל הנכסים 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בע"מ   ווישור גלובלטק 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

 
 

 

 הון והתחייבויות

 

 בדצמבר 31 ליום  באור  הון והתחייבויות
    2020  2019 
 ש"ח  באלפי    
       
       

       הון:

 126  126    הון מניות
 29,674  29,674    מניות על פרמיה

 1,552  2,059    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
 ( 6,811)  ( 4,583)     יתרת עודפים )הפסד(

 24,541  27,276    סך כל ההון  
       

       התחייבויות:
 923  2,439    זכאים ויתרות זכות 

 1,500  1,500    צדדים קשורים 
 616  536  4  התחייבויות פיננסיות

 1,503  1,129  4  הלוואות מצדדים קשורים 
 4,542  5,604    סך כל ההתחייבויות 

       
 29,083  32,880    סך כל ההון וההתחייבויות 

 

 

 

       2021 ץבמר 31 
 יוסי מולקנדוב   ניצן צעיר הרים   דנינו יוחנן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנהל כספים   מנכ"ל     הדירקטוריון"ר יו  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 בע"מ   ווישור גלובלטק 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

 
 

 

 דוחות על רווח והפסד כולל 

 

 לשנה שהסתיימה     
     בדצמבר 31ביום 

    2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   באור  
         

 -  1,219  3,095  6  הכנסות מדמי ניהול
והכנסות רווחים   נטו  מהשקעות, 

 מימון
    -  11  31 

         
 31  1,230  3,095    סך כל ההכנסות 

         
 1,849  3,917  3,930    הוצאות הנהלה וכלליות

 20  32  59    הוצאות מימון 
         

 1,869  3,949  3,989    סך כל ההוצאות 
         

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברה     הפסד לפני  
שיטת   לפי  המטופלת  מוחזקת 

 השווי המאזני 

 
 

 

3,453  1,303 

 

(2,388 ) 
         

 ( על    ( הפסד רווח  מסים  לפני 
 ההכנסה 

   2,559  (1,416 )  (4,226 ) 

 -  ( 1,047)  331  5  מסים על הכנסה )הטבת מס( 
         

המיוחס   לשנה  )הפסד(  רווח 
 החברה לבעלים של  

   2,228  (369 )  (4,226 ) 

         
         
         
         

 ( 36.2)  ( 2.9)  17.72    )בש"ח( למניה (הפסדרווח )
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בע"מ   ווישור גלובלטק 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

 
 

 

 דוח על השינויים בהון 

 

 
 הון 

  מניות
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין   
תשלום 
מבוסס  

  מניות

יתרת 
  עודפים
 הון  סה"כ  )הפסד(

 אלפי ש"ח  
          

 541,24  ( ,8116)   1,552  29,674  126   2020בינואר  1יתרה ליום  
          
          

 507  -  507  -   -     תשלום מבוסס מניות
          

 2,228  2,228  -   -   - לשנה כולל  רווח
          

 29,674  126 2020בדצמבר  31יתרה ליום  
 

059,2   (583,4 )  276,27 
          

 

 

 
 הון 

  מניות
פרמיה על 

 מניות

בגין    הון  קרן 
תשלום 

  מבוסס מניות 

יתרת 
  עודפים
 הון  סה"כ  )הפסד(

 אלפי ש"ח    
          

 184,15  ( ,2162)  -  288,17  112   2018בינואר  1יתרה ליום  
          
          

 12,400  -  -  12,386  14   הנפקת מניות
          

 ( 4,226)  ( 4,226)  -  -  - לשנההפסד כולל 
          

 674,29  126 2018בדצמבר  31יתרה ליום  
 

-  (442,6 )  358,23 
          

 552,1  -  1,552  -  -    תשלום מבוסס מניות
          

 ( 369)  ( 369)    -  - לשנההפסד כולל 
          

 29,674  126 2019בדצמבר  31יתרה ליום  
 

1,552  (8116, )  541,24 
          

 

 

 

 

 

 



 בע"מ   ווישור גלובלטק 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

 
 

 

 דוח על תזרימי המזומנים 

 

 

 לשנה שהסתיימה     
     בדצמבר 31ביום 

    2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   נספח   
         

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
שנבעו מפעילות  מזומנים נטו  

 1,470  ( 293)  1,138  א'   שוטפת   ( )שימשו לפעילות 
 

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
השקעה בחברה מוחזקת המטופלת 

 ( 13,526)  -  -     לפי שיטת השווי המאזני 
 ( 13)  ( 42)  ( 52)     השקעה ברכוש קבוע  

 ( 1,936)  -  -     השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
מזומנים נטו ששימשו לפעילות  

 ( 15,475)  ( 42)  ( 52)     השקעה 
         

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  ( 54)  ( 45)     חכירה הסכם בגין תשלומים

 12,400  -  -     מניות הנפקת
 1,450  -  -     בעלים  הלוואות

 -  -  ( 400)     פרעון הלוואת בעלים 
)ששימשו    שנבעו מזומנים נטו  

 13,850  ( 54)  ( 445)     פעילות מימון מ   לפעילות( 
         

 
במזומנים ושווי   )ירידה( עלייה

 ( 155)  ( 389)  641    מזומנים
         

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 1,385  1,230  841    לתחילת שנה

         
לסוף יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 1,230  841  1,482    שנה
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 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום    

  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת    - נספח א  
 (1  ) 

 
 

 
 

 
 

       

 ( 4,226)  ( 369)  2,228  לשנה  (הפסדרווח )

       : פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים
מוחזקת   חברה  ברווחי  החברה  חלק 

 המטופלת בשיטת השווי המאזני
 

 (3,453 ) 
 

(1,303 ) 
 

2,388 

       פחת והפחתות:

 36  102  96  רכוש קבוע   

 678  678  677  נכסים בלתי מוחשיים  

   1,552  507  הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות

 -  ( 1,047)  331  )הטבת מס(  הוצאות מסים על ההכנסה

 -      : שינויים בסעיפים מאזניים אחרים 

 20  63  41  פיננסיות  בהתחייבויות שינוי

 1,712  115  ( 805)   חייבים ויתרות חובה 

 862  ( 84)  1,516  זכאים ויתרות זכות 
 

תזרימי   להצגת  הדרושות  ההתאמות  סך 
 מזומנים מפעילות שוטפת 

 

1,138 

 

(293 ) 

 

1,470 

 -  -  -   שהתקבלו   ודיבידנד   ריבית 

 -  -  -   מסים ששולמו 
מפעילות   שנבעו  נטו  )ששימשו  מזומנים 

 שוטפת לפעילות(  
 

1,138 
 

(293 ) 
 

1,470 
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 כללי   –   1באור  

דוחות  )להלן: "  2020בדצמבר    31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  
"(,  מידע כספי נפרדהמפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן: " "(מאוחדים

לתקנה   בהתאם  " 9המוצגים  )להלן:  ערך  התקנהג  ניירות  לתקנות  העשירית  והתוספת  תקופתיים  "(  )דוחות 
"( בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. יש לקרוא את המידע  התוספת העשירית)להלן: "1970- ומידיים(, התש"ל

 .הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים

 

 

 

 

 

 

 החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד עיקרי המדיניות    –   2באור  

למעט המפורט בסעיף ג להלן, כללי המדיניות החשבונאות אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות  
לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת  

 מהאמור להלן: הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים 

 הצגת הנתונים הכספיים  . א

 נתונים על המצב הכספי  .1

הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים  וההתחייבויות  כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים  נתונים אלו 
לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן, נכלל 

הללו, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה במסגרת הנתונים  
 .עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין

 נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר  .2

המאוחדים, בפילוח בין רווח  נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות והוצאות הכלולים בדוחות  
או הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי  
ההכנסות וההוצאות. כמו כן הנתונים כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים 

וצאות בגין תוצאות פעילות של חברות  המיוחסים לבעלי החברה עצמה, של סך ההכנסות בניכוי סך הה
מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין, ירידת ערך השקעה בחברה כלולה או ביטולה, וכן ירידת ערך השקעה  

 .בחברה בשליטה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני או ביטולה
 

 נתונים על תזרימי המזומנים  .3
מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי ה

עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח  
מזומנים  תזרימי  מרכיביהם.  פירוט  תוך  מימון  ופעילות  השקעה  פעילות  שוטפת,  מפעילות  תזרים  לפי 

ת מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו, מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילו
 .במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה

  

 במידע כספי נפרד זה - 
 החברה  - בע"מ ווישור גלובלטק

    
שהשקעת החברה בהן  חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפויות, 

  - כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.
 חברות

 מוחזקות 
    

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

  - תאריך הדוח על המצב הכספי.
תאריך 

 הדוח
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד   –   2באור  

 ב.    עסקאות בין החברה לחברה מוחזקת  

 הצגה  .1

סקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מע

הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד   , הדוחות המאוחדים

שלישיים צדדים  מול  דומות  יתרות  בין  . עם  מעסקאות  הנובעים  מומשו  שטרם  והפסדים  רווחים 

רות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין  החברה לחברות מוחזקות שלה, הוצגו במסגרת היתרה בגין חב

 .חברות מוחזקות

 

 מדידה  .2

והמדידה   ההכרה  לעקרונות  בהתאם  נמדדו  שלה  מוחזקות  לחברות  החברה  בין  שבוצעו  עסקאות 

, המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלה  ("IFRS") הקבועים בתקני דיווח כספי בינלאומי

 .המבוצעות מול צדדים שלישיים

 מזומנים ושווי מזומנים   –   3באור  

 

 

 

 

 

 והלוואות מצדדים קשורים   התחייבויות פיננסיות   –   4באור  

 

 

 

 

 

  

 בדצמבר  31ליום   
  2020  2019 
 י ש"ח פאל  

 841  1,482  מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית
     

 841  1,482  מזומנים ושווי מזומנים 
      

 בדצמבר  31ליום   
  2020  2019 
 י ש"ח פאל  

 616  536  יות פיננסית בגין חכירה  והתחייב
 1,503  ,1291  הלוואות מצדדים קשורים 

     
 ,1192  665,1  סך הכל התחייבויות פיננסיות
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 מיסים על ההכנסה   –   5באור  

 מרכיבי הוצאות מסים על ההכנסה  . א

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
  2020  2019  2018 
 י ש"ח פאל  

 -  1,047  -  הכנסות מסים נדחים 
 -  -  331  נדחיםהוצאות מסים 

       
  331  1,047  - 
       

 

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו  . ב 

, בגין הפסדים מועברים ש"חאלפי    716הכירה החברה בנכס מס נדחה בסך של    2020בדצמבר    31ליום  

עסקית   תחזית  בסיס  על  לעין,  הנראה  בעתיד  ההפסדים  לניצול  החברה  לצפי  בהתאם  מס,  של  לצרכי 

 ההנהלה. 

 

   קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברה מוחזקת – 6באור 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום    
  2020  2019  2018 
 י ש"ח פאל  

 -  1,219  3,095   הכנסות דמי ניהול מחברת הבת ווישור  
       

וכלליות   הנהלה  הבת   -הוצאות  חברת  בהוצאות  השתתפות 
 ווישור 

  60  60  
- 

 

 הסכם ניהול בין החברה לבין ווישור   . א

דמי ניהול    ווישור , לפיו תשלם  ווישורהתקשרה החברה בהסכם עם    2019  רבעון הראשון של שנתב
, הסכום  דמי הניהול  פי הסכם-(. על"דמי הניהול  הסכם : " עבור מתן שירותי ניהול )להלן   הלחבר

רמיות ברוטו בתוספת מע"מ ולא פמהכנסות ווישור מ  1.65%על    יעמודלחברה    תשלם ווישורש
יות את עלו  גםבין היתר,    ,ח לשנה בתוספת מע"מ. דמי הניהול כאמור כוללים"אלפי ש  950פחות מ  

  החכירה השוטפות )ראה סעיף ב' להלן( והמיסים העירוניים, בהם תישא ווישור בגין חלקה היחסי 
,  2019  בדצמבר  31ועד ליום    2019  בינואר  1הינו לתקופה מיום    הסכם דמי הניהול.  בנכס המושכר

עוד לא קבעו הצדדיםשלאחריה   כל  ועדת    אחרת. ההסכם  ממשיך ההסכם לחול  ידי  על  אושר 
 . של ווישור ת, הדירקטוריון והאסיפה הכלליתהביקור

   2018העברת נכסים מהחברה לחברה הבת ווישור ביוני  .ב

את הנכסים הנדרשים לפעילותה כמבטח בישראל    העבירה החברה לווישור  2018ביוני    19ביום  
מודולים   מגוון  הכוללת  ביטוחית,  ליבה  תוכנת  לרבות  ותוכנה(,  חומרה  רכיבי  קבוע,  )רכוש 

בתוכנת  באותה עת    חברהרלוונטיים לפעילות ווישור כמבטח ובכללם הזכויות הקנייניות שהיו ל
הקצאת מניות. הנכסים הועברו על  , כנגד  ש"חאלפי    27,675הליבה המועברת כאמור, בשווי של  

מעריך שווי  בסיס שווים ההוגן, בהתאם להערכת שווי שנערכה, בסמוך למועד ההעברה, על ידי  
א לפקודת מס הכנסה. במסגרת   104החברה דיווחה על העברת הנכסים בהתאם לסעיף    .חיצוני

)ווי  המאזני  השווי  שיטת  לפי  המטופלת  מוחזקת  בחברה  ההשקעה  חשבון  בוטל  הצגת  שור( 
  השיערוך כך שיתרת ההשקעה רשומה בעלותה המקורית. 
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 פרק ד' 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

  

התאגיד   על נוספים פרטים  
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פרטים נוספים על התאגיד  – 2020דוח תקופתי   

  :  ד9תקנה 

) המוגש  126ההתחייבויות לפי מועדי פירעון, מצורף בדרך של הפניה לדיווח אלקטרוני (טופס ת  מצבתדוח בדבר  

 בסמוך לאחר פרסום דוח זה. 

