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 - 1א  -

 מבוא
 

-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח החברה( -בע"מ )להלןביטוח ברה לענבל ח ללהבדוח זה כ
המתייחסים לאירועים  ,חוק ניירות ערך(. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים -)להלן 1968

. מידע צופה פני עתיד בדוח זה ות שיתרחשו בפועלודאאין אשר אשר אינם בשליטת החברה ויינים עתידיים, או ענ
"החברה מעריכה", "החברה מאמינה", "בכוונת "החברה סבורה", "החברה צופה",  גון:כעם ביטויים יזוהה בדרך כלל 

 החברה" וביטויים דומים.
 

אינם מצויים בשליטת החברה ואשר מגורמים אשר  יושפעועתיד ההתממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני 
התפתחויות להלן, ה 14ף כמפורט בסעי ,לא ניתן להעריכם מראש, בכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה

 .להלן 3ף , כמפורט בסעיהעל פעילות גורמים החיצוניים המשפיעיםהו העוטפת את החברה בסביבה הכללית
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 - 2א  -

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה -חלק א' 
 
 כללי .1
 

. החברה עוסקת במתן כיסוי 1978בינואר  2ממשלתית ביום  ת ביטוחתאגדה בישראל כחברוההוקמה  החברה
הלן. נכון ליום ל 1.1 ףביטוחי ושירותי ניהול מגוונים עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה, כמפורט בסעי

 כל אחת,ש"ח ע.נ.  1מניות בנות  ארבעלמעט  עריכת הדוח, החברה הינה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל
 .בנאמנות עבור ממשלת ישראלשונות חברות ממשלתיות  ארבעידי -מוחזקות עלה

 
 חוק הפיקוח( -)להלן 1981-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח

 1975 -"ההתשלחוק החברות הממשלתיות, הוראות תקנות הפיקוח( ול -)להלןמכוחו והתקנות שהותקנו 
 (.הממשלתיות החברות חוק -)להלןמכוחו  שהותקנו והתקנות

 
ביום  . 1993-"גהתשנ המכרזים חובת חוק לתקנות בהתאם הממשלה של ביצוע כזרוע הוכרה החברה 2008 בשנת

התקבלה החלטת ממשלה שאישרה את העקרונות להסכם מסגרת שנחתם בין הממשלה לבין  2010לנובמבר  23
 הסכם בצורת תהיה ההתקשרות. במכרז צורך ללא ממשלה משרדי עם להתקשר חברההחברה, המאפשר ל

, הוארך הסכם המסגרת 2015ביוני  29ביום . לעיל כאמור תמסגר הסכם נחתם, 2011 בינואר 10 ביום. מסגרת
שנים, כך שתוקפו הוארך עד ליום  5, הוארך הסכם המסגרת לעוד 2020בנובמבר  29שנים נוספות וביום  5למשך 

 .להלן 15.1 סעיף ראה המסגרת הסכם עקרונות בדבר לפרטיםהסכם המסגרת(.  -)להלן 2026בינואר  9
 

 הבחנה תאגידית
 

 המצורפים לדוח תקופתי זה.  הכספיים לדוחות)ד( 1 באור ראהלפרטים נוספים 
 

 תחומי הפעילות של החברה 1.1
 

ידי החברה נחלקים לשני תחומי פעילות. להלן יובא בתמצית תיאור תחומי -השירותים הניתנים על
 :של החברהפעילות 

 
 מתן כיסוי ביטוחי ביוזמת ממשלת ישראל 1.1.1

 
חברה מעניקה כיסוי ביטוחי בענפי ה. בלבד הביטוח פועלת החברה בענף ביטוח כללי בתחום
דירות, ביטוח מטענים  כלי שיט וכלי טיס )לסיכוני מלחמה בלבד(, ביטוח השקעות רוכשי :ביטוח

)במסגרת ביטוח זה מבטחת החברה את רכוש  )לסיכוני מלחמה בלבד(, ביטוח רכוש בהובלה
ת הקרן הפנימית את מלאי הדלק של מדינת ישראל ואת נכסי המדינה המדינה המכוסה באמצעו

 להפקות ומלחמה טרור סיכוני) סיכונים אחרים ביטוחו המוחזקים על ידי חברת נתיבי ישראל(
. שירותים אלו ניתנים בהתאם לבקשת ממשלת בלבד( בישראל בינלאומיים כנסים ואירועי זרות

 הלן.ל 4 החברה בתחום זה ראה סעיףישראל. לפרטים נוספים אודות פעילות 
 

 מתן שירותי ניהול עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה 1.1.2
 

בגין ניהול הפרויקטים  החברה מנהלת פרויקטים ופעילויות שונות עבור ממשלת ישראל.
והפעילויות כאמור מתוגמלת החברה בעיקר על בסיס עלות בתוספת מרווח, באופן שהיא איננה 

. לפרטים נוספים אודות פעילות החברה בתחום הון הגלום בפרויקט או בפעילות עצמנושאת בסיכ
 להלן. 5זה ראה סעיף 

 
 הועסקאות במניותי החברההון השקעות ב 1.2
 

למיטב ידיעת החברה, לא התבצעו כל השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות אחרות במניות החברה 
 ידי בעל עניין בשנתיים שקדמו למועד דוח זה. -על

 
 מהמדינה החברה שקיבלה כספים .31
 

  בדוחות הכספיים.  20למידע בדבר הכנסות שקיבלה החברה מהמדינה ראה באור 
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 - 3א  -

 )המשך( ותיאור התפתחות עסקיה פעילות החברה -חלק א' 
 

 חלוקת דיבידנדים .2
 

 וסכומים מועדים 2.1
 

 )ב( בדוחות הכספיים. 9ראה באור  -למידע בדבר חלוקת דיבידנדים  
 

  החברה של הדיבידנדים חלוקת יכולת על המשפיעות חיצוניות מגבלות 2.2
 

החלוקה  מדיניות, בנושא יעוד רווחים 2018 בדצמבר 11 מיוםרשות החברות הממשלתיות  חוזר פי-על
 מיוחדות למגבלות וכפופה לעת מעת להשתנות)היכולה  הממשלתיות החברות רשות שלוייעוד הרווחים 

 :כדלקמן הינה(, דין כל פי על קיימות אם
 

מהרווחים השוטפים, לפני תשלום בונוס  50%ככלל, על החברה הממשלתית לייעד מדי שנה לפחות  א.
 הרווחים לעובדים, לצורך חלוקת דיבידנד במזומן. מתוך

על אף האמור בסעיף א' לעיל, בהתאם לדין, הרשות רשאית לקבוע מדיניות חלוקה שונה לחברה  ב.
ממשלתית מסוימת או לקבוצה של חברות ממשלתיות ביחס לרווחים השוטפים שלה, וכן רשאית 

או קבוצת חברות כאמור החורגת מהמדיניות האמורה,  הרשות לקבל החלטה לגבי חברה מסויימת
 והכל נוכח נסיבותיה הפרטניות של החברה או של קבוצת החברות כאמור ומנימוקים שיפורטו.

ביחס לרווחים הצבורים, בהתאם לדין, הרשות רשאית לקבוע מדיניות ייעוד רווחים לחברה  ג.
לקבל החלטה פרטנית בדבר חלוקה מתוך  ממשלתית מסוימת או לקבוצה של חברות ממשלתיות, או

 רווחים צבורים בחברה מסויימת או בקבוצת חברות. 
קבעה הרשות מדיניות או קיבלה החלטה כאמור, יובא הדבר לידיעת החברה ויחולו על ההודעה כללי  ד.

 הדיווח והגילוי המפורטים בחוזר.
 

  -)להלןת שוק ההון ביטוח וחיסכון חלוקת דיבידנד בחברה כפופה להוראות הממונה על רשו, בנוסף
הממונה מכתב  ם, פרס2017בחודש אוקטובר , בעניין זה. ("הרשות", בהתאמה -ו המפקחהממונה ו/או 

בעניין חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח. הוראות המכתב כאמור מעדכנות את הוראות הממונה 
קובעות תנאים מסוימים לחלוקת דיבידנדים , ו2016באוגוסט  10הקודמות בעניין חלוקת דיבידנד מיום 

בעניין "יישום משטר כושר פירעון כלכלי של  2017-1-9בחברות ביטוח, בעקבות פרסום הוראות חוזר 
. בין היתר, נקבע במכתב כאמור, כי חברת (חוזר הסולבנסי -)להלן Solvency IIחברת ביטוח מבוסס 

לאחר ביצוע החלוקה, יש לחברה  אםת לחלק דיבידנד, ביטוח שחוזר הסולבנסי לא חל עליה, תהיה רשאי
הון הלפי תקנות  115%יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש )יחס כושר פירעון( בשיעור של לפחות 

  (.להלן רתן)כהגד
 

במזומן,  שולם 2021. בחודש דצמבר 2020אלפי ש"ח בגין רווחי שנת  681בשנת הדוח הוכרז דיבידנד בסך 
 למדינת ישראל. 2018-2019הדיבידנדים בגין רווחי השנים שולמו במזומן דיבידנד זה ו

 
אלפי  1,794החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של  2022 במרס 30דירקטוריון החברה בישיבתו ביום 

 . 2021שנת  רווחי בגיןש"ח 
 

 בדוחות)ג(  9 באור ראה, םלפירוט בדבר מגבלות נוספות החלות על החברה בקשר עם חלוקת דיבידנדי
 . הכספיים

 
 של החברה הדיבידנדים חלוקת מדיניות 2.3

 
רווח מהרווח הנקי, )ללא  50% של עדבשיעור  חלוקה הינה החברה של הדיבידנדים חלוקת מדיניות

ובכפוף למגבלות החלות על החברה כאמור לעיל. למידע בדבר יתרת הרווחים  שחרור עתודות ביטוח(מ
 ( בדוחות הכספיים.2)ג() 9ראה באור  -הראויים לחלוקה 
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 - 4א  -

  עסקי החברה לפי תחומי פעילותתיאור  -' בחלק 
 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות .3
 

ושירותי ניהול מגוונים עבור ממשלת ישראל. בהתאם לכך, מושפעת החברה עוסקת כאמור במתן כיסוי ביטוחי 
פעילות החברה המתוארת להלן משינויים במדיניות הממשלה ומההסכמים עמה. הכנסות החברה מהשקעותיה 

 -לפרטים נוספים . ובשוק המניות מושפעות משער הריבית במשק, מהאינפלציה ומתנודות בשוק אגרות החוב
 .בדוחות הכספיים (1)ב()19ראה באור 

 
 כיסוי ביטוחימתן תחום  .4
 

 ידע כללי על תחום הפעילותמ 14.
 

; )ב( ומלחמה טרור סיכוני עבורבענפי הביטוח הבאים: )א( ביטוח כלי שיט וכלי טיס  רישיונותחברה ל
ביטוח השקעות רוכשי דירות; )ג( ביטוח מטענים בהובלה סיכוני טרור ומלחמה; )ד( ביטוח רכוש; )ה( 

( )ו( בישראל בינלאומיים כנסים ואירועי זרות להפקות ומלחמה טרור סיכוניביטוח סיכונים אחרים )
הדוח הנפיקה החברה פוליסות לפי סעיפים  בשנת. ביטוח מקיף דירות ובתי עסק )לרכוש ממשלה בלבד(

 .להלן 4.4 סעיף ראה לעיל הביטוח ענפי אודות נוספים לפרטים' לעיל. ודב' 
 

 תחום הפעילות ושינויים שחלו בובנה מ 24.
 

החברה מעניקה את מרבית שירותיה בתחום לממשלת ישראל. מתן שירותי הביטוח לממשלת ישראל 
 מבוצע בהתאם להחלטות ממשלה הדורשות מתן כיסוי ביטוחי בתחומים שונים.

 
 למיטב ידיעת החברה לא חלו שינויים במבנה תחום הפעילות בשנת הדוח.

 
 חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותגבלות, מ 34.

 
 להלן. 6לפרטים אודות מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה, ראה סעיף 

 
  ירותי החברה בתחום הפעילותש  4.4
 

בקשת לבעיקר ידה -ביטוחי הניתנים עלכיסוי  מתןשירותי החברה במסגרת תחום פעילות זה הינם 
 יובא בתמצית פירוט שירותי החברה בתחום פעילות זה: ממשלת ישראל. להלן

 
 ביטוח כלי שיט וכלי טיס  4.14.

 
במסגרת זו רשאית החברה לעסוק בביטוח כלי שיט החברה פועלת בענף זה בזמני חרום בלבד. 

וכלי טיס, מכל סוג, מפני סיכוני מלחמה רגילים ומיוחדים, לרבות בביטוח מפני נזקים ישירים 
וף כלי השיט או כלי הטיס, תכולתם ונוסעיהם, נזקים כלפי צד שלישי, נזקים לסביבה ועקיפים לג

ונזקים אחרים הנובעים מסיכוני מלחמה רגילים ומיוחדים, הכל בין שכלי השיט או הטיס ממריא, 
 .בשנת הדוח לא הנפיקה החברה פוליסות בענף זה משייט, נוחת, עוגן או חונה.

 
 דירות ביטוח השקעות רוכשי 4.24.

 
בביטוח השקעות של רוכשי דירות אשר נבנו עבור הממשלה וחברות  במסגרת זו עוסקת החברה

( )הבטחת השקעה של רוכשי דירות)ממשלתיות או בהזמנתן ו/או נרכשו מהן בהתאם לחוק המכר 
. החברה קיבלה ערבות בנקאית מאת חברה ממשלתית לשעבר בגין דירות 1974-דירות(, התשל"ה

חברה הבבעלותה שהחברה מבטחת. כמו כן, בהתאם להסכם בין המדינה בין החברה ובין 
פוליסות אותם פי -תביעות עלממשלתית לשעבר התחייבה המדינה לשפות את החברה בגין ה

דוח הנפיקה החברה פוליסות בענף זה בהיקף בשנת ה המדינה. מתקציב נבנוהנפיקה עבור דירות ש
 לא מהותי.
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 )המשך( עסקי החברה לפי תחומי פעילותתיאור  -' בחלק 
 
 )המשך( כיסוי ביטוחימתן תחום  .4
 

 )המשך( ירותי החברה בתחום הפעילותש  44.
 

 ביטוח מטענים בהובלה  4.34.
 

 למטעניםהחברה פועלת בענף זה בזמני חירום בלבד. במסגרת זו מעניקה החברה כיסוי ביטוחי 
בהתאם לבקשת מס רכוש וקרן פיצויים. הפוליסות הנ"ל כוללות, אופציה להרחבת ימית בהובלה 

בבעלות  שהינומייל ימיים. הכיסוי הביטוחי בענף זה חל על מטען הנמצא בכלי שיט  30הכיסוי עד 
כירת אזרח ו/או תושב ישראלי ו/או תאגיד הרשום בישראל, או בכלי שיט אחר הפועל לטובת או בח

כתב שחרור מאחריות  רשות המסיםמ לקבל החברה נוהגת ,הנפקת פוליסות לפנימשק המדינה. 
 שתנפיקפוליסות הלשלם לחברה כל חבות שתחול עליה בגין  רשות המסים תתחייבפיו -ושיפוי על

 הסכם אין הדוח במועד בקשר לטיפול בפוליסות אלה. תישארה כל הוצאה בה וכן להחזיר לחב
 בשנת הדוח לא הנפיקה החברה פוליסות בענף זה. .זה בנושא המסים רשות עם בתוקף

 
 ביטוח רכוש  4.44.

 
 באמצעות הקרן הפנימית כוסה, ביטוח לרכוש המלמדינת ישראלבמסגרת זו מעניקה החברה 

בחו"ל לאירועי קטסטרופה. בהתאם לכתב מלא וזאת כנגד רכישת ביטוח משנה  לביטוחי הממשלה
, פטורה החברה מכל תשלום המדינהאשר נערך בין החברה לבין  1996בפברואר  21שיפוי מיום 

ביטוחי משנה שהיא צד להם הסכמי כוח מ שיתקבלו לסכומים מעברומכל חבות שיחולו עליה 
  יהן בחו"ל, יהא מצבן של חברות ביטוח המשנה אשר יהא.חברות ביטוח משנה אשר מרכז עסקמ

 
מלא  משנה ביטוח רכישת כנגד ניתן הביטוח. דלק מלאי ביטוח ישראל למדינת ניקההחברה מע

 קיבלה, 2014 בינואר 29 ביום. החברה של חבותה כל את המכסה ל"בחו עסקיהן שמרכז חברותמ

פי מכתב הפטור, תהיה החברה -על. ביטוח הסדרי פי על מחבות פטור כתב, המדינה מאת, החברה
 כינוס או פרעוןבמקרה של חדלות  בותרלפטורה מכל אחריות בקשר עם הפוליסות האמורות, 

רק בתשלום תגמולי ביטוח שיתקבלו אצלה בפועל  הינהשל מבטחי המשנה, וחבות החברה  נכסים
 מאת מבטחי המשנה.

 
נכסי המדינה, המוחזקים  שהם בגדר ים ומחלפים,גשרהחברה מעניקה למדינת ישראל ביטוח ל

 ניתן הביטוחוהמנוהלים על ידי חברת נתיבי ישראל )החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ(, 
. החברה של חבותה כל את המכסה ל"בחו עסקיהן שמרכז חברותמלא מ משנה ביטוח רכישת כנגד
-על. ביטוח הסדרי פי על מחבות פטור כתב, המדינה מאת, החברה קיבלה, 2019בספטמבר  16 ביום

במקרה  בותרלפי מכתב הפטור, תהיה החברה פטורה מכל אחריות בקשר עם הפוליסות האמורות, 
 .של מבטחי המשנה נכסים כינוס או פרעוןשל חדלות 

 
אינה מקבלת עמלה ממבטחי המשנה. בשנת הדוח הנפיקה החברה  והיא, זה בענףלחברה אין מרווח 

  .בענף זהוח ביטפוליסות 
 

 בישראל בינלאומיים כנסים ואירועי זרות להפקות סיכונים אחרים ביטוח 4.54.
 

יטוח מפני סיכוני טרור ומלחמה להפקות זרות ואירועי כנסים ב במסגרת זו מעניקה החברה
 לא הדוח בשנת .האוצר משרד של דרישה פי עלעל בענף זה תפבינלאומיים בישראל. החברה 

 .זה בענף ותפוליס החברה הנפיקה
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 )המשך( כיסוי ביטוחימתן תחום  .4
 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום 4.5
 

ניתן לקבוע כי הגורם האנושי הוא המרכיב המהותי ביותר בהצלחתה של החברה בתחום הביטוח. החברה 
מתמידה לאורך השנים בשמירה על איזון נכון בין עובדים ותיקים לעובדים חדשים וההפריה הדדית 

ות ביניהם. בזכות ההון האנושי שלה, מקבלת ממשלת ישראל, כלקוח המהותי ביותר של החברה, שיר
ביטוחי איכותי, המותאם לאופי היחסים המיוחד בין החברה, כחברת ביטוח ממשלתית, לממשלת ישראל. 

ניהול מקצועי של  ,איכות ניהול ההשקעותגורמי נוספים להצלחתה של החברה בתחום הביטוח הינם 
, ממשלת ישראללצרכיה של  הביטוחיים הסיכונים הביטוחיים והתפעוליים, היכולת להתאים את המוצרים

איכות הסכמי ביטוח המשנה ויציבות מערכת היחסים עם מבטחי ו מקצועיות ויעילות בעת יישוב תביעות
 .המשנה לאורך שנים

 
 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של התחום 4.6

 
 חסמי כניסה 4.6.1

 
על החברה חסמי הכניסה העיקריים לתחום הביטוח נובעים בעיקרם מהוראות הדין השונות החלות 

להלן, והוראות הדין החלות על החברה כחברה ממשלתית  6.2 בסעיףו 6.1 בסעיףכמבטח, המפורטים 
 להלן. 6.3המפורטים בסעיף 

 
בהתאם להוראות חוק הפיקוח, נדרשת חברה המבקשת להתחיל לפעול כמבטח, להחזיק ברישיונות 

ביטוח, שוקל המפקח שיקולים לעסוק ב ןרישיו למבקש להעניק בבואו. חידי המפק-הניתנים על
, לתפקידם המשרה נושאי התאמת, המבקש של הפעולה תכניות שונים ביחס למבקש לרבות הצגת

, ההיתרים או הרישיון את המבקשים הגורמים של העסקי והרקע הניסיון, הכספיים האמצעים
, הממשלה של הכלכלית המדיניות, בו השירות ורמת הביטוח במשק לרבות ההון בשוק תחרותה

 ההיתרים למתן בקשר ומגבלות תנאים לקבוע רשאי המפקחועוד.  משנה ביטוח לעניין הסדרים
ביחס לקיום שליטה במבקש והעברת אמצעי שליטה בו ושעבודם. כמו כן, מחייבים הדינים  לרבות

פיננסית במידה שתאפשר  ואיתנותהון עצמי השונים החלים על העוסקים בביטוח לקיים דרישות 
להלן.  6.2וסעיף  6.1בתחום פעילות זה. לפרטים נוספים ראה סעיף  םלממן את פעולותיה םלה

לבסוף, דורש העיסוק בביטוח ידע, ניסיון ומומחיות, אשר נצברים לאורך שנים של עיסוק בתחום, 
 ומשכך, המבקש לעסוק בביטוח צריך להיות מסוגל להעסיק כח אדם העונה על הדרישות האמורות.

 
, ניתן לראות בחוסר הכדאיות הכלכלית לממשלת להלן 4.9 בסעיףמעבר לאמור לעיל, וכמפורט 

ישראל להתקשר עם מבטחים פרטיים או ציבוריים בתחום הביטוח הממשלתי כחסם כניסה נוסף 
 ביחס לשחקנים אלו. 

 
 חסמי יציאה 4.6.2

 
הדין השונות החלות על החברה חסמי היציאה העיקריים מתחום הביטוח נובעים גם הם מהוראות 

 .כמבטח
 

מחסמי היציאה העיקריים בתחום הינו העובדה כי הפסקת פעילות בתחום זה עשויה להימשך  אחד
 Runשנים רבות, עד ליישוב כלל התביעות בגין פוליסות שנמכרו בתקופה שלפני הפסקת הפעילות )

Offלהורות רשאי אשר, המפקח של וחולפיק כפופים מבטח של ביטוח עסקי של חיסול או (. פירוק 
 שהפירוק צו למתן בבקשה המשפט לבית לפנות או העסקים בחיסול מסוימת בדרך לפעול למבטח

 .בפיקוחו או המשפט בית בידי יהיה
 

 פילוח הכנסות ורווחיות שירותי החברה בתחום הפעילות  4.7
 

 .)ג( בדוחות הכספיים3באור  ראהלפרטים,   
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 )המשך( כיסוי ביטוחימתן תחום  .4
 

 אפייני הלקוחות בתחום הפעילותמ  4.8
  

, וזאת בדרך כלל במצבים נעשות ביוזמת ממשלת ישראל פעולותיה של החברה בתחום הביטוח, מרבית
אותו מעוניינת הממשלה אגף החשכ"ל( מזהה כשל שוק  -בהם ממשלת ישראל )באמצעות משרד האוצר 

צורך במתן ביטוח מסוג שאיננו מוצע באופן רגיל על ידי חברות הביטוח  -לצמצם )במרבית המקרים 
במקרים כאמור, וככל שיש במתן ביטוח ממשלתי כדי לפתור או לצמצם את כשל  .המסחריות האחרות(

. אשר התממשות כשל השוקהשוק, פונה ממשלת ישראל לחברה בבקשה ליצור פוליסת ביטוח למקרה של 
, בשנים האחרונות, רווחי החברה זאת עם. להמשך פעילותה בתחוםעל כן, לחברה תלות בממשלת ישראל 

זה לא תשפיע באופן  בתחוםהפסקת הפעילות החברה מעריכה כי בתחום הביטוח אינם מהותיים ועל כן, 
 ועסקיה. המהותי על פעילות

 
בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס, בין היתר, על מצב פעילותה של  בסעיף זה לעיל, הינו המופיעהמידע 

החברה כיום. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות, לרבות באופן מהותי מזה 
 מדיניותה של ממשלת ישראל לגבי החברה. ושנחזה כאמור, כתוצאה מגורמים שונים, שהעיקרי שבהם הינ

 
  לקוחות החברה:הפרמיות שהתקבלו מהרכב להלן פרוט 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רותתח  4.9
 

, למיטב ידיעת להניתנים  ,ממשלת ישראלל והניתנים החברה של הפעילות בתחומיי ביטוח כיסוימתן 
 החברה, מאת החברה בלבד. אשר על כן, אין החברה נדרשת להתמודד עם סוגיית התחרות.

 
 אין לחברהבישראל חברות ביטוח העוסקות בתחום מתן כיסוי ביטוחי.  למיטב ידיעת החברה,עם זאת, 

לפנות לחברות  הקיימת אפשרות תיאורטית, לפיה הממשלה עשויהביטוח.  בשוק חלקה את להעריך יכולת
 .ידי החברה-כאמור לקבלת שירותים, תחת אלה המוענקים להם על

 
פנייה לחברות אחרות כאמור איננה בהכרח כדאית למיטב ידיעת החברה, האמור לעיל, יודגש, כי  על אף

תממשות האפשרות התיאורטית האמורה לעיל, קטנה, וספק אם לממשלה מבחינה עסקית, ולכן סבירות ה
הממשלה תבחר לפעול לפיה. יחד עם זאת, יודגש כי מדובר בתחזית הנושאת פני עתיד, אשר איננה 

 בשליטת החברה, ועלולה להתקיים.
 

 מוצרים חדשים  4.10
 

 לא היו בשנת הדוח.
 

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 "חש אלפי  
       

 4,773  34,760  42,422  הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן
 6  4  4  אחרים

       
 4,779  34,764  42,426  ברוטו פרמיות הכל סך
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 ך()המש עסקי החברה לפי תחומי פעילותתיאור  -' בחלק 
 
 תחום שירותי ניהול .5
 

 מידע כללי על תחום הפעילות  15.
 

במסגרת פעילותה העסקית בתחום זה עוסקת החברה במתן שירותי ניהול מגוונים, לרבות: ניהול הקרן 
סיוע בעריכת הדוחות הכספיים של ממשלת ניהול מערך הלוואות ופיקדונות המדינה, ב סיועהפנימית, 

 מתן שירותים וניהול המערך הממוכן שלישראל והחזקת תעודות מניה של המדינה בחברות ממשלתיות, 
 ובמשרד התיירות במסגרת חוק עידוד השקעות הון, סיוע לממשלה הכלכלההשקעות שבמשרד ל הרשות

 סיוע, לניהול החוב הממשלתיה בכל הנוגע בפרויקטים ממשלתיים בשיתוף המגזר הפרטי, סיוע לממשל
 ותמיכה, סיוע החקלאות בנק בפירוק לממשלה סיוע, "ללחו נסיעה שירותי וקבלת ברכישה לממשלה

, סיוע לרשות החברות הממשלתיות בהפרטה האוצר במשרדשנהל הרכש הממשלתי יבפעילותו של מ
ניתנים לממשלה ולגופים בשליטתה,  . השירותיםוהנפקה של חברות ממשלתיות ועוד שירותים נוספים

 הכל כפי שמחליטה הממשלה מעת לעת.
 

 בנה תחום הפעילות ושינויים שחלו בומ  25.
 

כמפורט  מוגדרים בהסכמים והסכמות עם המדינהשל החברה בתחום שירותי הניהול תחומי הפעילות 
תבצעות על פי הסכם בין החברה למשרדי הממשלה מ 2011התקשרויות החל מינואר  .להלן 15 בסעיף
, בין המדינה לבין החברה, והארכותיו. ההסכם מגדיר את עקרונות 2011בינואר  10מיום  מסגרת

מצד  ההתקשרות בין הצדדים ומאפשר לחברה להתקשר עם משרדי ממשלה בפטור מחובת עריכת מכרז
ם המסגרת. יצוין הממשלה, בתנאי שההתקשרויות הינן בתחומי פעילותה של החברה, כפי שהוגדרו בהסכ

 שינויים בהיקפי הפעילות מפעם לפעם, דורשים תוספת או הפחתת תשומות בכל תחום בהתאם לענייןכי 
 .ובכפוף לאמור בהסכם המסגרת

 
 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  35.

  

 להלן. 6.3סעיף לפרטים אודות מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה, ראה 
 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  45.
 

היקפי הפעילות משתנים מעת לעת בהתאם לשירותים אותם נדרשת החברה להעניק לממשלת ישראל. 
מרבית העלייה נובעת מעלייה . הקודמת השנהלעומת  5%-בכהדוח גדל היקף הפעילות של החברה  בשנת

אלפי ש"ח, מעלייה בהכנסות מפעילות אגף הפרויקטים  2,975בהכנסות מפעילות הרכש הממשלתי בסך 
אלפי ש"ח ומעלייה נטו, בשאר  643אלפי ש"ח, מעלייה בהכנסות מפעילות הקרן הפנימית בסך  651בסך 

 ראה -ברה והרווחיות בתחום הפעילות בדבר הרכב הכנסות החלפרטים  אלפי ש"ח.  823הפעילויות בסך 
 )א( בדוחות הכספיים.3ובאור  16באור 

 
 שירותי החברה בתחום הפעילות  55.

 
ידה לממשלת ישראל וגופים -שירותי החברה במסגרת תחום פעילות זה הינם שירותי ניהול הניתנים על

 תחום פעילות זה:מסגרת בשליטתה. להלן יובא בתמצית פירוט הפרויקטים המרכזיים המנוהלים ב
 

 קרן הפנימיתה  5.15.
 

, ממשלת ישראלבבעלות  ,שאינה למטרת רווח ,הפנימית לביטוחי הממשלה הינה קרן כספית הקרן
 4אשר כספיה מוחזקים על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. הקרן הפנימית פועלת בהתאם לפרק 

של החשב הכללי וכל פעולותיה נעשות עבור ממשלת ישראל וגופים להוראות תקנון כספים ומשק 
 םייסיוע בניהול הכיסולממשלה אשר בשליטתה של ממשלת ישראל. במסגרת זו מעניקה החברה 

קביעת מסגרות הכיסוי הנדרשות. ב יעוץשל הקרן, ויעוץ ביטוחי לרכוש וחבויות ממשלתיות, כולל 
 ,מבנים ותכולה כיסוירכב, ה בתחום הקרן הפנימית הינםעיקרי הכיסויים הניתנים באמצעות 

למשרדי ממשלה, על ידי המדינה  הניתנים ים. הכיסויותחזוקת כלי רכב לצד ג' ותחבויות שונ
  מוסדות רפואיים ויחידות סמך אחרות.
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 )המשך( קרן הפנימיתה  5.15.
 

להלן. מעת לעת, מתעדכן ההסכם בהתאם  15.2הממשלה, כמפורט בסעיף  עםלחברה הסכם ניהול 
לשינויים בהיקף השירותים אותם החברה מעניקה למדינה. השינויים בהיקפי הפעילות באו לידי 

 ביטוי בתקבולי החברה והתשומות אותן השקיעה בפעילות.
 

  ישראלוסיוע בעריכת הדוחות הכספיים של מדינת  קדונותיהלוואות ופ 5.25.
 

מפעילה החברה עבור הממשלה מערך למתן וגבייה  אגף חשבונות, בקרה ודיווח ממשלתי,במסגרת 
של הלוואות סיוע מכספי תקציב המדינה וזאת בהתאם להנחיות החשב הכללי ובמימונו. כמו כן, 
מסייעת החברה לממשלה הן  בניהול ובקרה של הלוואות המדינה ושל פיקדונות שונים המופקדים 
בחשכ"ל ובבנקים, הן בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל והחזקת תעודות 
מניה של המדינה בחברות ממשלתיות והן במתן שירותים חשבונאיים ופיננסיים נוספים. לחברה 

 15.3הסכם ניהול עם החשב הכללי המסדיר את ניהול מערך הלוואות המדינה כמפורט בסעיף 
לעת מתעדכן ההסכם בהתאם לשינויים בהיקף השירותים אותם מעניקה  להלן. בנוסף, מעת

החברה למדינה. השינויים בהיקפי הפעילות באו לידי ביטוי בתקבולי החברה והתשומות אותן 
 השקיעה בפעילות.

 

 ובמשרד התיירות הכלכלההשקעות שבמשרד ל הרשות מתן שירותים וניהול המערך הממוכן של 5.35.
 

מעניקה החברה לרשות להשקעות במשרד הכלכלה  חשבונות, בקרה ודיווח ממשלתי,אגף במסגרת 
ולמשרד התיירות שירותי מחשוב למערכות הפועלות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון ושירותי 

בקרה כולל פיקוח ומעקב אחר ביצוע ועמידה בתנאי כתבי האישור/זכאות הניתנים על חשבות ו
כחלק מהרחבת השירותים הניתנים , 2020בחודש אוגוסט ירות. ידי רשות ההשקעות ומשרד התי

לרשות להשקעות התבקשה החברה להקים מוקד תפעול ובקרה, שייתן מענה לפניות חברות 
במהלך העבודה השוטפת, יבצע בקרה לתכניות מאושרות ויצור קשר עם חברות הזכאיות למענק 

 15.4ל עם משרד הכלכלה כמפורט בסעיף לחברה הסכם ניהו למתן הדרכה על תהליך קבלת המענק.
  להלן. 15.10להלן והסכם עם משרד התיירות כמפורט בסעיף 

 
 ממשלתיים בשיתוף המגזר הפרטי פרויקטיםניהול  4.5.5

 

 כחלק להלן, 15.5 בסעיףוהכל כמפורט , הולהסכם בין האוצר לחבר ל"החשכ להחלטת בהתאם
 השונים בפרויקטים בטיפול המסייע הפרויקטים אגף חברהב פועל, באוצר הפרויקטים מחטיבת

אגף הפרויקטים בהתאמה(. אגף  ו/או הפרויקטים -)להלן הפרטי המגזר בשיתוף המבוצעים
לסייע למשרד  הפרויקטים משמש כגוף מקצועי המומחה בתחום האמור. ייעוד אגףהפרויקטים 

ביהם: שלב הייזום, שלב האוצר בכל הנוגע לקידום פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי על כל של
המכרז, הסגירה הפיננסית וכן ליווי הפרויקטים מטעם המדינה מול הזכיינים בתקופות ההקמה 

נהלות המוקמות לכל יוההפעלה. כל זאת במסגרת ועדות מכרזים בין משרדיות, ועדות משנה ומ
 פרויקט )הן כחברי ועדות/מנהלות והן כמרכזי ועדות(. 

 
 הממשלתי החוב יחידת 5.5.5

 

 להנפקתלבקשת הממשלה הוקמה בחברה יחידה שמטרתה לסייע בידי ממשלת ישראל בכל הנוגע 
. במסגרת הסיוע פועלת היחידה במתן עזרה למשרד האוצר, ובכלל זה שירותים חוב אגרות

 להלן. 15.6הממשלה, כמפורט בסעיף  עםלוגיסטיים. לחברה הסכם ניהול 
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 הממשלתית הנסיעות סוכנות 6.5.5
 

ממשלת ישראל, הוקמה בחברה יחידה לניהול סוכנות הנסיעות הממשלתית, העוסקת  לבקשת
הכרוך בכך לרבות רכישת כרטיסי שירותי נסיעות לחו"ל לעובדי מדינה בתפקיד וכל מתן בעיקר ב

ממשלת ישראל רוכשת שירותים שכאלה גם מגופים נוספים. . וכדומה טיסה, רכישת שירותי קרקע
הממשלה, כמפורט בסעיף  עם. לחברה הסכם ניהול IATAמארגון  רישיון לתפעול היחידה חברהל

 להלן. 15.7
 

מחזור , הושפע ופת הדיווח ולאחריהבתקבעקבות התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובמדינת ישראל, 
פעילות סוכנות הנסיעות בצורה משמעותית כתוצאה מהמשבר. לאור זאת, הגיעה החברה לסיכום 
עם נציגי החשב הכללי להקטנת מצבת כוח האדם בסוכנות הנסיעות, וזאת בהתאם לפעילות 

 הצפויה של סוכנות הנסיעות. 
 

בהשוואה  דיווח מהפעלת סוכנות הנסיעות, קטנובתקופת הלאור האמור לעיל, הוצאות החברה 
. בהתאם להסכם המסגרת, הכנסות החברה נגזרות מהעלויות בפועל, ועל כן גם לשנה קודמת

שינוי  היה. יחד עם זאת, לא קטנו בתקופת הדיווח לעומת ההכנסות בשנה קודמתהכנסות החברה 
לעומת הרווח מהפעלת סוכנות מהפעלת סוכנות הנסיעות בשנת הדוח  מהותי ברווחיות החברה

 .הנסיעות בשנה קודמת
 

 החקלאות בנק פרוק 7.5.5
 

 לשמש החברה של המשפטית היועצת, הממשלה מטעם, מונתה 2008 ספטמבר מחודש החל
 מיום החל , שהוא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל.החקלאות בנק של כמפרקת

 החברה של המחשוב מערכות באמצעות מטופל החקלאות בנק של האשראי תיק 2010 בינואר 1
הסתיים הליך  טרם התקופתי הדוח למועד נכון .החברה מעובדי המורכב, הפרוק צוות חברי ידי על

הפירוק של בנק החקלאות. פעילות הפירוק, לרבות גביית החובות לטובת הבנק, מפוקחת ע"י ועדה 
 מיוחדת שמונתה במשרד האוצר.

 
 ממשלתירכש  8.5.5

 

בפעילותו של  ותומכת מסייעת אשרמקצועית יחידה הוקמה בחברה  ,ממשלת ישראל לבקשת
. היחידה משמשת כפלטפורמה ביצועית ולוגיסטית לצורך האוצר במשרדשנהל הרכש הממשלתי ימ

 להלן. 15.9כמפורט בסעיף וליווי מקצועי,  יריכוז אדמיניסטרטיב
 

 יחידת הנפקות 5.5.9
 

רשות של ה בפעילות מסייעת אשרמקצועית יחידה הוקמה בחברה  ,ממשלת ישראל לבקשת
 15.8כמפורט בסעיף החברות הממשלתיות בכל הנוגע להפרטה והנפקה של חברות ממשלתיות, 

 הכפיפות המקצועית של היחידה היא לרשות החברות הממשלתיות. להלן.
 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום 5.6
   

, שמירה להצלחה בתחום שירותי הניהול הינו המשאב האנושי, הכולל ידע וניסיון נצברים הגורם המרכזי
על רמת מקצועית גבוהה לאורך השנים, מתן שירות איכותי, יעיל וזמין שהינו נדבך קריטי בהצלחת 

גורם  היא נדרשת לספק. םהחברה מתאימה את היקף כוח האדם בהתאם להיקף השירותים אותהחברה. 
מערכות והרחבה של הפיתוח  ,מערכות המידע של החברה. החברה שוקדת על תחזוקה ינונוסף ה

 המסייעות לבצע את משימותיה באופן יעיל ותוך הקפדה על רמת שרות גבוהה. הממוחשבות
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 העיקריים של התחום חסמי הכניסה והיציאה 5.7
 

 עיקריים כניסה חסמי 5.7.1
 

כאמור לעיל, ישנה סבירות נמוכה כי ממשלת ישראל תפנה לקבלת שירותים דומים בתחום הניהול 
לנוכח מוקד הידע של החברה בתחומים השונים, מקצועיותה  בעיקרמגופים אחרים במשק, וזאת 

 ועצם היותה זרוע ביצוע וכן בשל חוסר כדאיות כלכלית לממשלת ישראל.
 

