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 1 �א 

    �1998199819981998 � � � דוח זה נער� בהתא� לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי די� וחשבו�), התשנ"חדוח זה נער� בהתא� לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי די� וחשבו�), התשנ"חדוח זה נער� בהתא� לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי די� וחשבו�), התשנ"חדוח זה נער� בהתא� לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי די� וחשבו�), התשנ"ח
    2010201020102010����1111����4444, מס' , מס' , מס' , מס' 2007200720072007����1111����1111מס' מס' מס' מס'     שוק ההו�, ביטוח וחיסכו�שוק ההו�, ביטוח וחיסכו�שוק ההו�, ביטוח וחיסכו�שוק ההו�, ביטוח וחיסכו�    רשותרשותרשותרשותלחוזרי הממונה על לחוזרי הממונה על לחוזרי הממונה על לחוזרי הממונה על ובהתא� ובהתא� ובהתא� ובהתא� 

, אשר החילו את תקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� , אשר החילו את תקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� , אשר החילו את תקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� , אשר החילו את תקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� 2016201620162016����1111����24242424מס' מס' מס' מס'     2014201420142014����1111����13131313מס' מס' מס' מס' 
, על מבטחי�, בשינויי� המתחייבי� , על מבטחי�, בשינויי� המתחייבי� , על מבטחי�, בשינויי� המתחייבי� , על מבטחי�, בשינויי� המתחייבי� ל�: "תקנות ניירות ער�")ל�: "תקנות ניירות ער�")ל�: "תקנות ניירות ער�")ל�: "תקנות ניירות ער�")(לה(לה(לה(לה    �1970197019701970 � � � ומידיי�), התש"לומידיי�), התש"לומידיי�), התש"לומידיי�), התש"ל

מאופי פעילות�, לעיתי�, תו� קביעת פירוט שונה מהנדרש לפי התקנות האמורות, וכ� מאופי פעילות�, לעיתי�, תו� קביעת פירוט שונה מהנדרש לפי התקנות האמורות, וכ� מאופי פעילות�, לעיתי�, תו� קביעת פירוט שונה מהנדרש לפי התקנות האמורות, וכ� מאופי פעילות�, לעיתי�, תו� קביעת פירוט שונה מהנדרש לפי התקנות האמורות, וכ� 
        מעת לעת. מעת לעת. מעת לעת. מעת לעת.     ,,,,הממונההממונההממונההממונהבהתא� לחוזרי� נוספי� שפורסמו על ידי בהתא� לחוזרי� נוספי� שפורסמו על ידי בהתא� לחוזרי� נוספי� שפורסמו על ידי בהתא� לחוזרי� נוספי� שפורסמו על ידי 

המלאי� המלאי� המלאי� המלאי� פרק זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויי� ביטוחיי�. התנאי� פרק זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויי� ביטוחיי�. התנאי� פרק זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויי� ביטוחיי�. התנאי� פרק זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויי� ביטוחיי�. התנאי� 
        והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח ו/או תקנו�, לפי העניי�.והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח ו/או תקנו�, לפי העניי�.והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח ו/או תקנו�, לפי העניי�.והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח ו/או תקנו�, לפי העניי�.

        יש לקרוא את הדוח התקופתי, על כל חלקיו, כמקשה אחת.יש לקרוא את הדוח התקופתי, על כל חלקיו, כמקשה אחת.יש לקרוא את הדוח התקופתי, על כל חלקיו, כמקשה אחת.יש לקרוא את הדוח התקופתי, על כל חלקיו, כמקשה אחת.

  הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

למע� הנוחיות, בפרק זה, תהיינה לקיצורי� הבאי�, המשמעות הרשומה לציד�, אלא א� כ� 
  צוי� במפורש אחרת:

            כלליכלליכלליכללי

  בע"מ; ביטוחמנורה מבטחי�  � " החברההחברההחברההחברה"

  החברה והחברות שבשליטתה, במישרי� או בעקיפי�; �" הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה"

  מנורה מבטחי� גיוס הו� בע"מ; �  "גיוס הו�גיוס הו�גיוס הו�גיוס הו�מבטחי� מבטחי� מבטחי� מבטחי� מנורה מנורה מנורה מנורה "

 החזקותהא�, מנורה מבטחי�  החברה � " הא�הא�הא�הא�    החברההחברההחברההחברה/או "ו" החזקותהחזקותהחזקותהחזקותמנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� "
  בע"מ;

סתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל מנורה מבטחי� וה �" מנורה מבטחי� מהנדסי�מנורה מבטחי� מהנדסי�מנורה מבטחי� מהנדסי�מנורה מבטחי� מהנדסי�"
  בע"מ;

  בע"מ; וגמלמנורה מבטחי� פנסיה  � "מנורה מבטחי� פנסיה וגמלמנורה מבטחי� פנסיה וגמלמנורה מבטחי� פנסיה וגמלמנורה מבטחי� פנסיה וגמל"

        "מ;בע) 2005( חיי� לביטוח סוכנות אורות    � � � � " אורותאורותאורותאורותאו "" אורותאורותאורותאורות    סוכנותסוכנותסוכנותסוכנות"

 ,מנורה מבטחי� החזקות בע"מ והחברות הבנות שבשליטתה �" מבטחי�מבטחי�מבטחי�מבטחי�    מנורהמנורהמנורהמנורה    קבוצתקבוצתקבוצתקבוצת"
  במישרי� או בעקיפי�;

שומרה חברה לביטוח בע"מ והחברות שבשליטתה, אלא א� כ� משתמע או צוי�  � " שומרהשומרהשומרהשומרה"
  במפורש אחרת;

        מונחי�מונחי�מונחי�מונחי�

לא סחירות בעלות תשואה  ,חוב ממשלתיות צמודות למדד�איגרות �" תתתתוווומיועדמיועדמיועדמיועד    חובחובחובחוב    תתתתוווואיגראיגראיגראיגר"
  מובטחת המונפקות לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח;

  מבטח וחברה מנהלת; �" גו' מוסדיגו' מוסדיגו' מוסדיגו' מוסדי"

שעל המבוטח לשל� למבטח בהתא� לתנאי הפוליסה הסכו�  �" פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה" ,"ביטוחביטוחביטוחביטוחדמי דמי דמי דמי "
  ;דמי� לרבות

הסכו� שמשל� עמית (שכיר, עצמאי ומעסיק) בקר� פנסיה או עמית בקופת  � " דמי גמולי�דמי גמולי�דמי גמולי�דמי גמולי�"
  גמל עבור הביטוח הפנסיוני או החיסכו� בקופת הגמל, לפי העניי�; 

  ;2016בדצמבר  31רי� של החברה ליו� הדוחות הכספיי� המבוק �" הדוחות הכספיי�הדוחות הכספיי�הדוחות הכספיי�הדוחות הכספיי�"

  שוק ההו�, ביטוח וחיסכו�, כהגדרתו בחוק הפיקוח; רשותהממונה על  �" הממונההממונההממונההממונה"

  באמצעות איגרות חוב מיועדות; שלא הקבוצההשקעות של נכסי  �" חופשיותחופשיותחופשיותחופשיותהשקעות השקעות השקעות השקעות "

 חברה המנהלת קר� פנסיה או קופות גמל אשר קיבלה רישיו� לכ�, בהתא� � " מנהלתמנהלתמנהלתמנהלתחברה חברה חברה חברה "
  ;�2005לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל), התשס"ה

  חוזרי�, ניירות עמדה והבהרות המתפרסמי� על ידי הממונה; � "     הממונההממונההממונההממונהחוזרי חוזרי חוזרי חוזרי "