      רבעונייםההכולל רווח על התמצית דוחות  :א10תקנה 

 

 
בתל *)  ( ערך  לניירות  בבורסה  למסחר  לראשונה  נרשמו  החברה  של  הערך  בע"מ  -ניירות  ")  הבורסה("אביב 

והנתונים הינם על בסיס    2020  שנת  שני שלהראשון והכספיים לרבעון  החברה לא ערכה דוחות  .  2021בפברואר  

 אומדן. 

 
 

  2020סה"כ 
 ,  4רבעון 

2020 
 ,  3רבעון  

2020 
 ,  2רבעון  

2020  (*)  
  , 1רבעון 

2020  ) (* 
 אלפי ש"ח   
           

 30,364  32,579  57,663  66,985  187,591  שהורווחו ברוטו  פרמיות
  ידי על  שהורווחו פרמיות
 משנה  מבטחי

 
136,495  47,235  42,143  24,364  22,753 

 7,611  8,215  15,520  19,750  51,096  בשייר שהורווחו  פרמיות
, מהשקעותהפסדים) ( רווחים

 מימון  והכנסות נטו
 

2,197  5,183  2,756  1,760  (7,502) 
 3,329  3,385  5,737  6,400  18,851  מעמלות  הכנסות

           
 3,438  13,360  24,013  31,333  72,144  סך כל ההכנסות

           
ושינוי   תשלומים

  חוזיבהתחייבויות בגין 
 ביטוח ברוטו  

 

167,441  60,669 

 

51,154 

 

28,513  27,105 
 המשנה מבטחי של חלקם

  ובשינוי בתשלומים
  חוזי בגין בהתחייבויות 

 ביטוח

 

130,079 

 

45,140 

 

40,335 

 

22,843 

 

21,761 
ושינוי   תשלומים

  חוזיבהתחייבויות בגין 
 ביטוח בשייר  

 

37,362  15,529 

 

10,819 

 

5,670  5,344 
  שיווק   הוצאות, עמלות

 אחרות רכישה  והוצאות
 

22,860  8,449 
 

6,952 
 

3,534  3,925 
 1,618  1,038  1,741  2,324  6,721  וכלליות  הנהלה  הוצאות
 126  156  160  208  650  מימון  הוצאות

           
 11,013  10,398  19,672  26,510  67,593  סך כל ההוצאות 

           
  לפני )הפסדרווח (
 ההכנסה על מסים

 
4,551  4,823  4,341  2,962  )7,575 ( 

 ) 2,157(  751  1,690  2,039  2,323  מסים על הכנסה
           

רווח (הפסד) כולל  
 לתקופה 

 
2,228  2,784  2,651  2,211  )5,418 ( 
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פרטים נוספים על התאגיד  – 2020דוח תקופתי   

 שימוש בתמורת ניירות ערך :         ג10תקנה 

בנות    14,579,800הנפיקה החברה    2021  בפברואר  28  ביום רגילות  של    0.0025מניות  כל אחת  נקוב  ערך  ש"ח 

  (מספר אסמכתא:   2021בפברואר    24ביום    רסמה החברהפי תשקיף להשלמה שפ-") עלמניות רגילותהחברה ("

-2021(מספר אסמכתא:    2021בפברואר    24"), ולהודעה משלימה מיום  תשקיף להשלמה ) ("  2021-01-022299

01-0222569") המשלימה)  "ההודעה  ביחד:  יכונו  המשלימה  וההודעה  להשלמה  (התשקיף  "),  התשקיף ") 

תמורת "-ו"  מועד ההנפקהאלפי ש"ח (ברוטו) ("  85,000דרך ההפניה, בתמורה לסך של    הנכללים בדוח זה על

 . 2021המסחר במניות בפועל החל בתחילת חודש מרץ ", בהתאמה). ההנפקה

  חברות   באמצעות  לרבות  ,העסקית   פעילותה  לצורךשל מניות החברה נועדה לשמש את החברה    ההנפקה  תמורת

  פעילות   להרחבת,  היתר  ובין,  לעת  מעת  שיהיו  כפי  החברה  דירקטוריון  להחלטות  ובהתאם,  החברה  של  הבת

  מקצועי   צוות  גיוס ,  ב"בארה  לפעילות  יעודיות   בת  חברות  של  הרישוי   השלמת :  השאר  בין  שתכלול  ל "לחו  הקבוצה

  איתם   הראשונים  המוצרים  של  וקונפיגורציה  הגדרות,  פיתוח  השלמות,  התאמות  ביצוע,  אפיון,  בארה"ב  מקומי

  8-כ (  הליבה  למערכת הרלוונטיים הממשקים   ויישום הגדרה   לרבות, ב" בארה פעילות   להתחיל מתכננת  הקבוצה

  והוצאות  תפעול , פריסה, שיווק לרבות, 2022-2021 בשנים ב"לארה הקבוצה   חדירת  מימון ), ב" ארה דולר  מיליון 

  פיתוח   השלמתוכן ל ),  ב"ארה  דולר  מיליון  10-15-כ(  ב"בארה   החברה  וצרכי   להתפתחות   בהתאם  אחרות   נוספות

  חברה  ווישור  הבת   חברת  באמצעות   הפעילות  והיקפי   ענפי   והרחבת והחברה הבת    החברה   של  הליבה  מערכות 

 ". הקבוצהווישור יקראו להלן יחד "- החברה ו  ).ב"ארה דולר  מיליון 5- כ") (ווישור(" מ "בע לביטוח

יתרת תמורת ההנפקה, ככל שתיוותר, תיועד לצורך הגדלת בסיס ההון של הקבוצה, לרבות ווישור, לצורך הרחבת  

 פעילותה המקומית וכן עבור כל פעולה אחרת שתסייע לחברה להשיג את מטרותיה העסקיות.  
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פרטים נוספים על התאגיד  – 2020דוח תקופתי   

 נותב בחברות השקעות:         11תקנה 

   :2020 בדצמבר 31  ליום, שלה המהותיות  בנותההחברה בחברות    שלרשימת ההשקעות  להלן

 

 . המאזני השווי  שיטת לפי המטופלת מוחזקת בחברה השקעה   בסעיף החברה של  סולו בדוח  למוצג בהתאם* 

 

 

 

 

שם החברה  
 המוחזקת 

 

נייר סוג 
הערך 
 (מניה) 

כמות 
נייר  

הערך 
(מספר 
 המניות) 

סה"כ 
ערך 
נקוב 
 בש"ח

(המוחזק  
"י ע

 ) החברה

בדוח  ןערכ
הכספי של  

החברה (באלפי  
ש"ח) לתאריך  
הדוח על המצב  

  סולו הכספי
(כולל הלוואות  

 *  בעלים)

 %)  - שיעור ההחזקה (ב
 לתאריך הדוח על המצב הכספי

 פירוט בדבר יתרות הלוואות 
 בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח) 

     
בהון 

המניות  
 המונפק

בכוח 
 ההצבעה

בסמכות 
למנות  

 דירקטורים

  יתרת
   ההלוואה

  ליום
 31.12.2020 

"ח) ש(באלפי   

  תנאי
 ריבית  הצמדה

תאריך  
פירעון 

 ההלוואה

  חברה  ווישור
  לביטוח

 "מ בע

  מניה
 רגילה 

 
300 300 24,684 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

100% 
 - - -- -- 
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שינויים   : 21תקנה 

   בשנת הדיווח  נותבהשקעות בחברות ב

  
 מניות רגילות של ווישור.   5 -מיליון ש"ח בתמורה ל  5השקיעה החברה בווישור סך של  2021במרץ   31* ביום 

 
   הדוח לתאריך מהן החברה והכנסות כלולותו בנות חברות של הכנסות : 13תקנה 

 

 
 . 2021חודש אפריל  –מתוכנן לחברה ה התשלום מועדי * 

  העסקאות  תנאי עיקר הערך  נייר סוג השינוי  מהות השינוי תאריך שם החברה 
 בשינוי  הקשורים

(תמורה)   עלות
 "ח) ש(באלפי 

ווישור חברה לביטוח  
  - - - - בע"מ 

 

 חברתשם 
כלולה /הבת  

 
רווח (הפסד) (באלפי ש"ח)  

   2020בשנת 
 
 

 דמי ניהול  דיבידנד 
 או  שנתקבלהריבית 

 הייתה שהחברה
(באלפי   לקבל זכאית

 ש"ח) 

 רווח 
 (הפסד) 

 רווח
(הפסד) 

  כולל
 אחר

"כ סה
רווח 

(הפסד) 
 כולל  

 עד שנתקבל
  ליום

31.12.2020 
 2020 שנת עבור

 יום לאחר שנתקבל
 שהחברה או 31.12.2020

  שנת עבור לקבלו זכאית
 שלאחר תקופה או 2020

 מכן

עד  שנתקבלו
  31.12.2020ליום 
 2020 שנת עבור

לאחר יום  שנתקבלו
או שהחברה  31.12.2020

זכאית לקבלם בגין שנת 
או תקופה שלאחר  2020

 מכן

 עבור
 שנת
2020 

 עבור
 התקופה

 מכן שלאחר

  חברה ווישור

 "מ בע לביטוח
3,453 - 3,453  

- 
- 
 

1,991 
 

1,104  * 
 - - 
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תגמולים לבעלי   : 21תקנה 

   לנושאי משרה בכירהעניין ו

ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו  ,  נושאי המשרה הבכירהחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין  מ כל אחד  ל  בתקופת הדוח ניתנו  ש  התגמוליםלהלן פירוט  

 :, הסכומים אינם כוללים מס שכר ומע"מעל בסיס שנתי, באלפי ש"ח)נם יוהלחברה במונחי עלות להלן התגמולים מובאים  ( בחברה
 

 ים. רכיב השכר כולל מענק ו/או תשלום המחויב על פי הסכם שאינו תלוי יעדים ו/או שיקול דעת וכן כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים נוספ )1(
 רווישוכיהן כדירקטור בחברה וכמנכ"ל  2020, מר צעיר הרים מכהן כמנכ"ל החברה וחדל לכהן כדירקטור. במהלך שנת 2020בדצמבר  29החל מיום  )2(
 . , מר יוסף מולקנדוב מכהן גם כמנהל כספים בחברה 2020בדצמבר  29החל מיום  )3(
  משרה בווישור חברה לביטוח ראה להלן 70%-בדבר מעבר ל )4(

 אחרים תגמולים שירותים  בעבור  תגמולים התגמולים  מקבל פרטי
 "כ סה

  היקף תפקיד  שם 
 משרה 

  ההחזקה  שיעור
  של  המונפק  בהון

  ובדילול התאגיד
  31 ביום מלא

 2020 בדצמבר 

 ) 1(שכר 
  תשלום
  מבוסס
 מניות

 אחר שכירות  דמי ריבית ייעוץ  דמי ניהול דמי מענק 

יו"ר דירקטוריון   יוחנן דנינו 
מההון   3.06% 50% החברה 

 548   - - 41 - 507 - בדילול מלא 

 אמיל ויינשל
דירקטור בחברה,  
יו"ר דירקטוריון  

 ) 4(  ווישור
100% 

מההון   71.52%
  69.33%המונפק (

 מההון בדילול מלא) 
- - - 831 - 21   852 

 ניצן צעיר הרים 
דירקטור בחברה  

(דאז) ומנכ"ל  
 ) 2(ווישור 

100% 
מההון   17.88%
  17.33%המונפק (

 מההון בדילול מלא) 
853 - - - - 5   858 

מנהל מערכות מידע   ראובן קלוט 
 659   - - - 105 - 554 - 100% ווישור  -

מנהל כספים ומנהל   יוסף מולקנדוב 
 563   - - - 134 - 429 - 100% ) 3(סיכונים ווישור
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 : ה המנויים בטבלה לעילהבכיר להלן פירוט ביחס לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה  .1
 