 חסמי יציאה עיקריים 5.7.2
 

כאמור לעיל, החברה הינה זרוע ארוכה של משרד האוצר. לכן, יציאה מתחום פעילות זה צריכה 
 צר.להיות מתואמת לחלוטין עם משרד האו

 
 פילוח הכנסות ורווחיות שירותי החברה בתחום הפעילות  5.8

 
)א( בדוחות 3ובאור  16ראה באור  -בדבר הרכב הכנסות החברה והרווחיות בתחום הפעילות לפרטים 
( +costרווח הגולמי של פעילות החברה בתחום הניהול הינו קבוע )על בסיס , כי שיעור הנציין הכספיים.

בפעילותה של החברה במסגרת הקרן הפנימית ועל  3.5%המסגרת. שיעור זה עומד על והוא נקבע בהסכם 
 במסגרת יתר הפעילויות. 1%

 
 אפייני הלקוחות בתחום הפעילותמ 5.9

 
, ומהם נובעים נעשות עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה כל פעולותיה של החברה בתחום פעילות זה,

התקשרויות החברה עם ממשלת ישראל וגופים בשליטתה בתחום פעילות זה . לחברה רווחיה בתחום
אשר על כן, . להלן 15 בסעיףנעשות, בדרך כלל, במסגרת הסכמים, אשר העיקריים ביניהם מפורטים 

 לחברה תלות בממשלת ישראל וגופים בשליטתה, ואובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה ועסקיה
 .בתחום זה

 
 תחרות 5.10

 
חברה פועלת עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתה בלבד. למיטב ידיעת החברה, אין הממשלה רוכשת ה

, למעט ביחס לשירותים, אשר דמי הניהול  מהם אינו מהותי, מספקים אחרים שירותים בתחום הפעילות
 נדרשת החברה אין ככלל, כן על אשר. והסבירות כי ממשלת ישראל תסטה מדרך פעולה זו הינו נמוך ביותר

 .זה בתחום תחרות עם להתמודד
 

 אין לחברהבישראל חברות רבות העוסקות בתחום מתן שירותי הניהול.  , למיטב ידיעת החברה,עם זאת
. קיימת אפשרות, לפיה הממשלה וגופים בשליטתה עשויים הניהולשירותי  בשוק חלקה את להעריך יכולת

 ידי החברה.-לה המוענקים להם, לפי שעה, עללפנות לחברות כאמור לקבלת שירותים, תחת א
 

פנייה לחברות להערכת החברה, במרבית השירותים המסופקים על ידה, האמור לעיל, יודגש, כי  על אף
אחרות כאמור איננה כדאית לממשלה מבחינה עסקית ותפעולית, ולכן סבירות התממשות האפשרות 

 .האמורה לעיל נמוכה
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 מידע נוסף ברמת כלל החברה - ג'חלק 
 
 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה .6
 

. על פעילות הכללים לדינים בנוסף. הדוק ופיקוח ענפה לרגולציה כפופה השונים בתחומים החברה פעילות
של החברה,  הביטוחהחברה ממונים שני גופי פיקוח עיקריים, הראשון הינו המפקח, המפקח על פעילות 

 וניהולם פעולתם לדרכי יםהנוגעוחוזרים  הוראות להוציא רשאי, השונים החוקים פי על סמכויותיו תבמסגרו
, ובכלל זה החברה. השני, הינו רשות החברות הממשלתיות, באמצעות פרסום פיקוחו תחת הנמצאים הגופים של

 הוראות שללהלן תובא סקירה תמציתית  חוזרים מחייבים בתחום זה, מתוקף היות החברה חברה ממשלתית.
 כי מחויבת החברה לעמוד במסגרת פעילויותיה. יצוין ן)חוקים, תקנות, צווים וחוזרים( בה המהותיות הדין

 את רק החברה, אלא על הדין החלות הוראות של רשימה ממצה מהוות אינן זה בדוח הנזכרות ההוראות
 שבהן. העיקריות

 
 התקנות מכוחוו 1981 -על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א  חוק הפיקוח 6.1

 
מוגבל לענפי הביטוח ה, הניתן על ידי המפקח מבטח ןרישיופי חוק הפיקוח, עיסוק בביטוח מחייב קיום -על

 להכולשנותם,  והוא רשאימבטח תנאים והגבלות,  ןהמפקח רשאי לקבוע ברישיו. ןברישיוהנקובים 
 עדהוהו -הממונה ע"י שר האוצר מכוח הוראות חוק הפיקוח )להלן תהמייעצ ועדהובהתייעצות עם ה

. אחזקת יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח וכן שליטה במבטח, (המייעצת
מתן ההיתר מותנה בתנאים שמפורטים בחקיקה, בהיתרים שמעניק המפקח וכן  מצריכות היתר מהמפקח.

 די המפקח.בחוזרים שפורסמו על י
 

הוראות הנוגעות לדרכי  ועדה המייעצת ליתןועל פי חוק הפיקוח, רשאי המפקח, לאחר התייעצות עם ה
פעולתם וניהולם של מבטחים ומי שמועסק על ידם, כדי להבטיח את ניהולם התקין והשמירה על ענייני 

בנוסף, רשאי  המבוטחים או הלקוחות, וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את התחייבויותיו.
 תאם להוראות חוק הפיקוח.בהמבטח, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני,  ןרישיוהמפקח לבטל 

 
( "חוק החברות" -להלן ) 1999-חוק החברות, התשנ"טמסויימות מתוך חוק הפיקוח מחיל על מבטח הוראות 

בחירת יושב ראש  כמולחברות ציבוריות, בעניינים בין היתר המפורטות בחוק הפיקוח והנוגעות 
דירקטוריון וסייג לבחירתו, ישיבות הדירקטוריון, ועדת ביקורת, מנהל כללי, מבקר פנימי, דירקטורים 

 חיצוניים וחובת גילוי בעסקה עם בעלי עניין.
 

לדרוש ממבטח תיקון של פגמים שהמפקח סבר, כי קיימים בניהול עסקיו, העלולים לפגוע מוסמך המפקח 
רשאי הוא, . כן התחייבויותיו או בניהול התקין של עסקיו או עלולים לפגוע במבוטחים ביכולתו לקיים את

של המבטח,  יםאחר יםמשרה או עובד יבין היתר, באישור שר האוצר, להתלות או להגביל סמכויות נושא
 םמתפקיד םלתקופה שיקבע או להעביר םלהשעות ,בדרך העלולה לפגוע בניהול התקין של עסקיו ונהג אם
למנות מנהל מורשה שינהל את עסקי המבטח, למנות ועדת הנהלה שתייעץ למנהל המורשה ולמנות  וכן,

 מפקח מיוחד שיפקח על הנהלתו.
 

 להטיל המפקח את מסמיך וכן, פלילית עבירה מהווה עליהן שעבירה הוראות גם כולל הפיקוח חוקלבסוף, 
 . אישום כתב להגשת להיזקק בלימ משמעותיים בסכומים אזרחיים וקנסות כספיים עיצומים

 
  מתוקף חוק הפיקוח הותקנו, בין היתר, התקנות הבאות:

 
עצמי מזערי הנדרש ממבטח לקבלת רישיון  הוןהפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ) תקנות 1.16.

 פירעון לכושר עצמי הון בדבר הוראות וחוזר )"תקנות הון עצמי מזערי"( 2018-מבטח(, תשע"ח
 (ההון תקנות - )"חוזר הון עצמי". וביחד עם תקנות הון עצמי מזערי מבטח של

 
והגדרות שונות ממבטח  לכושר פירעון עצמי הנדרשההון ההוראות לעניין  נקבעובתקנות ההון 

  .והון שלישוני הון משני ,הון ראשוניהמתייחסות להון של מבטח, לרבות 
 שאינן התחייבויות כנגד המוחזקים נכסים: הבאות בקטגוריות הון דרישות היתר בין, ישנן, כן כמו

 מאירוע כתוצאה לנזק חשיפה; המשנה מבטחי של הפיננסי לחוסנם חשיפה ובשל תשואה תלויות
 המאפיינת הסיכון מידת לפי מהנכסים כשיעור אשראי סיכוני; כללי ביטוח בעסקי קטסטרופה

  .תפעוליים סיכוניםו השונים הנכסים את
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עצמי מזערי הנדרש ממבטח לקבלת רישיון  הוןהפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ) תקנות 1.16.
 פירעון לכושר עצמי הון בדבר הוראות חוזרו )"תקנות הון עצמי מזערי"( 2018-מבטח(, תשע"ח

 )המשך( (ההון תקנות - )"חוזר הון עצמי". וביחד עם תקנות הון עצמי מזערי מבטח של
 

הדירקטיבה של האיחוד האירופי בדבר   ץלאימו רשות שוק ההון ביטוח וחיסכוןלמדיניות  בהמשך
. יעצמ הון חוזר, 2018 , פורסם בשנת)"הדירקטיבה"( Solvency IIהבטחת כושר פירעון של מבטחים 

 מינימלי עצמי הון)ביטוח( ) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותהון עצמי מחליף את  חוזר
פירעון של חברת ביטוח, והוא בא לעניין הון עצמי נדרש לכושר  1998-הנדרש ממבטח(, תשנ"ח

 לקבלת הנדרש המזערי העצמי ההון את מסדירות הוראותיה אשר, לצד תקנות הון עצמי מזערי
 . בלבד ביטוח חברת רישיון

 
החברה קיבלה פטור מכל הדרישות הכמותיות בקשר עם יישומה של הדירקטיבה בישראל. 

 ( בדוחות הכספיים. 3)ג() 9ראה באור  -נוספים  לפרטים
 

)דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול  (ביטוח) שירותים פיננסייםתקנות הפיקוח על  6.1.2
 תקנות דרכי ההשקעה( - להלן) 2001-התחייבויותיו(, התשס"א

 
שתי ועדות לעניין, חובת מבטח למנות הוראות בתקנות דרכי ההשקעה כלולות, בין היתר, 

של כספי לעניין ניהול תיק השקעות וניהול תיק השקעות של ביטוח משתתף ברווחים, )ל השקעה
  הרכב הוועדות, תפקידן ודרכי פעולתן. (נוסטרוה
 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(,  6.1.3
 (.השקעהתקנות כללי  -)להלן  2012-תשע"ב

 
בתקנות כללי השקעה כלולות, בין היתר, הוראות לעניין השקעת משקיעים מוסדיים וחברות 
מנהלות וכן, לעניין השקעת מבטח כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה והוראות בעניין 
שיעור הנזילות, בהתאם לסוג ההתחייבות. כמו כן, התקנות קובעות כללים ומגבלות על השקעות 

 ם מסוימים ובצדדים קשורים לרבות, הגבלה על שיעור ההשקעה המרבי בתאגיד בודד.בנכסי
 

בנוסף, חלות על החברה הוראותיו של פרק ניהול נכסי ההשקעה בחוזר המאוחד )קודקס 
הרגולציה(, ובכלל זה, הוראות העוסקות בניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעה, לרבות 

להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת  הוראות לעניין קביעת פרמטרים
 איגרות חוב לא ממשלתיות.

 
 תקנות פרטי דין וחשבון( - להלן) 1998-תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, תשנ"ח 4.1.6

 
תקנות פרטי דין וחשבון קובעות הוראות בדבר תוכנם, פרטיהם והעקרונות החשבונאיים 

חלק התאמתן של ביניים של מבטח, תוך הלעריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים ודוחות 
  לענף הביטוח. 1993-התשנ"ג ,מתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(
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בתקופת הדוח ועד לסמוך  אשר פורסמו המפקח שלמהותיים וכן הנחיות  חוזרים וטיוטת חוזרים 5.1.6
 למועד פרסום הדוח

 
 חוזרים 

 
 

  ובעקבות מתקפת סייבר שאירעה באחד מהגופים המוסדיים, פורסם  2020בחודש דצמבר
מכתב מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעניין "חידוד היערכות סייבר בגופים 

הרשות את הצורך בהגברת ההיערכות בהיבטי הגנת סייבר בגופים  חידדההמוסדיים". במכתב 
, 2016המוסדיים, המפורטים בחוזר "ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" שפורסם בשנת 

להגביר את הערנות בנוגע לתהליכי זיהוי מקוונים ומפרטת מספר נושאים למיקוד  והורתה
 ההיערכות, בהיבטים אלו.

 

 אישור קבלת טרם משרה נושא פעולות בעניין תועמד הממונה פרסם, 2021ינואר  בחודש 
 יימנע מוסדי בגוף משרה כנושא לכהונה מועמד, על פי עמדת הממונה. למינויו הממונה
 התקבל טרם, יועד שאליה והסמכויות התפקיד הגדרות תחת נכללת אשר פעולה כל מלבצע
 לא לכהונה המועמד אותן ספציפיות פעולות מספר צוינו ,במכתב. למינויו הממונה אישור
 טרם לבצע רשאי לכהונה המועמד אותן פעולות ומספר, הממונה אישור קבלת טרם יבצע
 .כאמור האישור קבלת

 

 הוראות ביישום הנדרשים העקרונות בעניין עמדה הממונה פרסם, 2021ינואר  בחודש 
 החשיבות לאור, נלווה שירות עקב מוסדי גוף של מבקר חשבון רואה שלתלות -לאי הנוגעות
 הגברת ולשם מוסדי בגוף מבקר חשבון רואה של והמקצועית העצמאית פעילותו בהבטחת

 מצבם את נאות באופן משקפים המוסדיים הגופים של הכספיים דוחותיהם כי הוודאות מידת
 יראה הממונה בהן סיטואציות מספר צוינו, כתב העמדה במסגרת. פעילותם ותוצאות הכספי

 תקופת במהלך המבקר של נלווה שירות מתן עקב, מבקר חשבון מרואה הנדרש התלות אי כי
 .נפגעת, לה שקדמה בשנה או, הביקורת

 

 ביטוח סייבר בפעילות  סיכוני, פורסמה הנחיית הממונה בנושא מיפוי 2021מרץ  בחודש
הונחו גופם מוסדיים לערוך סקר סיכוני סייבר, לצורך זיהוי והערכה  במסגרתה, הביטוחית

 באופן הוחרגו שלא סייבר לסיכוני זה ובכלללסיכונים אלו,  הביטוחיתהחשיפה  היקףשל 
כמו כן,  .המסורתיים הביטוח בענפי הקיימות הביטוח פוליסות נוסח תחת המכוסים ,מפורש

ת תוצאות הסקר כפי שיוצג לדירקטוריון החברה, לרשות אהונחו הגופים המוסדיים להעביר 
 נתונים כמותיים שהתקבלו במסגרת הסקר. לרבות פרוטוקול הדיון שייערך בנושא, וכן 

 

 בנושא ניהול המשכיות עסקית והיערכות  הרשות, התקבל מכתב מאת 2021אפריל  בחודש
 תרחישי התרגיל.ו בנושאלשעת חירום. במכתב נקבע מועד התרגיל 
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 )המשך( חוזרים

 
 המאוחד בחוזרפרק ניהול נכסי השקעה  לתיקון הממונה הנחיית פורסמה, 2021מאי  בחודש ,

הבורסה  ןבתקנו שחל לתיקון הפרק הוראות התאמת שעיקרו, ערך ניירות השאלת לעניין
, תוקנה שנערכו במסגרת התיקונים .ערך לניירות מרכזי השאלות מאגר מערכת השקתעקב 

עודכנו התנאים לביצוע השאלת נייר ערך,  וכן, "מוחרג( השקעות)אגב  אשראיהמונח "הגדרת 
 תיקופםלרבות  ,השאלות לביצוע סף תנאי לקבוע מוסדי משקיעזה, הוטל חיוב על  ובכלל

 אחת לשנה. 
 

 לעניין ,המאוחד החוזר הוראות לתיקון הממונה הנחיית פורסמה, 2021נובמבר  בחודש 
נקבעו התנאים להעברת  ההנחיה במסגרת .לישראל מחוץ משנה למבטחי כספים העברת

 המשנה ממבטח לקבל המוסדי גוףהכספים כאמור, ובכלל זה היקפי הבטוחות אותן נדרש ה
. אלו בטוחות של סוגן וכן, בישראל הביטוח חברות של הביטוח בהתחייבות חלקו בשל

מעגנות מחדש את חובת שמירת הבטוחות בחוזי ביטוח משנה, על בסיס  אלו הוראות
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דרכי השקעת ההון בהעקרונות שהותוו 

 , אשר בוטלו. 2001-והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו(, התשס"א
 

  פורסם תיקון פרק דיווח לממונה על שוק ההון בחוזר המאוחד, בעניין 2022בחודש ינואר ,
כי הערכה עצמית של הסיכונים וכושר הפירעון של חברת ביטוח. במסגרת התיקון נקבע 

של הסיכונים וכושר הפירעון, וזאת בתדירות חברת ביטוח תדווח לממונה על הערכה עצמית 
ראות הקבועות בחוזר אודות סדר ותוכן החלקים לפיהם יש של אחת לשנה, בהתאם להו

 לערוך את הדיווח. 
 

 
 טיוטות

  
 

 בגופים חוץ מיקור בנושא ותשובות שאלות קובץ טיוטת פורסמה, 2021ינואר  בחודש 
 ההוראות של יישומן אופן לעניין שהתקבלו לשאלות מענה לספק במטרה, מוסדיים

 קובץב הנדונותכי הסוגיות  בין היתר הובהר. מוסדיים בגופים חוץ מיקור בחוזר המפורטות
 בתשובות אין וכי, החוזר הוראות יישום לגבי הרשות עמדות של ממצה רשימה מהוות אינן
 בנושא.  המוסדיים לגופים המוקנה הדעת בשיקול לפגוע בכדי
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 )המשך( פעילות החברהמגבלות ופיקוח החלים על  .6
 

 )המשך( התקנות מכוחוו 1981 -על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א  חוק הפיקוח 6.1
 

בתקופת הדוח ועד לסמוך  אשר פורסמו המפקח שלמהותיים וכן הנחיות  חוזרים וטיוטת חוזרים 5.1.6
 )המשך( למועד פרסום הדוח

 
 )המשך( טיוטות

 

  פורסמה טיוטת תיקון לפרק ניהול נכסי השקעה בחוזר המאוחד, בעניין 2021בחודש מאי ,
כללי השקעות נכסי חברת ביטוח כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה, שעיקרה ביצוע 

של תקנות הפיקוח על שירותים התאמות נדרשות בהוראות הרגולטוריות על רקע ביטולן 
הוראות החוזר  ופרסום, 1998-מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי

סעיף בחוזר  להוסיף מוצע. במסגרת התיקון כלכלי פירעון כושר משטרהמאוחד בנושא 
 וזאת, תשואה תלויות שאינן התחייבויות כנגד ההשקעות נושא את יסדירהמאוחד אשר 

כללי תקנות ב בנושא הרלוונטיות ההוראות את מלא או חלקי באופן יחליף אשר באופן
המוצע כולל בין היתר עקרונות לניהול ההשקעות והנכסים, הנחיות לעניין  התיקון. השקעה
 ההוראות מרביתלעיל,  כאמורעל ההשקעות. ריכוזיות ואחרות  מגבלותו, נזילות על שמירה
כללי  בתקנות זה בעניין הקבועות להוראות דומות הפחות לכל או, זהות המוצע בתיקון

 .השקעה

 

  פורסמה טיוטת תיקון החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה. טיוטת 2021בחודש מאי ,
בחוזר המאוחד שכותרתו "דיווח  5של שער  4בחלק  3לעדכן את הוראות פרק  הנועד התיקון

לממונה על שוק ההון", על מנת לשפר ולעדכן את תכנם של הדיווחים עבור "רשימת נכסים 
מת הנכס הבודד", ולהטמיע דרישות דיווח קיימות בנושאים שונים ובכללם איסור הלבנת בר

הון ומימון טרור; מודל דירוג פנימי; דוח יחס כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח ויישוב 
תביעות לאובדן כושר עבודה. בנוסף, שונה אופן העברת הדיווח הרבעוני על יתרת הנכסים 

ת החוב המיועדות והורחבה חובת דיווח לממונה בעניין פרסום תרומת ושיעור זקיפת איגרו
 .LFRמרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו של חברות הביטוח. כמו כן, בוטלה חובת דיווח 

 
  פורסמה טיוטת הנחיית הממונה במסגרת חוזר דיווח על אירועי סייבר 2021בחודש יולי ,

רועים החייבים בדיווח, על פי תבחינים טיוטת החוזר מגדירה את האיוכשל טכנולוגי. 
ודיווחים  המפורטים בטיוטה, את אופן ומועדי הדיווח לרבות הדיווחים במהלך האירוע

 בסיום האירוע.
 

  פורסמה טיוטת עדכון לחוזר המאוחד בנושא דו"ח כספי שנתי תחת התקן 2021בחודש יולי ,
במסגרת הטיוטה הוסבר כי חברות הביטוח צפויות ליישם את התקן  IFRS17.הבינלאומי 

)מכשירים פיננסיים(  9IFRS-)מכשירים פיננסיים: גילויים( ו 7IFRSכאמור, וכן את התקנים 
, וכי מטרת הטיוטה היא לקבוע את מבנה הגילוי 2023בינואר  1בדוחות הכספיים החל מיום 

 על הוראות הגילוי הנדרשות בתקנים החדשים. הנדרש בדוחות הכספיים השנתיים, בהתבסס
 

  פורסם עדכון רביעי לטיוטת הוראות הממונה בנושא גילוי ומדידה, 2021בחודש ספטמבר ,
( IFRS) 17סוגיות מקצועיות ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  חשבונאות, לעניין
וגיות מקצועיות היא לקבוע עקרונות ליישום התקן במספר ס הטיוטהבישראל. מטרת 

לחזק את יכולת ההשוואה בין הדוחות הכספיים של חברות הביטוח  כדיראשוניות, וזאת ב
 בישראל.
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 )המשך( התקנות מכוחוו 1981 -על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א  חוק הפיקוח 6.1
 

בתקופת הדוח ועד לסמוך  אשר פורסמו המפקח שלמהותיים וכן הנחיות  חוזרים וטיוטת חוזרים 5.1.6
 )המשך( למועד פרסום הדוח

 
 )המשך( טיוטות

 

  פורסם עדכון שני לטיוטת קובץ שאלות ותשובות בנושא יישום תקן 2021בחודש ספטמבר ,
בישראל, המהווה עמדות ופרשנויות לא מחייבות של  IFRS 17דיווח כספי בינלאומי מספר 

הרשות בנושא, וזאת במטרה להבהיר את עמדת הרשות בסוגיות מורכבות שזוהו, וכן במטרה 
 ליצור אחידות, במידת האפשר, בין חברות הביטוח בישראל, על מנת לאפשר ניתוח השוואתי.

 

  נספח  -"ניהול נכסי השקעה" חד , פורסמה טיוטת תיקון לחוזר המאו2022בחודש ינואר
 17ניהול נכסי השקעה עבור מבטח המיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  - 5.2.4.14

(IFRS .) חוזר להתאים את הוראות הדין הקיימות לעניין החזקת נכסים וניהול המטרת
, ובפרט לעניין אופן יישום התקןהשקעות של חברת ביטוח לדוחות הכספיים שלאחר מועד 

הערכת שווי ההתחייבויות בגין סוגי ההתחייבויות השונים, וזאת במטרה לאפשר המשך 
 היישום.עמידה בהוראות הדין האמורות לאחר מועד 

 
 

 החוזרים. החברה את המחייבים נוספים חוזרים לה שקדמו ובשנים הדוח בשנת פרסם המפקח כי, יובהר
אשר פורסמו בשנת  הביטוח בתחום החברה של לפעילותה המהותיים החוזרים הינם לעיל המוזכרים

 .הדוח ועד למועד פרסום הדוח
 

 חוק חוזה הביטוח( -)להלן  1981 - חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 26.
 

למערכת היחסים בין המבטח והמבוטח המתבטאת מסדיר היבטים שונים הנוגעים  חוק חוזה הביטוח
 שונות הוראות קובע הביטוח מסדיר, בין היתר, את שלב כריתת החוזה וכןחוזה הביטוח. חוק חוזה ב

 הביטוח תקופת, הגילוי אי ותוצאות גילוי חובת, הביטוח חוזה מהות: הבאים העיקריים בנושאים
 הביטוח דמי תשלומי לעניין הוראות, מוטבים של וזכויותיהם מעמדם, לקיצורה או לביטולה והתנאים

, במחלוקת שנויים שאינם ביטוח תגמולי מתשלום הימנעות על מיוחדת ריבית קביעת לרבות ומועדיהם
 מועד לרבות הביטוח תגמולי תשלומי אופן לעניין הוראות, המבוטח בסיכון שינויים לעניין הוראות

 תאונות ביטוח, חיים ביטוח כגון השונים הביטוח לסוגי המיוחדות שונות הוראות, לגביהם התיישנות
  .'וכו חבות ביטוח, נזקים ביטוח, ונכות מחלה

 
 1975 -"ה התשלחוק החברות הממשלתיות,  36.

 
על פי חוק החברות הממשלתיות, מוגדרת חברה ממשלתית כחברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה 

הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי  באסיפותיה
 המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.
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 )המשך( 1975 – "ההתשלחוק החברות הממשלתיות,  36.
 

מהון המניות של החברה, החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה  100%-כיוון שמדינת ישראל מחזיקה בכ
בחוק החברות הממשלתיות. חוק החברות הממשלתיות מסדיר היבטים רבים ביחס לחברה, בדומה לחוק 

פורסם תיקון  2010 ביחס לחברות שאינן חברות ממשלתיות. בחודש דצמבר 1999 -החברות, התשנ"ט 
לחוק החברות הממשלתיות המעדכן את תנאי הכשירות לכהונה כחברים בדירקטוריון החברה )ויתר 
החברות הממשלתיות( למועמדים בעלי תארים מתקדמים וקובע את החובה למנות דירקטור בעל מומחיות 

 מהוריו אחד או שהוא מי של, מוגבלות עם אנשים של לייצוגם הולם ביטוי חשבונאית ופיננסית ומתן
 בכפוף מתמנים בחברה הדירקטורים. חדשים עולים ושל החרדית האוכלוסייה בני של, באתיופיה נולדו
 .ממשלתיות חברות על החל לדין

 
 :הותקנו, בין היתר, התקנות הבאות חברות הממשלתיותמתוקף חוק ה

 
(, כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר נוספים)דוחות  הממשלתיות החברות תקנות  6.3.1

 הבקרה אפקטיביות בדבר, נוסף דוח השנתיים לדוחות החברה תצרףפיהם -על, 2007-"חהתשס
 .בנושא מוסדיים גופים חוזר מכוח גם, זה דוח לצרף מחויבת החברה. כספי דיווח על תהפנימי

 
 נכונות להבטחת שניתנו והמצגים שננקטו פעולות בדבר נוסף)דוח  הממשלתיות החברות תקנות 6.3.2

 השנתיים לדוחות החברה מצרפתפיהם -על, 2005-"והתשס(, דירקטוריון ודוח הכספיים הדוחות
 נכונות להבטחת שניתנו והמצגים שננקטו הפעולות בדבר, נוסף דוח שלה הרבעוניים ולדוחות
 .הכספיים הדוחות

 
, 2005-"ההתשס(, בכירים פקידים בחירת אופן בדבר)כללים  הממשלתיות החברות תקנות  6.3.3

בחברה. כמו כן,  הבכירים הפקידים בחירת אופן ואת הכשירות תנאי את היתר בין הקובעים
פורסם חוזר בעל מטרות דומות ביחס להליכי האיתור והמינוי של מנכ"לי חברות ממשלתיות. 

 אות התקנות והחוזר. נושאי המשרה )לרבות המנכ"ל( של החברה מאותרים וממונים בהתאם להור
 

( הממשלתיות בחברות הציבור מקרב לדירקטור והוצאות גמול בדבר)כללים  החברות תקנות   6.3.4
 כהונתו בעד בחברה כאמור דירקטור זכאי יהא לו הגמול את, היתר בין, הקובעות 1994-"דהתשנ

 .בתקנות הנקובים לסכומים בשנה אחת פעם מדדי עדכון מנגנון קובעות התקנות. בדירקטוריון
 

 הוראות דיווח מתוקף חוק החברות הממשלתיות   6.3.5
 

  רשות החברות הממשלתיות רשאית לדרוש מחברה ממשלתית, במידה ואינטרס ציבורי
מחייב זאת, להציג פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת להגישו לפי 

לים, בדין או בעקרונות החשבונאיים זה לא נקבעו בכל ןכל דין, ובלבד שהוראות לעניי
 המקובלים.

 
  החברה ובעלי תפקידים בה מחויבים בהגשת דיווחים שוטפים לרשות החברות הממשלתיות

במועדים שונים במהלך השנה, ובכלל זה דיווחים אודות תוכניות עבודה, אודות התקשרויות 
ן סקר הסיכונים וכו'. עם יועצים משפטיים חיצוניים ורואה החשבון המבקר, אודות עדכו

עיקר חובות הדיווח השונות של החברה ובעלי תפקידים בה מרוכזות בחוזר רשות החברות 
 להלן. 6.3.6הממשלתיות בנושא, כמפורט בסעיף 
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 )המשך( 1975 –"ה התשלחוק החברות הממשלתיות,  36.

 
ועד לסמוך למועד אשר פורסמו בתקופת הדוח  הממשלתיות החברות רשות שלמהותיים  חוזרים 6.3.6

 פרסום הדוח
 

 חוזרים
 

 

  בנושא 2021-7-1, פרסמה רשות החברות הממשלתיות את חוזר מספר 2021בחודש נובמבר ,
עובדים בכירים בחברות ממשלתיות, במסגרתו הוגדרו  עקרונות למודל תגמול ותמרוץ

המנגנונים והקווים המנחים להגדרת מודל התגמול, היעדים והמדדים לאורם יוענק התגמול. 
במסגרת החוזר נקבע כי אימוץ מודל תגמול על ידי חברה ממשלתית כפוף לעמידה בתנאים 

י אישור הענקת התגמול בפועל מקדמיים, ובכלל זה אישור רשות החברות הממשלתיות, וכן כ
יתאפשר רק בהתקיים תנאים מקדמיים כמו כן, ובכלל זה יכולות תזרימיות וכלכליות של 

 החברה הממשלתית וקבלת אישור פרטני של רשות החברות הממשלתיות. 
 

 
יובהר, כי רשות החברות הממשלתיות פירסמה בשנת הדוח ובשנים שקדמו לה חוזרים נוספים המחייבים 

החברה. החוזרים וההנחיות המוזכרים לעיל הינם החוזרים המהותיים לפעילותה של החברה  את
המפוקחת על ידי רשות החברות הממשלתיות ואשר פורסמו בשנת הדוח אשר פורסמו בשנת הדוח ועד 

 .למועד פרסום הדוח
 

  חקיקה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה 4.6
 

ובמדינת ישראל, בתקופת הדיווח ולאחריה, הוציאו רגולטורים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בעולם 
שונים תקנות שעת חירום והוראות שעה וכן חוזרים והנחיות לכלל המשק, ובתוכו למגזר הציבורי הרחב, 
ובכלל זה חברות ממשלתיות, לרבות החברה. החברה הוגדרה כגוף שהוא מקום עבודה חיוני. להלן רשימת 

 לוונטיים לחברה:החיקוקים וההוראות הר

  הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת שעה(, 2019צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )
 ;7.1.2022בתוקף עד ליום  - 04.02.2020, מיום 2020-תש"ף

  2020 -צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף ,
 ;7.1.2022בתוקף עד ליום  - 02.02.2020מיום 

 מיום 2020-חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף ,
 ;31.1.2020, בתוקף עד ליום 23.7.2020

  'התיקון  -2020 -(, התשפ"א 3חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש()הוראת שעה()תיקון מס
ים שנאלצו לשהות בבידוד בהוראת המדינה ואת השיפוי למעסיקים מסדיר את התשלום לעובד

 מסוימים בגין תשלום זה.
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 החברה השקעות .7
 

. ועדת ההשקעות השקעותדירקטוריון החברה מתווה את מדיניות ההשקעה הכללית של החברה, באמצעות ועדת 
קובעת את אופן ביצוע ההשקעות, אופיין, אפיקי ההשקעה, סדרי הגודל, עיתויי ההשקעה ככול שנדרש וכו'. 

מושקעים בהתאם לאופי ההתחייבות  )הסכומים אינם מהותיים( כספי ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי
נוסטרו באמצעות שלושה מנהלי תיקים החברה מנהלת את כספי הובכפוף להוראות תקנות דרכי ההשקעה. 

 ."חשמיליון  77.6היקף התיק בניהול חיצוני הינו כ הדוחנכון ליום חיצוניים שנבחרו בהליך מכרזי. 
 בשנת הדוח מדיניות ההשקעות של החברה הייתה כדלקמן: 

 מועד ג"ח ממשלתיות המונפקות ע"י ממשלת ישראל, מלוות קצרי א: הבאים ההשקעה באפיקי 90% לפחות
 קדונות קצרי מועד בתאגיד בנקאי.יהמוצעים על ידי בנק ישראל ופ

 20ו/או מדדי אגרות חוב מסוג תל בונד  חוץ מטבעעוקבות אחר נכס בסיס של שערי  סל קרנותב - 10% עד ,
 , או תל בונד שקלי. 60תל בונד 

 125 אביב תל: הבאים יםמניות הכלולות במדדב השקעה 5% עד ,S&P 500 ,FTSE 100 ,Dax 30 ,,Euro Stox50 

Nasdaq 100 ,Stoxx Europ 600 סל או  בקרנות. ניתן גם להשקיעETF  העוקבות אחר מדדי מניות הנכללות
סך החשיפה  .  World Msci העוקבות אחר מדד ETFסל או  בקרנותניתן גם להשקיע , וכן דדים כאמור לעילבמ

 .החשיפה למניות מסך 70%( לא יעלה על סל קרנותלהשקעה במניות הנסחרות בחו"ל )במישרין או באמצעות 
 התיק מסך 10%לה על יע לאנכסי בסיס וסך ההשקעה באפיק המניות  עוקבות סל קרנותההשקעה באפיק  סך 

 .המנוהל
 2.5% על יעלה לא המנוהל התיק של"ח למט החשיפה סך. 

 
  ביטוח משנה .8
 

ביטוח משנה הינו אמצעי בו נוקטת חברת ביטוח לשם ניהול וגידור סיכוניה. באמצעות ביטוח המשנה חולקת 
הינן בחברה הגנות הנרכשות . חברת הביטוח את סיכוניה עם חברות ביטוח נוספות ומקטינה כך את חשיפתה

 לעיל.  4.4.4ראה סעיף  נוספים לפרטים. כנגד סיכוני קטסטרופה לרכוש המדינה המכוסה במסגרת הקרן הפנימית
 

פי פוליסות הביטוח, ומשום כך יש -ביטוח המשנה איננו פוטר את החברה מחבותה כלפי מבוטחיה עלככלל, 
לחברה כתב שיפוי  משום כך, ניתן  מבטחים. ת העסקיות שלביציבות מבטחי המשנה כדי להשפיע על התוצאו

בעקבות אירועים המתרחשים בעולם, מבטחי המשנה עלולים להכתיב  .לעיל 4.4.4בסעיף  כמפורט, מאת המדינה
 החרגות לקבועבשיעורים ניכרים, ואף  תנאים אשר עלולים להביא לייקור תעריפי הביטוח בענפי הביטוח השונים

ומגבלות אשר יבטלו או יקטינו את הכיסוי הביטוחי בקרות אירועים מסוימים. כמו כן, עלולים מבטחי המשנה 
הסכמי ביטוח המשנה של החברה  .להעלות בשיעור ניכר את עלות הפרמיה המשולמת להם בגין ביטוח אירועים

אחד מענפי הביטוח יכול  עם מבטחי משנה שונים. חלקו של כל מבטח משנה בכל תקופתינערכים על בסיס 
ם של העסקים שברצונה ילהשתנות משנה לשנה ומענף לענף, וזאת בהתאם למדיניות העסקית של החברה ואופי

תוכנית ביטוח  בלבד. פקולטטיבילבטח, ולמגמות בענף הביטוח. יצוין כי סוג ביטוח המשנה של החברה הוא 
ח. ביטוח המשנה לרכוש המדינה, נרכש באמצעות מפק, לחשכ"ל ולהמשנה של החברה מדווחת לדירקטוריון

בתוכנית הביטוח משתתפים מבטחי  החברה אינה מקבלת עמלות ממבטחי המשנה., כאשר ברוקר בינלאומי
   .2019 - 2021לא הגישה תביעות למבטחי המשנה בשנים  החברה. Best AMאו  S&Pידי -המשנה המדורגים על

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2_%D7%97%D7%95%D7%A5
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 מבטחי המשנהל החשיפ 1.8
 

 :הינן משנה מבטחי מול לפעילות האופייניות החשיפות
חשיפה ליתרות פתוחות והסיכון שמבטח המשנה לא יוכל לעמוד בכיסוי התחייבויותיו הקיימות  .א

אחר קיום , העולמיידי מעקב אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק -והעתידיות. חשיפה זו מנוהלת על
 ידי חברות הדירוג.-רמת הדירוג שלו על ואחרהתחייבויותיו הכספיות 

חשיפה לנזק בודד גדול או הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד. ההצטברות מוערכת על בסיס  .ב
ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה -חשיפה מנוהלת עלהשיעור הנזק הצפוי המרבי. 

 פרד.באופן נ
  

 חשיפת מבטחי המשנה לאירועי קטסטרופה )רעידת אדמה ופגעי טבע( 28.
 

  אובדן רכוש. -להלן ריכוז תוצאות ביטוח משנה בביטוח כללי 
 
 סך הכל  שאר ענפי חבויות  שאר ענפי רכוש  אובדן רכוש המדינה  
  2021  2020  2019  2021  2020  2019  2021  2020  2019  2021  2020  2019 
 "חש אלפי  

 פרמיות
 ביטוח
 4,773  34,760  42,422  -  -  -  -  -  -  4,773  34,760  42,422  משנה

 4,773  34,760  42,422  -  -  -  -  -  -  4,773  34,760  42,422  תוצאות                         
 

 ראההדוח,  ולחשיפה למבטחי המשנה בשנתפירוט מבטחי המשנה העיקריים של החברה בתחום ביטוח רכוש ל
 .הכספיים בדוחות( 4)ה() 19 באור

 
 אנושי הון .9
 

אדם מוכשר בתחומים מגוונים, התואמים את תחומי הפעילות של החברה וכפי שנדרש  החברה מגייסת כח
 ממנה, מעת לעת, בהתאם לאופי השירותים אותם נדרשת החברה לספק לממשלת ישראל ולגופים בשליטתה.