  ;�1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד �" חוק ביטוח בריאות ממלכתיחוק ביטוח בריאות ממלכתיחוק ביטוח בריאות ממלכתיחוק ביטוח בריאות ממלכתי"

0, שיווק ומערכת סליקה חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ייעו � " חוק הייעו0 הפנסיוניחוק הייעו0 הפנסיוניחוק הייעו0 הפנסיוניחוק הייעו0 הפנסיוני"
  ;�2005פנסיוניי�), התשס"ה



  

 2 �א 

  ;�1999חוק החברות, התשנ"ט �" חוק החברותחוק החברותחוק החברותחוק החברות"

  ;�1981חוק חוזה הביטוח, התשמ"א � " חוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוח"

  ;�1981 חוק הפיקוח על שירותי� פיננסי� (ביטוח), התשמ"א �" חוק הפיקוחחוק הפיקוחחוק הפיקוחחוק הפיקוח"

"�  ;�1968חוק ניירות ער�, התשכ"ח �" חוק ניירות ער�חוק ניירות ער�חוק ניירות ער�חוק ניירות ער

  ;�1975חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�, התשל"ה �" "ד"ד"ד"דהפלתהפלתהפלתהפלת    חוקחוקחוקחוק"

  ;�2005חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל), התשס"ה �" חוק קופות הגמלחוק קופות הגמלחוק קופות הגמלחוק קופות הגמל"

תהלי� אישור הצעת הביטוח ופעולת תמחור הפוליסה המבוצעת, בי� היתר,  � "חיתו�חיתו�חיתו�חיתו�"
  בעזרת הנחות אקטואריות;

  ;הפנסיוניהייעו0  חוקבכהגדרתו  �  "פנסיוניפנסיוניפנסיוניפנסיונימוצר מוצר מוצר מוצר "

  פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; �" הפקודההפקודההפקודההפקודה" או "פקודת מס הכנסהפקודת מס הכנסהפקודת מס הכנסהפקודת מס הכנסה"

  ;הדוח לשנת המתייחסת פרמיה �" שהורווחהשהורווחהשהורווחהשהורווחה    פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה"

  בחוק הפיקוח;, כהגדרתה ביטוח וחיסכו� רשות שוק ההו� � "שוק ההו�שוק ההו�שוק ההו�שוק ההו�    רשותרשותרשותרשות"

  משנה; יתרת סיכו� המוטלת על המבטח לאחר העברת חלק מהסיכו� למבטח � " שיירשיירשיירשייר"

(דרכי השקעת ההו�  )ביטוחשירותי� פיננסיי� (תקנות הפיקוח על  �" תקנות דרכי ההשקעהתקנות דרכי ההשקעהתקנות דרכי ההשקעהתקנות דרכי ההשקעה"
  ;�2001 והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א

הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (כללי השקעה  תקנות    � � � � כללי השקעה" כללי השקעה" כללי השקעה" כללי השקעה"     תקנותתקנותתקנותתקנות""""
  ;�2012 החלי� על גופי� מוסדיי�), התשע"ב

(הו� עצמי  )ביטוח( שירותי� פיננסיי� תקנות הפיקוח על �" קנות ההו� המינימאליקנות ההו� המינימאליקנות ההו� המינימאליקנות ההו� המינימאליתתתת"
  ;�1998מינימאלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח

תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)(חישוב עתודות ביטוח  �" תקנות החישובתקנות החישובתקנות החישובתקנות החישוב"
  ;�2013בביטוח כללי), התשע"ג

� עסקי ביטוח (פרטי די� וחשבו�), התשנ"חתקנות הפיקוח על  � " תקנות פרטי די� וחשבו�תקנות פרטי די� וחשבו�תקנות פרטי די� וחשבו�תקנות פרטי די� וחשבו�"
1998;  

� תקנות מס הכנסה (כללי� לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד �" תקנות קופות הגמלתקנות קופות הגמלתקנות קופות הגמלתקנות קופות הגמל"
1964;  

""""S&P "�  בינלאומית החברת דירוג אשראיStandard & Poor's.  
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        תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגידתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגידתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגידתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד .1

הינה חברת ביטוח הפעילה בכל תחומי ") החברההחברההחברההחברהמנורה מבטחי� ביטוח בע"מ (להל�: "
וביטוח  וחיסכו� ארו� טווח ביטוח כללי, ביטוח חיי� � הביטוח העיקריי� בישראל 

  חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל. בריאות, והיא נמנית על

        פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 1.1

 רהמנוהא� של החברה,  החברהנתאגדה בישראל (פלשתינה)  1935 בשנת 1.1.1
מבטחי� החזקות, בש� משרד לאחריות כללית בע"מ, וזאת כחברה פרטית 
 שעיסוקה בענפי הביטוח השוני�, בש� משרד לאחריות כללית בע"מ.

 לדוח 7אודות בעלי השליטה בקבוצת מנורה מבטחי� ראה סעי'  לפרטי�
  ....)""""נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�    פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�    דוחדוחדוחדוח""""    (להל�: נוספי� פרטי�

, בוצע הלי� של פיצול עסקי הביטוח של החברה הא�, כ� 1998בשנת  1.1.2
כחברה פרטית בש� בני  1995שהועברו אל החברה, אשר נתאגדה בשנת 

) בע"מ. לאחר מספר שינויי ש�, במהל� השני�, שינתה 1995ראוב� יזמי� (
 את שמה, לשמה הנוכחי. 2006בשנת 

  

        תרשי� מבנה אחזקות הקבוצה תרשי� מבנה אחזקות הקבוצה תרשי� מבנה אחזקות הקבוצה תרשי� מבנה אחזקות הקבוצה  1.2

 31 ליו�נכו� י של מבנה האחזקות העיקריות של הקבוצה, להל� תרשי� סכמט
רשימה של החברות המוחזקות המהותיות של החברה מפורטת . 2016 בדצמבר

לדוח פרטי� לתקנות ניירות ער�  11בחלק הרביעי לדוח התקופתי, במסגרת תקנה 
  נוספי�. 
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            תחומי פעילותתחומי פעילותתחומי פעילותתחומי פעילות 1.3

        עוסקת בתחומי הפעילות הבאי�:עוסקת בתחומי הפעילות הבאי�:עוסקת בתחומי הפעילות הבאי�:עוסקת בתחומי הפעילות הבאי�:    החברההחברההחברההחברה

סכו� ארו� הטווח יביטוח החיי� וח תחו�: : : : וחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווח    חיי�חיי�חיי�חיי�ביטוח ביטוח ביטוח ביטוח  1.3.1
פנסיוני לטווח ארו�  לרבותלמבוטחי�/עמיתי� אפשרות לחיסכו�  מעניק

פעמית בהגיע המבוטח/עמית לגיל הרלבנטי) �(פנסיית זקנה או משיכה חד
 מהמוצרי� ג� כיסוי לאירועי� ביטוחיי� בחלק"), וכ� חיסכו�חיסכו�חיסכו�חיסכו�(להל�: "

, כגו�: אובד� כושר עבודה, נכות הפרט חיי במהל� שוני�הנובעי� מסיכוני� 
"). לפרטי� ריסקריסקריסקריסק) (להל�: "עיתי כתשלו� ובי� פעמי חד כתשלו�(בי�  ומוות

        להל�.  2  פרקאודות הפעילות בתחו� זה ראה 

        :הבאי� הפעילות תחומיאת  כוללתבביטוח כללי  הפעילות: : : : כלליכלליכלליכללי    ביטוחביטוחביטוחביטוח 1.3.2

