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דוח הדירקטו ריון  ווישור חברה לביטוח בע"מ  

מבוא  

נכון   )" weSure" ,  "התאגיד ", "ווישור" לביטוח בע"מ   )"החברה", חברה  מצב  ענייני  ווישור  דוח הדירקטוריון על

ביום   31  במרץ   בשלושת החודשים שהסתיימו כפי שחלו והתפתחות עסקיה, החברה ליום   31  מרץ   2021  סוקר את

הנתונים בדוח מעודכנים  ליום  31  במרץ 2021 )"יום  הדוח"(, אלא אם צוין מפורשות אחרת .  2021 )"תקופת הדוח "(.

פי    על הדוח   ערוך  )ביטוח(,  התשמ"א-981 1. פיננסיים  שירותים  על הפיקוח בחוק כהגדרתו  מבטח הינה  החברה

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

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

החברה   )"הדוח  התקופתי "(.  לשנת   2020 של

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

בצירוף   אלו,  מקצועיים  במונחים  הכרחי   הדירקטוריון שימוש  כולל  דוח   שניתן, ככל בהיר  באופן החברה   עסקי

הסברים ובאורים, ככל שניתן.   

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

אחת.   זה כמקשה

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

מידע צופה פני עתיד 

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

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

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

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

"בכוונת   "החברה סבו רה", פני עתיד  יכילו מילים כגון "החברה מערי כה", מהמקומות, קטעים  המכילים מידע צופה

פני  עתיד   פני  עתיד  יופיע גם  בניסוחים  אחרים.  מידע צופה צופה אך   לא  בהכרח, ו יתכן כי מידע החב רה"   וכיוצ"ב,

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

לידיעתה.     נוסף או שונה בקשר למידע כאמור יגיע
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דוח הדירקטו ריון  ווישור חברה לביטוח בע"מ  

החברה    1 . תיאור
1.1 . פרטי החברה  

חברת   ביטוח     להיות במטרה  בע"מ,  השם   ווישור  תחת  ווישור   חברה   לביטוח   בע"מ   התאגדה   ב-  1.1.2018,

נוסדה על     )"היברידית "(. החברה ההפצה ערוצי השונים ובכל בתחומי הביטוח דיגיטלית בישראל   הפועלת

ויינשל,    מר  אמיל הפעילות: רב  שנים בתחומי ניסיון ידי  מנהלים בכירים בתעשיית הביטוח והפיננסים, בעלי

גם  בעלי השליטה    שהינם החב רה, המכהן  כמנכ"ל צעיר הר ים, כיו"ר דירקטוריון החברה  ומר   ניצן המכהן

לפעול בענפי    ביטוח  וחיסכון ההון מרשות  שוק  מבטח  רישיון  בחברה.  ביום   20  ביוני   2018  קיבלה החברה

עסק )מוגבל    ג'(  וביטוח מקיף לדירות ובתי וצד רכב  רכוש )עצמי הביטוח   הכללי -  ביטוח  רכב  חובה,  ביטוח

לביטוח דירות בלבד( .   בשלב זה

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

מתקדמת   בכל    הניתן.  מודל החברה ה ינו   להיות חברת  ביטוח מבוססת דיגיטל   וטכנולוגיה ואוטומטיים, ככל

ביטוח   הצעת מחיר  לביטוח,  הצטרפות לביטוח, שירות  לקוחות,  טיפול  באירועי שלבי  ההתקשרות , משלב 

שירות לטובת לקוחותיה    שירות המאוישים בנציגי גם  מוקדי ותשלום תביעות   )דיגיטל   En d to End(. לחברה

באמצעות    זה שהיא  פועלת הן היברידית, במובן שירות  באמצעות נציג.  החברה  הינה  חברה המעדיפים לקבל

בערוץ  הפצה "יש יר", וזאת   על  תשתית  טכנולוגיה   מתקדמת ודיגיטלית למגוון ערוצי הפצה.     סוכני ביטוח  והן

מוחזקות  על  ידי  חברת  האם,  ווישור גלובלטק  בע"מ   )"גלובלטק "(   נכון ליום פרסום הדוח,  כל מניות  החברה

לני"ע בת"א  )"הבורסה"( בחודש  מרץ   אשר  החלה להיסחר בבורסה )בשמה הקודם:  הארט דיגיטל בע"מ(,

צעיר הרים, שמחזיקים  במישרין    בחברה  ובגלובלטק  הם מר  אמיל ויינשל  ומר  ניצן 2021. בעלי  היתר השליטה

באמצעות  חברות בשליטתם, במרבית הון המניות המונפק והנפרע של  גלובלטק  וזכויות ההצבעה    ובעקיפין ,

הדוח,   לא  קיים   בעל   מניות  אחד   מהציבור   המחזיק     ליום פרסום נכון בה  )68.62%(. למיטב   ידיעת  החברה,

המניות  המונפק והנפרע של החברה האם.    ביותר  מ-  4.9% מהון

1.2 . תחומי פעילות החברה  ושינויים שחל ו בהם  

ביום   20  ביוני   2018  והיא   פועלת, נכון   הינה חברת ביטוח  ישראלית שק יבלה   כאמור   רישיון מבטח החברה

בישראל.  פעילות  החברה  מתמקדת, נכון  למועד    הדוח, בשלושה   ענפים    הכללי בתחום הביטוח למועד הדוח,

ענף  ביטוח  רכב  רכוש   וענף ביטוח   כללי אחר  בביטוחי  דירות.     ענף  ביטוח  רכב  חובה, עיקריים:

החברה. הפרמיה   של מלאה ביטוחית  לפעילות  השלישית שנת   2021  פותח  את  השנה  הראשון  של הרבעון 

לכ- 30,364  אלפי   ש"ח   בתקופה    בכ- 64,679  אלפי  ש"ח   ביחס  הדוח  הסתכמה  בתקופת  ברוטו  המרווחת 

פעילות   החברה בעיקר  בתחום ביטוחי הרכב. כ-13% 1. בתקופת הדוח התמקדה של אשתקד,  גידול המקבילה

בישראל,   נכון    הדוחות  הכספיים  של חברות הביטוח החברה בביטוחי דירה    עדיין  בהיקף נמוך.  על פי  פרסומי

סך  המאזן    רכב  רכוש. כ-   3.65%  וכ-   0.5%  בענף רכב  חובה עמד  על נתח השוק של החברה בענף לדצמבר   2020,

של החברה ליום הדוח הסתכם בכ-   615,879  אלפי  ש"ח ,  ביחס לכ-   323,941  אלפי  ש"ח ליום   31  במרץ  2020 ,  

של 90%. ההשקעות  הפיננסיות   של   החברה   המנוהלות   במסגרת   תיק   הנוסטרו   הסתכמו   נכון  ליום   הדוח    גידול

ש "ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 97% .    לכ   –934 ,98 אלפי בכ-  958 ,194 אלפי ש "ח, ביחס

משווקת את מוצריה   ללקוחות הפרט בדיגיטל  באמצעות מערכת  B2C ייחודית, בעזרתה ניתן לקבל    החברה

של  החברה. החברה משווקת  פוליסות    האינטרנט  באתר  עצמאי ופשוט  באופן  הצעת מחיר  ולרכוש   ביטוח 
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לפעילות דיגיטלית, על בסיס התשתית הדיגיטלית שהוקמה בחברה     זיקה גם  באמצעות סוכנים   בעלי ביטוח

הפעילות השונים של  החברה    גופים וארגונים.  לפרטים נוספים  אודות תחומי וכן באופן  ישיר מול לשי מושם,

ניתן למצוא בדוח התקופת י. 

1.3 . אירועים מהותיים בתק ופת הדוח  

1.3.1 . התפשטות נגיף קורונה בארץ ובעולם    

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

למרבית    קצר  התפשט  זמן  (COVID-19).  הנגיף   התפרץ  לראשונה  בסין   ותוך  קורונה     מוירוס 

העולם .   איש   ברחבי  של  מיליוני  בני  אדם  ולמותם  של  עשרות  מיליוני  המדינות,  גרם  להידבקותם 

על הכלכלות    שהשפיעו באופן ישיר ועקיף בישראל,  כללו מגבלות    רבות תגובות    הממשלות בעולם,   וכן

וסגירת כלל    אירועים טיסות, ריחוק חברת י ,  הסגר, עוצר, ביטול המקומיות והגלובליות:  מגבלות על

הפעילות   לצמצום  גרמו  אלו  ואוניברסיטאות. מגבלות  ספר  חיוניים,   לרבות  בתי הלא  המוסדות

בשווקים    חדות  ולירידות   הכלכלית  בפעילות  לירידה   מכך   וכתוצאה  ובעולם  במשק  הישראלי 

החברה.  עד    היתר  על תיק הנוסטרו  של הראשון  אשתקד, אשר השפיעו  לרעה בין הפיננסיים ברבעון

קודמת   שנה של את  מלוא הפסדי ההשקעות שנוצרו ברבעון הראשון לסוף שנת   2020  החברה   כיסתה

חיוב ית.  ואף  עברה לתשואה

לצמצום  התחלואה,  פעל  גם    בישראל  משרד  הבריאות  שנקט ה נגיף, והצעדים  התפשטות בעקבות 

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

בדוח התקופתי.   

נוסף.  במהלך   תקופת  הדוח    תחלואה   שהוביל לסגר שלישי" של  ישראל  "גל בדצמבר    2020  חוותה 

עקב  עלייה בשיעור המתחסנים.  בעקבות  ירידת התחלו אה,  החל   חלה  ירידה   משמעותית  בתחלואה

 המשק  ביציאה הדרגתית מהסגר עד  לכדי  חזרה  לפעילות כמעט מלאה במהלך חודש  מרץ  השנ ה, אך   

בין היתר מחשש לגלי  תחלואה  נוספים  בעולם  וחשש  מגלים דומים גם  בארץ ,   קיימת  אי וודאות עדיין

לדוחות הכספים  ביניים  שלהל ן.  ראו  גם  ביאור  1   ה'

1.3.2 . עדכון שכר דירקטורים   

שכר הדירקטורים, בהתאם להמלצות ועדת    את  עדכון הכללית האסיפה בחודש מרץ   2021  אישרה

דירוג    לפי בנושא, לתקנות   בהתאם   הינם   ועדכונו  התגמול החברה. של  והדירקטוריון  הביקורת  

הדירקטוריון  לגמול    גמול יו"ר  בין א'(.  היחס הדוחות   )רמה אישור  למועד  הנוכחי  נכון החברה

דח"צים עודכן  בהתאם.   
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1.3.3 . הנפקה  ציב ורית של מניות חברת האם גלובלטק    

חברה     היא   הפכה   להיות  בחודש   מרץ    2021  נרשמו   למסחר   מניות   גלובלטק   בבורסה   ובהתאם 

ציבור ית. המניות   הוצעו   למשקיעים   על   פי   תשקיף   )כהגדרת  מונח    זה   בתקנות   ניירות   ערך  )אופן   הצעת    

ני"ע    הוצעו  מוסדיים  ניירות   ערך   לציבור (,  התשס "ז -2007  )" תקנות   ההצעה"(  כאשר  למשקיעים 

בדרך   של   הצעה    לא    אחידה,  בהתאם   להוראות   תקנה    11)א() 1( לתקנות    ההצעה, ולציבור הוצעו  מניות    

גלובלטק   נענתה   סה"כ    לתקנות    ההצע ה. בהתאם   לתקנה   11)א()1() ב( בדרך   של   הצעה   אחיד ה,

להזמנות   לרכישת    145,798  יחידות   )כל  יחידה  כוללת    100  מניות   רגילות   שלה, במחיר   5.83  ש "ח   

הכספים   גם  ביאור   8  לדוחות  ראו למני ה(, וזאת   בתמורה  מיידית   )ברוט ו( של   כ- 85  מיליון  ש" ח,

ביניים שלהל ן.  

1.3.4 . חידוש כהונה של דירקטור חיצוני   – ראובן קפלן 

עקב  מינויו לתפקיד מנכ"ל    כיהן  כדירקטור  חיצוני בחברה  מתחילת  פעילותה בשנת   2018. מר  קפלן

את    החברה במיקור חוץ, נאלץ לסיים של את  תיק השקעות הנוסטרו אשר  מנהלת קבוצת פסגות,

תפקידו  בקבוצת  פסגות,  התקיימה   ביום     22  במרץ    2021  אסיפה  כללית     סיום לאור בחברה. כהונתו

את  כהונתו    של   החברה, במסגרתה   הוחלט, בהתאם   להמלצת   ועדת   האיתור   של   הדירקטוריון,  ל חדש

וזאת  בהתאם     ועדת מאזן   וועדת ההשקע ות, וחבר בועדת ביקורת, קפלן   כדח"צ   החברה של  מר  ראובן

אשר התקבל גם הוא ביום   22 במרץ 021 2.  לאישור הממונה למינו י,

כנגד הקצאת מני ות   1.3.5 . השקעה במזומן של החברה האם במניות החבר ה,

של    ש"ח במזומן, בתמורה  להקצאה סך  של 5 מיליוני ביום   31  במרץ     2021  העבירה גלובלטק  לחברה

מניות החברה, ראו גם ביאור 8 לדוחות הכספים ביניים שלהל ן. 

לע ובדים,     של  החברה  ואופציות מניות  סוגי   הקצאת  המאפשרת  מסגרת  1.3.6 . תוכנית 

נושאי משרה וי ועצים  

מסגרת ,   תוכנית  הביקורת,   ועדת  בהמלצת  החברה,  דירקטוריון  ביום   21  במרץ   2021  אימץ

גלובלטק, לעובדים, דירקטורים, נושאי    החברה האם של מניות ואופציות המאפשרת הקצאת סוגי

ביום   22  במרץ  2021  אושר  הנושא גם  באסיפה הכללית של    ויועצים של החברה )" הניצעים"(. משרה

שלה    הבנות  חברות   וכל   האם   לניצעים  בחברת   המיועדת   תכנית   הינה   שאומצה התכנית  החברה. 

בהתפתחות    בקבוצה, ולשתפם להון האנושי ליצור תמריץ לרבות החברה )"הקבוצה"( , וזאת בכדי

ועדה    על-ידי או האם  גלובלטק  חברת  דירקטור יון על -ידי תנוהל התוכנית  ובהצלחתה.  הקבוצה 

לניצעים של החברה תהיינה    של גלובלטק, אך  הענקות  מכוחה שהוסמכה לכך  על ידי הדירקטוריון

נאמן    החברה  דירקטוריון  אישר   כן,   כמו  גם  לאישור  המוסדות   הרלוונטיים    של  החברה.   כפופות

החברה . הענקות כלשהן מכוח התכ נית   לניצעים של לא בוצעו למועד  הדוח, לתוכנית. נכון
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1.3.7 . פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי מ שרה  

האם לציבור בבורסה , התקשרה החברה  האם   החברה הנפקת מניות ביום  28 בפברואר   2021, לאור

בגלובלטק   ובחברה,    משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות   ביטוח   פוליסת  זר  לרכישת   עם  מבטח 

תקופת    .) IPO)  לציבור ראשונה  מניות  הנפקת הליך    של לרבות  ציבורית,  גם  לחברה המתאימה

בגבול    מיום   28  בפברואר    2021  ועד ליום   27  בפברואר   2022, הינה  לשנה, החל ההתקשרות  בפוליסה

שהם   דולר ארה"ב, ביחס  לכל נושאי המשרה, לרבות נושאי  משרה כיסוי אחריות  של עד   5  מיליון

החברה    של האורגנים לאישורי  כפופה האמורה הפוליסה  רכישת  כי,  יצוין בחברה.  שליטה בעלי

עת.   ביום    עד  לאותה שהיתה את  הפוליסה האם  בהתאם להוראות הדין.  פוליסה   זו מחליפה וחברת

החברה,  וביום    31  במרץ     ועדת  הביקורת ודירקטוריון  30  במרץ   2021  רכישת  הפוליסה אושרה  על ידי
 2021  רכישתה   אושרה   על   ידי  דירקטוריון  החברה   האם. נכון   למועד   אישור    הדוחות   טרם   התקבלו   

אישורי   האסיפה הכללית לפוליסה, ראו גם ביאור 8 לדוחות הכספים ביניים שלהל ן. 

1.4 . הליכים   משפטיים    

ביאור  7  לדוחות   הכספיים   ביניים    בדבר   בקשה לאישור   תובענה  ייצוגית  שהוגשה  ביום   27  באפריל  020 2, ראה

להל ן. 

1.5 . אירועים מהותיים לאחר תק ופת הדוח  

אין.   

2 . תיאור הסביבה העסקית   
  2.1. כ ללי 

ליום הדוח, פועלות  בישראל,   15  חברות ביטוח  )ובנוסף  קרנית והפול(    פי פרסומי רשות שוק  ההון, נכון על

כלל חברות    של כללי סך  דמי הביטוח ברוטו בביטוח כללי. נכון ליום  31  בדצמבר   2020, העוסקות בביטוח

הסתכם  לסך    החברות( סולו  של )לפי נתוני הדוחות השנתיים של חברות הביטוח, על בסיס דיווחי הביטוח

של כ-  22.8 מיליארדי  ש"ח   וזאת ביחס לכ-  22.7 מיליארדי ש"ח בשנת 2019, גידול בשיעור של  4%. 0.  

נוקטת על  מנת    ולאמצעים שהחברה החברה של הפעילות השונים פרטים נוספים אודות התחרות בתחומי

להתמודד  עמה   ניתן למצוא  בדוח התקופתי.   

2.2. שינויים  במגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  

החברה, לרבות חוזרים וטיוטות חוזרים שפורסמו בתקופה שממועד    החלות על הוראות הדין להלן תמצית

החברה :     על עסקי להיות   להם השפעה ו עשויה פרסום הדוח התקופתי לשנת  2020 ועד למועד פרסום הדוח,

חברת  ביטוח    –  בחודש    משטר כושר  פירעון כלכלי של ▪ עדכון  2  לקובץ  שאלות ותשובות  ליישום וגילוי

מאי  2021  פרסם  הממונה קובץ   שאלות   ותשובות   מעודכן לסוגיות שונות הנוגעות לחוזרים השונים  

בנושא יישום   וגילוי   משטר  כושר  פירעון כלכלי  של  חברת    ביטוח.   
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▪ פרסום   טיוטת   צו   פיצויים   לנפגעי   תאונות   דרכים   )מימון   עלות   אספקת   ה שירותים(, התשפ"א- 2021  

–  בחודש    מאי     2021  פורסמה   הטיוט ה, המציעה    לעדכן   את    הצו    הקיים   בנושא    עלות    אספקת    

השירותים   הרפוא יים, כך   שכל   מבטח   יעביר   לקופות   החולים  שיעור   של    12.66%  מדמי  הביטוח   שגבה    

תחילת הביטוח   מידי  ח ודש, במקום   שיעור   של   9.4%, כפי   שקיים   כיום   וזאת החל מפוליסות שתאריך

מ-1  בינואר  2022. לפרטים   נוספים   בדבר   ההסדר   הקיים   בדבר   האחריות   למתן  שירותים     שלהם החל

טיוטת הצו     לומדת את ו- 2.2.4.3  בפרק    א' לדוח   התקופתי. החברה רפואיים   ראה   סעיפים   2.2.4.2.

להעריך את השפעתה של הטיוטה  על עסקיה.   ולמועד פרסום הדוח אין באפשרותה

ואין לראות   הוראות  הדין, התקנות, חוזרי וטיוטות  הוראות   הממונה הינו  תמצית בלבד של הנאמר לעיל

מתפרסמים  באתר   והוראות דין  נוספות,  הממו נה, הטיוטות, חוזרי  ו/או  ייעוץ   מכל  סוג. בו   פרשנות
.h ttps://mof.gov.il/hon/Regulations הרשות  בנוסחם המלא, בכתובת
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2.3 . התפתחויות בסביבה העסקית והמאקרו כלכלית  בתק ופת הדוח  

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

היתר,  בהיקפי    בין  ביטוי,  לידי  לבוא  יכולות  אלו,  השלכות  שונים.  בתחומים  פעילותה  החברה   ותוצאות 

לסיכון    מעבר  החברה.  של  ההשקעות  תיק  ובתשואות  לחברה  המוגשות  הביטוח  תביעות המכירות,  בהיקף 

השונים   במדדים  משינויים  הנובעים  ובעולם,  בארץ  ההון בשווקי  לסיכונים  גם  החברה חשופה הביטוחי, 

ניירות ה ערך.  ובמחירי

על התפרצות  מגיפה  עולמית  )פנדמיה(, הנגרמת   הכריז ארגון הבריאות העולמי כאמור לעיל ,  בחודש מרץ  020 2,

העולם.    ברחבי  מיליונים  של  אדם  ולמותם  בני מיליוני  עשרות  של   להידבקותם  שהביא  הקורונה,  מנגיף 

הממשלות    תגובות  דינמי ומתהווה.  אופי בעל והוא  שלו  בקנה המידה חריג  ה יוותה   אירוע  התפשטות  הנגיף 

מגבלות רבות שמשפיעות באופן ישיר ועקיף על הכלכלות המקומיות והגלובליות .   בישראל, כללו בעולם, וכן

כפועל יוצ א מכך, התאפיין הרבעון  הראשון של שנת  2020 בירידות  חדות בשו וקי  ההון   בארץ ובעולם . בהמשך  

שנת  2020 התמתנו   הירידות וחלק מהשווקים חזרו לעלות . 

המתחסנים,  והמשק  בישראל  החל    בשיעור  עקב  עלייה  ירידה  משמעותית  בתחלואה הדוח   חלה  בתקופת 

מלאה ,  ראו   סעיף    1.3.1  לעיל    וגם     בתום תקופת הדוח חזר  המשק לפעילות כמעט ביציאה הדרגתית מהסגר.

ביאור  1ה' לדוחות  הכספים   ביניים  שלהל ן.  

תצמח  בשנת   2021  בשיעור של    5.0%  ובנק ישראל   צופה  צמיחה    קרן המטבע הבינלאומית   צופה שכלכלת  ישראל

של   6.3%. לפי   פרסומי   הלמ"ס,  שיעור האבטלה בישראל   במחצית  השנייה  של חודש  מרץ, בהגדרה הרחבה,  

של   2021  הסתכם  ב - בנק ישראל,  הגירעון בתקציב המדינה  ברבעון  הראשון עמד  על כ -11.6%.  על פי  פרסומי

23.2 מיליארד שקל, וב- 12 חודשים האחרונים הגיע  הגירעון לרמה של   12.1% מהתוצר.  

בסוף    השנתי  ב-0.8%  וקצב  האינפלציה  לצרכן הלמ"ס,   עלה מדד  המחירים  פרסומי פי  על הדוח, בתקופת 

בנק ישראל הותיר את  המדיניות המוניטארית על כנה, אך הודיע לראשונה    הסתכם  ב- 2%. 0. הרבעון הראשון

לרכישות בהיקף של   21   בהמשך  דולר בשנת  2021, של   30  מיליארד  על תכנית לרכישת דולרים בסכום כולל

מיליארד  דולר בשנת  2020. בתקופת  הדוח  נחלש   השקל ב- 1.3%  אל מול סל  המטבעות   ו ב-7% .3  אל מול הדולר   

)לרמה של   3.91 שקלים לאירו) .  )לרמה של   3.33 שקלים לדולר(, אך התחזק ב- 0.2% אל מול האירו

הערך בבורסה ברבעון הראשון של  2021 :  ניירות להלן נתונים על השינויים במדדי

1-12/2020 / 20201-3 1-3/2021  המדד
)10.9%( (21.0%)  35 אמדד ת" 7.0%
)3.0%( (21.0%)  125 אמדד ת" 6.1%
 יללח כמדד אג" 0.3% (4.5%) 0.8%

לעלות באופן משמעותי, לאור תמריצים   המניות בחלק מהמדינות  בעולם   המשיכו למועד אישור הדוח, שווקי

פיסקאליים  ומוניטאריים  שונים  ובמקביל להתאוששות  הפעילות  הכלכלית  לאחר  הסרת ההגבלות  שהושתו   

משבר  הקורונה ו לפרטים אודות המגמות    בגין  התפרצות   נגיף הקורונה .  פרטים אודות השלכות אפשריות  של

החברה   ניתן למצוא  בדוח התקופת י.  של פעילותה ורווחיותה על הכלליות בענף הביטוח והשפעתן
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 3. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  

 3.1. תמצית המצב הכספ י  

שנת  2021 )באלפי ש"ח (: להלן נתונים מאזניים עיקריים מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון של

 בדצמבר 31
2020 

 יהשינו שיעור
)%( 

 ץבמר 31
2020

 ץבמר 31
2021 

 נכסים
 ותינסניפ ותעהשק 194,958 98,934 97% 160,407
 נהמש וחיטי בנכס 263,667 131,890 100% 210,841
60,742 300% 20,703 82,824  יםנומה מזוווש יםנוממז

28,680 )8%( 30,551 27,950 
 ילתים בנכסו עווש קברכ
 יםיוחשמ

 ותדחנ הישות רכוצאה 14,687 11,184 31% 11,457
18,174 4% 30,679 31,793  יםחרים אנכס

 ויותייבתחן וההו
37,889 38% 32,385 44,693  מיעצ הון

272,238 103% 168,424 341,997 
 וחיטי בוזח ןיגות ביביתחה

 הואי תשיולנם תישא

162,729 80% 117,172 210,478 

 ותזכ ותתריו איםזכ
 יחמבט ותנוקדיפ יםללוהכ)

 (מראש יהפרמו נהמש
17,445 214% 5,960 18,711  ותחרא ותיויביתחה

490,301 90% 323,941 615,879  המאזן לסך כ

החברה, שהסתכם   ליום הדוח    ב-   615,879  אלפי    לגידול  משמעותי   בסך  מאזן הצמיחה   בפעילות  החברה הביאה

ביחס לסך  המאזן   ליום   31   הגידול  ש"ח, ביחס   ל-   323,941  אלפי ש"ח    ליום   31  במרץ    2020,  עליה   של   % 90.

כ-  % 26.   בדצמבר  2020, שהסתכם ב -   490,301 אלפי ש"ח, הינו

ההשקעות   הפיננסיות  ליום  הדוח   הסתכמו ב -194,958  אלפי   ש"ח   ביחס  ל   –   98,934  אלפי  ש"ח   ליום   31  במרץ   

גידול של כ -21% .    2020, גידול של כ -   97% וביחס לכ- 160,407 אלפי  ש"ח   ליום  31 בדצמבר  020 2,

ל -   82,824  אלפי ש "ח ,  ביחס ל-   20,703  אלפי ש "ח ליום   31  במרץ   המזומנים ושווי מזומנים ליום הדוח  הסתכמו

של כ -   300% וכ-36% , בהתאמה.    גידול ל -   60,742 אלפי ש"ח ליום 31   בדצמבר  2020,  2020  וביחס

החברה  והסתכמו  ליום הדוח     הפעילות העסקית של ביטוח המשנה גדלו  בתקופת הדוח כתוצאה מצמיחת נכסי

בסך  של   263,667  אלפי   ש"ח ,  ביחס ל -131,890  אלפי   ש"ח    ליום   31  במרץ   2020  וביחס ל-   210,841  אלפי  ש"ח   

בהתאמ ה.  ליום 31 בדצמבר  2020, גידול של  100%  ו- % 25,

בזכאים    תלויי  תשואה   וגידול   הגידול  בנכסים    כאמור    מקביל  לגידול  בהתחייבויות    בגין   חוזי  ביטוח    שאינם 

ויתרות זכות  )בעיקר   פקדונות  ויתרות   של  מבטחי    משנה ( ,  שהסתכמו ליום  הדוח בסך  של   341,997  אלפי  ש"ח    
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ו-   210,478  אלפי   ש"ח   בהתא מה, ביחס   ל-   168,424  אלפי  ש"ח   ו-   117,172  אלפי   ש"ח   בהתאמה   ליום    31  במרץ  
 2020  וביחס  ל-   272,238 אלפי  ש"ח   ו-  162,729 אלפי  ש"ח   בהתאמה , ליום  31 בדצמבר   2020.  

סך  הרכוש הקבוע  והנכסים  הבלתי מוחשיים ליום  הדוח    הסתכם ב-  27,950 אלפי ש"ח , ביחס  ל-  551 ,30 אלפי   

הירידה  בסכומים  בין התקופות    ש"ח   ליום   31  במרץ  2020  וביחס ל-  28,680  אלפי  ש"ח   ליום  31   בדצמבר  020 2.

נובעת בעיקר בשל רישום הוצאות פחת שוטפות  לתקו פה.   

3.2 . הון ודרישות הון  

ההון    עצמי של   החברה ליום  הדוח   הינו   44,693  אלפי  ש"ח ,  ביחס ל-889 ,37  אלפי  ש"ח   ליום   31  בדצמבר   020 2.  

ש"ח  ורווח   כולל  לאחר מס  בתקופה   הון מניות   בסך  5,000  אלפי הגידול   בהון  העצמי  בתקופת הדוח  נבע   מהנפקת

הינו   54,693  אלפי    ליום  הדוח בחברה פי תקנות ההון בסך  של    1,804  אלפי ש"ח.  סך ההון   הקיים המחושב על

ש"ח לעומת   47,889  אלפי ש"ח ליום   31  בדצמבר    2020  )סך ההון הקיים המחושב כולל  הון  משני  מורכב רובד   

ניתן למצוא  בדוח התקופתי   וכן    2  בסך  של   10,000  אלפי ש"ח(   ,  פרטים נוספים אודות כתב  ההתחייבות  הנדחה

בביאור 6 ג'  לדוחות הכספיים ביניים שלהל ן.  