 
  עובדים מצבת 9.1

 
 אדם: כוח חברות דרך המועסקים עובדים כולל לא, פעילות תחומי לפי העובדים מצבת להלן

 

 בדצמבר 31ליום  
 2021  2020 

 205  203 שירותים
     1  1 ביטוח
 206  204 סה"כ

  
 לגיל המגיעים החברה מעובדי חלק זכאים, לנוהג בהתאם. אישיים העסקה בהסכמי מועסקים החברה עובדי כל
 לפרטים לחברה אין תלות מהותית במי מעובדיה. .נוצלה שלא מחלה חופשת בשל מסוים לפיצוי ומעלה 50

  .הכספיים בדוחות 11 באור ראה יםדלעובנוספים בדבר ההפרשות המבוצעות 
 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 תיאור עסקי החברה

 

 - 22א  -

 )המשך( מידע נוסף ברמת כלל החברה - ג'חלק 
 
 )המשך( אנושי הון .9
 

 החברה של ליאפונקציונ תרשים 2.9
 

ארגונית, נכון למועד חתימת דוח זה, אשר אינה  - הפונקציונאלית הזיקה את מבטא שלהלן התרשים
 בהכרח זהה לזיקה ההיררכית.
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 בכירה הנהלה עובדי 3.9
 

ידי -על פקידים בכירים אשר תנאי העסקתם אושרו 8מתוך מצבת העובדים דלעיל ישנם, ליום הדו"ח, 
ידי רשות -פי חוזי עבודה אישיים אחידים בנוסח שנקבע על-רשות החברות הממשלתיות והם מועסקים על

החברות הממשלתיות. חלקם יהיו זכאים לפיצויי פרישה מעבר למתחייב על פי חוקי העבודה והסכמי 
להחלטות הממשלה, בהתאם לנהוג בחברות הממשלתיות העבודה האישיים אשר בתוקף, וזאת בהתאם 

ובכפוף לכללים הנהוגים בחברה לגבי עובדים המועסקים לפי "חוזה בכירים". תשלום פיצויי פרישה כאמור 
מחייב החלטת דירקטוריון ואישור רשות החברות הממשלתיות. לחברה אין תלות מהותית במי מעובדי 

 הנהלתה הבכירה. 

 
 בדוחות)ז( 20 באור ראה -י העסקה העיקריים של חמשת נושאי המשרה הבכירים לפרטים בדבר תנא

  .הכספיים
 
  שיווק והפצה .10
 

גופים בשליטתה. לפיכך, אין החברה נזקקת לו , לממשלההחברה מעניקה שירותים אך ורק ביוזמת הממשלה
 םקק לשירותידליט הממשלה להז. אם תחפעילותה מתחומי אחד בכללמנגנוני שיווק והפצה מכל מין וסוג שהם, 

תקים החברה מערך כאמור. לאור האמור לעיל, נכון למועד  ,דרשו מהחברה הקמת מערך שיווקינוספים אשר י
 הדוח לחברה אין כל מבנה עמלות ועלויות רכישה לשיווק והפצת תחומי פעילותה.

 
 ספקים ונותני שירותים .11
 

רבים, ביניהם ספקי ציוד ותחזוקה, יועצים משפטיים, רואי חשבון, החברה רוכשת מוצרים ושירותים מספקים 
ספקי מחשוב, ספקי תוכנה וחומרה ועוד. עלות הרכישות מהספקים הנ"ל נזקפת לעלות השירותים. אין לחברה 

  ספק עיקרי לאיזה מתחומי הפעילות וכן אין ספק שהחברה תלויה בו.
 
 ומתקנים , מקרקעיןקבוע רכוש .12
 

 בדוחות הכספיים. 5בדבר הרכוש קבוע של החברה ראה באור לפרטים 
 
 נכסים לא מוחשיים .13
 

   בדוחות הכספיים. 4לפרטים בדבר הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה ראה באור 
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 גורמי סיכון .14
 

 החברה:קיימים מספר גורמי סיכון עיקריים שעלולים להשפיע על 
 

 סיכונים מקרו כלכליים 14.1
 

 האטה כלכלית בישראל
 

היקף ההשפעה תלוי במידת להשפיע על היקף עסקי החברה. עלולה במשק הישראלי  משמעותית האטה
בתקופת הדוח עקב השפעת נגיף  המעורבות הממשלתית הנדרשת והפעלת החברה על ידי הממשלה.

יחד עם זאת, השפעת משבר הקורונה על עסקי החברה אינה הקורונה חלה האטה כללית בעולם ובישראל. 
 בדוח הדירקטוריון. 9.1מהותית. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 
 כלליים שוקני סיכו

 
 מושפעות באופן מהותי ממצב שוקי ההון בארץ ושוק ההון ותוצאותיתיק נוסטרו המושקע בחברה ל

ות של החברה. תיק הנכסים של החברה, שנובע על תוצאותיה העסקי השפעהירידות בשוק ההון ל .ובחו"ל
, בשער בשערי ריביתבשערי המניות, הנובעת, בין היתר, מתנודתיות  נתון לתנודתיותהנוסטרו  מפעילות

הכספים  .החברה חשופה להפסדים בגין שינויים בגורמי סיכון אלה .בשיעור האינפלציהו החליפין של הדולר
שקבע הדירקטוריון של החברה, בכפוף להוראות תקנות בהתאם למדיניות ההשקעה  של החברה מושקעים

 לעיל. 7לפרטים אודות מדיניות ההשקעה של החברה ראה סעיף  ההשקעה.
 

 סיכוני שוק ספציפיים
 

חשופים רווחיה של החברה משקיעה את תיק הנכסים )הנוסטרו( באמצעות מנהלי תיקים חיצונים. החברה 
  : מי סיכון, שהעיקריים בהם מפורטים להלןלשינויים בגור

 קיימת חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית: בטווח הקצר והבינוני החשיפה היא בעיקר  - סיכון ריבית
בטווח הארוך, חשיפתה העיקרית של החברה היא לרמה . בשיעורי הריבית, בשל מח"מ של נכסים לעליה

 השגת תשואה. העשויה להקשות על ריבית,הנמוכה ומתמשכת של 

 של החברה.  הפיננסית חשיפה לעליה בשיעור האינפלציה בפעילותה - סיכון אינפלציה 

 בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה, רשאים מנהלי התיקים להחזיק נכסים  - סיכון שערי חליפין
 מסך התיק המנוהל. 2.5%החשופים לשינויי מט"ח בהיקף שאינו עולה על 

  בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה, רשאים מנהלי התיקים להחזיק נכסים  -מחירי מניות סיכון
מסך תיק הנכסים המנוהל. החשיפה  10%החשופים לשינויי במחירי המניות בהיקף שאינו עולה על 

ראה גם  -, או באחד מהמדדים המובילים בעולם 125למניות הינה עבור מניות הנסחרות במדד ת"א 
 לעיל. 7סעיף 

 
 ונים ענפייםסיכ 14.2

 

 םיסיכונים ביטוחי
 

סיכונים ביטוחיים נובעים מחוסר הוודאות באשר לסיכויי התרחשות, השפעת ומועד התממשות 
הביטוחיות בכתבי שיפוי מהמדינה. בהקשר  ההתחייבויות ביטוחיות. החברה מגובה במרבית התחייבויותי

הביטוחיים וכן כתב שיפוי מהמדינה בגין כשל של זה יצויין כי לחברה ביטוח משנה מלא על כל סיכוניה 
 .מבטחי המשנה בפרעון התחייבויותיהם אם יהיו

 
 סיכוני קטסטרופה

 
כגון: ( קטסטרופה)פה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה יחש בתחומי הפעילות של החברה קיימת

יחד עם זאת,  בהיקף גבוה. רעידת אדמה, יביא להצטברות נזקים אסון טבע, מלחמה, טרור, נזקי טבע או
 כאמור לעיל, לחברה גיבוי בדרך של  ביטוחי משנה כתבי שיפוי או ערבויות בנקאיות.

 אירוע הקטסטרופה המהותי אליו חשופה החברה בארץ הינו רעידת אדמה.  - רעידת אדמה בישראל
יא מגובה בכתב משמשת כפרונט לכיסוי הביטוחי של רכוש המדינה, לחברה אין שייר בתחום וה החברה

 .שיפוי מהמדינה
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 בזמני חירום בו היא מתבקשת על ידי החברה חשופה לאירוע מסוג זה  - סיכוני מלחמה וטרור בישראל

 הנפקת פוליסות ביטוח החברה מקבלת מהמדינה כתבי שיפוי/ערבות. המדינה לפעול. לפני
 

 חשיפה ליציבות מבטחי משנה
 

החברה קיבלה כתב בביטוח משנה בחו"ל.  את כל עסקיה בתחום הרכוש של הקרן הפנימיתמבטחת  החברה
י מבטחי שיפוי מהמדינה לפיו פטורה החברה מכל תשלום ומכל חבות שיחולו עליה ככל שלא ישולמו על יד

 לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי משנה לשלםהמשנה. בהתאם לכך אין לחברה חשיפה 
 .נפילה של אחד ממבטחי המשנה הגדולים עמם התקשרה החברהו/או ל את חלקם בביטוח לחברה

 
 סיכונים אסטרטגיים

 
עסקיה. בפרט לגורמי הסיכון החברה חשופה לשינויים בסביבה בה היא פועלת העשויים להשפיע על 

 הבאים:
 
  שינויים בחקיקה, בפסיקה וברגולציה הנוגעים לתחומי פעילות החברה,  -שינויים בחקיקה וברגולציה

מעצם היותה  ,עשויים להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה, אשר הינה עתירת פיקוח רגולטורי
 חברה ממשלתית וחברת ביטוח.

 
 בתחומי הפעילות אותם מעניקה החברה לממשלה פועלות חברות נוספות. יחד עם  - סיכוני תחרות

פנייה לחברות אחרות זאת, החברה הוגדרה כזרוע ביצוע של הממשלה בתחומי פעילותה ובהתאם לכך 
איננה בהכרח כדאית לממשלה מבחינה עסקית, ולכן סבירות התממשות האפשרות התיאורטית האמורה 

מדובר בתחזית הנושאת פני עתיד, אשר  כי אם הממשלה תבחר לפעול לפיה. יודגש לעיל, קטנה, וספק
 איננה בשליטת החברה, ועלולה להתקיים.

 
 סיכונים משפטיים

 
על פי  ,לחברה שני תחומי פעילות. בתחום הביטוח החברה פועלת בענפים ספורים בלבד ,כאמור לעיל

היא מקבלת מהממשלה. בהתאם לכך, הסיכון המשפטי בגיבוי כתבי שיפוי או ערבויות ש ,דרישת הממשלה
לחברה התקשרויות עם המדינה והכל כמפורט בסעיפים  ,שרותי הניהול, הינו נמוך. בתחום הפעילות השני

בתחום זה, יתכנו סיכונים משפטיים, העלולים לנבוע מחשיפת החברה לאחריות  .להלן 15 סעיףו לעיל 5.5
למתן שירותי הניהול, המשתקפים במסמכי ההתקשרויות. יחד עם זאת, שהיא נוטלת על עצמה בכל הנוגע 

שכל מניותיה מוחזקות על ידי המדינה ומאחר והחברה הוכרה כזרוע  ,מאחר והחברה הינה חברה ממשלתית
קיימים סעיפי אחריות ושיפוי  ,לרוב ,המדינהמול ביצוע של הממשלה ובמסמכי ההתקשרות של החברה אל 

 פים התואמים את אופי השרות, הסיכון המשפטי הינו נמוך גם בתחום זה. מטעם המדינה בהיק
 

 סיכונים ייחודיים לחברה 14.3
 

 .להלן יפורטו סיכונים העשויים להתממש ברמת החברה
 
 מערכות מידעפגיעה במערך 

 
 העבודהחלק מהותי מפעילות החברה נשען על מערכות מידע שונות. מערכות המידע תומכות בכל תהליכי 

ו/או דלף מידע  הממוחשבות הניהול. העדר תשתיות מספיקות ו/או ליקויים ו/או כשלים במערכות המידעו
עשויים לנבוע ממגוון גורמים, בהם בפגיעה  עלולים להסב נזק לפעילות החברה. כשלים במערכות המידע

 בלתי גורם גישתבאספקת חשמל, תקלה טכנית במערכות המחשב עצמן,  פיסית באתר המחשוב, תקלות
 רכשה החברה 2021בינואר  משרדי החברה ועוד.תקלה בקווי התקשורת אל  ,הארגון למערכות מורשה

 10. גבולות האחריות שנרכשו: 30.6.2022-חודשים, עד ה 18ביטוח הגנה מפני התקפות סייבר, לתקופה של 
  מיליון דולר למקרה ולכל תקופת הביטוח. 
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 סיכון מוניטין

 
חשופה לסיכון  שמה הטוב של החברה מהווה רכיב חיוני ביכולתה לפעול בתחומי פעילותה לפיכך, החברה

, גורמי פיקוח ,לקוחותיהלפגיעה במצבה העסקי כתוצאה מפגיעה בדימוי החברה ובשמה הטוב בעיני 
 אחרים.ספקים, מבטחי משנה ונותני שרותים 

 
 עמידה בדרישות רגולטוריות

 
 לרגולציה פרטנית ומורכבת. אי עמידה בדרישות רגולטוריות, לרבות בשוגג, עשויה הכפופ החברהפעילות 

היתר, שלילת רישיונות והיתרים ועיצומים כספיים כלפי החברה, ועשויה  ביןהכוללות, לגרור סנקציות, 
חשש  -דרישה רגולטורית מרכזית הינה עמידה בדרישות הון רגולטוריות  להוות בסיס לתביעות נגדה.

טוריים כנגדן. מתחת להון המינימאלי הנדרש ממבטח, אירוע העשוי לגרום לנקיטת צעדים רגול לירידה
 בדוחות הכספיים. 9באור  ה, ראההון ודרישותלפרטים בדבר ההון 

 
 סיכונים תפעוליים

 
החברה חשופה לסיכונים תפעוליים, דהיינו הסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או כתוצאה מכשל של 

מתהליכים תהליכים פנימיים, אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים. חשיפת החברה נובעת 
הכוללים, בין היתר, את תהליכי הרכש, השכר, ההשקעות, התקשרות עם מבטחי משנה והתקשרויות עם 
ספקי שירות. בין השאר חשופה החברה לסיכונים תפעוליים גם בגין רשלנות מקצועית של עובדיה ושל 

לגרור תביעות כנגד  צדדים שלישיים הפועלים עבורה במהלך פעולותיהם וכן בגין פעולות בזדון העלולות
 החברה ו/או נזקים לחברה.

 
 יחיד בלקוח תלות
 

החברה מעניקה את מגוון שירותיה לממשלת ישראל וגופים בשליטתה בלבד. אי לכך, הפסקת התקשרות 
של הממשלה והגופים בשליטתה עם החברה עלולה להשפיע באופן מהותי על החברה ועל תוצאות 

יודגש, כי להערכת החברה, פנייה לחברות אחרות איננה כדאית לממשלה פעילותה. על אף האמור לעיל, 
 מבחינה עסקית ותפעולית, ולכן סבירות ההתממשות לכך נמוכה.

 
 גורמי הסיכוןטבלת  14.4

 
בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של החברה על פי טיבם ועל פי השפעתם, לדעת הנהלת החברה, 

 הסיכון השיורי(:ולאחר הפעלת הבקרות על החברה )
 

 גורמי סיכון
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון

 קטנה בינונית גדולה

 סיכונים מקרו כלכליים

 x   האטה כלכלית בישראל
  x  סיכון ריבית

 x   סיכון אינפלציה
 x   סיכון שערי חליפין
 x   סיכון מחירי מניות

 סיכונים ענפיים

 x   סיכונים ביטוחים
 x   אדמה בישראלרעידת 

 x   סיכוני טרור ו/או מלחמה בישראל
 x   יציבות מבטחי משנה

 x   חקיקה ורגולציה
 x   סיכוני תחרות

 x   סיכונים משפטיים
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 גורמי סיכון
 ההשפעה של גורם הסיכוןמידת 
 קטנה בינונית גדולה

 
 סיכונים ייחודיים לחברה

 דלף מידע-פגיעה במערך מערכות מידע
 

 מעידע

x   
 x   סיכון מוניטין

 x   עמידה בדרישות רגולטוריות
 x   סיכונים תפעוליים
 x   תלות בלקוח יחיד

 
שנים )למעט סקר סיכוני אבטחת  5-בהתאם למדיניות החברה, יש לערוך סקר סיכונים מקיף כולל  אחת ל

בחברה סקר סיכונים כולל אחרון, נערך חודשים(. בהתאם למדיניות זו,  18-מידע וסייבר הנערך אחת ל
מידי שנה  . הנהלת החברה ועובדיה מתקפים את דירוג הסיכונים2021ובמהלך שנת  2020במהלך שנת 

 19ראה באור מספר  -באמצעות המערכת הממוחשבת לניהול סיכונים הקיימת בחברה. לפרטים נוספים 
 בדוחות הכספיים.

 
 בין החברה לממשלת ישראל הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .15
 

פעילות אשר החברה צד להם ושיש בהם כדי להשפיע על , תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים להלןובא מ
. התיאור כולל הסכמים מהותיים שנכרתו במהלך העסקים הרגיל של החברה. לחברה אין הסכמים החברה

 מהותיים שנכרתו שלא במהלך העסקים הרגיל, למעט הסכם המסגרת המפורט בסעיף זה:
 

 הסכם המסגרת( -)להלן  המסגרתהסכם  115.
 

הגדירה את החברה כזרוע לביצוע , 2008 באפריל 30משרדית, בהחלטתה מיום -"לים הביןהמנכ ועדת
 פרויקטים ומטלות מוגדרות של הממשלה בתחומי הפעילות של החברה.

 
תקנות המכרזים(, ועדת הפטור של משרד האוצר  -)להלן 1993 -לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  בהתאם

בתקנות אישרה כי ההתקשרות בין החברה לממשלת ישראל נעשית במסגרת הסכם מסגרת כנדרש 
רשאית המכרזים. המשמעות החוקית והמעשית של האישור כאמור של ועדת הפטור הינה כי החברה 

צורך  ללאשהוגדרו ואושרו בהסכם המסגרת,  כפיתקשר עם משרדי ממשלה בכל תחומי פעילותה לה
 בעריכת מכרז. 

 
 לפי לה שניתנה לסמכות בהתאם וכלכלה חברה לענייני השרים ועדת אישרה, 2010 בנובמבר 23 ביום

 יחול עליהם, הפעילות תחומי וביניהם, המסגרת הסכם עקרונות את, המכרזים לתקנות( 3)ג()ד3 תקנה
, 2011בינואר  10הסכם המסגרת אושר ביום  (.הפעילות, תחומי הממשלההחלטת  -להלן) המסגרת הסכם

 :גרתהמס הסכם עיקרילהלן  ידי דירקטוריון החברה ונחתם באותו יום.-על
 

 .לעיל 1.1כפי שפורטו בסעיף  החברה של הפעילות תחומי את כולל המסגרת א. הסכם
 תקופתוארך תשנים החל מיום חתימתו. בסיומה,  5 למשךתקופת ההתקשרות על פי ההסכם תהיה  .ב

  .הדין והוראות הצדדים להסכמת בכפוף וזאת, היותר לכל פעמים שלוש שנים 5-ב ההתקשרות
 החברהידי -על הניתן, שנקבעו הפעילות בתחומי ספציפי שירות כל על חלות המסגרת הסכם הוראות ג.

 ביחס אחרת הצדדים הסכימו אם אלא, עתידייםאו /ו קודמים להסכמים בהתאם ממשלה למשרדי
 .כאמור ספציפי לשירות

, הפעילות בתחומי, ספציפי שירות קבלת לצורך החברה עם להתקשר רשאים יהיו הממשלה משרדי .ד
 לפי הנדרשים האישורים קבלת ולאחר החברה עם הקשר על האחראי הכללי החשב סגן עם בתיאום
 .המכרזים תקנות
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ש"ח, צמוד  מיליון 100 על תעלה לא לחברה הממשלה בין ההתקשרויות של השנתי התקציב מסגרת .ה
 שירות להוספתאו /ו פעילותה להרחבת הממשלהידי -על תידרש והחברה היה. 2010למדד נובמבר 

 הסכם הצדדים בין וייחתם כאמור השירות לביצוע הנדרשים המשאבים היקף את הצדדים יקבעו, חדש
 על תעלה לא הנוספים השירותים לרבות השירותים כלל עבור השנתית התקציבית שהמסגרת ובלבד

 בין התחשבנות מנגנון נקבע, בנוסף. המסגרת הסכם חתימת ליום צמוד"ח ש מיליון 150 של סך
להסכם המסגרת, אשר האריך את , נחתם כתב ההארכה והתיקון הראשון 2015ליוני  29ביום . הצדדים

. כתב הארכה זה, הוסיף תחומי פעילות נוספים, 2021לינואר  9תוקפו של הסכם המסגרת, עד ליום 
 אשר חלקם אינם מהותיים לחברה, כמפורט להלן:

 .סיוע לניהול רכש ממשלתי 

 .סיוע לרשות החברות הממשלתיות בהפרטה והנפקה של חברות ממשלתיות 

  בפרויקט "נבחרת הדירקטורים" ברשות החברות הממשלתיות.סיוע מנהלי 

 .ניהול יחידה לסיוע לוועדות למינוי דירקטורים בגופים מוסדיים 

 .מתן שירותי ניהול, ייעוץ, פיקוח ובקרה כסיוע לחשב הכללי בתחומי פעילותו  
 

 בינואר 9נחתם כתב הארכה שני להסכם המסגרת וההסכם הוארך עד ליום  2020לנובמבר  29ביום 
2026. 

 
 לניהול הכיסוי ומתן ייעוץ ביטוחי לרכוש וחבויות ממשלתיותהסכם  215.

 
לניהול הכיסוי ומתן יעוץ ביטוחי לרכוש וחבויות ממשלתיות במסגרת הקרן  1979בפברואר  5הסכם מיום 

כולל קביעת מסגרות הכיסוי הנדרשות וטיפול בתביעות. עיקרי הכיסויים הניתנים באמצעות ההפנימית, 
בויות שונים לצד ג'. הכיסוי ניתן למשרדי ממשלה, חרכב, מבנים, תכולה, וה בתחוםהקרן הפנימית הינם: 

 מוסדות רפואיים ויחידות סמך אחרות.
 

רות יכאמור עמלת ניהול המבוססת על היקפי השהדוח, החברה זכאית לקבל תמורת פעילותה  למועדנכון 
אותו היא מעניקה וזאת עד לתקרה של עלות בתוספת מרווח. בנוסף, ההסכם מתעדכן מעת לעת בהתאם 

להן  תועמלה. לשינויים אלו השפעה על ממשלהלשינויים בהיקף השירותים אותם מעניקה החברה ל
 החברה. זכאית

 
 הכללי החשב לאגף שירותים למתןהסכם  315.

 
עם ממשלת ישראל, באמצעות משרד האוצר, בהסכם למתן  החברה, התקשרה 2015 במרץ 24יום ב

, תחום מסייעת החברה בניהול מערך הלוואות המדינה הסכם זהשירותים לאגף החשב הכללי. במסגרת 
 מערך הערבויות, תחום מערך אחזקות המדינה בגופים ממשלתיים, ניהול פקדונות פיננסיים ומתן

 שירותים חשבונאיים.
. לממשלההסכם הניהול מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בהיקף השירותים אותם מעניקה החברה 

 החברה. להן זכאית תועמלהלשינויים אלו השפעה על 
 

, נחתם בין החברה לממשלת ישראל כתב הארכה להסכם זה, אשר האריך את 2017לדצמבר  10ביום 
, נחתם בין החברה לממשלת 2020בנובמבר  29וביום , 2021לינואר  9ההתקשרות בין הצדדים, עד ליום 

 .2026בינואר  9ישראל כתב תיקון והארכה שני, אשר האריך את ההתקשרות בין הצדדים עד ליום 
 

 הכלכלה למשרד השירותים מתןל הסכם 415.
 

עם משרד הכלכלה בהסכם אשר הסדיר את מתן השירותים למשרד  החברה, התקשרה 2015 ביולי 23 יוםב
הכלכלה, אשר במסגרתו תעניק החברה שירותי חשבות וביצוע ושירותי מחשוב וחומרה לרשות להשקעות 

בינואר  9כה אשר האריך את ההתקשרות עד ליום , נחתם כתב האר2016במרץ  7שבמשרד הכלכלה. ביום 
 .2026בינואר  9, נחתם כתב הארכה אשר האריך את ההתקשרות עד ליום 2021במרץ  17. ביום 2021



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 תיאור עסקי החברה

 

 - 29א  -

 )המשך( מידע נוסף ברמת כלל החברה - ג'חלק 
 
 )המשך( הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .15
 

 הפרטי המגזר בשיתוף ציבוריים פרויקטים הפעלתב לסיוע לממשלהיחידה  להקמתהסכם  515.
 

בהיערכות ממשלה שמסייעת ליחידה  הקימה , החברה2011במאי  15בהתאם להוראות הסכם זה מיום 
 ,BOT (Build, Operate-ארגונית ביזום והפעלת פרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי, בשיטת ה

Transferובשיטת ה )-PFI (Private Finance Initiative) הנחיות ו האמור בהתאם לתנאי ההסכם פועלת. היחידה
ההסכם מגדיר את חופפת לתקופת ההתקשרות על פי הסכם המסגרת. ההתקשרות  הממשלה. תקופת

 10ביום  ציב שנתי לצורך תפעול היחידה.קלרשות החברה ת מעמידההממשלה  ,מבנה היחידה וצרכיה
בינואר  9ה להסכם אשר האריך את תקופת ההתקשרות עד ליום , נחתם כתב תיקון והארכ2015בנובמבר 

, נחתם בין החברה לממשלה כתב תיקון והארכה להסכם זה, אשר האריך את 2020בדצמבר  13ביום . 2021
 .2026בינואר  9תקופת ההתקשרות בין הצדדים עד ליום 

 
 לממשלה בהנפקות איגרות חוב לסיועיחידה  להקמתהסכם  615.

 
היבטים בממשלה שמסייעת ליחידה  הקימה , החברה2005בדצמבר  27להוראות הסכם זה מיום בהתאם 

טכניים של ביצוע הנפקות איגרות חוב והתשלומים לפיהן, וכן פיקוח על פעילותם של עושי השוק 
, בהתאם לתנאי ההסכם פועלתהראשיים ועל תפעול מאגר ההשאלות בידי מסלקת הבורסה. היחידה 

חופפת לתקופת ההתקשרות  . תקופת1979-לה והוראות חוק מלווה המדינה, התשל"טהנחיות הממש
לרשות  מעמידההממשלה  .ההסכם מגדיר את מבנה היחידה וצרכיה ההתקשרות על פי הסכם המסגרת.

ציב שנתי לצורך תפעול היחידה. השינויים בהיקפי הפעילות באו לידי ביטוי בתקבולי החברה קהחברה ת
, נחתם בין החברה לממשלת ישראל 2017בדצמבר  10ביום  אותן השקיעה בפעילות. תשומותל בהתאם

ביום . 2021בינואר  9כתב תיקון והארכה להסכם זה, אשר האריך את ההתקשרות בין הצדדים, עד ליום 
, נחתם בין החברה לממשלת ישראל כתב הארכה להסכם זה, אשר האריך את ההתקשרות 2020לדצמבר  13

 .2026בינואר  9, עד ליום בין הצדדים
 

 "ללחו המדינה עובדי של בנסיעות לטיפול יחידה להקמתהסכם  715.
 

 בנסיעותעבור הממשלה  מטפלתיחידה ש הקימה החברה, 2007במרס  29בהתאם להוראות הסכם זה מיום 
 31 יוםועד  חתימתומיום  יתההיפי ההסכם -על המקורית של עובדי המדינה לחו"ל. תקופת ההתקשרות

תקופות נוספות של שנתיים כל אחת,  שתיבאופן אוטומטי ל יוארך ואהבהסכם נקבע כי . 2012 בדצמבר
, אלא אם יודיע מי מהצדדים למשנהו מראש ובכתב על רצונו להפסיק את 2016 בדצמבר 31ליום  עד

עניקה הסכם הניהול מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים בהיקף השירותים אותם מ ההתקשרות כאמור.
, נחתמה בין החברה 2017בדצמבר  18. ביום . לשינויים אלו השפעה על עמלת החברהלממשלההחברה 

 .2021בינואר  9לממשלת ישראל תוספת להסכם זה, אשר האריכה את ההתקשרות בין הצדדים, עד ליום 
יכה את נחתמה בין החברה לממשלת ישראל תוספת שנייה להסכם זה, אשר האר 2020לדצמבר  13ביום 

 .2026בינואר  9ההתקשרות בין הצדדים עד ליום 
 

 מיעוט מניות הנפקות תוכנית בנושא הממשלתיות החברות רשות הוראות ליישום יחידה להקמת הסכם  15.8
 ממשלתיות בחברות

 
, הקימה החברה יחידה 2015בנובמבר  23בהתאם להוראות הסכם שנחתם בין המדינה לבין החברה ביום 

אשר מסייעת לרשות החברות הממשלתיות בכל הנוגע ליישום או ביצוע תכנית הנפקות מניות מיעוט 
 בחברות ממשלתיות. 

וארך תוקפה של ה 22.12.2016ם והמדינה מימשה את זכותה להארכת ההתקשרות כאמור, כך שבי
הוארך תוקפה של ההתקשרות עד ליום  ,2017בדצמבר  21, וביום 2017בדצמבר  31ההתקשרות עד ליום 

, נחתם בין החברה לממשלת ישראל כתב הארכה, אשר האריך 2018בדצמבר  31. ביום 2018בדצמבר  31
נחתם בין החברה , 2019בדצמבר  31. ביום 2019בדצמבר  31את ההתקשרות בין הצדדים, עד ליום 

 17. ביום 2020בדצמבר  31לממשלת ישראל כתב הארכה נוסף, אשר האריך את ההתקשרות עד ליום 
נחתם בין החברה לממשלת ישראל כתב הארכה נוסף, אשר האריך את ההתקשרות עד ליום  2021בינואר 

האריך את . כמו כן, נחתם בין החברה לממשלת ישראל כתב הארכה נוסף, אשר 2021בדצמבר  31
  .2022בדצמבר  31ההתקשרות עד ליום 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 תיאור עסקי החברה

 

 - 30א  -

 )המשך( מידע נוסף ברמת כלל החברה - ג'חלק 
 
 )המשך( הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .15
 

 הממשלתי הרכש מנהל בפעילות ותמיכה לסיוע מקצועית דהייח להקמת הסכם  15.9 
 

תסייע ותתמוך  אשרמקצועית , הקימה החברה יחידה 2015בדצמבר  23מיום  להוראות הסכם זה בהתאם
 מיום הינה ההסכם פי על ההתקשרות תקופת. האוצר במשרדשבפעילותו של מנהל הרכש הממשלתי 

 שהסכם במידה כאשר, 2021בינואר  9 ליום עד קרי, המסגרת הסכם של תוקפו סיום למועד ועד חתימתו
, 2020בנובמבר  29ביום  .בהתאם, זה הסכם להאריך יםרשא יהיו הצדדים, נוספת לתקופה יוארך המסגרת

נחתם בין החברה לממשלת ישראל כתב הארכה להסכם זה, אשר האריך את ההתקשרות בין הצדדים, עד 
 .2026בינואר  9ליום 

 
 התיירות למשרד ומחשוב ביצוע, החשבות רותימתן שיל  הסכם  15.10

 
התקשרה החברה עם משרד התיירות בהסכם אשר הסדיר את מתן השירותים למשרד  2013בינואר 

התיירות. במסגרת ההסכם, תעניק החברה שירותי חשבות, בקרה ואישור ביצוע הטבות בתכניות 
 3. ביום 2017בדצמבר  31מאושרות ושירותי מחשוב לרשות להשקעות בתיירות. ההסכם חל עד ליום 

, נחתם הסכם התקשרות חדש, אשר הסדיר את מתן השירותים למשרד התיירות על פי 2018לדצמבר 
 של תוקפו סיום למועד ועד חתימתו מיום הינה ההסכם פי על ההתקשרות תקופתתנאי הסכם המסגרת. 

, נוספת לתקופה יוארך המסגרת שהסכם במידה כאשר, 2021בינואר  9 ליום עד קרי, המסגרת הסכם
נחתם בין החברה למשרד כתב  2020בדצמבר  29ביום  .בהתאם, זה הסכם להאריך רשאים יהיו הצדדים

 .2026בינואר  9הארכה להסכם זה, אשר האריך את ההתקשרות בין הצדדים, עד ליום 
 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה .16
 

החברה לצפות את השינויים  יכולתה שלמאחר שפעילות החברה תלויה בהחלטות הממשלה ובשיקוליה, 
האפשריים בתחומי פעילותיה, עסקיה, התקשרויות עם לקוחות נוספים וכדומה הינה מוגבלת ביותר, ותלויה 

 .בהליכי קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל
 
 מיסוי .17
 

 לדוחות הכספיים. 18לפרטים בדבר המיסוי החל על החברה ראה באור 
 

 הליכים משפטיים .18
 

 הדוח לא עומדות כנגד החברה תביעות משפטיות. נכון ליום
  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 תיאור עסקי החברה

 

 - 31א  -

 בדבר ממשל תאגידימידע  -ד' לק ח
 

 מידע תמציתי אודות הדירקטורים החיצוניים .19
 

 דירקטור חיצוני. אחדדירקטורים, מתוכם  7, דירקטוריון החברה מונה הדוחחתימת ליום נכון 
 

בדוח הדירקטוריון. לפרטים נוספים  9.2ראה סעיף ים נוספים אודות מצב הדירקטוריון, בתקופת הדוח, לפרט
פרטים  -בפרק ה'  26ראה תקנה  -אודות הדירקטורים החיצוניים של החברה ושינויים בכהונתם בתקופת הדוח 

בדוח  8.3חשבונאית ופיננסית ראה סעיף  בעלי מומחיותנוספים על החברה. לפרטים אודות דירקטורים 
 הדירקטוריון.

 
 הפנימי המבקר רבדב גילוי .20
 

 הפנימי המבקר פרטי 20.1
 

 "ח.רו, אילן אורי: הפנימי המבקר שם (א)
 .  2009תחילת כהונתו: ספטמבר  תאריך (ב)
 .אליה הקשור גוף של או החברה של ערך בניירות מחזיק אינו הפנימי המבקר (ג)

 או החברה עם אחרים מהותיים קשרים או מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו הפנימי המבקר (ד)
 .אליה קשור גוף עם

 .חוץ במיקור פנימית ביקורת שירותי נותן אלא החברה עובד אינו הפנימי המבקר (ה)
 

 כהונה סיום 20.2
 

 .הפנימי המבקר של עבודתו הופסקה לא הדוח בשנת
 

 העסקה היקף 20.3
 

. שעות 1,025-בכ הסתכמה הדוח בשנת בחברה הפנימית לביקורת שהוקצתה העבודה שעות היקף (א)
 .שנתית הרב הביקורת לתוכנית בהתאם נקבע זה היקף

 .בחברה אחרים בגורמים הסתייע לא הפנימי המבקר (ב)

 
 תגמול 20.4

 

ועדת הביקורת מאשרת את תוכנית הביקורת השנתית והרב שנתית. המבקר הפנימי מגיש חשבונות  (א)
בהתאם להתקדמות הביקורת ומקבל את שכרו בכסף. התעריף המשולם הינו בהתאם לתעריף 

 ע בחוזר רשות החברות הממשלתיות.שנקב

 לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך. (ב)

לדעת דירקטוריון החברה, היקף, אופי הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים  (ג)
 בנסיבות העניין ויש בהם להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

 
 20מיום  1-3-2014הפנימית כאמור בחוזר ביטוח מספר התקיימו כל התנאים המחייבים את הביקורת  20.5

 וכן בהתאם להוראות כל דין. 2014בינואר 
 

המידע המובא בסעיף זה הינו מידע נוסף ו/או משלים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום  20.6
 .2020בינואר  8

 

 . בכלכלה וחשבונאות, רו"ח מוסמך.A.B -השכלתו של המבקר הפנימי (א)
 .1992 -)א( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף  (ב)

לחוק הביקורת  8)ב( לחוק החברות וכן בהוראות סעיף  146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  (ג)
 .1992 -הפנימית, התשנ"ב 

   הממשלתיות. ( לחוק החברות4)א() 32המבקר הפנימי אינו מועסק כפקיד בכיר בהתאם לסעיף  (ד)
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 )המשך( הפנימי המבקר בדבר גילוי .20
 

המידע המובא בסעיף זה הינו מידע נוסף ו/או משלים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום  20.6
 . )המשך(2020בינואר  8

 
למבקר ישנה גם תוכנית ביקורת רב תוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה שנתית. כמו כן,  (ה)

 שנתית.

המבקר הפנימי אינו בעל ענין בחברה, אינו נושא משרה בחברה או קרוב של כל אחד מאלה וכן  (ו)
אינו מכהן כרואה החשבון המבקר או אדם מטעמו. כמו כן, המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד נוסף 

יוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם על הביקורת הפנימית וכן אינו ממלא מחוץ לחברה תפקיד ה
 תפקידו כמבקר הפנימי בחברה.

המבקר הפנימי מגיש להנהלת החברה לקראת סיום השנה טיוטת תכנית ביקורת שנתית לשנה  (ז)
העוקבת ותכנית רב שנתית לחמש השנים העוקבות. לאחר דיונים עם הנהלת החברה, התכניות 

 ל הדירקטוריון ולדירקטוריון החברה.מועברות לדיון ולאישור ועדת הביקורת ש

 –, חוק החברות התשנ"ט 1992וק הביקורת הפנימית התשנ"ב מבקר הפנים בהתאם להוראות ח (ח)
וחוק החברות הממשלתיות. כמו כן, פועל מבקר הפנים בהתאם לתקנים וההנחיות הבאים:  1999

רונות וקווים מנחים"; "ניהול סיכונים: עק -של מכון התקנים הישראלי 31000תקן ישראלי ת"י 
 The Institute of Internal  מעת לעת על ידי הנקבעיםוהנחיות מקצועיות וכללי האתיקה  תקנים

Auditors (IIA.הוראות רשות החברות הממשלתיות והוראות הממונה על שוק ההון והביטוח ;) 

רבות נתונים של החברה, ל המידע למערכות אמצעית ובלתי מתמדת גישה ניתנה הפנימי למבקר (ט)
 כספיים. כמו כן, הומצאו למבקר הפנים כל המסמכים והמידע שנדרשו על ידו.

המבקר הפנימי מגיש את דוחותיו בכתב לוועדת הביקורת, לאחר קבלת תגובת החברה. דוחות  (י)
מבקר הפנים נדונים בוועדת הביקורת של הדירקטוריון לאחר הגשתם. עיקרי ממצאי הדוחות, 

 ות ועדת הביקורת מוצגים גם בדירקטוריון החברה.תגובת החברה והחלט
 
 גילוי בדבר רואה החשבון המבקר .21

 
 ניר מרדכי. הינו רו"ח השותף המטפל בתיק רואה החשבון המבקר הינו קוסט פורר גבאי את קסירר.  משרד 21.1

 
 . 2006משרד רואה החשבון המבקר החל את כהונתו בשנת  21.2

 
 המבקר הינו כדלקמן: השכר הכולל לו זכאי 21.3

 
 2021  2020  2021  2020 
 "חש אלפי  שעות 
 153  145  716  675 שירותי ביקורת         

 sox 210  182  45  39 -שירותים הקשורים לביקורת 
        

 192  190  898  885 סך הכל
        

 
 שכר טרחה רואי החשבון המבקר הנ"ל אינו כולל מע"מ.