 ביטוח פקודת פי עלזה הינו ביטוח סטטוטורי,  ביטוח ::::ביטוח רכב חובהביטוח רכב חובהביטוח רכב חובהביטוח רכב חובה
"). מנועימנועימנועימנועי    רכברכברכברכב    ביטוחביטוחביטוחביטוח    פקודתפקודתפקודתפקודת(להל�: " �1970"להתש], חדש[נוסח  מנועי רכב

 ה� בה חבות מפני, בו ולנוהג רכב לבעל ביטוחי כיסוי מעניק זה ביטוח
ומפני כל חבות אחרת, שה� עלולי� לחוב  הפלת"ד חוק לפי לחוב עלולי�

בשל נזק גו' שנגר� לנהג הרכב, לנוסעי� בו או להולכי הרגל שנפגעו 
 כל מחויב שבו ביטוח הינוכתוצאה משימוש ברכב מנועי. ביטוח רכב חובה 

. לפרטי� אודות מנועי ברכב, ישתמש אחר שאד� הגור� או המשתמש אד�
   להל�. 3        פרקראה  זה תחו�ב הפעילות

כיסוי ביטוחי לאבד� או נזק של כלי רכב  כוללזה  ביטוח ::::ביטוח רכב רכושביטוח רכב רכושביטוח רכב רכושביטוח רכב רכוש
על ידי  שלישימבוטחי� ולחבות המבוטחי� בגי� נזקי רכוש שנגרמו לצד 

כלי הרכב המבוטחי�. נית� לרכוש כיסוי לחבות כלפי צד שלישי בלבד או 
  פרקראה  זה תחו�ב הפעילותבשילוב ע� כיסויי� נוספי�. לפרטי� אודות 

   להל�. 4 

 הביטוח ענפי יתרבהחברה פעילות  את כולל זה תחו�: : : : אחראחראחראחר    כלליכלליכלליכללי    ביטוחביטוחביטוחביטוח
. רכוש רכב ביטוח או חובה רכב ביטוח בענפי נכללי� שאינ�, הכללי

ביטוח ו ביטוח חבויות � ענפי� עיקריי� פועלת בשני חברה, הבתחו� זה
� אינו בה פעילותהאשר היק' נוספי�, ענפי ביטוח כללי וכ� ב רכוש,

   להל�.5   פרקראה  זה תחו�הפעילות בלפרטי� אודות  .מהותי

 לטווח הבריאות בענפי החברה פעילות את כולל זה תחו�: תתתתבריאובריאובריאובריאו    ביטוחביטוחביטוחביטוח 1.3.3
�, סיעודי ביטוח, שיניי� ביטוחי, ואשפוז מחלות ביטוח ובכלל�, ארו

 ביטוח יסותוכ� פול קשות מחלות וביטוח) ארו�(טווח  אישיות תאונות
, ביטוח נסיעות לחו"ל מחלה דמיביטוח  � שנה עד שלקצר,  לטווח בריאות

 ראהזה תחו� ב הפעילותאודות  לפרטי�וביטוח עובדי� זרי� ותיירי�. 
            להל�. 6  פרק

 של האחזקות מבנה בתרשי� כמפורט ביטוח בסוכנות החברה מחזיקהכ�,  כמו
  .הקבוצה

יעשה בנפרד, למעט בענייני� הנוגעי� לכלל  החברהתיאור תחומי הפעילות של 
  להל�.  7    מסגרת סעי' , אשר יתוארו יחדיו, בהחברהתחומי הפעילות של 

להוראות הדי� החלות על מבטחי�, לרבות חוק  פי�כפומי הפעילות דלעיל, תחו
, כפי ממונהההפיקוח וחוק חוזה הביטוח, והתקנות שהוצאו על פיה� וכ� להוראות 

  שמתפרסמות מעת לעת.

  להל�. 7.1.1 ראה סעי'  על תחומי הפעילות,חלות למגבלות החקיקה המרכזיות ה

        השקעות בהו� התאגיד ועסקאות במניותיוהשקעות בהו� התאגיד ועסקאות במניותיוהשקעות בהו� התאגיד ועסקאות במניותיוהשקעות בהו� התאגיד ועסקאות במניותיו 1.4

  .במניותיו ועסקאות התאגיד בהו� השקעות התבצעו לא האחרונות בשנתיי�

            חלוקת דיבידנדי�חלוקת דיבידנדי�חלוקת דיבידנדי�חלוקת דיבידנדי� 1.5

   החברה לא חילקה דיבידנדי�. 2016 �ו 2015בשני� 
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נכו� למועד הדוח יתרת הרווחי� הראויי� לחלוקה, כמשמעות� בחוק החברות, 
  מיליוני ש"ח.  641הינה 

למגבלות חלוקת דיבידנד, יצוי� כי החברה לא אימצה מדיניות חלקת דיבידנד. 
  לדוחות הכספיי�. 14הנובעות מהיות החברה "מבטח", ראה באור 
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  התאגיד של הפעילות תחומי על ומידע תיאור
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            וחסכו� ארו� טווחוחסכו� ארו� טווחוחסכו� ארו� טווחוחסכו� ארו� טווח    ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�    תחו�תחו�תחו�תחו� .2

            התחו�התחו�התחו�התחו�    שלשלשלשל    כלליכלליכלליכללי    תיאורתיאורתיאורתיאור 2.1

תחו� פעילות זה כולל את פעילויות ביטוח החיי�, הכולל ניהול כספי חיסכו�, 
 �לרבות חסכו� פנסיוני וכיסוי לאירועי� ביטוחיי� הנובעי� מסיכוני� שוני� במהל

  חיי הפרט, כגו�: ביטוח למקרי מוות, נכות ואובד� כושר עבודה. 

יסכו� ארו� הטווח, בשני� האחרונות, חלו שינויי� רבי� בתחו� ביטוח החיי� וח
בתחו�, וזאת לאור שינויי�  חברהאשר השפיעו או עשויי� להשפיע על פעילות ה

ורפורמות רגולטוריות שעיקר� הגברת התחרות והשקיפות ושיפור רמת הדיגיטציה 
והקמת קרנות  האחדת מוצרי� ,הקיימת בשוק באמצעות המסלקה הפנסיונית

  .וק החסכו� הפנסיוניברירת מחדל שמטרת� הורדת דמי ניהול בש

מדיניות זו של הממשלה והממונה באה לידי ביטוי ברפורמות מקיפות בענ', 
שמתבצעות באופ� תדיר וגורמות לשינויי� גדולי� בתנאי התחרות ובפעילות 
הגורמי� הפועלי� בשוק, כאשר חלק מהרפורמות הינ� רפורמות מהעת האחרונה 

השפיעו עד כה באופ� מהותי על ולכ� לא  ,2016שנכנסו לתוק' בשלהי שנת 
, ובחלק מהמקרי� מדובר ברפורמות מתוכננות שמצויות עדיי� בשלבי חברהה

טיוטה א� עשויות להשפיע לעיתי� באופ� מהותי על תנאי התחרות בשני� הבאות 
לפרטי� בדבר הרפורמות האמורות ראה  "ח המיועדות.האג רפורמות דוגמתדוגמת 

  להל�.  7.1.3  סעי'

בפעילותה בתחו� ביטוח חיי�  החברהלמגבלות החקיקה המרכזיות החלות על 
    7.1.3     - ו 7.1.2 , 7.1.1  פי�סעי הרא ,חברההכלל פעילות ב כ�ווחיסכו� ארו� טווח 

  להל�.