 מר יוחנן דנינו  –יו"ר הדירקטוריון   .1.1
 

יוחנן דנינו כיו"ר דירקטוריון החברה וכנשיא הקבוצה מוסדרים   תנאי כהונתו והעסקתו של מר 

  2כפי שתוקן ביום   2018בדצמבר  2באמצעות הסכם מתן שירותים בין מר דנינו לבין החברה מיום 

 .  )"הסכם שירותי היו"ר"- " ושירותי היו"ר" -בסעיף קטן זה( 2020בדצמבר 

בדצמבר    31לתקופה בת חמש שנים, עד ליום  ,  2019בינואר    1החל מיום  שירותי היו"ר מוענקים  

סיבה שהיא  . כל צד להסכם שירותי היו"ר רשאי לסיימו בכל עת ומכל  )"ופת ההסכםתק("  2023

ולאחר מכן תקופת ההודעה  ,  2021בדצמבר    31יום לצד השני עד ליום    180בהודעה מראש ובכתב בת  

למעט במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם בהם החברה תהא זכאית לסיים    יום,  90מראש תהיה בת  

 .את ההתקשרות ללא הודעה מוקדמת

 -2020בדצמבר    31ועד   2019בינואר    1ן  בגין התקופה שבי)  א(תמורת שירותי היו"ר הינה כדלקמן:  
דמי ניהול חודשיים בסך של  )  1(  :לגמול המורכב מהרכיבים המתוארים להלן  זכאיהיה  מר דנינו  

מתן אופציה לרכוש    )3(מניות רגילות של החברה;    426,800הקצאת  )  2(ש"ח כולל מע"מ כדין;    4,000

עד    1,003,200עד   בתוקף  תעמוד  אשר  החברה,  השירותים    )ב(  .2021ביוני    30ליום  ממניות  בגין 

) 1(ישולם למר דנינו גמול המורכב מהרכיבים הבאים:  -  2021בינואר    1ביום    התחילהבתקופה ש

ש"ח    24,000- ל  יעודכן  ש"ח כולל מע"מ כדין. סכום דמי הניהול   4,000דמי ניהול חודשיים בסך של  

מע"מ,   מיום  כולל  הראשו"(  2021  באפריל  1החל  בתום  )"ןהעדכון  העדכון    12;  ממועד  חודשים 

  עד ליתר תקופת הסכם שירותי היו"ר ש"ח כולל מע"מ 36,000-הראשון יעודכן סכום דמי הניהול ל 

מנות:    לוששל החברה בחלוקה לש  )RSU(   מניות חסומות  160,000הקצאת  )  2(;  1)"השניהעדכון  "(

ביום  מניות    53,600 יבשילו  53,200-ו  2021בדצמבר    31יבשילו  ו 2022בדצמבר    31ביום    מניות   ,-

 . 20232בדצמבר  31מניות חסומות שמועד הבשלתן יהא ביום   3,2005

ניירות הערך המפורטים לעיל שיוקצו למר דנינו,     םמימוש  ילרבות מחירלפרטים נוספים אודות 

 על דרך ההפניה. , אשר האמור בו מובא כאן תשקיףל 3  לפרק 3.5.1 סעיף ראו ותנאי המימוש, 

במסגרת הסכם שירותי היו"ר התחייב מר דנינו לשמירה על סודיות ועל קניינה הרוחני של החברה  

וחברות קשורות שלה ללא הגבלת זמן, וכן להימנע מתחרות בתקופת הסכם שירותי היו"ר ובמשך  

בחברה מעת    מר דנינו זכאי להסדרי הפטור והשיפוי והביטוח כפי שיקבעו .  חודשים לאחר סיומו  6

   .לדין ולתקנון החברה  לעת, בהתאם

 
סכומי העדכון הראשון והשני הינם הסכומים המעודכנים, לאור תנאי שנקבע בתיקון להסכם, לפיו במקרה שבו מניות החברה   1

 , יחולו סכומים אלו במועדים כאמור לעיל.  2021באפריל  30יונפקו לציבור לפני 
 .  1 בהערת שוליים מספרהמפורט  ,המנה השלישית של המניות החסומות ניתנת בהתאם לתנאי 2
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 אמיל ויינשל  מר  –חברה ביו"ר דירקטוריון ווישור ודירקטור  .1.2

תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיל    2018החל מיום בנובמבר    –  כהונה כיו"ר דירקטוריון ווישור

ווישור וכדירקטור בחברה הוסדרו באמצעות   ויינשל, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר דירקטוריון 

שי  " (בע"מ    )2010( הסכם מתן שירותים שנחתם עם מר ויינשל, באמצעות א.א. שי אחזקות וייעוץ  

 "). םהסכם השירותי"(, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו, לבין ווישור והחברה )"אחזקות

מיום   החל  לתוקף  נכנס  השירותים  שנים    2018בנובמבר    1הסכם  שלוש  בת  תקופת  "(לתקופה 

. בתום תקופת ההסכם, יתחדש הסכם השירותים באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות  )"ההסכם

ו החברה  של  התגמול  מדיניות  הדין,  להוראות  בכפוף  אחת,  כל  שנים  ולאישור - שלוש    ווישור 

ידי דירקטוריון ווישור    -האורגנים המוסמכים של החברה ושל ווישור, ובכפוף למדיניות שתיקבע על

 .ביחס למשך כהונה מירבי של יו"ר דירקטוריון מבטח

 ר,במסגרת הסכם השירותים מספק מר ויינשל, באופן אישי, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל לווישו
.  ")השירותים"   -בסעיף קטן זה  (כמפורט להלן)    2021(החל מחודש מאי    משרה  70%בהיקף של  

ש"ח, בתוספת    71,500בתמורה לשירותים משלמת ווישור לשי אחזקות דמי ניהול חודשיים בסך של  

 .מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית

יום    90כל צד להסכם השירותים רשאי לסיימו בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מראש ובכתב בת  

עט במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם בהם ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות ללא  לצד השני, למ 

  6הודעה מוקדמת. מתום תקופת ההודעה המוקדמת מר ויינשל יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של  

 .חודשים, במהלכם ישולמו לשי אחזקות דמי הניהול החודשיים וההוצאות המפורטות להלן

למרות היותו נותן שירותים ולא עובד, מר ויינשל נדרש לעמוד  לאור הנחיות הרשות ונהלי ווישור,  

יופחתו דמי   כפויה הנובעת מכך לא  בגין העדרות  ולפיכך  בווישור  הנהוגים  בכללי חופשה רציפה 

 ימים, המוגדרים כימי עבודה בווישור, בכל שנה קלנדרית.    22-הניהול, בגין היעדרות של לא יותר מ

סודיות ועל קניינן הרוחני של ווישור ושל החברה ללא הגבלת זמן    מר ויינשל התחייב לשמירה על

 .חודשים לאחר סיומו  12וכן להימנע משידול או מתחרות בתקופת הסכם השירותים החדש ובמשך  

מר ויינשל זכאי לפטור, שיפוי וביטוח בתנאים זהים לתנאים שאושרו ביחס ליתר נושאי המשרה  

מר ויינשל יהא זכאי להסדרי הפטור, השיפוי והביטוח  כמו כן,  .  בווישור וכפי שיאושרו מעת לעת

 . כפי שיקבעו בחברה

וי  -  כהונה כדירקטור בחברה   נשל גמול דירקטורים,י בגין כהונתו כדירקטור בחברה ישולם למר 

בסעיף   בבורסה  להלן,  3כאמור  למסחר  המניות  רישום  לאחר  מסמוך    לא  2021למרץ    עד  .החל 

 . אלו שירותיו בגין ויינשל למר  נוספת  תמורה השתלמה
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, יחל מר ויינשל לכהן כיו"ר  2021החל מחודש מאי    –כהונה כדירקטור בחברות בנות בארה"ב  

הבת   בחברות  פעיל  של  WeSure Digital-ו  WeSure USAדירקטוריון  בהיקף  משרה.    30%, 

בסך   חודשיים  ניהול  דמי  אחזקות  לשי  האמורות  הבת  חברות  ישלמו  זאת  לכהונתו  בתמורה 

 דולר ארה"ב.    10,000

 

 ניצן צעיר הרים מר  –מנכ"ל החברה ומנכ"ל ווישור  .1.3
 

תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניצן צעיר הרים, מבעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל ווישור, החל מיום  

 .הוסדרו באמצעות הסכם העסקה בין מר צעיר הרים לבין ווישור והחברה  ,2018לי ביו  1

מיום   כמנכ"ל    2020בדצמבר    29החל  לכהונתו  בנוסף  החברה  כמנכ"ל  גם  הרים  צעיר  מר  מכהן 

    .ווישור

העסקתו כמנכ"ל ווישור וכמנכ"ל החברה אינה קצובה בזמן, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל  

נ דין ווישור והחברה על.  ימים    60ידי מתן הודעה מוקדמת של  -יתן לסיים את העסקתו כמנכ"ל 

למעט במקרים מסוימים שנקבעו, שבהם ניתן יהיה לסיים את העסקתו של מר צעיר הרים   ,מראש

 ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים. 

התקופתי לשנת  סום הדוח  נכון ליום פרשכרו החודשי הבסיסי של מר צעיר הרים כמנכ"ל ווישור  

 ש"ח.   15,000 הינו  2021החל מחודש מרץ   , שכרוש"ח וכמנכ"ל החברה 60,000הינו   2020

בנוסף לשכר כאמור, זכאי מר צעיר הרים לתנאים נלווים הכוללים, בין היתר, ביטוח מנהלים ו/או  

חופשה שנתית וימי  קרן פנסיה ו/או קופת גמל, ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות, הבראה,  

- מחלה בתשלום. התשלומים לביטוח פנסיוני בגין רכיב הפיצויים יבואו במקום פיצויי פיטורים, על

 ").חוק פיצויי פיטורים(" 1963- לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14פי סעיף 

לקבל מענק   הרים  צעיר  זכאי מר  יהא  סיבה שהיא,  צעיר הרים, מכל  עם סיום העסקתו של מר 

 .משכורות חודשיות  6הסתגלות, אשר יעמוד על 

בעלויות העסקתו של מר צעיר הרים באופן יחסי להיקף משרתו אצל כל    נושאות ווישור  -החברה ו

אחת מהן. הסכם העסקתו של מר צעיר הרים בחברה ובווישור כולל התחייבות לשמירה על סודיות  

חודשים לאחר    12ות בתקופת ההסכם ולמשך  ועל קניינן הרוחני ללא הגבלת זמן, וכן תניית אי תחר 

 .סיום יחסי עובד מעביד

ובווישור כולל אפשרות של הענקת מענקים בהתאם  הסכם העסקתו של מר   צעיר הרים בחברה 

 . פי כל דין -ווישור, לפי העניין, ועל - ובכפוף למדיניות התגמול של החברה ו

זהים   בתנאים  וביטוח  שיפוי  לפטור,  זכאי  הרים  צעיר  נושאי  מר  ליתר  ביחס  שאושרו  לתנאים 

להסדרי הפטור, השיפוי    כמו כן, מר צעיר הרים יהא זכאי.  המשרה בווישור וכפי שיאושרו מעת לעת

 .והביטוח כפי שיקבעו בחברה מעת לעת, בהתאם לדין ולתקנון החברה
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 ראובן קלוט מר  -מנהל מערכות מידע בווישור   .1.4

קלוט, המכהן כמנהל מערכות המידע בווישור, מוסדרים בהסכם  תנאי כהונתו והעסקתו של מר  

ואינו קצוב בזמן. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים    2018במאי    1העסקה שנכנס לתוקף החל מיום  

בת  -את ההסכם על הודעה מוקדמת  ימים מראש, למעט במקרים מסוימים שנקבעו    60ידי מתן 

 .לא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטוריםשבהם ניתן יהיה לסיים את העסקתו של מר קלוט ל 

בתמורה לשכר חודשי   ,ידי ווישור במשרה מלאה-בהתאם להסכם ההעסקה, מועסק מר קלוט על

נלווים הכוללי בין   ם,בסכום המפורט בטבלה לעיל. בנוסף לשכר כאמור זכאי מר קלוט לתנאים 