 
העקרונות לקביעת שכר טרחה של רואה החשבון המבקר וכן הגורמים המאשרים את שכ"ט הינם בהתאם  21.4

בינואר  20ובהתאם להוראות חוזר רשות החברות מיום  2017במרץ  17להוראות חוזר רשות החברות מיום 
2014. 
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 הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות הבקרה הפנימית על  .22
 

 בקרות ונהלים לגבי הגילוי 22.1
 

"ל הכספים של החברה העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה סמנכו"ל המנכהחברה, בשיתוף  הנהלת
"ל סמנכו"ל מנכהאת האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, 

 מנת על אפקטיביות הנן החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו הכספים
 הדין להוראות בהתאם השנתי בדוח לגלות נדרשת שהחברה המידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום

 .אלו בהוראות שנקבע ובמועד הממונה שקבע הדיווח והוראות
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי 22.2
 

, לא התכנס דירקטוריון החברה, כמפורט 2021בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 
בדוח הדירקטוריון. פרט לאמור להלן, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח  9.2בסעיף 

של החברה כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית 
 על דיווח כספי.

 
 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםבדבר  גילוי .23
 

 האחראית על ניהול הסיכונים בחברה 23.1
 

להוראות הדין,  מונתה בהתאם טרייבר גב'. טרייברענת רו"ח האחראית על ניהול הסיכונים בחברה הינה 
לפרטים נוספים, ראה תקנה  .2009ביוני  11בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום  ובכלל זה,

 פרטים נוספים על החברה. -א בפרק ה' 26
 

 סיכוני השוק תיאור 23.2
 

התוצאות העסקיות, ההון, תזרימי המזומנים וערך החברה עלולים להיפגע מסיכוני שוק שמקורם 
שער החליפין של הדולר, בשינוי במדד המחירים לצרכן, במחירי  בתנודתיות בשיעורי הריבית, בשינוי

אגרות חוב ממשלתיות, במחירי המניות ובמחירי קרנות סל. החברה עוקבת באופן שוטף, באמצעות 
 19וועדת ההשקעות, אחר חשיפת החברה לסיכונים אלו. לפרטים נוספים בדבר סיכוני השוק ראה באור 

 )ב( בדוחות הכספיים.
 

 שוק סיכוני בניהול החברה דיניותמ 23.3
 

מדיניות החברה הינה סובלנות סיכון נמוכה לסיכוני שוק. לצורך כך, בין היתר, החברה מנהלת את עיקר 
כספי ההשקעות שלה באמצעות מנהלי תיקי השקעות חיצוניים. כמו כן, דירקטוריון החברה קבע מדיניות 

 .של החברה, אשר משקפת את סובלנות הסיכון של החברה השקעה לתיק הנוסטרו
 

 מימושה ואופן שוק סיכוני ניהול מדיניות על הפיקוח 23.4
 

לחברה בקרות שונות על אופן ניהול הכספים. דירקטוריון החברה, קובע את מדיניות ההשקעות של 
)או בתדירות גבוהה  החברה. הדירקטוריון, באמצעות ועדת ההשקעות של החברה, עוקב באופן חודשי

יותר בהתאם לצורך(, לרבות בשנת הדוח, אחר השקעות החברה ומצב השוק ודן בסוגיות הקשורות 
בניהול סיכוני השוק של החברה. ועדת ההשקעות מקבלת אחת לחודש דוח מפורט על מצב השקעות 

השוק. בשנת הדוח  , וזאת כדי למנוע סטיות ממדיניות ניהול סיכוניתקופתיות החברה וכן סקירת שוק
 לא היו חריגות ממדיניות זו.
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 )המשך( חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםבדבר  גילוי .23
 

 דוח בסיסי הצמדה 23.5
 

 (3)ב() 19 באורראה  - 2020בדצמבר  31וליום  2021בדצמבר  31לפרטים אודות דוח בסיסי הצמדה ליום 
  דוחות הכספיים.ב
 

 מבחני רגישות 23.6
 

 (1)ב() 19 באורראה  - 2020בדצמבר  31וליום  2021בדצמבר  31לפרטים אודות מבחני הרגישות ליום 
  דוחות הכספיים.ב
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   עוזי שר  יהלי רוטנברג  

 2022 במרס, 30
  

 יו"ר הדירקטוריון 
  

 מנהל כללי
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הדירקטוריון על מצב ענייני המבטח דין וחשבון  

--------------------------------------------------------------- 
 

סוקר את השינויים העיקריים בפעילות ענבל חברה לביטוח בע"מ  , של החברה2021בדצמבר  31ליום דוח הדירקטוריון 
דוח הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד . 2021בדצמבר  31לשנה ולשלושה חודשים שהסתיימו ביום החברה(  -)להלן

הדוח כולל בין היתר, מידע כמו כן,  לו כמקשה אחת.מהדוח התקופתי על כל חלקיו, ויש לקרוא את הדוח התקופתי כו
 .רשות החברות הממשלתיותבהתאם לחוזרי 

 
 תיאור החברה .1
 

 בעלת המניות של החברה 1.1
 

חברות ממשלתיות וכל פעולותיה נעשות  חמשכל מניותיה של החברה מוחזקות בידי ממשלת ישראל ו
 עבור ממשלת ישראל וגופים שבשליטתה.

 
 הפעילותה של החברתחומי  1.2
 

 .ותחום שירותי הניהול כיסוי ביטוחימתן תחום  החברה פועלת בשני תחומים: 1.2.1
 

אור ית-פרק א' ב 4.4לפרטים נוספים ראה סעיף . בלבד ביטוח כלליבהביטוח פועלת החברה בתחום  1.2.2
 .עסקי החברה

 
בין החברה לבין  אור עסקי החברה.ית -פרק א' ב 5.5ראה סעיף  שירותי הניהוללפרטים אודות  1.2.3

בין החברה  נחתם הסכם מסגרת הכולל את תחומי הפעילות ועקרונות ההתקשרותהממשלה 
לפרטים נוספים אודות הסכם המסגרת  . הסכם זה, נועד להסדיר את הפעילויות הנ"ל.לממשלה

  אור עסקי החברה.ית -פרק א' ב 15.1ראה סעיף 
 

בחודש  התעופה. מבנים אלה הינם בשכירות.הנהלת החברה ומשרדיה ממוקמים בקרית שדה  1.2.4
. כמו כן, במסגרת 2035חתמה החברה על הארכת השכירות עד לחודש אוקטובר  ,2021דצמבר 

 שנים כל אחת. 5ההסכם ניתנו חברה שתי אופציות להארכה בנות 
 

ות והתקנ 1981 -התשמ"א ,ים פיננסיים )ביטוח(החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירות 1.2.5
בדבר ניהול עסקים של חברות ביטוח, תקנות  שהוצאו על פיו. התקנות כוללות, בין היתר, תקנות

בדבר ההון העצמי המינימאלי הנדרש מחברות ביטוח, תקנות השקעה ובכללם סוגי נכסים שמחזיק 
גבי חלק מהם, תקנות בדבר החזקת עתודות מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן ומגבלות השקעה ל

ביטוח ותביעות תלויות ודרכי חישובן, תקנות בדבר תוכנם, פרטיהם והעקרונות החשבונאיים 
 לעריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים והביניים והוראות שהוצאו מכוח כל התקנות הנ"ל.

 
והתקנות שהוצאו על  1975 -תשל"ה ה, בנוסף, החברה כפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות

 פקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי, תקנותבדבר אפיו. התקנות כוללות, בין היתר, תקנות 
תקנות  בדבר פעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח דירקטוריון

בדבר גמול ם, תקנות , תקנות בדבר מינוי יועצים משפטייבדבר אופן בחירת פקידים בכירים
 תקנות בדבר הסכמת בודק בידי הרשות, והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות

והוראות שהוצאו מכוח כל התקנות מכוח כל התקנות  הצהרת רכוש של מנהל כלליותקנות בדבר 
 הנ"ל.

 
אל וגופים בשליטתה מעניקה את מגוון שירותיה לממשלת ישר חברהה לחברה תלות בלקוח בודד. 1.2.6

עם החברה עלולה להשפיע באופן מהותי על של הממשלה בלבד. אי לכך, הפסקת התקשרות 
פנייה לחברות להערכת החברה, האמור לעיל, יודגש, כי  על אף החברה ועל תוצאות פעילותה.

 .נמוכה לכך התממשותהאחרות איננה כדאית לממשלה מבחינה עסקית ותפעולית, ולכן סבירות 
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 )המשך( תיאור החברה .1
 

 )המשך( תחומי פעילותה של החברה 1.2
 

המשנה עבור  ביטוחאת החברה  חידשההדוח  בשנתעם מבטחי משנה.  מיםהחברה קשורה בהסכ 1.2.7
עבור ביטוח מלאי ועבור נכסים המדינה המוחזקים על ידי נתיבי ישראל וכן אובדן הרכוש למדינה 

 .הדלק
 

חברה, לא הוצגו נתונים בדבר התפתחות מחזורי תוצאות ההביטוח אינו מהותי למאחר ותחום  1.2.8
 בשנתטוח לפי ענפים יהפרמיות והדמים, שיעור השינוי בדמי הביטוח לפי ענפים והתפלגות דמי הב

 הדוח.
 

 )ד( בדוחות הכספיים. 1ראה באור  נוספיםלפרטים  - הבחנה תאגידית  1.2.9
 

 והתפתחויות מאז הדוח השנתי האחרוןתיאור הסביבה העסקית  .2
 

 הליכים משפטיים .12
 

 נכון ליום הדוח לא עומדות כנגד החברה תביעות משפטיות.
 

 מיסוי .22
 

 לדוחות הכספיים. 18לעניין המיסוי החל על החברה ראה באור 
 

 מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד .32
 

 6סעיף הדוח ראה  בשנתי פעילות של החברה, לעניין שינויים מהותיים בחקיקה ובהסדרה בקשר לתחומ
 .החברהאור עסקי ית -פרק א' ב
 

 ניהול סיכונים .42
 

אור ית -פרק א' ב 14וכן סעיף  דוחות הכספייםב 19ראה באור לפרטים בדבר ניהול הסיכונים בחברה 
 עסקי החברה.

 
 מצב כספי .3
  

  מתוך הדוח על המצב הכספילהלן נתונים  3.1
 בדצמבר 31ליום    

   2021  2020 
 אלפי ש"ח    נכסים

      
 8,309  7,224   נכסים בלתי מוחשיים 

 2,858  2,300   נכסי מיסים נדחים
 34,216  73,445   רכוש קבוע

 15,556  20,252   נכסי ביטוח משנה
 715  578   נכסי מסים שוטפים

 4,281  5,293   חייבים ויתרות חובה
 469  1   לגבייהפרמיות 

      השקעות פיננסיות:
 64,771  69,109   נכסי חוב סחירים 

 212  169   נכסי חוב שאינם סחירים
 1,347  1,660   מניות

 5,691  5,731   אחרות 
   76,669  72,021 

      
 12,476  11,932    מזומנים ושווי מזומנים

 150,901  197,694   סך הכל נכסים



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 דוח הדירקטוריון

 

 - 4ב  - 

 )המשך( מצב כספי .3
 

 )המשך( מתוך הדוח על המצב הכספילהלן נתונים  3.1
 

 בדצמבר 31ליום    
   2021  2020 

 אלפי ש"ח    
      הון 

      
 31,428  31,428   הון מניות

 56,518  59,426   יתרת עודפים
      

 87,946  90,854   סך הכל הון 
      

      התחייבויות
      

 15,558  20,254   התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
 8,755  ,7888   התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 2,708  -   דיבידנד מוצע לתשלום
 467  -   מבטחי משנה

 11,453  13,384   זכאים ויתרות זכות
 24,014  ,41464   התחייבויות בגין חכירה

 62,955  ,840106   הכל התחייבויותסך       
      

 150,901  ,694197   סך הכל הון והתחייבויות
      

 נכסים בלתי מוחשיים  3.2
 

, 2020בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח  8,309הדוח לעומת סך של  ליום אלפי ש"ח 7,224הסתכמו בסך של 
 הפנימית מערכת הקרן עבוראלפי ש"ח )בעיקר  981תשלומים בסך נובעת מ הירידה. 13%-של כ ירידה

 .לשנהבניכוי פחת  (ועבור רשיונות תוכנה
 

 נכסי מסים נדחים  3.3
 

, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  2,858אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  2,300הסתכמו בסך של 
בגין התחייבויות הפרשי עיתוי רשי עיתוי בגין מכשירים פיננסיים, הפמנובעת  הירידה. 20%-של כ ירידה

 .ברכוש קבוע מהפרשי עיתוי עלייהבניכוי בשל הטבות לעובדים 
 

 רכוש קבוע, נטו .43
 

, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  34,216אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  73,445הסתכמו בסך של 
. העלייה נובעת  בעיקר מעדכון סעיף "נכסים בחכירה". סעיף זה עודכן, לאחר חתימה 115%-עליה של כ

בדוחות הכספיים( ושינוי  21לעיל ובאור  1.2.4על הארכת הסכם השכירות עם איירפורט סיטי )ראה סעיף 
 להלן. 3.14ת החכירה של נכס נוסף המושכר מגורם אחר. לפרטים נוספים ראה סעיף בתקופ

 
 נכסי ביטוח משנה .53
 

, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  15,556אלפי ש"ח ליום הדוח לעומת סך של  20,252הסתכמו בסך של 
 ,מרכישת ביטוח משנה לרכוש המדינה ,מעלייה בחלקם של מבטחי משנהנובעת  העלייה. 30%-של כ עליה

ביום  שחודש ,מרכישת ביטוח משנה לדלק ,, מעלייה בחלקם של מבטחי משנה2021ביוני  1ביום  שחודש
לרכוש המדינה המנוהל ע"י  ,מרכישת ביטוח משנה ,ומעלייה בחלקם של מבטחי משנה 2021 באוגוסט 1

משתנה מעת לעת, בהתאם להסכמי הביטוח עם  . סכום הפרמיה2021 במאי 1ביום שחודש  ,נתיבי ישראל
   להלן. 3.10ראה גידול מקביל בסעיף "התחייבויות ביטוחיות" בסעיף מבטחי המשנה. 
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 נכסי מסים שוטפים .63
 

 ירידה, 2020בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח  715לעומת סך של ליום הדוח,  ש"ח אלפי 578סך של הסתכמו ב
 2020בדצמבר  31, היתרה ליום 2021צפוי בגין שנת המס מס מהחזר  נובעת היתרה ליום הדוח. 19%-של כ

  .2021בחודש אוקטובר . החזר זה התקבל 2020נבעה מהחזר מס בגין שנת המס 
 

 פרמיות לגביה 3.7
 

 ירידה, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  469עומת סך של יום הדוח, לל ש"ח אלפי 1סך של הסתכמו ב
ש"ח בגין ביטוח השקעות רוכשי דירות. אלפי  1כוללת פרמיה בסך של  ,היתרה ליום הדוח. 100%-של כ

סך ב ופרמיה רכוש המדינהבגין ביטוח  ש"ח,אלפי  467פרמיה בסך כוללת , 2020בדצמבר  31היתרה ליום 
 אלפי ש"ח, בגין ביטוח השקעות רוכשי דירות.  2של 

 
 השקעות פיננסיות .83
 

, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  72,021לעומת סך של  ש"ח ליום הדוח,  אלפי 76,669סך של הסתכמו ב
 להלן. 4.5ראה גם סעיף  השקעות הפיננסיות.מרווחי הבעיקר נובעת  העלייה. 7%-של כ עלייה

 
 הון .93
 

 2020בדצמבר  31יום לש"ח  87,946לעומת סך של  ,ליום הדוחאלפי ש"ח  90,854סך של הסתכם ב , 
בסך  , נטואחרכולל  רווח בתוספתאלפי ש"ח,  3,393נובעת מרווח נקי בסך  יהיהעל .3.3%-של כ עלייה

 אלפי ש"ח. 681בסך של  ששולםבניכוי דיבידנד ש"ח ואלפי  196של 
  ב( בדוחות הכספיים. 9ראה באור  -למידע אודות דיבידנדים ששולמו והוכרזו(  
 ג( בדוחות הכספיים. 9ראה באור  -בהון העצמי  למידע בדבר עודף( 

 
 התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה .103
 

, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  15,558לעומת סך של  ,ליום הדוח ש"ח אלפי 20,254סך של הסתכמו ב
, ביטוח דלק וביטוח נכסי המדינהרכוש עבור ביטוח עלייה בפרמיות מנובעת  העלייה. 30%-של כ עלייה

רמיה משתנה מעת לעת, בהתאם להסכמי הביטוח עם סכום הפ. המדינה המוחזקים על ידי נתיבי ישראל
 לעיל. 3.5ראה גם סעיף  -מבטחי המשנה 

 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו .113
 

, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  8,755לעומת סך של  ,ליום הדוח ש"ח אלפי 8,788סך של הסתכמו ב
 בניכוי רווחש"ח אלפי  924נובעת מהוצאות שנזקפו לרווח והפסד בסך של  העלייה. 0.4%-של כ עלייה

 אלפי ש"ח. 593הפקדות לקופות בסך של ו משיכותבניכוי ואלפי ש"ח  298אקטוארי כולל בסך של 
 

 מבטחי משנה 3.12
 

עבור ביטוח רכוש המדינה, מפרמיה  נבעההיתרה , 2020בדצמבר  31ליום  ש"ח אלפי 467סך של הסתכמו ב
 לעיל. 3.7ראה גם סעיף ששולמה בתקופת הדוח. 

 
 זכאים ויתרות זכות .133
 

, 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  11,453ליום הדוח לעומת סך של  ש"ח אלפי 13,384סך של הסתכמו ב
אלפי שח, מהחזר בגין פרמיות  394מעלייה בהתחייבויות בגין שכר בסך  נובעת העלייה. 17%-של כ עלייה

 אלפי ש"ח. 205זכאים אחרות בסך  ביתרותאלפי ש"ח ועלייה  1,332דלק בסך 
 

 התחייבויות בגין חכירה 3.14
 

 ,2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  24,014לעומת סך של  אלפי ש"ח ליום הדוח 64,414הסתכמה בסך של 
בעיקר מהארכת הסכם השכירות עליו חתמה החברה. ראה בהתחייבות נובעת  העלייה. 168%-של כ עלייה

 .לעיל 3.4גם סעיף 
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 תתוצאות הפעילו .4
 

 דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחרמתוך הלהלן נתונים  4.1
 

 בדצמבר 31לשנה  שהסתיימה ביום    
   2021  2020  2019 
 ש"חאלפי    
        

 22,456  32,082  37,730   פרמיות שהורווחו ברוטו
 22,449  32,077  37,726   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

        
 7  5  4   בשיירפרמיות שהורווחו 

        
רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו 

 והכנסות מימון
 

 3,196 
 

(167)  )* 
 

5,274  )* 
 103,657  104,275  109,367   הכנסות משירותי ניהול

        
 108,938  104,113  112,567   סך הכל הכנסות

        
        

 99,501  102,102  107,017   הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
 *(  426  *(  382   308   בגין חכירה הוצאות מימון

        
 99,927  102,484  107,325   סך הכל הוצאות

        
 9,011  1,629  5,242   רווח לפני מסים על ההכנסה

        
 3,392  590  1,849   מסים על ההכנסה 

        
 5,619  1,039  3,393   רווח נקי 

        
        רווח )הפסד( כולל אחר:

        
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות 

 להטבה מוגדרת
 

 298 
 

495 
 

(1,484) 
הטבת מס )מסים על הכנסה( בגין רכיבים 

 של רווח )הפסד( כולל אחר
 

 (102) 
 

(169) 
 

507 
        

 (977)  326  196   סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו
        

 4,642  1,365  3,589   סך הכל רווח כולל 
        

 
 

 בנפרד מרווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון.*( סווג מחדש. הוצאות הריבית בגין החכירה הוצגו 
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 להלן נתונים עבור תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי .24
 
 

 
 

 
 לשלושת החודשים 

 בדצמבר 31שהסתיימו ביום 
   2021  2020   
   בלתי מבוקר   
 שינוי ב%  אלפי ש"ח   
        

 (3.2%)  9,106  8,815   פרמיות שהורווחו ברוטו
 (3.2%)  9,105  8,814   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

        
 0.0%  1  1   בשיירפרמיות שהורווחו 

        
 (1.0%)  *(  1,052  1,042   רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 8.3%  26,562  28,755   הכנסות משירותי ניהול
        

 7.9%  27,615  29,798   הכל הכנסותסך 
        

 8.5%  26,162  28,397   הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
 (20.9%)  *(  92  72    בגין חכירה הוצאות מימון

        
 8.4%  26,253  28,469   סך הכל הוצאות

        
 (2.4%)  1,362  1,329   רווח לפני מסים על ההכנסה

        
 4.4%  472  493   מסים על ההכנסה 

        
 (6.1%)  890  836   רווח נקי 

        
        רווח כולל אחר:

        
רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה 

 מוגדרת
 

 298 
 

268 
 

11.2% 
מסים על הכנסה בגין רכיבים של רווח  

 כולל אחר
 

 (102) 
 

(91) 
 

12.1% 
        

 10.7%  177  196   רווח כולל אחר, נטוסה"כ 
        

 (3.3%)  1,067  1,032   סך הכל רווח כולל 
        

 
 *( סווג מחדש. הוצאות הריבית בגין החכירה הוצגו בנפרד מרווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון.

 
 
 

 הכספיים.)א( בדוחות  3ראה באור  -לתוצאות הפעילות לפי תחומי פעילות  4.3
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 פרמיות שהורווחו ברוטו 4.4
 

 עלייה אלפי ש"ח בשנה קודמת,  32,082בשנת הדוח לעומת סך של  חש" אלפי 37,730בסך של  מוהסתכ
לעומת סך של  ש"ח אלפי 37,726סך של הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת הדוח ב מרבית. 18%-של כ

וביטוח רכוש המדינה  המדינהמביטוח רכוש  םהינ ,18%-עלייה של כבשנה קודמת אלפי ש"ח  32,077
פרמיה זו עיקר העלייה נובעת מעליית מחירים ועלייה בשווי המבוטח.  .המוחזק על ידי נתיבי ישראל

סכום הפרמיה משתנה מעת לעת, בהתאם להסכמי הביטוח עם  הועברה במלואה למבטחי משנה.
 אלפי ש"ח הינה מביטוח רוכשי דירות. 5אלפי ש"ח בשנת הדוח וסך של  4סך מבטחי המשנה. היתרה ב

 
 אלפי ש"ח  9,106לעומת סך של  2021 שנת ברבעון הרביעי של חש" אלפי 8,815בסך של  מוהסתכ

ברבעון הרביעי של . מרבית הפרמיות שהורווחו ברוטו 3.2%-של כ ירידה, רבעון המקביל אשתקדב
 ירידה ברבעון המקביל אשתקד,אלפי ש"ח  9,105לעומת סך של  ש"ח אלפי 8,814סך של ב 2021שנת 
סכום  המדינה וביטוח רכוש המדינה המוחזק על ידי נתיבי ישראל.מביטוח רכוש  םהינ ,3.2%-של כ

אלפי ש"ח  1הפרמיה משתנה מעת לעת, בהתאם להסכמי הביטוח עם מבטחי המשנה. היתרה בסך 
הינה מביטוח רוכשי ברבעון המקביל אשתקד, אלפי ש"ח  1ך של וס 2021ברבעון הרביעי של שנת 

 דירות.
 

 מהשקעות, נטו והכנסות מימון)הפסדים( רווחים  .54
 

 סך מהשקעות ב הפסדיםלעומת בשנת הדוח אלפי ש"ח  3,196בסך של הסתכמו ת מהשקעו רווחים
 בשנת 4.2%-כשל בשיעור  חיובית בעיקר, מתשואה נובעת העלייה. בשנה קודמתאלפי ש"ח  167של 

 .בשנה קודמת 0.3%-בשיעור של כ שליליתלעומת תשואה של תיק הנוסטרו  הדוח
 

  לעומת רווחים , 2021ברבעון הרביעי של שנת אלפי ש"ח  1,042רווחים מהשקעות הסתכמו בסך של
נובעת בעיקר, מתשואה בשיעור  הירידהאלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  1,052מהשקעות בסך של 

 1.4%-לעומת תשואה בשיעור של כשל תיק הנוסטרו,  2021שנת ברבעון הרביעי של  1.6%-של כ
לעומת  2021אלפי ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  7בניכוי הפסד הון בסך  ברבעון המקביל אשתקד

 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 57הון בסך של  חרוו
 

 י ניהולתמשירוהכנסות  .64 
 

  בשנה קודמתש"ח  אלפי 104,275סך של לעומת  ,בשנת הדוחש"ח  אלפי 109,367בסך של הסתכמו ,
אלפי  2,975מרבית העלייה נובעת מעלייה בהכנסות מפעילות הרכש הממשלתי בסך . 5%-עלייה של כ

, מעלייה בהכנסות מפעילות ש"חאלפי  651, מעלייה בהכנסות מפעילות אגף הפרויקטים בסך ש"ח
 . ש"חאלפי  823שאר הפעילויות בסך בומעלייה נטו,  ש"חאלפי  643הקרן הפנימית בסך 

 
  ש"ח  אלפי 26,562סך של לעומת , 2021ברבעון הרביעי של שנת ש"ח  אלפי 28,755בסך של הסתכמו

מרבית העלייה נובעת מעלייה בהכנסות מפעילות הרכש הממשלתי בסך  .המקביל אשתקד ןברבעו
שאר אלפי ש"ח, מעלייה ב 570בסך  סוכנות הנסיעותאלפי ש"ח, מעלייה בהכנסות מפעילות  1,209

 אלפי ש"ח.  460הכנסות מפעילות הקרן הפנימית בסך אלפי ש"ח, בניכוי ירידה ב 874הפעילויות בסך 
 

מחושבות לפי ההוצאות בתוספת משירותי ניהול, החברה, הכנסות החברה בהתאם להסכם המסגרת של 
 להלן. 4.7.2ראה סעיף החברה בהוצאות  לשינוימרווח שנקבע. 

 
 הנהלה וכלליותתפעול והוצאות  .74
 

)ז( בדוחות  20ראה באור  -הדוח  בשנת שכר חמשת נושאי המשרה הבכירים בחברהלעניין עלות  4.7.1
 הכספיים.
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  )המשך( תוצאות הפעילות .4
 

 )המשך( הוצאות הנהלה וכלליות 4.7
 

4.7.2  
 סך לעומת בשנת הדוח,  ש"ח אלפי 107,017בסך של  הנהלה וכלליות הסתכמותפעול ו הוצאות

העלייה נובעת מעלייה בהוצאות מרבית . 5%-, עלייה של כבשנה קודמת ש"ח אלפי 102,102של 
בהוצאות הקשורות לפעילויות עבור האוצר בסך של ש"ח, עלייה אלפי  1,603 בסך של השכר
 ומעלייה, נטואלפי ש"ח  1,461בייעוץ המקצועי ליחידות בסך אלפי ש"ח, מעלייה  1,474

 אלפי ש"ח.  377בהוצאות אחרות בסך של 
  
 שנת ברבעון הרביעי של ש"ח אלפי 28,397בסך של  הנהלה וכלליות הסתכמותפעול ו הוצאות 

מרבית . 9%-של כ עלייה, ברבעון המקביל אשתקד ש"ח אלפי 26,162סך של לעומת  , 2021
, ש"חאלפי  651בהוצאות הקשורות לפעילויות עבור האוצר בסך של  מעלייהנובעת  העלייה

השכר והנלוות בסך בהוצאות , מעלייה ש"חאלפי  510מעלייה בייעוץ המקצועי ליחידות בסך 
בהוצאות  אלפי ש"ח ומעלייה, נטו 257צאות המחשוב בסך של מעלייה בהואלפי ש"ח,  269של 

 .ש"חאלפי  548אחרות, בסך של 
 
 הוצאות מימון בגין ריבית חכירה 4.8
 

  אלפי ש"ח בשנה הקודמת, ירידה  382, לעומת סך של בשנת הדוחאלפי ש"ח  308הסתכמו בסך של
 לעיל. 3.14ראה סעיף  -החברה . הוצאות מימון אלה הינם בגין הסכמי שכירות משרדי 19%-של כ

 
  אלפי ש"ח ברבעון  91, לעומת סך של 2021אלפי ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  72הסתכמו בסך של

 -. הוצאות מימון אלה הינם בגין הסכמי שכירות משרדי החברה 21%-המקביל אשתקד, ירידה של כ
 לעיל. 3.14ראה סעיף 

 
 
 רווח נקי .94
 

  עלייה, הקודמת בשנהאלפי ש"ח  1,039לעומת סך של בשנת הדוח, ש"ח  אלפי 3,393הסתכם בסך של 
מהשקעות בשנה  הפסדיםלעומת  2021בשנת השקעות מרווחי בעיקר  נובעת העלייה. 227%-של כ

 לעיל. 4.5ראה סעיף  - קודמת

 
  ברבעון אלפי ש"ח  890לעומת סך של  ,2021ברבעון הרביעי של שנת אלפי ש"ח  836הסתכם בסך של

מירידה ברווח משירותי הניהול ובירידה . הירידה נובעת בעיקר 6%-, ירידה של כהמקביל אשתקד
  לעיל. 4.5ראה סעיף  -מרווחי השקעות 

 
 רווח כולל .104
 

  עלייה, הקודמת בשנהאלפי ש"ח  1,365לעומת סך של  ,בשנת הדוחאלפי ש"ח  3,589הסתכם בסך של 
כולל אחר, נטו  רווחבניכוי ברווח הנקי, כמוסבר לעיל  מעלייהבעיקר  נובעת העלייה. 163%-כשל 

 בשנהאלפי ש"ח  326, נטו בסך של כולל אחר רווחלעומת  ,הדוח בשנתאלפי ש"ח  196בסך של 
 .הקודמת

 
  אלפי ש"ח  1,067לעומת סך של  ,2021ברבעון הרביעי של שנת אלפי ש"ח  1,032הסתכם בסך של

מירידה ברווח הנקי, כמוסבר לעיל, נובעת בעיקר  הירידה. 3%-כשל  ירידה, ברבעון המקביל אשתקד
כולל  רווחלעומת  ,2021אלפי ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  196רווח כולל אחר, נטו בסך של בניכוי 

 .אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 177אחר, נטו בסך של 
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 תזרים מזומנים ונזילות .5
 

 9,192סך של אלפי ש"ח לעומת  10,574הדוח בסך של  בשנתפעילות שוטפת הסתכמו מ שנבעותזרימי מזומנים 
הסתכמו  )בעיקר רכישת רכוש קבוע ותכנה( ששימשו לפעילות השקעהזרימי מזומנים קודמת. ת בשנהאלפי ש"ח 

ו תזרימי מזומנים ששימש .בשנה קודמת אלפי ש"ח 4,514סך של אלפי ש"ח לעומת  2,520הדוח בסך של  בשנת
לעומת )תשלום דיבידנדים ותשלומים בגין חכירה( ש"ח אלפי  8,598הדוח הסתכמו בסך של  בשנתלפעילות מימון 

 544בסך של  הדוח בשנתיתרות המזומנים  ירדוכתוצאה מהאמור לעיל,  .קודמת בשנהאלפי ש"ח  5,192סך של 
 .ש"ח אלפי 514בסך של  בשנה קודמתביתרות המזומנים  ירידהש"ח לעומת אלפי 

 
 מקורות מימון .6

 
 .הדוח ולאחר תאריך הדוחות הכספיים בשנתהחברה לא גייסה הון  6.1
 

 )ב( בדוחות הכספיים. 9ראה באור  -למועדי תשלום דיבידנד במזומן ושלא במזומן  6.2
 

 תכנית היערכות החברה לחירום/תכנית המשכיות עסקית .7
 
  התכנית להמשכיות עסקית( מוצגת  - המשכיות עסקית )להלןעיקרי תכנית היערכות החברה לחירום/תכנית

ומאושרת בדירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה דן ואישר את תכנית ההמשכיות העסקית בישיבת 
 .2019באוגוסט  15דירקטוריון מיום 

  ר כפי שפורטו בחוז הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןהתכנית להמשכיות עסקית מבוססת על הנחיות
" והנחיות רשות החברות המשכיות עסקית בגופים מוסדיים ניהולבדבר " 2013-9-11גופים מוסדיים 

תכנית לשעת  יישוםבדבר " 2012-13-1הממשלתיות, כפי שפורטו בחוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות 
ים החברתיים במשרד העבודה, הרווחה והשירות". ענבל מוגדרת כמפעל חיוני חירום בחברות הממשלתיות

 אוצר.מתוקף היותה זרוע ביצוע של רשות ייעודית 
  התכנית להמשכיות עסקית כוללת את מדיניות ויעדי החברה להמשך רציפות תפקודית. החברה פועלת

גופים המנחים במשרד האוצר, מכינה תכניות ונהלים לחירום, מגדירה רמות שירות לחירום, הבשיתוף עם 
רום, מבצעת הדרכה, אימון ותרגול של עובדים ומערכות למצבים שונים ומבצעת דואגת לריתוק כח אדם לחי

 הפקת לקחים מאירועי אמת ותרגילים, תוך מעקב אחרי יישומם.
  .החברה מכוסה כנגד נזקי רכוש באמצעות הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה 
 תר חירום. אתר החירוםחברה אלערכות בתחום מערכות המחשוב. יתכנית ההמשכיות העסקית כוללת גם ה, 

מחליף במצבי חירום את מערך המחשוב של החברה. אתר החירום עובד בשיטה של ניהול עצמי, כלומר 
 השליטה באתר היא בידי הנהלת החברה.

  החברה מבצעת תרגילים בהתאם להוראות ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומשתלבת בתרגילים של
 ל משרד האוצר.משרדי הממשלה, כחלק מהמערך ש

 
 

 2020, בינואר 8מיום  1-5-2020רשות החברות הממשלתיות שמספרו דוחות כספיים גילויים נוספים בהתאם לחוזר  .8
 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים  8.1
 

פירוט בנוגע לאומדנים כולל אומדנים חשבונאיים קריטיים. בשל הטבות לעובדים,  תסעיף התחייבויו .1
 ( בדוחות הכספיים.2)ב() 2באור ראה אלו 

בגין חכירה וסעיף נכסים בחכירה, כוללים אומדנים חשבונאיים קריטיים. פירוט  תסעיף התחייבויו .2
  ( בדוחות הכספיים.יט) 2בנוגע לאומדנים אלו ראה באור 

 
 פרטים בדבר סיכוני שוק  2.8
 

 בדוחות הכספיים. 19וכן באור ה תיאור עסקי החבר -לפרק א'  23ראה סעיף  -לפרטים בדבר סיכוני שוק 
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 2020בינואר,  8מיום  1-5-2020גילויים נוספים בהתאם לחוזר דוחות כספיים רשות החברות הממשלתיות שמספרו  .8
 )המשך(

 
  חשבונאית ופיננסית דירקטורים בעלי מומחיות 3.8
 

 פרטים  -פרק ה' ל 26ראה תקנה  -חשבונאית ופיננסית  לפרטים אודות דירקטורים בעלי מומחיות
 החברה.על נוספים 

 
  מספר הדירקטורים בחברה, על פי הקבוע בתקנונה, יהיה לא פחות משבעה דירקטורים ולא יותר

"דירקטוריון גוף מוסדי" הנוגעים להרכב  2018-9-31הוראות חוזר גופים מוסדיים  מעשרה דירקטורים.
 דירקטוריון החברה:

o  יהיו דירקטורים בלתי תלויים.לפחות שניים מחברי הדירקטוריון 
o .לפחות דירקטור בלתי תלוי אחד יהיה בעל מומחיות בביטוח 
o .לפחות מחצית מהדירקטורים הבלתי תלויים יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 
o .לפחות דירקטור אחד יהיה בעל ניסיון בהשקעות או בניהול סיכונים 

יכול להימנות כדירקטור בעל מומחיות במסגרת דירקטור שמתקיימים בו מספר סוגי מומחיות, 
 השיעור או המספר הנדרש לכל סוגי המומחיות הרלוונטיים.

 
  להלן.9.2לפרטים אודות מצב הדירקטוריון, ראה סעיף . 

 
 
 המבקר הפנימי של החברה 4.8
 

 תיאור עסקי החברה. -לפרק א'  20 ראה סעיף -לפרטים אודות מבקר הפנים של החברה 
 

 רואה החשבון המבקר של החברה 58.
 

 תיאור עסקי החברה. -לפרק א'  21ראה סעיף  -לפרטים אודות רואה החשבון המבקר של החברה 
 
 

  מידע אודות אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדוח ולאחריו .9
 

  משבר נגיף הקורונה 9.1
 

רגולטורים שונים תקנות שעת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובמדינת ישראל, הוציאו 
והוראות שעה וכן חוזרים והנחיות לכלל המשק, ובתוכו למגזר הציבורי הרחב, ובכלל זה חברות 

 ממשלתיות, לרבות החברה. החברה הוגדרה כגוף שהוא מקום עבודה חיוני.
 

הגיעה החברה  . לאור זאת,הקורונה שברמנסיעות הושפעה בצורה משמעותית כתוצאה מהפעילות סוכנות 
עם נציגי החשב הכללי להקטנת מצבת כוח האדם בסוכנות הנסיעות, וזאת בהתאם לפעילות  לסיכום

 הצפויה של סוכנות הנסיעות. 
 

קטנו בשל  2020לעומת  2021בשנת , המיוחסות לסוכנות הנסיעות, לאור האמור לעיל, הוצאות החברה
 2021הרווח מפעילות הסוכנות בשנת  ,. יחד עם זאת15%-בכמשבר הקורונה. בהתאם לכך, ירדו ההכנסות 

 לא השתנה מהותי.
 

יחד . 2022, המיוחסות לסוכנות הנסיעות בשנת החברהוהכנסות הוצאות כמו כן, קיימת אי וודאות לגבי 
 .2022מפעילות סוכנות הנסיעות בשנת עם זאת, לא צפוי שינוי מהותי ברווחיות החברה, לפני מס, 
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 )המשך( אודות אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדוח ולאחריומידע  .9
 

 מצב דירקטוריון החברה והשלכותיו על הדוח 29.
 