בשני�  בתחו�המרכזיות אשר הונהגו  הרפורמות עיקרי בתמצית יתוארו להל�
  האחרונות.

הבטחת הבטחת הבטחת הבטחת     המגלמי�המגלמי�המגלמי�המגלמי�ע� מקדמי קצבה ע� מקדמי קצבה ע� מקדמי קצבה ע� מקדמי קצבה     חיי�חיי�חיי�חיי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח    תכניותתכניותתכניותתכניות    שיווקשיווקשיווקשיווק    הפסקתהפסקתהפסקתהפסקת 2.1.1
 תוחלת חיי� תוחלת חיי� תוחלת חיי� תוחלת חיי� 

לא נית� לשווק תכניות ביטוח חיי� משולבות חיסכו� ע�  ,2013 משנת החל
") מקדמי קצבה מובטחי�מקדמי קצבה מובטחי�מקדמי קצבה מובטחי�מקדמי קצבה מובטחי�מקדמי קצבה המגלמי� הבטחת תוחלת חיי� ("

, ניתנה 2015מחודש דצמבר  החל, למעט במקרי� מסוימי�. חדשות
בתכניות ביטוח חיי� ע� האפשרות למובטחי� לנייד את החיסכו� שלה� 

, בהתא� לחוזר על המקד� המובטח תו� שמירהמקדמי קצבה מובטחי�, 
שיווק פוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה המגלמי� שיווק פוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה המגלמי� שיווק פוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה המגלמי� שיווק פוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה המגלמי� "שעניינו 

כוח המיקוח של להגדיל את  ". אפשרות זו עשויההבטחת תוחלת חיי�הבטחת תוחלת חיי�הבטחת תוחלת חיי�הבטחת תוחלת חיי�
החוסכי� אל מול חברות הביטוח אשר היו צפויות להתחרות ביניה� על 

ניוד חדשה זו טר� אפשרות  2016בשנת הפחתה בדמי ניהול אגב שימור. 
   התממשה על ידי חברות הביטוח.

  לדוחות הכספיי�. 36לפרטי� נוספי� ראה באור 

            פנסיוניתפנסיוניתפנסיוניתפנסיונית    מסלקהמסלקהמסלקהמסלקה 2.1.2

, החלה לפעול המסלקה הפנסיונית. מטרת 2013במחצית השנייה של שנת 
המסלקה הפנסיונית הינה ניהול מסלקת מידע וכספי� בתחו� החיסכו� 

ודה בי� כלל הגופי� המוסדיי�, ארו� הטווח, תו� הסדרת ממשקי העב
החוסכי�, המעסיקי�, היועצי� והסוכני� הפנסיוני�. המסלקה הפנסיונית 
צפויה לייעל את תהליכי העבודה, לאפשר ניהול ובקרה טובי� יותר 

  ולהגביר את השקיפות בניהול חסכונות הציבור.

מבנה אחיד להעברת מידע מבנה אחיד להעברת מידע מבנה אחיד להעברת מידע מבנה אחיד להעברת מידע במסגרת זאת פרס� הממונה חוזר שעניינו 
"), אשר כולל חוזר מבנה אחידחוזר מבנה אחידחוזר מבנה אחידחוזר מבנה אחיד(להל�: " ני� בשוק החיסכו� הפנסיוניני� בשוק החיסכו� הפנסיוניני� בשוק החיסכו� הפנסיוניני� בשוק החיסכו� הפנסיוניונתוונתוונתוונתו

נספחי� שוני� המגדירי� את המבנה האחיד להעברת נתוני� למסלקה 
ביחס לסוגי אירועי� שוני�. חוזר זה מתוק� מעת לעת, ועתיד להיות 
מתוק� עוד מספר פעמי� במהל� השני� הבאות עד אשר תוסדרנה רוב 
 הפעילויות שבה� נדרשי� חילופי מידע בי� גופי� מוסדיי�, בעלי הרישיו�,

  המעסיקי� והמסלקה וכ� לצור� ביצוע פעולות. 
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תקנות הפיקוח על שירותי� תקנות הפיקוח על שירותי� תקנות הפיקוח על שירותי� תקנות הפיקוח על שירותי� , פורסמו 2014בהמש� לאמור, בחודש אוגוסט 
(להל�:  �2014201420142014 � � � פיננסיי� (קופות גמל) (תשלומי� לקופת גמל), התשע"דפיננסיי� (קופות גמל) (תשלומי� לקופת גמל), התשע"דפיננסיי� (קופות גמל) (תשלומי� לקופת גמל), התשע"דפיננסיי� (קופות גמל) (תשלומי� לקופת גמל), התשע"ד

"), התקנות מסדירות את אופ� התשלו� והדיווח לגופי� התקנותהתקנותהתקנותהתקנות"
בות באמצעות המסלקה. כ� פורס� המוסדיי� והיזו� חוזר למעסיקי�, לר

", המגדיר את המבנה ממשק מעסיקי�ממשק מעסיקי�ממשק מעסיקי�ממשק מעסיקי�תיקו� לחוזר מבנה אחיד, שעניינו "
האחיד להעברת נתוני� כנדרש בתקנות. כניסת� לתוק' של התקנות 

  וממשק המעסיקי� תבוצע בצורה מדורגת. 

יישומ� של תקנות התשלומי� וממשק המעסיקי� על ידי המעסיקי� נתקל 
יי� לא מבוטלי� ה� מצד המעסיקי� וה� מצד הגופי� בתחילה בקש

המוסדיי� וגר� בפועל לעיכוב בקליטת הפקדות, א� בהמש�, לאחר 
שהמעסיקי� ישלימו את ההערכות התקינה לנושא, ה� צפויות להביא 
לשיפור היעילות התפעולית אצל הגופי� המוסדיי�. כ� בי� היתר, על מנת 

ל דחיה של כשנה במועדי יישו� להקל על הלי� יישו� התקנות, תחו
עובדי� ודחיה של חצי שנה  50 � התקנות ביחס למעסיקי� של פחות מ

עובדי�,  100 �עובדי� א� לא יותר מ 50ביחס למעסיקי� שלה� לפחות 
  . 2016�2018באופ� שבו תחילת היישו� תהיה בשני� 

" וניירות תשלומי� לקופת גמלתשלומי� לקופת גמלתשלומי� לקופת גמלתשלומי� לקופת גמלכמו כ�, פרסמה הממונה חוזר שעניינו "
עמדה באותו הנושא המהווי� נדב� משלי� להוראות שנקבעו בתקנות, 

  הכולל, בי� היתר, מנגנוני אכיפה לעניי� זה. 