כ- 38%   של עודף הון בשיעור ש"ח,  המהווה עודף  בהון  הנדרש בסך  של    14,987  אלפי לחברה נכון ליום הדוח

על שירותים פיננסים )ביטוח()הון עצמי מזערי הנדרש  לקבלת  רישיון    הנדרש  לפי  תקנות הפיקוח לעומת ההון

לכושר פירעון של מבטח.    הון עצמי הוראות בדבר התשע"ז  -2018 וחוזר  הממונה בעניין מבטח ),

כן,  בדבר  הקלות  בנושא יחס כושר פרעון    לפרטים נוספים ראה  באור  5  לדוחות הכספיים ביניים להלן.   כמו

סעיף   0 להלן.    כלכלי מבוסס  Solvency II  ראה

3.3 . התחייבויות אחרות    

ל  –   5,960  אלפי ש"ח  ליום   31   בהשוואה ב-   18,711  אלפי ש" ח, ההתחייבויות  האחרות ליום   הדוח   הסתכמו

במרץ   2020  ול  –   17,445  אלפי ש"ח  ליום   31  בדצמבר   2020. עיקר הגידול בהתחייבויות האחרות   ליום   הדוח    

בסך    10  מיליוני    כתב  התחייבות נדחה לבנק מ הנפקת ליום    31  במרץ   2020  נבע לעומת   ההתחייבויות האחרות

לפרטים נוספים ראה באור  6 ג'  לדוחות  הכספיים ביניים  להלן.    ש"ח ביום 28 בדצמבר   2020.

3.4 . ד יבידנד   

בתקופת הדוח לא חולק דיבידנד . 
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3.5. התפתחות  פרמיות  

נתונים על התפתחות מחזורי הפרמיות ברוטו ושייר בחברה  )באלפי ש"ח (: 

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

ינויהש שיעור 1-12/2020 1-3/2020 1-3/2021 
 פרמיות

 ווטבר ותיפרמ 93,503 87,702 7% 237,980
 יריבש ותיפרמ 25,985 23,110 12% 67,554

 וחורופרמיות שהו
 ווטבר ותיפרמ 64,679 30,364 113% 187,591
 יריבש ותיפרמ 18,731 7,611 146% 51,096

 ינויהש שיעור 1-12/2020
)%( 

1-3/2020 1-3/2021 

 רכב חובה
 ווטבר ותיפרמ 66,920 63,540 5% 195,239
 יריבש ותיפרמ 14,833 13,281 12% 49,596

 רכב רכוש
 ווטבר ותיפרמ 26,379 24,145 9% 42,352
 יריבש ותיפרמ 11,084 9,826 13% 17,819

 ()דירות חרא לילכ
389 17 204  ווטבר ותיפרמ
139 3 68  יריבש ותיפרמ

 סה"כ
 ווטבר ותיפרמ 93,503 87,702 7% 237,980
 יריבש ותיפרמ 25,985 23,110 12% 67,554
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התפלגות הפרמיות המורווחות ברוטו ושייר )באלפי ש" ח( ונתונים עס קיים: 

 שינוישיעור ה 1-12/2020
)%( 

1-3/2020 1-3/2021 

 רכב חובה
 ווטו ברוחוורשה ותיפרמ 53,785 23,435 129% 152,709

 יריו בשוחוורשה ותיפרמ 14,130 4,813 193% 36,819
 רכב רכוש

 ווטו ברוחוורשה ותיפרמ 10,768 6,909 56% 34,730
 יריו בשוחוורשה ותיפרמ 4,564 2,794 63% 14,230

91% 16% 83% 96% Loss Ratio ווטבר 
44% 5% 42% 44% Loss Ratio יריבש 

118% 13% 106% 120% Combined Ratio ווטבר 
98% 5% 84% 88% Combined Ratio יריבש 

 חרא לילח כטובי
152 530% 20 126  ווטו ברוחוורשה ותיפרמ
47 825% 4 37  יריו בשוחוורשה ותיפרמ

 סה"כ
 ווטבר ווחוורשה ותיפרמ 64,679 30,364 113% 187,591

51,096 146% 7,611 18,731  יריבש ווחוורשה ותיפרמ

השנה   של   הראשון ברוטו   ברבעון   הפרמיות  בתקופת    הדוח המשיכה    החברה   לצמוח   בכל   תחומי   הפעילות.

הפרמיות שהורווחו ברוטו   ש"ח  ברבעון  המקביל אשתקד. הסתכמו  ל -   93,503 אלפי ש"ח לעומת   87,702 אלפי

סך  של   30,364  אלפי  ש"ח   ברבעון  המקביל  אשתקד, גידול    לעומת ל -   64,679  אלפי  ש" ח, בתקופת הדוח הסתכמו

הינו כ-   129%  ובענף רכב  רכוש  שיעור   בענף רכב  חובה של כ-13% 1.  שיעור הגידול בפרמיות  שהורווחו  ברוטו

הגידול הסתכם בכ  -56%.  
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3.6 . סקירת תוצאות הפעילות  

רווח  והפסד ביניים לרבעון  הראשון של שנת   2021 )באלפי ש"ח (:   להלן נתונים עיקריים מדוחות

1-12/2020 1-3/2020 1-3/2021 
2,844 )5,319( 2,294  בהוח ח רכבוטיות בליעפ נףעב (פסדהח )וור
474 )241( 901  ושח רכב רכוטיות בליעפ נףעפסד( בהח )וור
)87( )31( )22(  ות(יראחר )ד ושות רכליעפ נףעב (פסדהח )וור

3,231 )5,591( 3,173
 וחטיבותליעפה חוםבת ( – פסדה) חוור "כסה

 יללכ
 ילותפע ריזלמג וחסוא ילש פריטים

196 )1,255( 270  ונט ותעהשקים( מפסד)ה יםוחור
452 97 149  ותיללוכ הלנהה ותוצאה
251 66 181  ןוימת מווצאה

2,724 )7,009( 3,113  י מסיםנל לפלכו (פסד)ה חוור סה"כ
1,992 )2,237( 1,309  ס(ת מהטבה )נסהכ לע יםמס
732 )4,772( 1,804  הפותקל ללוכ (פסדהח )וור

הכולל   לתקופה והרווח / )הה פסד(  3.6.1 . התפתחות הרווח / )ה פסד(

הרווח   מתחומי  הפעילות במגזר ביטוח כללי הסתכם   ברבעון  הראשון של  שנת  2021  ב   –   3,173  אלפי   

לעומת הפסד  של   591 ,5 אלפי ש"ח  בתקופה המקבילה אשתקד .    ש" ח,

מס  הסתכם  בתקופת הדוח בסך  של   3,113  אלפי  ש"ח ,  לעומת הפסד  של   7,009  אלפי    הרווח   הכולל  לפני

ש"ח  בתקופה המקבילה אשתקד .  

להפסד   כולל    בתקופה    הדוח   הסתכם  ב-   1,804  אלפי  ש"ח   ביחס  מס  בתקופת  לאחר  הרווח  הכולל 

נבע בעיקר  כתוצאה מרווח    הדוח  בתקופת  לרווח   המעבר  של   4,772  אלפי ש" ח. אשתקד  המקבילה 

הדוח  ב יחס   להפסד   מהשקעות   של   כ-   7,502  אלפי   ש"ח     של  כ-   2,997  אלפי  ש"ח   בתקופת  מהשקעות 

נבע מהשלכות ה תפרצות    אשתקד   המקבילה   בתקופה   מהשקעות  ההפסד  המקביל   אשתקד. ברבעון  

ו בעולם  )לפירוט  נוסף בעניין  זה ראה סעיף   3.6.4  להלן  וכן ביאור   שווקי ההון בארץ מגפת  הקורונה   על

לדוחות הכספיים(.  בנוסף,  גדל הר ווח בתקופת הדוח   מצמיחה   בפעילות  החברה אשר  הביאה  לעליה    1 ה'

לתקופה   משנה   ביחס  מעמלות  ביטוח  החברה עליה  בהכנסות  בפרמיה  המורווחת   ברוטו  ובשייר   וכן

המקבילה  אשתקד. 

14  



דוח הדירקטו ריון  ווישור חברה לביטוח בע"מ  

3.6.2 . תחומי הפעילות במסגרת הביטוח הכללי  

לעומת    63,540    3.6.2.1. רכב  חובה-  הפרמיות   ברוטו   בתקופת הדוח   הסתכמו   ב-   66,920  אלפי ש " ח,

כ–  5% .  הפרמיות   שהורווח ו   ברוטו    של  אלפי  ש"ח   בתקופה  המקבילה  אשתקד,  גידול 

בתקופת  הדוח   הסתכמו   ב-   53,785  אלפי  ש"ח   לעומת    23,435  אלפי   ש"ח   בתקופה המקבילה 

של  כ –  129%.  הפרמיות   בשייר   בתקופת הדוח   הסתכמו  ב- 14,833  אלפי ש"ח    אשתקד,  גידול

כ   –  12% .  הפרמיות     של גידול  המקבילה  אשתקד , לעומת   13,281  אלפי  ש"ח   בתקופה 

הדוח   הסתכמו  ב-   14,130  אלפי ש"ח  לעומת   4,813  אלפי ש"ח    שהורווחו   בשייר   בתקופת 

הינם   לעיל כאמור  בפרמיות  כ  –  193%.  העליות  של גידול המקבילה  אשתקד,   בתקופה 

הפרט   פוליסות  בכמות עליה  המבוטחים   לצד  הרכבים  בתמהיל  שינוי  של תוצאה בעיקר 

וללא שינוי בתעריפים   ,)B 2C( החברה של הנמכרות  באופן ישיר באמצעות האתר  הדיגיטלי

הנהוגים  על ידי החברה ביחס לאשתקד .   

רכב  חובה   בתקופת   הדוח   הסתכם   ב-   2,294  אלפי   ש"ח,    הרווח   הכולל   לפני  מסים   בענף

לעומת  הפסד   כולל  לפני מס  של   5,319  אלפי  ש"ח   בתקופה המקבילה אשתקד.  המעבר   לרווח   

ש"ח    ביחס    ב -   2,349  אלפי  הדוח    שהסתכמו נבע  בעיקר   מהכנסות    מהשקעות   בתקופת 

בנוסף  גדל הרווח הכולל    להפסד   מהשקעות    בסך  5,554  אלפי ש"ח    ברבעון   המקביל     אשתקד.

בהכנסות    גם  גידול יוצא מיסים לאור  גידול  בפרמיה   המורווחת   ברוטו   ובשייר וכפועל לפני

החברה מעמלות ביטוח משנה . 

 3.6.2.2 . רכב רכוש  –הפרמי ות  ברוטו   בתקופת  הדוח  הסתכמו  ב-   26,379 אלפי ש"ח , לעומת   24,145  

כ  –  9%.  הפרמיות   שהורווחו   ברוטו   של אלפי ש"ח   בתקופה  המקבילה  אשתקד,  גידול

בתקופת הדוח   הסתכמ ו   ב-   10,768  אלפי   ש"ח   לעומת    6,909  אלפי  ש"ח   בתקופה המקבילה  

ש"ח    של כ –  56%.  הפרמי ות   בשייר   בתקופת הדוח   הסתכמ ו  ל- 11,084  אלפי אשתקד,  גידול

–  13%.  הפרמיות     כ  של גידול אשתקד, המקבילה  ש"ח  בתקופה  לעומת  9,826  אלפי

הדוח   הסתכמו  ל-   4,564  אלפי ש"ח  לעומת  794 ,2  אלפי  ש"ח    שהורווחו   בשייר   בתקופת

בפרמיות  כאמור לעיל  נבע    כ  –  63%.  עיקר הגידול של גידול בתקופה  המקבילה אשתקד,

הפרט של החברה .    מהתגברות המכירות הדיגיטליות הישירות לציבור לקוחות

רכב   רכוש    בתקופת הדוח    הסתכם ב-   901  אלפי ש"ח,  לעומת    הרווח   הכולל לפני  מס  בענף

הפסד   כולל לפני מס של   241 אלפי  ש"ח   בתקופה המקבילה אשתקד .  הרווח  הכולל לפני מס   

שנת   2020  הסתכם בסך  של   474  אלפי ש" ח. הרווח   בתקופת הדוח   נבע מעליה  בהכנסות    בכל

ביחס  התביעות    ובשייר ,  וזאת  למרות    עליה המורווחת  בברוטו מהשקעות    ועליה    בפרמיה

החורף    חודשי אשתקד.   בנוסף  להשפעת   העונתיות של לפרמיות ביחס לתקופה המקבילה

בתחום  זה   הינו  קטן  יחסית   ונמצא  החברה שמאפיינים את  תקופת הדוח , היקף הפעילות של

לתנודות בתוצאות  החיתומיות  בין הרבעו נים.  ובהתאם  נתון במגמת צמיחה

הדוח   הסתכמו  הפרמיות    זניחים.  בתקופת  זה בענף  הפעילות   3.6.2.3 . ביטוח כללי   אחר-  היקפי

ברוטו  ב-   204  אלפי  ש"ח   ביחס ל-   17  אלפי  ש"ח   בתקופה המקבילה אשתקד .  ההפסד  הכולל  

הסתכם  ב-   22  אלפי  ש"ח ,  בדומה לתקופה המקבילה אשתקד .  ההפסד  נבע  מ היקף פעילות   

לא  כיסה  את ההוצאות הקבועות   המיוחסות לתחום  זה.  נמוך אשר
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אחרות  שאינם מהווים תחומי פעילות     3.6.3 . הכנסות והוצאות

לתחומי    הוצאות    אחרות שלא  נכללו  במסגרת עסקי הביטוח,  כללו   הוצאות  הנהלה  וכלליות שלא נזקפו

ש הסתכמו   בתקופת  הדוח  ב-  149 אלפי  ש"ח לעומת  97 אלפי ש"ח  בתקופה מקבילה אשתקד ,   פעילות,

שהסתכמו בתקופת הדוח ב-  181 אלפי ש "ח ביחס ל 66 אלפי ש"ח בתקופה  המקבילה     והוצאות מימון

המימון  בתקופת הדוח   ביחס   לאשתקד   נבע  מהריבית   המשולמת בגין כתב    בהוצאות אשתקד .  הגידול

החברה    התחייבות  נדחה  שהונפק   בחודש   דצמבר    2020  כמפורט בסעיף   3.3 לעיל .  בתקופת הדוח   רשמה

בסך  של   270  אלפי ש"ח,  לעומת  להפסדים מהשקעות   הפעילות לתחומי מהשקעות שלא י וחסו רווח

בסך של  1,255 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    

3.6.4 . רווחים   )הפסדים( מהשקעות  

2020 1-3/2020 1-3/2021 
2,197 )7,502( 2,997  ונט ,ותעהשקים( מפסד)ה יםוחור

בסך  של    2,997  אלפי  ש"ח   לעומת  הפסדים מהשקעות   בתקופת הדוח  רשמה החברה  רווחים   מהשקעות

בסך  של    7,502  אלפי   ש"ח  בתקופה  המקבילה  אשתקד . ההכנסות מהשקעות בכל שנת   2020  הסתכמו 

בסך  של   2,197  אלפי ש"ח. התנודתיות הגדולה בהכנסות מהשקעות   בשנת   2020  הושפעה מהתפרצות   

נגיף    ובעולם   )לפירוט  נוסף   בעניין   התפרצות  בארץ  ההון  שווקי  על  אשר  השפיעה  הקורונה, מגפת 

פירוט בדבר  הכנסות מהשקעות בשנת   2020  ראה בדוח   לדוחות הכספיי ם. הקורונה   ראה ביאור  1 ה'

התקופתי (.  

 3.6.5. תזרים המזומנים ונזילות  

לעומת   60,742  אלפי   ש "ח, ב –   82,824  אלפי  הסתכמה   הדוח  המזומנים  ליום  ושווי  יתרת   המזומנים 

ש"ח ליום   31  בדצמבר   020 2.  תזרימי    המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת  הדוח הסתכמו ב    –  

 17,994  אלפי ש"ח   ותזרימי   המזומנים   ששימשו   בתקופת    הדיווח   לפעילות   השקעה   הסתכמו   ב  -    809  
ב    –   4,897  אלפי   ש"ח   )בעיקר כתוצאת    אלפי  ש "ח .  תזרימי  המזומנים שנבעו  מפעילות מימון  הס תכמו

מהנפקת הון מניות  לחברת האם בסך  5 מיליוני ש"ח(, ראה גם סעיף  1.3.5 לעי ל. 

 3.6.6. מקורות מימון 

פעולות החברה ממומנות ממקורות עצמיים   המחולקים  ל הון ראשוני  בסיסי  )הון רובד    1(  ומהון משני  

ההון המשני המורכב גוייס   באמצעות  הנפקת כתב  התחייבות נדחה   לתאגיד בנקאי    מורכב  )הון רובד  2 (.

שנוסח ו  נערך   בהתאם   לעקרונות    הקבועים    בדין   לעניין    הכרה   בכתב    ההתחייבות    הנ"ל   כהון   משני   

מורכב .  בנוסף,  על מנת לתמוך בהמשך צמיחת החברה,  בסוף  חודש מרץ  השנה   העבירה חברת  האם   

לחברה סך  של   5  מיליוני  ש"ח במזומן, בתמורה להקצאה  של מניות  החברה .  בהתאם  גדל הונה העצמי   

של החברה בסכום זה.  לפרטים נוספים ראו סעיף  1.3.5 לעיל וביאור  5 לדוחות הכספיים שלהל ן. 
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דוח הדירקטו ריון  ווישור חברה לביטוח בע"מ  

4 . הקלות שקיבלה  החברה והבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי   

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

סולבנסי   

ההון    שוק  מרשות  מסויימות  הקלות  קיבלה  החברה בישראל,  כמבטח לפעול  רישיון קבלת  מהליך  כחלק 

הדוחות    הרישיון -   20  ביוני  2018( .  לתאריך  לתוקף   )יום  קבלת  הרישיון  כניסת  שונות ,  ממועד  לתקופות 

כ להלן:    הינן שנותרו הכספיים ההקלות העיקריות

הגילוי    לחוזר   2017-1-20  מבנה   בהתאם   כלכלי  פירעון כושר   יחס   דוח על לראשונה   הביקורת   דחיית  

כלכלי מבוסס    משטר  כושר פירעון בנושא הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות הביטוח

תוך עמידת  החברה   ביחס כושר    כך  שהיא תיעשה לראשונה על נתוני   31  בדצמבר   2021, ,Solvency II

עד  ליישום הביקורת  לראשונה החברה    תעביר  לרשות  שוק ההון דיווח    של   120%  לפחות. פירעון חשבונאי

הפירעון הכלכלי בגין נתוני 31  בדצמבר  2020 בליווי דוח מיוחד של רו"ח מבקר.    על יחס  כושר

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

כך שיפורסם לציבור לראשונה בגין נתוני  31 בדצמבר   2021 . 

מועד ווישור תעביר    מנתוני   30  ביוני   2022  )ועד לאותו ייעשה החל לפי חוזר  סולבנסי שנתי החישוב  החצי

בשנת  2021 לרשות שוק ההון אומדני ביניים(.   

4.2 . אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  והגילוי  

בדוח זה,   העריכו, לתום התקופה המכוסה החברה, ומנ הל הכספים של עם  המנכ"ל בשיתוף הנהלת  החברה,

ומנ הל    החברה על בסיס הערכה זו,  מנכ"ל החברה. של והנהלים לגבי הגילוי את  האפקטיביות של הבקרות

מנת    אפקטיביות על הנן של החברה זו  הבקרות והנהלים לגבי  הגילוי כי לתום תקופה הכספים שלה הסיקו

הדין    להוראות  בהתאם  הרבעוני בדוח לגלות  נדרשת  שהחברה  המידע  על  לסכם  ולדווח לעבד, לרשום, 

והוראות הדיווח שקבע  ההמונה על רשות שוק ההון  ובמועד שנקבע בהוראות אלו .   

בבקרה    שינוי  כל כספי:  במהלך  הרבעון    המסתיים  ביום  31  ב מרץ    2021  לא  אירע דיווח  על פנימית  בקרה

על הדיווח הכספי   אשר  השפיע באופן  מהותי, או  סביר  שצפוי  להשפיע באופן מהותי, על    החברה הפנימית של

הבקרה הפנימית של החברה  על הדיווח הכספ י. 

 

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

אמיל ויינשל, יו"ר  הדירקטוריון      _ ________________  

ניצן צעיר הרים, מנכ"ל        _____________ __ __  

 

תאריך אישור הדוח: 30 במאי  2021. 
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 )c ertification( הצהרה

אני, ניצן צעיר הרים, מצהיר  כי: 

 1. סקרתי את  הדוח הרבעוני  של ווישור  חברה  לביטוח בע"מ  )להלן: "החברה"(  לרבעון  שהסתיים  ביום   31.3.21  

)להלן: "הדוח "(.  

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

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

המכוסה בדוח.   

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

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

החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.   

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות של  ונהלים  לגבי הגילוי 1 

ולבקרה הפנימית  על דיווח כספי  של חברה; וכן-   

א . קבענו בקרות ונהלים כאלה,  או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים   

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

תקופת ההכנה של הדוח;   

ב . קבענו בקרה פנימית על  דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח  כספי, המיועדת  
ערוכים   הכספיים  ולכך  שהדוחות  הכספי  הדיווח   מהימנות  לגבי  ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק 

ולהוראות  הממונה על רשות שוק ההון ;  )IFR S ( בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים

ג . הערכנו את  האפקטיביות  של  הבקרות והנהלים  לגבי הגילוי של החברה  והצגנו  את  מסקנותינו  לגבי  
על    בהתבסס   בדוח   התקופה   המכוסה  לתום  הגילוי,   לגבי  והנהלים   הבקרות  של   האפקטיביות  

הערכתנו; וכן - 

ד . גילינו בדוח כל שינוי בבקרה  הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן   

מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן  מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכ ן- 

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

של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:   

א. את  כל  הליקויים  המשמעותיים והחולשות  המהותיות  בקביעתה  או  בהפעלתה של   בקרה הפנימית  על   

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

כספי; וכן- 

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

להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.   

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

   _____________________________     

     ניצן צעיר הרים - מנכ"ל   

 30 במאי   2021 

 
דוחות וגילויים .  כהגדרתם בהוראות חוזר  גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית  על   דיווח כספי – הצהרות,   1 
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 )c ertification( הצהרה

מולקנדוב, מצהיר כי:   אני, יוסי

לרבעון שהסתיים ביום   31.03.21   בע"מ   )להלן: "חב רה"( של ווישור חברה לביטוח 1 . סקרתי את  הדוח הרבעוני
)להלן: "הדוח "(.  

עובדה מהותית   מצג של ולא חסר  בו עובדה מהותית של כל מצג לא  נכון אינו כולל 2 . בהתבסס על ידיעתי,  הדוח
בהתייחס לתקופה   אותם מצגים, לא  יהיו מטעים שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו הנחוץ כדי

המכוסה בדוח . 

נאות, מכל   בדוח משקפים באופן אחר הכלול כספי ידיעתי, הדוחות  הכספיים הרבעוניים ומידע 3 . בהתבסס על
את  המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של   הבחינות המהותיות,

החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.   
אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות של ונהלים לגבי הגילוי 1  זו 4 . אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה

חברה;  וכן-  הפנימית  על דיווח כספי של ולבקרה

ונהלים כאלה, המיועדים    של בקרות א . קבענו בקרות ונהלים כאלה,  או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו

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

תקופת ההכנה של הדוח ; 

כספי, המיועדת   דיווח פנימית על על קביעת בקרה פיקחנו פנימית על דיווח כספי, או בקרה ב . קבענו

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

על  הביטוח ;  ולהוראות המפקח )IFRS( בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים

החברה  והצגנו את  מסקנותינו  לגבי   של הגילוי והנהלים  לגבי ג . הערכנו את  האפקטיביות  של  הבקרות

על    בהתבסס   בדוח   המכוסה  התקופה   לתום  הגילוי,   לגבי  והנהלים   הבקרות  של   האפקטיביות  

הערכתנו; וכן - 

דיווח כספי שאירע ברבעון זה   שהשפיע באופן    על החברה שינוי בבקרה  הפנימית של כל ד . גילינו בדוח

על דיווח כספי; וכן-  החברה  סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה  הפנימית  של מהותי,  או

5 . אני  ואחרים בחברה  המצהירים הצהרה זו גילינו  לרואה  החשבון  המבקר,  לדירקטוריון ולוועדת  הביקורת  
דיווח כספי :  העדכנית ביותר לגבי  הבקרה  הפנימית על הערכתנו בהתבסס על של החברה, של הדירקטוריון

הפנימית   הבקרה הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה  או  בהפעלתה  של א. את  כל

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

כספי; וכן- 

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

על דיווח כספי .  החברה הפנימית של להם תפקיד משמעותי בבקרה

 

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

 

  _____________________________ 
–  מנהל כספים   מולקנדוב יוסי

 

 30 במאי   2021 

 
דוחות  וגילויים .  פנימית  על  דיווח כספי   – הצהרות ,  1  כהגדרתם  בהוראות חוזר גופים מוסדיים  לעניין  בקרה
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 סומך חיי קין  
 KPMG    מגדל המילניום 

תא דואר   609  רחוב הארבעה  17 ,
 תל אביב   6100601 

 03  684   8000  

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים   
לבעלי המניות של ווישור חברה לביטוח בע"מ   

מבוא  

 

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

הכספי   ליום    31  במרץ,   2021  ואת   הדוחות  התמציתיים   על   רווח  והפסד ,  הרווח   הכולל,  שינויים   בהון   ותזרימי   המזומני ם   

לתקופה   של  שלושה   חודשים   שהסתיימה   באותו  תאריך.  הדירקטוריון   וההנהלה   אחראים   לעריכה   ולהצגה   של   מידע   כספ י   

לתקופת   ביניים   זו   בהתאם   לתקן   חשבונאות   בינלאומי "  IAS 34 דיווח   כספי   לתקופות   ביניים ",  ובהתאם   לדרישות   הגילו י   

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

אחריותנו  היא  להביע  מסקנה  על  מידע  כספי  לתקופת  ביניים  זו  בהתבסס  על  סקירתנו .  .19 81

היקף  הסקירה   

 

ערכנו   את   סקירתנו   בהתאם   לתקן  סקירה   )ישראל(   2410  של   לשכת   רואי   חשבון   בישראל   בדבר   "סקירה   של   מידע   כספ י   

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

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

סקירה   הינה   מצומצמת   בהיקפה  במידה   ניכרת  מאשר   ביקורת הנערכת   בהתאם   לתקני   ביקורת  מקובלים   בישראל   ולפי כך  

אינה   מאפשרת   לנו   להשיג   ביטחון   שניוודע   לכל   העניינים   המשמעותיים   שהיו   יכולים   להיו ת   מזוהים   בביקורת .  בהתאם   

אין  אנו  מחווים  חוות  דעת  של  ביקורת .   לכך,

מסקנה  

 

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

בהתאם  לתקן   חשבונאות בינלאומי   IAS 34 ובהתאם  לדרישות הגילוי  שנקבעו  על  ידי  הממונה   על  שוק    ההון, המהותיות,

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

סומך  חייקין  
רואי  חשבון  

 

 30 במאי   2021 

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

ת    ו רי ח גבלת  בא מו ת   רטי פ ת   טי רי ב רה   KPM , חב G  In te rn a t io na l  L im i te d    - ל

 



ווישור חברה לביטוח   בע"מ 

דו ח ות   ביניים על  המצב ה כספי  

 סיםכנ
ליום

בדצמבר  2020 31 
ליום

במרץ  2020 31 
ליום 

במרץ  2021 31 
מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 

אלפי ש"ח  באור 

נכסים בלתי מוחשיים  22,453 24,862 22,952
- 2,719 - נכסי מסים נדחים

הוצאות רכישה נדחות  14,687 11,184 11,457
רכוש קבוע  5,497 5,689 5,728

נכסי ביטוח משנה  263,667 131,890 210,841
- 396 - נכסי מסים שוטפים

חייבים ויתרות חובה  12,732 10,474 9,025
פרמיות לגבייה  19,061 17,090 9,149

השקעות פיננסיות אחרות  6
נכסי חוב סחירים  126,031 74,913 115,952

נכסי חוב שאינם סחירים  28,154 12,078 9,906
מניות  17,373 6,907 15,813
אחרות  23,400 5,036 18,736

הכל השקעות פיננסיות אחרות  194,958 98,934 160,407 סך
מזומנים ושווי מזומנים אחרים  82,824 20,703 60,742

כל הנכסים  615,879 323,941 490,301 סך

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

דו ח ות   ביניים על  המצב ה כספי  

הון והתחייבוי ות  
ליום   

31 בדצמבר  2020
ליום   

31 במרץ  2020   
 ליום   

 31  במרץ   2021   
מבוקר   בלתי מבוקר    בלתי מבוק ר   

אלפי ש"ח    באור  
ה ון  

הון  מניות    1   1  1 
פרמיה על מניות   46,200   41,200   41,200 
 ) 3,312( יתרת עודפים )הפסד(   ) 1,508 (  (8,816) 

סך כל  ההון    44,693   32,385  37,889 

התחייבו יות  

 272,238  168,424 341,997 
חוזי ביטוח שאינם תלויי   התחייבויות בגין

תשוא ה  
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו    1,002   993   1,023 
 1,188   - החתייבויות בגין מסים נדחים    1,309  

 396   - מסים שוטפים    1,577   התחייבויות בגין
זכאים ויתרות  זכות   210,478   117,172   162,729 
התחייבויות פיננסיות   6ג'    14,823   4,967   14,838 

כל ההתחייבו יות    571,186  291,556  452,412  סך

וההתחייבויות     615,879   323,941  490,301  ההון כל סך

הבאורים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  בינ יים. 