 ת,אובדן כושר עבודה, קרן השתלמוהיתר, ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה ו/או קופת גמל, ביטוח 
נייד והוצאות אחזקת רכב   ולכיסוי הוצאות טלפון  וימי מחלה בתשלום,  הבראה, חופשה שנתית 

בתנאים המקובלים בקרב מנהלי ווישור. תשלומי ווישור לביטוח פנסיוני בגין רכיב הפיצויים יבואו  

הסכם העסקתו של מר קלוט כולל  .  לחוק פיצויי פיטורים  14פי סעיף  - במקום פיצויי פיטורים, על

אפשרות של החברה להענקת מענק בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של ווישור, בכפוף לשיקול  

 .פי דין-דעת האורגנים של ווישור ועל

הסכם העסקתו של מר קלוט כולל התחייבות לשמירה על סודיות ועל קניינן הרוחני של החברה ושל  

חודשים לאחר סיום יחסי    12תניית אי תחרות בתקופת ההסכם ולמשך  ווישור ללא הגבלת זמן וכן  

 .עובד מעביד בינו ובין ווישור

מר קלוט זכאי לפטור, שיפוי וביטוח בתנאים זהים לתנאים שאושרו ביחס ליתר נושאי המשרה  

 . בווישור וכפי שיאושרו מעת לעת

 
   בווישור סיכונים ומנהל  כספים ומנהל  בחברה כספים מנהל  -מולקנדוב יוסף .1.5

 
(החל מיום    כספים  כמנהל  המכהן  מולקנדוב   מר  של  והעסקתו   כהונתו   תנאי בדצמבר    29בחברה 

  מיום   החל  לתוקף  שנכנס  העסקה   בהסכם מוסדרים   ,בווישור  סיכונים מנהלכמנהל כספים וו)  2020

 .  בזמן  קצוב ואינו 2018  בפברואר 1

  מסוימים   במקרים  למעט,  מראש  ימים   60  בת   מוקדמת  הודעה   מתן  ידי - על  לסיום   ניתן  ההסכם

  פיצויי   וללא  מוקדמת  הודעה  ללא  מולקנדוב  מר  של  העסקתו  את  לסיים  יהיה  ניתן  שבהם  שנקבעו

 .  פיטורים

  בסכום  חודשי  לשכר  בתמורה   מולקנדוב   מר   מועסק,  2020התקופתי לשנת    הדוחפרסום  נכון ליום  

 .  לעיל  בטבלה המפורט

  או /ו  מנהלים  ביטוח,  היתר  בין,  הכוללים  נלווים  לתנאים  מולקנדוב  מר  זכאי  כאמור  לשכר  בנוסף

  וימי   שנתית   חופשה ,  הבראה,  השתלמות  קרן,  עבודה  כושר  אובדן  ביטוח ,  גמל  קופת  או /ו  פנסיה  קרן

  מנהלי   בקרב  המקובלים  בתנאים  רכב  אחזקת  והוצאות  נייד  טלפון  הוצאות  ולכיסוי,  בתשלום  מחלה

  סעיף   פי - על,  פיטורים   פיצויי   במקום   יבואו  הפיצויים  רכיב   בגין   פנסיוני לביטוח  התשלומים.  ווישור
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  להענקת   אפשרות כולל  מולקנדוב  מר  של העסקתו  הסכם .  1963-ג"התשכ, פיטורים פיצויי לחוק  14

  לשיקול   בכפוף,  ווישור  של  התגמול  ולמדיניות  החברה  של  התגמול  למדיניות  ובכפוף  בהתאם  מענק

 . דין פי -ועל הרלבנטיים  האורגנים דעת

.  בחברה  הכספים  כמנהל  גם  בנוסף  מולקנדוב  מר  מכהן  2020  בדצמבר  29  מיום  החלכאמור לעיל,  

  והחברה ),  ברוטו(  25%  של  בתוספת  בווישור  הבסיסי  שכרו  עודכן  ,2021חודש מרץ  מ   החלבהתאם,  

 .  לחברה  שיספק לשירותים  בתמורה משכרו  זה יחסי בחלק  תישא

 אחת  כל  אצל  משרתו  להיקף  יחסי  באופן  מולקנדוב   מר  של  העסקתו  בעלויות  יישאו  ווישור- ו  החברה

 .  מהן

  של   הרוחני  קניינה   ועל  סודיות  על  לשמירה  התחייבות  כולל   מולקנדוב  מר  של  העסקתו  הסכם

  לאחר   חודשים  6  ולמשך   ההסכם  בתקופת  תחרות   אי  תניית  וכן   זמן  הגבלת   ללא  ווישור-ו  החברה

 . מעביד עובד  יחסי סיום

וביטוח בתנאים זהים לתנאים שאושרו ביחס ליתר נושאי המשרה  י  זכאי לפטור, שיפו   מולקנדוב  מר

 .  וכפי שיאושרו מעת לעתובחברה, בווישור 

 

 :מפורטים בטבלה לעיל םלהלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד מבעלי העניין בחברה שאינ .2

   דירקטורים  .2.1

יו"ר    הדירקטורים בחברה, למעט  ,2021במרץ    3ביום    מניות החברה למסחר בבורסה החל ממועד רישום  

זכאים  הדירקטוריון, ויינשל)  אמיל  השליטה  בעל  לסכום  גמול  ל  ולרבות  בהתאם  השתתפות  וגמול  שנתי 

תש"ס   הקבוע  חיצוני),  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  (כללים  החברות  "  2000-בתקנות  תקנות  (להלן: 

או")הגמול של   ,  ההון  לדרגת  ובהתאם  אלה,  תקנות  תחליף  או  תוסיף  אשר  אחרת  דין  להוראת  בהתאם 

החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. דירקטורים כאמור יהיו זכאים להחזר מלא של  

תפקידם   במסגרת  או  וועדותיו  הדירקטוריון  בישיבות  השתתפות  בגין  שהוציאו  סבירות  הוצאות 

   כדירקטורים. 

כהונתם    2020בשנת   בגין  לתגמול  זכאים  היו  לא  הדירקטוריון)  יו"ר  (למעט  החברה  דירקטוריון  חברי 

 . 2020בגין שנת  תגמולים כדירקטורים בחברה, ועל כן לא שולמו לדירקטורים בחברה

א  29-ו  22לפרטים בדבר הסדרי הביטוח, השיפוי והפטור לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה, ראו תקנות  

 הלן.  ל

 בחברה השליטה  :א21קנה ת

, בעלי השליטה (בשרשור סופי)  2020התקופתי לשנת    הדוח  פרסום  למועד,  וכפי שנמסר לה  החברה  ידיעת  למיטב

  החברה   של  המונפק  מהונה  68.61%-בכ,  ןבעקיפי   או  במישרין,  מחזיקיםהוניצן צעיר הרים    ויינשל"ה אמיל  ההם  

  של   מניותיה  מהון  67.16%- בכ  המחזיקה"),  .דיגיטליובע"מ ("  דיגיטלחברת יו.    באמצעות,  בה  ההצבעה  ומזכויות

  המחזיקה "), .א.שי אחזקותא) בע"מ ("2010.א.שי אחזקות וייעוץ (א, ובאמצעות בדילול מלא) 63.15%( החברה

  0.29%-בכ   במישרין  מחזיק  הרים  צעיר  מר,  כן  כמו.  בדילול מלא)  1.10%(  החברה  של  מניותיה  מהון  1.16%-ב
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   .בדילול מלא) 0.27%( החברה של מניותיה  מהון

מהון    25%-, המחזיק במר ויינשלהיא חברה פרטית בבעלות    דיגיטל  .יולמיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה,  

ב  ,מניותיה המחזיק  ווישור  ומנכ"ל  החברה  מנכ"ל  הרים,  צעיר  ו  20%-ניצן  מניותיה  אחזקות  -מהון    א.א.שי 

לה,    55%-ב  המחזיקה וכפי שנמסר  ידיעת החברה  חברה פרטית  היא    א.א.שי אחזקותמהון מניותיה. למיטב 

) מוחזקת על  4.8%ויתרת מניותיה ( מהון המניות המונפק והנפרע שלה  95.2%, המחזיק בשליטתו של מר ויינשל

 ידי ד"ר לובה ויינשל, אמו של מר אמיל ויינשל.

 

 או שלבעל שליטה יש עניין אישי בהן שליטה בעל עם עסקאות  : 22קנה ת

שליטה  האו שלבעלי    בחברה  להלן יובאו פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות עסקאות עם בעלי שליטה 

ועד למועד    2020או במועד מאוחר לסוף שנת    2020יש עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן בשנת  

   במועד הדוח:הגשת הדוח או שהן עודן בתוקף 

 :")החברות חוק(" 1999-) לחוק החברות, התשנ"ט4(270סעיף על פי עסקאות  

 הלוואת בעלים   .1

הלוואת בעלים  וניצן צעיר הרים, בעלי השליטה בחברה,     3העמידו ה"ה אמיל ויינשל  2018ביוני    14ביום  

 ם)הלוואת צעיר הרי(ש"ח    290,000- ו  )הלוואת ויינשל(ש"ח    1,160,00לטובת החברה בסכומי קרן של  
)" זה:  קטן  פעילותה  )"המלוויםבסעיף  של  ביניים  מימון  לטובת  הועמדו  כאמור  הבעלים  הלוואות   .

על ידי האסיפה    רוואושר  2018ביוני    14ידי דירקטוריון החברה ביום  -העסקית של החברה ואושרו על

 .  2020בדצמבר   29הכללית ביום  

(י)  3הלוואות הבעלים כאמור נושאות ריבית שנתית בשיעור הריבית המינימלית בהתאם לאמור בסעיף  

הכנסה   מס  חדש[לפקודת  לעת]נוסח  מעת  שתתעדכן  כפי  ההלוואות    4.,  וריבית(פירעון  יתבצע    )קרן 

חודשים ממועד העמדת ההלוואות כאמור, לפי שיקול    36בתשלום אחד בתוספת הפרשי הצמדה במהלך  

 "). ימועד הפירעון הסופ"  - בסעיף קטן זה(  2021ביוני    30דעתה של החברה, אך בכל מקרה לא יאוחר מיום  

קרן וריבית, לרבות ריבית פיגורים  (הלוואות הבעלים כאמור אינן מגובות בבטוחות כלשהן והן צמודות  

להמשיך  )  1(ים לצרכן. במסגרת הסכמי ההלוואה התחייבה החברה:  לעליית מדד המחיר  )ככל שתחול

ורק בתחומי הפעילות שלה כפי שיקבעו בתקנונה;   ג'  לא ליצור שעבוד שוטף לטובת צד  )  2(לפעול אך 

לא להיות צד לעסקאות כלשהן במניותיה  )  3(ללא הסכמת המלווים;    )כולו או חלקו(לשהו על רכושה  כ

  .")ההתחייבויות הלוו" -בסעיף קטן זה(או לחלופין לבצע דיספוזיציה במניותיה ללא הסכמת המלווה 

 
אלפי ש"ח    400שי אחזקות סך של  א.א.המחתה    2020במרץ    12שי אחזקות, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו. ביום  א.א.באמצעות    3

 .מתוך ההלוואה שהועמדה לחברה לא.ו.ע.ר נדל"ן בע"מ, חברה פרטית בשליטתו של מר אמיל ויינשל
שכן בהתאם להסכם ההלוואה שנכרת  ,  2019ית כאמור החל מחודש יוני  הלוואת הבעלים שהעמיד מר ניצן צעיר הרים נושאת את הריב  4

החודשים הראשונים שלאחר העמדתה ריבית כלל והיתה צמודה למדד    12-בין החברה לבין מר צעיר הרים, קרן ההלוואה לא נשאה ב
 .בלבד
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ימי עסקים    14הלוואות הבעלים כוללת תניות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי בכפוף להתראה בכתב של  

הפרת איזו מהתחייבויות הלווה ואי  ) 2(עד הפירעון הסופי;  אי פירעון ההלוואות במו )  1(מראש, וביניהן:  

ואי ביטולם    פתיחתם של הליכי פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכיו"ב)  3(ריפוי ההפרה כאמור;  

מכירת רוב נכסי החברה או שינוי  )  5(התרחשותה של הרעה מהותית בעסקי החברה;  )  4(יום;    90בתוך  

 .שינוי שליטה בחברה) 6(בתחום פעילותה ללא הסכמת המלווה; 
שנת   של    2020במהלך  בסך  יחסי  חלק  הלוואות הבעלים    400נפרע  קרן  יתרת  ש"ח מתוך   (נטו)אלפי 

של  יתרות ההלוואות המשוערכות ממר אמיל ויינ,  2020  דצמברב  31המתוארות בסעיף קטן זה לעיל וליום  

ש"ח,    אלפי  226  -אלפי ש"ח ו  903הרים הן  ומר ניצן צעיר    )באמצעות שי אחזקות וא.ו.ע.ר נדל"ן בע"מ(

 .בהתאמה

 המחאת זכויות בעלי שליטה בחברה במערכת הביטוחית הראשונה של החברה  .2

בסעיף  (מכרו בעלי שליטה בחברה, אמיל ויינשל, שי אחזקות וניצן צעיר הרים    2017בנובמבר   12ביום  

ראו סעיף  (לחברה את זכויותיהם במערכת הליבה הביטוחית הראשונה של החברה    )"המוכריםקטן זה: "

 ").ההמערכת הביטוחית הראשונלהלן בסעיף זה: "( )תיאור עסקי התאגידלפרק  19.6

במסגרת המכירה כאמור, הועברו לחברה באופן בלתי חוזר כל זכויותיהם במערכת הביטוחית הראשונה  

ובכלל זה, זכויות לקבלת כספים בגין החזר השקעה, תמלוגים וזכויות לקבל כספים כתוצאה ממכירת  

כשו  אלפי ש"ח, שהוא הסכום בו נר  1,500המערכת הביטוחית הראשונה לצדדי ג', בתמורה לסכום של  

) בדוחות  1א' (  25ראה בנוסף ביאור  ג'.  ידי המוכרים מידי צד  - הזכויות במערכת הביטוחית הראשונה על

 הכספיים.