מארג ההוראות המורכב שנוצר (ושעתיד עוד להיווצר בהמש�) מחייב את 
הגופי� המוסדיי� להשקיע השקעות ניכרות כדי לעמוד בדרישות 

� מענה אמי� בלוחות הזמני� הטכנולוגיות המורכבות הנדרשות כדי ליית
הקצובי� שנקבעו, כאשר במקביל קיי� סיכו� של עיצו� כספי מהותי בגי� 

   עמידה בהוראות אלו.�אי

            ניהולניהולניהולניהול    דמידמידמידמי 2.1.3

שמשפיעות או עשויות שורה של הוראות,  הפורסמ ,האחרונות בשני�
  להשפיע על גובה דמי הניהול הנגבי� במוצרי� הפנסיוניי� השוני�:

  ת מחדלקר� פנסיה בריר

 "הוראות לעני� בחירת קופת גמל""הוראות לעני� בחירת קופת גמל""הוראות לעני� בחירת קופת גמל""הוראות לעני� בחירת קופת גמל"שעניינו  חוזר, פורס� 2016יולי בחודש 
 לפחות שתיכי היא תבחר הממונה  הקבע החוזר במסגרת). החוזר"החוזר"החוזר"החוזר"(להל�: "

של כלל העובדי� ת ברירת מחדל וכקופ נהשתשמשמקיפות פנסיה  נותקר
לא ער� שמעסיק� ו, אחרת קופת גמלאופ� אקטיבי בשלא בחרו בבמשק 

 �3 , וזאת בהלי� תחרותי שיתקיי� אחת למכרז עצמאי מטעמו בעני� זה
 שני� 10ת לו למש� ומחויב והייבהלי�  וזכית שוהמנהל ותשני� (ושהחבר

הממונה את התנאי�  הקבע ,בנוס' ).ממועד הצטרפות העמית
הלי� כאמור והקריטריוני� שבה� יכולי� מעסיק וארגו� עובדי� לקיי� 

עצמ� לצור� בחירת קר� פנסיה, קופת גמל לחסכו� או קר� תחרותי משל 
  עובדיה�. השתלמות שתהווה קופת ברירת המחדל של

הלי� לבחירת קרנות ברירת מחדל  ערכה הממונה על בסיס הוראות החוזר,
, יהיו קרנות 2016, שהחל מחודש נובמבר קרנות 2שבסופו נקבעו  ,נבחרות

לאחר מכ�, כמו כ�, נקבע שיעור ברירת מחדל הנבחרות למש� השנתיי� ש
דמי הניהול שהקרנות הנבחרות יגבו ממצטרפי� אליה�. הלי� זה צפוי 
להאי0 עוד יותר את התחרות הערה בשוק הפנסיה, במקביל לירידה 
המתמשכת בדמי הניהול, א� בשלב זה, לא נית� להערי� את עוצמת הירידה 

    מידעמידעמידעמידע    בגדרבגדרבגדרבגדר    הינההינההינההינה    חברהחברהחברהחברההההה    הערכתהערכתהערכתהערכת    ורווחיותה. חברהומידת השפעתה על ה
. . . . הדוחהדוחהדוחהדוח    במועדבמועדבמועדבמועד    חברהחברהחברהחברהבידי הבידי הבידי הבידי ה    המצויהמצויהמצויהמצוי    מידעמידעמידעמידע    עלעלעלעל    המבוססתהמבוססתהמבוססתהמבוססת    עתידעתידעתידעתיד    פניפניפניפני    צופהצופהצופהצופה

    בי�בי�בי�בי�    וזאתוזאתוזאתוזאת    המוערכותהמוערכותהמוערכותהמוערכות    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות    מ�מ�מ�מ�    שונותשונותשונותשונות    להיותלהיותלהיותלהיות    עשויותעשויותעשויותעשויות    בפועלבפועלבפועלבפועל    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות
            ....מהתנהגות העמיתי�, המעסיקי� והמתחרי� בשוקמהתנהגות העמיתי�, המעסיקי� והמתחרי� בשוקמהתנהגות העמיתי�, המעסיקי� והמתחרי� בשוקמהתנהגות העמיתי�, המעסיקי� והמתחרי� בשוק    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה, , , , היתרהיתרהיתרהיתר

רגולטוריי� נוספי�, קיימי� וצפויי� אשר עשויי� להשפיע על  לשינויי�
  להל�. 7.1.3  סעי'דמי הניהול ראה 
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            מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי� 2.2

מהות מאפייני המוצרי� ושימושיה�, של סעי' זה כולל תיאור כללי ותמציתי 
השווקי� העיקריי�, מגמות ושינויי� בביקוש ובהיצע הכיסויי� הביטוחיי�, 

התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או  התנאי� המלאי� והמחייבי� ה� שלה�.
חוזה ביטוח, לפי העניי�. התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ולא ישמש לצרכי 

    פרשנות הפוליסה.

        מוצרי� אחידי�מוצרי� אחידי�מוצרי� אחידי�מוצרי� אחידי�         2.2.1

לצד יצירת מבנה אחיד להעברת מידע וביצוע פעולות, במסגרת חוזר מבנה אחיד, 
הוציאה הממונה  החלה הממונה לקד� אחידות ג� ביחס למוצרי� עצמ�. עד כה

נוסחי תקנו� תקני ביחס לחלק ממוצרי החיסכו� ארו� הטווח השוני� וחייבה את 
  הגופי� המוסדיי� להתאי� את תקנוני המוצרי� שלה� לתקנו� הנ"ל.

קווי� קווי� קווי� קווי� , חוזר שעניינו "2016בהמש� לאמור, פרסמה הממונה בחודש ספטמבר 
", הקובע ג� הוא מבנה ההההמנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבודמנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבודמנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבודמנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבוד

אחיד ומודולרי לתכנית לביטוח אובד� כושר עבודה, אשר יאפשר למועמדי� 
לביטוח לערו� השוואה בי� תוכניות הבסיס השונות וההרחבות השונות לתוכנית 

 7.1.3.2הבסיסית לביטוח מפני אובד� כושר עבודה. לפרטי� נוספי� ראה סעי' 
  להל�.

 ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי� 2.2.2

� מעניק כיסוי לאירועי� ביטוחיי� הנובעי� מסיכוני� ענ' ביטוח החיי
שוני� במהל� חיי הפרט, כגו�: מוות, אובד� כושר עבודה, נכות (להל�: 

"), כאשר ישנ� תוכניות ביטוח המשלבות בתוכ� ג� מרכיב של צבירה ריסקריסקריסקריסק"
. השילוב בי� שני חיי� תוחלת הבטחת לרבות"), חיסכו�חיסכו�חיסכו�חיסכו�כספית (להל�: "

וחיסכו�) בפוליסה משולבת או בפוליסות נפרדות תלוי המרכיבי� (ריסק 
בבחירת המבוטח ובצרכיו האישיי�. פוליסות ביטוח חיי� הינ� פוליסות 
ארוכות טווח הניתנות לרכישה באופ� עצמאי או במסגרת יחסי עובד 

  ").ביטוח מנהלי�ביטוח מנהלי�ביטוח מנהלי�ביטוח מנהלי�מעביד כשכיר או כבעל שליטה ("

        תיאור כלליתיאור כלליתיאור כלליתיאור כללי 2.2.3

י�, פוליסות ביטוח לעצמאיי� משווקת פוליסות ביטוח מנהל חברהה
(הכפופות לתקנות קופות הגמל) וכ� פוליסות ביטוח פרט. פוליסות אלה 

מרכיב חיסכו� הוני (המאפשר למשו� את ערכי הפדיו� בסכו� חד  כוללות
קצבה חודשית לכל ימי חייו  קבלתפעמי) או קצבתי (המאפשר למבוטח 

וטח ובכפו' להוראות ו/או לשאריו) או שילוב ביניה� (לפי בחירת המב
הדי�) וכ� מרכיבי ריסק למיניה�, או כל אחד מהמרכיבי� שהוזכרו בנפרד 
מאחרי� (ריסק לסוגיו בלבד או חיסכו� לסוגיו בלבד). בחלק ממוצרי 

, מוגדרי�, רשאי המבוטח לבחור בי� מספר מסלולי השקעה יסכו�הח
   .ההשקעות בתמהיל מזה זה הנבדלי�

  ' ביטוח החיי�' ביטוח החיי�' ביטוח החיי�' ביטוח החיי�סוגי תכניות ביטוח בענסוגי תכניות ביטוח בענסוגי תכניות ביטוח בענסוגי תכניות ביטוח בענ

        ::::החברההחברההחברההחברהלהל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� שמשווקת להל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� שמשווקת להל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� שמשווקת להל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� שמשווקת 