יוסי מולקנד וב   ניצן צעיר   הרים   אמיל ויינש ל   
מנהל כס פים   מנכ" ל    יו"ר הדירקטורי ון   

 
 

תאריך אישור הדוחות הכספיים:  30 במאי   2021 
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

דו ח ות   ביניים על רווח והפסד ורווח והפסד כול ל

לשנה
שהסתיימה  

ביום  31  
בדצמבר  2020

ל- 3 חודשים  
שהסתיימו ביום
31 במרץ  2020 

 ל -3  חודשים  
שהסתיימו ב יום
31  במרץ   2021 

מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוק ר
אלפי ש"ח 

187,591  30,364 64,679 פרמיות  שהורווחו ברוט ו
136,495 22,753 45,948 פרמיות  שהורווחו   על  ידי  מבטחי  משנה
51,096 7,611 18,731 פרמיות  שהורווחו בשיי ר

2,197 ) 7,502( 2,997
נטו  והכנסות    מהשקעות , רווחים  (הפסדים (

מימון  
הכנסות מעמלות  6,386 3,329 18,851

סך כל ההכנסות  28,114 3,438 72,144

167,441 27,105 59,907 
חוזי  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

ביטוח ברוטו 

130,079 21,761 45,678 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

חוזי ביטוח  בהתחייבויות בגין

37,362 5,344 14,229 
חוזי  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

ביטוח בשייר 

26,448 3,750 8,801 
הוצאות שיווק והוצאות רכישה  עמלות ,

אחרות 
הוצאות הנהלה וכלליות  1,656 1,242 5,019

הוצאות מימון  315 111 591

סך כל ההוצאות  25,001 10,447 69,420

2,724 ) 7,009( ההכנסה  3,113 מסים על לפני )הפסד ( רווח
1,992 ) 2,237( ) הטבת מס(  1,309 מסים על הכנסה

732 ) 4,772( כולל לתקופה  1,804 )הפסד( רווח

2.4  )15.9( 6.0 למניה  )הפסד( רווח

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

 וןהיים בושינה על ייםבינ ותחוד        

סה"כ  עודפים )הפסד(  פרמיה על מניות  מניות  הון
חודשים שהסתיימה  לתקופה של  3

במרץ  2021 ביום  31
בלתי מבוקר 
ש "ח  אלפי

37,889 ) 3,312( בינואר  2021 1 41,200 יתרה ליום  1
5,000 - 5,000 - הנפקת הון מניות 
1,804 1,804 -  - כולל לתקופה רווח

44,693 ) 1,508 ( 46,200 1 במרץ  2021 יתרה ליום  31

סה"כ  עודפים )הפסד(  פרמיה על מניות  הון מניות 
חודשים שהסתיימה  לתקופה של  3

במרץ  2020 ביום  31
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח 

37,157 ) 4,044( 41,200 1 בינואר  2020 יתרה ליום  1
) 4,772( ) 4,772( - - כולל לתקופה  הפסד

32,385 ) 8,816( 41,200 1 במרץ  2020 יתרה ליום 31

סה"כ  עודפים )הפסד(  פרמיה על מניות  הון מניות 
שהסתיימה  של  שנה לתקופה

בדצמבר  2020 ביום  31
מבוקר 

אלפי ש"ח 

37,157 ) 4,044( בינואר  2020 1 41,200 יתרה ליום  1
732 732 - - כולל לתקופה  רווח

37,889 ) 3,312( 41,200 1 בדצמבר  2020 יתרה ליום  31

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

 מניםוזמה ימזריים על תביני ותחוד      

לשנה
שהסתיימה

ביום  31
בדצמבר  2020

חודשים ל- 3
שהסתיימו

במרץ  ביום  31
2020 

חודשים  ל -3
שהסתיימו 

במרץ  ביום  31
2021 

מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 

אלפי ש"ח  נספח 

37,119 4,101 17,994 א '
מזומנים מפעילות שוטפת  תזרימי

שוטפת  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

מזומנים מפעילות השקעה  תזרימי
) 880( ) 23( ) 57( השקעה ברכוש קבוע 

) 2,345( ) 628( ) 752( מוחשיים  השקעה בנכסים בלתי

) 3,225( ) 651( ) 809( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

מזומנים מפעילות מימון  תזרימי

- - הנפקת הון מניות  5,000

10,000 - - הנפקת כתב התחייבות נדחה 

 )405( - ) 103( תשלומים בגין חכירה 

9,595 - 4,897
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

מימון 

43,489 3,450 22,082 עלייה במזומנים ושווי מזומנים 

17,253 17,253 60,742
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

לתחילת תקופה 

60,742 20,703 82,824
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת

תקופה 

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

דו ח ות   ביניים על תזרימי המזו מנים  

לשנה
שהסתיימה  

ביום 31  
 2020 בדצמבר  

ל- 3 חודשים  
שהסתיימו ביו ם 
31 במרץ 2020 

 ל -3  חודשים  
שהסתיימו ביו ם
31  במרץ  2021 

מבוקר  בלתי מבוקר   מבוק ר בלתי
ש"ח  אלפי

מזומנים מפעילות שוטפת  )1 (  נספח א   – תזרימי
732 )הפסד ( לתקופ ה   1,804  )4,772( רווח

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

אחרות:   
נכסי חוב סחירים   )1,132( 5,081   )525( 

5 סחירים  )4( 9 שאינם חוב  נכסי
מנ יות    )1,050(  1,707    )1,539( 

1   אחרות    )372(   1,354 
פחת והפחתות: 

 רכוש  קב וע   288   251  1,067
 נכסים בלתי מוחש יים    1,251   1,143   4,770 

184,078  80,264   69,759  
שינוי בהתחייבויות בגין  חוזי ביטוח שאינם תלויי 

תשוא ה  
 )139,788( )60,837( שינוי בנכסי ביטוח משנ ה     )52,826( 

שינוי בהוצאות  רכישה נדחות    )3,230(   )7,104(  )7,377( 

הוצאות מסים על ההכנסה )הטבת מס(      1,309   )2,237( 1,991 

אח רים : מאזניים שינויים בסעיפים
השקעות פיננסיות אחרות:  

של  השקעות פיננסיות   )33,015( )46,077( )99,328(  רכישות, נטו
148 )130( 57 שינוי בהתחייבויות פיננס יות  

)6,179(  )14,120(  )9,912( לגבייה  פרמיות

חייבים ויתרות חוב ה    )3,707(   )2,934(   )1,485( 
ויתרות זכות   47,749   51,781   97,338  זכאים

 30  - )21( התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  

33,939 3,379 16,948
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי  

מזומנים מפעילות  שוט פת  
 174  748 60 דיבידנד שהתקב ל  

 2,561  - ריבית שהתקבל ה   993
 )35( )26( )7( מסים ששולמ ו  

480  -   - מסים  שהתקבל ו

37,119 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוט פת   17,994 4,101

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

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

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

באו ר  1 :      - כ ללי 
 

א . פרטים כל לים  
התאגדה בישראל ביום   1 בינואר  2018, וקיבלה ביום   20   )להלן – "החברה" ( ווישור  חברה לביטוח בע"מ
הכ ללי.   הביטוח  בענפי  בישראל  כמבטח  לפעול  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  ביוני   2018  רישיון  מרשות 
כפר סבא.  החברה הינה  חברה בבעלות פרטית,  השרון   12, הרשום  של החברה הינ ה  דרך כתובת משרדה
הקודם הארט דיגיטל בע"מ,   שכל מניותיה מוחזקות בידי   חברת האם,  ווישור גלובלטק   בע"מ )בשמה
בע"מ    דיגיטל  יו.  מניותיה, על  ידי במרבית  החזקה להלן  –   "גלובלטק"(.  גלובלטק נשלטת,  באמצעות 
ישירה ובאמצעות חברה בשליטתו ( חברה בשליטתם  של  אמיל ויינשל  )בהחזקה )להלן –  "יו. דיגיטל" (,

ושל ניצן צעיר הרים.   
 

בתל  אביב )להלן  -  "הבורסה"(   נרשמו למסחר  מניות   גלובלטק   בבורסה לניירות   ערך מרץ   2021 , בחודש
למועד אישור הדוחות הכספיים,  בעלי   השליטה )אמיל  ויינשל   וניצן    ציבורית.  נכון לחברה והיא הפכה

מחזיקים יחד  בעקיפין  ובמישרין  בשיעור  של  % 68.62 ממניות  גלובלטק .   צעיר הרים(

הביטוח    כללי   –  בענפי  ביטוח  במגזר  הדוח  אישור  למועד  עוסקת  החברה  כמבט ח-  החברה  ב .    פעילות 
צד  ג׳   וצד ג׳(,  ביטוח דירות וביטוח חבות )עצמי רכב  מנועי -  רכוש רכב  חובה, ביטוח ביטוח הבאים :

אגב  משכנתא.     פוליסה לביטוח דירה לחברה כן ואחריות מעבידים כחלק מביטוח הדירות. כמו

ש"ח, ראה באור 5 ל הלן .    ג . הקצאת מנ יות    - בדבר הקצאת מניות לחברת האם כנגד מזומן בסך  של  5 מיליון

לציבור ויישום משטר סולב נסי   וחשבון ההון בנושא דין מרשות שוק החברה ד . הקלות שקיבלה
ההון    קבלת רישיון לפעול כמבטח בישראל, קיבלה החברה הקלות מסויימות   מרשות שוק מהליך כחלק
לדרישות ההון    נוגעות מההקלות  שהתקבלו לתקופות שונות  ממועד כניסת הרישיון  לתוקף  כאמור. חלק

ולהסדרת הבקרה הפנימית על דיווח כספי.   
 

דוח יחס כושר    על הדוחות הכספיים  ההקלות העיקריות  הינן  בנוש א : דחיית הביקורת לראשונה לתאריך
של   האינטרנט ובאתר  התקופתי   בדוח  הנדרש  לחוזר   2017-1-20  מבנה   הגילוי   בהתאם  כלכלי  פירעון  
על    לראשונה שהיא תיעשה כך ,Solvency  II  כלכלי מבוסס חברות הביטוח בנושא משטר כושר פירעון
חשבונאי  של  120% לפחות. עד ליישום    תוך  עמידת החברה ביחס כושר פירעון נתוני  31 בדצמבר  2021,
הכלכלי בגין נתוני   31   על  יחס כושר הפירעון ההון דיווח החברה תעביר לרשות שוק הביקורת לראשונה
של  גילוי    את  הפרסום של  רו"ח מבקר.    בהתאם, החברה רשאית לדחות דוח מיוחד בדצמבר   2020  בליווי
בדוחות התקופתיים, כך שיפורסם לציבור לראשונה בגין נתוני   31  בדצמבר    כלכלי דוח יחס כושר פירעון
מועד החברה    החל מנתוני   30  ביוני   2022  )ועד לאותו ייעשה חוזר סולבנסי שנתי לפי 021 2.  החישוב החצי

תעביר  בשנת 2021 לרשות שוק ההון אומדני בינ יים(.  

בישראל   הקורונה ה . התפרצות נגיף

עולמית )פנדמיה(,  הנגרמת מוירוס  על  התפרצות מגיפה בחודש   מרץ  2020  הכריז ארגון הבריאות העולמי
)ועודן    שהשפיעו  רבות,  מגבלות  כללו  ובישראל,  בעולם  הממשלות  הקורונה   (covid-19) . תגובות 
חברתית    יציבות  חוסר  לרבות  והגלובליות,  המקומיות   על  הכלכלות  ועקיף ישיר  באופן  משפיעות (
של  הגבלות וסגר במדינות רבות )כולל ישראל(   תקדים אמצעים חסרי וכלכלית משמעותיים, ונקיטת
מגבלות שונות על    )להלן -   "משבר הקורונ ה"(.  הממשלות בעולם ובישראל מטילות ומסירות לסירוגין

וההדבקה בכל אחד מהענפים הש ונים.   הפעילות במשק, בהתאם לרמת התחלואה
איש    מ-   5  מיליוני   של  למעלה   של  חיסון  תקדים חסר  מבצע   לשנת   2021 , בעקבות  הראשון  ברבעון 
בישרא ל,  החלה  ירידה בשיעור הנדבקים והחולים הקשים ,  החלה יציאה מהסגר השלישי ונרשמת חזרה   

מדורגת של פעילות עסקית בכל מגזרי הפעילות. 
עם  זאת, עדיין  קיים חוסר ודאות בקנה מידה עולמי לגבי עומק הפגיעה בכלכלות העולם ומשכה, וחוסר  
ובמדינות    נוספים  בארץ  תחלואה ביחס לגלי לרבות  המגפה   בעולם, תיבלם  בו  למועד  באשר  וודאות 
על  אירוע   מדובר כי והעובדה הפיננסים  בשווקים  החדה התנודתיות  בשל  כי יודגש בעולם.  נוספות 
בהתאם  משמעותית,  להשתנות  עשויות  ההשפעות  העולמית , אלו   ברמה  בימים  גם   מתמשך
שוטף אחר ההתפתחויות בשוק,   עוקבת באופן בשליטת החברה .  החברה להתפתחויות רוחביות, שאינן

וככל שנ יתן.    על  מנת להתאים את הפעילות, ככל שיידרש
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 :1 וראב ך(שמה) לליכ-

הגד  רות:

בדוחות  כספיים  אלו :

דמים. לרבות פרמיות - פרמיות 

פרמיות המתייחסות לשנת  הדו ח.  - פרמיות שהורווח ו  

כהגדרתם  בתקן חשבונאות בינלאומי ) IAS   24   )2009  בדבר צדדים קשורי ם. - צדדים ק שורים  

הנדרש   מזערי  עצמי )הון  פיננסיים )ביטוח(  שירותים  על  הפיקוח  תקנות המ זערי  ההון לקבלת רישיון מבטח( התשע"ח-2018. -תקנות

הנדרש  ממבטח(,   מינימלי  עצמי  )הון  ביטוח  על  עסקי  הפיקוח תקנות  - תקנות ההון    
נדרש    לענין  הון  עצמי  אך  בשנת   2018 , אלו  בוטלו התשנ"ח -1998.  תקנות 
לסימן א' בפרק  של  חברת ביטוח, הוחלפו על ידי סעיף 1)א ( לכושר פירעון
חלק   2  בשער   5  לחוזר המאוחד, שעניינו "משטר כושר פירעון חשבו נאי ". , 2

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

של  מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויו ת. חלקם - נכסי ביטוח משנה  

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

על   התשנ"ח-1998, וחשבון(, דין )פרטי ביטוח עסקי על  הפיקוח תקנות ו חשבון  תיק ונן.  -תקנות פרטי דין

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

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

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

יו. דיגיטל בע"מ. -   החבר ה  הא ם  הסופי ת 

הפיקו ח. כמשמעו בחוק וחיסכון ביטוח ההון שוק הממונה על רשות - הממונה 

שלה.    הבנות וחברות הסופית האם חברת - הקבוצ ה 

ותביעות תלויות.  ביטוח עתודות - חוזי   בגין  התחייבויות
ביטוח  

מצד   אחר  לוקח סיכון  ביטוחי  משמעותי חוזים לפיהם צד  אחד )המבטח ( - חוזי ביטו ח  
אם  אירוע עתידי  את בעל  הפוליסה על  ידי הסכמה לפצות )בעל הפוליסה(,

לא  ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן  שלילי על בעל הפ וליסה.  

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

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

הדוחות הכספ יים   באו ר  2 :    -     בסיס עריכת

כספי בינלאומ יים  דיווח בתקני א . הצהרה  על עמידה

לתקן  בהתאם  הביניים" (  נערכה  לתקופת  הכספי  ביניים  )להלן:  "המידע  הכספיים  הדוחות    תמצית 
את כל  המידע  כוללת מספר  34  –  "דיווח כספי לתקופות ביניים"  )"ת קן    34"(  ואינה חשבונאות בינלאומי
והתקנות    הפיקוח  בחוק   שנקבעו   הגילוי  לדרישות  ובהתאם  מלאים,  שנתיים  כספיים  בדוחות  הנדרש 
עם  הדוחות הכספיים ליום   31  בדצמבר    הכספי לתקופת הביניים ביחד במידע לעיין על  פיו. יש שהותקנו
לשנת   2020"( .  הדוחות     2020  ולשנה  שהסתיימה  באותו תאריך    )"הדוחות הכספיים השנתיים ש ל   החברה

הכספיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום   30 במאי  021 2.  

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

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

ג. עונת יות 

רכבים   של  החברה מתאפיין בעונתיות מסוימת, הנובעת בעיקר מביטוחי         מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו
הראשון    כלל ברבעון של  עסקים, אשר תאריכי חידושם הם  בדרך של   קבוצות  עובדים  שונות וציי  רכבים

של ה שנה.   ושני
ההפרשה  לפרמיה    הביטוחי  באמצעות  הכיסוי  על  פני  תקופת  נפרסת בהכנסות  אלו  ההכרה  מקום    מכל 

את  ההשפעה  של עונתיות זו על הרווח המדווח.   שטרם הורווחה  ובהתאם מנטרלת גם

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

דולר ארה"ב  מדד המחירים לצרכן 
ידוע  מדד מדד בגין 

% % % 

במרץ 2021 0.80.1 3.7 לרבעון שהסתיים ביום  31

במרץ 2020 (0.1) (0.5) 3.2 שהסתיים ביום  31 לרבעון

) 7.0( ) 0.6( ) 0.7( בדצמבר 2020 ביום 31 שהסתיימה לשנה
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לביטוח  בע"מ ווישור חברה

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

באו ר  3 :      - עיקרי המדיניות החשבונאית  

ללא שינויים  מהמדיניות החשבונאית   בדוחות הביניים, הינה המדיניות החשבונאית של  החברה,   שיושמה
התקופות   לכל  בעקביות  יושמו  החשבונאית  המדיניות  השנת יים  לשנת   2020 .  כללי  בדוחות  שיושמה 

החברה.  אלה על ידי המוצגות בדוחות

   באו ר 4 :     - מגזרי פ עילות
 

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

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

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

 
צד ג'  ואחריות   כלפי כיסוי )כולל  וביטוח אגב  משכנתא רכוש לדירה  נזק רכוש אחרים:   מתמקד בכיסוי ענפי 

מעבידים, לכיסוי חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי, המשווקים כהרחבות בפוליסת הדירה(.   
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לביטוח  בע"מ ווישור חברה

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

באור 4:    - מגזרי פ עילות )המשך(

בני דיוו ח )המש ך(  מגזרים אודות  מידע
 

  תוצאות  עסקי  ביטוח  כללי  לפי  ענפי  ביטוח  עיקריים  ונתונים  ה מתייחסים  לפעילות  שאינה  מיוחסת  למגזרי  פעילו ת  

לשלושה  חודשים  שהסתיימו  ביום    31  במרץ    2021
ביטוח  כלל י  

סה "כ 

לא   
מיוחס  
למגזר  
הפעילו ת

סה"כ   
ביטוח 
כלל י 

רכוש  
א חר 

רכב  
רכו ש 

רכב   
חובה 

בלתי  מבוקר  
אלפי ש "ח  

 93,503 - 93,503 204 26,379 66,920 פרמיות   ברוטו  
67,518 - 67,518 136 פרמיות  ביטוח  משנ ה   52,087 15,295
25,985 - 25,985 68 11,084 14,833 פרמיות  בשייר  

7,254 - 7,254 31 6,520 703
שטרם  פרמיה ביתרת שינוי

בשייר  הורווח ה,

18,731 - 18,731 37 4,564 פרמיות שהורווחו בשייר  14,130

2,997 270 2,727 4 374 2,349
נטו  רווחים מהשקעו ת,

מימון  והכנסות
6,386 - 6,386 20 520 5,846 מעמלות  הכנסות

28,114 270 27,844 61 5,458 22,325 כל ההכנסות  סך

59,907 - 59,907 77 10,389 49,441
בהתחייבויות  ושינוי תשלומים

בגין חוזי ביטוח ברוטו 

45,678 - 45,678 59 8,380 37,239

חלקם של מבטחי המשנה 
בתשלומים ובשינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

14,229 - 14,229 18 2,009 12,202
תשלומים ושינוי בהתחייבויות 

בגין חוזי ביטוח בשייר 

8,801 - 8,801 58 2,056 6,687
הוצאות שיווק והוצאות  עמלו ת,

רכישה אחרות 
1,656 149 1,507 7 480 1,020 הוצאות הנהלה וכלליות 

315 181 134 - 12 122 מימון  הוצאות

25,001 330 24,671 83 4,557 20,031 ההוצאות  כל סך

3,113  )60( 3,173  )22( 901 2,294
לפני מסים על  רווח )הפסד (

ההכנסה 

- - - - -  -
הפסד כולל אחר לפני מסים 

על הכנסה

3,113  )60( 3,173 )22( 901 2,294
כולל  סך כל רווח )הפ סד(

לפני מסים על הכנסה  לתקופה

341,997 - 341,997 452 43,702 297,843
בי טוח, בגין חוזי התחייבויות

במרץ  2021 ברוטו ליום  31

78,330 - 78,330 155 14,246
בי טוח, בגין חוזי התחייבויות

במרץ  2021 63,929בשייר ליום  31
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 ך(שמה) עילותי פרזמג- :4 וראב         

אודות מגזרים בני דיווח  )המש ך(    מידע
 

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

לשלושה  חודשים  שהסתיימו  ביום    31  במרץ    2020 
ביטוח  כלל י  

סה "כ

לא  מיוחס
למגזר   

הפעילו ת  

סה"כ   
ביטוח  
 כלל י  

רכוש
א חר  רכב   רכו ש  רכב  חוב ה 

בלתי מבוקר  
אלפי ש "ח  

87,702 - 87,702 17 24,145 63,540 פרמיות ברוטו 
64,592 - 64,592 14 14,319 50,259 פרמיות ביטוח משנה 
23,110 - 23,110 3 9,826 13,281 פרמיות בשייר 

15,499 - 15,499 )1( 7,032 8,468
שטרם הורווח ה, פרמיה ביתרת שינוי

בשייר 

7,611 - 7,611 4 2,794 4,813 פרמיות שהורווחו בשייר 

)7,502( )1,255( )6,247( )5( )688( )5,554(
הפסדים מהשקעו ת,
מימון והכנסות נטו

3,329 - 3,329 3 416 2,910 מעמלות  הכנסות

3,438 )1,255( 4,693 2 2,522 2,169 כל ההכנסות  סך

27,105 - 27,105 10 5,761 21,334
בגין  בהתחייבויות ושינוי תשלומים

חוזי ביטוח ברוטו 

21,761 - 21,761 7 4,585 17,169
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  ובשינוי 

5,344 - 5,344 3 1,176 4,165
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

ביטוח בשייר 

3,750 - 3,750 27 1,118 2,605
הוצאות שיווק והוצאות רכישה  עמלו ת,

אחרות 
1,242 97 1,145 3 465 677 הוצאות הנהלה וכלליות 

111 66 45 - 4 41 הוצאות מימון 

10,447 163 10,284 33 2,763 7,488 ההוצאות  כל סך

)7,009( )1,418( )5,591( )31( )241( )5,319( הפסד לפני מסים על ההכנסה 

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

הכנסה

)7,009( )1,418( )5,591( )31( )241( )5,139(
לפני  לתקופה סך כל ההפסד הכולל

על הכנסה  מסים

168,424 - 168,424 81 27,608 140,735
ב יטוח, בגין חוזי התחייבויות

במרץ  2020 ברוטו ליום  31

36,354 - 36,534 23 9,636 26,875
ב יטוח, בגין חוזי התחייבויות

במרץ  2020 בשייר ליום  31
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 ך(שמה) ותלעיפירזמג- 4: וראב

  מידע אודות מגזרים בני דיוו ח  )המ שך ( 

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

לשנה  שהסתיימה  ביום    31  בדצמבר    2020 
ביטוח  כלל י 

סה "כ 

לא   
מיוחס  
למגזר  
הפעילו ת

סה"כ   
ביטוח 
כלל י 

רכוש  
א חר 

רכב  
רכו ש

רכב   
חובה  

מבוקר 
ש"ח  אלפי

237,980 - 237,980 389 42,352 195,239 פרמיות ברוטו 
170,426 - 170,426 250 24,533 145,643 פרמיות ביטוח משנה 
67,554 - 67,554 139 17,819 49,596 פרמיות בשייר 

16,458 - 16,458 92 3,589 12,777
שטרם  פרמיה ביתרת שינוי

בשייר  הורווח ה,

51,096 - 51,096 47 14,230 36,819 פרמיות שהורווחו בשייר 

2,197 196 2,001 3 214 1,784
נטו  רווחים מהשקעו ת,

מימון  והכנסות
18,851 - 18,851 23 1,653 17,175 מעמלות  הכנסות

72,144 196 71,948 73 16,097 55,778 כל ההכנסות  סך

167,441 - 167,441 62 31,603 135,776
בהתחייבויות  ושינוי תשלומים

בגין חוזי ביטוח ברוטו 

130,079 - 130,079 34 25,333 104,712

חלקם של מבטחי המשנה 
בהתחייבויות  בתשלומים ובשינוי 

בגין חוזי ביטוח 

37,362 - 37,362 28 6,270 31,064
תשלומים ושינוי בהתחייבויות 

בגין חוזי ביטוח בשייר 

26,448 - 26,448 109 8,142 18,197
הוצאות שיווק והוצאות  עמלו ת,

רכישה אחרות 
5,019 452 4,567 23 1,170 3,374 הוצאות הנהלה וכלליות 

591 251 340 - 4 299 מימון  הוצאות

69,420 703 68,717 16 15,623 52,934 ההוצאות  כל סך

2,724 )507( 3,231 )87( 474 2,844
לפני מסים על  רווח )הפסד (

ההכנסה 

- - - - - -
הפסד כולל אחר לפני מסים 

הכנסה על

2,724 )507( 3,231 )87( 474 2,844
כולל לשנה  סך כל רווח )הפסד (

לפני מסים על הכנסה 

272,238 - 272,238 348 26,865 245,025
ב יטוח, בגין חוזי התחייבויות
בדצמבר  2020 ברוטו ליום  31

61,397 - 61,397 120 7,567 53,710
ב יטוח, בגין חוזי התחייבויות
בדצמבר  2020 בשייר ליום  31
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 הון ותשדריוימעצ וןה- :5 רואב            

 וןה ותשדריו ולהני .א     

והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי  ביטוח שירותים    )1 ( להלן נתונים בדבר ההון  הנדרש
התשנ"ח- 1998 ) 1( .  ממבטח( , פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש

ליום  31 בדצמבר  
 2020 

ליום  31 במרץ 
 2021 

מבוקר   בלתי מבוקר  

אלפי ש"ח   

35,317 39,706 הסכום הנדרש על פי תקנות ההון והנחיות הממונה   )א(

37,889 44,693

סכום ההון  הקיים המחושב על פי תקנות ההו ן:  

הון  ראשוני  בסיסי  
10,000 10,000 מורכב רובד 2  הון  משני
47,889 54,693 סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון   

12,572 14,987 ליום הדוח  ) *(  עודף 

5,000 -  

הדוח   לאחר תאריך פעולות שארעו

 )**( ראשוני בסיסי הנפקת הון

17,572 14,987  ) *( הדוח לאחר תאריך עודף הון בהתחשב באירועים

)א ( פרוט הסכום הנדרש על פי תקנות ההון  והנחיות הממונ ה  

בדצמבר  ליום  31
2020 

במרץ  ליום  31
2021 

מבוקר  בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

כולל, דרישות הון בג ין: הסכום הנדרש
21,066 21,571 פעילות בביטוח כללי/הון ראשוני נדרש 
8,311 10,781 השקעה ונכסים אחרים  נכסי
5,445 6,840 סיכונים תפעוליים 

495 514 סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי 

35,317 39,706 המתוקנות  תקנות ההון על  פי הכל הסכום הנדרש סך

בדבר  סימן א' ,2 פרק ,2 )חלק המאוחד של הממונה של החוזר בשער 5 בהתאם להוראות הממונה ) 1(
ההוראות  על  המבוססות  חשבונאי "(, פירעון  כושר  משטר  )"חוזר  חשבונאי  פירעון  כושר  משטר 
מינימלי  עצמי  )הון  )ביטוח(  פיננסים  על  שירותים  הפיקוח )תקנות  ההון  בתקנות  בעבר  שנכללו 
פועלת  אשר לכושר פירעון של חברת ביטוח, לענין הון עצמי נדרש ,2 017 ממבטח(, התשע"ז- הנדרש

תחת משטר כושר פירעון חשבונאי.