 ומיום, 2021בנובמבר  4 יום ועד 2021בספטמבר  16 יוםומ ,2021במאי  19 ועד יום 2020באוגוסט  10 יוםמ
המינימלי  שהוא המספר 7-מתחת להדירקטורים מספר ירד , 2022בפברואר  23ועד יום  2021בדצמבר  25

דירקטוריון החברה  ,בתקופות אלהלמניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד של החברה. 
מנוע מלהתכנס לצורך קבלת החלטות. במסגרת שמירת הקשר עם הדירקטורים היה בהרכב חסר ו היה

ישיבות וולונטריות בהשתתפות הנהלת החברה  וכינסה זימנהשמינויים תקף, החברה  ,המכהנים
הייתה מצב עסקי החברה. רשות החברות הממשלתיות  עלים, לצורך עדכון ודיווח נוהדירקטורים המכה
עדכנה את רשות שוק ההון לגבי מצב  אףהחברה כמו כן,  חסר בחברה.הדירקטוריון המודעת למצב הרכב 

 ההרכב החסר בדירקטוריון.
 

 כללימינוי מנהל  9.3
 

מינה דירקטוריון החברה את מר עוזי שר כמנהל הכללי. המינוי אושר בהתאם  2021בספטמבר  13ביום 
. בהתאם, החל המנכ"ל את  עבודתו 2022במרס  6ביום  1975 -להוראות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה 

פרטים נוספים על  -א בפרק ה' 26בחברה, ביום זה. לפרטים נוספים אודות המנהל הכללי, ראה תקנה 
 החברה.

 
מתאריך הדוח  ,אלהעקב ירידות  .חלו ירידות שערים בשווקים הפיננסייםאחר תאריך הדוחות הכספיים ל 9.4

 מיליון 2.3-הסחיר בסכום שנאמד בכ ותהכספי ועד סמוך למועד אישורו, נרשם הפסד כולל מתיק ההשקע
 עשוי לקטון או לגדול בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. סכום זהש"ח לפני מס, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   עוזי שר  יהלי רוטנברג  

  2022 במרס, 30
 יו"ר הדירקטוריון 

  
 מנהל כללי
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 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 * )certificationהצהרה )

 , מצהיר כי:רעוזי שאני, 
 

 "הדוח"(.  -)להלן  2021"חברת הביטוח"( לשנת  -סקרתי את הדוח השנתי של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן .1
 

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

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

תיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח המהו
 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

 
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .4

 -יטוח; וכןולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הב
 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  )א(
שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח, בפרט במהלך 

 תקופת ההכנה של הדוח;
 

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

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRS) דיווח בינלאומיים
 
ברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ח )ג(

 -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע  )ד( 

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

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

וח של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיו
 כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  )א(
כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; 

 -וכן
לה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנה )ב(

 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי. 
, ומיום 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16, ומיום 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום כי  )ג(

ד מחברי הדירקטוריון, ירד מספר , עם סיום כהונתו של אח2022בפברואר  23ועד יום  2021בדצמבר  25
שהוא המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד  7-הדירקטורים מתחת ל

, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע מלהתכנס לצורך קבלת החלטות. בתקופות הנ"לשל החברה. 
 כספי. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח
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 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 * )certificationהצהרה )

 , מצהיר כי:אני, מעוז שהרבני
 

 "הדוח"(.  -)להלן  2021"חברת הביטוח"( לשנת  -סקרתי את הדוח השנתי של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן .1
 

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

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

ות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח המהותיות, את המצב הכספי, תוצא
 למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

 
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .4

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן
 

ות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקר )א(
שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח, בפרט במהלך 

 תקופת ההכנה של הדוח;
 

ת על דיווח כספי, המיועדת לספק קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימי )ב(
מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני 

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRS) דיווח בינלאומיים
 
תינו לגבי הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנו )ג(

 -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
 
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע  )ד( 

ימית של חברת הביטוח על דיווח באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנ
  -כספי; וכן

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

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

הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל  )א(
כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; 

 -וכן
ם אחרים שיש להם כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדי )ב(

 ת של חברת הביטוח על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימי
, ומיום 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16, ומיום 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום כי  )ג(

, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד מספר 2022בפברואר  23ועד יום  2021בדצמבר  25
שהוא המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד  7-הדירקטורים מתחת ל

, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע מלהתכנס לצורך קבלת החלטות. בתקופות הנ"לשל החברה. 
 בבקרה הפנימית על דיווח כספי.האמור מהווה חולשה מהותית 
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים 

 2007-בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(, התשס"ח

 ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

 

 

, 2021בדצמבר,  31חברה( ליום ה -ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן 

 Committee of Sponsoring-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה

Organization of the Treadway Commission להלן(-COSO הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה .)

ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח  פנימית אפקטיבית על דיווח כספי

הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על 

 דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

 
בארה"ב בדבר ביקורת  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו  כפי שאומצושל בקרה פנימית על דיווח כספי, 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית 

פקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת א

חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. 

אם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהת

 בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת ביטוח ממשלתית הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי 

( (IFRSהמהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

והתקנות שהותקנו על פיו, והוראות רשות החברות הממשלתיות. בקרה פנימית על דיווח כספי של  1981-התשמ"א

( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, 1חברת ביטוח ממשלתית כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: )

( מספקים 2משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה(; )

מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי 

לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים ( ובהתאם (IFRSבינלאומיים 
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והתקנות שהותקנו על פיו והוראות רשות החברות הממשלתיות, ושקבלת כספים  1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

שורים של והוצאת כספים של החברה, נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה ובכפוף לאי

( מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, 3)-פי דין; ו-רשויות המדינה הנדרשים על

שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על 

 הדוחות הכספיים.

 

ת על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימי

מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות 

 בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 

י, או צירוף של ליקויים, בבקרה פנימית על דיווח כספי, עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה חולשה מהותית היא ליקו

 כי הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים של החברה לא תמנע או תתגלה במועד.

 

 החולשה המהותית הבאה זוהתה ונכללה בהערכת הדירקטוריון וההנהלה:

בדצמבר  25, ומיום 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16, ומיום 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום 

למניין הדירקטורים בהתאם המינימלי  שהוא המספר 7-מתחת להדירקטורים מספר ירד , 2022בפברואר  23ועד יום  2021

מנוע מלהתכנס היה בהרכב חסר ו היהדירקטוריון החברה  לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד של החברה. בתקופות אלה,

 ולפיכך לא קיימה החברה בקרה פנימית אפקטיבית., לצורך קבלת החלטות

 

החולשה המהותית הנ"ל הובאה בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את 

לשנה שהסתיימה באותו תאריך, ודוח זה אינו משפיע על הדוח ו 2021בדצמבר,  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 שלנו על הדוחות הכספיים האמורים.

 

לדעתנו, בשל השפעת החולשה המהותית שזוהתה לעיל על השגת מטרות הקריטריונים של בקרה, החברה לא קיימה 

נים שנקבעו במסגרת המשולבת , בהתבסס על קריטריו2021בדצמבר,  31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

 .COSOשל בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

 

-ו 2021בדצמבר,  31של החברה לימים מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת 

, 2022, במרס 30והדוח שלנו מיום  2021בדצמבר,  31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  2020

 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים.

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר    אביב,-תל
 רואי חשבון    2022 במרס, 30
 

  



 

 - 6ג  - 

 *(  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי
 

 
(, אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה החברה -ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן 

פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של חברת הביטוח תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון 

לדירקטוריון ולהנהלה של חברת הביטוח לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח 

( והוראות המפקח על הביטוח. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה IFRSכספי בינלאומיים )

הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של 

 בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 

ימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקי

 להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים.

בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

(monitorביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה ) .פנימית 

 

הנהלת חברת הביטוח, בפיקוח הדירקטוריון, העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח 

 Committee of-ה"בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של  2021בדצמבר,  31כספי ליום 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO") בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה .

(believes כי ליום )הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אינה אפקטיבית בשל חולשה מהותית  2021בדצמבר,  31

 המפורטת להלן:

בדצמבר  25, ומיום 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16, ומיום 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום 

למניין הדירקטורים בהתאם המינימלי  שהוא המספר 7-מתחת להדירקטורים מספר ירד , 2022בפברואר  23ועד יום  2021

מנוע מלהתכנס היה בהרכב חסר ו היהדירקטוריון החברה לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד של החברה. בתקופות אלה, 

 (.Entity Level Controlsשה מהותית בבקרות רמת הארגון ), אי מינוי דירקטורים מהווה חוללצורך קבלת החלטות

 

 

 

 

 

 
 
 

       
 מעוז שהרבני  עוזי שר  יהלי רוטנברג  

  2022 במרס, 30

 יו"ר הדירקטוריון 
 

 

 מנהל כללי 
 
  

 סמנכ"ל כספים
 
 

       
 

 .2010בנובמבר  25מיום  2010-9-7*( נוסח הדוח בהתאם לחוזר ביטוח 

  



 

 - 7ג  - 

 *(  כספידוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח 
 

 
החברה(, אחראים לקביעתה והתקיימותה  -ההנהלה, בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן

מידה סבירה  של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק

של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות 

ת. בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי ומקובלים והוראות חוק החברות הממשלתי

 יים תימנע או תתגלה.אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספ

 

הדירקטוריון וההנהלה ביצעו בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, בהתבסס 

על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל קוסו". בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה 

, 2021בדצמבר  31על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה 

 אינה אפקטיבית בשל חולשה מהותית המפורטת להלן:

בדצמבר  25, ומיום 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16, ומיום 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום 

למניין הדירקטורים בהתאם המינימלי  שהוא המספר 7-מתחת לטורים הדירקמספר ירד , 2022בפברואר  23ועד יום  2021

מנוע מלהתכנס היה בהרכב חסר ו היהדירקטוריון החברה לחוק הפיקוח ולמסמכי היסוד של החברה. בתקופות אלה, 

 (.Entity Level Controls, אי מינוי דירקטורים מהווה חולשה מהותית בבקרות רמת הארגון )לצורך קבלת החלטות

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 מעוז שהרבני  עוזי שר  יהלי רוטנברג  

  2022 במרס, 30

 יו"ר הדירקטוריון 
 

 

 מנהל כללי 
 
  

 סמנכ"ל כספים
 
 

       
 
 
נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות     *(

 .2005 -הכספיים ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ד'

 
 דוחות כספיים

 



 

 

 
 
 

 בע"מ ענבל חברה לביטוח
 
 2021בדצמבר,  31דוחות כספיים ליום 
 
 
 
 

 הענייניםתוכן 
 
 

 דף 
  
  

 2-ד דוח רואה החשבון המבקר
  

 3-ד - 5-ד הצהרות המנהלים
  

 6-ד -7-ד דוחות על המצב הכספי
  

 8-ד או הפסד ורווח כולל אחר רווח על דוחות 
  

 9-ד על השינויים בהון  ותדוח
  

 10-ד - 12-ד  דוחות על תזרימי המזומנים
  

 13-ד - 66-ד באורים לדוחות הכספיים
  

 
 
 
 

- - - - - - - - - 
  



 

 - 2ד  -

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 דוח רואה החשבון המבקר

 
 מ"בע ענבל חברה לביטוחשל לבעלי המניות 

 
 
 

בדצמבר  31החברה( לימים  -)להלן  מ"בע ענבל חברה לביטוחביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של 
ואת הדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים  2020-ו 2021

לה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. . דוחות כספיים א2019-ו 2020, 2021בדצמבר,  31שהסתיימו בימים 
 אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 
ה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג . על פי תקנים אל1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.  המשמעותיים
 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של 
לכל אחת ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה  2020-ו 2021בדצמבר  31החברה לימים 

( ודרישות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2019-ו 2020, 2021, בדצמבר 31מהשנים שהסתיימו בימים 
שירותים פיננסיים הגילוי, כפי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על 

 והתקנות שהותקנו על פיו ובהתאם להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות. 1981-)ביטוח(, התשמ"א
 
 
 

 ידי עלבארה"ב, בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו   PCAOBלתקני בהתאם, גם ביקרנו
על  בהתבסס 2021בדצמבר,  31כספי של החברה ליום לשכת רואי החשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח 

 2022, במרס 30, והדוח שלנו מיום COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
 בשל קיומה של חולשה מהותית. החברה של כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות על דעת שלילית חוות כלל
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 - 3ד  -

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 *(הצהרת יו"ר הדירקטוריון 

 

 , מצהיר כי:אני, יהלי רוטנברג

 

 2021החברה( לשנת  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן  .1
 הדוחות(. -)שניהם יחד להלן 

 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .2
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו 

 לתקופה המכוסה בדוחות. סמטעים בהתייח
 

שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון בהתאם לידיעתי ולאחר  .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי 

 המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 
ו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כז .4

לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של 
בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 הכנה של הדוחות.בפרט במהלך תקופת ה
 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,  גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,  .5
 -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 

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

 סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.כספי העלולים, באופן 
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד  ב.
 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
, 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16ומיום , 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום כי  ג.

, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד 2022בפברואר  23ועד יום  2021בדצמבר  25ומיום 
שהוא המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח  7-מספר הדירקטורים מתחת ל

דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע מלהתכנס לצורך , בתקופות הנ"לולמסמכי היסוד של החברה. 
 קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי.

 
 

 
 

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

 

 

 

   
 יהלי רוטנברג  2022 במרס, 30

  
 יו"ר הדירקטוריון 

 
   
 
נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות     *(

 .2005 -הכספיים ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 
  



 

 - 4ד  -

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 *(הצהרת המנהל הכללי 
 

 כי:עוזי שר, מצהיר אני, 
 

 2021החברה( לשנת  -ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן בחנתי את הדוחות הכספיים  .1
 הדוחות(. -)שניהם יחד להלן 

 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .2
שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות 

 לתקופה המכוסה בדוחות. סמטעים בהתייח
 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון  .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי 

 המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים  .4

לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של 
יועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה בקרות ונהלים כאלה, המ

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,  גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,  .5
 -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 

 
משמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח את כל הליקויים ה א.

 כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד  ב.
 י בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.משמעות

 
, 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16, ומיום 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום כי  ג.

, עם סיום כהונתו של אחד מחברי הדירקטוריון, ירד 2022בפברואר  23ועד יום  2021בדצמבר  25ומיום 
המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח  שהוא 7-מספר הדירקטורים מתחת ל

, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע מלהתכנס לצורך בתקופות הנ"לולמסמכי היסוד של החברה. 
 קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כספי.

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים  *(
 .2005 -ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 

  



 

 - 5ד  -

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 *(הצהרת סמנכ"ל הכספים
 

 כי:מעוז שהרבני, מצהיר אני, 
 

 2021החברה( לשנת  -בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן  .1
 הדוחות(. -)שניהם יחד להלן 

 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו בהם מצג של 

 לתקופה המכוסה בדוחות. סמטעים בהתייח
 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון  .3
ת המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, א

 המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים  .4

ו גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, א
בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו,  גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,  .5
 -תבסס על הערכתנו העדכנית ביותר בה

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

 כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.
 

שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  ב.
 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
, 2021בנובמבר  4ועד יום  2021בספטמבר  16, ומיום 2021במאי  19ועד יום  2020באוגוסט  10מיום כי  ג.

מחברי הדירקטוריון, ירד , עם סיום כהונתו של אחד 2022בפברואר  23ועד יום  2021בדצמבר  25ומיום 
שהוא המספר המינימלי למניין הדירקטורים בהתאם לחוק הפיקוח  7-מספר הדירקטורים מתחת ל

, דירקטוריון החברה נמצא בהרכב חסר ומנוע מלהתכנס לצורך בתקופות הנ"לולמסמכי היסוד של החברה. 
 ספי.קבלת החלטות. האמור מהווה חולשה מהותית בבקרה הפנימית על דיווח כ

 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

   
נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים  *(

 .2005 -ודוח הדירקטוריון( תשס"ו 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 - 6ד  -

 דוחות על המצב הכספי
 
 
 

 בדצמבר 31ליום     
    2021  2020 

 אלפי ש"ח   באור  נכסים
       
       

 8,309  7,224  4  נכסים בלתי מוחשיים 
       

 2,858  2,300  18  נכסי מסים נדחים
       

 34,216  73,445  5  רכוש קבוע
       

 15,556  20,252  10  נכסי ביטוח משנה
       

 715  578    נכסי מסים שוטפים
       

 4,281  5,293  6  חייבים ויתרות חובה
       

 469  1    פרמיות לגבייה
       

     7  השקעות פיננסיות:
 64,771  69,109    נכסי חוב סחירים 
 212  169    סחיריםנכסי חוב שאינם 

 1,347  1,660    מניות
 5,691  5,731    אחרות 

    76,669  72,021 
       

 12,476  11,932  8   מזומנים ושווי מזומנים
       

 150,901  197,694    סך הכל נכסים
       
       
       
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
 
 
 



 בע"מ ענבל חברה לביטוח

 - 7ד  -

 דוחות על המצב הכספי
 
 
 

 בדצמבר 31ליום     
    2021  2020 

 אלפי ש"ח   באור  הון והתחייבויות
       
       

     9  הון 
       

 31,428  31,428    הון מניות
 56,518  426,59    יתרת עודפים

       
 87,946  854,90    סך הכל הון 

       
       

       התחייבויות
       

 15,558  254,20  10  התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
       

 8,755  ,7888  11  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       

 2,708  -  )ב(9  דיבידנד מוצע לתשלום
       

 467  -    מבטחי משנה
       

 11,453  384,13  12  זכאים ויתרות זכות
       

 24,014  414,64  13  התחייבויות בגין חכירה
       

 62,955  840,106    סך הכל התחייבויות
       

 150,901  694,197    סך הכל הון והתחייבויות
       
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 
 
 

       2022 במרס, 30
 מעוז שהרבני  עוזי שר  יהלי רוטנברג  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 יו"ר הדירקטוריון

  
 מנהל כללי 

  
 סמנכ"ל כספים

 



 בע"מ ענבל חברה לביטוח

 - 8ד  -

 דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
 
 
 
 בדצמבר 31לשנה  שהסתיימה ביום     
    2021  2020  2019 

 
 

  באור
 ש"חאלפי 

 )למעט נתוני רווח למניה(
         
         

 22,456  32,082  37,730    פרמיות שהורווחו ברוטו
 22,449  32,077  37,726    ידי מבטחי משנהפרמיות שהורווחו על 

         
 7  5  4  14  בשיירפרמיות שהורווחו 

         
 *(  5,274  *(  (167)  3,196  15    רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון

   103,657    104,275  109,367  16  הכנסות משירותי ניהול
         

 108,938  104,113  112,567    הכנסותסך הכל 
         
         

 99,501  102,102  107,017  17  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות 
 *(  426  *(  382  308    מימון בגין חכירה הוצאות 

         
 99,927  102,484  107,325    סך הכל הוצאות

         
 9,011  1,629  5,242    רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 3,392  590  1,849  18  מסים על ההכנסה 

         
 5,619  1,039  3,393    רווח נקי 

         
         רווח )הפסד( כולל אחר:

         
 (1,484)  495  298    רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

הכנסה( בגין רכיבים של רווח הטבת מס )מסים על 
 )הפסד( כולל אחר

 
  (102) 

 
(169) 

 
507 

         
 (977)  326  196    סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו

         
 4,642  1,365  3,589    סך הכל רווח כולל 

         
         
         

 0.23  0.04  0.14    רווח למניה )בש"ח(
         
 
 
 

 . הוצאות הריבית בגין החכירה הוצגו בנפרד מרווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון.*( סווג מחדש
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



 בע"מ ענבל חברה לביטוח

 - 9ד  -

 דוחות על השינויים בהון 

 סך הכל  עודפיםיתרת   הון המניות  
 אלפי ש"ח  
       

 84,647  53,219  31,428  2019, בינואר 1יתרה ליום 
       

 5,619  5,619  -  רווח נקי
       

       פריטי הפסד כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד:
 (1,484)  (1,484)  -  הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 507  507  -  רכיבים של הפסד כולל אחרהטבת מס בגין 
       

 (977)  (977)  -  סה"כ הפסד כולל אחר, נטו
       

 4,642  4,642  -  סך הכל רווח כולל 
       

 (389)  (389)  -  )ב([ 9ם ]ראה באור שולשהוכרז ודיבידנד 
       

 88,900  57,472  31,428  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
       

 1,039  1,039  -  רווח נקי
       

       פריטי רווח כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד:
 495  495  -  רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 (169)  (169)  -  מסים על הכנסה בגין רכיבים של רווח כולל אחר
       

 326  326  -  סה"כ רווח כולל אחר, נטו
       

 1,365  1,365  -  סך הכל רווח כולל 
       

 (2,319)  (2,319)  -  )ב([ 9שולם ]ראה באור הוכרז ודיבידנד ש
       

 87,946  56,518  31,428  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 3,393  3,393  -  רווח נקי
       

       כולל אחר שלא יעברו לרווח והפסד: רווחפריטי 
 298  298  -  אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת רווח

 (102)  (102)  -  מסים על הכנסה בגין רכיבים של רווח כולל אחר
       

 196  196  -  כולל אחר, נטו רווחסה"כ 
       

 3,589  3,589  -  סך הכל רווח כולל 

 (681)  (681)  -  )ב([ 9שולם ]ראה באור הוכרז ודיבידנד ש
       

 854,90  59,426  31,428  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
       
       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 



 בע"מ ענבל חברה לביטוח

 - 10ד  -

 דוחות על תזרימי המזומנים
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  נספח  
         
         

 14,329  9,192  574,10  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
         
         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
         

 (599,1)  (1,431)  (981)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (265,4)  (3,565)  (2,177)    רכישת רכוש קבוע

 459  482  638    תמורה ממימוש רכוש קבוע
         

 (405,5)  (514,4)  (520,2)    השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 
         
         

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון
         

 (4,862)  (5,192)  (,2095)    פרעון התחייבויות בגין חכירה
 -  -  (3,389)    ששולם  דיבידנד

         
 (4,862)  (5,192)  (598,8)    מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

         
 4,062  (514)  (544)    במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

         
 8,928  12,990  ,47612    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

         
 12,990  12,476  932,11    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

         
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



 בע"מ ענבל חברה לביטוח

 - 11ד  -

 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: -נספח א' 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
        
 5,619  1,039  393,3  רווח נקי לשנה 
        
       :התאמות לסעיפי רווח והפסד 
        
       הפסדים )רווחים(, נטו מהשקעות פיננסיות: 

        
 (2,529)  (253)  (1,868)  נכסי חוב סחירים   
 (1,238)  444  (518)  מניות   
 (1,409)  12  (727)  השקעות אחרות   
        
 (164)  (99)  (120)  רווח ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 
        
 426  382  308  הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין חכירה 
        
       פחת והפחתות: 
 7,264  7,583  ,7317  רכוש קבוע   
 1,791  2,006  ,0662  נכסים בלתי מוחשיים   
        
 (17,677)  2,682  696,4  גידול )קיטון( בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה 
        
 17,676  (2,683)  (696,4)  קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה 
        
 3,392  590  1,849  מסים על ההכנסה 
        
 1,028  706  331  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 
        
       :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים 
        
 (2,226)  (739)  (3,024)  מכירות )רכישות(, נטו של השקעות פיננסיות 
        
 25,735  4,333  468  פרמיות לגביה 
        
 (1,765)  614  (1,012)  חובהחייבים ויתרות  
        
 (25,735)  (4,333)  (467)  מבטחי משנה 
        
 3,445  (2,203)  1,931  זכאים ויתרות זכות 
        
 8,014  9,042  6,948  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  
        
       :השנה עבורמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך  
        
 ,7711  ,4291  ,4891  ריבית ודיבידנד שהתקבלו 
 (1,075)  (2,318)  (256,1)  מסים ששולמו 
        
   233  (889)  696 
        
 14,329  9,192  574,10  סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
        
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
  



 בע"מ ענבל חברה לביטוח

 - 12ד  -

 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 פעילות שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים: –נספח ב' 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
        

 389  2,319  -  דיבידנד מוצע לתשלום 

 התחייבויות בגין חכירהרכוש קבוע כנגד  
 

30145, 
 

(157) 
 

33,417 
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 13ד  -

 כללי -: 1ור בא
 

החברה( היא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות,  -ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן א.
 , ורובן המכריע של הכנסותיה מתקבלות מממשלת ישראל וגופים שבשליטתה.1975 -התשל"ה 

 
והתקנות  1981 -החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

 והתקנות שהותקנו על פיו. 1975 -פיו, ולחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה שהותקנו על 
  

 החברה עוסקת בנושאים הבאים: ב.
 

 עסקי ביטוח: .1
 

 מהמפקח על הביטוח לפעול בתחומי הביטוח הכללי כדלקמן: תלחברה רישיונו
 
)דירות( ביטוח השקעות של רוכשי דירות מהממשלה ומחברה ממשלתית על פי חוק המכר  א(

 .1974 -)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )התשל"ה( 
 
)לא הופקו פוליסות בענף זה בתקופות  ביטוח מטענים בהובלה מפני סיכוני מלחמה ב(

 .הדוח(
 

)לא הופקו פוליסות בענף זה בתקופות  ביטוח גוף כלי שיט וכלי טיס מפני סיכוני מלחמה ג(
 .הדוח(

 
ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק וביטוח מפני אובדן רכוש, עבור רכוש הממשלה בלבד  ד(

)המנוהל על ידי הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה( כאשר אחריות החברה עבור רכוש 
הממשלה, מגובה בביטוח משנה בסכום מלא. הכיסוי הינו כנגד סיכוני קטסטרופה לרכוש 

ניקה החברה ביטוח גם עבור הגשרים , מע2019החל ממחודש אוקטובר המדינה. 
 והמחלפים המוחזקים והמנוהלים ע"י חברת נתיבי ישראל.

 רכישת כנגד ניתן הביטוח. דלק מלאיעבור  ביטוח ישראל למדינת החברה ניקהמעבנוסף,  

 . החברה של חבותה כל את המכסה ל"בחו עסקיהן שמרכז בחברות משנה ביטוח
 ( להלן.1)ה() 2ראה גם באור  

 
ביטוח מפני סיכונים אחרים לכיסוי סיכוני טרור ומלחמה להפקות זרות ואירועי כנסים  ה(

)לא הופקו  על פי דרישה של משרד האוצרבענף זה  פועלתהחברה בינלאומיים בישראל. 
 .פוליסות בענף זה בתקופות הדוח(

 
 שירותי ניהול שונים עבור ממשלת ישראל שהעיקריים בהם הינם כדלקמן: .2

 
הקרן הפנימית( ונושאים אחרים  -ניהול הקרן הפנימית לביטוח רכוש הממשלה )להלן א(

 שלממשלת ישראל עניין ביטוחי בהם.
 
, ניהול הלוואות מיועדות שנתנה המדינה ללווים באמצעות בנקים ומוסדות כספייםסיוע ב ב(

ישראל בעריכת הדוחות הכספיים של ממשלת סיוע , מכספי תקציב סיועמתן הלוואות 
 בחברות ממשלתיות. והחזקת תעודות המניה של המדינה

 
מעקב אחר ביצוע ועמידה במסגרת חוק עידוד השקעות הון וסיוע בניהול המערך הממוכן  ג(

 בתנאי האישורים.
 
 סיוע בטיפול בפרויקטים ממשלתיים בשיתוף הסקטור הפרטי. ד(
 
 סיוע לממשלה בכל הנוגע להנפקה של אגרות חוב. ה(
 
 תפעול סוכנות הנסיעות הממשלתית. ו(
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 )המשך( כללי -: 1ור בא
 

 )המשך( החברה עוסקת בנושאים הבאים: ב.
 

 שירותי ניהול שונים עבור ממשלת ישראל שהעיקריים בהם כדלקמן: )המשך( .2
 

לבקשת הממשלה, מונתה היועצת המשפטית של החברה לשמש כמפרקת של בנק  (ז
של בנק החקלאות עבר להמשך טיפול בחברה החל מיום החקלאות, כאשר תיק האשראי 

 .2010בינואר,  1
 
של  בפעילותו ותומכת מסייעת אשרמקצועית יחידה הוקמה בחברה  לבקשת הממשלה, (ח

. היחידה משמשת כפלטפורמה ביצועית האוצר במשרדשמנהל הרכש הממשלתי 
 .וליווי מקצועי יולוגיסטית לצורך ריכוז אדמיניסטרטיב

 
רשות של ה בפעילות מסייעת אשרמקצועית יחידה הוקמה בחברה קשת הממשלה, לב ט(

 החברות הממשלתיות בכל הנוגע להפרטה והנפקה של חברות ממשלתיות.
 

 הכרה בחברה "כזרוע ביצוע" של הממשלה: ג. 
 

- החברה הוכרה כזרוע ביצוע של הממשלה בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג 2008בשנת 
. ההכרה הנ"ל מאפשרת לחברה להתקשר עם משרדי ממשלה ללא צורך במכרז. ההתקשרות תהיה 1993

, 2015 ביוני 29ביום נחתם הסכם מסגרת כאמור לעיל.  2011בינואר  10בצורת הסכם מסגרת. ביום 
 5הוארך הסכם המסגרת למשך , 2020בנובמבר  29ביום  שנים נוספות. 5הוארך הסכם המסגרת למשך 

 .2026בינואר  9נים נוספו עד ליום ש
 

 הבחנה תאגידית: ד. 
 

חברה וכלכלה, בדבר תיקון מטרות  ועדת השרים לענייני נתקבלה החלטת 2009בספטמבר,  22ביום 
החברה. בהחלטה נקבע בין השאר כי לפי מדיניות המפקח על הביטוח בחברות ביטוח ראוי שתתבצע 

הביטוחית של החברה לבין הפעילות האחרת שלה. הועדה  הפרדה או הבחנה תאגידית בין הפעילות
תוכנית מפורטת להבחנה תאגידית. החברה  2010באוגוסט,  31רשמה בפניה כי החברה תגיש עד ליום 

וקיבלה את אישורו להקמת  2010באוגוסט,  26הציגה את מתווה התוכנית בישיבת הדירקטוריון מיום 
של החברה. החברה הגישה למפקח על הביטוח, לרשות חברת בת שאליה תועבר פעילות הביטוח 

החברות הממשלתיות ולחשב הכללי מסמכים מפורטים לעניין הקמת חברת הבת וביצוע ההבחנה 
התאגידית. החשב הכללי, המפקח על הביטוח ומנהל רשות החברות הממשלתיות אישרו את המתווה 

נידונה ואושרה התוכנית המפורטת להבחנה  2011באוגוסט,  15המפורט כפי שהוגש ע"י החברה וביום 
. 2011באוגוסט,  29תאגידית בוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה. החלטת הועדה הפכה לחלוטה ביום 

השלב הבא, בביצוע החלטת הממשלה הינו פנייה לרשם החברות לצורך הקמה ורישום של חברת הבת. 
המאשרת כי מסמכי היסוד של חברת הבת לשם כך, דרושה תעודה מאת רשות החברות הממשלתיות 

תואמים את החלטת הממשלה. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם התקבלה התעודה כאמור 
 26החליט דירקטוריון החברה לתקן את החלטותיו הקודמות )מיום  2012במאי,  31לעיל. בנוסף, ביום 

הרכב דירקטוריון חברת הבת שתוקם,  -ת בלבד( בנוגע לסוגיה אח2011בינואר,  10ומיום  2010באוגוסט, 
באופן שדירקטוריון חברת הבת יהיה זהה לדירקטוריון חברת האם. החלטה זו של דירקטוריון החברה 

בנוגע לסוגיית הרכב  2011באוגוסט,  15מחייבת תיקון החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מיום 
ממשלתיות, שאחראית על הבאת התיקון לאישור ועדת הדירקטוריון של חברת הבת. רשות החברות ה

השרים, טרם אישרה מחדש את מסמכי היסוד המתוקנים של חברת הבת בהתאם להחלטת הדירקטוריון. 
בנושא נערכו מספר דיונים בהשתתפות נציגי החברה, הדירקטוריון, רשות החברות ואגף שוק ההון ולא 

כב דירקטוריון חברת הבת, דבר אשר אינו מאפשר השלמת הושגה בהם הסכמה בין כל הגורמים לגבי הר
 התהליך.
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 משבר הקורונה . ה   

 
. לאור זאת, הגיעה הקורונה שברמנסיעות הושפעה בצורה משמעותית כתוצאה מהפעילות סוכנות 

החברה לסיכום עם נציגי החשב הכללי להקטנת מצבת כוח האדם בסוכנות הנסיעות, וזאת בהתאם 
 לפעילות הצפויה של סוכנות הנסיעות. 

 
, המיוחסות לסוכנות הנסיעות בשנת החברהוהכנסות הוצאות , קיימת אי וודאות לגבי האמורלאור 
מפעילות סוכנות הנסיעות בשנת תי ברווחיות החברה, לפני מס, יחד עם זאת, לא צפוי שינוי מהו. 2022
2022. 

 
 

  הגדרות בדוחות הכספיים: .ו  
 

 חברה לביטוח בע"מ. ענבל - החברה
   

 .IAS 24-בכהגדרתם  - צדדים קשורים
   

 .2010-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתם  - בעלי עניין
   

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. - הממונההמפקח או 
   

 רשות החברות הממשלתיות. - הרשות
   

 .1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א - חוק הפיקוח
   

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מזערי הנדרש  - תקנות ההון
 .2018-תשע"חלקבלת רישיון מבטח( 

   
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים  - כללי ההשקעה

וחוזר "כללי השקעה החלים על גופים  2012-על גופים מוסדיים(, התשע"ב
 מוסדיים" שפורסם על ידי המפקח.

   
תקנות פרטי דין 

 וחשבון
, על 1998-וחשבון(, התשנ"חתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין  -

 תיקונן.
   

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

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

 חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות. - משנהנכסי ביטוח    
 
 )המשך( כללי -: 1ור בא
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 )המשך( כללי -: 1ור בא
 

 )המשך( הגדרות בדוחות הכספיים: .ו  
 

התחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח

  .עתודות ביטוח ותביעות תלויות -

   
 .פרמיות לרבות דמים - פרמיות 

   
 .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח - הורווחושפרמיות 

   
 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. - מדד

   
 דולר ארצות הברית. - דולר
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

 בסיס המדידה .1
 

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט מכשירים פיננסיים מסוימים אשר 
 'זנמדדים בהתאם לשווים ההוגן. למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים אלו, ראה סעיף 

 להלן.
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2
 

(. כמו כן, IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן
שירותים חוק הפיקוח על הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו ב

 והתקנות שהותקנו על פיו ובהתאם להוראות חוזרי הרשות. 1981-התשמ"א פיננסיים )ביטוח(,
 

 חשבונאית עקביתמדיניות  .3
 

המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגות, למעט אם 
 נאמר אחרת.

 
  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים ב.

 
 אומדנים והנחות

 
שפיעים על בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המ

יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. 
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים 

 בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
 

הודאות לתאריך המאזן ואומדנים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי 
קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של 

 נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
 
 תביעות משפטיות .1
 

בהערכות סיכויי התביעות כנגד החברה תלויות ועומדות, מעת לעת, תביעות משפטיות. 
המשפטיים. הערכות  על חוות דעת יועציה ההחבר ההמשפטיות שהוגשו נגד החברה, הסתמכ

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים האלה של 
 תקבענה התביעות שתוצאות מאחרהמשפטי שנצבר בנושאים השונים.  ןהניסיוההליכים, וכן על 

 ד'ראה מידע נוסף בסעיף י .אלה מהערכות שונות להיות אלה תוצאות עלולות, המשפט בבתי
 להלן.

 
 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה .2
 

התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות 
בי שיעורי היוון, הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לג

שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. יתרת 
ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו. ראה מידע 

 להלן. 11ובבאור יג' נוסף בסעיף 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים ב.
 

 )המשך( אומדנים והנחות
 
 נכסי מסים נדחים .3
 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו, 
דן של ההנהלה במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומ

על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי וסכום 
 להלן. 18ובבאור  טו'ההכנסה החייבת במס הצפוי. ראה מידע נוסף בסעיף 

 
 מטבע הפעילות ומטבע חוץ ג.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 כספיים הינו ש"ח.מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה של הדוחות ה
 

מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
 החברה ואת עסקאותיה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.

 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה הראשונית 
בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים 
הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד 

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע לדוח על הרווח הכולל. זה. הפרשי שער נזקפים 
 חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.

 
 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד מותאמים לפי המדד 

התאם לתנאי ההסכם. הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, ב
 נזקפים לדוח על הרווח הכולל.

 
  מבנה הדיווח הנוכחי ד.

 
הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף. הצגה זו, המספקת הדוחות על המצב הכספי 

  ."הצגת דוחות כספיים" - 1מידע מהימן ורלבנטי יותר, תואמת את תקן חשבונאות בינלאומי מס' 
 

 חוזי ביטוח ה.
 

IFRS 4  בה נקט לפני מועד המעבר הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית
להלן תמצית . שהוא מנפיק וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש לגבי חוזי ביטוח לתקינה הבינלאומית

 המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח:
 
  מפרמיות:הכנסה הכרה ב .1
 

חלק מדמי הביטוח המתייחס לתקופה שלאחר תאריך . פרמיות נזקפות בשנת תחילת הפוליסה
 )א( להלן. 4ראה סעיף  -הדיווח נזקף להפרשה לפרמיה שטרם הורווחה 

 
מרבית הפרמיות מתייחסות לביטוח רכוש המדינה כנגד סיכוני קטסטרופה. בביטוח זה מכוסה 
החברה במלואה בביטוח משנה. בנוסף על כך, על פי הסכם עם המדינה משוחררת החברה מכל 

 חבות עצמית מעבר לכיסוי שיתקבל במקרה של נזק, ממבטחי משנה. 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 19ד  -

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

 )המשך( חוזי ביטוח ה.
 

 הפרשהאת השינוי ב שייר כוללרוטו ובגין חוזי ביטוח ב שינוי בהתחייבויותתשלומים וסעיף  .2
לחברה לא היו תביעות בענף זה בתקופות )ב( להלן.  4שחושבה כאמור בסעיף לתביעות התלויות 

 הדוח ונכון ליום הדוח לחברה אין תביעות תלויות.
 
 יות בגין חוזי ביטוח:התחייבו .3
 

והתביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של  עתודות הביטוח
מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות, הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה, חושבו בהתאם 

-ג"עבביטוח כללי(, התש עתודות ביטוח)חישוב  שירותים פיננסיים )ביטוח(לתקנות הפיקוח על 
2013. 

 
 כלהלן:מעתודות ביטוח ותביעות תלויות, סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח, מורכב  .4

 
, משקפת את דמי הביטוח (Unearned Premium Reserve)פרמיה שטרם הורווחה ל הפרשה א(

  המאזן.המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך 
 
 :מחושבות כמפורט להלן תביעות תלויות ב(

 
התביעות התלויות על פי הערכת מומחי נף ביטוח השקעות של רוכשי דירות מחושבות בע
נכון ליום הדוח לחברה אין היו תביעות בענף זה בתקופות הדוח ולחברה לא ברה. הח

 תביעות תלויות.
 