נעשה שימוש במערכת הביטוחית הראשונה על ידי ווישור והזכויות במערכת הביטוחית    , לאדוחלמועד ה

בו התקשרה החברה עם חברת התוכנה אשר  ,  2020בפברואר    3הראשונה מוסדרות בהסכם גישור מיום  

הראשונה   הביטוחית  המערכת  את  ראו  (פיתחה  נוספים  עסקי    לפרק  19.6- ו  2סעיפים  לפרטים  תיאור 

בדצמבר    29ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית ביום  -ההתקשרות האמורה אושררה על.  )התאגיד

2020.   

 המחאת זכויות בעלת שליטה בחברה במערכת הליבה  .3

השונות   בטכנולוגיות  הזכויות  מכלול  את  בקבוצה,  הטכנולוגיות  חברת  שהינה  בחברה,  לרכז  מנת  על 

 19.2כמפורט בסעיף    NDFS(למעט הזכויות של ווישור), בסמוך לאחר החתימה על הסכם לתיקון הסכם  
זה)  תקופתי  לדוח  א'  (פרק  התאגיד  עסקי  תיאור  זכויות ,  לפרק  כל  את  לחברה  דיגיטל  יו.  יה  המחתה 

וחובותיה בגין מערכת הליבה (כהגדרתה באותו סעיף), וזאת ללא תמורה. המחאת הזכויות הנ"ל אושרה  

בדירקטוריון והאסיפה    2021בפברואר    23ואושררה ביום    2020באוקטובר    5בדירקטוריון יו.דיגיטל ביום  

 הכללית של החברה.  

 תנאי הכהונה והעסקה של בעלי שליטה  .4

ו  ודירקטור בחברה)  לפרטים אודות כהונתם  ווישור  (יו"ר דירקטוריון  ויינשל  העסקתם של ה"ה אמיל 

 לעיל. 21לתקנה  1.3-ו  1.2וניצן צעיר הרים (מנכ"ל החברה ומנכ"ל ווישור) ראו סעיפים 

 ופטור לבעלי השליטה בחברה   שיפוי כתבי מתן .5

לפרטים אודות החלטת החברה בדבר מתן כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי לכל חברי דירקטוריון החברה  

 א להלן.  29ולנושאי המשרה בחברה, וביניהם בעלי השליטה בחברה, ראו תקנה 
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 : בע"מ עם בעלי שליטה בחברה או שלבעלי שליטה בחברה יש בהן עניין אישי    ווישור חברה לביטוחעסקאות 

 מתן כתבי שיפוי ופטור בווישור לבעלי השליטה בחברה  .6

ווישור    2019במרץ    27ביום   של  הכללית  האסיפה  ודירקטוריון  (אישרה  הביקורת  ועדת  אישור  לאחר 

מכהנים  ה  ,ור, לרבות בעלי השליטה בחברה, כתב שיפוי ופטור לנושאי המשרה של וויש)ווישור באותו יום

וניצן צעיר הרים. כתבי השיפוי והפטור כאמור לעיל אושרו  -כנושאי משרה בווישור ויינשל  ה"ה אמיל 

   .2020בדצמבר  29פה הכללית של בעלי מניותיה ביום  י בדירקטוריון החברה ובאס 

תשפה את מקבל כתב ההתחייבות לשיפוי  לכתבי השיפוי והפטור, ווישור  בהתאם    –התחייבות לשיפוי  

בשל כל חבות או הוצאה המפורטת בכתב ההתחייבות לשיפוי, שתוטל עליו עקב פעולותיו בתוקף היותו  

נושא משרה בווישור, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בכתב  

כל סכומי השיפוי שתשלם ווישור במצטבר לכל    השיפוי, ובלבד שסכום השיפוי לתשלום כאמור, בצירוף

מהונה העצמי של ווישור,    10%-פי כתבי השיפוי שיוענקו להם לא יעלו על סך השווה ל  -הזכאים לשיפוי על 

ההתחייבות לשיפוי   י.בהתאם למנגנונים הקבועים בכתב השיפו   ),לפי הגבוה מביניהם(מיליון ש"ח    10או  

בת   הוצאה  או  חבות  כל  בשל  חבות  תחול  זה  ובכלל  בכתב השיפוי  לאירועים המפורטים  בקשר  שיפוי 

לרבות הוצאות התדיינות  ,  כספית שתוטל לטובת אדם אחר על פי פסק דין, הוצאות התדיינות סבירות

 .סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות בקשר עם הליך מנהלי
ווישור התחייבה לפטור את מקבל הפטור מאחריות  בהתאם לכתבי השיפוי והפטור,    -  התחייבות לפטור 

כלפי ווישור, בשל נזק שנגרם לה במישרין ו/או בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בתוקף היותו  

נושא משרה בווישור, בין שההפרה ארעה בעבר ובין שתתרחש בעתיד. הפטור לא יחול במקרים בהם הדין  

ולא יהיה לו תוקף בשל אחד מאלה: הפרת חובת אמונים; הפרת   אוסר על חברה לפטור נושאי משרה בה

חובת הזהירות בכל הקשור לחלוקה ; הפרת חובת הזהירות שנעשתה מתוך כוונה או מתוך פזיזות, למעט  

קנס, קנס אזרחי, עיצום   ;אם נעשתה ברשלנות בלבד; פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין

 .ל נושא המשרהכספי או כופר, אם הוטלו ע

 אישור הכללת בעלי השליטה בחברה בפוליסות הביטוח של ווישור, החברה ויו.דיגיטל  .7

ונושאי משרה    2020ביוני    29ביום   ווישור את פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים  אישר דירקטוריון 

המשרה של    בווישור. יצוין כי פוליסת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה כאמור חלה על נושאי

 רה.ווישור וכפועל יוצא על ה"ה אמיל ויינשל וניצן צעיר הרים, בעלי השליטה בחב-יו. דיגיטל, החברה ו 
יו. דיגיטל, בעלת שליטה בחברה, התקשרה עם המבטח בפוליסת ביטוח בעבורה ובעבור החברות הבנות  

. גבול  )כולל( 2021במאי  7ועד ליום    2020במאי  8ווישור לתקופה שתחילתה ביום - שלה ובכללן החברה ו

המוגשות בכל    מיליון דולר ארה"ב, תחולתה היא בגין תביעות  5האחריות המצטבר של הפוליסה עומד על  

העולם  בכל  שאירעו  ניהולית  רשלנות  מעשי  בגין  קנדה  ,העולם  ארה"ב  בגין    , כולל  השנתית  והפרמיה 

על   עומדת  ארה"ב  20הפוליסה  דולר  העניין,  .  אלפי  בנסיבות  סביר  ביטוחי  כיסוי  מעניקה  הפוליסה 

וי ביטוחי מקובל  בהתחשב בגודל הקבוצה, היקפי ותחומי פעילותה ותכניותיה העסקיות; מדובר בכיס 

במהלך עסקים רגיל ובפרמיות בתנאי שוק, שלא משפיע מהותית  ,  בחברות בתחומי הביטוח והפיננסים

ההתקשרות כאמור לעיל אושרה בדירקטוריון החברה  .  על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה

 . 2020בדצמבר  29ובאסיפה הכללית של בעלי מניותיה ביום 
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 ל השליטה בווישור העסקת קרוב של בע  .8

התקשרה ווישור עם מר דניאל ויינשל, אחיו של מר אמיל ויינשל, מבעלי השליטה    2018בנובמבר    1ביום  

ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון  - בחברה, בהסכם להעסקתו כחשב ווישור. ההתקשרות כאמור אושרה על

 .2020בדצמבר   29ועל ידי דירקטוריון והאסיפה כללית של החברה ביום    2018באוקטובר    31ווישור ביום  

בהתאם להסכם העסקתו בווישור, מר דניאל ויינשל מועסק במשרה מלאה, בתמורה לשכר חודשי בסך  

. בנוסף לשכר כאמור זכאי מר דניאל ויינשל לתנאים  )שכר בסיס ושעות נוספות(ש"ח    16,000כולל של  

וכל אחד מהצדדים רשאי    נלווים מקובלים. הסכם העסקתו של מר דניאל ויינשל בווישור אינו קצוב בזמן

ימים מראש, למעט במקרים מסוימים שנקבעו,    60ידי מתן הודעה מוקדמת בת  - לסיים את ההסכם על

שבהם תהא החברה רשאית לסיים את העסקתו של מר דניאל ויינשל ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי  

ודיות ועל קניינה הרוחני  פיטורים. הסכם העסקתו של מר דניאל ויינשל כולל התחייבות לשמירה על ס

חודשים לאחר סיום יחסי    6של ווישור ללא הגבלת זמן וכן תניית אי תחרות בתקופת ההסכם ולמשך  

עובד מעביד בינו ובין ווישור. תשלומי ווישור לביטוח פנסיוני בגין רכיב הפיצויים יבואו במקום פיצויי  

הסכם העסקתו של מר דניאל ויינשל כולל אפשרות של    .לחוק פיצויי פיטורים  14פי סעיף  -פיטורים, על

-פי שיקול דעת האורגנים של ווישור ועל -הענקת מענק בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של ווישור ועל

 .פי דין

ידי עובדי החברה, לרבות בעלי שליטה, נושאי  -אישור עסקת מסגרת לרכישת מוצרי ביטוח של החברה על .9

 משרה וקרוביהם 

אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של ווישור עסקת מסגרת למכירת מוצרי    2018אוקטובר  ב   31ביום  

הביטוח של ווישור בתנאי פיילוט לנושאי המשרה ולעובדי ווישור ובכללם בעלי השליטה בחברה. העסקה  

עסקת המסגרת אושרה כך  .  2020בדצמבר    29אושרה בדירקטוריון ובאספה הכללית של החברה ביום  

שר לנושאי המשרה בווישור ולעובדיה ו/או קרוביהם לרכוש את מוצרי הביטוח שהציעה וווישור  שתאפ

סכום ההתקשרות כאמור  .  בתנאים רגילים בלבד, המוצעים לכלל הלקוחות, ללא מתן הנחות מיוחדות

   .2020לשנת  ) ווישורמהכנסות  1%- פחות מ(ווישור ול חברה סכום זניח לעמד על ) במצטבר(

 חברה בונושאי משרה בכירה בעלי ענין החזקות  : 24תקנה 

, ישירות  2020בדצמבר    31  ליום , אשר למיטב ידיעת החברה, מחזיקים  ונושאי משרה בכירה  יןי לרשימת בעלי הענ

  28  , ראו דיווח מיידי של החברה מיוםהחברהובניירות הערך האחרים של  ובאמצעות חברה לרישומים, במניות  

   המצורף בזאת על דרך ההפניה.  )2021-01-024264 (אסמכתא מספר 2021 פברוארב

   רות ערך המיריםיהון רשום, הון מונפק וני :א24 תקנה

  לדוחות   28  -ו   11  ים ביאור  ו ראהחברה  של  ההמירים   הערך  וניירות   המונפק   ההון ,  הרשום   ההון  אודות  לפרטים 

   .2020בדצמבר  31ליום  הכספיים
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   המניותמרשם בעלי  : ב24תקנה 

 מניות"כ סה כתובת  זיהוי  מספר התעודה  בעל שם

חברה לרישומים של 

הבורסה לניירות ערך  

 ל  אביב בע"מ-בתל

515736817 
,  2אחוזת בית 

 65,511,800 תל אביב 

 מען רשום :א25תקנה 

 , כפר סבא; 12המען הרשום של החברה:                          דרך השרון       

 09-9791868; פקס: 09-9780000מספר הטלפון והפקס של החברה:            טל':      

 sure.co.il-morand@weני של החברה:    וכתובת הדואר האלקטר    
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 חברה  הדירקטורים של ה : 26תקנה 

 דן עמירם אמיל ויינשל  דנינו יוחנן  שם

 דירקטור   דירקטור  יו"ר הדירקטוריון  תפקיד

 034044313 014650287 56162142 ת"ז

 06.07.1977 30.11.1971 12.12.1959 תאריך לידה 

 באר שבע ,59שדרות יצחק רגר  , מושב גן חיים 13הזית  מכבים רעות - מודיעין ,23מבצע עובדה  מען

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 

 23.02.2021 29.09.2017 01.01.2019 מועד תחילת הכהונה 

 לא לא לא חברות בועדות דירקטוריון

  דירקטור/  חיצוני דירקטור
 לא לא לא תלוי  בלתי

בעל מומחיות חשבונאית  
ופיננסית / בעל כשירות  

 מקצועית
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית   לא

 מקצועית וכשירות  
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

 וכשירות מקצועית 

קרבת משפחה לבעל עניין  
 לא לא אחיו של בעל מניות מיעוט בחברה  –כן  בחברה 

תפקיד בחברה בת, חברה  
 אין  אין  אין  קשורה או בבעל עניין בחברה

 השכלה 
אוניברסיטת תל   –בוגר במשפטים 

  –אביב; מוסמך במדעי המדינה 
 אוניברסיטת חיפה; עורך דין.