        """"פוליסת "סטטוספוליסת "סטטוספוליסת "סטטוספוליסת "סטטוס

. בפוליסה זו קיימת הפרדה מוחלטת 2004פוליסה שהחברה החלה בשיווקה בשנת 
 ביטוח כפוליסת משווקת הפוליסה. וההוצאות החיסכו�בי� מרכיבי הריסק, 

. הפוליסה הינה פוליסה לעצמאיי� תגמולי� ביטוח או פרט ביטוח, מנהלי�
 משתתפת ברווחי� וכוללת מספר מסלולי השקעה ביניה� יכול המבוטח לבחור,

 ראה(לפרטי�  לגיל המבוטח �מותאל מסלוכאשר ברירת המחדל הינה השקעה ב
), לעיל 2.1.1 סעי'  אה(ר, בהתא� להנחיית הממונה 2013החל משנת  ).7.1.3.2 סעי'

שני�,  60החברה משווקת עבור לקוחות שכירי� ועצמאי� שגיל� אינו עולה על 
", המאושרות כקופות גמל שאינ� כוללות מקד� קצבה 2013פוליסות "סטטוס 

שני�  60ור לקוחות שכירי� ועצמאי� שגיל� עולה על להבטחת תוחלת חיי� ועב
פוליסות "סטטוס", הכוללות מקד� קצבה להבטחת תוחלת חיי�. החיסכו� הצבור 
בפוליסה מושקע באחד או יותר ממגוו� מסלולי ההשקעה שעומדי� לרשות 
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המבוטח ועל פי הנחייתו. מהחיסכו� המושקע כאמור מנוכי� דמי ניהול על פי 
  החברה למבוטח. המוסכ� בי� 

TOP FINANCEפוליסת פוליסת פוליסת פוליסת 
1        

כוללת מרכיב  זו פוליסת ביטוח. 2005פוליסה שהחברה החלה בשיווקה בשנת 
משווקת כפוליסת פרט. החיסכו� הצבור בפוליסה מושקע באחד או וחיסכו� בלבד, 

יותר ממגוו� מסלולי ההשקעה שעומדי� לרשות המבוטח ועל פי הנחייתו. 
מנוכי� דמי ניהול על פי הסיכו� בי� החברה למבוטח מהחיסכו� המושקע כאמור 

  בפוליסה.  כמפורטו

        ביטוח חיי� ריסק טהורביטוח חיי� ריסק טהורביטוח חיי� ריסק טהורביטוח חיי� ריסק טהור

בתשלו�  ,פוליסות מסוג ריסק המעניקות תשלו� של סכו� הביטוח למוטבי�
אחד, במקרה של מות המבוטח, למעט במקרה של התאבדות במהל� השנה 

   הראשונה.

פוליסות ביטוח ריסק המשמשות  ג� חברהמשווקת ה אלובמסגרת פוליסות ביטוח 
כבטוחה למקרה מוות לנות� המשכנתא. הפוליסה מאפשרת ג� שילוב ביטוח מבנה 

  הדירה בגינה נלקחה ההלוואה.

פוליסות מסוג ריסק טהור המעניקות פיצוי חודשי  החברהבנוס', משווקת 
 חודש שלאחר פטירתומה, החל ")הכנסההכנסההכנסההכנסה    רצ'רצ'רצ'רצ'(" למוטבי� במקרה של מות המבוטח

   ועד לתו� תקופת הביטוח.

        ריסק קבוצתיריסק קבוצתיריסק קבוצתיריסק קבוצתיביטוח ביטוח ביטוח ביטוח 

או איגודי�, המייצגי� פוליסות מסוג ריסק קבוצתי משווקות בדר� כלל למעסיקי� 
בכיסוי  חברי הקבוצההמעונייני� לבטח את קבוצת מבוטחי� בעלי זיקה משותפת, 

וכ� כיסויי ריסק קבוצתיי� כפופות לתקנות ביטוח חיי� קבוצתי, הלמקרה מוות 
כאשר הפרמיה נגבית בדר� כלל באמצעות בעל הפוליסה עבור כל נוספי�, 

  המבוטחי� בחברה.

        ביטוח אובד� כושר עבודהביטוח אובד� כושר עבודהביטוח אובד� כושר עבודהביטוח אובד� כושר עבודה

של מספר חודשי�  כלל בדר�, מעניק למבוטח, לאחר תקופת המתנהה כיסוי
שחרור מתשלו� פרמיה בתקופת אי /או ממועד מקרה הביטוח, תשלו� חודשי ו

הכושר במקרה של נכות הגורמת לאובד� כושר עבודה, מלא או חלקי, כתוצאה 
נוס' בפוליסות ביטוח ככיסוי  עיקרי או ממחלה או תאונה. כיסוי זה נמכר ככיסוי

 סעי' ג� ראה( אמור נמכר ללקוחות שכירי�, עצמאיי� ופרטיי�הכיסוי ה אחרות.
   .לעיל) 2.2.1

        אובד� כושר עבודה קבוצתיאובד� כושר עבודה קבוצתיאובד� כושר עבודה קבוצתיאובד� כושר עבודה קבוצתיביטוח ביטוח ביטוח ביטוח 

למעסיקי�, בדר� כלל יסות מסוג אובד� כושר עבודה קבוצתי משווקות פול
של מספר חודשי� ממועד  , לאחר תקופת המתנהי�מבוטחה עובדיה�ל ומעניקות

מקרה הביטוח, תשלו� חודשי ושחרור מתשלו� פרמיה בתקופת אי הכושר במקרה 
תאונה.  של נכות הגורמת לאובד� כושר עבודה, מלא או חלקי, כתוצאה ממחלה או

, כאשר הפרמיה נגבית קבוצתי עבודתי כושר אובד�כפופות לתקנות הפוליסות 
(ראה ג� סעי'  בדר� כלל באמצעות בעל הפוליסה עבור כל המבוטחי� בקבוצה

         לעיל). 2.2.1

        למקרה נכות מקצועית למקרה נכות מקצועית למקרה נכות מקצועית למקרה נכות מקצועית     ביטוחביטוחביטוחביטוח

 הגורמות מחלה או תאונה של במקרה פעמי חד כספי סכו� למבוטח המעניק כיסוי
�  .ותמידית מוחלטת מקצועית נכות של במצב נמצא שהמבוטח לכ

        ביטוח למקרה מוות מתאונהביטוח למקרה מוות מתאונהביטוח למקרה מוות מתאונהביטוח למקרה מוות מתאונה

כיסוי המעניק למוטבי� בעת מקרה מוות של המבוטח כתוצאה מתאונה, סכו� 
  פעמי.�כספי חד

                                                 

 
1

 .וחיסכו� ארו� טווח של פוליסות אלה אינ� נכללי� בדוח עסקי ביטוח חיי� והפדיונותנתוני הפרמיות    
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        ביטוח למקרה נכות מתאונהביטוח למקרה נכות מתאונהביטוח למקרה נכות מתאונהביטוח למקרה נכות מתאונה

תאונה. במקרה של מפעמי במקרה של נכות כתוצאה �כיסוי המעניק סכו� כספי חד
ותמידית ישול� סכו� הביטוח במלואו, ובמקרה של נכות חלקית נכות מלאה 

ישול� סכו� ביטוח יחסי מתו� סכו� הביטוח המלא בהתא� לטבלה הקבועה 
  בפוליסה.