 מזומנים ושווי מזומנים ו.
 

לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים השקעות  תופיקדונו מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיידי
לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות 

 לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.
 

 מכשירים פיננסיים .ז
 

 :IFRS 9המדיניות החשבונאית המיושמת על ידי החברה בגין מכשירים פיננסיים הינה בהתאם לתקן 
 
 נכסים פיננסים .1
 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן 
לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
 בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 20ד  -

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים ז.
 

 )המשך( נכסים פיננסים .1
 

  מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:החברה 
 

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים 
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי 

 מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת 

 תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
 

 :החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר 
 

מופחתת או בשווי  נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות
הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי הוגן כאשר 

 רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.
 

 מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר 
 

ונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות בשווי השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטרי
 הוגן דרך רווח או הפסד. 

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד 
 בדוח על הרווח או הפסד.

 
 ירידת ערך נכסים פיננסים .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  א(

ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב  –ם בהם סיכון האשראי נמוך לראשונה, או מקרי
 חודשים לאחר מועד הדיווח, או; 12זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  ב(
ההפרשה להפסד שתוכר תביא  לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך,

 לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.  -בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
 .ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה

  
 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
 

 לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או פקעו הזכויות החוזיות )א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות  )ב(

לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת 
העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על 

 הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס  )ג(

הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד 
 שלישי, ללא עיכוב מהותי.

 
  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 21ד  -

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים ז.
 

 ווחים מהשקעות, נטו הכנסות מימוןר .4
 

רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שינויים 
בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, ורווחים ממטבע חוץ. 

רווחים והפסדים  האפקטיבית. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית
  מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו.

 
 רכוש קבוע .ח

 
 הכרה ומדידה .1

 
העלות  .שנצברו פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך

בלתי  הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס. עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק עלויותכוללת 
 נפרד מתפעול הציוד המתייחס, מהוונת כחלק מעלות ציוד זה.

 
 פחת .2

 
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל 

 חלק מפריטי הרכוש הקבוע. 
 

 נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:שיעורי הפחת בהם 
 

 10%  שיפורים במושכר
 15%   כלי רכב

 20%-33% ציוד היקפימחשבים ו
 6%-25%  משרדי ריהוט וציוד

 
האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל 

 סוף שנת דיווח.
 

 חכירות ט.
 

מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה  החברה
 לתקופת זמן בעבור תמורה.

 
 כחוכר החברה .1

 
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש 

חודשים ועסקאות  12עד כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של 
חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה 
ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה 

ים ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיב IFRS 16 -בהחברה ליישם את ההקלה הניתנת 
 .שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה

 
התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים  ,במועד התחילה

בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי 
של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית 

 האפקטיבית.
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 22ד  -

 )המשך( יניות החשבונאיתעיקרי המד  -: 2באור 
 

 )המשך( חכירות ט.
 

 )המשך( כחוכר החברה .1
 

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה 
 ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

החיים השימושיים שלו, או תקופת נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך 
 החכירה לפי הקצר שבהם.

 
 שנים. 13.5-שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש במקרקעין הינם כ

 
כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם 

 .IAS 36להוראות 
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .2
 

משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב תשלומי במועד התחילה 
 החכירה העתידיים.

בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי 
במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות 

כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים  שימוש ונזקפים
 הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(. 

 
 תשלומי חכירה משתנים .3

 
תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או בריבית, 

כהוצאה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן החברה מהווה מוכרים 
 מחכיר, במועד היווצרותם.

 
  אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .4

 
תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את 

כה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להאר
 אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.

 
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה 

י שיעור מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפ
ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד לאיפוסו 

 ומעבר לכך לרווח או הפסד.
 

 תיקוני חכירה .5
 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת 
ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת 

המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות 
 בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.

 
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה ברווח או 

יעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין בהפסד הנובע מהגר
החכירה. לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי 
החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת 

 ימוש.ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות הש
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  מוחשיים בלתינכסים  .י
 

 .ישירות רכישה עלויות בתוספת העלות לפי הראשונית ההכרה עם נמדדים מוחשיים בלתי נכסים
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים 

שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על  שלהם על בסיס
ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר 
נבחנות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות 

ת לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. הוצאות הכלכליות הצפויו
 ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד.

 
 תוכנות

 
כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי  החברהנכסי 

אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת,  מחומרה, אשר
לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי  תרישיונו

 מוחשיים. 
ל הנכסים הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי ש

 שנים. 3-10בקו ישר על פני  ותתוכנות מופחת הבלתי מוחשיים.
 

 ירידת ערך .אי
 

החברה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה 
 של נכסים פיננסיים כדלקמן:

 
 השקעות פיננסיות .1
 

 נכסים המוצגים בעלות מופחתת
  

אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על ראיה 
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח 
והפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי 

נם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם המזומנים העתידיים )שאי
לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך 

את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר  ימבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב
 סד עד לגובה ההפסד שהוכר.ח והפההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרוו

 
 ביטוח משנה .2
 

מהתחייבויותיה כלפי  התואינן משחררות אהחברה ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי 
מבטח משנה, אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי  המבוטחים על פי פוליסות הביטוח.

  הפסדים. לחברהביטוח המשנה, עלול לגרום 
( לעיל, על פי הסכם עם המדינה, משוחררת החברה מכל חבות 1יף ה )יחד עם זאת, כאמור בסע

  עצמית מעבר לכיסוי שיתקבל במקרה של חדלות פירעון של מבטחי משנה.
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 )המשך( ירידת ערך יא.
 

 נכסים שאינם פיננסיים .3
 

נכסים הנובעים מהטבות שאינם , פיננסייםהחברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא 
כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות  לעובדים ונכסי מס נדחים

המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות 
הנכסים ההשבה שלהם, מופחתים -הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלות מכירה -ההשבה שלהם. השווי בר-לסכום בר
ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני 
 מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים

 ערך מירידת השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים-נקבע סכום בר
 .אחרות הוצאות לסעיף והפסד רווח לדוח נזקפים

 
הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו 

לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר -בקביעת הסכום בר
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או 

ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף -הפחתה( או סכום בר
 לרווח או הפסד.

 
 מדידת שווי הוגן .בי

 
תקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה שווי הוגן הוא המחיר שהיה מ

 רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
 

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או 
 ( ביותר. advantageousבהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

 
התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור השווי ההוגן של נכס או 

 הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות 
לו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש באמצעות הנכס בשימוש המיטבי ש

 המיטבי שלו. 
 

משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים  החברה
להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור 

 ינם ניתנים לצפייה.השימוש בנתונים שא
 

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח. 
בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. 

תייחסות לשווי השוק שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, ה
הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות. השווי של 

 .המבוסס על היוון תזרימי המזומניםאגרות חוב בלתי סחירות, הלוואות ופקדונות, מחושב לפי מודל 
ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי 

בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן 
 בכללותה:

 
 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
תנים לצפייה במישרין או אשר ני 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 בעקיפין.  
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני  : 3רמה 

 שוק ניתנים לצפייה(.
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 הטבות לעובדים .גי
 

 לעובדים: סוגי הטבותמספר  קיימים בחברה
 
 לזמן קצרהטבות עובד  .1
 

חודשים  12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות 
אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה 

 ירותים.עם מתן הש
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

 הפקדה מוגדרתלת יתכנ
 

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן החברה  14לחברה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 
משפטית או משתמעת לשלם  משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות

תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד 
 המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. 

 
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת 

 לקבלת שירותי העבודה מהעובד. ההפקדה לתוכנית במקביל
 
 ת הטבה מוגדרתוכניות
 

לחברה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק, 
זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. כמו כן, חלק מעובדי החברה זכאים 
לפיצויי פרישה מעבר למתחייב על פי חוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בהתאם לנוהג של 

ת הממשלתיות לגבי עובדים המועסקים לפי חוזה בכירים. תשלום פיצויי פרישה רשות החברו
כאמור מחייב החלטת דירקטוריון ואישור הרשות. בנוסף, בהתאם לנוהג, זכאים חלק מעובדי 

  החברה המגיעים לגיל פרישה לפיצוי מסויים בשל חופשת מחלה שלא נוצלה.
 

שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. נמדדת לפי שיטת העסקה  סיוםההתחייבות בשל 
החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס 
הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים 

חוב קונצרניות צמודות הצפויים, לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות 
 מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה. 

 
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 

ם נכסים נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית ה -חברות ביטוח )להלן בבקופות גמל, בקרנות פנסיה ו
המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח. נכסי התוכנית אינם זמינים 

 לשימוש נושי החברה, ולא ניתן לשלמם ישירות לחברה.
 

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של 
י ההוגן של נכסי התוכנית. מדידות מחדש של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השוו

 ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר.
 

 הפרשות .די
 

מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 

 המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( הפרשות .יד
 
 תביעות משפטיות 

 
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחוייבות משפטית בהווה כתוצאה מאירוע שהתרחש 

( כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק more likely than notבעבר; יותר סביר מאשר לא )
רך הזמן מהותית, נמדדת המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן. כאשר השפעת ע

ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי. בעת בחינת הצורך בהכרה בהפרשות ובכימותן, מסתייעת הנהלת 
 החברה ביועציה המשפטיים.

 
 מסים על הכנסה .טו
 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים 
 הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

התאמות נדרשות בקשר לחבות המס חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן 
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים .2

 
 לבין הכספיים בדוחות הנכללים הסכומים בין זמניים הפרשים בגין מחושבים נדחים מסים

 .מס לצורכי בחשבון המובאים הסכומים
 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
תחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד הה

 .לתאריך הדיווח
 

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, הפרשים 
זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר 

 ס מס נדחה מתאים.נכ
 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת 
 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

 
 מניהל רווח .טז
 

המניות רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר 
 הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

 
 דיווח מגזרי .יז

 
 :הבאים התנאים שלושת על העונה החברה של רכיב הינו פעילות מגזר

 
 ;הוצאות לו להתהוות עשויות ובגינן הכנסות להניב עשוי הוא שמהן עסקיות בפעילויות עוסק .1
 
 של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על סדיר באופן נסקרות התפעוליות תוצאותיו .2

 וכן; ביצועיו את להעריך מנת ועל לו שיוקצו משאבים לגבי החלטות לקבל מנת על, החברה
 
 .זמין נפרד כספי מידע לגביו קיים .3
 

  .3ראה באור  -לגבי פירוט הדיווח הכספי לפי מגזרים 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 אחר כולל רווחרווח או הפסד ו על דוח הצגת .יח
 

החברה בחרה להציג דוח יחיד על הרווח הכולל, הכולל את פריטי דוח רווח והפסד ואת פריטי הרווח 
 הכולל האחר.

 
יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות  -שינוי במדיניות חשבונאית  יט.

 קיימים
 

 חכירות  16IFRS -תיקון ל
 

: חכירות 16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 2020בחודש מאי  IASB -לאור משבר הקורונה, פרסם ה
הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים  2020(. מטרת תיקון 2020תיקון  –)להלן 

משתנים. תיקון  בדמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה
 חל על צד החוכרים בלבד. 2020

 
חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד  2020במקור, תיקון 

כי התיקון  IASB -. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה, ולכן עדכן ה2021ביוני  30ליום 
 2022ביוני,  30שלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום יחול לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור ת

 נשארים ללא שינוי. 2020(. הקריטריונים הנוספים ליישום תיקון 2021תיקון  -)להלן
 
, עם 2021באפריל  1, יושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 2021אשר פורסם באפריל  2021תיקון 

 אפשרות ליישום מוקדם.
 

כהתאמה  2021ן רטרואקטיבי, תוך הכרה בהשפעה המצטברת של יישום תיקון ייושם באופ 2021תיקון 
 מיושם. 2021ליתרת הפתיחה של העודפים, בתחילת תקופת הדיווח השנתית הראשונה בה תיקון 

 
 לא הייתה השפעה על החברה מאחר ולא עודכנו תשלומי החכירה בעקבות משבר הקורונה.  לתיקון

 
 בתקופה שלפני יישומוחדש  IFRSגילוי לתקן  .כ
 

 , חוזי ביטוחIFRS 17תקן דיווח כספי בינלאומי  .1
 

את תקן דיווח כספי  IASB))מה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים פרס 2017מאי חודש ב
פורסם תיקון לתקן  2020בחודש יוני  התקן החדש(. -בדבר חוזי ביטוח )להלן  17בינלאומי מספר 

 החדש.
כללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי בקשר לחוזי ביטוח ומחליף את ההוראות התקן החדש קובע 

הקיימות בנושא. התקן החדש צפוי לגרום לשינויים משמעותיים בדיווח הכספי של חברות 
 ביטוח.

 
בהתאם לתקן החדש יש למדוד את ההתחייבות הביטוחית כערך הנוכחי של תזרימי המזומנים 

תחשבות באי הוודאות הגלומה בתחזיות אלו )מרווח הסיכון(. כמו הצפויים מחוזי הביטוח תוך ה
הכיסוי,  תקופת פני על כן, הרווח הגלום הצפוי בחוזי הביטוח הנגזר מהחישובים כאמור יוכר

וההשפעה של שינויים בהנחות )למעט ריבית( תיפרס גם היא על פני תקופת הכיסוי. הפסד יוכר 
 למפסידה. אינה צפויה להיות רווחית, או הופכת ביטוח חוזי קבוצת אם באופן מיידי

 
לגבי חוזי ביטוח מסוימים )בדרך כלל חוזי ביטוח אלמנטרי עם כיסוי ביטוחי של עד שנה( ניתן 

 ליישם מודל מדידה פשוט יותר שאינו שונה בהרבה מהמדידה המקובלת כיום. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( בתקופה שלפני יישומוחדש  IFRSגילוי לתקן  כ.
 

 )המשך( , חוזי ביטוחIFRS 17תקן דיווח כספי בינלאומי  .1
 

חוזי  -( IFRS) 17בהתאם לטיוטת עדכון "מפת דרכים לאימות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
, מועד היישום לראשונה של התקן 2022ביטוח" שהתפרסמה, על ידי הפיקוח, בחודש ינואר 

. בהתאם, 2024בינואר  1בישראל יהיה החל מהתקופות הרבעוניות והשנתיות המתחילות ביום 
תדווח החברה,  2023. בנוסף, בהתאם לטיוטה בשנת 2023בינואר  1מועד המעבר יחול ביום 

פורמה )ללא מספרי השוואה( -ור ייעודי לדוחות הכספיים, דוחות עיקריים פרובמסגרת ביא
 .IFRS 9 -ו IFRS 17בהתאם להוראות 

 
באחת משתי הגישות  ניתן לבחורהתקן החדש ייושם למפרע. אם יישום למפרע אינו מעשי 

 הבאות:
 
 .גישת יישום למפרע חלקי .1
 גישת השווי ההוגן.  .2
 

 הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לתקן הנ"ל, לא, החברה להערכת   
 

 רכוש קבוע  16IAS -ל תיקון .   2
 

תמורה  הפחתתהתיקון אוסר על התיקון(.  -)להלן  IAS 16-ל תיקון IASB-, פרסם ה2020במאי  
 שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד

 . חלף זאת, החברה תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד.ותומעל
 

או לאחריו. יישום מוקדם  2022לינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יישום התיקון 
למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב  יישום התיקון .אפשרייותר 

הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח השנתית 
התיקון או מיישמת לראשונה את  החברההמוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים שבה 

כתיאום ליתרת  התיקוןשל  תכיר בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה החברה. לאחריה
 של מועד היישום לראשונה.הפתיחה של העודפים בתחילת התקופה 

 
 הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לתיקון לעיל לא, החברה להערכת 

 
 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות IAS 8 -תיקון ל .3
 

: מדיניות חשבונאית, 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2021בחודש פברואר 
התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה  –שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן 

 ."חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים
אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות 

התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים  במדידה".
 .במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות

והוא חל  2023בינואר  1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
תקופה או  על שינויים במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה

 .אחריה. יישום מוקדם אפשרי
 
 הכספיים. הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לתיקון לעיל לא, החברה להערכת 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 דולרהל שער החליפין היציג של שהמדד ושיעורי השינוי של פרטים על  .אכ
 

 שער חליפין      
 יציג של  לצרכןמדד המחירים   

  מדד ידוע  מדד בגין   
הדולר 
 ארה"ב

  %  %  % 
       

 (3.3)  2.4  2.8  2021בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
       

 (7.0)  (0.6)  (0.7)  2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
       

 (7.8)  0.3  0.6  2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 - 30ד  -

 מגזרי פעילות -: 3באור 
 

מגזרי פעילות עיקריים: מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס לשירותי הניהול אותן  2-החברה פועלת ב 
 מעניקה החברה לממשלת ישראל ולהשקעות הפיננסיות המוחזקות כנגד ההון של החברה.

 
 תוצאות הפעילות לפי מגזרים א.  

  
 לשנה שהסתיימה

 2021בדצמבר,  31ביום  
     ביטוח  
 סה"כ  אחר  כללי  
 ש"חאלפי   
       

 37,730  -  37,730  פרמיות שהורווחו ברוטו
 37,726  -  37,726  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 4  -  4  פרמיות שהורווחו בשייר

 3,196  3,196  -  מהשקעות, נטו והכנסות מימון רווחים
 109,367  109,367  -  משירותי ניהולהכנסות 

 112,567  112,563  4  סך הכל הכנסות
       

 107,017  107,016  1  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
 308  308  -  הוצאות מימון בגין חכירה

       
 107,325  107,324  1  תסך הכל הוצאו

       
 5,242  5,239  3  רווח לפני מסים על ההכנסה

 298  298  -  רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה
       

 5,540  5,537  3  סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       

  
 לשנה שהסתיימה

 2020בדצמבר,  31ביום  
     ביטוח  
 סה"כ  אחר  כללי  
 אלפי ש"ח  
       

 32,082  -  32,082  פרמיות שהורווחו ברוטו
 32,077  -  32,077  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 5  -  5  פרמיות שהורווחו בשייר

 (167)  *(  (167)  -  הפסדים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 104,275  104,275  -  הכנסות משירותי ניהול

       
 104,113  104,108  5  סך הכל הכנסות

       
 102,102  102,101  1  תפעול והנהלה וכלליותהוצאות 

 382  *(  382  -  הוצאות מימון בגין חכירה
       

 102,484  102,483  1  סך הכל הוצאות
       

 1,629  1,625  4  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 495  495  -  רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה
       

 2,124  2,120  4  כולל לפני מסים על ההכנסהסך הכל רווח 
 

 *( סווג מחדש. הוצאות הריבית בגין החכירה הוצגו בנפרד מהפסדים מהשקעות, נטו והכנסות מימון.
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 - 31ד  -

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים( 
 

 

  
 לשנה שהסתיימה

 2019בדצמבר,  31ביום  
     ביטוח  
 סה"כ  אחר  כללי  
 אלפי ש"ח  
       

 22,456  -  22,456  פרמיות שהורווחו ברוטו
  22,449  -  22,449  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 7  -  7  פרמיות שהורווחו בשייר

 5,274  *(  5,274  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 103,657  103,657  -  הכנסות משירותי ניהול

       
 108,938  108,931  7  סך הכל הכנסות

       

 99,501  99,500  1  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
 426  *(  426  -  הוצאות מימון בגין חכירה

       
 99,927  99,926  1  סך הכל הוצאות

       
  9,011  9,005  6  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 (1,484)  (1,484)  -  הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה

       
 7,527  7,521  6  סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
 

 
 *( סווג מחדש. הוצאות הריבית בגין החכירה הוצגו בנפרד מרווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון.

 
 
 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 32ד  -

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 נכסים והתחייבויות לפי מגזרי פעילות ב.  
 

 2021בדצמבר,  31ליום   

  
  ביטוח
  אחר  כללי

סך       
 הכל

 אלפי ש"ח  
       

       נכסים
       

 7,224  7,224  -   נכסים בלתי מוחשיים
       

 2,300  2,300  -   נכסי מסים נדחים
       

 73,445  73,445  -   רכוש קבוע
       

 20,252  -   252,20  נכסי ביטוח משנה
       

 578  578  -   נכסי מסים שוטפים
       

 5,293  3,961  1,332   חייבים ויתרות חובה
       

 1  -   1  פרמיות לגבייה
       

       השקעות פיננסיות:
 69,109  69,108  1  נכסי חוב סחירים  
 169  169  -   נכסי חוב שאינם סחירים  
 1,660  1,660  -   מניות  
 5,731  5,731  -   אחרות   
  1  76,668  76,669 
       

 11,932  11,932  -   מזומנים ושווי מזומנים
       

 ,694197  ,108176  586,21  נכסים סך הכל
       
       

       התחייבויות
       

 20,254  -   20,254  התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
       

 8,788  8,788  -   התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       

 13,384  12,052  1,332  זכאים ויתרות זכות
       

 64,414  64,414  -   התחייבויות בגין חכירה
       

 106,840  85,254  586,21  סך הכל התחייבויות
       

 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 33ד  -

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 )המשך( נכסים והתחייבויות לפי מגזרי פעילות ב.  
 

 2020בדצמבר,  31ליום   

  
  ביטוח
  אחר  כללי

סך       
 הכל

 אלפי ש"ח  
       

       נכסים
       

 8,309  8,309  -   נכסים בלתי מוחשיים
       

 2,858  2,858  -   נכסי מסים נדחים
       

 34,216  34,216  -   רכוש קבוע
       

 15,556  -   15,556  נכסי ביטוח משנה
       

 715  715  -   נכסי מסים שוטפים
       

 4,281  4,281  -   חייבים ויתרות חובה
       

 469  -   469  פרמיות לגבייה
       

       השקעות פיננסיות:
 64,771  64,771  -   נכסי חוב סחירים  
 212  212  -   נכסי חוב שאינם סחירים  
 1,347  1,347  -   מניות  
 5,691  5,691  -   אחרות   
   -  72,021  72,021 
       

 12,476  12,476  -   מזומנים ושווי מזומנים
       

 ,901150  134,876  16,025  נכסים סך הכל
       
       

       התחייבויות
       

 15,558  -   15,558  התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
       

 8,755  8,755  -   התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       

 2,708  2,708  -   דיבידנד מוצע לתשלום
       

 467  -   467  משנהמבטחי 
       

 11,453  11,453  -   זכאים ויתרות זכות
       

 24,014  24,014  -   התחייבויות בגין חכירה
       

 62,955  46,930  16,025  סך הכל התחייבויות
 
 
 
 
 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 34ד  -

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 

 :נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ג.  
 

  
 שהסתיימהלשנה 

 2021בדצמבר,  31ביום  

  
 אובדן רכוש
   הממשלה

ביטוח 
השקעות של 
 סה"כ  רוכשי דירות

 אלפי ש"ח  
       

 42,426  4  42,422  פרמיות ברוטו
       

 42,422  -  42,422  פרמיות ביטוח משנה
       

 4  4  -  פרמיות בשייר
       

 -   -   -  הורווחה, בשיירשינויי ביתרת פרמיה שטרם 
       

 4  4  -  פרמיות שהורווחו, בשייר
       

 -  -  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 4  4  -  סך הכל הכנסות
       

 1  1  -  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
       

 3  3  -  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 3  3  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסהסך הכל 

       
       
       
       

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח
       2021בדצמבר,  31ליום 

       
 20,254  2  20,252  ברוטו

 20,252  -  20,252  ביטוח משנהנכסי  –בניכוי 
       

 2  2  -  בשייר
       

 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 35ד  -

 )המשך( פעילותמגזרי  -: 3באור 
   
 )המשך( :נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ג.  

 

  
 לשנה שהסתיימה

 2020בדצמבר,  31ביום  

  
אובדן רכוש 

   הממשלה

ביטוח 
השקעות של 
 סה"כ  רוכשי דירות

 אלפי ש"ח  
       

 34,764  4  34,760  פרמיות ברוטו
       

 34,760  -  34,760  פרמיות ביטוח משנה
       

 4  4  -  פרמיות בשייר
       

 1  1  -  שינויי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר
       

 5  5  -  פרמיות שהורווחו, בשייר
       

 -  -  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 5  5  -  סך הכל הכנסות
       

 1  1  -  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
       

 4  4  -  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 4  4  -  סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
       
       
       

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח
       2020בדצמבר,  31ליום 

       
 15,558  2  15,556  ברוטו

 15,556  -  15,556  נכסי ביטוח משנה –בניכוי 
       

 2  2  -  בשייר
       

 
 
 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 36ד  -

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
   
 )המשך( :נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ג.  

 
 

  
 לשנה שהסתיימה

 2019בדצמבר,  31ביום  

  
אובדן רכוש 

   הממשלה

ביטוח 
השקעות של 
 סה"כ  רוכשי דירות

 אלפי ש"ח  
       

 4,779  6  4,773  פרמיות ברוטו
       

 4,773  -  4,773  פרמיות ביטוח משנה
       

 6  6  -  פרמיות בשייר
       

 1  1  -  שינויי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר
       

 7  7  -  פרמיות שהורווחו, בשייר
       

 -  -  -  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 7  7  -  סך הכל הכנסות
       

 1  1  -  הוצאות תפעול והנהלה וכלליות
       

 6  6  -  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 6  6  -  סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
       
       
       

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח
       2019בדצמבר,  31ליום 

       
 12,876  3  12,873  ברוטו

 12,873  -  12,873  נכסי ביטוח משנה –בניכוי 
       

 3  3  -  בשייר
       

 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 37ד  -

  נכסים בלתי מוחשיים -: 4באור 
 

 :התנועהלהלן  -בגין תוכנות מחשב 
 אלפי ש"ח   

    עלות
 24,725   2019בדצמבר,  31יתרה ליום     

 1,431    רכישות
 (870,2)   גריעות

 23,286   2020בדצמבר,  31יתרה ליום     
 981    רכישות
 (46)   גריעות

 221,24   2021בדצמבר,  31יתרה ליום     
    פחת שנצבר    
 15,821   2019בדצמבר,  31יתרה ליום     

 2,006   פחת לשנה
 (2,850)   גריעות

 14,977   2020בדצמבר,  31יתרה ליום     
 ,0662   פחת לשנה

 (46)   גריעות
 997,16   2021בדצמבר,  31יתרה ליום     
    

 224,7   2021בדצמבר,  31יתרה מופחתת ליום 
    

 8,309   2020בדצמבר,  31יתרה מופחתת ליום 
    

 קבוערכוש  -: 5באור 
 

 :הרכב ותנועה - 2021שנת א.   

 נכסים בבעלות החברה  
נכסי זכות  

   שימוש

  מחשבים  
וציוד  ריהוט

  משרדי
 

  כלי רכב 
          שיפורים 
 במושכר

נכסים  
  בחכירה *(

 
 הכל-סך

             
             עלות

             
 63,533  260,33  6,816  8,080  886,4  10,491  2021בינואר,  1יתרה ליום 

 46,991  44,814  593  1,124  39  421  רכישות
          עדכונים לנכסי זכות שימוש 

 -   -   -   -   בגין הצמדות למדד
 

487  487 
 (3,395)  -   -   (1,288)  (101)  (2,006)   גריעות 

 107,616  ,56178  7,409  7,916  4,824  8,906  2021בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

              פחת שנצבר
             

 29,317  9,711  4,789  2,457  3,901  8,459  2021בינואר,  1יתרה ליום 
 7,731  5,010  545  1,029  142  1,005  פחת לשנה

 (2,877)  -   -   (779)  (94)  (2,004)  גריעות
             

 34,171  14,721  5,334  2,707  3,949  7,460  2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
             יתרה מופחתת             

 73,445  840,63  ,0752  5,209  875  446,1  2021בדצמבר,  31ליום 
 

  
 308-הוצאות הריבית בגין החכירה הסתכמו בסך של כ .21ראה באור  - והארכת הסכם החכירהלפרטים נוספים בדבר החכירה  *(

    .13ראה באור  -אלפי ש"ח. לפרטים אודות מועדי פרעון של ההתחייבות בגין חכירה 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 38ד  -

 )המשך( קבוערכוש  -: 5באור 
 

 :הרכב ותנועה - 2020שנת ב.   

 נכסים בבעלות החברה  
נכסי זכות  

   שימוש

  מחשבים  
וציוד  ריהוט

  משרדי
 

  רכב כלי 
          שיפורים 
 במושכר

נכסים  
  בחכירה *(

 
 הכל-סך

             
             עלות

             
 61,322  33,417  6,454  6,847  4,744  9,860  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 3,565  -   362  2,428  144  631  רכישות
        עדכונים לנכסי זכות שימוש 

 -   -   -   -   הצמדות למדדבגין 
 
 (157)   (157) 

 (1,197)  -   -   (1,195)  (2)  -   גריעות 
 63,533  33,260  6,816  8,080  4,886  10,491  2020בדצמבר,  31יתרה ליום              
             

              פחת שנצבר
             

 22,568  4,741  4,339  2,269  3,734  7,485  2020בינואר,  1יתרה ליום 
 7,583  4,970  450  1,020  169  974  פחת לשנה

 (834)  -   -   (832)  (2)  -   גריעות
             

 29,317  9,711  4,789  2,457  3,901  8,459  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
             יתרה מופחתת             

 34,216  23,549  2,027  5,623  985  2,032  2020בדצמבר,  31ליום 
             

אלפי ש"ח. לפרטים אודות  426-. הוצאות הריבית בגין החכירה הסתכמו בסך של כ21*( לפרטים נוספים בדבר החכירה ראה באור 
  .13ראה באור  -מועדי פרעון של ההתחייבות בגין חכירה 

 

 

 חייבים ויתרות חובה -: 6באור 
 בדצמבר 31ליום   

  2021  2020 
 אלפי ש"ח   

     ההרכב:
 2,814  1,065  הכנסות לקבל מממשלת ישראל *(     

 1,020  1,736   הוצאות מראש
 -  1,332  החזר ממבטחי משנה

 440  1,153  מקדמות לספקים
 7  7  אחרים

       5,293  4,281 
     
 ( לעיל.2)ב( )1יתרת חוב של ממשלת ישראל בגין השירותים אותם מספקת החברה, כמפורט בבאור  *(  

 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 39ד  -

  השקעות פיננסיות -: 7באור 
 

 :הרכב לפי בסיס מדידה א.  
 2021בדצמבר,  31ליום   

  

 מוצגים
בשווי הוגן דרך  

  רווח והפסד

 מוצגים
בעלות 

 סך הכל  ופחתתמ
 אלפי ש"ח  
       
 69,109  -  69,109  נכסי חוב סחירים  
 169  169  -  נכסי חוב שאינם סחירים  
 1,660  -  ¤ 1,660  מניות  
 5,731  -  ¤ 5,731  אחרות  

 76,669  169  76,500  סך הכל       
 
 

 2020בדצמבר,  31ליום   

  

 מוצגים
בשווי הוגן דרך  

  רווח והפסד

 מוצגים
בעלות  

 סך הכל  מופחתת
 אלפי ש"ח  
       
 64,771  -  64,771  נכסי חוב סחירים  
 212  212  -  נכסי חוב שאינם סחירים  
 1,347  -  ¤ 1,347  מניות  
 5,691  -  ¤ 5,691  אחרות  

 72,021  212  71,809  סך הכל       
       

 
  נכסי חוב סחירים ב. 

 
  ההרכב:  

 בדצמבר 31ליום   מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 64,771  69,109  אגרות חוב ממשלתיות
 

 נכסי חוב שאינם סחירים ג.   
 

נכסי חוב שאינם סחירים כוללים הלוואות לעובדי החברה. מאחר ויתרות אלה אינן מהותיות, לא ניתן 
 ההוגן.מידע בדבר השווי 

 
 הצמדה בגין נכסי חובופרטים בדבר ריבית  ד. 
 

 נכסי חוב סחירים
 
 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 
 ריבית אפקטיבית  
 אחוזים  

     בסיס הצמדה:
 (0.8)  (2.1)  צמוד למדד המחירים לצרכן     

 0.4  0.4  שקלי 
     

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 40ד  -

 )המשך( השקעות פיננסיות -: 7באור 
 

 )המשך( פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב ד.
 

 נכסי חוב שאינם סחירים
 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 
 ריבית אפקטיבית  
 אחוזים  

     בסיס הצמדה:
 0.7  0.7  שקלי      

 
 

 מניות ה. 
 

 בדצמבר  31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  

     סחירות
     רווח או הפסדמוצגות בשווי הוגן דרך 

 1,347  1,660  שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
 1,347  1,660  סך הכל מניות     

 
     

 השקעות פיננסיות אחרות ו. 
 

 בדצמבר  31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  

     סחירות
     מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 5,691  ,7315  שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
 5,691  ,7315  השקעות פיננסיות אחרותסך הכל      

 
 השקעות פיננסיות אחרות כוללות השקעה בקרנות סל בלבד.

 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות ז. 
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים, פרמיות לגביה, לקוחות, חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים 
 או קרובה לשווי ההוגן שלהם. שוטפים, תואמת

 
 

 
  2021בדצמבר,  31ליום 

 
 

 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 
 אלפי ש"ח  
         

 69,109  -  -   69,109  נכסי חוב סחירים
 1,660  -  -   1,660  מניות

 5,731  -  -   ¤ 5,731  אחרות
 76,500  -  -   76,500  סה"כ         

 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 41ד  -

 )המשך( השקעות פיננסיות -: 7באור 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות ז. 
 

 
 

 
  2020בדצמבר,  31ליום 

 
 

 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 
 אלפי ש"ח  
         

 64,771  -  -   64,771  נכסי חוב סחירים
 1,347  -  -   1,347  מניות

 5,691  -  -   ¤ 5,691  אחרות
 71,809  -  -   71,809  סה"כ         

 
 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 8באור 
 בדצמבר 31ליום      
     2021  2020 
 אלפי ש"ח     
        

 12,476  11,932   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
 12,476  11,932   סך הכל מזומנים ושווי מזומנים           
        

 
המזומנים בתאגידים בנקאיים נושאים ליום הדוח ריבית המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות 

 (.0.01% - 2020בדצמבר,  31)ליום  0.01% -2021בדצמבר,  31יומיות ליום 
 

 
  הון ודרישות הון -: 9באור 

 
 הרכב הון המניות א.
 

 מונפק ונפרע  רשום  
 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020  2021  2020 
 מספר המניות )באלפים(  
         

 24,579  24,579  30,000  30,000  ש"ח כ"א 1מניות רגילות בנות 
         

 
הזכויות הנלוות למניות הינן זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה 

 וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.
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 )המשך( הון ודרישות הון - :9באור 
 

 דיבידנד ב.
 

 :ייעוד רווחים ודיבידנדים .1 
 

 ביטוח המכתב( חברת -, )להלן 2017בהתאם למכתב שפרסמה הממונה, בחודש אוקטובר  א(
אם לאחר ביצוע החלוקה יש  רקדיבידנד  לחלק רשאית תהיהנו חל עליה שחוזר סולבנסי אי

לפי תקנות הפיקוח  115%בשיעור של לפחות הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש לחברה יחס 
, או הוראות 1998-על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח

 שיבואו במקומן.
 

על חברת הביטוח למסור לממונה בתוך עשרים ימי עסקים ממועד החלוקה תחזית רווח 
נתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד; תכנית שרות חוב מעודכנת שנתית של החברה לש

של החברה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה; תכנית ניהול הון שאושרה על ידי דירקטוריון 
החברה; פרוטוקול הדיון בדירקטוריון החברה בו אושרה חלוקת הדיבידנד, בצרוף חומר הרקע 

 לדיון.
 

 מדיניותבנושא יעוד רווחים,  2018בדצמבר  11הממשלתיות מיום פי חוזר רשות החברות -על ב(
 לעת מעת להשתנות)היכולה  הממשלתיות החברות רשות שלהחלוקה וייעוד הרווחים 

 :הינה כדלקמן(, דין כל פי על קיימות אם מיוחדות למגבלות וכפופה
 

השוטפים, לפני מהרווחים  50%ככלל, על החברה הממשלתית לייעד מדי שנה לפחות  א.
 תשלום בונוס מתוך הרווחים לעובדים, לצורך חלוקת דיבידנד במזומן.

על אף האמור בסעיף א' לעיל, בהתאם לדין, הרשות רשאית לקבוע מדיניות חלוקה שונה  ב.
לחברה ממשלתית מסוימת או לקבוצה של חברות ממשלתיות ביחס לרווחים השוטפים 

לגבי חברה מסוימת או קבוצת חברות כאמור  שלה, וכן רשאית הרשות לקבל החלטה
החורגת מהמדיניות האמורה, והכל נוכח נסיבותיה הפרטניות של החברה או של קבוצת 

 החברות כאמור ומנימוקים שיפורטו.
ביחס לרווחים הצבורים, בהתאם לדין, הרשות רשאית לקבוע מדיניות ייעוד רווחים  ג.

ברות ממשלתיות, או לקבל החלטה פרטנית לחברה ממשלתית מסוימת או לקבוצה של ח
 בדבר חלוקה מתוך רווחים צבורים בחברה מסוימת או בקבוצת חברות. 

קבעה הרשות מדיניות או קיבלה החלטה כאמור, יובא הדבר לידיעת החברה ויחולו על  ד.
 .בחוזרההודעה כללי הדיווח והגילוי המפורטים 

 
  -2018דיבידנד בגין רווחי שנת  .2

 389החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של  2019במרס  28טוריון החברה בישיבתו ביום דירק 
 שולם דיבידנד זה. 2021בדצמבר  15ביום . 2018אלפי ש"ח מתוך הרווח לשנת 

 
  -2019דיבידנד בגין רווחי שנת  .3

 2,319החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של  2020במרס  26דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  
 שולם דיבידנד זה. 2021בדצמבר  15ביום . 2019אלפי ש"ח מתוך הרווח לשנת 

 
  -2020דיבידנד בגין רווחי שנת  .4

 681החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של  2021 במאי 27דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  
 שולם דיבידנד זה. 2021בדצמבר  15ביום . 2020אלפי ש"ח מתוך הרווח לשנת 

 
  -2021דיבידנד בגין רווחי שנת  .4

 1,794החליט על חלוקת דיבידנד סופי בסך של  2022 במרס 30דירקטוריון החברה בישיבתו ביום  
 . 2021אלפי ש"ח מתוך הרווח לשנת 
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 )המשך( הון ודרישות הון -: 9באור 
 

 ניהול ודרישות הון ג.
 

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  .1
לדרישות הון הנקבעות על ידי  כפופהעל מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה  פעילותה
 המפקח.