, תואר ראשון  מוסמך רואה חשבון
 Phoses –ומשפטים  בחשבונאות
University תואר ;MBA   במנהל עסקים

אוניברסיטת תל   –  עם התמחות במימון
 אביב.

במנהל עסקים מטעם דוקטורט 
אוניברסיטת צפון קרולינה; תואר שני  
בכלכלה מטעם אוניברסיטת בן גוריון;  

ון בכלכלה וחשבונאות מטעם  תואר ראש
אוניברסיטת בן גוריון; רואה חשבון  
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 דן עמירם אמיל ויינשל  דנינו יוחנן  שם
 מוסמך. 

עיסוקים עיקריים בחמש  
 השנים האחרונות

יו"ר    - 2018אפריל -2015 נובמבר
דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ  

 ; "מבע ופיננסים ביטוח אחזקותומגדל 
דירקטור   - 2018אוקטובר -2015 נובמבר

במגדל בריאות ואיכות חיים בע"מ;  
וול פתרונות לאיכות חיים  -דירקטור בבי

בע"מ; דירקטור באן.וי.אי. מובמנט  
 בע"מ;  

יועץ חיצוני לחברת מקינזי     - 2018-2015
 ישראל;

יו"ר ועדת   -  2018אוקטובר  -2016 ינואר 
  חברהסולבנסי וניהול סיכונים במגדל 

 ביטוח בע"מ; ל
יו"ר עמותת    -ואילך  2015  אוקטובר

 גשר לחינוך (ע"ר);  –ספורט 
חבר באגודת הידידים   -ואילך   2017

 במרכז הרפואי מעייני הישועה;
עמית בכיר במכון   - ואילך  2018

למדיניות נגד טרור, המרכז הבינתחומי  
 ;Cyberdהרצליה; שותף בחברת 

דירקטוריון ווישור;  ר"יו -ואילך   2018
משנה למנכ"ל מגדל חברה    - 2018-2016

מנהל חטיבת הלקוחות   – בע"מ  לביטוח
 וערוצי ההפצה; 

 דירקטור ביו. דיגיטל בע"מ.  –ואילך   2017

פרופ' למנהל   –  2018נובמבר -2011יולי 
עסקים ומופקד הקתדרה ע"ש פיליפ גייר  

 באוניברסיטת קולומביה בניו יורק;
  –סגן הדקאן  -  ואילך 2018יולי 

הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל  
אביב; פרופ' למנהל עסקים והמופקד על  
הקתדרה לשוק ההון ומוסדות פיננסיים  

תל  הפקולטה לניהול באוניברסיטת  –
 אביב;

מנכ"ל המכון   –ואילך    2020דצמבר 
 .למחקר בעסקים בישראל (חל"צ)

 

תאגידים בהם משמש  
 כדירקטור

יו"ר דירקטוריון טוגדר פארמה בע"מ;  
 Hive-ו סייבר טכנולוגיות בע"מ דיפנדר

2040 . 

יו. דיגיטל בע"מ; א.א שי  - ווישור ו
) בע"מ; א.א. שי 2010אחזקות וייעוץ (

וניהול בע"מ; א.ו.ע.ר נדל"ן  אחזקות  
 בע"מ. 

 דירקטור חיצוני בבנק מרכנתיל. 
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 בתאריך הדוח  נושאי משרה בכירה של התאגיד :א26תקנה 
 

 

 סופר  דביר מורן מולקנדוב יוסף הרים  צעיר ניצן 

 החברה  ומזכירת  משפטית יועצת כספים   מנהל החברה "ל  מנכ תפקיד

 043190933 023941800 59615617 "זת

 23.10.1981 25.06.1968 16.04.1965 לידה  תאריך

 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 כהונה  תחילת תאריך

,  בת בחברה, בחברה תפקיד
  עניין  בבעל או קשורה חברה

 בחברה 
  ציות וקצינת חברה מזכירת, משפטית יועצת בווישור  סיכונים  ומנהל  כספים מנהל ווישור "ל  מנכ

 . בווישור

 השכלה 

- וניהול תעשיה בהנדסה ראשון תואר
  עם עסקים במנהל  שני תואר; טכניון

  בר אוניברסיטת -במימון התמחות 
 . אילן

 עם  עסקים במנהל ראשון תואר
 בחשבונאות ראשית התמחות 

המסלול    – במימון משנית והתמחות
 האקדמי המכללה למנהל. 

) מטעם LLB( במשפטים ראשון תואר
 אוניברסיטת בר אילן.  

  בחמש עיקריים עיסוקים
 האחרונות השנים

 שליטה בחברה;  בעל
 "ל ווישור; מנכ -ואילך   2018

  תחום"ל (מנהל  סמנכ - 2017-2016
  לביטוח חברה  במגדל)  כללי ביטוח

 "מ;בע
סמנכ"ל בכיר (מנהל אגף   - 2016-2012

ביטוחי פרט ובקרה) באיילון חברה  
 לביטוח בע"מ. 

  ומנהל  כספים מנהל  - ואילך  2018
 ; בווישור סיכונים

אגף תשלומי שכר   מנהל  - 2017-2016
 בהראל חברה לביטוח בע"מ; 

 כספים"ל סמנכ  -  2016 מרץ עד
"מ (מקבוצת  בע לביטוח חברה בדקלה

 ). הראל

  חברה מגדל של  המשפטית  במחלקה"ד עו
  מזכירת, משפטית  יועצת"מ;  בע לביטוח

וקצינת ציות   מיניות הטרדות על  ממונה, חברה
 בווישור. 

  עניין לבעל משפחה קרבת
  משרה לנושא או  בחברה

 בכירה
 לא לא לא
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 החברה מורשי חתימה עצמאיים של           ב:26תקנה 

זה בסעיף   ניירות ערך37נכון למועד הדוח, אין לחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח  ,  (ד) לחוק 

 . 1968-התשכ"ח

 חברה רואה חשבון של ה : 27תקנה 

 תל אביב. , 17הארבעה   –, רואי חשבון )KPMG( סומך חייקין ושות'

 שינוי בתזכיר או בתקנון החברה :         28תקנה 

את  2021בפברואר    23ביום   החברה  של  אישרה האסיפה הכללית  להתאימו    החלפת,  מנת  על  החברה  תקנון 

הדין. לפרטים נוספים אודות תקנון החברה, לרבות נוסחו    הוראות  דרישותל  בהתאםלתקנון חברה ציבורית,  

), אשר  2021-01-023394  מספר   (אסמכתא  2020בפברואר    25המלא, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  

 המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. 

  המלצות והחלטות הדירקטורים : 29תקנה 

בפני  (א)  29 הדירקטורים  הכלליתהמלצות  טעונות   ,והחלטותיהם  האסיפה  שאינן  הדירקטורים  והחלטות 

 : אישור אסיפה כללית

   .להלן  )ג'(29ראו סעיף  .1

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות) ג(29

התקבלו ההחלטות    2020  דצמברב  29ביום   .1 במסגרתה  של החברה,  מיוחדת  כללית  התקיימה אסיפה 

 הבאות: 

קבוצתית. בעלת הפוליסה    אחריות דירקטורים ונושאי משרהביטוח  אשרור עריכת פוליסות   .1.1

, עבור כלל חברות הקבוצה, לרבות החברה. הפוליסה נערכה  הינה חברת האם, יו. דיגיטל 

לתקנה    7כאמור בסעיף    ,, אמיל ויינשל וניצן צעיר הריםבעלי השליטהושר לכלול בה את  או

 .  לעיל 22

ואישור  אישור   .1.2 דירקטוריון  התקשרות  כיו"ר  דנינו  יוחנן  מר  של  והעסקתו  כהונתו  תנאי 

 .  לעיל 21לתקנה  1.1כאמור בסעיף החברה 

שהתקבלו   .1.3 שונות  החלטות  משרה   בווישוראשרור  לנושאי  בהם  בעניינים  בחברה,  ו/או 

 : בחברה ובעלי השליטה בה עניין אישי

כאמור בסעיף    המחאת זכויות של בעלי השליטה אל החברה במערכת קוד אואזיס .1.3.1

 .  לעיל  22לתקנה  2

  22לתקנה    1כאמור בסעיף    2018מתן הלוואת בעלים לטובת החברה מחודש יוני   .1.3.2
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 . לעיל

וה .1.3.3 שיפוי  כתבי  הענקת  לפטור אישור  משרה    תחייבות  ולנושאי  לדירקטורים 

 .  לעיל 22לתקנה  6כאמור בסעיף  בווישור

  22לתקנה  8כאמור בסעיף   ,של בעל השליטה כחשב בווישורקרוב אישור העסקת  .1.3.4

 . לעיל

הקבוצה,   .1.3.5 עובדי  ידי  על  ווישור  של  ביטוח  מוצרי  לרכישת  מסגרת  עסקת  אישור 

 לרבות בעלי שליטה, נושאי משרה וקרוביהם.   

הוחלט לשנות את שמה    התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של החברה, במסגרתה  2021בינואר    4ביום   .2

 לות הנדרשות לשם כך. לווישור גלובלטק בע"מ ולעשות את כל הפעושל החברה מהארט דיגיטל בע"מ 

התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של החברה, במסגרתה התקבלו ההחלטות    2021בפברואר    23ביום   .3

   הבאות:

כתוצאה מאישור פיצול ההון של החברה כמפורט להלן,    –  הגדלת ההון הרשום של החברה .3.1

נקוב כל  ש"ח ערך   1מניות רגילות בנות  120,000,000-הון המניות הרשום של החברה גדל מ

 ש"ח ערך נקוב כל אחת.    0.0025מניות רגילות בנות  48,000,000,000-אחת ל

 שכל כך, החברה  של  המניות  הוןפיצול    את האסיפה הכללית של החברה אישרה  - פיצול הון .3.2

  0.0025 בנות  רגילות   מניות   400- ל  פוצלה"ח ש   1  של   נקוב  ערך  בעלת  החברה  של  רגילה   מניה 

 . אחת כל נקוב  ערך"ח ש

 החלפת תקנון החברה בתקנון חברה ציבורית.  .3.3

 פרופ' דן עמירם, וסיווגו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.  –מינוי דירקטור חדש  .3.4

   .לעיל  21לתקנה  2.1כאמור בסעיף  בחברה יםתגמול של דירקטורהאישור תנאי   .3.5

אמיל ויינשל באמצעות חברת א.א.שי (כדירקטור בחברה, העסקתו וכהונתו של  אישור תנאי   .3.6

 1.2, כמפורט בסעיף  חברות הבנות בארה"ב)דירקטוריון  יו"ר  כ ווישור ודירקטוריון  כיו"ר  

 . לעיל 21לתקנה  

, כמפורט  מנכ"ל החברה ומנכ"ל ווישור, ניצן צעיר הריםתנאי העסקתו וכהונתו של  אישור   .3.7

 . לעיל 21לתקנה  1.3בסעיף 

הס .3.8 משרה אשרור  נושאי  בגין  התחשבנות  עדכון  כולל  ווישור,  לבין  החברה  בין  ניהול  כם 

 בווישור. 

