
מ"בעלביטוח ענבל חברה 

2018דין וחשבון שנתי לשנת 



מ"בעלביטוחחברהענבל

שר האוצר-השר הממונה 

חברים8בדירקטוריון החברה מכהנים 

ר הדירקטוריון הוא החשב הכללי"יו

רשות שוק ההון
החברות  רשות 

הממשלתיות

רגולציה

דירקטוריון



רקע כללי

שלביצועכזרועמשמשתוהיא,1978בינוארממשלתיתביטוחכחברתהוקמהמ"בעלביטוחחברהענבל

.שוניםפעילותבתחומיהאוצרלמשרדבייחוד,ישראלממשלת

.(סיטיאיירפורט)התעופהשדהבקריתוממוקמתעובדים200-כמעסיקההחברה

הממשלהלמוסדותוגבייהייעוץניהולשירותילרבות,שוניםפיננסייםשירותיםלמדינהמעניקהענבל

.פעילותהבתחומי



פעילות החברהתחומי 
.האוצרלמדיניותבהתאםענבלמנהלתאותה,"(הפנימיתהקרן":להלן)הממשלהלביטוחיהפנימיתהקרןניהול

סיכוניםמנהלת,הפנימיתהקרןבמסגרתהמדינהנגדשמוגשותתביעותענבלמנהלת,הפנימיתהקרןכמנהלתבתפקידה

.הממשלתיותהיחידותלכללביטוחילייעוץואחראיתממשלתייםחוליםבבתירפואיים

.('וכורכבכלי,מבניםזהבכלל)הממשלהשלישירהבבעלותאשרלרכושביטוחיכיסויענבלמעניקהכמבטחתבתפקידה

.התיירותובמשרדהכלכלהבמשרדההשקעותלרשותובקרהמחשובשירותיענבלמספקת,בנוסף

המדינהעובדישלל"לחובנסיעותהמטפלתהממשלתיתהנסיעותסוכנותאתהמדינהעבורענבלמנהלת,כןכמו

.בתפקיד

שלהמאוחדיםכספייםחות"דובעריכתהמדינהבידיומסייעתהמדינהשלופיקדונותהלוואותמערךמנהלתענבל

.'וכוממשלתיותבחברותהמדינהשלמניהתעודותוהחזקתישראלממשלת

.הפרטיהמגזרבשיתוףהציבורייםהפרויקטיםבתחוםהאוצרמשרדעבורמקצועיתמנהליתפלטפורמהמנהלתענבל

.ממשלתיותחובאגרותהנפקתלרבותהממשלתיהחובבניהוללממשלהמסיעתענבל
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לעסוק בעסקי ביטוח כמבטח בהתאם לצרכי ודרישות  

מדינה /הממשלה

מטרות החברה

לממשלה ומוסדותיהייעוץ וגביה , ניהוללהעניק שירותי 



ל"מנכ

הפנימית  אגפי הקרן 
לביטוחי ממשלה

חוב ממשלתי

פרויקטים  
המגזרבשיתוף 

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

מנהלת לשכה

מבנה החברה



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

ל"עוזרת מנכ–שרית בן יעקב 

ומזכירת החברההיועצת המשפטית –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

לית מערכות מידע"סמנכ–לילית לוי 

לית פרוייקטים"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
החברהומזכירת היועצת המשפטית –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


ח"מיליון ש105-כ• 2018תקציב הוצאות 

ח"מיליון ש85-כ• הון עצמי

ח"מיליון ש162•
היקף מאזן ליום  

31.12.18

נתונים כספיים כלליים



נתונים כספיים מפורטים

:למטהלפירוט הנתונים הכספיים של החברה יש לפנות לקישור 

https://www.inbal.co.il/FinancicalReportsList/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9
B%D7%A1%D7%A4%D7%99%202018.pdf

https://www.inbal.co.il/FinancicalReportsList/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%202018.pdf


2018דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 

אחוזיםמספר הפניותפירוט הטיפול

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

2100%הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

המידע אינו מצוי בידי הרשות

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

2019הטיפול הסתיים בחודש ינואר 1הטיפול בבקשה טרם הסתיים

הבקשה בדיון משפטי

3100%כ"סה

מידע אודות בקשות שסורבו

2100%סך הבקשות שסורבו או נמסר בהן מידע חלקי

אחוזיםמספר הפניותהעילה

150%(1)8-הקצאת משאבים 

150%אחר

2100%