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

ע.נ.  לחברת  ש"ח מניות  1 הונפקו  5 של  שנת  2021 ברבעון הראשון הנפקת הון ראשוני בסיסי- )**(
של  החברה וסך ההון  הראשוני הבסיסי בהתאם גדל ההון ש"ח , מליוני 5 האם בתמורה ל –

הקיים.

דיבידנד ומדיניות ניהול  הון  .ב 

ו )3 ( ראה באור 11 של  החברה. להרחבה בנושא זה לא חלו שינויים במדיניות ניהול ההון וחלוקת דיבידנד
לדוחות הכספיים השנתיים. 

2-18 



לביטוח  בע"מ ווישור חברה

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 ך(שמה) וןה ותשדריוימעצ וןה- :5 וראב           

 SOLVENCY II ססומב ילכלכ ןופירע רשוכ טרשמ .ג   

מבוסס    ביטוח  של  חברות  כלכלי פירעון  כושר  משטר  ליישום  הוראות  יוני   2017  פורסמו  בחודש 
האיחוד האירופי ומיושמת החל מינואר   2016  בכל  על י די  SOLVENCY II  )להלן -  "הדירקטיבה "(, שאומצה

משטר כושר  פירעון  כלכלי בהתאם  להוראות   המדינות החברות בו.    לפי   ההוראות,   חברת  ביטוח תקיים
את  הוראות תקנות  ההון .  לקיים מחובתה כאמור, וזאת מבלי לגרוע

ההוראות    יישום  על  שבוצעה  ביקורת  הממונה  תקבל את  אישור  ביטוח בהוראות   צוי ין   כי  עד   שחברת 
החדשות בדוחותיה הכספיים,  ימש יך   לחול  עליה משטר כושר פירעון  חשבונאי.   לפיכך,  בהתאם   להקלות   
והיא    חשבונאי חל  משטר כושר פירעון על  החברה כאמור, שקיבלה  החברה, עד  לקבלת אישור הממונה

נערכת ליישום הדירקטיב ה במקביל.  

של  סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם ומדידתם,  מקיפה כוללת בחינה הדירקטיבה
נדבכים:   ומבוססת על שלושה

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

שלישי שעניינו  דרישות גי לוי. 

לשוק בישראל  הכמותי לפי הדירקטיבה  והוראותיה הנלוות, תוך התאמה על  הנדבך חוזר סולבנסי מבוסס
והוא מיושם בישראל החל מ -30 ביוני   2017 על נתוני   31 בדצמבר 2016 . 

של  דרישות הו ן:   רמות בהתאם להוראות קיימות שתי

על  כושר הפרעון של  חברת ביטוח )להלן -  SCR).  ה  –  SCR רגיש ▪ לסיכונים  לשמירה  ההון הנדרש
החדש. דרישה זו   עתיד על בסיס  ההנחיות ליישום משטר כושר הפרעון על  חישוב צופה  פני ומבוסס

של  רשויות הפיקו ח.  להבטיח התערבות מדויקת ועתית נועדה

של  הון )להלן▪  -  MCR או "סף הו ן"(.   רמה מינימלית
סף  ההון יהיה שווה לגבוה  שבין  סכום ההון הראשוני  המינימלי הנדרש לפי תקנות    בהתאם להוראות,
המצוי  בטווח שבין    25%   ההון לבין  סכום הנגזר מגובה עתודות ביטוח ופרמיות )כהגדרתן בהנחיות(

  .  SCR– לבין  45% מה

מעבר  כדלהלן :  כולל, בין היתר, הוראות חוזר סולבנסי

 ) SCR ( 1 ( עמידה בדרישות ההון
ביום    30  ביוני   2017  וסיומה ביום   31   חברת ביטוח בתקופה  שתחילתה לכושר פירעון  של ההון הנדרש
   SCR– החל מ- 60%  מה ב-  5%  כל  שנה, יעלה בהדרגה, בדצמבר  2024  )להלן -  ״תקופת הפריסה״(

 . SCR -ועד  למלוא  ה

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

המלא.   

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

רובד 2 לא  יעלה  על  40%  )50% מה-   SCR בתקופת הפריסה(.   בהון

כושר   משטר  יישום  הנדרשות  באופן  ההתאמות  הרשות  לביצוע  פרסם  הממונה  מתווה  במרץ  2020 ,
יותר   להוראות דירקטיבת סולבנסי   II  במתכונת האירופית   מנת  להתאימו הפירעון  הכלכלי בישראל,   על
הכספים  תיקון   לחוזר    למימו ש.  באוגוסט   2020  אוש ר   בועדת   זמנים  לוח  פורט  וכן   שלה,   והעדכונים  

את  העדכונים כאמור .  הסולבנסי, המיישם

, SOLVENCY II  פירעון  כלכלי   מבוסס כושר  יחס  שוק ההון  לעניין   דוח  מרשות הקלות  קיבלה החברה 
לעיל.   ליישם משטר כושר פירעון  זה.  לפרטים נוספים ראה באור 1 ד' וטרם החלה
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

– רואב             רותחא ותנסיות פינעקשה 6 :

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

הלוואות וחייבים להלן.    

 חרותא יותסננפי עותקשה רכבה .א        

ליום  31 במרץ  2021 
בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח   

סה"כ   
הלוואות  
וח ייבים  

נמדדים בשווי  
הוגן דרך רווח  

והפסד  

126,031 - 126,031 ) 1( נכסי חוב סחירים   
28,154 28,154  - )2( נכסי חוב שאינם סחירים 
17,373 - 17,373 ) 3( מניות 
23,400 - 23,400 ) 4( אחר 

194,958 28,154 166,804 סה"כ 

במרץ  2020 ליום  31
בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

סה"כ 
הלוואות 
וחייבים 

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

והפסד 

74,913 - 74,913 ) 1( נכסי חוב סחירים 
12,078 12,078 - ) 2( נכסי חוב שאינם סחירים 
6,907 - 6,907 ) 3( מניות 
5,036 - 5,036 ) 4( אחר 

98,934 12,078 86,856 סה"כ 

בדצמבר  2020 ליום  31
מבוקר 

אלפי ש"ח 

סה"כ 
הלוואות 
וחייבים 

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

והפסד 

115,952 - 115,952 ) 1( נכסי חוב סחירים 
9,906 9,906 - ) 2( נכסי חוב שאינם סחירים 

15,813 - 15,813 ) 3( מניות 
18,736 - 18,736 ) 4( אחר 

160,407 9,906 150,501 סה"כ 



ווישור חברה לביטוח   בע"מ

ייםביניםספיכהותחודהיתתמצליםרואבי         

 (שךמה) חרותאתונסיות פינקעשה- :6 וראב          

 חרותא יותסננפי עותקשה רכבה .א        

)1( הרכב נכסי חוב ס  חירים:  
ליום   31  במרץ   2021 
שווי ה וגן   הערך בספרים

בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח   

66,513 66,513 אגרות חוב ממשלתיות   

חוב א חרים:    נכסי
59,518 59,518 נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

126,031 126,031 סה"כ נכסי חוב ס חירים  

במרץ  2020 ליום  31
שווי הוגן  הערך בספרים

בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

33,375 33,375 אגרות חוב ממשלתיות 

חוב א חרים: נכסי
41,538 41,538 נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה 

74,913 74,913 סה"כ נכסי חוב סחירים 

בדצמבר  2020 ליום  31
שווי הוגן 

מבוקר 
אלפי ש"ח

הערך בספרים

57,333 57,333 אגרות חוב ממשלתיות 

חוב א חרים: נכסי
58,619 58,619 נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה 

115,952 115,952 סה"כ נכסי חוב סחירים 
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 (שךמה) חרותאתונסיות פינקעשה- :6 וראב          

 ך(שמה) חרותא יותסננפי עותקשה רכבה .א           

 )2( הרכב נכסי ח וב   שאי נם  ס  חירים :  

ליום  31  במרץ  2021   
ה וגן   שווי הערך בספרים

בלתי מבוקר
אלפי ש"ח 

מוצגים כהלוואות וח ייבים  
410 410 אגרות חוב  

10,022 10,022 פקדונות בבנקים 
17,722 17,722 הלוואות 

28,154 28,154 סה"כ נכסי חוב שאינם סחירים 

במרץ 2020 ליום 31
הוגן  שווי הערך בספרים

בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

מוצגים כהלוואות וחייבים 
97 97 אגרות חוב 

11,981 11,981 הלוואות 

12,078 12,078 סה"כ נכסי חוב שאינם סחירים 

בדצמבר 2020 ליום 31
שווי הוגן הערך בספרים

מבוקר
אלפי ש"ח

9,906 9,906
פקדונות למעט וחייבים, כהלוואות מוצגים 

בבנקים 

9,906 9,906 סה"כ נכסי חוב שאינם סחירים
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 ך(שמה) חרותאתונסיות פינקעשה- :6 וראב            

 ך(שמה) ותרחא יותסננפי עותקשה רכבה .א         

)3(   הרכב מנ יות: 
 

ליום   31  במרץ   2021   
שווי הוגן  הערך בספרים

בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

17,373 17,373 מניות סחירות 

17,373 17,373 מניות  סה"כ

במרץ  2020 ליום  31
שווי הוגן  הערך בספרים

בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

6,897 6,897 מניות סחירות 
10 10 מניות שאינן סחירות 

6,907 6,907 מניות  סה"כ

בדצמבר  2020 ליום  31
שווי הוגן  הערך בספרים

מבוקר 
אלפי ש"ח 

14,270 15,813 מניות סחירות 

14,270 15,813 מניות  סה"כ
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 ך(שמה) חרותאתונסיות פינקעשה- :6 וראב            

 ך(שמה) חרותא ותנסיות פינעקשה רכבה .א    

א ח רות:  )4( הרכב

ליום   31  במרץ   2021   
ה וגן   שווי הערך בספרים 

בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח   

 23,400 23,400 השקעות פיננסיות אחרות סחירות  

23,400 23,400 מנ יות   סה"כ

ליום   31  במרץ   2020  
ה וגן   שווי הערך בספרים 

בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח   

5,013 5,013 השקעות פיננסיות אחרות סחירות  
23 23 אחרות שאינן סחירות   

 5,036 5,036 מנ יות   סה"כ

ליום   31  בדצמב ר    2020   
ה וגן   שווי הערך בספרים 

בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח   

18,684 השקעות פיננסיות אחרות סחירות  
 52 52 אחרות שאינן סחירות   

 18,736 18,736 מנ יות   סה"כ

ה וגן   שווי  ב.  הי רר כיית
 

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

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

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

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

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

18,684
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

ך(שמה) חרותאתונסיות פינקעשה- :6 וראב            

 ך(שמה) וגןהיוושתיכיררהי ב.        

ל  רמות:  של נכסים פיננסיים בחלוקה שווי  הוגן
להלן  טבלה המציגה את הנכסים המוחזקים בחלוקה לרמ ות: 

ליום   31  במרץ   2021 
סה"כ    רמה  3 רמה  2 רמה  1 

בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח   

 126,031 - - נכסי חוב סחירים    126,031 

 28,154 1,198 26,956   -
נכסי חוב שאינם 

סחירים  
17,373  -  - 17,373 מניות  

23,400 -  -  23,400
השקעות פיננסיות  

אחרות   

 194,958 1,198 26,956 166,804 סה" כ  

ליום   31  במרץ   2020 
סה"כ    רמה  3  רמה  2 רמה  1 

בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח  

74,913 - - 74,913 נכסי חוב סחירים   

12,078 414 11,567 97
נכסי חוב שאינם 

סחירים 
6,907 - 10 6,897 מניות 

5,036 - 23 5,013
השקעות פיננסיות 

אחרות 

98,934 414 11,600 86,920 סה"כ 

ליום   31  בדצמב ר    2020 
סה"כ    רמה  3  רמה  2 רמה  1

מבוקר  
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
השקעות פיננסיות  

אחרות   

160,407 940 9,018 150,449 סה" כ  

היו  העברות מהותיות בין  הרמות  בתקופות לעי ל.   לא
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ 

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 ך(שמה) חרותא תונסיות פינקעשה- :6 וראב            

 :יותסננפי ותויייבחהת .ג

הר כב   ושווי בס  פרים: 
ליום  31

בדצמבר 
במרץ ליום  31

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
אלפי ש"ח 

4,838 4,967 4,792 התחייבות בגין חכירה 

10,000 - 10,000 כתב התחייבות נדחה מתאגיד בנקאי 

31 התחייבות פיננסית בגין נגזרים 

14,838 4,967 14,823

בספרים.  קרוב לערכן של  ההתחייבות הפיננסיות לעיל השווי ההוגן

 רואב יותולות תויייבחהת- 7 :

 ותוילות תויייבחהת .א

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

של  תנאים מסחריים ורגולטוריים.  הביטוח, הנוגעות לשורה ארוכה

כחלק  ביטוח.  זאת , חברות נגד  המוגשים  הייצוגיים  ההליכים  בהיקף  משמעותי גידול  ניכר  האחרונות  בשנים 
חברות  כנגד  זה  מסוג  בבקשות  מגידול  וכחלק  בכלל,  כייצוגיות  תובענות  לאישור  של  בקשות  כללי מגידול 
של  החברה  החשיפה את  פוטנציאל מהותי באופן מגדילה זו מגמה של  החברה.  העיסוק בתחומי העוסקות 
לא  ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות והפרשנויות  להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגד החברה.

שיועלו בתחום במסגרת תובענות שונות והחשיפה הנובעת מכך. 

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

השלכות תפעוליות ומשפטיות. 

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

תובענות ייצוגיות נגד החברה. 
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ 

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

  ך(שמה) תווילות תויייבחהת- :7 וראב            

ב. בקשה לאישור תובענה  כתובענה ייצוגית   
 

ביום   27  באפריל   2020  הוגשה לבית המשפט  המחוזי  בתל אביב בקשה  לאישור תובענה כתובענ ה   ייצוגית  כנגד  
בכ- 30  מלש"ח וחלקה של  החברה בתביעה  הינו    וכנגד חברת ביטוח נוספת .  סכום התביעה הכולל מוערך החברה
מדינת ישראל עקב   מאזרחי על  חלק שהוטלו נוכח מגבלות התנועה כ -11.7  מלש"ח .  בבקשת האישור נטען, כי
את  חוזי הביטוח הקיימים   להתאים של  חברות הביטוח, ולכן היה עליהן נגיף  הקורונה פחת הסיכון התפרצות
)מקיף  ורכב רכוש חובה רכב ממבוטחיהם בביטוחי את  דמי הביטוח שגבו בהתאם לנסיבות המשתנות ולהפחית
את  הוראות סעיפים   16   שהפרה תוך על  חשבון  מבוטחיה, שלא כדין החברה התעשרה כי וצד ג'(.  בשל כך נטען
עוולת    וחבה בגין החוזים; לב  מכוח דיני סיכול והפרה חובות תום ו-   20  לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-  1981 ;
את  התובענה הייצוגית,    עותר  המבקש  לנהל ]נוסח חדש[. הקבוצה שבשמה הרשלנות כמשמעה בפקודת הנזיקין
צד ג'  לרכב, במהלך התקופה החל   מקיף או בביטוח או בביטוח החברה בביטוח חובה כוללת את כל  מבוטחי

ממארס 2020 ועד  למועד הסרת המגבלות הקשורות במגפת הקור ונה.  
 

ביום    22  ביוני   2020, לאחר   קבלת   עמדות   הצדדים   בתיק , ניתנה  החלטת   בית   המשפט   לפיה   הדיון   בתיק  יועבר   
אשר  מונחות  בפניה  בקשות  אישור   שהוגשו  בעילות  דומות  נגד   חברות  ביטוח  נוספות.   לשופטת רחל  ברקאי ,

 
אשר הורתה על  פיצול   תובענות ייצוגיות, החלטה בבקשה לפי  סעי ף  7)ב(  לחוק ביום   22  בפברואר   2021  ניתנה

רכב  ודירה.    הדיון בבקשות האישור בנושאי
המועד להגשת תשובת החברה לבקשת האישור המתוקנת קבוע ליום  15 ביולי  021 2.  

 
המשפטיים   תשובה ובטרם התקיים ולו דיון קדם משפט אחד,   להערכת   יועציה זה, בטרם הוגשה בשלב מקדמי
בדוחות   לא  נכללה  לפיכך מסיכויה   להידחות,  נמוכים  להתקבל  האישור  בקשת  סיכוי  כי  נראה  של   החברה ,

זו.  הכספיים של  החברה  הפרשה בגין בקשה

החברה, כפי  נגד שהוגשו כייצוגיות, הנתבעים במסגרת בקשות תל ויות לאישור תובענות סיכום הסכומים . להלן
החשיפה    סכום  זה  אינו מהוו ה  בהכרח את   כימות  כי סכום  הטענות  )יובהר  בכתבי על  ידי  התובעים  שצויינו

את  הסכומים הנתבעים בלב ד(:  אלא החברה, ידי המוערכת על

            ג

הסכום הנתבע
)באלפי ש"ח(    כמות תביעות 

סוג  

11,660 1 
בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות  

כנגד החברה   
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםבינ יםספיכה ותחודה יתתמצל יםרואבי   

 וריחאלו וחדה ופתקבת יםותיהמ עיםורא- :8 וראב          

א . בתחילת   חודש מרץ   2021, נרשמו  למסחר   מניותיה   של   חברת האם  גלובלטק   בבורסה   ובהתאם   היא   הפכה  להי ות   
של  כ- ברוטו חברת האם סך במסגרת הנפקת המניות לראשונה בבורסה )להלן –   IPO( גייסה חברה  ציבורית,

 85 מיליון  ש" ח. 

של    5  מיליון  ש"ח , באמצעות הנפקת מניות   לחברת  האם  תמורת   מזומן   בסך ב . החברה  הגדילה   את   הונה   העצמי
ראה באור 5 לעיל .  

האם עם  מבטח  התקשרה  החברה האם לציבור   בבורסה , הנפקת מניות  החברה לאור ג . ביום   28  בפברואר  2021,
גם  לחברה   המתאימה ובחברה,   בגלובלטק  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת  זר  לרכישת 
החל מיום   28  בפברואר   2021  ועד    תקופת ההתקשרות בפוליסה הינה  לשנה, .IPO   ציבורית, לרבות הליך  של
ארה"ב,  ביחס לכל נושאי  המשרה,  לרבות    ליום   27  בפברואר   2022, בגבול כיסוי  אחריות של עד   5  מיליון  דולר
של   האורגנים כפופה  לאישורי האמורה  הפוליסה רכישת  כי,  יצוין בחברה.  שליטה בעלי שהם  משרה נושאי
עת.  ביום   30   שהיתה עד  לאותה את  הפוליסה זו מחליפה וחברת האם בהתאם להוראות  הדין. פוליסה החברה
וביום    31  במרץ   2021  רכישתה    במרץ   2021  רכישת  הפוליסה אושרה על  ידי ועדת  הביקורת ודירקטוריון  החברה ,
הכללית    האסיפה טרם  התקבלו  אישורי למועד אישור הדוחות האם. נכון על  ידי דירקטוריון  החברה אושרה

לפוליסה.  
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ווישור חברה לביטוח   בע"מ

 ייםים בינכספיה ותחודה יתתמצל ספחנ  

 חרותא ותנסיות פינקעשה וטרפי  

ליום  31 במרץ  2021 

סה"כ    הלוואות וח ייבים  
דרך   הוגן שווי
רווח והפס ד  

בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח  

 126,031  -  126,031 חוב סחירים ) 1(  נכסי
 28,154  28,154  - חוב שאינם סחירים ) 2(  נכסי
 17,373  -  17,373 מניות )3 ( 
 23,400  - אחרות ) 4(  23,400 

סה" כ   166,804  28,154 194,958 

ליום  31 במרץ  2020 

סה"כ   הלוואות וח ייבים  
דרך   הוגן שווי
רווח והפס ד  

בלתי מבוקר  
אלפי ש"ח  

 74,913  - חוב סחירים  )1(   74,913  נכסי
 12,078   12,078 - חוב שאינם סחירים  ) 2( נכסי
 6,907 - מניות )3 (  6,907 
 5,036  - אחרות  ) 4(  5,036  

סה" כ   86,856  12,078  98,934 

ליום  31 בדצמבר  2020 

סה"כ   הלוואות וח ייבים  
דרך   הוגן שווי
רווח והפס ד  

מבוקר 
אלפי ש"ח  

115,952 - 115,952 חוב סחירים  )1(  נכסי
9,906 9,906 - חוב שאינם סחירים  ) 2(  נכסי

15,813 - 15,813 מניות )3 ( 
18,736  - 18,736 אחרות  ) 4( 

160,407 9,906 150,501 סה" כ  
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 ווישור   חברה לביטוח   בע"מ

 ייםים בינכספיה ותחודה יתתמצל ספחנ  

 ך(שמה) חרותא ותנסיות פינקעשה וטרפי   

 חיריםס ובח יסכנ)1(   

ליום  31 במרץ  2021 )בלתי מב וקר(  

עלות מופחתת   הערך בספרים 
אלפי ש"ח   

65,732 66,513 אגרות חוב ממשלתיות   

חוב א חרים:    נכסי
57,906 59,518 שאינם ניתנים להמרה  

 123,638 126,031 סה"כ נכסי חוב ס חירים  

-
הפסד  או  לרווח  ערך   שנזקפו ירידות 

)במצטבר(   

ליום  31 במרץ  2020 )בלתי מב וקר(  

עלות מופחתת   הערך בספרים  
אלפי ש"ח   

 33,462  33,375 אגרות חוב ממשלתיות  

חוב א חרים:    נכסי
44,351 41,538 שאינם ניתנים להמרה  

77,813 74,913 סה"כ נכסי חוב ס חירים 

-
הפסד  או  לרווח  שנזקפו ערך   ירידות 

)במצטבר(  

ליום  31 בדצמבר  2020  )מבוקר(  

עלות מופחתת  הערך בספרים  
אלפי ש"ח 

56,606 57,333 אגרות חוב ממשלתיות   

חוב א חרים:   נכסי
57,798 58,619 שאינם ניתנים להמרה  

114,404 115,952 סה"כ  נכסי חוב ס חירים  

-
הפסד  או  לרווח  שנזקפו ערך   ירידות 

)במצטבר(   
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ווישור   חברה לביטוח   בע"מ

 ייםים בינכספיה ותחודה יתתמצל ספחנ  

 ך(שמה) חרותא ותנסיות פינקעשה וטרפי   
 חיריםס אינםש ובח יסכנ)2(   

ליום  31 במרץ  2021 )בלתי מב וקר(  

עלות מופחתת  הערך בספרים  
אלפי ש"ח   

ניתנים  שאינם אחרים חוב נכסי 
להמרה   : 

18,132 18,132
וחייבים,   כהלוואות   מוצגים 

למעט פקדונות בבנקים  

10,022  10,022 פקדונות בבנ קים  

28,154 28,154 החוב שאינם סחירים   הכל נכסי סך

-
הפסד  או  לרווח  שנזקפו ערך   ירידות 

)במצטבר(   

ליום  31 במרץ  2020 )בלתי מב וקר(  

עלות מופחתת הערך בספרים 
אלפי ש"ח 

ניתנים  שאינם אחרים חוב נכסי 
להמרה   : 

12,078
וחייבים,   כהלוואות   מוצגים 

למעט פקדונות בבנקים  

12,078 12,078 החוב שאינם סחירים   הכל נכסי סך

-
או  הפסד  לרווח  שנזקפו ערך   ירידות 

)במצטבר(  

12,078

ליום  31 בדצמבר   2020  )מבוקר(  

עלות מופחתת הערך בספרים
אלפי ש"ח  

ניתנים  שאינם אחרים חוב נכסי 
להמרה   : 

9,906 9,906
וחייבים,  כהלוואות   מוצגים 

למעט פקדונות בבנקים  

9,906 9,906 החוב שאינם סחירים   הכל נכסי סך

-
הפסד  או  לרווח  שנזקפו ערך   ירידות 

)במצטבר(   
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ווישור   חברה לביטוח   בע"מ

 ייםים בינכספיה ותחודה יתתמצל ספחנ  

 ך(שמה) חרותא ותנסיות פינקעשה וטרפי   

 יותנמ)3(   

ליום  31 במרץ  2021 )בלתי מב וקר(  

עלות   הערך בספרים  
אלפי ש"ח   

 15,329  17,373 מניות סחירות  

15,329 17,373 מנ יות   סה"כ

- או  הפסד   שנזקפו לרווח ירידות  ערך
)במצטבר(   

ליום  31 במרץ  2020 )בלתי מב וקר(  

עלות   הערך בספרים 
אלפי ש"ח  

8,223 6,897 מניות סחירות  

13 10 מניות שאינן סחירות  

8,236 6,907 מנ יות   סה"כ

- או  הפסד   שנזקפו לרווח ירידות  ערך
)במצטבר(   

ליום  31 בדצמבר  2020  )מבוקר(  

עלות   הערך בספרים 
אלפי ש"ח   

 14,270 15,813 מניות סחירות  

14,270 15,813 מנ יות  סה"כ

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

 ייםים בינכספיה ותחודה יתתמצל ספחנ  

 ך(שמה) חרותא ותנסיות פינקעשה וטרפי   

 ותרחא ותנסיות פינקעשה)4(  

ליום  31 במרץ  2021 )בלתי מב וקר(  

עלות   הערך בספרים  
אלפי ש"ח   

 21,906 השקעות פיננסיות אחרות סחירות   23,400 

 21,906  23,400 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות  

- או  הפסד   שנזקפו לרווח ירידות  ערך
)במצטבר(   

ליום  31 במרץ  2020 )בלתי מב וקר(  

עלות   הערך בספרים  
אלפי ש"ח   

 5,491  5,013 השקעות פיננסיות אחרות סחירות  

- 23 אחרות שאינן סחירות   

 5,491  5,036 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות  

- או  הפסד   שנזקפו לרווח ירידות  ערך
)במצטבר(   

ליום  31 בדצמבר  2020  )מבוקר(  

עלות   הערך בספרים  
אלפי ש"ח   

השקעות פיננסיות אחרות סחירות   18,684  17,707

- 52 אחרות שאינן סחירות  

 18,736 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות  

-

17,707 

או  הפסד   שנזקפו לרווח ירידות  ערך
)במצטבר(   
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	Page 4
	  אובמ
	  ןוכנ)" weSure" ,  "רושיוו" ," דיגאתה","הרבחה"(   מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו  יניינע  בצמלע ןוירוטקרידה חוד  ץרמב  31   םויבומייתסהש םישדוחה תשולשבולחש יפכ,היקסע תוחתפתהוהרבחהתא רקוס  2021   ץרמ  31   םויל . תרחא תושרופמ ןיוצ םא אלא ,)"חודה  םוי"( 2021 ץרמב  31  םויל  םינכדועמ חודב םינותנה.)" חודה תפוקת"( 2021   יפלע ךורע   חודה.1 981-א"משתה  ,)חוטיב( םייסנניפ םיתורישלעחוקיפהקוחב ותרדגהכחטבמ הניההרבחהרקוס   חודה   .)המאתהב,"תושרה","חקפמה"וא/ו"הנוממה"( ןוכסיחו   חוטיב  ,ןוהה קוש  תושר   לעהנוממה תוארוה  יתפוקתה חודה  םג יוצמ ,וב ןייעמה ידיבש החנהב ךרענ   אוהו
	 דיתע ינפ הפוצ עדימ ,דיתע  ינפ הפוצעדימ  םגללוכ ,התוליעפימוחתוהיקסע ,התוחתפתה ,הרבחה רואיתב  רומאכ  קסועה  ,הז  קרפ   יבגליאדוויתלב עדימ וניהדיתע  ינפ  הפוצ עדימ.)"ךרע  תוריינ קוח"(  1968   -ח"כשתה  ,ךרעתוריינ קוחב  ותרדגהכ  דעומלןוכנ הלש תונווכואהרבחהלש תוכרעהללוכו חודה דעומב הרבחב תמייקה היצמרופניאלע ססובמה ,דיתעה  קלחב  .הזעדיממ תועמתשמה וא תוכרעומה תואצותה ןמ יתוהמ    ןפואב תונוש תויהל תויושע לעופב תואצותה .חודה  תנווכב","הר ובס הרבחה","הכ ירעמ הרבחה" ןוגכ םילימ וליכי  דיתע ינפהפוצ עדימ םיליכמה  םיעטק ,תומוקמהמ  דיתע  ינפהפוצ עדימ  .םירחא  םיחוסינב  םג עיפוי  דיתע  ינפהפ
	3 