מדיניות    . התשקיף  של  8  לפרקא'    כנספח  המצורפת ,  החברה  של   תגמולה  מדיניות  אישור .3.9

לתקנות    1א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה  267בהתאם לסעיף    אושרהתגמול  ה

,לפיה מדיניות תגמול   2013-(הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג תהחברו

שתוארה בתשקיף של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדיניות  

שנים מהמועד    5ה טעונה אישור רק בחלוף  א לחוק החברות והיא תהי 267שנקבעה לפי סעיף  

") בבורסה  למסחר  החברה  מניות  לראשונה  תירשמנה    מדיניות  "). התגמול  מדיניותשבו 

בנוסף   בווישור,  משרה  כנושאי  גם  המכהנים  בחברה,  המשרה  נושאי  על  תחול  התגמול 

(לרבות   עליה  החלות  התחיקתי  ההסדר  והוראות  ווישור  של  התגמול  מדיניות  להוראות 

גופים מוסדיים  ה ,  1שעניינו "תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק    2019-9-6וראות חוזר 
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שכותרתו "תגמול", שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון    5, פרק  5שער  

 ).  2019בחודש יולי  

אישור הענקת כתבי שיפוי והתחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה, וביניהם בעלי   .3.10

 . להלן א29בתקנה , כמפורט חברהבהשליטה  

 . לעיל 22לתקנה  3, כמפורט בסעיף  אישור הסכם המחאת זכויות מיו.דיגיטל לחברה .3.11

 החלטות החברה  :א29תקנה 

 להלן החלטות החברה בדבר פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה, שבתוקף במועד הדוח: 

 שיפוי כתבי ו פטור

  כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה מתן  ,  2021בפברואר    23ביום  

 : )"נושאי המשרה" ( בחברה לכל חברי הדירקטוריון ולנושאי המשרה

לפטור את מקבל הפטור מאחריות כלפיה, בשל  החברה התחייבה, בכפוף להוראות הדין,    –  כתבי פטור .1

במישרין ו/או בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בתוקף היותו נושא משרה בה,  נזק שנגרם לה  

ובין שתתרחש בעתיד הפטור לא יחול במקרים בהם הדין אוסר על חברה  .  בין שההפרה ארעה בעבר 

לפטור נושאי משרה בה ולא יהיה לו תוקף בשל אחד מאלה: הפרת חובת אמונים; הפרת חובת הזהירות  

לחלוקה; הפרת חובת הזהירות שנעשתה מתוך כוונה או מתוך פזיזות, למעט אם נעשתה  בכל הקשור  

ברשלנות בלבד; פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר,  

גם  ( אם הוטלו על נושא המשרה; החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה  

 .יש בה עניין אישי )משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטורנושא 

לשפות את נושאי המשרה בשל כל  החברה התחייבה, בכפוף להוראות הדין,    –כתבי התחייבות לשיפוי   .2

חבות או הוצאה המפורטת בכתב הפטור והשיפוי, שתוטל עליו עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה  

משרה בחברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה כפי שהוגדר    בחברה ו/או בתוקף היותו נושא

בכתב הפטור והשיפוי והפטור ו/או תאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או  

 .בעקיפין ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת
האירועים המפורטים בכתב    החבות כאמור תהיה קשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי 

החברה   שתשלם  השיפוי  סכומי  כל  בצירוף  כאמור,  לתשלום  השיפוי  שסכום  ובלבד  והשיפוי,  הפטור 

מהונה    25%-פי כתבי השיפוי שיוענקו להם, לא יעלו על סך השווה ל-במצטבר לכל הזכאים לשיפוי על

דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה לפי  שקדמו לתשלום סכום    העצמי של החברה 

השיפוי, כשהוא מותאם מעת לעת לפי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ממועד הדוחות הכספיים  

של   סך  או  בחברה,  ש"ח,    מיליון  10האמורים;  נושאי המשרה  לכל  מבין השניים,  הגבוה  הסכום  לפי 

 .במצטבר, בגין אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי

 .לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה בת שיפוי על פי דין, כמפורט בכתב השיפוי והפטורההתחייבות 
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 משרה ונושאי דירקטורים ביטוח

 

  לרכישת  זר  מבטח עם  דיגיטל.  יו התקשרה,  לציבור החברה  מניות  הנפקת   לאור,  2021  בפברואר  28  ביום

  לחברה   גם  המתאימה,  בחברה  לרבות ,  בקבוצה  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת

  2021  בפברואר  25  מיום  החל,  לשנה  הינה  בפוליסה  ההתקשרות  תקופת.  IPO-ה  הליך  לרבות,  ציבורית

  עצמית   בהשתתפות,  ב"ארה   דולר  מיליון  5  עד  של  אחריות  כיסוי  בגבול,  2022  בפברואר  24  ליום  ועד

  ביחס ,  ב"ארה   דולר  אלפי  200  של  שנתית   פרמיה  תמורת,  ב"ארה  דולר   אלפי  250  בסך   הביטוח  במקרה

  האמורה   הפוליסה  רכישת  כי  יצוין.  בחברה  שליטה  בעלי  שהם  משרה  נושאי  לרבות,  המשרה  נושאי  לכל

דירקטוריון    .הדין  להוראות  בהתאם  החברה  של  האורגנים  לאישורי  כפופה ידי  על  אושרה  ההחלטה 

הפוליסה שהיתה  פוליסה זו מחליפה את    וטעונה אישור האסיפה הכללית.  2021במרץ    31החברה ביום  

 לעיל.  7עד לאותה עת כמפורט בסעיף 

 

 

 

 

  ________________ 

 בע"מ  ווישור גלובלטק 

 2021מרץ ב 31 :תאריך
 , יו"ר הדירקטוריון דנינויוחנן           :תפקידםו שמות החותמים

 מנכ"ל  ,ניצן צעיר הרים
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נספחים  - 2020דוח תקופתי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – 1 נספח
בדבר הבקרה  בי הגילוי בדוח הכספי ודוח ה לגהצהר

ת על דיווח כספי נימי הפ  
 

31.12.2020ליום   
 
 



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ   

 
נספחים  - 2020דוח תקופתי   

 כספי דיווח על הפנימית  הבקרה בדבר  וההנהלה הדירקטוריון דוח

  לקביעתה   אחראית  ")החברה "  (להלן:  בע"מ   לביטוח  חברה   ווישור   של   הדירקטוריון,   בפיקוח   ההנהלה, 

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

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

  התכנון  רמת  בטיב  תלות  ללא  המפקח.  והוראות  )IFRS(  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  המפורסמים

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

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

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

  קוח בפי  ההנהלה  בנוסף,  מהימנים.  החשבונאיים  והרישומים  מוגנים,  הנכסים  ההנהלה,  להרשאות   בהתאם

  ביצוע,   )monitor(  ומנטרים  אפקטיביים  והתקשורת  המידע  שערוצי  להבטיח   כדי  צעדים  נוקטת   הדירקטוריון

 פנימית.   בקרה נהלי  ביצוע לרבות

  כספי   דיווח   על  החברה  של  הפנימית   הבקרה   אפקטיביות   את  העריכה  הדירקטוריון   בפיקוח   החברה   הנהלת 

of Committee -"ה  של   הפנימית  הבקרה   במודל   שנקבעו   קריטריונים  על   בהתבסס  ,2020 בדצמבר   31  ליום

Commission Treadway the of Organizations Sponsoring.  מאמינה   ההנהלה  זו,  הערכה   על  בהתבסס  

)believes( אפקטיבית.  הינה כספי דיווח על  החברה של  הפנימית הבקרה  ,2020   בדצמבר 31  ליום כי 

 

 _____________  ויינשל  אמיל הדירקטוריון,  יו"ר

 _____________   הרים  צעיר ניצן  מנכ"ל,

 _____________  מולקנדוב יוסי  כספים, סמנכ"ל

 

 2021 במרץ 13 הדוח: אישור תאריך

 



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ   

 
נספחים  - 2020דוח תקופתי   

 בע"מ  לביטוח חברה ווישור

 ) certification( הצהרה

 

 אני,  ניצן צעיר הרים, מצהיר כי:

 (להלן:  2020  לשנת  ")החברה"  (להלן:  בע"מ  לביטוח חברה  ווישור של  השנתי  הדוח  את  סקרתי .1

 "). הדוח"

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

  לא   מצגים,  אותם  נכללו  בהן  הנסיבות  לאור  בו,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה

   בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס  מטעים יהיו

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

  ותזרימי   העצמי   בהון  השינויים  הפעולות,  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל

 בדוח. המכוסים ולתקופות למועדים  החברה של המזומנים

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

   -וכן ;¹החברה  של כספי דיווח על מיתהפני ולבקרה   11הגילוי לגבי

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

 אחרים  ידי  על  לידיעתנו   מובא  לחברה,   המתייחס  מהותי   שמידע   להבטיח  המיועדים

   הדוח; של ההכנה תקופת במהלך בפרט בחברה,

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

 שהדוחות  ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  המיועדת

  שוק   על  הממונה ולהוראות  )IFRS(   בינלאומיים  דיווח  לתקני  בהתאם  ערוכים  הכספיים

 ההון; 

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

 התקופה   לתום  הגילוי,   לגבי  והנהלים  הבקרות   של  האפקטיביות  לגבי  מסקנותינו

 - וכן  הערכתנו;  על בהתבסס בדוח המכוסה

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

 של   הפנימית  הבקרה  על  מהותי,  באופן  להשפיע   שצפוי  סביר  או  מהותי,   באופן  שהשפיע

   -וכן  כספי; דיווח  על החברה

  

 
 וגילויים.  דוחות   הצהרות,  –  כספי  דיווח על  פנימית   בקרה  לעניין  מוסדיים  גופים  חוזר   בהוראות   כהגדרתם   1 1



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ   

 
נספחים  - 2020דוח תקופתי   

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

  לגבי  ביותר  העדכנית   הערכתנו   על   בהתבסס  החברה,  של   הדירקטוריון  של   הביקורת  ולוועדת

   כספי: דיווח  על הפנימית הבקרה

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

 החברה   של   ביכולתה  לפגוע  שצפויים   סביר  אשר  כספי,  דיווח  על   נימית הפ  הבקרה

   - וכן כספי; מידע על  ולדווח לסכם לעבד, לרשום,

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

 כספי.  דיווח  על החברה  של הפנימית בבקרה  משמעותי תפקיד להם  שיש אחרים

 

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

 

 

 

 

 31 במרס, 2021

 

 
 

  ניצן צערי הרים, מנכ"ל   תאריך  
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נספחים  - 2020דוח תקופתי   

 בע"מ  לביטוח חברה ווישור

 ) certification( הצהרה

 

 אני,  יוסי מולקנדוב, מצהיר  כי:

 (להלן:  2020  לשנת  ")החברה"  (להלן:  בע"מ  לביטוח חברה  ווישור של  השנתי  הדוח  את  סקרתי .6

 "). הדוח"

  של   מצג בו  חסר ולא  מהותית   עובדה  של  נכון  לא   מצג   כל   כולל   איננו הדוח  ידיעתי,  על בהתבסס .7

  לא   מצגים,  אותם  נכללו  בהן  הנסיבות  לאור  בו,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה

   בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס  מטעים יהיו

  נאות,   באופן  משקפים  בדוח   הכלול   אחר  כספי  ומידע   הכספיים   הדוחות  ידיעתי,   על   בהתבסס .8

  ותזרימי   העצמי   בהון  השינויים  הפעולות,  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל

 בדוח. המכוסים ולתקופות למועדים  החברה של המזומנים

  ונהלים   בקרות   של   ולקיומם  לקביעתם  אחראים  זו   הצהרה  המצהירים  בחברה  ואחרים  אני .9

   -וכן ;¹החברה  של כספי דיווח על מיתהפני ולבקרה   12הגילוי לגבי

 כאלה,  ונהלים   בקרות  של   פיקוחנו  תחת   לקביעתם   גרמנו   או  כאלה,   ונהלים   בקרות  קבענו  )ה(

 אחרים  ידי  על  לידיעתנו   מובא  לחברה,   המתייחס  מהותי   שמידע   להבטיח  המיועדים

   הדוח; של ההכנה תקופת במהלך בפרט בחברה,

  כספי,   דיווח   על   פנימית   בקרה  קביעת  על  פיקחנו  או   כספי,  דיווח  על   פנימית   בקרה   קבענו  )ו(