 
 ההון והנחיות המפקח.להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות   .2
 

 בדצמבר 31  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  
     

 11,633  13,590  הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח )א(
     

     הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון: 
 87,946  90,854  הון ראשוני בסיסי 
     

 76,313  77,264  עודף ליום הדוח *(
     

     אירועים לאחר תאריך המאזן:
 (681)  (1,794)  דיבידנד שהוכרז )ראה סעיף ב' לעיל( 
     

 75,632  75,470  לאחר תאריך המאזן םעודף בהתחשב באירועי
     
     

     הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: )א(
 10,000  10,000  הון ראשוני נדרש 

 991  2,835  נכסי השקעה ונכסים אחרים 
 642  755  תפעולייםסיכונים 

     
 11,633  13,590  הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח

 
 

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה  *( 
  גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות השקעה.
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 )המשך( הון ודרישות הון -: 9באור 
 

 )המשך( ודרישות הוןניהול  ג.
 

 Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  .3
 

הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס פורסמו  2017בחודש יוני 
Solvency II  לכונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח  ושנועד חוזר סולבנסי( -)להלן

הדירקטיבה(,  -" )להלן Solvency IIדירקטיבה המכונה " בישראל. זאת, בהתבסס על הוראות
 בכל המדינות החברות בו. 2016שאומצה על ידי האיחוד האירופי ומיושמת החל מינואר 

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

י שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי נדבך ראשון כמות
בקרה פנימיים, לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון  

( (ORSA.ונדבך שלישי הנוגע לקידום משמעת שוק, גילוי ודיווח 
 

והוא מיושם בישראל החל  המקומי, תוך התאמה לשוק הראשוןחוזר סולבנסי מבוסס על הנדבך 
 . 2016 ,בדצמבר 31על נתוני  2017 ,ביוני 30-מ
 

בכוונת רשות שלח הממונה טיוטת מכתב למנהלי חברות הביטוח על פיו  2020בחודש פברואר 
שוק ההון, ביטוח לפעול להתאמת משטר כושר הפירעון הכלכלי בישראל לדירקטיבה ועדכוניה 

 גיבוש מסגרת ליישום הוראות לעניין פריסה הדרגתית של הגידול בעתודות הביטוח.לרבות 
 

, ההוראות לעניין יחס כושר 2016במאי  25בהתאם לאישור אגף שוק ההון בטוח וחסכון, מיום 
)הדרישות הכמותיות לפי הנדבך הראשון( לא יחולו על  Solvency IIפירעון חדש לפי דירקטיבת 

שות אלה, יחולו דרישות ההון בהתאם לתקנות ההון. כמו כן, יחולו על החברה. במקום דרי
 ן.החברה ההוראות האיכותיות לפי הנדבך השני לדירקטיבה כפי שיורה הממונה על אגף שוק ההו

 
 
 (ORSAהערכה עצמית של הסיכונים וכושר הפירעון של חברת ביטוח ) .4
 

"דיווח לממונה על שוק  - החוזר המאוחדהוראות לפרסם הממונה תיקון  2022 ינוארב 5ביום 
 -( התיקון -)להלן (ORSAוכושר הפירעון של חברת ביטוח ) הסיכוניםהערכה עצמית של  -ההון" 

כי חברת ביטוח תדווח לממונה אודות הערכה עצמית של הסיכונים וכושר הפירעון  תיקון נקבעב
(ORSAאחת לשנה, במהלך חודש ינואר. בהתאם ל ) תספק לממונה דיווח שיכלול  החברהתיקון

את סיכום התוצאות, מצב עסקי וקשרי גומלין, חשיפה לסיכון, הערכת כושר פירעון ודרישת הון, 
 .2023בינואר  1הערכה צופה פני עתיד ותרחישים וניתוחי רגישויות. תחילתו של החוזר ביום 

 
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה -: 10באור 

  
 להלן ההרכב לפי ענפים: א.

 
 בדצמבר 31ליום   
 שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
  2021  2020  2021  2020  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
             

ביטוח השקעות של רוכשי 
 2   2   -   -   2  2  דירות

 -   -   15,556  252,20  15,556  252,20  אובדן רכוש המדינה
             
  254,20  15,558  252,20  15,556  2  2 
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 )המשך( תלויי תשואההתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם  -: 10באור 
 
 ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים: .ב

 
 בדצמבר 31ליום   
 שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
  2021  2020  2021  2020  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
             

הפרשה לפרמיה שטרם 
 2   2   15,556  252,20  15,558  254,20  הורווחה

 -   -   -   -   -   -   תביעות תלויות 
             

 2  2  15,556  252,20  15,558  254,20  סך הכל
             

 
  הטבות לעובדיםבשל התחייבויות נכסים ו -: 11באור 

 
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה 

כמתואר להלן. התחייבויות החברה בשל כך  14או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, לפי סעיף 
ה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החבר

 העסקה בתוקף ומבוסס על תחזית משכורת העובד ותקופת העסקתו שיוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
 

  הטבות לאחר סיום העסקה
  

ההתחייבויות בגין ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה כוללת: פיצויים, פיצויים מוגדלים לחלק מהנהלת 
(. ההטבות לעובדים 2)יג'  2ראה באור  -מסויים בגין ימי מחלה שלא נוצלו. לפרטים נוספים  החברה ופיצויי

, על ידי הפקדות המסווגות כתוכניות להטבה מוגדרת, או כתוכניות בחלקןלאחר סיום העסקה, ממומנות, 
 להפקדה מוגדרת, כמפורט להלן: 

 
 מוגדרת להפקדה תוכניות .1

 
פיו -, על1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14הפיצויים, חלים תנאי סעיף לגבי חלק מתשלומי 

הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל 
התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין 

 הפקדה מוגדרת. תגמולים מהוות תוכניות
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
       

 2,015  2,109  ,2412  הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
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 )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו -: 11באור 
 
 מוגדרת להטבה תוכניות .2

 
שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, החלק של תשלומי הפיצויים 

מטופל על ידי החברה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה 
 החברה מפקידה סכומים בקרנות פנסיה, בקופות גמל ובפוליסות ביטוח מתאימות.

 
 וי הוגן של נכסי תוכניתשינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשו א(

 
 2021שנת 

 
 

 
 
 

 -ו 2021, פורסם חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021לנובמבר,  18ביום 
. מאחר ושינוי גיל הפרישה 65, במסגרתו נקבע על העלאת גיל הפרישה לנשים באופן הדרגתי עד לגיל 2021 (, התשפ"ב2022

 .לדוח רווח כעלות שירות עבר נזקפה ,אלפי ש"ח 312 -השפעת השינוי בסך של כמהווה שינוי בתוכנית הטבה מוגדרת, 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

יתרה ליום 

1 בינואר, 

2021

עלות 

שירות 

שוטף  *(

הוצאות 

ריבית, 

נטו

סה"כ 

הוצאות 

שנזקפו 

לרווח 

או הפסד 

בתקופה

תשלומים 

מהתוכנית

תשואה 

על נכסי 

תוכנית 

)למעט 

סכומים 

שהוכרו 

בהוצאות 

ריבית 

נטו(

הפסד 

)רווח( 

אקטוארי 

בגין 

שינויים 

בהנחות 

הדמוגרפיות

הפסד 

)רווח( 

אקטוארי 

בגין 

שינויים 

בהנחות 

הפיננסיות

הפסד 

)רווח( 

אקטוארי 

בגין 

סטיות 

בניסיון

סה"כ 

השפעה 

על הפסד 

)רווח( 

כולל 

אחר 

בתקופה

הפקדות 

שהופקדו 

ע"י 

המעביד

יתרה 

ליום 31 

בדצמבר 

2021

התחייבויות 

 20,059         - 239 111 128           -         -(175) 1,065 453 612 18,930להטבה מוגדרת

שווי הוגן של נכסי 

 11,271 418 537         - 537           -         -        -      141      141       - 10,175התוכנית

התחייבות )נכס( 

נטו בגין הטבה 

 8,788(418)(298) 111(409)           -         -(175) 924 312 612 8,755מוגדרת

*( כולל עלות שרות עבר

הפסד )רווח( בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחרהוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
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 משך()ה בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו -: 11באור 
 

 )המשך( מוגדרת להטבה תוכניות .2
 

 )המשך( שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית א(
 

 2020שנת 
 

 
 

 
 נכסי התוכנית ב(

 
נכסי התוכנית כוללים קרן הטבות לעובד לזמן ארוך )קופות גמל לשכירים וקרנות פנסיה( וכן 

 פוליסות ביטוח מתאימות.
 

 העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרתההנחות  ג(
 

  2021  2020 
  % 
 2.5  .62  שיעור ההיוון )נומינלי(     

 3.0  3.1  שיעור ממוצע של עליית שכר צפויה

      
 זכאים ויתרות זכות -: 12באור 

 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 

 אלפי ש"ח   להלן ההרכב:
     

     והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת:התחייבויות לעובדים 
 2,409  2,487   שכר עובדים והוצאות נלוות   
 2,681  2,997  הפרשה לחופשה   

 2,601  2,172  ספקים ונותני שירותים
 1,476  2,014  הוצאות לשלם
 2,286  2,382  ממשלת ישראל
 -  1,332  החזר פרמיות 

       13,384  11,453 
  

יתרה ליום 

1 בינואר, 

2020

עלות 

שירות 

שוטף

הוצאות 

ריבית, 

נטו

סה"כ 

הוצאות 

שנזקפו 

לרווח 

או הפסד 

בתקופה

תשלומים 

מהתוכנית

תשואה 

על נכסי 

תוכנית 

)למעט 

סכומים 

שהוכרו 

בהוצאות 

ריבית 

נטו(

הפסד 

)רווח( 

אקטוארי 

בגין 

שינויים 

בהנחות 

הדמוגרפיות

הפסד 

)רווח( 

אקטוארי 

בגין 

שינויים 

בהנחות 

הפיננסיות

הפסד 

)רווח( 

אקטוארי 

בגין 

סטיות 

בניסיון

סה"כ 

השפעה 

על הפסד 

)רווח( 

כולל 

אחר 

בתקופה

הפקדות 

שהופקדו 

ע"י 

המעביד

יתרה 

ליום 31 

בדצמבר 

2020

התחייבויות 

 18,930         -(615)(426)(189)           -         -(254) 1,370 403 967 18,429להטבה מוגדרת

שווי הוגן של נכסי 

 10,175 455(120)         -(120)           -         -(158)      113      113       - 9,885התוכנית

התחייבות )נכס( 

נטו בגין הטבה 

 8,755(455)(495)(426)(69)           -         -(96) 1,257 290 967 8,544מוגדרת

הפסד )רווח( בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחרהוצאות שנזקפו לרווח או הפסד
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  התחייבויות בגין חכירה -: 13באור 
 
 להלן מועדי הפירעון של ההתחייבויות. הסכומים אינם כוללים מע"מ:  

 
 בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   

  2021  2020  2021  2020 
 **(אלפי ש"ח   *(אלפי ש"ח   
         

 5,178  5,343  5,014  4,890  שנה ראשונה
 5,178  5,343  4,908  4,487  שנה שניה

 5,178  5,343  4,981  4,553  שנה שלישית
 5,178  4,577  5,057  3,855  שנה רביעית

 4,096  50,224  4,054  46,629  שנה חמישית ואילך
         

 24,808  70,830  24,014  64,414  סך הכל 
  
 מהוונים. מועדי פרעון של סכומים*( 

 מהוונים.מועדי פרעון של סכומים בלתי **( 
 

 פרמיות שהורווחו בשייר -: 14באור 
 לשנה שהסתיימה  

 2021בדצמבר  31ביום  
   

 ברוטו
ביטוח  

 משנה
  

 שייר
 אלפי ש"ח  
       

 4  42,422  42,426  פרמיות בביטוח כללי
 -  (4,696)  (4,696)  שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה

       
 4  37,726  37,730  סך הכל פרמיות שהורווחו

      
 
 

 לשנה שהסתיימה  
 2020בדצמבר  31ביום  

   
 ברוטו

ביטוח  
 משנה

  
 שייר

 אלפי ש"ח  
       

 4  34,760  34,764  פרמיות בביטוח כללי
 1  (2,683)  (2,682)  שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה

       
 5  32,077  32,082  שהורווחוסך הכל פרמיות 

 
 לשנה שהסתיימה  

 2019בדצמבר  31ביום  
   

 ברוטו
ביטוח  

 משנה
  

 שייר
 אלפי ש"ח  
       

 6  4,773  4,779  פרמיות בביטוח כללי
 1  17,676  17,677  שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה

       
 7  22,449  22,456  סך הכל פרמיות שהורווחו
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 מהשקעות, נטו והכנסות מימון)הפסדים( רווחים  -: 15באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

       
רווחים )הפסדים( מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית הפרשי 

 הצמדה והפרשי שער בגין:
 

 
 

 
 

 
       

 3,401  (1,629)  1,624  נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד   
הכנסות מדיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים  

 בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 

4331, 
 

1,373  )* 
 

7151,  )* 
 רווח בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך 

 רווח והפסד ומנכסים אחרים   
 

139 
 

89 
 

158 
       

 5,274  (167)  3,196  סך הכל
       

 
 *( סווג מחדש. הוצאות הריבית בגין החכירה הוצגו בנפרד מרווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון.

 
 משירותי ניהולהכנסות  -: 16באור 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

       ההרכב:להלן 
 50,730  52,023  52,666  ניהול הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה       

 13,465  13,723  16,698  יחידת הרכש הממשלתי
 8,546  9,170  9,821  ניהול אגף הפרויקטים

 7,105  8,264  8,670  ניהול מערך רשות השקעות
 7,795  7,845  7,716  ניהול יחידת החוב הממשלתי

 6,644  5,966  6,426  ניהול מערך הלוואות ופקדונות
 4,975  2,734  2,335  ניהול סוכנות הנסיעות הממשלתית

 922  929  917  פרוק בנק החקלאות
 3,475  3,621  4,118  עמלות ניהול אחרות

       
  109,367  104,275  103,657 
       

 והנהלה וכלליותהוצאות תפעול  -: 17באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

       להלן ההרכב:
 54,530  54,755  56,358  שכר ונלוות       

 16,947  19,983  19,721  תפעול ותחזוקת מחשב
 8,482  10,185  11,646  יעוץ מקצועי ליחידות

 10,027  10,061  9,983  אחזקת משרד ושכר דירה
 2,541  2,342  2,414  אחזקת כלי רכב

 1,984  780  2,254  יעוץ עבור משרד האוצר
 1,197  1,285  1,253  צורכי משרד ושירותים
 973  968  1,073  ייעוץ מקצועי וביקורת

 2,820  1,743  2,315  אחרות
 99,501  102,102  107,017  סה"כ        
       

 הוצאות הנהלה וכלליות כוללות פחת והפחתות בסך 
 

9,797 
 

9,589 
 

9,055 
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 מסים על הכנסה -: 18באור 
 

 חוקי המס החלים על החברה א.
 

  כללי
. המס החל על הכנסות של 1975-החברה, הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח.
 

 שיעורי המס החלים על החברה ב.
  

 מס רווח.מ, מורכב ממס חברות וובכללם החברה ,וסדות כספייםמהמס הסטטוטורי החל על  .1
 
 הינם: 2019החברה החל משנת  ובכללם כספיים מוסדות על החלים הסטטוטוריים המס שיעורי .2

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח

שיעור מס 
כולל במוסדות 

 כספיים
  % 
       
  23.0  17.0  34.19 
 

 שומות מס סופיות ג.
 

 .2017לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
 

  הפסדורווח על  ותהכלולים בדוח )הטבת מס( מסים על הכנסה ד.
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

 1,926  1,325  1,376  מסים שוטפים

 1,315  (735)  456   מסים נדחיםמסים על ההכנסה )הטבת מס( 

 151   -  17  מסים בגין שנים קודמות
       
  1,849  590  3,392 

 
 אחר כולל רווח לסעיפי המתייחסים הכנסה על מסים ה.
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
       

אקטוארי בגין תוכניות להטבה  רווח )הפסד(
 מוגדרת

 
102 

 
169 

 
(507) 
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 )המשך( מסים על הכנסה -: 18באור 
 

 מסים נדחים .ו
 

 ההרכב:

  
הטבות 
  לעובדים

מכשירים 
 פיננסיים

רכוש קבוע  
ורכוש לא 

 סה"כ  מוחשי
 אלפי ש"ח  
         

 2,292  (761)   (658)  3,711  2019בדצמבר,  31ליום  ת נכס )התחייבות( מס נדחה יתר
          

 566  (281)   637  210  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד ורווח כולל אחר
 2,858  (1,042)   (21)  3,921  2020בדצמבר,  31ליום  ת נכס )התחייבות( מס נדחה יתר          
          

 (558)  (128)   (544)  114  כולל אחרשינויים אשר נזקפו לרווח והפסד ורווח 
 2,300  (1,170)   (565)  4,035  2021בדצמבר,  31ליום  ת נכס )התחייבות( מס נדחה יתר          

 
 מס תיאורטי .ז

 
בדוח  וההוצאות, הרווחים וההפסדים בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא

מסים על , לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייברווח או הפסד ורווח כולל אחר 
 ורווח כולל אחר: הפסד ואשנזקף בדוח רווח הכנסה 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020  2019 
 אלפי ש"ח  

       
 9,011  1,629  5,242  רווח לפני מסים על הכנסה

       
הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים שיעור המס 
 ( לעיל( 3)ראה ב )

  
34.19%  

 
34.19%  

 
34.19% 

       
 3,081  557  1,792  הסטטוטורי הכוללהמס  שיעורמס מחושב לפי 

       
במסים על הכנסה הנובעת מהגורמים )ירידה( עלייה 

 הבאים:
  

 
 

 
 

 167  56  67  בניכוי לצורכי מס הוצאות שאינן מותרות
 151  -  17  מסים בגין שנים קודמות

הפרשים במדידת נכסים והתחייבויות לצורכי מס 
 ולצורכי  הדוחות הכספיים והשפעות אחרות, נטו

  
(27)  

 
(23)  

 
(7) 

 3,392  590  1,849  מסים על הכנסה       
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  ניהול סיכונים    -: 19באור 
 

 כללי א. 
 

 :ידי החברה נחלקים לשני תחומי פעילות-השירותים הניתנים על 
 

 מתן כיסוי ביטוחי ביוזמת ממשלת ישראל  .1
 

אובדן ביטוח ו כיסוי ביטוחי בענפי ביטוח השקעות רוכשי דירות הדוח העניקה החברה בשנת
 שירותים אלו ניתנים לבקשת ממשלת ישראל.. רכוש

 
 עבור ממשלת ישראל וגופים בשליטתהמתן שירותי ניהול   . 2

 
החברה מנהלת פרויקטים ופעילויות שונות עבור ממשלת ישראל. בגין ניהול הפרויקטים 
והפעילויות כאמור מתוגמלת החברה בעיקר על בסיס עלות בתוספת מרווח, באופן שהיא איננה 

 .הנושאת בסיכון הגלום בפרויקט או בפעילות עצמ
  

 הבאים: לסיכוניםהחברה  את חושפותיל האמורות לע פעילויותה
 

 נכסיםהעתידיים של  הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומניםסיכון שוק הוא  -סיכוני שוק  .  1
כוללים, בין  שוק ניסיכומשינויים במחירי שוק.  ישתנו כתוצאהים והתחייבויות פיננסיות פיננסי
 חוץ. מטבעבמדד וב נים הנובעים משינויים בשערי הריבית,סיכוהיתר, 

 
 הסיכון שגורמים אשר קיבלו אשראי מהחברה יתקשו להחזירו. -סיכוני אשראי  .2

 
הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד  -סיכוני נזילות  . 3

 בהתחייבויותיה.
 

עויות אנוש והיעדר סיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים, ט -סיכונים תפעוליים  .4
 ובקרה נאותים. בדיקהתהליכי 

 
סיכון להפסד כתוצאה מאירוע ביטוחי שבו לחברה אין עתודות מספקות  -ביטוחיים  סיכונים . 5

 הו/או אי עמידה של מעמיד ערבות לחברה ו/או כתוצאה מאי עמידה של הממשלה בהתחייבויותי
הסכמי ביטוח משנה ם היא פועלת מגובה בכלפי החברה. ככלל, חשיפת החברה בענפי הביטוח בה

 כתבי שיפוי ו/או ערבות בנקאית.
 

סיכון לסנקציות משפטיות או רגולטוריות, הפסד כספי או פגיעה במוניטין, אשר  -סיכון ציות  .6
 החברה עלולה לספוג כתוצאה מאי ציות להוראות הדין.

 
 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים

 
הסיכונים של החברה מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה, תוך עמידה ניהול  מדיניות

 הדירקטוריון יעדיה העסקיים של החברה ועל איתנותה הפיננסית. הרגולטוריות ושמירה על בדרישות
 מסוימות לחשיפות הספציפית המדיניות את גם כמו, הסיכונים לניהול עקרונות יםמספקוועדותיו 
 סיכונים פיננסיים, סיכוני מערכות מידע, סיכונים תפעוליים וכד'. :כגון, לסיכונים

נושא באחריות לקביעת מדיניות  -הדירקטוריון האחת,  :רמות בשתי מתבצע הסיכונים ניהול ,בפועל
האחרת, הנהלת החברה בראשות כוללת לניהול הסיכונים, ולפיקוח על יישום המדיניות שנקבעה על ידו. 

חריות לביצוע ויישום המדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון ועומדת בחזית ניהול נושאת בא -המנכ"ל 
והן הסיכונים השוטפים, כל זאת בכדי לעמוד ביעדי  םהחשיפה הכוללת לסיכונים, הן הסיכונים הייחודיי

 החברה ובתוכניות העבודה שנקבעו. 
 

המסייעת הסיכונים  תמנהלחת, . האבשתי פונקציות מסייעותהדירקטוריון והנהלת החברה נתמכים 
בחירת מסייעת בגיבוש מדיניות כוללת לניהול סיכונים, גיבוש מתודולוגיה, נוהלי מעקב, דיווח ובקרה, ל

לניהול סיכונים  האחרת, צוות היגוי קוח כולל על ניהול הסיכונים בחברה.פי כלים ליישום המדיניות וכן
 לניהול הסיכוניםה יבוש מתודולוגיהמנכ"ל המסייע בג צוות היגוי מקצועי לניהול סיכונים בראשות -

אלו ובחינה תקופתית של מערך הנהלים  מדיניות כוללת לחשיפה לסיכוניםבגיבוש , המהותיים בחברה
 בנושא ניהול סיכונים לרבות: נהלי המעקב, הדיווח והבקרה.
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 חוקיותדרישות 
 

במסגרת ההוראות  הסיכונים נכללות ניהול לעניין החברה על החלות הרלוונטיות הרגולטוריות הדרישות
המפקח על הביטוח הדן בנושא "ניהול סיכונים", חוזר  בקודקס המאוחד של 10פרק  :הבאים והחוזרים

כולל חל על  2019עד שנת  .2012בנובמבר  7" מיום ישום תכנית לשעת חירום בחברות הממשלתיות"
ביוני   11מיום  סיכונים בחברות ממשלתיות" של רשות החברות הממשלתיות "ניהול בנושא החברה חוזר

פרסמה רשות החברות חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות. חוזר זה  2020בינואר  8. ביום 2009
 חברה שהינה מבטח.אינו חל על . החוזר 2009ביוני  11מבטל את חוזר ניהול הסיכונים מיום 

 
  סיכוני שוק ב. 

 
ים או פיננסי נכסיםהעתידיים של  הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומניםסיכון שוק הוא 

נים סיכוכוללים, בין היתר,  שוק ניסיכומשינויים במחירי שוק.  ישתנו כתוצאההתחייבויות פיננסיות 
 חוץ. מטבעבמדד ובבמחירי המניות, הנובעים משינויים בשערי הריבית, 

 
 ניתוחי רגישות לסיכוני שוק . 1
 

להלן ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינוי במשתנים אלה על הרווח )הפסד( לתקופה ועל 
ההכנסה הכוללת )הון(. ניתוח הרגישות הינו ביחס לנכסים הפיננסיים, נכון לכל מועד דיווח, 

ישות, מביא לידי ביטוי השפעות ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים קבועים. ניתוח הרג
 ישירות בלבד ללא השפעות משניות.

 
 2021בדצמבר  31ליום 

  שיעור הריבית   
השקעות במכשירים 

  הוניים 
שיעור השינוי במדד 

  המחירים לצרכן
שיעור השינוי בשע"ח של 

 מטבע חוץ
  1%+  1%-  10%+  10%-  1%+  1%-  10%+  10%- 
 אלפי ש"ח  
                 

 (91)  91  (378)  378  (739)  739  2,843  (843,2)  רווח )הפסד(
 (91)  91  (378)  378  (739)  739  2,843  (2,843)  רווח )הפסד( כולל 

 
 
 

 2020בדצמבר  31ליום 
 

  שיעור הריבית   
השקעות במכשירים 

  הוניים 
שיעור השינוי במדד 

  המחירים לצרכן
שיעור השינוי בשע"ח של 

 מטבע חוץ
  1%+  1%-  10%+  10%-  1%+  1%-  10%+  10%- 
 אלפי ש"ח  
                 

 (99)  99  (330)  330  (704)  704  3,438  (3,438)  רווח )הפסד(
 (99)  99  (330)  330  (704)  704  3,438  (3,438)  רווח )הפסד( כולל 
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 סיכון ריבית ישיר . 2 

 
או בתזרים  בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגןבית ישיר הינו הסיכון ששינוי יסיכון ר

הנכס או ההתחייבות. סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית המזומנים הנובע מ
במזומן. תוספת המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי 

 ריבית על שערי המניות.נכסים אחרים אבל לא באופן ישיר, כדוגמת השפעת שינוי ה
 

 לפי החשיפה לסיכוני ריבית: תלהלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויו
 בדצמבר 31ליום   

  2021  2020 
 אלפי ש"ח   

     נכסים עם סיכון ריבית ישיר
     

 64,771  69,109  נכסי חוב סחירים
 212  169  נכסי חוב שאינם סחירים
 12,476  11,932  *(מזומנים ושווי מזומנים 

     
 77,459  81,210  סה"כ

 442,73  ,484116  **(  נכסים ללא סיכון ריבית ישיר     
 150,901  694,197  סה"כ נכסים     

     
 -   -   התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

       התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר     
     

 15,558  20,254   התחייבויות ביטוחיות
 47,397  ,58686  אחרות

 87,946  90,854  הון 
     

  694,197  150,901 
     

 150,901  ,694197  סה"כ הון והתחייבויות
   

 
 *( נכסים שלא נלקחו בחשבון במבחני הרגישות הנוגעים לסיכוני שוק כאמור בסעיף לעיל.  
 ללא סיכון ריבית ישיר.**( נכסי ביטוח משנה נכללו בנכסים   
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 פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה . 3 

   

 בש"ח
 לא

  צמוד

בש"ח 
צמוד 
  למדד

במטבע 
 חוץ או

בהצמדה 
  אליו

פריטים 
לא 

כספיים 
 סה"כ  ואחרים

 אלפי ש"ח   
           2021בדצמבר,  31ליום 

 7,224  7,224  -   -   -   נכסים בלתי מוחשיים           
 2,300  2,300  -   -   -   נכסי מסים נדחים

 73,445  73,445  -   -   -   רכוש קבוע
 20,252  -   20,252  -   -   נכסי ביטוח משנה

 578  -   -   578  -   נכסי מיסים שוטפים
 5,293  1,743  1,332  -   2,218  חייבים ויתרות חובה

 1  -   -   -   1  פרמיות לגבייה
 69,109  -   -   35,043  34,066  נכסי חוב סחירים

 169  -   -   -   169  נכסי חוב שאינם סחירים
 1,660  -   532  -   1,128  מניות

 5,731  -   378  2,634  719,2  השקעות אחרות
 11,932  -   454  -   11,478  מזומניםמזומנים ושווי 

  84,712  22,948  38,255  51,779  סך הכל נכסים
197,83969

4 
           

 90,854  90,854  -   -   -   הון 
 20,254  -   20,252  2  -   התחייבויות ביטוחיות

התחייבויות בשל הטבות לעובדים,    
 8,788  8,788  -   -   -   נטו

 13,384  2,014  1,332  -   10,038  זכאים ויתרות זכות
 64,414  -   -   64,414  -   התחייבויות פיננסיות

 197,694  101,656  584,21  64,416  10,038  סך הכל התחייבויות והון
           

 -   (16,944)  ,3641  (26,161)  41,741  סך הכל חשיפה
           

           2020בדצמבר,  31ליום 
 8,309  8,309  -   -   -   נכסים בלתי מוחשיים           

 2,858  2,858  -   -   -   נכסי מסים נדחים
 34,216  34,216  -   -   -   רכוש קבוע

 15,556  -   15,556  -   -   נכסי ביטוח משנה
 715  -   -   715  -   נכסי מיסים שוטפים

 4,281  1,467  -   -   2,814  ויתרות חובה חייבים
 469  -   467   -   2  פרמיות לגבייה

 64,771  -   -   30,415  34,356  נכסי חוב סחירים
 212  -   -   -   212  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,347  -   508  -   839  מניות
 5,691  -   487  2,546  658,2  השקעות אחרות

 12,476  -   363  -   12,113  מזומנים ושווי מזומנים

 150,901  46,850  381,17  33,676  994,52  סך הכל נכסים
           

 87,946  87,946  -   -   -   הון 
 15,558  -   556,15  2  -   התחייבויות ביטוחיות

התחייבויות בשל הטבות לעובדים,    
 8,755  8,755  -   -   -   נטו

 2,708  -   -   -   2,708  דיבידנד מוצע לתשלום
 467  -   467   -   -   מבטחי משנה

 11,453  1,476  -   -   9,977  זכאים ויתרות זכות
 24,014  -   -   24,014  -   התחייבויות פיננסיות

 150,901  98,177  023,16  24,016  685,12  סך הכל התחייבויות והון
           

 -   (51,327)  1,358  9,660  40,309  סך הכל חשיפה
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 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במניות .4

 2021בדצמבר,  31ליום   

  

 נסחרות
 במדד

  הכל סך  ל"בחו  125 א"ת
% 
 כ"מסה

   אלפי ש"ח  
         

         ענף משק
         

 35.1  583  54   529  בנקים
 3.6  60  -   60  השקעות ואחזקות

 8.2  136  -   136  קלינטק
 4.3  71  -   71  תוכנה ואינטרנט

 48.8  810  478  332  אחר 
         

 100.0  1,660  532  1,128  סך הכל מניות
         

 

 2020בדצמבר,  31ליום   

  

 נסחרות
 במדד

  הכל סך  ל"בחו  125 א"ת
% 
 כ"מסה

   אלפי ש"ח  
         

         ענף משק
         

 19.7  265  -   265  בנקים
 5.2  70  -   70  השקעות ואחזקות

 9.8  132  -   132  קלינטק
 5.0  68  -   68  תוכנה ואינטרנט

 60.3  812  508  304  אחר 
         

 100.0  1,347  508  839  סך הכל מניות
         

 
  סיכוני נזילות ג.

 על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. נמוךסיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר 
 

תביעות לשלם החברה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש  חברת ביטוח .1
 .והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד

 
לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב מימוש נכסים  צורך אפשרייצוין, עם זאת, כי 

 שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם. ומכירתם במחיריםבאופן מהיר משמעותי 
 

בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח ) 88,432סך של  2021 בדצמבר 31ים של החברה, ליום מתוך יתרת הנכס .2
 אלפי ש"ח( הינם נכסים, הניתנים למימוש מיידי.   84,285 סך של 2020

 
על פי כללי ההשקעה על החברה להחזיק בנכסים נזילים )בהתאם להגדרתם בתקנות האמורות(  .3

י הון נדרש בשל נכסים שעל החברה להעמיד בגינם מההון הנדרש בניכו 30%-בסכום שלא יפחת מ
   הון עצמי נוסף לפי התקנות החדשות.
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 ניהול נכסים והתחייבויות
 

בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו. היות  ההחברה מנהלת את נכסיה והתחייבויותי
בדצמבר  31החברה בגין חוזי ביטוח כללי בשייר העצמי אינן מהותיות ומסתכמות ליום  תוהתחייבויו

אלפי ש"ח( לא הוצג מידע בגין מועדי  2-לסך של כ 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח )ליום  2-לסך של כ 2021
 הביטוחיות. תהפירעון של התחייבויו

 
  סיכונים ביטוחיים ד. 

 
 סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי

 
 הדוח בשנתלהלן תיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם החברה פעלה  .1

 
 :ביטוח השקעות רוכשי דירות

 
השקעות של רוכשי דירות אשר נבנו עבור הממשלה וחברות במסגרת זו עוסקת החברה בביטוח 

לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של  בהתאםממשלתיות או בהזמנתן ו/או נרכשו מהן 
. החברה קיבלה ערבות בנקאית מאת חברה חוק מכר דירות( -)להלן 1974-תשל"ההרוכשי דירות(, 

ממשלתית לשעבר בגין דירות בבעלותה שהחברה מבטחת. כמו כן, בהתאם להסכם בין המדינה 
חברה בגין פוליסות התחייבה המדינה לשפות את ה לשעבר בין החברה ובין חברה ממשלתית

 אותם הנפיקה עבור דירות שבבעלות המדינה.
 
 :יטוח רכושב

 
 , במסגרת זו מעניקה החברה לקרן הפנימית ביטוח לרכוש המכוסה באמצעות הקרן הפנימית

ביטוח לגשרים ומחלפים המוחזקים  2019ק והחל מחודש אוקטובר דל מלאיעבור  ביטוח
 ( להלן.4אה גם סעיף ה)רוהמנוהלים ע"י חברת נתיבי ישראל. 

 
 הערכה אקטוארית בביטוח כללי .2
 

)ה(  2הענפים בהם פועלת החברה אינם נדרשים להערכה אקטוארית. לפרטים נוספים ראה באור 
 לעיל.

 
 מידע בדבר סיכוני אשראי ה. 
 

 חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם .1
 2021בדצמבר  31ליום   

  סחירים *(  
שאינם 
 סה"כ  סחירים

 אלפי ש"ח  
       

 69,278  169  69,109  סך הכל נכסי חוב בארץ
 -  -  -  סך הכל נכסי חוב בחו"ל

 69,278  169  69,109  סך הכל נכסי חוב
 

 נכסי חוב סחירים מסווגים לקטגוריית נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. *(
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 )המשך( חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם .1
 

 2020בדצמבר  31ליום   

  סחירים *(  
שאינם 
 סה"כ  סחירים

 אלפי ש"ח  
       

 64,983  212  64,771  סך הכל נכסי חוב בארץ
 -  -  -  סך הכל נכסי חוב בחו"ל

 64,983  212  64,771  סך הכל נכסי חוב
 

 נכסי חוב סחירים מסווגים לקטגוריית נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. *(
 

 .להלן, פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים 2ראה גם סעיף 
 

 פרוט נכסים בחלוקה לדירוגים . 2
 
 נכסי חובא.   

 דירוג מקומי *(  
 2021בדצמבר,  31ליום   

  
AA 

  ומעלה
 לא 
 סה"כ  מדורג

 אלפי ש"ח  
       

       נכסי חוב בארץ
       

       נכסי חוב סחירים:
 69,109  -   69,109  אג"ח מדינה סחירות

       
 69,109  -   69,109  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

       
       נכסי חוב שאינם סחירים:

 169  169  -   הלוואות לעובדים
       

 169  169  -   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ
       

 69,278  169  69,109  סך הכל נכסי חוב בארץ
       

 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג   *(
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 )המשך( פרוט נכסים בחלוקה לדירוגים . 2
 
 )המשך( נכסי חובא.   

 דירוג מקומי *(  
 2020בדצמבר,  31ליום   

  
AA 

  ומעלה
 לא 
 סה"כ  מדורג

 אלפי ש"ח  
       

       נכסי חוב בארץ
       נכסי חוב סחירים:       

 64,771  -   64,771  אג"ח מדינה סחירות
       

 64,771  -   64,771  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ
       

       נכסי חוב שאינם סחירים:
 212  212  -   הלוואות לעובדים

       
 212  212  -   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

       
 64,983  212  64,771  סך הכל נכסי חוב בארץ

       
 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג   *(

 
 )בארץ(  סיכוני אשראי בגין נכסים אחריםב. 
 דירוג מקומי *(  
 2021בדצמבר  31  

  A  ומעלה  
BBB 
  Aעד 

 נמוך
 סה"כ  לא מדורג  BBB-מ

 אלפי ש"ח  
פרמיות לגביה, חייבים 
ויתרות חובה, למעט 

מבטחי משנה יתרות 
)**    1,065    -    -    2,897    3,962 

השקעות פיננסיות             
 3,870    3,870    -    -    -    אחרות

 11,932    -    -    -    11,932    מזומנים ושווי מזומנים            
 

 דירוג מקומי *(  
 2020בדצמבר  31  

  A  ומעלה  
BBB 
  Aעד 

 נמוך
 סה"כ  לא מדורג  BBB-מ

 אלפי ש"ח  
פרמיות לגביה, חייבים 
ויתרות חובה, למעט 
יתרות מבטחי משנה 

)**    2,814    -    -    1,469    4,283 
השקעות פיננסיות             

 3,681    3,681    -    -    -    אחרות
 12,476    -    -    -    12,476    מזומנים ושווי מזומנים            

 
 .+Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  *(

  לעניין יתרות מבטחי משנה, ראה מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה. **(



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 60ד  -

 )המשך( ניהול סיכונים    -: 19באור 
 

 )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי ה. 
 

 )המשך( בחלוקה לדירוגיםפרוט נכסים  . 2
 
 )בחו"ל(  סיכוני אשראי בגין נכסים אחריםג. 
 דירוג בינלאומי *(  
 2021בדצמבר  31  

  A  ומעלה  
BBB 
  Aעד 

 נמוך
 סה"כ  לא מדורג  BBB-מ

 אלפי ש"ח  
השקעות פיננסיות             

 1,861    1,861    -    -    -    אחרות
            
 בינלאומי *( דירוג  
 2020בדצמבר  31  

  A  ומעלה  
BBB 
  Aעד 

 נמוך
 סה"כ  לא מדורג  BBB-מ

 אלפי ש"ח  
השקעות פיננסיות             

 2,010    2,010    -    -    -    אחרות
           

 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  *(
 

 החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסיים סחירים ושאינם סחיריםפרוט  . 3
 

 2021בדצמבר,  31ליום   
 

 2020בדצמבר,  31ליום 

 אלפי ש"ח  
  % 

 מסך הכל
 

 אלפי ש"ח
  % 

 מסך הכל
         

         ענף משק
         

 0.3  212  0.2  169  הלוואות לעובדים -אחר 
         
  169  0.2  212  0.3 
         

 99.7  64,771  99.8  69,109  אג"ח מדינה
         

 100.0  64,983  100.0  69,278  סך הכל 
 

 ביטוח משנה . 4
 

מידע בדבר הסדרי ביטוח המשנה בביטוח אובדן רכוש  יםמקבלוהחשכ"ל, החברה  ןדירקטוריו
ביטוח לרכוש המכוסה  למדינהמעניקה החברה  בהבמסגרת עבור המדינה. ביטוח המשנה נרכש 

 .באמצעות הקרן הפנימית
 

, פטורה החברה המדינהאשר נערך בין החברה לבין , 1996 בפברואר 21בהתאם לכתב שיפוי מיום 
כפרונט(.  - מכל תשלום ומכל חבות שיחולו עליה בכל הקשור לכיסוי הנ"ל )כיסוי זה יוגדר להלן

הפטור יחול בכל עת, בכל תנאי ובכל מצב, יהא מצבן של חברות ביטוח המשנה אשר יהא. לחברה 
 אינה מקבלת עמלה ממבטחי המשנה. בענף זה, והיאאין מרווח 

 
ועבור ביטוח נכסי  דלק מלאיעבור  ביטוח ישראל למדינת החברה ניקהמעבנוסף לביטוח הנ"ל, 

 בחברות משנה ביטוח רכישת כנגד ניתן הביטוח. ת נתיבי ישראלמדינה המוחזקים באמצעות חבר

 . החברה של חבותה כל את המכסה ל"בחו עסקיהן שמרכז
  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 61ד  -

 )המשך( ניהול סיכונים    -: 19באור 
 

 )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי ה. 
 

