ענבל חברה לביטוח בע"מ

דין וחשבון שנתי לשנת 2019

ענבל חברה לביטוח בע"מ
השר הממונה  -שר האוצר
רגולציה
רשות החברות
הממשלתיות

רשות שוק ההון
דירקטוריון

בדירקטוריון החברה מכהנים  7חברים
יו"ר הדירקטוריון הוא החשב הכללי

רקע כללי
ענבל חברה לביטוח בע"מ הוקמה כחברת ביטוח ממשלתית בינואר  ,1978והיא משמשת כזרוע ביצוע של
ממשלת ישראל בכלל ומשרד האוצר בפרט ,בתחומי פעילות שונים.
החברה מעסיקה כ 250-עובדים (כולל עובדי מחשוב) וממוקמת בקרית שדה התעופה (איירפורט סיטי).
ענבל מעניקה למדינה שירותים פיננסיים שונים ,לרבות שירותי ניהול ייעוץ וגבייה למוסדות הממשלה
בתחומי פעילותה.

תחומי פעילות החברה
• ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן" :הקרן הפנימית") ,בהתאם למדיניות האוצר .ניהול תביעות שמוגשות
נגד המדינה ,במסגרת הקרן הפנימית ,ניהול סיכונים רפואיים בבתי חולים ממשלתיים ומתן ייעוץ ביטוחי לכלל היחידות
הממשלתיות.
• מתן כיסוי ביטוחי לרכוש אשר בבעלות ישירה של הממשלה (בכלל זה מבנים ,כלי רכב וכו').
• מתן שירותי מחשוב ובקרה לרשות ההשקעות במשרד הכלכלה ובמשרד התיירות.
• ניהול סוכנות הנסיעות הממשלתית המטפלת בנסיעות לחו"ל של עובדי המדינה בתפקיד.
• ניהול מערך הלוואות ופיקדונות של המדינה וסיוע בעריכת דו"חות כספיים המאוחדים של ממשלת ישראל והחזקת
תעודות מניה של המדינה בחברות ממשלתיות וכו'.
• ניהול פלטפורמה מקצועית עבור משרד האוצר בתחום הפרויקטים הציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי.

• סיוע לממשלה בניהול החוב הממשלתי ,לרבות הנפקת אגרות חוב ממשלתיות.

מטרות החברה
לעסוק בעסקי ביטוח כמבטח בהתאם לצרכי ודרישות
הממשלה/מדינה

להעניק שירותי ניהול ,ייעוץ וגביה לממשלה ומוסדותיה

5

מנכ"ל
מנהלת לשכה

עוזרת מנכ"ל

ממונה אבטחת
מידע וסייבר

אגפי מטה

הקרן הפנימית
לביטוחי ממשלה

מבקר פנים

כספים

תביעות גוף

לשכה משפטית

רכב ורכוש

מערכות מידע

משאבי אנוש

חיתום ויעוץ ביטוחי

ניהול סיכונים ברפואה

תחזוקת רכבים

רכש ומכרזים
שירות לקוחות
תפעול
יעוץ משפטי

אגפים מקצועיים
רכש ממשלתי

חשבונאות ,בקרה
ודיווח ממשלתי

סוכנות נסיעות
ממשלתית

ניהול ובקרה לרשות
ההשקעות

פרויקטים
בשיתוף המגזר
הפרטי

חוב ממשלתי

רשימת בעלי תפקידים בכירים

יריב נחמה ,רו"ח – מנכ"ל
שרית בן יעקב – עוזרת מנכ"ל
לריסה קליימן ,עו"ד – יועצת משפטית ומזכירת החברה
מעוז שהרבני ,רו"ח – סמנכ"ל כספים
מיכל ששינסקי-אביטל ,עו"ד  -מנהלת הקרן הפנימית וסמנכ"לית ביטוח
ענת טרייבר ,רו"ח – סמנכ"לית חשבונאות בקרה ודיווח ממשלתי ,מנהלת הסיכונים
לילית לוי – סמנכ"ל מערכות מידע
איילת יוספאן שאול – סמנכ"ל פרוייקטים
רונית פירסט – מנהלת משאבי אנוש
ברק קרן ,עו"ד – מנהל אגף רכש ומכרזים
אורית מאיר – מנהלת סוכנות הנסיעות הממשלתית
איריס גידיץ – מנהלת אגף הרכש הממשלתי

הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברה

לריסה קליימן ,עו"ד – יועצת משפטית ומזכירת החברה
נתן דליה – רכזת הלשכה המשפטית ,אחראית רישום ודיווח מטעם הממונה

טלפון –  , 074-7122311פקס – 03-9778077
Larissa@inbal.co.il , Dalian@inbal.co.il

נתונים כספיים כלליים
תקציב הוצאות 2019

• 88,980

הון עצמי

• 158,424

היקף מאזן ליום
31.12.19

• 110,735

נתונים כספיים מפורטים
לפירוט הנתונים הכספיים של החברה יש לפנות לקישור למטה:

https://www.inbal.co.il/FinancicalReportsList/דוח%20תקופתי%20לשנתpdf.%202019

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2019
מספר

אחוזים

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

11

79%

פירוט הטיפול

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

2

14%

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
1

המידע אינו מצוי בידי הרשות

7%

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה
הטיפול בבקשה טרם הסתיים
הבקשה בדיון משפטי
14

סה"כ

מידע אודות בקשות שסורבו
העילה שבגינה הבקשה סורבה
פגיעה בפרטיות (9 -א)()3

1

המידע נוצר בידי רשות אחרת )5(8 -

1

איסור על פי דין (9 -א)()4

נוצר לפני  7שנים )2(8 -
פגיעה בביטחון (9 -א)()1

לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות )3(8-
הקצאת משאבים )1(8 -
אחר

1

סך הבקשות שסורבו או נמסר בהן מידע חלקי

3

100%