 שהדוחות  ולכך  הכספי  הדיווח  מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  המיועדת

  שוק   על  הממונה ולהוראות  )IFRS(   בינלאומיים  דיווח  לתקני  בהתאם  ערוכים  הכספיים

 ההון; 

 את  והצגנו   החברה   של  הגילוי  לגבי   והנהלים  הבקרות  של  האפקטיביות   את   הערכנו )ז(

 התקופה   לתום  הגילוי,   לגבי  והנהלים  הבקרות   של  האפקטיביות  לגבי  מסקנותינו

 - וכן  הערכתנו;  על בהתבסס בדוח המכוסה

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

 של   הפנימית  הבקרה  על  מהותי,  באופן  להשפיע   שצפוי  סביר  או  מהותי,   באופן  שהשפיע

   -וכן  כספי; דיווח  על החברה

  

 
 וגילויים.  דוחות   הצהרות,  –  כספי  דיווח על  פנימית   בקרה  לעניין  מוסדיים  גופים  חוזר   בהוראות   כהגדרתם   1 2



 
 ווישור חברה לביטוח בע"מ   

 
נספחים  - 2020דוח תקופתי   

  לדירקטוריון  המבקר,  החשבון  לרואה  גילינו  זו  הצהרה  המצהירים  בחברה  ואחרים  אני .10

  לגבי  ביותר  העדכנית   הערכתנו   על   בהתבסס  החברה,  של   הדירקטוריון  של   הביקורת  ולוועדת

   כספי: דיווח  על הפנימית הבקרה

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

 החברה   של   ביכולתה  לפגוע  שצפויים   סביר  אשר  כספי,  דיווח  על   נימית הפ  הבקרה

   - וכן כספי; מידע על  ולדווח לסכם לעבד, לרשום,

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

 כספי.  דיווח  על החברה  של הפנימית בבקרה  משמעותי תפקיד להם  שיש אחרים

 

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

 

 31 במרס, 2021

 

 
 

 תאריך 
 

 יוסי מולקנדוב, מנהל  

 כספים
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 הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי –נספח 
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 הצהרת אקטואר ביטוח כללי   - פרק א'  
 

 2020דצמבר  -הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי 

 זהות האקטואר -פרק א' 

) להעריך את ההפרשות  " או "ווישור"המבטח" –(להלן  )  WeSure(  חברה לביטוח בע"מ ווישורנתבקשתי על ידי  

  31ההפרשות) ליום    -המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח (להלן  

 , כפי שמפורט להלן.  2020בדצמבר 

   אינני בעל עניין במבטח ואין לי קשרים עסקיים עם בעל עניין במבטח או עם בן משפחה של בעל עניין במבטח

 ה למבטח. עם חברה קשור ו א

לצורך הערכת  בין היתר,  ,  2018במבטח החל מחודש ספטמבר  בביטוח כללי    אקטואר ממונה  מוניתי לתפקיד  

 . סכום העתודות של החברה בענפי הביטוח הכללי

 היקף חוות הדעת האקטוארית -פרק ב' 

 נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית  . 1

הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשותיי  לצורך חישוב ההפרשות של המבטח,   .א

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. 

הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי את  במידת הצורך   .ב

 מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם. 

  2ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף   .ג

יות ולכללים המפורטים  להלן נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנח

 לפרק ג' להלן.   1בסעיף 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי   .ד

המשנה.   מבטחי  של  התשלום  במדיניות  ובעיות  התביעות  גביית  יכולת  המבטח,  של  המשנה  ביטוח 

 הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.  בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים: .ה

ההפרשה התבססה    -הפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי ("הפול") כפי שנתקבלה מהפול   )1

 על חישוב שבוצע על ידי הפול.

יטוחים  ב  ווישור ל אין    -אינה מבטח מוביל    שוריווהפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם   )2

 מסוג זה לכן לא חושבה הפרשה. 

בגין   )3 בין הענפים השונים לצורך הפחתת סך ההפרשה הכוללת  נלקח בחשבון העדר מתאם  לא 

 תביעות תלויות עבור כל הענפים הכלולים בהערכתי. 
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 להלן הערכת סכום העתודות: .א

 

 2020בדצמבר  31ליום           

 באלפי ₪                      

 שייר  ברוטו   

   תביעות תלויות 

   ענפים שאינם מקובצים:  )א)1

 31,462 175,552 רכב חובה  

 7 60 מקיף דירות  

 1,726 14,384 רכב רכוש  

    

 33,195 189,996 סה"כ ענפים שאינם מקובצים 

 33,195 189,996 1שאינם מקובצים ומקובציםסה"כ ענפים  )ב)1

 5,372 5,372 ליישוב תביעות  הוצאות עקיפות )2

לבין   )3 חלפו  שטרם  לסיכונים  העתודה  בין  הפער 

   הפרמיה שטרם הורווחה 

 0 0 רכב חובה  

 0 0 מקיף דירות   

 0 0 רכב רכוש  

    

 

ביטוח   חוזי  בגין  ביטוחיות  התחייבויות  סה"כ 

הכלולים במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי הערכה  

 38,567 195,368 אקטוארית 

 אין צורך ברישום עתודה לפרמיה בחסר. 

  

 
 לחברה אין ענפים מקובצים  1



 
   

 

 ווישור חברה לביטוח בע"מ
 

דוח הצהרת אקטואר בביטוח כללי  –נספח   

 חוות הדעת   -פרק ג' 

 ומקיף דירות:  רכב רכוש אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים: רכב חובה 

להנחיות ולכללים המפורטים להלן,  הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות,   . 1

 והכל כתוקפם ביום הדוח הכספי: 

 והתקנות לפיו;  1981  -הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א  .א

 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח; .ב

 ;עמדת המפקח בנושא חישוב עתודות בביטוח כללי .ג

 כללים אקטוארים מקובלים. .ד

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי ניתן   . 2

 להסתמך עליהם לצורך הערכתי.  

ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות,   . 3

 להנחיות ולכללים המפורטים לעיל. 

מקיף  ורכב רכוש  , )א), בגין הענפים שאינם מקובצים (רכב חובה1.א. 2המפורטות בפרק ב' סעיף ההפרשות  . 4

התביעות   בגין  המבטח  התחייבויות  לכיסוי  הולמת  רזרבה  והערכתי  ידיעתי  מיטב  לפי  מהוות  דירות) 

 התלויות, המוגדרות לעיל, בכל ענף שפורט בנפרד, כתוקפם ביום הדוח הכספי. 

הולמת לכיסוי  עתודה  )ב), מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי  1.א.2בפרק ב' סעיף    סך ההפרשות המפורט . 5

התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים המקובצים ושאינם מקובצים בכללותם, כתוקפם ביום  

 בתקופת הדוח פעילות בענפים מקובצים.  ווישור לאין    הדוח הכספי.

סעיף   . 6 ב'  בפרק  המפורטת  והערכתי  )2.א.2ההפרשה  ידיעתי  מיטב  לפי  מהווה  לכיסוי  עתודה  ,  הולמת 

 התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות, כתוקפם ביום הדוח הכספי. 

סעיף   . 7 ב'  בפרק  המפורטות  והערכתי  3.א.2ההפרשות  ידיעתי  מיטב  לפי  מהוות  לכיסוי  עתודה  ),  הולמת 

(ככל   התחייבויות המבטח בגין הפער בין הסיכונים שטרם חלפו והפרמיה שטרם הורווחה ברמת השייר 

 שקיים) בענפים שפורטו, כתוקפם ביום הדוח הכספי.  

 

 

 הערות והבהרות  -פרק ד' 

החלה במכירת פוליסות    ווישור מגישה.    ווישורש השלישי  וזהו הדוח האקטוארי    ו דרכ נמצא בתחילת    המבטח

בהיקף משמעותי  פוליסות רכב חובה    2019ובשנת     2020בשנת  שיווקה    ווישור.  2018שנת  ברבעון האחרון של  

 דירות.  מקיף פוליסות וכן בהיקף זניח  בהיקף קטן לעומת רכב חובה רכב רכוש ו
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 ענף רכב חובה 

בסיס נתונים אקטוארי, התבססתי בחוות    ו בומן הטבע, טרם התפתח    ו דרכנמצא בראשית  עדיין    המבטח ו מאחר  

דעתי הנ"ל על ניסיוני המקצועי בתחומים לעיל, בסיסי ודוחות נתונים חיצוניים ועל נתוני החיתום והתביעות  

מנציגי   שקיבלתי  שהיו)  של    המבטח (ככל  גם מקדם  בחשבון  נלקח  כן,  כמו  בתחום.  מספק  ניסיון  בעלי  שהם 

חדשה ובעלת היקף חשיפה קטן שנתון לתנודתיות גדולה יחסית. ככל שהיקף    ווישור חברהין היות  שמרנות בג

 החשיפה יגדל יבחן גם מקדם השמרנות כאמור.  

בדבר ההכנסות    ווישורמ לשנה וזאת בהתאם לאומדנים שהתקבלו    0.75%העתודות חושבו עם שיעורי היוון של   

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'. 

שבאמצעותו    משלה   בסיס נתונים   מספיק  אין   ווישורולמאחר  הנוהג המיטבי,    לא ערכה חישובים בנושא  ווישור

 ניתן לבנות מודל חישוב לכך. 

 ענף רכב רכוש  

לצורך אמידת ההתחייבויות הביטוחיות בענף רכב רכוש הסתמכנו על מודל אקטוארי שהתבסס על תשלומי  

הנתונים למידע הכללי הקיים בענף ובהתבסס על ניסיוני המקצועי כאקטואר  , תוך התאמת  ווישורבהתביעות  

 מומחה בתחום. 

 ענף מקיף דירות 

הביטוחיות.    מבטחל ההתחייבויות  היקף  גם  וכך  זניח  בהיקף  דירות  מקיף  בענף  פוליסות    האומדנים מספר 

 האקטואריים שחושבו התבססו על ניסיוני המקצועי בתחום. 

 אקטואריותהערה כללית על הערכות 

  אי הוודאויות הסטטיסטיות והאחרות קיימות בכל תהליך תביעה ובמיוחד בהערכת רזרבה בענף רכב חובה 

האחרים הרכוש  הסוציוובענפי  בסביבה  צפויים  בלתי  עתידיים  משינויים  נובעת  הוודאות  אי  אקונומית  - . 

וכו'), אשר לא   , הוראות לעניין שיבובי ביטוח לאומירפואיות  והמשפטית (שינוי גיל הפרישה, שינויים בהוצאות

 ניתן לחזותן מראש ולכן, עלות התביעות בפועל תהיה שונה (גבוהה או נמוכה) מההערכה האקטוארית. 

 הינה קטנה.  המבטח) על תוצאות הפעילות של Covid 19אני מעריך כי השפעת התפרצות נגיף הקורונה (

התקבלה החלטה בבית המשפט העליון בנושא שיעור    2020במהלך שנת    -ההיוון    ועדת וינוגרד וקמיניץ אגב ריבית

 לשנה.    3%ריבית ההיוון והפסיקה קבעה ששיעור ריבית ההיוון יוותר כבעבר על  

ביטוח  מתקיים דיונים בין משרד האוצר, המוסד ל  , בנושא תביעות שיבוב רכב חובה וחבויות אחרות,כמו כן

החלה את פעילותה בביטוח רכב    ווישור.  2014-2019חברות הביטוח לגבי התחשבנויות על תביעות לשנים  ולאומי  
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בהערכות האקטואריות בענף זה לגבי העסקים  משמעותיים  שינויים  צפויים להיות  ולא    2018חובה בסוף שנת  

ל את העלויות הצפויות  מאחר והערכות אלו אמורות לכלו  2020בדצמבר    31לתקופה עד ליום    ווישורבשנחתמו  

 בגין ההסכמות עם ביטוח לאומי. 

כי על חברות הביטוח לשלם    "סולומון" בית המשפט המחוזי בעניין  דין של  פסק  ניתן  לאחר תקופת הדוח  בנוסף,  

  ווישור ריבית על תביעות שהוגשו לחברות בהתאם למועדים שהוגדרו בפסק הדין. ההשפעה של פסק הדין על  

 הינה זניחה.   2020בדצמבר   31הביטוחיות ליום  לגבי ההתחייבויות 

ו נצטבר  עדיין  מאחר  נתונים אקטוארי מ  ווישורב טרם  נוספות  שמעותי מבסיס  לעיל והשפעות  שלה, ההנחות 

  ולניסיון  שימשיך , בהתאם לנתונים  2021במהלך שנת  שוב  ייבחנו  ששימשו להערכת ההתחייבויות הביטוחיות  

   .ווישורבלהצטבר 
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