	Page 5
	   הרבחהרואית . 1
	  הרבחה יטרפ . 1.1
	    חוטיב   תרבחתויהל הרטמב ,מ"עב רושיוו   םשה תחת,1.1.2018  -ב   הדגאתה   מ"עב   חוטיבל   הרבח   רושיוו    לע הדסונהרבחה .)" תידירביה"(הצפההיצורעלכבו םינושהחוטיבה ימוחתבתלעופה   לארשיב תילטיגיד   ,לשנייולימא  רמ:תוליעפהימוחתב םינש  ברןויסינילעב ,םיסנניפהו חוטיבה תיישעתב םיריכב םילהנמ  ידי   הטילשה ילעב  םגםניהש,הר בחהל"כנמכ  ןהכמה,םי רה ריעצןצינ   רמו  הרבחה ןוירוטקריד ר"ויכןהכמה   יפנעב לועפלןוכסיחו  חוטיבןוהה קוש  תושרמ חטבמ ןוישירהרבחה הלביק  2018   ינויב  20   םויב  .הרבחב   לבגומ( קסעיתבו תורידל ףיקמ חוטיבו  )'גדצוימצע( שוכר  בכרחוטיב  ,הבוח  בכר  חוטיב  - יללכה   חוטיבה  . )דבלב תוריד חו
	  םהב ו לחש םייונישו  הרבחה תוליעפ ימוחת . 1.2
	  ןוכנ ,תלעופ   איהו  2018   ינויב  20   םויבחטבמ ןוישיר   רומאכ   הלבי קש תילארשי  חוטיב תרבח הניההרבחה   םיפנע   השולשב ,חודה    דעומל  ןוכנ ,תדקמתמ  הרבחה  תוליעפ  .לארשיביללכהחוטיבה םוחתב,חודה דעומל    .תוריד  יחוטיבב  רחא יללכ   חוטיב ףנעו   שוכר  בכר  חוטיב  ףנע,הבוח  בכר  חוטיב  ףנע:םיירקיע  הימרפה .הרבחהלשהאלמ תיחוטיב תוליעפלתישילשה הנשה  תא  חתופ  2021   תנשלש  ןושארה ןועברה   הפוקתב   ח"ש   יפלא  30,364 -כל סחיב   ח"ש  יפלא  64,679 -כב המכתסה  חודה תפוקתב וטורב תחוורמה  תוליעפ.בכרה יחוטיב םוחתב  רקיעב הרבחההדקמתה חודה תפוקתב .1 13%-כלשלודיג  ,דקתשאהליבקמה   ןו
	4  

	Page 6
	    הרבחב המקוהש תילטיגידה תיתשתה סיסב לע ,תילטיגיד תוליעפלהקיזילעב   םינכוס תועצמאב  םגחוטיב   הרבחה  לש םינושה תוליעפהימוחת תודוא  םיפסונ םיטרפל  .םינוגראו םיפוגלומ רישי  ןפואב ןכו,םשומ ישל .י תפוקתה חודב אוצמל ןתינ
	  חודה תפו קתב םייתוהמ םיעוריא . 1.3
	    םלועבו ץראב הנורוק ףיגנ תוטשפתה . 1.3.1
	  תמרגנה ,)הימדנפ( תימלוע הפיגמ  תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה  2020   ץרמ  שדוחב   תיברמל טשפתה  רצק ןמז ךותו   ןיסב  הנושארל  ץרפתה   ףיגנה  .(COVID-19)    הנורוק סוריומ  . םלועה יבחרב   שיא ינוילימ  לש םתומלו  םדא  ינב ינוילימ  תורשע  לש םתוקבדיהל  םרג  ,תונידמה   תולכלכה לעףיקעו רישי ןפואב ועיפשהשתובר    תולבגמ וללכ  ,לארשיבןכו   ,םלועב תולשממה    תובוגת   ללכ תריגסוםיעוריאלוטיב ,רצוע ,רגסה  , י תרבח קוחיר ,תוסיטלע תולבגמ  :תוילבולגהו תוימוקמה  תוליעפה םוצמצל ומרג ולא תולבגמ .תואטיסרבינואו רפסיתב  תוברל   ,םיינויח אלהתודסומה   םיקוושב תודח  תודירילו 
	Link

	   םירוטקריד רכש ןוכדע . 1.3.2
	   תדעו תוצלמהל םאתהב ,םירוטקרידה רכשןוכדע  תאתיללכההפיסאההרשיא  2021   ץרמ שדוחב   גורידיפל,אשונב  תונקתל  םאתהב  םניה ונוכדעולומגתה.הרבחה לש ןוירוטקרידהו  תרוקיבה   לומגל  ןוירוטקרידה ר"וי לומגןיבסחיה  .)'אהמר(   תוחודה רושיא דעומלןוכנ  יחכונההרבחה   .םאתהב  ןכדוע םיצ"חד  
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	    קטלבולג םאה תרבח תוינמ לש תירו ביצ  הקפנה . 1.3.3
	    הרבח תויהל   הכפה   איה םאתהבו   הסרובב   קטלבולג   תוינמ   רחסמל   ומשרנ  2021    ץרמ   שדוחב    תעצה   ןפוא(  ךרע   תוריינ   תונקתב   הז    חנומ  תרדגהכ(   ףיקשת   יפ   לע   םיעיקשמל   ועצוה   תוינמה .תי רוביצ   ע"ינ ועצוה םיידסומ םיעיקשמל  רשאכ  )"העצהה   תונקת "(  2007- ז" סשתה  ,) רוביצל   ךרע   תוריינ    תוינמ  ועצוה רוביצלו ,העצהה    תונקתל )1 ()א(11    הנקת   תוארוהל   םאתהב  ,הדיחא    אל    העצה   לש   ךרדב   כ"הס   התנענ   קטלבולג.ה עצהה    תונקתל)ב ()1()א(11   הנקתל   םאתהב,ה דיחא   העצה   לש   ךרדב   ח" ש  5.83   ריחמב ,הלש  
	 ןלפק ןבואר –   ינוציח רוטקריד לש הנוהכ שודיח . 1.3.4
	   ל"כנמ דיקפתל ויונימ  בקע.2018   תנשב התוליעפ  תליחתמ  הרבחב ינוציח  רוטקרידכ  ןהיכןלפק  רמ   תאםייסל ץלאנ ,ץוח רוקימב הרבחהלשורטסונה תועקשה קית  תאתלהנמ  רשא,תוגספ תצובק    תיללכ  הפיסא  2021    ץרמב  22     םויב   המייקתה  ,תוגספ  תצובקב  ודיקפתםויסרואל.הרבחבותנוהכ   ותנוהכ  תאשדח ל  ,ןוירוטקרידה   לש   רותיאה   תדעו   תצלמהל   םאתהב ,טלחוה   התרגסמב ,הרבחה   לש    םאתהב  תאזו,תו עקשהה תדעוו   ןזאמ תדעו,תרוקיב תדעוב רבחוהרבחה   צ"חדכ   ןלפקןבואר  רמ  לש .2 021 ץרמב 22   םויב אוה םג לבקתה רשא,י ונימל הנוממה רושיאל
	  תו ינמ תאצקה דגנכ,ה רבחה תוינמב םאה הרבחה לש ןמוזמב העקשה . 1.3.5
	   לשהאצקהל  הרומתב ,ןמוזמב ח"שינוילימ 5 לש  ךסהרבחל  קטלבולג הריבעה  2021     ץרמב  31   םויב .ן להלש םייניב םיפסכה תוחודל 8 רואיב םג ואר ,הרבחה תוינמ
	    ,םידבו על הרבחה  לשתויצפואו תוינמ  יגוס תאצקה תרשפאמה תרגסמ תינכות . 1.3.6  םיצעו יו הרשמ יאשונ
	  , תרגסמ תינכות  ,תרוקיבה תדעו תצלמהב ,הרבחה ןוירוטקרידץמיא  2021   ץרמב  21   םויב   יאשונ ,םירוטקריד ,םידבועל ,קטלבולגםאה הרבחהלשתויצפואו תוינמיגוס תאצקה תרשפאמה   לש תיללכה הפיסאב  םג אשונה  רשוא  2021  ץרמב  22   םויב.)"םיעצינה "( הרבחה לש םיצעויוהרשמ   הלש תונבה  תורבח  לכו  םאה  תרבחב  םיעצינל  תדעוימה  תינכת  הניההצמואש תינכתה .הרבחה   תוחתפתהבםפתשלו ,הצובקבישונאה ןוהלץירמת רוצילידכב תאזו , )"הצובקה"( הרבחה תוברל   הדעוידי-לעוא קטלבולג  םאה תרבחןוי רוטקרידידי- לעלהונת תינכותה .התחלצהבו הצובקה   הנייהת הרבחה לש םיעצינלהחוכמ  תוקנעה  ךא ,קטלבולג לשןוירוטקרידה
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	  הרש מ יאשונו םירוטקריד חוטיב תסילופ . 1.3.7
	  םאה  הרבחה הרשקתה , הסרובב רוביצל םאההרבחהתוינמ תקפנהרואל ,2021   ראורבפב 28  םויב   ,הרבחבו   קטלבולגב הרשמ יאשונו םירוטקריד  תוירחא  חוטיב תסילופ  תשיכרל  רז חטבמ  םע   תפוקת.) IPO)  רוביצל הנושאר תוינמתקפנהלש    ךילה תוברל ,תירוביצהרבחל  םגהמיאתמה   לובגב,2022   ראורבפב  27   םויל דעו  2021    ראורבפב  28   םוימלחה ,הנשל  הניההסילופב  תורשקתהה  םהשהרשמ  יאשונ תוברל ,הרשמה יאשונ לכל  סחיב ,ב"הרא רלודןוילימ  5   דע לש  תוירחא יוסיכ   הרבחהלשםינגרואה ירושיאלהפופכהרומאה הסילופה תשיכר ,יכןיוצי .הרבחבהטילשילעב   םויב   .תעהתואל  דעהתיהשהסילופה  תאהפילחמ וז   הס
	    םייטפשמ   םיכילה . 1.4
	   םייניב   םייפסכה   תוחודל  7  רואיבהאר ,2 020  לירפאב  27   םויב  השגוהש  תיגוציי  הנעבות   רושיאל השקב   רבדב .ן להל
	  חודה תפו קת רחאל םייתוהמ םיעוריא . 1.5
	   .ןיא
	   תיקסעה הביבסה רואית . 2
	 ילל כ .2.1  
	   )לופהו תינרק  ףסונבו(  חוטיב תורבח  15   ,לארשיב  תולעופ ,חודה םוילןוכנ ,ןוהה  קוש תושר ימוסרפ יפלע   תורבח ללכלשיללכחוטיבב וטורב חוטיבה ימד  ךס,2020   רבמצדב  31  םויל ןוכנ .יללכחוטיבב תוקסועה   ךסל  םכתסה)תורבחהלש  ולוסיחוויד סיסב לע ,חוטיבה תורבח לש םייתנשה תוחודה ינותנ יפל(חוטיבה  .0 .4%  לש רועישב לודיג ,2019 תנשב ח"ש ידראילימ 22.7  -כל סחיב תאזו   ח"ש  ידראילימ 22.8  -כ לש   תנמ  לע תטקונהרבחהש םיעצמאלוהרבחהלשםינושה תוליעפהימוחתב תורחתה תודוא םיפסונ םיטרפ   .יתפוקתה חודב  אוצמל ןתינ   המע  דדומתהל
	  הרבחה תוליעפ לע םילחה חוקיפו תולבגמב  םייוניש .2.2
	   דעוממש הפוקתב ומסרופש םירזוח תוטויטו םירזוח תוברל ,הרבחהלע תולחהןידה תוארוהתיצמת ןלהל    : הרבחהיקסע לעהעפשה םהל   תויהלהיושע ו,חודה םוסרפ דעומל דעו 2020  תנשל יתפוקתה חודה םוסרפ   שדוחב  –    חוטיב  תרבחלש ילכלכ ןועריפ  רשוכ רטשמיוליגו םושייל  תובושתו תולאש  ץבוקל  2  ןוכדע ▪  םינושה םירזוחל תועגונה תונוש תויגוסל ןכדועמ   תובושתו   תולאש   ץבוק הנוממה  םסרפ  2021  יאמ   .חוטיב    תרבח  לש  ילכלכ ןועריפ  רשוכ  רטשמ   יוליגו   םושיי אשונב
	7  

	Page 9
	  2021 -א"פשתה ,)םיתוריש ה   תקפסא   תולע   ןומימ(   םיכרד   תונואת   יעגפנל   םייוציפ   וצ   תטויט   םוסרפ ▪    תקפסא    תולע    אשונב   םייקה    וצה    תא   ןכדעל    העיצמה ,ה טויטה   המסרופ  2021     יאמ    שדוחב  –    הבגש   חוטיבה  ימדמ  12.66%    לש   רועיש  םילוחה   תופוקל   ריבעי   חטבמ   לכש   ךכ ,םיי אופרה   םיתורישה  חוטיבה תליחתךיראתש תוסילופמ לחה תאזו   םויכ   םייקש   יפכ ,9.4%   לש   רועיש   םוקמב ,שדו ח  ידימ    םיתוריש  ןתמל   תוירחאה   רבדב   םייקה   רדסהה   רבדב   םיפסונ   םיטרפל .2022  ראוניב  1-מלחה םהלש    וצה תטויטתא תדמולהרבחה .יתפוקתה   חודל 'א 
	Link
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	  חודה תפו קתב  תילכלכ ורקאמהו תיקסעה הביבסב תויוחתפתה . 2.3
	   יקסע לע םיכילשמ םלועבו ץראב ןוהה  יקווש תואושתוילארשיה  קשמהלשינוחטיבהויטילופה ,ילכלכה ובצמ   יפקיהב  ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אובל תולוכי ,ולא תוכלשה .םינוש םימוחתב התוליעפ תואצותו   הרבחה   ןוכיסל רבעמ .הרבחה לש תועקשהה קית תואושתבו הרבחל תושגומה חוטיבהתועיבת ףקיהב  ,תוריכמה  םינושה םידדמב םייונישמ םיעבונה ,םלועבו ץראבןוהה יקוושב םינוכיסל םגהרבחההפושח ,יחוטיבה .ךרע ה תורייניריחמבו  תמרגנה ,)הימדנפ(  תימלוע  הפיגמ  תוצרפתה לעימלועה תואירבה ןוגרא זירכה,2 020  ץרמ שדוחב  , ליעל רומאכ   .םלועה יבחרב םינוילימ לש םתומלו  םדאינב ינוילימ תורשע  לש םתוקבדיהל איבהש ,הנורוקה ףיגנמ   תולשממה ת
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	/ 20201-3 
	1-3/2021
	דדמה 

	)10.9%( 
	)10.9%( 
	(21.0%)
	7.0% 
	"ת דדמא 35 

	)3.0%( 
	)3.0%( 
	(21.0%)
	6.1% 
	"ת דדמא 125 

	0.8% 
	0.8% 
	(4.5%) 
	0.3% 
	"גא דדמכ חללי 


	  םיצירמת רואל ,יתועמשמ ןפואב תולעלוכישמה   םלועב  תונידמהמ קלחב תוינמהיקווש ,חודה רושיא דעומל   ותשוהש  תולבגהה תרסה  רחאל  תילכלכה  תוליעפה  תוששואתהל ליבקמבו  םינוש  םייראטינומו  םיילאקסיפ   תומגמה תודוא םיטרפל ו הנורוקה  רבשמלש  תוירשפא תוכלשה תודוא םיטרפ  . הנורוקה ףיגנ   תוצרפתה  ןיגב .י תפוקתה חודב  אוצמל ןתינ   הרבחהלשהתויחוורו התוליעפלעןתעפשהו חוטיבה ףנעב תויללכה
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	  דיגאתה יקסע בצמל ןוירוטקרידה ירבסה .3 
	  י פסכה בצמה תיצמת .3.1 
	:) ח"ש יפלאב( 2021  תנשלש ןושארה ןועברל םייפסכה תוחודהמ םיירקיע םיינזאמ םינותנ ןלהל
	31 רבמצדב 2020 
	31 רבמצדב 2020 
	31 רבמצדב 2020 
	רועיש ונישהי )%( 
	31 רמבץ 2020
	31 רמבץ 2021 

	םיסכנ 
	םיסכנ 

	160,407 
	160,407 
	97% 
	98,934 
	194,958 
	קשהעתו פינסניתו 

	210,841 
	210,841 
	100% 
	131,890 
	263,667 
	סכנב יטיחו שמהנ 

	60,742 
	60,742 
	300% 
	20,703 
	82,824
	זממונםי שוווזמ המונםי 

	28,680 
	28,680 
	)8%( 
	30,551
	27,950 
	כרבק שווע וסכנב םיתלי משחויםי 

	11,457 
	11,457 
	31% 
	11,184 
	14,687 
	האצוכר תושיה נחדתו 

	18,174 
	18,174 
	4% 
	30,679 
	31,793
	סכנא םירחםי 

	וההו ןחתבייתויו 
	וההו ןחתבייתויו 

	37,889 
	37,889 
	38% 
	32,385 
	44,693
	ןוה צעימ 

	272,238 
	272,238 
	103% 
	168,424 
	341,997 
	החתיביב תוגין חזוב יטיחו אשית םנלוישת יאוה 

	162,729 
	162,729 
	80% 
	117,172 
	210,478 
	כזםיא וירתתו כזתו (כהוללםי פידקונתו טבמחי שמהנ ומרפהי שארמ) 

	17,445 
	17,445 
	214% 
	5,960 
	18,711
	החתיביויתו ארחתו 

	490,301 
	490,301 
	90% 
	323,941 
	615,879
	כ ךסל ןזאמה 


	   יפלא  615,879   -ב    חודה םויל   םכתסהש ,הרבחהןזאמ  ךסב   יתועמשמ  לודיגלהאיבה הרבחה  תוליעפב   החימצה  31   םויל   ןזאמה  ךסל סחיב לודיגה.90 %   לש   הילע  ,2020    ץרמב  31   םויל    ח"ש יפלא  323,941   -ל   סחיב ,ח"ש  .26 %  -כוניה ,ח"ש יפלא 490,301   - ב םכתסהש ,2020  רבמצדב   ץרמב  31   םויל   ח"ש  יפלא  98,934   –   ל  סחיב   ח"ש   יפלא  194,958- ב ומכתסה   חודה  םויל  תויסנניפה   תועקשהה   . 21%- כ לש לודיג,2 020  רבמצדב 31  םויל   ח"ש  יפלא 160,407 -כל סחיבו 97%   - כ לש לודיג ,2020  ץרמב  31   םויל ח" ש יפלא  20,703   -ל סחיב  , ח" ש
	   יפלא  615,879   -ב    חודה םויל   םכתסהש ,הרבחהןזאמ  ךסב   יתועמשמ  לודיגלהאיבה הרבחה  תוליעפב   החימצה  31   םויל   ןזאמה  ךסל סחיב לודיגה.90 %   לש   הילע  ,2020    ץרמב  31   םויל    ח"ש יפלא  323,941   -ל   סחיב ,ח"ש  .26 %  -כוניה ,ח"ש יפלא 490,301   - ב םכתסהש ,2020  רבמצדב   ץרמב  31   םויל   ח"ש  יפלא  98,934   –   ל  סחיב   ח"ש   יפלא  194,958- ב ומכתסה   חודה  םויל  תויסנניפה   תועקשהה   . 21%- כ לש לודיג,2 020  רבמצדב 31  םויל   ח"ש  יפלא 160,407 -כל סחיבו 97%   - כ לש לודיג ,2020  ץרמב  31   םויל ח" ש יפלא  20,703   -ל סחיב  , ח" ש
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	  ץרמב  31    םויל   המאתהב   ח"ש   יפלא  117,172   -ו   ח"ש  יפלא  168,424   -ל   סחיב ,המ אתהב   ח"ש   יפלא  210,478   -ו  .2020   רבמצדב 31  םויל , המאתהב   ח"ש  יפלא 162,729  -ו   ח"ש  יפלא 272,238   -ל  סחיבו  2020    יפלא 30, 551  -ל  סחיב , ח"ש יפלא 27,950  -ב םכתסה    חודה  םויל םיישחומ יתלבה  םיסכנהו  עובקה שוכרה  ךס   תופוקתה ןיב  םימוכסב  הדיריה.2 020  רבמצדב   31  םויל   ח"ש  יפלא  28,680  -ל סחיבו  2020  ץרמב  31   םויל   ח"ש   .הפ וקתל  תופטוש תחפ תואצוה םושיר לשב רקיעב תעבונ
	  ןוה תושירדו ןוה . 3.2
	  .2 020   רבמצדב  31   םויל   ח"ש  יפלא  37, 889-ל סחיב  , ח"ש  יפלא  44,693   וניה   חודה  םויל הרבחה   לש ימצע    ןוהה  הפוקתב  סמ רחאל  ללוכ   חוורו  ח"שיפלא  5,000  ךסב   תוינמ ןוהתקפנהמ   עבנ  חודה תפוקתב  ימצעה  ןוהב   לודיגה   יפלא  54,693   וניהחודה  םוילהרבחבןוהה תונקת יפלע בשוחמה םייקה   ןוהה ךס  .ח"ש יפלא  1,804    לש  ךסב   דבור בכרומ  ינשמ  ןוה  ללוכ בשוחמה םייקה ןוהה ךס(  2020    רבמצדב  31   םויל ח"ש יפלא  47,889   תמועל ח"ש   ןכו   יתפוקתה חודב  אוצמל ןתינהחדנה  תובייחתהה  בתכ תודוא םיפסונ םיטרפ  ,   )ח"ש יפלא  10,000   לש  ךסב  2
	Link
	Link

	Link

	    תורחא תויובייחתה . 3.3
	  31   םויל  ח"ש יפלא  5,960   –  להאוושהב,ח "ש יפלא  18,711   -בומכתסה   חודה   םויל תורחאה  תויובייחתהה    חודה   םויל   תורחאה תויובייחתהב לודיגה רקיע .2020   רבמצדב  31   םויל  ח"ש יפלא  17,445   –  לו  2020   ץרמב   ינוילימ  10    ךסבקנבל החדנ תובייחתה  בתכתקפנה מעבנ  2020   ץרמב  31    םוילתורחאה תויובייחתהה   תמועל   .ןלהל  םייניב םייפסכה  תוחודל  'ג 6  רואב האר םיפסונ םיטרפל.2020   רבמצדב 28 םויב ח"ש
	   דנדיבי ד . 3.4
	 . דנדיביד קלוח אל חודה תפוקתב
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	  תוימרפ  תוחתפתה .3.5
	 :) ח"ש יפלאב(  הרבחב ריישו וטורב תוימרפה ירוזחמ תוחתפתה לע םינותנ
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	רועיש שהיוני
	1-3/2020
	1-3/2021 

	תוימרפ 
	תוימרפ 

	237,980 
	237,980 
	7% 
	87,702 
	93,503 
	מרפיתו רבטוו 

	67,554 
	67,554 
	12% 
	23,110 
	25,985 
	מרפיתו שבירי 

	והש תוימרפורוחו 
	והש תוימרפורוחו 

	187,591 
	187,591 
	113% 
	30,364 
	64,679 
	מרפיתו רבטוו 

	51,096 
	51,096 
	146% 
	7,611 
	18,731 
	מרפיתו שבירי 


	 :) םיזוחא  /ח "ש יפלאב( ריישו וטורב חוטיבה ימוחת יפל תוימרפה ירוזחמ תוחתפתה לע םינותנ תוגלפתה
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	רועיש שהיוני )%( 
	1-3/2020
	1-3/2021 

	הבוח בכר 
	הבוח בכר 

	195,239 
	195,239 
	5% 
	63,540 
	66,920 
	מרפיתו רבטוו 

	49,596 
	49,596 
	12% 
	13,281 
	14,833 
	מרפיתו שבירי 

	שוכר בכר 
	שוכר בכר 

	42,352 
	42,352 
	9% 
	24,145 
	26,379 
	מרפיתו רבטוו 

	17,819 
	17,819 
	13% 
	9,826 
	11,084 
	מרפיתו שבירי 

	כליל ארח תוריד() 
	כליל ארח תוריד() 

	389 
	389 
	17 
	204
	מרפיתו רבטוו 

	139 
	139 
	3 
	68
	מרפיתו שבירי 

	כ"הס 
	כ"הס 

	237,980 
	237,980 
	7% 
	87,702 
	93,503 
	מרפיתו רבטוו 

	67,554 
	67,554 
	12% 
	23,110 
	25,985 
	מרפיתו שבירי 
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	 :םייק סע םינותנו )ח "ש יפלאב( ריישו וטורב תוחוורומה תוימרפה תוגלפתה
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	ה רועישיוניש )%( 
	1-3/2020 
	1-3/2021 

	הבוח בכר 
	הבוח בכר 

	152,709 
	152,709 
	129% 
	23,435 
	53,785 
	מרפיתו השרווחורב וטוו 

	36,819 
	36,819 
	193% 
	4,813 
	14,130 
	מרפיתו השרווחושב וירי 

	שוכר בכר 
	שוכר בכר 

	34,730 
	34,730 
	56% 
	6,909 
	10,768 
	מרפיתו השרווחורב וטוו 

	14,230 
	14,230 
	63% 
	2,794 
	4,564 
	מרפיתו השרווחושב וירי 

	91% 
	91% 
	16% 
	83% 
	96% 
	Loss Ratio רבטוו 

	44% 
	44% 
	5% 
	42% 
	44% 
	Loss Ratio שבירי 

	118% 
	118% 
	13% 
	106% 
	120% 
	Combined Ratio רבטוו 

	98% 
	98% 
	5% 
	84% 
	88% 
	Combined Ratio שבירי 

	יבוטכ חליל ארח 
	יבוטכ חליל ארח 

	152 
	152 
	530% 
	20 
	126
	מרפיתו השרווחורב וטוו 

	47 
	47 
	825% 
	4 
	37
	מרפיתו השרווחושב וירי 

	כ"הס 
	כ"הס 

	187,591 
	187,591 
	113% 
	30,364 
	64,679 
	מרפיתו השרווחוו רבטוו 

	51,096 
	51,096 
	146% 
	7,611 
	18,731
	מרפיתו השרווחוו שבירי 


	  הנשה  לשןושארה  ןועברב   וטורב תוימרפה.תוליעפה   ימוחת   לכב   חומצל   הרבחה    הכישמה חודה    תפוקתב  וטורב וחוורוהש תוימרפה.דקתשא ליבקמה  ןועברב  ח"שיפלא 87,702   תמועל ח"ש יפלא 93,503   - ל  ומכתסה   לודיג ,דקתשא  ליבקמה  ןועברב   ח"ש  יפלא  30,364   לש  ךסתמועל,ח "ש  יפלא  64,679   - לומכתסה חודה תפוקתב  רועיש  שוכר  בכר ףנעבו  129%   -כ וניההבוח  בכר ףנעבוטורב  וחוורוהש  תוימרפב לודיגה רועיש  .1 13%-כ לש  .56%-  כב םכתסה לודיגה
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	  תוליעפה תואצות תריקס . 3.6
	  :) ח"ש יפלאב( 2021   תנש לש ןושארה  ןועברל םייניב דספהו  חוורתוחודמ םיירקיע םינותנ ןלהל
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	1-12/2020 
	1-3/2020 
	1-3/2021 