 )המשך( ביטוח משנה . 4
 

. ביטוח הסדרי פי על מחבות פטור כתב, המדינה מאת, החברה קיבלה, 2019 בספטמבר 16 ביום
, 2014בינואר  29ומיום , 1996 בפברואר 21 מיום הפטור במכתב שנקבעו התנאים את מחיל זה פטור
 יחול הפטור. ל"הנ לכיסוי הקשור בכל עליה שיחולו חבות ומכל תשלום מכל החברה פטורה לפיו

 .יהא אשר המשנה ביטוח חברות של מצבן יהא, מצב ובכל תנאי בכל, עת בכל
 

בהתאם להנחיית המפקח קבע דירקטוריון החברה, אחת לשנה, מסגרות חשיפה מרביות למבטחי 
המשנה, עימם התקשרה ו/או תתקשר החברה, המבוססות על דירוגם הבינלאומי. חשיפות אלו 

כמו כן,  מנוהלות בחברה על ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן נפרד.
זרות בין מבטחי משנה שונים, והעיקריות שבהן הינן למבטחי משנה חשיפות החברה מפו

 המדורגים בדירוגים בינלאומיים גבוהים.
 

 מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה
 

 2021בדצמבר,  31ליום   
 

 

  

     

נכסי 
ביטוח 
 משנה

 

 

 
  

     
ביטוח 
 כללי

 
 

 קבוצת דירוג

 

  דירוג

סך 
הפרמיות 
למבטחי 
משנה 
 לשנת

 2021  

יתרות 
בחובה 
 )זכות(
  נטו

פרמיה 
שטרם 

הורווחה 
בביטוח  

 רכוש 

 

סה"כ 
 חשיפה

 )א(
 אלפי ש"ח    

 ומעלה AA דרוג 
 

  
      

 
 

Swiss Reinsurance  AA  6,585  319  3,453  3,772 
Munich Reinsurance  AA  3,243  191  6881,  8791, 

 2,532  2,385  147  ,7714    אחרים
           
    599,14  657  7,526  8,183 
           

           Aדרוג 
           

Lloyds       A   6,727  465  3,363  3,828 
AIG Global   A   5,573    -  2,462  4622, 

 7,111  6,901  210  15,523    אחרים
           
    27,823  675  726,12  13,401 
           

 21,584  252,20  1,332  42,422    הכל-סך
           

 
 הערות:

 
 כסי ביטוח משנה.יתרות בחובה )זכות( נטו בתוספת נסה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה:   )א(

תוך המרה לדרוג שנקבע ע"י חוזר  P&Sאו    Am Best דירוגההדירוג נקבע על ידי חברת   ב()
 המפקח.

 מיליוני ש"ח. 5,949-כ כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה הינה סך  ג()
לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה על   (ד)

מסך הפרמיות  10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על  10%
  .משנה לביטוח



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 )המשך( ניהול סיכונים    -: 19באור 
 

 )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי ה. 
 
 )המשך( ביטוח משנה . 4 

 
 )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  
 

 2020בדצמבר,  31ליום   
 

 

  

     

נכסי 
ביטוח 
 משנה

 

 

 
  

     
ביטוח 
 כללי

 
 

 קבוצת דירוג

 

  דירוג

סך 
הפרמיות 
למבטחי 
משנה 
 לשנת

 2020  

יתרות 
בחובה 
 )זכות(
  נטו

פרמיה 
שטרם 

הורווחה 
בביטוח  

 רכוש 

 

סה"כ 
 חשיפה

 )א(
 אלפי ש"ח    
           

 ומעלה AA דרוג 
 

  
      

 
 

Swiss Reinsurance  AA  4,847  -  1,988  1,988 
Berkshire Hathaway  AA  9813,  -  8231,  8231, 

 2,027  2,027  -  ,1164    אחרים
           
    944,12  -  5,838  5,838 
           

           Aדרוג 
           

Lloyds       A   009,7  (467)  3,179  2,712 
 6,539  6,539  -  807,14    אחרים

           
    816,21  (467)  718,9  9,251 
           

 15,089  15,556  (467)  34,760    הכל-סך
           

 
 הערות:

 
 יתרות בחובה )זכות( נטו בתוספת נכסי ביטוח משנה.סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה:   )א(

תוך המרה לדרוג שנקבע ע"י חוזר  P&Sאו    Am Best דירוגההדירוג נקבע על ידי חברת   ב()
 המפקח.

 מיליוני ש"ח. 6,122-כ רעידת אדמה הינהכל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע  סך  ג()
לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה על   (ד)

מסך הפרמיות  10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על  10%
  .משנה לביטוח



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( ניהול סיכונים    -: 19באור 
 

  גיאוגרפייםסיכונים  ו. 
 
 

 2021בדצמבר  31ליום 

  מדינה
אגרות חוב 
 קרנות סל  מניות  ממשלתיות

השקעות  
 אחרות *(

 סה"כ חשיפה 
 מאזנית

 אלפי ש"ח  
           

 86,208  12,101  3,870  1,128  69,109  ישראל
 5,801  5,801  -    -    -  בריטניה
 5,714  3,400  1,782  532  -  ארה"ב
 4,028  4,028  -    -    -  שוויץ

 1,976  1,976  -    -    -  גרמניה
 5,126  5,047  79    -    -  אחר

           
 108,853  32,353  5,731  1,660  69,109  הכל-סך
           

 
 

 2020בדצמבר  31ליום 

  מדינה
אגרות חוב 
 קרנות סל  מניות  ממשלתיות

השקעות  
 אחרות *(

 סה"כ חשיפה 
 מאזנית

 אלפי ש"ח  
           

 81,979  12,688  3,681  839  64,771  ישראל
 6,462  3,944  2,010  508  -  ארה"ב

 4,002  4,002  -    -    -  בריטניה
 3,026  3,026  -    -    -  שוויץ

 1,362  1,362  -    -    -  אוסטרליה
 3,222  3,222  -    -    -  אחר

           
 100,053  28,244  5,691  1,347  64,771  הכל-סך
           
השקעות פיננסיות אחרות שלא נכללו שווי מזומנים והשקעות אחרות כוללות נכסי ביטוח משנה, מזומנים ו *(

 בטורים האחרים.
 
 

 צדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין ו -:20באור 
 

והחברה הינה ממשלתית, מוגדרת מדינת ישראל כבעלת ענין. לחברה עסקאות, המבוצעות בדרך הואיל  א.
העסקים הרגילה עם גופים ממשלתיים, הכלולים או העשויים להיכלל בהגדרת "צדדים קשורים" ו"בעלי 

 ענין", וזאת בתוקף היותם קשורים לממשלת ישראל.
 

 עו לאחר תאריך המאזן.יתרות הכנסות לקבל מאת המדינה, נפרמרבית  ב.
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 64ד  -

 )המשך( צדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין ו -:20באור 
 

 
 יתרות של צדדים קשורים נכללו בדוחות על המצב הכספי בסעיפים הבאים:  ג.

 
 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

     חייבים ויתרות חובה:
 2,814  1,065  הכנסות לקבל מממשלת ישראל

     
     :זכאים ויתרות זכות

 2,286  ,3822  ממשלת ישראל
 
 

 הכנסות שנתקבלו מבעלי עניין: ד.
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה  ביום   
  2021  2020  2019 

 אלפי ש"ח  
       

 4,773  34,760  422,42  פרמיות ברוטו 
 103,657  104,275  367,109  הכנסות משירותי ניהול        
        

 
 הוצאות ששולמו לבעלי ענין: ה.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה  ביום   
  2021  2020  2019 

 אלפי ש"ח  
       

 867  805  469  *(  משכורות והוצאות נלוות למנכ"ל החברה 
  205  139  214  שכר לחברי דירקטוריון        

 
מנכ"ל החברה סיים את כהונתו  לעובד. הטבה שניתןהכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב ומס שכר שינוי בהפרשות, *( כולל 
 .2021ביולי  31ביום 

 
 
 שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה: ו.
  

פי דין. בהתאם לכך, קבעה -תקנות החברה מאפשרות שיפוי וביטוח של דירקטורים ונושאי משרה על 
מדיניות שיפוי והחליטה לבטח את אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה, והכל בכפוף  החברה

 להוראות הדין ולהגבלות נוספות. להלן פרוט ההוצאות לפי שנים:
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה  ביום   
  2021  2020  2019 

 אלפי ש"ח  
דירקטורים ונושאי סכום ההוצאה עבור ביטוח  

 משרה
 

221  81  59 
        

 
  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 )המשך( צדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין ו -:20באור 
 
 גילוי לעניין תגמולים: ז.
  

( של 2020-5-1דוחות כספיים ) -חשבונאות וכספים לחוזר  87הגילוי בסעיף זה ניתן בהתאם לסעיף  
כפי שהוכרו בדוחות הכספיים התגמולים שניתנו, בשנת הדוח, עלות . להלן 2020, בינואר 8הרשות מיום 

 לשנה זו:
  

 חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים בחברה: .1 
  

  תפקידיו בחברה   שם
היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 
בהון 
 החברה

עלות  
תגמולים 
בעבור 

 שכר
באלפי 
 ש"ח *(

 החברה תומזכיר תמשפטי צתיוע  לריסה קליימן             
 752  -  %100  ומפרקת מרצון של בנק החקלאות.

 731  -  %100  **(  סמנכ"ל כספים  מעוז שהרבני  

 641  -  %100  סמנכ"ל מערכות מידע  לילית לוי   
 641  -  %100  סמנכ"ל ביטוח  מיכל ששינסקי אביטל  

סמנכ"ל חשבונאות, בקרה ודיווח   בר ענתיטר  
 597  -  %100  ממשלתי ומנהלת הסיכונים של החברה.

שנכללו בדוחות הכספיים הפרשות מס שכר, לרבות הסכומים כוללים עלות העסקה  -שכר תגמולים בעבור עלות  *(                                  
 לעובד. הטבה שניתןכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב הו

 שימש גם כמנכ"ל בפועל. 2022במרס  5ועד  2021באוגוסט  1**( מיום 
 

 לעיל. 1ראה סעיף  -המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שלושת נושאי  .2 
ראה נתונים אודות שכר לחברי דירקטוריון  -לעיל  2-ו 1בעלי עניין אחרים, שלא נמנו בסעיפים  .3 

 בסעיף ה' לעיל. 
 

  התקשרויות -:21באור 
 

  שבשימושה בקרית שדה התעופה.  יםבגין המבנעם איירפורט סיטי, החברה קשורה בהסכם שכירות
החברה את תקופת השכירות בהתאם לאופציה שנקבעה בהסכם. בחודש  האריכה 2014בחודש נובמבר 

חתמה החברה על כתב הארכה להסכם השכירות בגין המבנה שבשימושה והאריכה את  2015ספטמבר 
על תוספת להסכם  חתמה החברה 2015. בחודש ספטמבר 2025 לחודש אוקטוברתקופת השכירות עד 

 חתמה 2021בחודש דצמבר . 2025בחודש אוקטובר השכירות הנ"ל בגין שכירת שטח נוסף, שתוקפה יפוג 
של כל קופת השכירות ת להסכם השכירות. בכתב הארכה נכללו: הארכת כתב הארכההחברה על 

ניתנו וסף נושכור  שטח , התווסף(2035לחודש אוקטובר שנים )עד  10-בהשטחים שבשימוש החברה 
של כל השטחים השכורים  שנים כל אחת, להארכת תקופת השכירות 5אופציות, בנות  2לחברה 

 .  שבשימושה
 
  הסכם שכירות בגין שכירת שטחים נוספים שבשימושה, חתמה על החברה  2019באפריל  14ביום

 . 2025 אוקטוברשתוקפו יפוג בחודש 
 
 ש"חמיליון  6.5-בסך של כ מסתכמיםות האמורים לעיל, , בגין כל הסכמי השכירהשנתיים דמי השכירות 

 .צמודים למדדו (2021בדצמבר  31)נכון ליום 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים

 

 - 66ד  -

 אירועים לאחר תאריך הדיווח -:22באור 
 

  מינה דירקטוריון החברה את מר עוזי שר כמנהל הכללי. המינוי אושר בהתאם  2021בספטמבר  13ביום
עבודתו  החל המנכ"ל את . בהתאם, 2022במרס  6ביום  1975 -להוראות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה 

 בחברה, ביום זה. 
 

 מתאריך הדוח  ,אלהעקב ירידות  .חלו ירידות שערים בשווקים הפיננסייםאחר תאריך הדוחות הכספיים ל
 מיליון 2.3-הסחיר בסכום שנאמד בכ ותהכספי ועד סמוך למועד אישורו, נרשם הפסד כולל מתיק ההשקע

 עשוי לקטון או לגדול בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. סכום זהש"ח לפני מס, 
 

  פנה החשב הכללי לחברה וביקש כי תנפיק לאל על פוליסות ביטוח בכפוף להיותה  2022במהלך חודש מרץ
בעלת רישיון לעסוק בביטוח כלי טייס לרבות אחריות כלפי צד ג' לסיכוני מלחמה בלבד. בהתאם להסדר, 

ת ובלתי מותנית, בלתי חוזר, ערבות מדינה, 2022במרץ  29לפני הנפקת הפוליסה, קיבלה החברה ביום 
 מיליארד דולר ארה"ב וזאת בהתאם לגובה התחייבות החברה בפוליסה.  2עד  בסך של

 
 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 ה'פרק 

 
 פרטים נוספים על החברה

 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 1ה  -

       
     ענבל חברה לביטוח בע"מ - שם החברה

       
     520031030 - החברותמספר החברה אצל רשם 

       
     03-9778000 - טלפון

       
     03-9778100 - פקסימיליה

       
     2021בדצמבר,  31 - תאריך הדוחות הכספיים

       
     2022 ,במרס 30 - תאריך הדוח

       
       
 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני המבטח
 

 דוח התקופתי.כפרק ב' של המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי ו דוח הדירקטוריון
 
 

 דוחות כספיים
 

הדוחות הכספיים המבוקרים בצירוף חוות דעת רואי החשבון מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי ומצורפים 
 דוח התקופתי.של ה ד'כפרק 

 
 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 2ה  -

 על הרווח הכולל רבעונייםתמצית דוחות 
 

 סך הכל   10-12/2021  7-9/2021  4-6/2021  1-3/2021 
 לא מבוקר 
 ש"ח -אלפי  
          

 37,730  8,815  10,189  9,553  9,173 פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי 

 37,726  8,814  10,188  9,552  9,172 משנה

          

 4  1  1  1  1 פרמיות שהורווחו בשייר
          

          רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 3,196  1,042  984  *)  880  *)  290  *) מימון

 109,367  28,755  26,500  27,097  27,015 הכנסות אחרות
          

 112,567  29,798  27,485  27,978  27,306 סך כל ההכנסות
          

 107,017  28,397  25,858  26,456  26,306 הוצאות תפעול והנהלה וכלליות

 308  72  72  *)  82  *)  82  *) בגין חכירה הוצאות מימון
          

 107,325  28,469  25,930  26,538  26,388 הוצאותסך כל 

          

 5,242  1,329  1,555  1,440  918 רווח לפני מסים על הכנסה
          

 1,849  493  551  501  304 מסים על הכנסה
          

 3,393  836  1,004  939  614 רווח נקי
          

          רווח כולל אחר:
          

רווח אקטוארי בגין תוכניות 
 298  298  -  -  - להטבה מוגדרת

מסים על הכנסה בגין רכיבים של 
 (102)  (102)  -  -  - רווח כולל אחר

          

 196  196  -  -  - כולל אחר, נטו רווחסך הכל 
          

 3,589  1,032  1,004  939  614 סך הכל רווח כולל

 
 
 

 *( סווג מחדש. הוצאות הריבית בגין החכירה הוצגו בנפרד מרווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון.
 
 
 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 3ה  -

  שימוש בתמורת ניירות ערך: ג' 10 תקנה
 

 מניות התאגיד אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך. אין.
 
 
 

  בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן -השקעות בחברות  : 11 תקנה
 

 אין.
 
 
 

 הדוח בשנתבת ובחברות קשורות  -שינויים בהשקעות בחברות  : 12 תקנה
 

 אין.
 
 
 

 הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן : 13 תקנה
 

 אין.
 
 
 

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו  :14 תקנה
 התאגידהעיקריים של 

 
 של התאגיד.העיקריים לתאריך המאזן מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיו  .אין

 
 
 

 מסחר בבורסה :20 תקנה
 

 מניות התאגיד אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך. אין.
 
 
 

 תגמולים לנושאי משרה בכירה :21 תקנה
 

דוחות ב 20ראה באור  -הדוח שנת בדירקטורים גמול לו תגמולים לנושאי משרה בכירהעלות הפרטים בדבר 
 הכספיים.

 
 
 

 עסקאות עם בעל שליטה :22 תקנה
 

 דוחות הכספיים.ב 20באור ראה 
 
 

סמוך ככל האפשר ה בחברה קשור או  בת -, בחברה בתאגידין ירים המוחזקים ע"י בעל ענימניות וני"ע המ :24 תקנה
 לתאריך הדוח

 
  אין.

 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 4ה  -

 הדירקטורים של התאגיד :26 תקנה
 
 017332271 ת.ז. יהלי רוטנברג שמו: (1)
    1974 שנת לידה: (2)
 , הר אדר.30האלה  מענו: (3)
    ישראלית הנתינות שלו: (4)
 אין. חברותו בוועדות הדירקטוריון: (5)
     לא דח"צ: (6)
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה  (7)

 :ןקשורה או בעל עניי
 

 לא
   

     17/03/21 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: (8)
 השכלה: ( 9)

 .מוסמךתואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים, רואה חשבון  
 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: ( 10)

 בזק, החשב הכללי. קבוצתלחשכ"ל, סמנכ"ל כספים ומנהל כספים ראשי סגן בכיר  
 .איןפירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:  ( 11)
    לא :אחר במבטח ןענייהאם הוא בן משפחה של בעל  (12)
   כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:האם הוא  (13)

 
 
 
 
 064562358 ת.ז. קליין יצחק שמו: (1)
    1953 שנת לידה: (2)
 , ירושלים.11הגדוד העברי  מענו: (3)
    ישראלית הנתינות שלו: (4)
 אכיפהומחשוב,  כספים, כוח אדם, אסטרטגיה חברותו בוועדות הדירקטוריון: (5)

 .מנהלית
     לא דח"צ: (6)
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה  (7)

 :ןאו בעל ענייקשורה 
 

 לא
   

    *( 30/12/13 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: (8)
 השכלה: ( 9)

 MA מנהל ציבורי, האוניברסיטה העברית ו- BA .כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית 
 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: ( 10)

 .CRSשל חברה  במשותף בעלים 
 .פיתוח בע"מ בחברת אמיליהדירקטור פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:  ( 11)
    לא :אחר במבטח ןענייהאם הוא בן משפחה של בעל  (12)
   כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:האם הוא  (13)

 
 

 .25/02/20*( מונה מחדש ביום 
 

 
 

 
 



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 5ה  -

 )המשך( של התאגידהדירקטורים  :26 תקנה
 
 014299119 ת.ז. אורית ברזילי שמו: (1)
    1970 שנת לידה: (2)
 , הרצליה.4מרטין בובר  מענו: (3)
    ישראלית הנתינות שלו: (4)
 השקעות, כספים, ביקורת ואכיפה מנהלית. חברותו בוועדות הדירקטוריון: (5)
     לא דח"צ: (6)
חברה בת, חברה האם הוא עובד של המבטח,  (7)

 :ןקשורה או בעל עניי
 

 לא
   

    *( 06/09/2015 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: (8)
 השכלה: רו"ח, תואר ראשון התמחות בחשבונאות ומימון, המכללה למנהל.  ( 9)
 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: ( 10)

 ( ושות'.AYR)עמר רייטר . שימשה כסמנכ"ל כספים במשרד עו"ד סופלנט-בכספים  סמנכ"ל 2018החל ממרץ  
 פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:  ( 11)

 כיום דירקטורית בסיירוס השקעות בע"מ, בליץ טכנולוגיות ובול מסחר.
    לא :אחר במבטח ןענייהאם הוא בן משפחה של בעל  (12)
   כן חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:בעל מומחיות האם הוא  (13)
 

 .24/02/22מונתה מחדש ביום *( 
 
 
 
 
 022347686 ת.ז. מאיר מנחם :שמו (1)
    1966 שנת לידה: (2)
 מודיעין 7יצחק רבין  מענו: (3)
    ישראלית הנתינות שלו: (4)
 וכספים. , קורונההשקעות, ביקורת חברותו בועדות הדירקטוריון: (5)
    כן דח"צ: (6)
 : לאןהאם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה קשורה או בעל עניי (7)
    *( 16/9/18 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: (8)
 השכלה: ( 9)

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, תואר שני במנהל עסקים )התמחות מימון(, שני התארים הנ"ל  
 רואה חשבון מוסמך, הכשרה כדירקטור מביה"ס ללימודי תאגידים ושוק ההון.באוניברסיטת בר אילן. 

 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: ( 10)
 בע"מ. תומר אנרגיהמנכ"ל  -08/2021 עד 2018
 יועץ פיננסי.  ועד היום 2016

 פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור: ( 11)
   לא מכהן בדירקטוריונים נוספים. 
 :  לא אחר במבטח ןענייהאם הוא בן משפחה של בעל  (12)
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: כןהאם הוא  (13)

  
 .4/11/21*( מונה מחדש ביום 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 6ה  -

 )המשך( הדירקטורים של התאגיד :26 תקנה
 

 
 022568570 ת.ז. מנשה רם שמו: (1)
    1966 שנת לידה: (2)
 , עשרת.10השקד  מענו: (3)
    ישראלית הנתינות שלו: (4)
 ., כוח אדםומחשוב כספים, אסטרטגיההשקעות,  חברותו בוועדות הדירקטוריון: (5)
     לא דח"צ: (6)
חברה בת, חברה קשורה  האם הוא עובד של המבטח (7)

 :ןאו בעל עניי
 

 לא
   

    *( 20/07/14 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: (8)
 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון(, רואה חשבון.השכלה:  ( 9)
 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: ( 10)

 שותף מייסד. -היום: אופטימום קפיטל ועד  -12/16
 מנכ"ל. -ועד היום: מרשמלו השקעות בע"מ  2009 
 אין  פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:  ( 11)
    לא :אחר במבטח ןענייהאם הוא בן משפחה של בעל  (12)
   כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:האם הוא  (13)

 
 

 .19/5/21מונה מחדש ביום *( 
 
 

 023478068 ת.ז. האלה ג'ראיסי סאלם שמו: (1)
    1969 שנת לידה: (2)
 , ירושלים.88הכפיר  מענו: (3)
    ישראלית הנתינות שלו: (4)
 השקעות, ביקורת, כח אדם, היגוי ואסטרטגיה. חברותו בוועדות הדירקטוריון: (5)
     לא דח"צ: (6)
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה  (7)

 :ןקשורה או בעל עניי
 

 לא
   

    17/08/14 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: (8)
 ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית. השכלה: תואר ( 9)
 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: ( 10)

 מנהלת כספים בעמותת סיכוי ועצמאית, בעלת משרד לראיית חשבון.  
 ".ירושלים ימקא הבינלאומית" מרכז תרבות וספורטפירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:  ( 11)
    לא :אחר במבטח ןענייהאם הוא בן משפחה של בעל  (12)
   כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:האם הוא  (13)

 
 .19/05/21מונתה מחדש ביום *( 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 7ה  -

 )המשך( הדירקטורים של התאגיד :26 תקנה
 
 53528808 ת.ז. עודד שמיר שמו: (1)
    1955 שנת לידה: (2)
 , רמת השרון.34בוסתנאי  מענו: (3)
    ישראלית הנתינות שלו: (4)
ביקורת, כספים, אסטרטגיה, היגוי מחשוב ואכיפה  חברותו בוועדות הדירקטוריון: (5)

 מינהלית.
     לא דח"צ: (6)
האם הוא עובד של המבטח, חברה בת, חברה  (7)

 :ןקשורה או בעל עניי
 

 לא
   

    4/4/21 כדירקטור:התאריך שבו החלה כהונתו  (8)
 השכלה: תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.  ( 9)
 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: ( 10)

 יו"ר דירקטוריון נתיבי ישראל 
 פירוט התאגידים האחרים בהם הוא משמש דירקטור:   ( 11)

קנזון, אגודת המים של עמק הירדן )יו"ר(, נמגן ושוער דור אלון, , 2021הסתיימה הכהונה בדצמבר  -מליסרון
 קרן השקעות פרטית בנדל"ן. -, דירקטור בתימורה השקעות )חברות פרטיות בבעלותו(

    לא :אחר במבטח ןענייהאם הוא בן משפחה של בעל  (12)
   כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:האם הוא  (13)
 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 8ה  -

 נושאי משרה בכירה של התאגיד א': 26 תקנה
 
 56062748 ת.ז. עוזי שר שמו (1)
    1959 שנת לידה (2)
 מנהל כללי. התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית. רואה חשבון, 
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

באגף החשב  אחראי על יחידת מרכב"הואחראי על חטיבת הנכסים , סגן בכיר לחשב הכללי, חשבונאי ראשי 
 . הכללי

 
 06/03/22 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)

 
 
 
 
 31484934 ת.ז. מעוז שהרבני שמו (1)
    1978 שנת לידה (2)
גם  שימש 5/3/22ועד יום  1/8/21והחל מיום  כספיםסמנכ"ל  התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)

 .כמנכ"ל בפועל
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 (MBA)ותואר שני במנהל עסקים MA) תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, תואר שני בכלכלה ) רואה חשבון, 
 מהאוניברסיטה העברית.

 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)
 גם כמנכ"ל בפועל.שימש  5/3/22ועד יום  1/8/21החל מיום  .בע"מענבל חברה לביטוח כספים סמנכ"ל  
 01/09/14 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 9ה  -

 )המשך( נושאי משרה בכירה של התאגיד א': 26 תקנה
 
 16790032 ת.ז. לריסה קליימן שמו (1)
    1955 שנת לידה (2)
נוסף  25/09/08. ביום החברה תזכירמו תמשפטיה צתיועה התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)

 -של בנק החקלאות לישראל בע"מ  מרצון תפקיד של מפרקת
חברה ממשלתית, הכל כמינוי מטעם המדינה באמצעות החשב 

 הכללי ובאישור דירקטוריון החברה. 
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 . למשפטים באוניברסיטה העברית הפקולטה תבוגרעו"ד,  
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

רוק ימשמשת כמפרקת בנק החקלאות לישראל בע"מ )בפ 25/09/08יועצת משפטית ומזכירת החברה ומיום  
 מטעם משרד האוצר. מרצון(

 02/04/03 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)
  

 059838219 ת.ז. אביטל -נסקי ימיכל שש שמו (1)
    1967 שנת לידה (2)
 סמנכ"ל ביטוח ומנהלת הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)

שימשה  28/03/18עד  מנהלת פעילות נכסים מ.י. בע"מ.ו
 כממונה על האכיפה והציות בחברה.

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)
 בו  ןענייאו בבעל 

 
 אין

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)
 ןענייאחר או של בעל 

 
 לא

 :השכלה (6)
 MBA  ,)במנהל עסקים )פלורידה ארה"בLLB ו- BA דין, לשכת עורכי הדין  עריכת, רישיון בפסיכולוגיה

 . בישראל
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

, מנהלת אגף הפרויקטים םסמנכ"ל פרויקטיחברת הנהלה,  -ענבל חברה לביטוח בע"מ  2017יוני  – 2012 
 . והממונה על האכיפה והציות מנהלת פעילות נכסים מ.י. בע"מהפרטי,  בשיתוף המגזר

"ל כסמנ – 2017, במקביל החל מיולי מנכ"ל בפועל -ענבל חברה לביטוח בע"מ  2017עד ספטמבר  2016נובמבר 
שימשה  28/03/18עד  ביטוח ומנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ומנהלת פעילות נכסים מ.י. בע"מ.

 כממונה על האכיפה והציות בחברה.
 19/04/09 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)

   

 
 058095498 ת.ז. ת לוייליל שמו (1)
    1963 שנת לידה (2)
 סמנכ"ל מערכות מידע התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 BSC  המחשב.במתמטיקה ומדעי 
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

 סמנכ"ל מערכות מידע של החברה.  
 26/4/15 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 10ה  -

 )המשך( נושאי משרה בכירה של התאגיד א': 26 תקנה
 

 028781961 ת.ז. ענת טרייבר שמו (1)
    1971 שנת לידה (2)
 מנהלת הסיכוניםו חשבונאות, בקרה ודיווח ממשלתיסמנכ"ל  התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)

 .של החברה
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 במשפטים.תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, רו"ח ותואר שני )מוסמך(  
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

 .של החברה וניםמנהלת הסיכאגף חשבונאות, בקרה ודיווח ממשלתי ו מנהלתסמנכ"ל ו 
 01/2010 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)

      
 
 027309483 ת.ז. שאול-איילת יוספאן שמו (1)
    1974 שנת לידה (2)
 סמנכ"ל ומנהלת אגף הפרויקטים  במבטח:התפקיד שהוא ממלא  (3)
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 תואר שני במנהל עסקים, תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה, שמאית מקרקעין. 
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

 סמנכ"ל ומנהלת אגף הפרויקטים בענבל . 2018סגנית מנהלת אגף הפרויקטים בענבל. החל מפברואר  
 02/2018 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)

      
 
 052350063 ת.ז. אורי אילן שמו (1)
    1954 שנת לידה (2)
 מבקר פנים התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 BA .בכלכלה וחשבונאות, רו"ח מוסמך 
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

 ציבוריות ואחרות.רו"ח, מבקר פנימי בחברות במשרד שותף  
 01/09/09 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)

      
 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 11ה  -

 )המשך( נושאי משרה בכירה של התאגיד א': 26 תקנה
 
 

 028992444 ת.ז. יריב נחמה שמו (1)
    1972 שנת לידה (2)
 מנכ"ל התפקיד שהוא ממלא במבטח: (3)
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של המבטח  (4)

 בו  ןענייאו בבעל 
 

 אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה  (5)

 ןענייאחר או של בעל 
 

 לא
 :השכלה (6)

 תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית. רואה חשבון, 
 עסקי בחמש השנים האחרונות: ניסיון (7)

והתשתיות למים  (PPPלחשב הכללי, מנהל חטיבת הזכיינות ), סגן בכיר ענבל חברה לביטוח בע"ממנכ"ל  
 חשמל ואנרגיה.

 *(  01/10/17 :התאריך שבו החלה כהונתו (8)
 

31/07/21סיים את תפקידו ב  (*  

 

 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 12ה  -

 רואה החשבון של התאגיד :27 תקנה
 

 , תל אביב.א' 144דרך מנחם בגין רחוב רר גבאי את קסירר קוסט פו
 

 בתזכיר או בתקנון של התאגידשינויים  :28 תקנה
 

 .לא היו
 

 המלצות והחלטות הדירקטוריון :29 תקנה
 

  )ב( בדוחות הכספיים.9ראה באור  -לפרטים אודות תשלום או הכרזת דיבידנד  -( 1)א()
 

 לא בוצע שינוי בהון הרשום או המונפק של החברה.  -( 2)א()
 

 התאגיד.לא בוצע שינוי בתקנון או בתזכיר של  - (3)א()
 

 אין.  - (4)א()
 

 אין.  - (5)א()
 

 לא בוצעה עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין החברה לבעל עניין בה.  - (6)א()
 
ם המפורטים ילא היו החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית בניגוד להמלצות הדירקטורים בעניינ  -    (ב)

 בתקנת משנה )א(.
 
. 1 :התקיימה אסיפה כללית מיוחדת. באסיפה התקבלו ההחלטות הבאות, 2021בנובמבר  4ביום   -    (ג)

. לאשר 2למנות את מר מאיר מנחם לכהן כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית; 
 רכישת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים.

 
 

 החלטות החברה א': 29 תקנה
 

 לחוק החברות. 255אישור החברה לפעולה בהתאם לסעיף לא אירעו מקרים המחייבים את   -  ( 1)

 כנ"ל.  -   (2)

 ( לחוק החברות.1)270 עיףלא היו עסקאות המחייבות אישורים מיוחדים לפי ס  -  ( 3)

החברה רכשה פוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של נושאי משרה אשר עמדה בתוקפה בשנת   -  ( 4)
 הדיווח.

 
 

  



 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 13ה  -

 2020בינואר  8הינו מידע נוסף ו/או משלים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום  הגילוי המובא בסעיף זה
 
 הון המניות .1

 

 בדוחות הכספיים.)א(  9ראה באור  -לפרטים אודות הון המניות הרשום והמונפק  .1.1
 

 :להלן מרשם בעלי המניות של החברה .1.2
 

 הון מוקצה שם בעל המניות
 1  היהלומים בע"מית יפתוח חברה לפתוח ומחקר תעש

 1 חברת גג למפעלי יצוא בע"מ
 1 ינאי חברה לביטוח השקעות בע"מ

 1 קווים חברת אניות בע"מ
 24,578,665 ישראל מדינת

 24,578,669 סך הכל   
 
 

 לחוזר 92בהתאם להוראות סעיף  בדבר הממונה על חופש המידעלהלן גילוי  .2
 

 לריסה קליימן, עו"דשמו:  2.1

 ומפרקת בנק החקלאות. ומזכירת החברהיועמ"ש  תפקיד: 2.2
 רחוב ערבה, קריית שדה התעופה. :פרטי התקשרות 2.3
 03-9778016טלפון:  2.4
 03-9778090: 'פקס 2.5
 larissak@inbal.co.ilדואר אלקטרוני:  2.6
 

 עלויות המטה .3
 

 בחוזר 100.2להלן גילוי בהתאם לסעיף  .3.1
 

 
 

וצאות הנהלה וכלליות שהוצגו בדוח רווח והפסד ובבאורים לדוחות הכספיים כוללים את כלל הוצאותיה ה .3.2
של החברה, לרבות ההוצאות המיוחסות לפעילויות השונות. בטבלה דלעיל, הוצגו עלויות המיוחסות למטה 

 החברה בלבד.

 

ומשאבי  כספים, לשכה משפטיתף האגהנהלת החברה, שהוצגו דלעיל, נכללו עלויות  שכר העובדים בעלויות .3.3
  .ותבעלויות היועצים נכללו העלויות בגין מבקר פנים, רואה החשבון המבקר, יעוץ משפטי ועלויות אחר אנוש.

mailto:larissak@inbal.co.il


 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 החברה פרטים נוספים על

 

 - 14ה  -

 2020בינואר  8הגילוי המובא בסעיף זה הינו מידע נוסף ו/או משלים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום 
 

 יעילות החברה .4
 

המקצועיים הניתנים על ידי החברה עומדים בסטנדרטים מקצועיים ועסקיים המקובלים בענפים השירותים 
המקבילים לה במגזר הפרטי והציבורי. השירות הניתן על ידי החברה ניתן בעלויות תפעול נמוכות מהמקובל 

ת ישראל( על כל במגזרים הנ"ל. עלויות התפעול הנ"ל מוכתבות לחברה על ידי הלקוח היחיד של החברה  )ממשל
 המשתמע מכך.

 
 לחוזר 94סעיף הוראות בהתאם ל המלצות והחלטות דירקטוריםלהלן גילוי בדבר  .5

 

 )ב( בדוחות הכספיים. 9ראה באור  -דיבידנד והכרזת תשלום לפרטים אודות  .5.1

 לא נרשם שינוי בהון המניות של החברה. .5.2

 לא בוצע שינוי בתזכיר או בתקנון החברה. .5.3

 ך בני פידיון.לא נפדו ניירות ער .5.4

 לא בוצע פדיון מוקדם של איגרות חוב .5.5

 לא בוצעה עסקה שאינה בהתאם לתנאי שוק בין החברה לבין בעל עניין בה.  .5.6
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 פרק ו'
 

 - הצהרת אקטואר -
 



 

 - 1 ו -

 הצהרת האקטואר

 

 31החברה( להעריך את התחייבויותיה בגין יחסי עובד מעביד ליום  -התבקשתי על ידי ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן

 חוות הדעת(, בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות וכללי חשבונאות מקובלים בישראל. -)להלן 2021בדצמבר 

 

 אני מצהיר בזאת בקשר לחוות הדעת כדלקמן:

 

ם עסקיים או אחרים עם החברה, חברות קשורות שלה ובעלי עניין בה או עם בן משפחה של מי אין לי קשרי . 1

 מהם, מלבד עריכת חוות הדעת.

 עבודתי כאקטואר חיצוני של החברה אינה יוצרת לי ניגוד עניינים. . 2

י מסכים כי היא ואנ 2021בדצמבר  31ידוע לי כי חוות הדעת נערכת לצורך הדוחות הכספיים של החברה ליום  . 3

 תיכלל בהם.

לצורך עריכת חוות הדעת הסתמכתי על נתונים אשר נמסרו לי על ידי החברה. בקשותיי לקבלת מידע ונתונים  . 4

 נענו בצורה מספקת לצורך עריכתה.

 במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. .5

 ו אותי בעבודתי והמפורטות בחוות הדעת נקבעו על ידי החברה.ההנחות האקטואריות ששימש .6

לעיל, הגעתי לידי מסקנה כי הם סבירים, הולמים  6עד  4לאחר שבחנתי את הנתונים וההנחות הנזכרים בסעיפים  .7

 ומספקים, וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך עריכת חוות הדעת.

עובד מעביד נקבעו ויושמו על ידי, לפי מיטב ניסיוני המקצועי, השיטות לביצוע הערכת ההתחייבויות בגין יחסי  .8

בהתאם לכללים אקטואריים מקובלים, חוזרי רשות החברות הממשלתיות ולתקינה החשבונאית החלה על 

 החברה.

למיטב ידיעתי, ההערכה האקטוארית שנכללה בחוות דעתי, משקפת את ההתחייבויות של החברה בגין יחסי  .9

 .2021בדצמבר  31עובד מעביד ליום 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