        פוליסות ללקוחות הגיל השלישיפוליסות ללקוחות הגיל השלישיפוליסות ללקוחות הגיל השלישיפוליסות ללקוחות הגיל השלישי

המיועדות למת� מענה לצרכי� והעדפות שונות של הלקוחות בגיל  פוליסות
הפרישה על דר� קליטת כספי� חד פעמיי� לצור� תשלומי� עיתיי�, ע� וללא 
הבטחת מקד� קצבה; תשלומי� לתקופה מוגדרת מראש; תשלומי קצבה מידיי� 

        או עתידיי�, לתקופות שונות. 

מגוו� מסלולי ההשקעה החיסכו� הצבור בפוליסה מושקע באחד או יותר מ
כאשר ברירת המחדל הינה השקעה  ,שעומדי� לרשות המבוטח ועל פי הנחייתו

). מהחיסכו� להל� 7.1.3.2במסלול מותא� לגיל המבוטח (לפרטי� ראה סעי' 
. בנוס', בי� החברה למבוטח המוסכ�המושקע כאמור מנוכי� דמי ניהול על פי 

הבטחת ריבית והצמדה למדד יכול המבוטח לבחור במסלול השקעה הכולל 
  שנה, בהתא� לריבית הקבועה בפוליסה. 15 � לתקופה של בי� שנתיי� ל

 מוצרי� ייעודי� להסדרי פרישה ופרישה מוקדמתמוצרי� ייעודי� להסדרי פרישה ופרישה מוקדמתמוצרי� ייעודי� להסדרי פרישה ופרישה מוקדמתמוצרי� ייעודי� להסדרי פרישה ופרישה מוקדמת

החברה משווקת למשרדי ממשלה, מוסדות וגופי� גדולי� במשק, פוליסות 
 ייעודיות לפרישה ולפרישה מוקדמת אליה� נלווי� שירותי שלמות ולעיתי� ג�

טיפול באוכלוסיית הפורשי�. הפוליסות (ה� פוליסות הכפופות לתקנות קופות גמל 
וה� פוליסות פרט, לפי העניי�) מציעות פתרונות של אנונה לתקופת הפרישה 
המוקדמת, קצבת זקנה, קצבאות לשאירי� וכיו"ב וה� משלימות ו/או מוסיפות על 

יסות, שנערכות במרבית ההסדרי� הפנסיוניי� הקיימי� אצל גופי� אלו. הפול
המקרי� במסגרת הלי� מכרזי שמבוצע על ידי הגופי� האמורי� לעיל, מותאמות 
ספציפית לצרכי כל אחד מהגופי�, בהתא� להסדרי הפרישה שנערכי� ע� 
עובדיה�. במרבית המקרי� הפוליסות הייעודיות מבטיחות לפורשי� (במסגרת 

ה צמודה למדד, ללא דמי ניהול, הפרישה המוקדמת ו/או הפרישה) קצבה או אנונ
        מקורו במרווח הריבית. חברהורווח ה

    שיווקהשיווקהשיווקהשיווקה    שהחברהשהחברהשהחברהשהחברהלהל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� להל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� להל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� להל� פירוט סוגי המוצרי� והתכניות העיקריי� בביטוחי חיי� 
            ::::שוטפותשוטפותשוטפותשוטפותועדיי� מתקבלות בגינ� הפקדות ועדיי� מתקבלות בגינ� הפקדות ועדיי� מתקבלות בגינ� הפקדות ועדיי� מתקבלות בגינ� הפקדות 

        פוליסת "עדי'"פוליסת "עדי'"פוליסת "עדי'"פוליסת "עדי'"

פוליסת ביטוח "עדי'" בה דמי הביטוח  חברהשיווקה ה 2003עד לסו' שנת 
מפוצלי� בי� מרכיב הריסק (כולל הוצאות) לבי� מרכיב החיסכו�, כאשר היחס בי� 
המרכיבי� כאמור, נקבע על ידי בעל הפוליסה או המבוטח. החיסכו� הצבור 

הינו צמוד למדד המחירי� לצרכ�  1990בפוליסות מסוג זה ששווקו עד שנת 
ועד לסו' שנת  1991בה�. הפוליסות ששווקו החל משנת  ותוספת ריבית הרשומה

(תלויות תשואה) כאשר קיימת למבוטח  משתתפות ברווחי�""הינ� פוליסות  2003
. המבוטח אפשרות לבחור בי� תשלו� הוני, תשלו� קצבתי או שילוב של שני אלו

  נקובי� בתנאי הפוליסה. האינו יכול לבחור את מסלול ההשקעה ודמי הניהול 

            פוליסת "מעורב" (מסורתי)פוליסת "מעורב" (מסורתי)פוליסת "מעורב" (מסורתי)פוליסת "מעורב" (מסורתי)

פוליסת ביטוח מסוג "מעורב" (מסורתי),  חברהשיווקה ה ,2001עד לסו' חודש יוני 
אשר בה סכו� הביטוח מורכב ממרכיב החיסכו� בתוספת מרכיב הריסק כשה� 
שלובי� יחדיו. בקרות מקרה ביטוח (מוות או תו� תקופה) משול� סכו� הביטוח 

. החיסכו� הצבור בפוליסות מסוג זה ששווקו עד הקבוע מראש, הנקוב בפוליסה
הינו צמוד למדד המחירי� לצרכ� ותוספת ריבית הרשומה בה�.  1990שנת 

הינ� פוליסות  2001ועד לסו' חודש יוני  1991הפוליסות ששווקו החל משנת 
. המבוטח אינו יכול לבחור את מסלול (תלויות תשואה) משתתפות ברווחי�""

(א�  הונית לרוב הינה, ל נקובי� בתנאי הפוליסה. פוליסה זוההשקעה ודמי הניהו
חוק הגמל הצבירה ל 3. לאור תיקו� כי קיי� נספח קצבה בחלק מהפוליסות)

ואיל� (בפוליסות הכפופות לתקנות קופות  2008בגי� הפקדות מינואר בפוליסה 
  גמל) מיועדת לקצבה.
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ות משתתפות ברווחי� (מסוג , מבוטחי� בפוליס2017בינואר  1 יצוי�, כי החל מיו�
, יהיו רשאי� לבחור מסלולי 1991�2003"עדי'" ו/או "מעורב") ששווקו בי� השני� 

" (לפרטי� נוספי� השקעההשקעההשקעההשקעה    מסלולימסלולימסלולימסלוליהשקעה מותאמי גיל, בהתא� להוראות חוזר "
  להל�).  7.1.3.2 סעי'ראה 

        תחרותתחרותתחרותתחרות 2.3

        טווחטווחטווחטווח    ארו�ארו�ארו�ארו�    וחיסכו�וחיסכו�וחיסכו�וחיסכו�    חיי�חיי�חיי�חיי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח 2.3.1

, 2016, הסתכמו הנכסי� נכו� לסו' שנת 2חיסכו� ארו� הטווח במשק בתחו�
מיליארדי ש"ח המהווי�  77 �ש"ח, גידול של כ מיליארדי �920כבס� של 

 נכסי. 2015לעומת ס� הנכסי� בסו' שנת  9.1% �כבשיעור של  גידול
  263 �כנכסי� בענ' ביטוח חיי� בס� של ממורכבי�  הטווח ארו� החיסכו�

  מיליארדי ש"ח.  657 �של כ בס� והגמלש"ח, בענ' הפנסיה  מיליארדי

 של שיעור על עמד, 2016 בשנתחיי�  ביטוחבתחו�  החברההשוק של  נתח
   .2015בשנת  8.9% �לעומת שיעור של כ 8.8 % �כ

ולנתוני משרד האוצר,  המוסדיי� הגופי�בהתא� לדוחות הכספיי� של 
ודמי  מפרמיההכנסות ה 2016בתשעת החודשי� הראשוני� של שנת 

מיליארדי  6.7גמולי� בתחו� החיסכו� ארו� הטווח במשק עמדו על ס� של 
מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול  57.0ש"ח, לעומת ס� של 

  . 13.4% �של כ בשיעור גידולי ש"ח, המהווי� מיליארד 7.7 �של כ

 הראשוני� החודשי� בתשעתחיי�  ביטוח בתחו� החברה של השוק נתח
 9.18% � כ של שיעור לעומת 11.2 � כ של שיעור על עמד, 2016 שנת של

  . 2015 בשנת

לדוח הדירקטוריו�,  4.2.1 'מפרמיה, ראה סעי החברהלפירוט הכנסות 
  בהתאמה.