	2,844 
	2,844 
	)5,319( 
	2,294
	רוו( חהדספ) בעףנ פעילב תויטובכר ח חוהב 

	474 
	474 
	)241( 
	901
	רוו( חהב )דספעףנ פעילב תויטוכר בכר חשו 

	)87( 
	)87( 
	)31( 
	)22(
	רוו( חהדספ) בעףנ פעילכר תושו ד( רחארי)תו 

	3,231 
	3,231 
	)5,591( 
	3,173
	הסכ" רווח (הדספ – ) תבםוח הפעילתוביטחו כללי 

	םיטירפ שלי אוסחו גמלזיר עפתולי 
	םיטירפ שלי אוסחו גמלזיר עפתולי 

	196 
	196 
	)1,255( 
	270
	רוחוםי ה(דספמ )םיקשהעתו טנו 

	452 
	452 
	97 
	149
	האצותו ההנלה כולליתו 

	251 
	251 
	66 
	181
	האצוומ תמיון 

	2,724 
	2,724 
	)7,009( 
	3,113
	כ"הס רווח ה(דספ) וכלפל לנםיסמ י 

	1,992 
	1,992 
	)2,237( 
	1,309
	סמםי על כהסנ( הבטהמ ת)ס 

	732 
	732 
	)4,772( 
	1,804
	רוו( חהדספ) כולל לקתופה 


	  ללוכה)דספ הה( / חוורהו הפוקתל)דספ ה( / חוורה תוחתפתה . 3.6.1 
	   יפלא  3,173   –   ב  2021  תנש  לש ןושארה  ןועברב   םכתסה יללכ חוטיב רזגמב תוליעפה  ימוחתמ   חוורה   . דקתשא הליבקמה הפוקתב  ח"ש יפלא 5, 591   לש  דספה תמועל,ח "ש   יפלא  7,009   לש  דספה תמועל  , ח"ש  יפלא  3,113   לש  ךסב חודה תפוקתב  םכתסה  סמינפל  ללוכה   חוורה  . דקתשא הליבקמה הפוקתב  ח"ש   הפוקתב    ללוכ   דספהל סחיב   ח"ש  יפלא  1,804   -ב  םכתסה   חודה תפוקתב  סמ רחאל ללוכה  חוורה   חוורמ האצותכ  רקיעב עבנ חודה תפוקתב  חוורל רבעמה.ח "ש יפלא  4,772   לש דקתשא הליבקמה    ח"ש   יפלא  7,502   -כ   לש   תועקשהמ   דספהל   סחי ב  ח
	Link
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	  יללכה חוטיבה תרגסמב תוליעפה ימוחת . 3.6.2
	  63,540    תמועל,ח " ש יפלא  66,920   -ב   ומכתסה   חודה תפוקתב   וטורב   תוימרפה  -הבוח  בכר .3.6.2.1    וטורב   ו חוורוהש   תוימרפה  . 5%  –כ לש לודיג  ,דקתשא  הליבקמה  הפוקתב   ח"ש  יפלא הליבקמה הפוקתב   ח"ש   יפלא  23,435    תמועל   ח"ש  יפלא  53,785   -ב   ומכתסה   חודה  תפוקתב   ח"ש יפלא  14,833 -ב  ומכתסה   חודה תפוקתב   ריישב   תוימרפה  .129%  – כ  לשלודיג  ,דקתשא    תוימרפה  . 12%  –   כלש לודיג, דקתשא  הליבקמה הפוקתב   ח"ש  יפלא  13,281   תמועל   ח"ש יפלא  4,813   תמועל  ח"ש יפלא  14,130   -ב  ומכתסה   חודה תפוקתב   ריישב   וחו
	  24,145   תמועל , ח"ש יפלא 26,379   -ב  ומכתסה  חודה  תפוקתב   וטורב  תו ימרפה–  שוכר בכר . 3.6.2.2   וטורב   וחוורוהש   תוימרפה  .9%  –  כלשלודיג  ,דקתשא  הליבקמה  הפוקתב   ח"ש יפלא  הליבקמה הפוקתב   ח"ש  יפלא  6,909    תמועל   ח"ש   יפלא  10,768   -ב   ו מכתסה   חודה תפוקתב   ח"שיפלא  11,084 -ל  ו מכתסה   חודה תפוקתב   ריישב   תו ימרפה  .56%  – כ לשלודיג  ,דקתשא    תוימרפה  .13%  – כלשלודיג,דקתשא הליבקמה הפוקתב  ח"שיפלא  9,826  תמועל   ח"ש  יפלא  2, 794  תמועל  ח"ש יפלא  4,564   -ל  ומכתסה   חודהתפוקתב   ריישב   וחוורוהש   עבנ  ליעל רומא
	   תוימרפה  ומכתסה   חודה תפוקתב  .םיחינזהז ףנעב תוליעפהיפקיה  -רחא   יללכ חוטיב . 3.6.2.3   ללוכה  דספהה  . דקתשא הליבקמה הפוקתב   ח"ש  יפלא  17   -ל סחיב   ח"ש  יפלא  204   -ב  וטורב   תוליעפ ףקיה מ  עבנ  דספהה  . דקתשא הליבקמה הפוקתל המודב  , ח"ש  יפלא  22   -ב  םכתסה .הז  םוחתל תוסחוימה   תועובקה תואצוהה תא  הסיכ  אלרשא ךומנ
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	   תוליעפ ימוחת םיווהמ םניאש  תורחאתואצוהו תוסנכה . 3.6.3    ימוחתלופקזנ אלש תויללכו  הלהנה  תואצוה   וללכ  ,חוטיבה יקסע תרגסמב  וללכנ  אלש תורחא    תואצוה  , דקתשא הליבקמ הפוקתב  ח"ש יפלא 97  תמועל ח"ש  יפלא 149  -ב  חודה  תפוקתב   ומכתסה ש,תוליעפ    הליבקמה  הפוקתב ח"ש יפלא 66 ל סחיב ח" ש יפלא 181  -ב חודה תפוקתב ומכתסהשןומימ תואצוהו   בתכ ןיגב תמלושמה   תיבירהמ  עבנ   דקתשאל   סחיב   חודה תפוקתב  ןומימהתואצוהבלודיגה  . דקתשא   הרבחההמשר   חודה תפוקתב  . ליעל 3.3   ףיעסב טרופמכ  2020    רבמצד   שדוחב   קפנוהש  החדנ  תובייחתה  תועקשהמ םידספהל 
	  תועקשהמ )םידספה(   םיחוור . 3.6.4
	2020 
	2020 
	2020 
	1-3/2020 
	1-3/2021 

	2,197 
	2,197 
	)7,502( 
	2,997
	רוחוםי ה(דספמ )םיקשהעתו, טנו 


	  תועקשהמ םידספה  תמועל   ח"ש  יפלא  2,997    לש  ךסבתועקשהמ   םיחוור  הרבחה המשר  חודה תפוקתב ומכתסה  2020   תנש לכב תועקשהמ תוסנכהה . דקתשא  הליבקמה  הפוקתב  ח"ש   יפלא  7,502    לש  ךסב   תוצרפתהמ העפשוה  2020   תנשב   תועקשהמ תוסנכהב הלודגה תויתדונתה .ח"ש יפלא  2,197   לש  ךסב   ףיגנ תוצרפתה   ןיינעב   ףסונ  טוריפל(   םלועבו ץראב ןוהה יקווש לע העיפשה  רשא,הנורוקה תפגמ  חודב האר  2020   תנשב תועקשהמ תוסנכה  רבדב טוריפ.ם ייפסכה תוחודל'ה 1  רואיב האר   הנורוקה  .) יתפוקתה
	  תוליזנו םינמוזמה םירזת .3.6.5   יפלא  60,742   תמועל,ח" ש יפלא  82,824   – ב  המכתסה חודה םויל  םינמוזמה יוושו םינמוזמה   תרתי  –    ב ומכתסה חודה  תפוקתב תפטוש תוליעפמ ועבנש םינמוזמה    ימירזת  .2 020   רבמצדב  31   םויל ח"ש  809    -  ב   ומכתסה   העקשה   תוליעפל   חווידה    תפוקתב   ושמישש   םינמוזמה   ימירזתו   ח"ש יפלא  17,994    תאצותכ רקיעב(   ח"ש   יפלא  4,897   –    בומכת סה  ןומימ תוליעפמ  ועבנש םינמוזמה  ימירזת  . ח" ש  יפלא .ל יעל 1.3.5  ףיעס םג האר ,)ח"ש ינוילימ 5  ךסב םאה תרבחל  תוינמ ןוה תקפנהמ
	 ןומימ תורוקמ .3.6.6   ינשמ ןוהמו  )1    דבור ןוה(  יסיסב  ינושאר ןוה ל  םיקלוחמה   םיימצע תורוקממ תונמוממ הרבחה תולועפ   יאקנב דיגאתל   החדנ תובייחתה  בתכ תקפנה  תועצמאב   סייוג בכרומה ינשמה ןוהה.) 2  דבור ןוה(  בכרומ   ינשמ   ןוהכ   ל"נה    תובייחתהה    בתכב   הרכה    ןיינעל   ןידב    םיעובקה    תונורקעל   םאתהב   ךרענ  ו חסונש   םאה  תרבח הריבעה   הנשה  ץרמ שדוח  ףוסב  ,הרבחה תחימצ ךשמהב ךומתל תנמ לע  ,ףסונב  . בכרומ   ימצעה הנוה לדג  םאתהב  . הרבחה  תוינמ לש  האצקהל הרומתב ,ןמוזמב ח"ש  ינוילימ  5   לש  ךס הרבחל .ן להלש םייפסכה תוחודל 5  רואיבו ליע
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	   יוליגהו יפסכה חווידה לע תימינפה הרקבהו הרבחה  הלביקש תולקה . 4
	  רטשמ םושייו רוביצל ןובשחו ןיד אשונב ןוהה קוש תושרמ הרבחה הלביקש תולקה . 4.1   יסנבלוס
	   ןוהה קוש תושרמ תומייוסמ תולקה הלביקהרבחה ,לארשיבחטבמכ לועפלןוישיר תלבק ךילהמ קלחכ   תוחודה ךיראתל  . )2018  ינויב  20   - ןוישירה תלבק  םוי(   ףקותל ןוישירה תסינכ דעוממ  , תונוש תופוקתל   :ןלהל כןניהורתונשתוירקיעה תולקהה םייפסכה   יוליגה  הנבמ  2017-1-20   רזוחל  םאתהב ילכלכןועריפ  רשוכ  סחיחודלע  הנושארל  תרוקיבה  תייחד   ססובמ ילכלכןועריפ רשוכ  רטשמאשונבחוטיבה תורבח לש טנרטניאה רתאבו יתפוקתה חודב שרדנה   רשוכ סחיב   הרבחה  תדימע ךות,2021   רבמצדב  31   ינותנ לע הנושארל השעית איהש  ךכ,Solvency II   חוויד ןוהה קוש  תושרל  ריבעת    הרבחה הנושארל  תרוקיבה םושייל  דע.תוחפ
	  יוליגהו  יפסכה חווידה לע תימינפה הרקבה תויביטקפא . 4.2
	  ,הז חודבהסוכמה הפוקתה םותל ,וכירעה,הרבחהלש םיפסכה לה נמול"כנמה  םעףותישב,הרבחה  תלהנה   לה נמוהרבחהל"כנמ  ,וז הכרעה סיסב לע.הרבחהלשיוליגה יבגל םילהנהותורקבה לש תויביטקפאה  תא   תנמלע תויביטקפאןנההרבחה לשיוליגה  יבגל םילהנהו תורקבה  וזהפוקת םותל יכוקיסה הלש םיפסכה   ןידה תוארוהל םאתהבינועברהחודב תולגל תשרדנ הרבחהש עדימה לעחוודלו  םכסל,דבעל ,םושרל   . ולא תוארוהב עבקנש דעומבו  ןוהה קוש תושר לע הנומהה  עבקש חווידה תוארוהו   הרקבב יונישלכעריא  אל  2021    ץרמ ב  31  םויב  םייתסמה    ןועברה  ךלהמב  :יפסכ חווידלע תימינפהרקב   לע ,יתוהמ ןפואב עיפשהל  יופצש  ריבס
	17 

	Page 19
	 )c ertification(הרהצה :יכ  ריהצמ ,םירה ריעצ ןצינ ,ינא  31.3.21   םויב  םייתסהש  ןועברל  )"הרבחה" :ןלהל(  מ"עב חוטיבל  הרבח  רושיוו לש  ינועברה חודה  תא יתרקס .1   .)" חודה" :ןלהל( תיתוהמ הדבוע לש גצמ וב  רסחאלו תיתוהמ הדבוע לש ןוכנ  אל גצמלכ ללוכ וניא חודה ,יתעידי לע ססבתהב .2   הפוקתל סחייתהב םיעטמ ויהי  אל,םיגצמ םתוא  וללכנ ןהב תוביסנה רואל  ,וב  וללכנש םיגצמהש  ידכ ץוחנה   .חודב הסוכמה  לכמ ,תואנ ןפואב םיפקשמ ,חודב  לולכה רחא יפסכ עדימו םיינועברה םייפסכה  תוחודה ,יתעידי לע ססבתהב .3   לש   םינמוזמה ימירזתו ,ימצעה ןוהב םייונישה ,תולועפה  תואצות ,יפסכה בצמה  תא,תוית
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	 )c ertification(הרהצה  :יכ ריהצמ ,בודנקלומיסוי ,ינא  31.03.21   םויב םייתסהש ןועברל)"הר בח" :ןלהל(   מ"עבחוטיבל הרבח רושיוו לשינועברה חודה  תא יתרקס . 1  .)" חודה" :ןלהל(  תיתוהמ הדבועלש גצמוב  רסח אלותיתוהמ הדבועלשןוכנ  אל גצמ לכללוכ וניאחודה  ,יתעידי לע ססבתהב . 2  הפוקתל סחייתהבםיעטמ ויהי  אל ,םיגצמ םתואוללכנ ןהב תוביסנה רואל ,וב וללכנש םיגצמהשידכ ץוחנה . חודב הסוכמה  לכמ ,תואנןפואב םיפקשמ חודבלולכה רחאיפסכעדימו םיינועברה םייפסכה  תוחודה ,יתעידילע ססבתהב . 3  לש םינמוזמה ימירזתו ימצעה ןוהב םייונישה ,תולועפה תואצות ,יפסכה בצמה  תא,תויתוהמה תוניחבה   .חודב םיסוכמה תופ
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	  ןיק ייח ךמוס  KPMG    םוינלימה לדגמ  609   ראוד את, 17  העבראה בוחר 6100601   ביבא לת  03  684   8000  
	   םירקבמה ןובשחה יאור לש הריקס חוד   מ"עב חוטיבל הרבח רושיוו לש תוינמה ילעבל
	  אובמ    בצמ ה  לע  יתיצמתה  חודה  תא  ללוכה ,) הרבחה –   ןלהל( מ" עב  חוטיבל  הרבח  רושיוו  לש  ףרוצמה  יפסכה  עדימה  תא  ונרקס   ם ינמוזמה   ימירזתו   ןוהב   םייוניש  ,ללוכה   חוורה  , דספהו  חוור   לע   םייתיצמתה  תוחודה   תאו  2021   ,ץרמב  31    םויל   יפסכה   י פסכ   עדימ   לש   הגצהלו   הכירעל   םיארחא   הלהנההו   ןוירוטקרידה  .ךיראת  ותואב   המייתסהש   םישדוח   השולש  לש   הפוקתל   י וליגה   תושירדל   םאתהבו  ," םייניב   תופוקתל   יפסכ   חוויד IAS 34  " ימואלניב   תואנובשח   ןקתל   םאתהב   וז   םייניב   תפוקתל-א"משתה  ,)חוטיב(   םייסנניפ   םיתוריש   לע  
	   הריקסה  ףקיה    י פסכ   עדימ   לש   הריקס"   רבדב   לארשיב   ןובשח   יאור   תכשל   לש  2410   )לארשי(   הריקס  ןקתל   םאתהב   ונתריקס   תא   ונכרע   ת בכרומ   םייניב   תופוקתל  יפסכ   עדימ   לש   הריקס  ." תושיה   לש   רקבמה   ןובשחה   האור   ידי   לע   תכרענה   םייניב   תופוקתל.םירחא  ו   םייטילנא   הריקס   ילהנ   םושיימו  , םייאנובשחהו   םייפסכה   םיניינעל   םיארחאה   םישנא   םע   רקיעב  , םירוריבמ  ךכ יפלו   לארשיב   םילבוקמ  תרוקיב   ינקתל   םאתהב   תכרענה תרוקיב   רשאמ  תרכינ   הדימב  הפקיהב   תמצמוצמ   הניה   הריקס   םאתהב  . תרוקיבב   םיהוזמ   ת ויהל   םילוכי   ויהש  
	  הנקסמ    ת וניחבה   לכמ  , ךורע   וניא   ל"נה    יפסכה   עדימהש   רובסל   ונל    םרוגה   רבד   ונביל   תמושתל   אב   אל   ונתריקס   לע   ססבתהב,ןוהה    קוש  לע   הנוממה  ידי  לע  ועבקנש  יוליגה תושירדל  םאתהבו IAS 34   ימואלניב תואנובשח   ןקתל  םאתהב,תויתוהמה . 1981 -א"משתה ,) חוטיב(  םייסנניפ  םיתוריש  לע  חוקיפה  קוחל  םאתהב  ןוכסיחו  חוטיב
	  ןיקייח  ךמוס  ןובשח  יאור  2021   יאמב 30 
	  תופנוס מה   תויאמצע  תומריפ מ  בכרומה KPMG    לש  ילבולגה  ןוגרא ב   הרבח  המריפ ו  לארשי ב המושר   תופתוש , ןיקייח ךמוס  KPMG    תוירחאב  תלבגומ  תיטרפ  תיטירב  הרבח , KPMG  International  Limited    - ל 
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	  יפסכ ה בצמה  לע םייניב   תו ח וד
	Table
	TR
	נכםיס 

	םויל2020  רבמצדב31 
	םויל2020  רבמצדב31 
	םויל2020  ץרמב31 
	 םויל2021  ץרמב31 

	 רקובמ
	 רקובמ
	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא
	 רואב

	22,952 
	22,952 
	24,862 
	22,453 
	 םיישחומ יתלב םיסכנ
	 םיישחומ יתלב םיסכנ


	-
	-
	2,719 
	-
	םיחדנ םיסמ יסכנ

	11,457 
	11,457 
	11,184 
	14,687 
	 תוחדנ השיכר תואצוה

	5,728 
	5,728 
	5,689 
	5,497 
	 עובק שוכר

	210,841 
	210,841 
	131,890 
	263,667 
	 הנשמ חוטיב יסכנ

	-
	-
	396 
	-
	םיפטוש םיסמ יסכנ

	9,025 
	9,025 
	10,474 
	12,732 
	 הבוח תורתיו םיבייח

	9,149 
	9,149 
	17,090 
	19,061 
	 הייבגל תוימרפ

	TR
	6 
	 תורחא תויסנניפ תועקשה

	115,952 
	115,952 
	74,913 
	126,031 
	 םיריחס בוח יסכנ

	9,906 
	9,906 
	12,078 
	28,154 
	 םיריחס םניאש בוח יסכנ

	15,813 
	15,813 
	6,907 
	17,373 
	 תוינמ

	18,736 
	18,736 
	5,036 
	23,400 
	 תורחא

	160,407 
	160,407 
	98,934 
	194,958 
	 תורחא תויסנניפ תועקשה לכהךס

	60,742 
	60,742 
	20,703 
	82,824 
	 םירחא םינמוזמ יוושו םינמוזמ

	490,301 
	490,301 
	323,941 
	615,879 
	 םיסכנה לכךס


	 .םיי ניב  םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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	  יפסכ ה בצמה  לע םייניב   תו ח וד
	Table
	TR
	  תו יובייחתהו ןוה

	   םויל2020  רבמצדב 31
	   םויל2020  רבמצדב 31
	   םויל   2020  ץרמב 31
	   םויל    2021   ץרמב  31 

	  רקובמ
	  רקובמ
	  רקובמ יתלב 
	  ר קובמ יתלב 

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא
	  רואב

	TR
	  ןו ה

	 1  
	 1  
	1  
	 1  
	  תוינמ  ןוה

	 41,200  
	 41,200  
	 41,200  
	 46,200 
	  תוינמ לע הימרפ

	 ) 3,312( 
	 ) 3,312( 
	(8,816) 
	 ) 1,508 ( 
	  )דספה( םיפדוע תרתי

	 37,889 
	 37,889 
	 32,385  
	 44,693  
	  ןוהה  לכ ךס

	TR
	  תוי ובייחתה

	 272,238 
	 272,238 
	 168,424 
	341,997 
	  ייולת םניאש חוטיב יזוחןיגב תויובייחתה  ה אושת

	 1,023  
	 1,023  
	 993  
	 1,002  
	  וטנ ,םידבועל תובטה לשב תויובייחתה

	 1,188  
	 1,188  
	 - 
	 1,309  
	  םיחדנ םיסמ ןיגב תויובייתחה

	 396  
	 396  
	 - 
	 1,577  
	  םיפטוש םיסמןיגב תויובייחתה

	 162,729  
	 162,729  
	 117,172  
	 210,478 
	  תוכז  תורתיו םיאכז

	 14,838  
	 14,838  
	 4,967  
	 14,823  
	  'ג6 
	  תויסנניפ תויובייחתה

	 452,412  
	 452,412  
	291,556 
	 571,186  
	  תוי ובייחתהה לכךס

	 490,301 
	 490,301 
	 323,941  
	 615,879  
	   תויובייחתההוןוההלכךס


	 .םיי ניב  םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה  םירואבה
	  בו דנקלומ יסוי  םירה   ריעצ ןצינ   ל שנייו לימא  םיפ סכ להנמ   ל "כנמ   ןו ירוטקרידה ר"וי   2021   יאמב 30  :םייפסכה תוחודה רושיא ךיראת 
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	ל לוכ דספהו חוורו דספהו חוור לע םייניב   תו ח וד
	הנשל  המייתסהש  31  םויב2020  רבמצדב
	הנשל  המייתסהש  31  םויב2020  רבמצדב
	הנשל  המייתסהש  31  םויב2020  רבמצדב
	  םישדוח 3 -לםויב ומייתסהש 2020  ץרמב 31 
	  םישדוח  3- ל םוי ב ומייתסהש 2021   ץרמב  31 

	  רקובמ
	  רקובמ
	 רקובמיתלב 
	ר קובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	 187,591 
	 187,591 
	 30,364  
	64,679 
	  ו טורב וחוורוהש  תוימרפ

	 136,495 
	 136,495 
	 22,753  
	 45,948 
	  הנשמ  יחטבמ  ידי  לע   וחוורוהש  תוימרפ

	 51,096  
	 51,096  
	 7,611  
	18,731 
	  ר יישב וחוורוהש  תוימרפ

	 2,197 
	 2,197 
	 ) 7,502(
	 2,997 
	    תוסנכהו  וטנ, תועקשהמ) םידספה)  םיחוור  ןומימ

	18,851 
	18,851 
	3,329 
	6,386 
	 תולמעמ תוסנכה

	72,144 
	72,144 
	3,438 
	28,114 
	 תוסנכהה לכ ךס

	167,441 
	167,441 
	27,105 
	59,907 
	 יזוחןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת וטורב חוטיב

	130,079 
	130,079 
	21,761 
	45,678 
	 יונישבו םימולשתב הנשמה יחטבמ לש םקלח חוטיב יזוחןיגב תויובייחתהב

	37,362 
	37,362 
	5,344 
	14,229 
	 יזוחןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב

	26,448 
	26,448 
	3,750 
	8,801 
	 השיכר תואצוהו קוויש תואצוה, תולמע תורחא

	5,019 
	5,019 
	1,242 
	1,656 
	 תויללכו הלהנה תואצוה

	591 
	591 
	111 
	315 
	 ןומימ תואצוה

	69,420 
	69,420 
	10,447 
	25,001 
	 תואצוהה לכ ךס

	2,724 
	2,724 
	) 7,009(
	3,113 
	 הסנכההלע םיסמינפל) דספה(חוור

	1,992 
	1,992 
	) 2,237(
	1,309 
	 )סמ תבטה (הסנכה לע םיסמ

	732 
	732 
	) 4,772(
	1,804 
	 הפוקתל ללוכ)דספה(חוור

	2.4 
	2.4 
	 )15.9(
	6.0
	 הינמל)דספה(חוור


	.םיי ניב םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה םירואבה
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	        דוחתו ניבםיי לע הנישוב םייהןו 
	 כ"הס
	 כ"הס
	 כ"הס
	 )דספה( םיפדוע
	 תוינמ לע הימרפ
	 תוינמןוה
	 המייתסהש םישדוח3  לש הפוקתל2021  ץרמב31  םויב

	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח" שיפלא
	 ח" שיפלא

	37,889 
	37,889 
	) 3,312(
	41,200 
	1 
	2021  ראוניב1  םויל הרתי

	5,000 
	5,000 
	-
	5,000 
	-
	 תוינמ ןוה תקפנה

	1,804 
	1,804 
	1,804
	-
	 -
	הפוקתל ללוכחוור

	44,693 
	44,693 
	) 1,508 (
	46,200 
	1
	2021  ץרמב31  םויל הרתי


	 כ"הס
	 כ"הס
	 כ"הס
	 )דספה( םיפדוע
	 תוינמ לע הימרפ
	 תוינמ ןוה
	 המייתסהש םישדוח3  לש הפוקתל2020  ץרמב31  םויב

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	37,157 
	37,157 
	) 4,044(
	41,200 
	1
	2020  ראוניב1  םויל הרתי

	) 4,772(
	) 4,772(
	) 4,772(
	-
	-
	 הפוקתל ללוכדספה

	32,385 
	32,385 
	) 8,816(
	41,200 
	1
	2020  ץרמב31 םויל הרתי


	 כ"הס
	 כ"הס
	 כ"הס
	 )דספה( םיפדוע
	 תוינמ לע הימרפ
	 תוינמ ןוה
	 המייתסהשהנש  לשהפוקתל2020  רבמצדב31  םויב

	 רקובמ
	 רקובמ

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	37,157 
	37,157 
	) 4,044(
	41,200 
	1 
	2020  ראוניב1  םויל הרתי

	732
	732
	732 
	-
	-
	 הפוקתל ללוכחוור

	37,889 
	37,889 
	) 3,312(
	41,200 
	1
	2020  רבמצדב31  םויל הרתי


	  .םיי ניב  םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה  םירואבה
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	      דוחתו יניבת לע םיירזמי המזוםינמ 
	הנשלהמייתסהש31  םויב2020  רבמצדב
	הנשלהמייתסהש31  םויב2020  רבמצדב
	הנשלהמייתסהש31  םויב2020  רבמצדב
	םישדוח3 -לומייתסהש ץרמב31  םויב2020 
	 םישדוח3- ל ומייתסהש ץרמב31  םויב2021 

	 רקובמ
	 רקובמ
	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא
	 חפסנ

	37,119
	37,119
	4,101
	17,994
	' א
	 תפטוש תוליעפמ םינמוזמימירזת תפטושתוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ

	 העקשה תוליעפמ םינמוזמימירזת
	 העקשה תוליעפמ םינמוזמימירזת

	) 880(
	) 880(
	) 23(
	) 57(
	 עובק שוכרב העקשה

	) 2,345(
	) 2,345(
	) 628(
	) 752(
	 םיישחומיתלב םיסכנב העקשה

	) 3,225(
	) 3,225(
	) 651(
	) 809(
	 העקשה תוליעפל ושמישש וטנ םינמוזמ

	 ןומימ תוליעפמ םינמוזמימירזת
	 ןומימ תוליעפמ םינמוזמימירזת

	-
	-
	-
	5,000 
	 תוינמ ןוה תקפנה

	10,000
	10,000
	-
	-
	 החדנ תובייחתה בתכ תקפנה

	 )405(
	 )405(
	-
	) 103(
	 הריכח ןיגב םימולשת

	9,595
	9,595
	-
	4,897
	 תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ ןומימ

	43,489
	43,489
	3,450
	22,082
	 םינמוזמ יוושו םינמוזמב היילע

	17,253
	17,253
	17,253
	60,742
	 םינמוזמ יוושו םינמוזמ תרתי הפוקת תליחתל

	60,742
	60,742
	20,703
	82,824
	 ףוסל םינמוזמ יוושו םינמוזמתרתי הפוקת
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	  םינמ וזמה ימירזת לע םייניב   תו ח וד
	הנשל  המייתסהש  31 םויב 2020רבמצדב 
	הנשל  המייתסהש  31 םויב 2020רבמצדב 
	הנשל  המייתסהש  31 םויב 2020רבמצדב 
	  םישדוח 3 -ל ם ויב ומייתסהש 2020 ץרמב 31
	  םישדוח  3- ל ם ויב ומייתסהש 2021  ץרמב  31

	 רקובמ
	 רקובמ
	  רקובמ יתלב
	ר קובמיתלב

	 ח"שיפלא
	 ח"שיפלא

	 ) 1(  תפטוש תוליעפמ םינמוזמימירזת –   א חפסנ
	 ) 1(  תפטוש תוליעפמ םינמוזמימירזת –   א חפסנ

	732
	732
	)4,772(  
	1,804 
	  ה פוקתל ) דספה(חוור

	 :םינמוזמימירזתבםיכורכםניאשםיטירפ
	 :םינמוזמימירזתבםיכורכםניאשםיטירפ

	 תויסנניפ תועקשהמוטנ )םיחוור(םידספה   :תורחא
	 תויסנניפ תועקשהמוטנ )םיחוור(םידספה   :תורחא

	 )525(  
	 )525(  
	 5,081 
	)1,132( 
	  םיריחס בוח יסכנ

	5
	5
	9 
	)4( 
	 םיריחסםניאשבוחיסכנ 

	 )1,539(   
	 )1,539(   
	 1,707  
	)1,050(  
	  תוי נמ

	1
	1
	 1,354  
	 )372(  
	  תורחא  

	 :תותחפהו תחפ
	 :תותחפהו תחפ

	1,067 
	1,067 
	 251  
	 288 
	  עו בק  שוכר 

	 4,770  
	 4,770  
	 1,143  
	 1,251  
	  םיי שחומ יתלב םיסכנ 

	184,078 
	184,078 
	 80,264  
	 69,759  
	 ייולת םניאש חוטיב יזוח  ןיגב תויובייחתהב יוניש  ה אושת

	 )139,788( 
	 )139,788( 
	)60,837(
	 )52,826(   
	  ה נשמ חוטיב יסכנב יוניש

	 )7,377( 
	 )7,377( 
	 )7,104(  
	 )3,230(  
	  תוחדנ השיכר  תואצוהב יוניש

	 1,991 
	 1,991 
	)2,237(  
	 1,309   
	   )סמ תבטה( הסנכהה לע םיסמ תואצוה

	: םיר חאםיינזאמםיפיעסב םייוניש
	: םיר חאםיינזאמםיפיעסב םייוניש

	  :תורחא תויסנניפ תועקשה
	  :תורחא תויסנניפ תועקשה

	 )99,328( 
	 )99,328( 
	)46,077( 
	)33,015( 
	  תויסנניפ תועקשה  לשוטנ ,תושיכר

	148
	148
	)130(
	57
	  תוי סנניפ תויובייחתהב יוניש

	)6,179(
	)6,179(
	 )14,120(
	 )9,912(
	 הייבגלתוימרפ

	 )1,485(  
	 )1,485(  
	 )2,934(  
	 )3,707(  
	  ה בוח תורתיו םיבייח

	 97,338  
	 97,338  
	 51,781  
	 47,749  
	 תוכז תורתיוםיאכז

	 30 
	 30 
	 -
	)21(
	  וטנ ,םידבועל תובטה לשב תויובייחתה

	33,939 
	33,939 
	3,379
	16,948
	  ימירזת תגצהל תושורדה תומאתהה ךס  תפ טוש  תוליעפמ םינמוזמ

