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מ"בעלביטוחחברהענבל

האוצרשר-הממונההשר

חברים7מכהניםהחברהבדירקטוריון

הכלליהחשבהואהדירקטוריוןר"יו

ההוןשוקרשות
החברותרשות

הממשלתיות

רגולציה

דירקטוריון



כללירקע

שלביצועכזרועמשמשתוהיא,1978בינוארממשלתיתביטוחכחברתהוקמהמ"בעלביטוחחברהענבל

.שוניםפעילותבתחומי,בפרטהאוצרומשרדבכללישראלממשלת

.(סיטיאיירפורט)התעופהשדהבקריתוממוקמת(מחשובעובדיכולל)עובדים250-כמעסיקההחברה

הממשלהלמוסדותוגבייהייעוץניהולשירותילרבות,שוניםפיננסייםשירותיםלמדינהמעניקהענבל

.פעילותהבתחומי



החברהפעילותתחומי

שמוגשותתביעותניהול.האוצרלמדיניותבהתאם,"(הפנימיתהקרן":להלן)הממשלהלביטוחיהפנימיתהקרןניהול•

היחידותלכללביטוחיייעוץומתןממשלתייםחוליםבבתירפואייםסיכוניםניהול,הפנימיתהקרןבמסגרת,המדינהנגד

.הממשלתיות

.('וכורכבכלי,מבניםזהבכלל)הממשלהשלישירהבבעלותאשרלרכושביטוחיכיסוימתן•

.התיירותובמשרדהכלכלהבמשרדההשקעותלרשותובקרהמחשובשירותימתן•

.בתפקידהמדינהעובדישלל"לחובנסיעותהמטפלתהממשלתיתהנסיעותסוכנותניהול•

והחזקתישראלממשלתשלהמאוחדיםכספייםחות"דובעריכתוסיועהמדינהשלופיקדונותהלוואותמערךניהול•

.'וכוממשלתיותבחברותהמדינהשלמניהתעודות

.הפרטיהמגזרבשיתוףהציבורייםהפרויקטיםבתחוםהאוצרמשרדעבורמקצועיתפלטפורמהניהול•

.ממשלתיותחובאגרותהנפקתלרבות,הממשלתיהחובבניהוללממשלהסיוע•



5

ודרישותלצרכיבהתאםכמבטחביטוחבעסקילעסוק

מדינה/הממשלה

החברהמטרות

ומוסדותיהלממשלהוגביהייעוץ, ניהולשירותילהעניק



ל"מנכ

הקרן הפנימית  
לביטוחי ממשלה

חוב ממשלתי

פרויקטים  
בשיתוף המגזר 

הפרטי

רכש ומכרזים

משאבי אנוש

מערכות מידע

לשכה משפטית

כספים
רכש ממשלתי

בקרה , חשבונאות
ודיווח ממשלתי

סוכנות נסיעות 
ממשלתית

ל"עוזרת מנכ

תביעות גוף

רכב ורכוש

חיתום ויעוץ ביטוחי

ניהול סיכונים ברפואה

תחזוקת רכבים

שירות לקוחות
תפעול

יעוץ משפטי

ניהול ובקרה לרשות  
ההשקעות

אגפים מקצועייםמטהאגפי

מבקר פנים

ממונה אבטחת 
מידע וסייבר

מנהלת לשכה



רשימת בעלי תפקידים בכירים
ל"מנכ–ח "רו, יריב נחמה

ל"עוזרת מנכ–שרית בן יעקב 

יועצת משפטית ומזכירת החברה–ד "עו, לריסה קליימן

ל כספים"סמנכ–ח "רו, שהרבנימעוז 

ביטוח לית "מנהלת הקרן הפנימית וסמנכ-ד  "עו, אביטל-מיכל ששינסקי

מנהלת הסיכונים, ממשלתילית חשבונאות בקרה ודיווח "סמנכ–ח "רו, ענת טרייבר

ל מערכות מידע"סמנכ–לילית לוי 

פרוייקטיםל "סמנכ–יוספאן שאול איילת 

מנהלת משאבי אנוש–רונית פירסט 

מנהל אגף רכש ומכרזים –ד "עו, ברק קרן

מנהלת סוכנות הנסיעות הממשלתית–אורית מאיר 

מנהלת אגף הרכש הממשלתי–איריס גידיץ 

הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברה
החברהיועצת משפטית ומזכירת –ד "עו, קליימןלריסה 

אחראית רישום ודיווח מטעם הממונה, רכזת הלשכה המשפטית–נתן דליה 
03-9778077–פקס , 074-7122311–טלפון 

Larissa@inbal.co.il , Dalian@inbal.co.il

mailto:Larissa@inbal.co.il
mailto:Dalian@inbal.co.il


•88,980 2019הוצאותתקציב

•158,424 עצמיהון

•110,735
ליוםמאזןהיקף

31.12.19

כללייםכספייםנתונים



מפורטיםכספייםנתונים

:למטהלקישורלפנותישהחברהשלהכספייםהנתוניםלפירוט

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



2019לשנתהמידעחופשחוקיישוםעלהממונהדיווח
אחוזיםמספרפירוט הטיפול

1179%הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

214%הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

17%המידע אינו מצוי בידי הרשות

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הבקשה בדיון משפטי

14100%כ"סה

מידע אודות בקשות שסורבו

העילה שבגינה הבקשה סורבה

1(3()א)9-פגיעה בפרטיות 

(4()א)9-איסור על פי דין 

1(5)8-המידע נוצר בידי רשות אחרת 

(2)8-שנים 7נוצר לפני 

(1()א)9-פגיעה בביטחון 

(3)8-לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות 

(1)8-הקצאת משאבים 

1אחר

3סך הבקשות שסורבו או נמסר בהן מידע חלקי