	 174 
	 174 
	 748
	60
	  ל בקתהש דנדיביד

	 2,561
	 2,561
	 -
	993 
	  ה לבקתהש תיביר

	 )35(
	 )35(
	)26(
	)7(
	  ו מלושש םיסמ

	480
	480
	 -
	  -
	ו לבקתהש  םיסמ

	37,119
	37,119
	4,101 
	17,994 
	  תפ טוש תוליעפמ ועבנש וטנ םינמוזמ


	   ןיגב  תוליעפה  םיעבונה  תויסנניפ  תועקשה  לש  וטנ  תוריכמו  תושיכר  םיללוכ  תפטוש   תוליעפמ  םינמוזמה  ימירזת )1(  .ח וטיב  יזוח
	.םיי ניב  םייפסכה תוחודהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םיפרוצמה  םירואבה
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	Page 29
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	 ילל כ -      : 1  ר ואב 
	  םיל לכ םיטרפ . א  20   םויב הלביקו ,2018  ראוניב 1   םויב לארשיב הדגאתה) "הרבחה" – ןלהל(מ"עב חוטיבל הרבח  רושיוו  .ילל כה חוטיבה יפנעב לארשיב חטבמכ לועפל ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש תושרמ  ןוישיר  2018   ינויב ,תיטרפ תולעבב הרבח  הניה הרבחה  .אבס רפכ,12   ןורשהךרד  ה ניה הרבחה לש  םושרההדרשמ תבותכ  ,מ"עב לטיגיד טראה םדוקההמשב( מ"עב   קטלבולג רושיוו  ,םאה תרבח   ידיב תוקזחומ היתוינמ לכש   מ"עב לטיגיד .ויידי  לע ,היתוינמ תיברמבהקזחה תועצמאב  ,תטלשנ קטלבולג  .)"קטלבולג"   –  ןלהל) ותטילשב הרבח תועצמאבו הרישיהקזחהב(  לשנייו לימא  לש  םתטילשב הרבח,) "לטיגיד .וי"  – ןלהל(   .םירה ריעצ ןצ
	   חוטיבה יפנעב  –   יללכ חוטיב רזגמב חודה רושיא דעומל תקסוע הרבחה  -ח טבמכ  הרבחה תוליעפ    . ב  ׳ג  דצתובח חוטיבו תוריד חוטיב  ,)׳ג דצוימצע(שוכר  - יעונמ  בכרחוטיב ,הבוח  בכרחוטיב: םיאבה    .אתנכשמ  בגאהריד חוטיבל הסילופהרבחלןכומכ .תורידה חוטיבמ קלחכ םידיבעמ תוירחאו
	  . ןלה ל 5 רואב האר ,ח"שןוילימ 5  לש  ךסב ןמוזמ דגנכ םאה תרבחל תוינמ תאצקה רבדב -    תוי נמ תאצקה . ג 
	  יסנ בלוס רטשמ םושייו רוביצלןובשחוןיד אשונב ןוההקוש תושרמהרבחההלביקש תולקה . ד   ןוההקוש תושרמ   תומייוסמ תולקה הרבחה הלביק ,לארשיב חטבמכ לועפל ןוישיר תלבקךילהמקלחכ   ןוהה תושירדלתועגונולבקתהש  תולקההמקלח .רומאכ  ףקותל  ןוישירה תסינכ דעוממ  תונוש תופוקתל   .יפסכ חוויד לע תימינפה הרקבה תרדסהלו    רשוכ סחי חודלעהנושארל תרוקיבה תייחד : א שונב  ןניה  תוירקיעה תולקהה  םייפסכה תוחודהךיראתל  לשטנרטניאה רתאבו  יתפוקתה חודב שרדנה  יוליגה   הנבמ  2017-1-20   רזוחל םאתהב ילכלכ  ןועריפ   לעהנושארלהשעית איהשךכ,Solvency  II  ססובמ ילכלכןועריפ רשוכ רטשמ אשונב חוטיבה תורבח   םושייל דע .
	  לארשיבהנורוקהףיגנ תוצרפתה . ה סוריומ תמרגנה  ,)הימדנפ( תימלועהפיגמ תוצרפתה  לעימלועה תואירבה ןוגרא זירכה  2020  ץרמ   שדוחב   ןדועו( ועיפשהש ,תובר תולבגמ וללכ ,לארשיבו םלועב תולשממה תובוגת . (covid-19)   הנורוקה   תיתרבח תוביצי רסוח תוברל ,תוילבולגהו  תוימוקמה תולכלכה  לעףיקעו רישי ןפואב) תועיפשמ  )לארשי ללוכ( תובר תונידמב רגסו תולבגה  לשםידקתירסח םיעצמאתטיקנו ,םייתועמשמ תילכלכו   לע תונוש תולבגמןיגוריסל תוריסמו תוליטמ לארשיבו םלועב תולשממה  .)"ה נורוקה רבשמ"   - ןלהל(  .םינו שה םיפנעהמ דחא לכב הקבדההוהאולחתה תמרל םאתהב ,קשמב תוליעפה   שיא  ינוילימ  5   -
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	Page 30
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	-כילל (המש)ך בארו 1: 
	:תור  דגה: ולא  םייפסכ  תוחודב.םימדתוברלתוימרפ- תוימרפ .ח ודה  תנשל תוסחייתמה תוימרפ-  ו חוורוהש תוימרפ.ם ירושק םידדצ רבדב  IAS   24   )2009 ( ימואלניב תואנובשח ןקתב  םתרדגהכ-  םירוש ק םידדצ  שרדנה ירעזמימצע ןוה( )חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפהתונקת ירעז מהןוההתונקת- .2018-ח"עשתה )חטבמ ןוישיר תלבקל  ,)חטבממ  שרדנה ילמינימ ימצע ןוה( חוטיב יקסע  לעחוקיפה תונקת-    ןוהה תונקת   שרדנ ימצע  ןוה  ןינעל ךא, 2018   תנשבולטוב  ולא תונקת  .1998- ח"נשתה קרפב 'א ןמיסל) א(1 ףיעס ידי לע ופלחוה ,חוטיב תרבח  לשןועריפ רשוכל." יאנ ובשח ןועריפ רשוכ רטשמ" וניינעש ,דחואמה רזוחל  5 
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	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	  םיי פסכה תוחודהתכירע סיסב     -    : 2  ר ואב
	 םיי מואלניב יפסכחווידינקתבהדימע לע  הרהצה . א ןקתל םאתהב הכרענ  ) "םייניבה תפוקתל יפסכה עדימה"  :ןלהל(  םייניב םייפסכה תוחודה תיצמת   עדימה  לכ תאתללוכהניאו  )"34    ןק ת"(  "םייניב תופוקתל יפסכ חוויד"  –  34  רפסמימואלניב תואנובשח   תונקתהו חוקיפה  קוחב  ועבקנש יוליגה תושירדל םאתהבו ,םיאלמ םייתנש םייפסכ תוחודב שרדנה   רבמצדב  31   םויל םייפסכה תוחודה  םעדחיב םייניבה תפוקתל יפסכהעדימבןייעלשי .ויפ  לעונקתוהש   תוחודה  . )"2020   תנשלהרבחה   ל ש םייתנשה םייפסכה תוחודה"(    ךיראת ותואב  המייתסהש  הנשלו  2020   .2 021  יאמב 30   םויב הרבחה ןוירוטקריד ידי לע ורשוא םייפסכה
	   םיי פסכה תוחודה תכירעב תוחנההו םינדמואה, םילו קישה   ירק יע . ב תשרדנ  ועבקנשתוארוהלו תונקתל ,חוקיפה קוחל םאתהבו  IFRS   -ל םאתהב םייפסכה תוחודה  תכירעב   םינדמואו תוחנה תוברל תוחנהו םינדמואבעייתסהלו ,תוכרעהב תעד לוקיש ליעפהלהרבחה  תלהנה  ,תויובייחתהו םיסכנ  לשםכרע  לעותיאנובשחה תוינידמה םושיי  לע םיעיפשמש ,) "םינדמוא"( םייראוטקא  םינדמואה.הלא םינדמואמ תונוש תויהל תולולעלעופב תואצותהש רהבוי.תואצוהו תוסנכהימוכס  לעו  .תוינוציחיווש תוכרעהו תויראוטקא תוכרעה לע םיססובמ םייפסכה תוחודב םילולכה םיירקיעה
	 תוי תנוע .ג  םיבכריחוטיבמ רקיעב תעבונה ,תמיוסמ תויתנועב ןייפאתמ הרבחה  לשוטורב תוימרפמ תוסנכהה רוזחמ           ןושארהןועברב ללכךרדב  םה םשודיח יכיראת רשא ,םיקסע  לשםיבכר  ייצו תונוש  םידבוע  תוצובק   לש  .הנש ה לשינשו   הימרפל  השרפהה תועצמאב  יחוטיבה יוסיכה תפוקת  ינפ  לעתסרפנ ולא  תוסנכהב הרכהה םוקמ לכמ    .חוודמה חוורה לע וז תויתנוע לש  העפשהה  תאםג תלרטנמ םאתהבו  החוורוה םרטש
	:ב"הרא  לשרלודה  לשגיציהןיפילחה רעשבו דדמב םייונישה לע םיטרפ. ד
	 גיצי ןיפילח  רעש ב"הרא רלוד
	 גיצי ןיפילח  רעש ב"הרא רלוד
	 גיצי ןיפילח  רעש ב"הרא רלוד
	 ןכרצל םיריחמה דדמ

	TR
	 עודידדמ
	 ןיגב דדמ

	% 
	% 
	%
	% 

	3.7 
	3.7 
	0.1 
	0.8
	2021 ץרמב31  םויב םייתסהש ןועברל

	3.2 
	3.2 
	(0.5) 
	(0.1) 
	2020 ץרמב31  םויב םייתסהשןועברל

	) 7.0(
	) 7.0(
	) 0.6(
	) 0.7(
	2020 רבמצדב31 םויבהמייתסהשהנשל
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	Page 32
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	  תיאנובשחה תוינידמה ירקיע -      : 3  ר ואב
	  תיאנובשחה תוינידמהמ  םייוניש אללהניה ,םייניבה תוחודבהמשויש   ,הרבחה  לש תיאנובשחה תוינידמה  תופוקתה לכל תויבקעב ומשוי תיאנובשחה תוינידמה יללכ  . 2020   תנשל  םיי תנשה תוחודב המשויש .הרבחהידי לע הלאתוחודב תוגצומה
	תוליע פ ירזגמ -     : 4 ר ואב    
	 תויובחהיפנע  תאללוכ  יללכהחוטיבה רזגמ  .יללכ חוטיב רזגמוניה רשאחווידרב  דיחיתוליעפרזגמהרבחל  :םי אבה םיפנעל הקולח היתוחודב הגיצמ הרבחה .שוכרהו  יוסיכ קינעמו ןיד יפ  לעהבוח  איהוב גהונה וא בכרה  לעבידי  לעותשיכר רשאיוסיכב דקמתמ : ה בוחבכרףנע  .יע ונמ בכרב שומישמהאצותכ)לגריכלוהלוא בכרב םיעסונל ,בכרהגהנל(ףוג קזנל  . 'ג דצל םורגי חטובמה בכרהששוכר  יקזנו חטובמה בכרלשוכריקזנ יוסיכב דקמתמ :ש  וכר  בכרףנע   תוירחאו  'ג דציפלכיוסיכ ללוכ(אתנכשמ  בגא חוטיבו הרידל שוכרקזניוסיכב דקמתמ   :םירחא שוכר יפנע   .)הרידה תסילופב תובחרהכ םיקוושמה ,ישילש דצל םורגי אוהש קזנ ןיגב חטובמה תויובח יוסיכל ,םידיבעמ
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	Page 33
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	)ךשמה( תוליע פ ירזגמ -    :4 רואב
	 )ך שמה( ח וויד ינבםירזגמתודואעדימ    ת וליעפ  ירזגמל  תסחוימ  הניאש  תוליעפל  םיסחייתמ ה  םינותנו  םיירקיע  חוטיב  יפנע  יפל  יללכ  חוטיב  יקסע  תואצות  
	2021    ץרמב  31    םויב  ומייתסהש  םישדוח  השולשל
	2021    ץרמב  31    םויב  ומייתסהש  םישדוח  השולשל
	2021    ץרמב  31    םויב  ומייתסהש  םישדוח  השולשל

	  י ללכ  חוטיב
	  י ללכ  חוטיב

	 כ" הס
	 כ" הס
	   אל  סחוימ  רזגמלת וליעפה
	   כ"הס חוטיב י ללכ
	  שוכר רח א
	  בכר ש וכר
	   בכר הבוח

	  רקובמ  יתלב
	  רקובמ  יתלב

	  ח" ש יפלא
	  ח" ש יפלא

	 93,503
	 93,503
	-
	93,503 
	204
	26,379
	66,920
	  וטורב   תוימרפ

	67,518
	67,518
	-
	67,518 
	136
	15,295 
	52,087 
	  ה נשמ  חוטיב  תוימרפ

	25,985
	25,985
	-
	14,833
	11,084
	68
	25,985
	  ריישב  תוימרפ

	7,254
	7,254
	-
	7,254
	31
	6,520 
	703
	 םרטשהימרפתרתיביוניש ריישב,ה חוורוה

	18,731
	18,731
	-
	18,731
	37
	4,564
	14,130 
	 ריישב וחוורוהש תוימרפ

	2,997
	2,997
	270
	2,727
	4
	374
	2,349
	 וטנ,ת ועקשהמ םיחוור ןומימתוסנכהו

	6,386
	6,386
	-
	6,386
	20
	520
	5,846
	 תולמעמתוסנכה

	28,114
	28,114
	270
	27,844
	61
	5,458
	22,325
	 תוסנכהה לכךס

	59,907
	59,907
	-
	59,907
	77
	10,389
	49,441
	 תויובייחתהביונישוםימולשת וטורב חוטיב יזוח ןיגב

	45,678
	45,678
	-
	45,678
	59
	8,380
	37,239
	 הנשמה יחטבמ לש םקלח יונישבו םימולשתב חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב

	14,229
	14,229
	-
	14,229
	18
	2,009
	12,202
	 תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב יזוח ןיגב

	8,801
	8,801
	-
	8,801
	58
	2,056
	6,687
	 תואצוהו קוויש תואצוה,ת ולמע תורחא השיכר

	1,656
	1,656
	149
	1,507
	7
	480
	1,020
	 תויללכו הלהנה תואצוה

	315
	315
	181
	134
	-
	12
	122
	 ןומימתואצוה

	25,001
	25,001
	330
	24,671
	83
	4,557
	20,031
	 תואצוההלכךס

	3,113
	3,113
	 )60(
	3,173 
	 )22(
	901
	2,294
	 לע םיסמ ינפל) דספה( חוור הסנכהה

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	 םיסמ ינפל רחא ללוכ דספההסנכה לע

	3,113
	3,113
	 )60(
	3,173
	)22(
	901
	2,294
	 ללוכ)דס פה( חוור לכ ךס הסנכה לע םיסמ ינפלהפוקתל

	341,997
	341,997
	-
	341,997
	452
	43,702
	297,843
	,חוט יביזוח ןיגבתויובייחתה2021  ץרמב31  םויל וטורב

	78,330
	78,330
	-
	78,330
	155
	14,246
	63,929
	,חוט יביזוח ןיגבתויובייחתה2021  ץרמב31  םויל ריישב
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	Page 34
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	         בארו 4: -גמזרפ יתוליע (המש)ך 
	  )ך שמה(  חוויד ינב םירזגמ תודואעדימ   ת וליעפ  ירזגמל  תסחוימ  הניאש  תוליעפל  םיסחייתמה  םינותנו  םיירקיע  חוטיב  יפנע  יפל  יללכ  חוטיב  יקסע  תואצות  
	 2020    ץרמב  31    םויב  ומייתסהש  םישדוח  השולשל
	 2020    ץרמב  31    םויב  ומייתסהש  םישדוח  השולשל
	 2020    ץרמב  31    םויב  ומייתסהש  םישדוח  השולשל

	  י ללכ  חוטיב
	  י ללכ  חוטיב

	כ" הס
	כ" הס
	סחוימ  אל   רזגמל  ת וליעפה
	   כ"הס  חוטיב  י ללכ 
	שוכר רח א
	 ש וכר   בכר
	 ה בוח  בכר

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	  ח" ש יפלא
	  ח" ש יפלא

	87,702
	87,702
	-
	87,702 
	17
	24,145
	63,540
	 וטורב תוימרפ

	64,592
	64,592
	-
	64,592
	14
	14,319 
	50,259
	 הנשמ חוטיב תוימרפ

	23,110
	23,110
	-
	23,110
	3
	9,826
	13,281
	 ריישב תוימרפ

	15,499
	15,499
	-
	15,499
	)1(
	7,032
	8,468
	,ה חוורוה םרטשהימרפתרתיביוניש ריישב

	7,611
	7,611
	-
	7,611
	4
	2,794
	4,813
	 ריישב וחוורוהש תוימרפ

	)7,502(
	)7,502(
	)1,255(
	)6,247(
	)5(
	)688(
	)5,554(
	,ת ועקשהמ םידספהןומימתוסנכהווטנ

	3,329
	3,329
	-
	3,329
	3
	416
	2,910
	 תולמעמתוסנכה

	)1,255(
	)1,255(
	3,438
	4,693
	2
	2,522
	2,169
	 תוסנכהה לכךס

	27,105
	27,105
	-
	27,105
	10
	5,761
	21,334
	 ןיגבתויובייחתהביונישוםימולשת וטורב חוטיב יזוח

	21,761
	21,761
	-
	21,761
	7
	4,585
	17,169
	 םימולשתב הנשמה יחטבמ לש םקלח חוטיב יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישבו

	5,344
	5,344
	-
	5,344
	3
	1,176
	4,165
	 יזוח ןיגב תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב

	3,750
	3,750
	-
	3,750
	27
	1,118
	2,605
	 השיכר תואצוהו קוויש תואצוה,ת ולמע תורחא

	1,242
	1,242
	97
	1,145
	3
	465
	677
	 תויללכו הלהנה תואצוה

	111
	111
	66
	45
	-
	4
	41
	 ןומימ תואצוה

	10,447
	10,447
	163
	10,284
	33
	2,763
	7,488
	 תואצוההלכךס

	)7,009(
	)7,009(
	)1,418(
	)5,591(
	)31(
	)241(
	)5,319(
	 הסנכהה לע םיסמ ינפל דספה

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 לע םיסמ ינפל רחא ללוכ )דספה( חוורהסנכה

	)7,009(
	)7,009(
	)1,418(
	)5,591(
	)31(
	)241(
	)5,139(
	 ינפלהפוקתלללוכה דספהה לכ ךס הסנכה לעםיסמ

	168,424
	168,424
	-
	168,424
	81
	27,608
	140,735
	,חוטי ביזוח ןיגבתויובייחתה2020  ץרמב31  םויל וטורב

	36,354
	36,354
	-
	36,534
	23
	9,636
	26,875
	,חוטי ביזוח ןיגבתויובייחתה2020  ץרמב31  םויל ריישב
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	Page 35
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	בארו :4 -גמזריפיעלתו (המש)ך 
	 ) ךש מה(  ח וויד ינב םירזגמ תודוא עדימ    ת וליעפ  ירזגמל  תסחוימ  הניאש  תוליעפל  םיסחייתמה  םינותנו  םיירקיע  חוטיב  יפנע  יפל  יללכ  חוטיב  יקסע  תואצות  
	 2020    רבמצדב  31    םויב  המייתסהש  הנשל
	 2020    רבמצדב  31    םויב  המייתסהש  הנשל
	 2020    רבמצדב  31    םויב  המייתסהש  הנשל

	 י ללכ  חוטיב
	 י ללכ  חוטיב

	 כ" הס
	 כ" הס
	   אל  סחוימ  רזגמלת וליעפה
	   כ"הס חוטיב י ללכ
	  שוכר רח א
	  בכרש וכר
	   בכר  הבוח

	 רקובמ
	 רקובמ

	 ח"שיפלא
	 ח"שיפלא

	237,980
	237,980
	-
	237,980
	389
	42,352
	195,239
	 וטורב תוימרפ

	170,426
	170,426
	-
	170,426
	250
	24,533
	145,643
	 הנשמ חוטיב תוימרפ

	67,554
	67,554
	-
	67,554
	139
	17,819
	49,596
	 ריישב תוימרפ

	16,458
	16,458
	-
	16,458
	92
	3,589
	12,777
	 םרטשהימרפתרתיביוניש ריישב,ה חוורוה

	51,096
	51,096
	-
	51,096
	47
	14,230
	36,819
	 ריישב וחוורוהש תוימרפ

	2,197
	2,197
	196
	2,001
	3
	214
	1,784
	 וטנ,ת ועקשהמ םיחוור ןומימתוסנכהו

	18,851
	18,851
	-
	18,851
	23
	1,653
	17,175
	 תולמעמתוסנכה

	72,144
	72,144
	196
	71,948
	73
	16,097
	55,778
	 תוסנכהה לכךס

	167,441
	167,441
	-
	167,441
	62
	31,603
	135,776
	 תויובייחתהביונישוםימולשת וטורב חוטיב יזוח ןיגב

	130,079
	130,079
	-
	130,079
	34
	25,333
	104,712
	 הנשמה יחטבמ לש םקלח תויובייחתהב יונישבו םימולשתב חוטיב יזוח ןיגב

	37,362
	37,362
	-
	37,362
	28
	6,270
	31,064
	 תויובייחתהב יונישו םימולשת ריישב חוטיב יזוח ןיגב

	26,448
	26,448
	-
	26,448
	109
	8,142
	18,197
	 תואצוהו קוויש תואצוה,ת ולמע תורחא השיכר

	5,019
	5,019
	452
	4,567
	23
	1,170
	3,374
	 תויללכו הלהנה תואצוה

	591
	591
	251
	340
	-
	4
	299
	 ןומימתואצוה

	69,420
	69,420
	703
	68,717
	16
	15,623
	52,934
	 תואצוההלכךס

	2,724
	2,724
	)507(
	3,231
	)87(
	474
	2,844
	 לע םיסמ ינפל) דספה( חוור הסנכהה

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 םיסמ ינפל רחא ללוכ דספההסנכהלע

	2,724
	2,724
	)507(
	3,231
	)87(
	474
	2,844
	 הנשל ללוכ) דספה( חוור לכ ךס הסנכה לע םיסמ ינפל

	272,238
	272,238
	-
	272,238
	348
	26,865
	245,025
	,חוטי ביזוח ןיגבתויובייחתה2020  רבמצדב31  םויל וטורב

	61,397
	61,397
	-
	61,397
	120
	7,567
	53,710
	,חוטי ביזוח ןיגבתויובייחתה2020  רבמצדב31  םויל ריישב


	2-17

	Page 36
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	            באור 5: -הןו צעמיוירדשתו ןוה 
	     א. ינהלו וירדשתו הןו 
	   םיתוריש חוטיב  יקסע לע חוקיפה תונקתל םאתהב הרבחה לש םייקהושרדנה  ןוהה רבדב םינותנ ןלהל ) 1( . )1 ( 1998 -ח"נשתה, )חטבממשרדנה ילמינימ ימצע ןוה( )חוטיב( םייסנניפ
	  רבמצדב 31  םויל 2020 
	  רבמצדב 31  םויל 2020 
	  רבמצדב 31  םויל 2020 
	 ץרמב 31  םויל 2021 

	  רקובמ
	  רקובמ
	  רקובמ יתלב

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	35,317
	35,317
	39,706
	)א(   הנוממה תויחנהו ןוהה תונקת יפ לע שרדנה םוכסה

	37,889
	37,889
	44,693
	  :ן והה תונקת יפ לע בשוחמה םייקה  ןוהה םוכס  יסיסב  ינושאר  ןוה

	10,000
	10,000
	10,000
	 2 דבור בכרומינשמ  ןוה

	47,889
	47,889
	54,693
	   ןוהה תונקת יפ לע בשוחמה םייקה ןוהה ךס

	12,572
	12,572
	14,987
	 )* (  חודה םויל ףדוע

	5,000
	5,000
	-  
	  חודהךיראת רחאלועראש תולועפ )**(יסיסב ינושארןוה תקפנה

	17,572
	17,572
	14,987
	 ) *(חודהךיראת רחאלםיעוריאב בשחתהב ןוה ףדוע


	  ה נוממה תויחנהו  ןוהה תונקת יפ לע שרדנה םוכסה טורפ ) א(
	 רבמצדב31  םויל2020 
	 רבמצדב31  םויל2020 
	 רבמצדב31  םויל2020 
	 ץרמב31  םויל2021 

	 רקובמ
	 רקובמ
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	TR
	:ןי גב ןוה תושירד ,ללוכשרדנה םוכסה

	21,066
	21,066
	21,571
	 שרדנ ינושאר ןוה/יללכ חוטיבב תוליעפ

	8,311
	8,311
	10,781
	 םירחא םיסכנו העקשהיסכנ

	5,445
	5,445
	6,840
	 םיילועפת םינוכיס

	495
	495
	514
	 יללכ חוטיבב הפורטסטק ינוכיס

	35,317
	35,317
	39,706
	 תונקותמהןוהה תונקתיפ  לעשרדנה םוכסה לכהךס


	 רבדב'א ןמיס,2קרפ,2קלח(הנוממה לש דחואמהרזוחה לש5 רעשבהנוממה תוארוהל םאתהב) 1( תוארוהה לע תוססובמה,)" יאנובשח ןועריפ רשוכ רטשמ רזוח"( יאנובשח ןועריפ רשוכ רטשמ ילמינימ ימצע ןוה( )חוטיב( םיסנניפ םיתוריש  לעחוקיפה תונקת( ןוהה תונקתב רבעב וללכנש תלעופרשא,חוטיב תרבח לש ןועריפ רשוכלשרדנ ימצע ןוה ןינעל,2 017-ז"עשתה ,)חטבממשרדנה.יאנובשח ןועריפ רשוכ רטשמ תחת
	 רבדב'א ןמיס,2קרפ,2קלח(הנוממה לש דחואמהרזוחה לש5 רעשבהנוממה תוארוהל םאתהב) 1( תוארוהה לע תוססובמה,)" יאנובשח ןועריפ רשוכ רטשמ רזוח"( יאנובשח ןועריפ רשוכ רטשמ ילמינימ ימצע ןוה( )חוטיב( םיסנניפ םיתוריש  לעחוקיפה תונקת( ןוהה תונקתב רבעב וללכנש תלעופרשא,חוטיב תרבח לש ןועריפ רשוכלשרדנ ימצע ןוה ןינעל,2 017-ז"עשתה ,)חטבממשרדנה.יאנובשח ןועריפ רשוכ רטשמ תחת

	 םגהפופכ חוטיב תורבחב ןוהיפדועמ דנדיביד תקולח ,תורבחהקוחב תויללכה תושירדה דבלמ )*(  .העקשההיכרד תונקתב הדימעו תוליזנ תושירדל תרבחל  .נ.עח"ש1  תוינמ5  וקפנוה2021  תנש  לשןושארה ןועברב-יסיסב ינושאר ןוה תקפנה)**( ןוהה ךסו הרבחה  לשיסיסבה ינושארהןוהה לדג םאתהב, ח"שינוילמ5– ל הרומתב םאה.םייקה
	ןוה  לוהינ תוינידמו דנדיביד ב. 
	) 3( ו11 רואב הארהז אשונב הבחרהל .הרבחה  לשדנדיביד תקולחו ןוהה לוהינ תוינידמב םייוניש ולח אל .םייתנשה םייפסכה תוחודל
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	Page 37
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	           בארו 5: -הןו צעמיוירדשתו הןו (המש)ך 
	   ג. משרט כושר עריפון כלכלי במוסס SOLVENCY II 
	   ססובמ חוטיב תורבח  לשילכלכ ןועריפ רשוכ רטשמ םושייל תוארוה ומסרופ  2017   ינוי שדוחב לכב  2016   ראונימ לחה תמשוימו יפוריאה דוחיאהיד י לעהצמואש ,)" הביטקרידה"  - ןלהל(  SOLVENCY II   תוארוהל  םאתהב ילכלכ  ןועריפ  רשוכ רטשמםייקת חוטיב  תרבח   ,תוארוהה   יפל    .וב תורבחה תונידמה . ןוהה  תונקת תוארוה  תאםייקלהתבוחמעורגל ילבמ תאזו ,רומאכ   תוארוהה םושיי לע תרוקיב  העצובש הנוממה רושיא  תא לבקתחוטיב תרבחש   דע  יכ   ןי יוצ   תוארוהב   תולקהל   םאתהב  ,ךכיפל   .יאנובשח  ןועריפ רשוכ רטשמ הילע  לוחל   ךי שמי  ,םייפסכה היתוחודב תושדחה   איהויאנובשחןועריפ רשוכ רטשמ  לחהרבחה  לע,רומא
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	Page 38
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	           באור –: 6 השקעניפ תויסנתו אחתור 
	   תורתיו  םיאכז ,הבוחתורתי םיבייח ,הייבגל תוימרפ ,םינמוזמ  יוושו םינמוזמ לש םיפסכה תוחודב  הרתיה םיגצומ  תורחא תויסנניפ תועקשהו תוינמ  ,םיריחסבוח יסכנ  .םהלש  ןגוההיוושלהבורקוא   תומאות תוכז ףיעסב תתחפומ תולעב םיגצומ)תואוולהו תונודקפ( םיריחסםניאש בוחיסכנ .דספהו חוורךרדןגוה יוושב    .ןלהל םיבייחו תואוולה
	        א. הבכר השקתוע יפננסתוי אתורח 
	 2021  ץרמב 31  םויל
	 2021  ץרמב 31  םויל
	 2021  ץרמב 31  םויל

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	   כ"הס
	   כ"הס
	  תואוולה  םיביי חו
	  יוושב םידדמנ  חוור ךרד ןגוה  דספהו

	126,031
	126,031
	-
	126,031
	) 1(
	   םיריחס בוח יסכנ

	28,154
	28,154
	28,154
	 -
	)2(
	 םיריחס םניאש בוח יסכנ

	17,373
	17,373
	-
	17,373
	) 3(
	 תוינמ

	23,400
	23,400
	-
	23,400
	) 4(
	 רחא

	194,958
	194,958
	28,154
	166,804
	 כ"הס


	2020  ץרמב31  םויל
	2020  ץרמב31  םויל
	2020  ץרמב31  םויל

	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	 כ"הס
	 כ"הס
	 תואוולה םיבייחו
	 יוושב םידדמנ חוור ךרד ןגוה דספהו

	74,913
	74,913
	-
	74,913
	) 1(
	 םיריחס בוח יסכנ

	12,078
	12,078
	12,078
	-
	) 2(
	 םיריחס םניאש בוח יסכנ

	6,907
	6,907
	-
	6,907
	) 3(
	 תוינמ

	5,036
	5,036
	-
	5,036
	) 4(
	 רחא

	98,934
	98,934
	12,078
	86,856
	 כ"הס


	2020  רבמצדב31  םויל
	2020  רבמצדב31  םויל
	2020  רבמצדב31  םויל

	 רקובמ
	 רקובמ

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	 כ"הס
	 כ"הס
	 תואוולה םיבייחו
	 יוושב םידדמנ חוור ךרד ןגוה דספהו

	115,952
	115,952
	-
	115,952
	) 1(
	 םיריחס בוח יסכנ

	9,906
	9,906
	9,906
	-
	) 2(
	 םיריחס םניאש בוח יסכנ

	15,813
	15,813
	-
	15,813
	) 3(
	 תוינמ

	18,736
	18,736
	-
	18,736
	) 4(
	 רחא

	160,407
	160,407
	9,906
	150,501
	 כ"הס



	Page 39
	   יבאורםילצמתתיהדוחתוהכיפסםיניבםיי     
	          בארו 6: -השעקניפ תויסנותאתורח (המךש) 
	        א. הבכר השקתוע יפננסתוי אתורח 
	  :םיריח  ס בוח יסכנ בכרה )1(
	 2021   ץרמב  31   םויל
	 2021   ץרמב  31   םויל
	 2021   ץרמב  31   םויל

	  ןגו ה יווש
	  ןגו ה יווש
	םירפסב ךרעה

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	66,513
	66,513
	66,513
	   תויתלשממ בוח תורגא

	TR
	   :םירח א בוחיסכנ

	59,518
	59,518
	59,518
	  הרמהל םינתינ םניאש םירחא בוח יסכנ

	126,031
	126,031
	126,031
	  םיריח ס בוח יסכנ כ"הס


	2020  ץרמב31  םויל
	2020  ץרמב31  םויל
	2020  ץרמב31  םויל

	 ןגוה יווש
	 ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה

	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	33,375
	33,375
	33,375
	 תויתלשממ בוח תורגא

	TR
	:םירח א בוחיסכנ

	41,538
	41,538
	41,538
	 הרמהל םינתינ םניאש םירחא בוח יסכנ

	74,913
	74,913
	74,913
	 םיריחס בוח יסכנ כ"הס


	2020  רבמצדב31  םויל
	2020  רבמצדב31  םויל
	2020  רבמצדב31  םויל

	 ןגוה יווש
	 ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה

	 רקובמ
	 רקובמ

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא

	57,333
	57,333
	57,333
	 תויתלשממ בוח תורגא

	TR
	:םירח א בוחיסכנ

	58,619
	58,619
	58,619
	 הרמהל םינתינ םניאש םירחא בוח יסכנ

	115,952
	115,952
	115,952
	 םיריחס בוח יסכנ כ"הס
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	Page 40
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	          בארו 6: -השעקניפ תויסנותאתורח (המךש) 
	           א. הבכר השקתוע יפננסתוי אתורח (המש)ך 
	  : םיריח  ס  םנ יאש   בו ח יסכנ בכרה )2( 
	   2021  ץרמב  31  םויל
	   2021  ץרמב  31  םויל
	   2021  ץרמב  31  םויל

	  ןגו היווש
	  ןגו היווש
	םירפסב ךרעה

	רקובמ יתלב
	רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	TR
	  םיביי חו תואוולהכ םיגצומ

	410
	410
	410
	  בוח תורגא

	10,022 
	10,022 
	10,022
	 םיקנבב תונודקפ

	17,722
	17,722
	17,722
	 תואוולה

	28,154
	28,154
	28,154
	 םיריחס םניאש בוח יסכנ כ"הס


	2020 ץרמב31 םויל
	2020 ץרמב31 םויל
	2020 ץרמב31 םויל

	 ןגוהיווש
	 ןגוהיווש
	םירפסב ךרעה

	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	TR
	 םיבייחו תואוולהכ םיגצומ

	97 
	97 
	97
	 בוח תורגא

	11,981
	11,981
	11,981
	 תואוולה

	12,078
	12,078
	12,078
	 םיריחס םניאש בוח יסכנ כ"הס


	2020 רבמצדב31 םויל
	2020 רבמצדב31 םויל
	2020 רבמצדב31 םויל

	ןגוה יווש
	ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה

	רקובמ
	רקובמ

	ח"ש יפלא
	ח"ש יפלא

	9,906
	9,906
	9,906
	תונודקפטעמל,םיבייחותואוולהכ םיגצומ םיקנבב

	9,906
	9,906
	9,906
	םיריחס םניאש בוח יסכנ כ"הס
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	Page 41
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	            בארו 6: -השעקניפ תויסנותאתורח (המש)ך 
	         א. הבכר השקתוע יפננסתוי אחרתו (המש)ך 
	 :תוי נמ בכרה   )3(
	   2021   ץרמב  31   םויל
	   2021   ץרמב  31   םויל
	   2021   ץרמב  31   םויל

	 ןגוה יווש
	 ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה

	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	17,373
	17,373
	17,373
	 תוריחס תוינמ

	17,373
	17,373
	17,373
	 תוינמכ"הס


	2020  ץרמב31  םויל
	2020  ץרמב31  םויל
	2020  ץרמב31  םויל

	 ןגוה יווש
	 ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה

	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	6,897
	6,897
	6,897
	 תוריחס תוינמ

	10
	10
	10
	 תוריחס ןניאש תוינמ

	6,907
	6,907
	6,907
	 תוינמכ"הס


	2020  רבמצדב31  םויל
	2020  רבמצדב31  םויל
	2020  רבמצדב31  םויל

	 ןגוה יווש
	 ןגוה יווש
	םירפסב ךרעה

	 רקובמ
	 רקובמ

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	14,270
	14,270
	15,813
	 תוריחס תוינמ

	14,270
	14,270
	15,813
	 תוינמכ"הס
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	Page 42
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	            בארו 6: -השעקניפ תויסנותאתורח (המש)ך 
	    א. הבכר השקעניפ תויסנתו אתורח (המש)ך 
	 :תור ח אבכרה )4(
	   2021   ץרמב  31   םויל
	   2021   ץרמב  31   םויל
	   2021   ץרמב  31   םויל

	  ןגו היווש
	  ןגו היווש
	 םירפסב ךרעה

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	 23,400
	 23,400
	23,400
	  תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	23,400
	23,400
	23,400
	  תוי נמכ"הס


	  2020   ץרמב  31   םויל
	  2020   ץרמב  31   םויל
	  2020   ץרמב  31   םויל

	  ןגו היווש
	  ןגו היווש
	 םירפסב ךרעה

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	5,013
	5,013
	5,013
	  תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	23
	23
	23
	   תוריחס ןניאש תורחא

	 5,036
	 5,036
	5,036
	  תוי נמכ"הס


	   2020    ר במצדב  31   םויל
	   2020    ר במצדב  31   םויל
	   2020    ר במצדב  31   םויל

	  ןגו היווש
	  ןגו היווש
	 םירפסב ךרעה

	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	18,684
	18,684
	18,684
	  תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	 52
	 52
	52
	   תוריחס ןניאש תורחא

	 18,736
	 18,736
	18,736
	  תוי נמכ"הס


	  ןגו היוושתייכ רר יה  .ב 
	   :א בה ןפואב ורדגוה  ןגוה  יוושל תונושה תומרה . םיהז םירישכמלליעפ קושב )םימאותמ אל( םיטטוצמ םיריחמב שומישידילעדדמנה ןגוהיווש  - 1המר   המרב םילולכ םניאש  ,םירישייתלבוא םירישי ,םיפצנ םינותנב שומיש ידי  לעדדמנה ןגוה יווש  -  2 המר   . ליעל 1  .םיפצנ קוש ינותנ לע םיססובמ םניאש םינותנב שומיש ידי לע דדמנה ןגוה יווש  - 3 המר  ,)םיריחס  םניאש בוחיסכנ ללוכ אל(הרבחה  לשתוריחסה תויסנניפה תועקשהה  לכ לש ןגוההיוושה  תדידמ  םיריחס םניאש בוח יסכנ  לשןגוהה יוושה  תדידמ  .1  המר תווהמ  ,ד ספה וא חוור ךרד ןגוה יוושב תודדמנה . 3המרו  2המר תווהמ דבלב יוליג יכרצל גצומ  ןגוהה םיווש רשאו תתחפו
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	Page 43
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	            בארו 6: -השעקניפ תויסנותאתורח (המש)ך
	        .ב יהרריכיתשוויהןגו (המש)ך 
	 :תומר  להקולחב םייסנניפ םיסכנ לשןגוה  יווש :תו מרל הקולחב םיקזחומה םיסכנה תא הגיצמה הלבט  ןלהל
	 2021   ץרמב  31   םויל
	 2021   ץרמב  31   םויל
	 2021   ץרמב  31   םויל

	   כ"הס
	   כ"הס
	3  המר
	2  המר
	 1  המר

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	 126,031
	 126,031
	-
	-
	 126,031 
	   םיריחס בוח יסכנ

	 28,154
	 28,154
	1,198
	26,956
	  -
	 םניאש בוח יסכנ  םיריחס

	17,373
	17,373
	 -
	 -
	17,373
	  תוינמ

	23,400 
	23,400 
	-
	 -
	 23,400
	  תויסנניפ תועקשה   תורחא

	 194,958
	 194,958
	1,198
	26,956
	166,804
	  כ "הס


	 2020   ץרמב  31   םויל
	 2020   ץרמב  31   םויל
	 2020   ץרמב  31   םויל

	   כ"הס
	   כ"הס
	 3  המר
	2  המר
	 1  המר

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	  ח"ש יפלא
	  ח"ש יפלא

	74,913
	74,913
	-
	-
	74,913
	   םיריחס בוח יסכנ

	12,078
	12,078
	414
	11,567
	97
	 םניאש בוח יסכנ םיריחס

	6,907
	6,907
	-
	10
	6,897
	 תוינמ

	5,036
	5,036
	-
	23
	5,013
	 תויסנניפ תועקשה תורחא

	98,934
	98,934
	414
	11,600
	86,920
	 כ"הס


	 2020    ר במצדב  31   םויל
	 2020    ר במצדב  31   םויל
	 2020    ר במצדב  31   םויל

	   כ"הס
	   כ"הס
	 3  המר
	2  המר
	1  המר

	  רקובמ
	  רקובמ

	  ח"ש יפלא
	  ח"ש יפלא

	115,952
	115,952
	-
	-
	115,952
	   םיריחס בוח יסכנ

	9,906
	9,906
	940
	8,966
	-
	-

	 םניאש בוח יסכנ   םיריחס

	15,813
	15,813
	-
	-
	15,813
	  תוינמ

	18,736
	18,736
	-
	52
	18,684
	  תויסנניפ תועקשה   תורחא

	160,407
	160,407
	940
	9,018
	150,449
	  כ "הס


	  .ל יעל תופוקתב  תומרה  ןיב תויתוהמ תורבעה  ויהאל
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	Page 44
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	            בארו 6: -השעקניפ תויסנות אתורח (המש)ך 
	ג. תהחביייותו יפננסתוי: 
	 :םירפ  סב יוושו   בכ רה
	31  םויל רבמצדב2020 
	31  םויל רבמצדב2020 
	31  םויל רבמצדב2020 
	ץרמב31  םויל

	2020
	2020
	2021

	רקובמ
	רקובמ
	 רקובמ יתלב
	 רקובמ יתלב

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	4,838
	4,838
	4,967
	4,792
	 הריכח ןיגב תובייחתה

	10,000
	10,000
	-
	10,000
	 יאקנב דיגאתמ החדנ תובייחתה בתכ

	31
	31
	 םירזגנ ןיגב תיסנניפ תובייחתה

	14,838 
	14,838 
	4,967 
	14,823


	 .םירפסבןכרעל בורקליעל תויסנניפה תובייחתהה  לשןגוהה יוושה
	: 7 -תהחביייות תולותוי באור 
	א. תהחביייות תוליותו 
	 םיתורישה  לשםתובכרוממ ,רתיהןיב ,תעבונה ,התמכלוא/ו הכירעהלןתינ  אלרשא ,תיללכהפישח תמייק ,לארשיב חוטיבה ףנע  לשהברההיצלוגרהו םייחוטיבה םירצומה תובכרומ .היחטובמלהרבחה ידי לע םינתינה יזוחל םירחאה םידדצהןיבל הרבחה ןיב תונשרפו עדימ ירעפ בקע תונעטל לאיצנטופ ,רתיה ןיב ,םבוחב םינפוצ .םיירוטלוגרו םיירחסמ םיאנת  לשהכורא הרושל תועגונה ,חוטיבה קלחכ, תאז  .חוטיבתורבח דגנ םישגומה םייגוצייה םיכילהה ףקיהביתועמשמ לודיג רכינ תונורחאה םינשב תורבח דגנכ הז גוסמ תושקבב לודיגמ קלחכו ,ללכב תויגוצייכ תונעבות רושיאל תושקב  לשיללכ לודיגמ הרבחה  לשהפישחהלאיצנטופ  תאיתוהמןפואבהלידגמוזהמגמ .הרבחה  לשקוסיעהימוחתב תוקסועה תו
	 םיתורישה  לשםתובכרוממ ,רתיהןיב ,תעבונה ,התמכלוא/ו הכירעהלןתינ  אלרשא ,תיללכהפישח תמייק ,לארשיב חוטיבה ףנע  לשהברההיצלוגרהו םייחוטיבה םירצומה תובכרומ .היחטובמלהרבחה ידי לע םינתינה יזוחל םירחאה םידדצהןיבל הרבחה ןיב תונשרפו עדימ ירעפ בקע תונעטל לאיצנטופ ,רתיה ןיב ,םבוחב םינפוצ .םיירוטלוגרו םיירחסמ םיאנת  לשהכורא הרושל תועגונה ,חוטיבה קלחכ, תאז  .חוטיבתורבח דגנ םישגומה םייגוצייה םיכילהה ףקיהביתועמשמ לודיג רכינ תונורחאה םינשב תורבח דגנכ הז גוסמ תושקבב לודיגמ קלחכו ,ללכב תויגוצייכ תונעבות רושיאל תושקב  לשיללכ לודיגמ הרבחה  לשהפישחהלאיצנטופ  תאיתוהמןפואבהלידגמוזהמגמ .הרבחה  לשקוסיעהימוחתב תוקסועה תו
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	Psge 45
	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	            בארו 7: -תהחביייות תוליוות (המש)ך  
	   תיגוציי הנעבותכ  הנעבות רושיאל השקב .ב   דגנכ  תיגוציי   ה נעבותכ הנעבות רושיאל  השקב ביבא לתב  יזוחמה  טפשמה תיבל השגוה  2020   לירפאב  27   םויב   וניה  העיבתב הרבחה  לש הקלחו ח"שלמ  30 -כבךרעומ ללוכה העיבתה םוכס  . תפסונ חוטיב תרבח דגנכוהרבחה  בקע לארשי תנידמיחרזאמקלח  לעולטוהשהעונתה תולבגמ חכוניכ ,ןעטנ רושיאה תשקבב  . ח"שלמ  11.7- כ  םימייקה חוטיבה יזוח  תאםיאתהלןהילע היה ןכלו ,חוטיבה תורבח  לשןוכיסה תחפ הנורוקה  ףיגנתוצרפתה ףיקמ(שוכר בכרוהבוחבכריחוטיבב םהיחטובממובגש חוטיבה ימד  תאתיחפהלו תונתשמה תוביסנל םאתהב  16   םיפיעס תוארוה  תאהרפהשךות,היחטובמ  ןובשח  לעןידכ אלשהרשע
	   יפכ  ,הרבחה דגנושגוהש ,תויגוצייכ תונעבות רושיאל  תויו לת  תושקב תרגסמב םיעבתנה םימוכסה  םוכיס ןלהל  .   הפישחה םוכס תומיכ   תא חרכהב  ה ווהמ וניא  הז םוכס יכ רהבוי(  תונעטהיבתכב םיעבותה  ידי  לעונייוצש :)ד בלב םיעבתנה םימוכסה  תאאלא,הרבחהידילע תכרעומהג  
	עבתנה םוכסה   )ח"ש יפלאב(
	עבתנה םוכסה   )ח"ש יפלאב(
	עבתנה םוכסה   )ח"ש יפלאב(
	  גוס

	11,660
	11,660
	1 
	  תויגוצייכ תונעבות רושיאל תויולת תושקב   הרבחה דגנכ
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	   יבאורםי לצמתתי הדוחתו הכיפסםי ניבםיי 
	          בארו 8: -ארוםיע מהיתוםי תבקתפו הדחו ולאחירו 
	   תו יהל  הכפה   איה   םאתהבו   הסרובב   קטלבולג  םאה תרבח   לש   היתוינמ   רחסמל  ומשרנ ,2021   ץרמ שדוח   תליחתב . א-כ  לשוטורבךס םאה תרבחהסייג )IPO   – ןלהל( הסרובב הנושארל תוינמה תקפנה תרגסמב,תירוביצ  הרבח .ח "ש  ןוילימ 85 
	, ח"ש  ןוילימ  5    לשךסב   ןמוזמ   תרומת  םאה  תרבחל   תוינמ תקפנה תועצמאבימצעה   הנוה   תא   הלידגה  הרבחה . ב  . ליעל 5 רואב האר
	 חטבמ  םע םאההרבחה  הרשקתה, הסרובב   רוביצל םאההרבחה  תוינמ תקפנהרואל,2021  ראורבפב  28   םויב . ג  הרבחל  םגהמיאתמה  ,הרבחבו קטלבולגב הרשמ יאשונו םירוטקריד תוירחא חוטיב תסילופ תשיכרל  רז   דעו  2021   ראורבפב  28   םוימ לחה,הנשל  הניה הסילופב תורשקתהה תפוקת.IPO   לש  ךילה תוברל ,תירוביצ   תוברל  ,הרשמה  יאשונ לכל סחיב  ,ב"הרארלוד  ןוילימ  5   דע לש תוירחא  יוסיכ לובגב ,2022   ראורבפב  27   םויל  לשםינגרואהירושיאל  הפופכ הרומאההסילופה תשיכר ,יכןיוצי .הרבחבהטילשילעב םהשהרשמיאשונ  30   םויב  .תעהתואל  דע התיהשהסילופה  תאהפילחמ וזהסילופ .ןידה  תוארוהל םאתהב םאה ת
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	  נחפס לצמתתי הדוחתו היפסכניב םיםיי 
	  יפרטו השעקניפ תויסנתו אתורח 
	 2021  ץרמב 31  םויל
	 2021  ץרמב 31  םויל
	 2021  ץרמב 31  םויל

	   כ"הס
	   כ"הס
	  םיביי חו תואוולה
	  ךרדןגוהיווש  ד ספהו חוור

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	  ח"ש יפלא
	  ח"ש יפלא

	 126,031
	 126,031
	 -
	 126,031
	 )1 ( םיריחס בוחיסכנ

	 28,154 
	 28,154 
	 28,154 
	 -
	 )2 ( םיריחס םניאש בוחיסכנ

	 17,373 
	 17,373 
	 -
	 17,373
	 ) 3( תוינמ

	 23,400
	 23,400
	 -
	 23,400 
	 )4 ( תורחא

	 194,958 
	 194,958 
	28,154 
	 166,804 
	  כ "הס


	 2020  ץרמב 31  םויל
	 2020  ץרמב 31  םויל
	 2020  ץרמב 31  םויל

	  כ"הס
	  כ"הס
	  םיביי חו תואוולה
	  ךרדןגוהיווש  ד ספהו חוור

	  רקובמ יתלב
	  רקובמ יתלב

	  ח"ש יפלא
	  ח"ש יפלא

	 74,913 
	 74,913 
	 -
	 74,913  
	 )1(  םיריחס בוחיסכנ

	 12,078  
	 12,078  
	 12,078 
	-
	)2 (  םיריחס םניאש בוחיסכנ

	 6,907 
	 6,907 
	-
	 6,907 
	 ) 3( תוינמ

	 5,036 
	 5,036 
	 - 
	 5,036 
	 )4 (  תורחא

	 98,934 
	 98,934 
	 12,078 
	 86,856 
	  כ "הס


	 2020  רבמצדב 31  םויל
	 2020  רבמצדב 31  םויל
	 2020  רבמצדב 31  םויל

	  כ"הס
	  כ"הס
	  םיביי חו תואוולה
	  ךרדןגוהיווש  ד ספהו חוור

	 רקובמ
	 רקובמ

	  ח"ש יפלא
	  ח"ש יפלא

	115,952
	115,952
	-
	115,952
	 )1(  םיריחס בוחיסכנ

	9,906
	9,906
	9,906
	-
	 )2 (  םיריחס םניאש בוחיסכנ

	15,813
	15,813
	-
	15,813
	 ) 3( תוינמ

	18,736
	18,736
	 -
	18,736
	 )4 (  תורחא

	160,407
	160,407
	9,906
	150,501
	  כ "הס
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	  נחפס לצמתתי הדוחתו היפסכניב םיםיי 
	   יפרטו השעקניפ תויסנתו אתורח (המש)ך 
	   )1(נכסי חבו סםיריח 
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל

	  תתחפומ תולע
	  תתחפומ תולע
	 םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	65,732
	65,732
	66,513
	   תויתלשממ בוח תורגא

	TR
	   :םירח א בוחיסכנ

	57,906
	57,906
	59,518
	  הרמהל םינתינ םניאש

	 123,638
	 123,638
	126,031
	  םיריח ס בוח יסכנ כ"הס

	-
	-
	 דספה וא חוורלופקזנש   ךרע תודירי   )רבטצמב(


	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל

	  תתחפומ תולע
	  תתחפומ תולע
	  םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	 33,462 
	 33,462 
	 33,375
	  תויתלשממ בוח תורגא

	TR
	   :םירח א בוחיסכנ

	44,351
	44,351
	41,538
	  הרמהל םינתינ םניאש

	77,813
	77,813
	74,913
	 םיריח ס בוח יסכנ כ"הס

	-
	-
	 דספה וא חוורלופקזנש  ךרע תודירי  )רבטצמב(


	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל

	 תתחפומ תולע
	 תתחפומ תולע
	  םירפסב ךרעה

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	56,606 
	56,606 
	57,333
	   תויתלשממ בוח תורגא

	TR
	  :םירח א בוחיסכנ

	57,798
	57,798
	58,619
	  הרמהל םינתינ םניאש

	114,404
	114,404
	115,952
	  םיריח ס בוח יסכנ  כ"הס

	-
	-
	 דספה וא חוורלופקזנש  ךרע תודירי   )רבטצמב(
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	  נחפס לצמתתי הדוחתו היפסכניב םיםיי 
	   יפרטו השעקניפ תויסנתו אתורח (המש)ך 
	   )2(נכסי חבו שםניא סםיריח 
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל

	 תתחפומ תולע
	 תתחפומ תולע
	  םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	TR
	 םינתינםניאשםירחאבוח יסכנ :   הרמהל

	18,132
	18,132
	18,132
	  ,םיבייחו  תואוולהכ םיגצומ  םיקנבב תונודקפ טעמל

	10,022 
	10,022 
	 10,022
	  םיק נבב תונודקפ

	28,154
	28,154
	28,154
	  םיריחס םניאש בוחהיסכנ לכהךס

	-
	-
	 דספה וא חוורלופקזנש  ךרע תודירי   )רבטצמב(


	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל

	תתחפומ תולע
	תתחפומ תולע
	 םירפסב ךרעה

	 ח"ש יפלא
	 ח"ש יפלא

	TR
	 םינתינםניאשםירחאבוח יסכנ :   הרמהל

	12,078
	12,078
	12,078
	  ,םיבייחו  תואוולהכ םיגצומ  םיקנבב תונודקפ טעמל

	12,078
	12,078
	12,078
	  םיריחס םניאש בוחהיסכנ לכהךס

	-
	-
	 דספה  וא חוורלופקזנש  ךרע תודירי  )רבטצמב(


	  )רקובמ(  2020   רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020   רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020   רבמצדב 31  םויל

	תתחפומ תולע
	תתחפומ תולע
	םירפסב ךרעה

	  ח"ש יפלא
	  ח"ש יפלא

	TR
	 םינתינםניאשםירחאבוח יסכנ :   הרמהל

	9,906
	9,906
	9,906
	 ,םיבייחו  תואוולהכ םיגצומ  םיקנבב תונודקפ טעמל

	9,906
	9,906
	9,906
	  םיריחס םניאש בוחהיסכנ לכהךס

	-
	-
	 דספה וא חוורלופקזנש  ךרע תודירי   )רבטצמב(
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	  נחפס לצמתתי הדוחתו היפסכניב םיםיי 
	   יפרטו השעקניפ תויסנתו אתורח (המש)ך 
	   )3(מנתוי 
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל

	  תולע
	  תולע
	  םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	 15,329 
	 15,329 
	 17,373
	  תוריחס תוינמ

	15,329
	15,329
	17,373
	  תוי נמכ"הס

	-
	-
	  דספה  ואחוורל ופקזנשךרע  תודירי   )רבטצמב(


	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל

	  תולע
	  תולע
	 םירפסב ךרעה

	  ח"ש יפלא
	  ח"ש יפלא

	8,223
	8,223
	6,897
	  תוריחס תוינמ

	13
	13
	10
	  תוריחס ןניאש תוינמ

	8,236
	8,236
	6,907
	  תוי נמכ"הס

	-
	-
	  דספה  ואחוורל ופקזנשךרע  תודירי   )רבטצמב(


	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל

	  תולע
	  תולע
	 םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	 14,270 
	 14,270 
	15,813
	  תוריחס תוינמ

	14,270
	14,270
	15,813
	 תוי נמכ"הס

	-
	-
	  דספה  ואחוורל ופקזנשךרע  תודירי   )רבטצמב(
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	  נחפס לצמתתי הדוחתו היפסכניב םיםיי 
	   יפרטו השעקניפ תויסנתו אתורח (המש)ך 
	  )4(השעקניפ תויסנתו אחרתו 
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2021  ץרמב 31  םויל

	  תולע
	  תולע
	  םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	 21,906
	 21,906
	 23,400 
	  תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	 21,906 
	 21,906 
	 23,400
	  תורחא תויסנניפ תועקשה כ"הס

	-
	-
	  דספה  ואחוורל ופקזנשךרע  תודירי   )רבטצמב(


	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל
	  )רקו במ יתלב( 2020  ץרמב 31  םויל

	  תולע
	  תולע
	  םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	 5,491 
	 5,491 
	 5,013
	  תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	-
	-
	23
	   תוריחס ןניאש תורחא

	 5,491 
	 5,491 
	 5,036
	  תורחא תויסנניפ תועקשה כ"הס

	-
	-
	  דספה  ואחוורל ופקזנשךרע  תודירי   )רבטצמב(


	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל
	  )רקובמ(  2020  רבמצדב 31  םויל

	  תולע
	  תולע
	  םירפסב ךרעה

	   ח"ש יפלא
	   ח"ש יפלא

	17,707 
	17,707 
	 18,684 
	  תוריחס תורחא תויסנניפ תועקשה

	-
	-
	52
	  תוריחס ןניאש תורחא

	17,707 
	17,707 
	 18,736
	  תורחא תויסנניפ תועקשה כ"הס

	-
	-
	  דספה  ואחוורל ופקזנשךרע  תודירי   )רבטצמב(
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