        תנאי התחרות בתחו� הפעילות והמתחרי� העיקריי�תנאי התחרות בתחו� הפעילות והמתחרי� העיקריי�תנאי התחרות בתחו� הפעילות והמתחרי� העיקריי�תנאי התחרות בתחו� הפעילות והמתחרי� העיקריי�

 ארבעה�  חברהבתחו� החיסכו� ארו� הטווח המתחרי� העיקריי� של ה
המנהלי� כספי  ההשקעות בתיהביטוח הגדולות האחרות, וכ�  חברות

ביטלו  אשרהרפורמות שחלו בתחו� בשני� האחרונות, חיסכו� פנסיוני. 
הגבירו את התחרות בתחו�  ,את החסמי� למעבר בי� המוצרי� השוני�

 ,�בעיקר בשל היטשטשות הקווי� המפרידי�  זאתנכסי החיסכו� לטווח ארו
 אתהרגולציה בשני� האחרונות חידדו  שינוייבתחו�.  בי� המוצרי� השוני�

  . שוק החיסכו� ארו� הטווחהתחליפיות בי� מוצרי 

שיווק מוצרי ביטוח חיי� ע� הבטחת  הפסקת לאור, 2013 שנתתחילת  מאז
, בישראל שכירי� של הפנסיה לקרנות בהפקדות גידול חלמקד� קצבה, 

  . כלשהו פנסיוני למוצר לראשונה המצטרפי�

לאחר מספר שני� שבה� רק מוצר קרנות ההשתלמות בתחו� קופות הגמל, 
בשל הפקדות חד –היה מוצר צומח, התחדש הגידול בהפקדות לקופות גמל

לפקודת מס הכנסה,  190פעמיות לקופות גמל לחסכו� כתוצאה מתיקו� מס' 
ג� קופות גמל – 2017בשל מוצרי� חדשי� (קופות גמל להשקעה), ומשנת 

 הנזכרי� רגולטוריי�ה י�בעקבות השינויסכו� ארו� טווח לילד. להשקעה ח
של יו� שוק  בסופומהו שיווי המשקל שאליו יגיע , לא נית� להערי� לעיל

      .ארו� הטווח החיסכו�

, שחלק� עדיי� בגדר טיוטה, חדשות רגולציה הוראות השפעת בדבר לפרטי�
   .להל� 7.1.3 ג� סעי'  ראה ,בתחו�על התחרות 

  

  

                                                 

 
נט, לא כולל את �לנתוני פנסיה; בהתא� 1990נט, לא כולל פוליסות שהוקמו לפני �בהתא� לנתוני ביטוח 2

  .נט�גמל ובהתא� לנתוני קרנות הפנסיה הוותיקות
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            ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי� 2.3.2

התחרות בענ' ביטוח החיי� מתרכזת בעיקרה סביב מגוו� תכניות הביטוח 
המוצעות על ידי חברות הביטוח ובכלל זה התשואה המושגת על הנכסי� 
לאור� זמ�, רמת סיכו� הנכסי� ביחס לתשואה המושגת/מובטחת, השירות 

  שיעור דמי הניהול מפרמיה ומצבירה ותעריפי הביטוח. הנית� למבוטחי�, 

בדבר השפעת רפורמת ניוד פוליסות ביטוח מנהלי� על התחרות  �לפרטי
   .לעיל 2.1.1  סעי'בביטוח חיי�, ראה 

בהתא� לנתוני אג' שוק ההו�, ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, התפלגות בהתא� לנתוני אג' שוק ההו�, ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, התפלגות בהתא� לנתוני אג' שוק ההו�, ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, התפלגות בהתא� לנתוני אג' שוק ההו�, ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר, התפלגות 
, בי� החברות , בי� החברות , בי� החברות , בי� החברות 2016201620162016בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר     30303030הפרמיות ברוטו, מעסקי ביטוח חיי�, ליו� הפרמיות ברוטו, מעסקי ביטוח חיי�, ליו� הפרמיות ברוטו, מעסקי ביטוח חיי�, ליו� הפרמיות ברוטו, מעסקי ביטוח חיי�, ליו� 

        המתחרות בענ' הינה כדלקמ�:המתחרות בענ' הינה כדלקמ�:המתחרות בענ' הינה כדלקמ�:המתחרות בענ' הינה כדלקמ�:

        

        

        

, התפלגות , התפלגות , התפלגות , התפלגות 3333הכספיי� של חברות הביטוחהכספיי� של חברות הביטוחהכספיי� של חברות הביטוחהכספיי� של חברות הביטוחהדוחות הדוחות הדוחות הדוחות בהתא� לנתוני בהתא� לנתוני בהתא� לנתוני בהתא� לנתוני 
בי� החברות בי� החברות בי� החברות בי� החברות     ,,,,2016201620162016בספטמבר בספטמבר בספטמבר בספטמבר     30303030ההתחייבויות הביטוחיות, נכו� ליו� ההתחייבויות הביטוחיות, נכו� ליו� ההתחייבויות הביטוחיות, נכו� ליו� ההתחייבויות הביטוחיות, נכו� ליו� 

     הינה כדלקמ�:הינה כדלקמ�:הינה כדלקמ�:הינה כדלקמ�:ביטוח חיי� ביטוח חיי� ביטוח חיי� ביטוח חיי� המתחרות בענ' המתחרות בענ' המתחרות בענ' המתחרות בענ' 

  

לדוח  4.2.1, ראה סעי' בענ' זה מפרמיה החברההכנסות נוס' על לפירוט 
  הדירקטוריו�.

                                                 

 
  בהתא� לנתוני "ביטוח נט". 3

29%מגדל החזקות 

19%כלל החזקות  

הראל השקעות  
16%

הפניקס אחזקות  
18%

מנורה מבטחי�  
11%

הכשרה החזקות  
3%ביטוח 

2%איילו� אחזקות  

2%אחר 

מגדל אחזקות  
36%

כלל החזקות  
23%

הפניקס אחזקות  
16%

הראל השקעות  
14%

מנורה מבטחי�  
8%

3%אחר 
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להתמודד ע� התחרות בתחו� זה, תלויה, בי� היתר,  חברהיכולת ה
בהרחבת מער� המכירות, בהתייעלות בתשומות הייצור תו� שמירה על 
רמת השירות, בפיתוח מוצרי� ייחודיי�, בשימור התיק הקיי� ובמובילות 

  בתחו� התשואות למבוטחי�.

הגורמי� העיקריי� המשפיעי� על התחרות בענ' ה� חברות הביטוח 
ת על נתחי השוק שלה� וסוכני הביטוח אשר משפיעי� ג� ה� על המתחרו

, וכל זאת לאור השינויי� ברגולציה גודל נתחי השוק של המבטחי� השוני�
  . החלה על התחו�

הינ�: האטרקטיביות  חברההגורמי� המחזקי� את מעמדה התחרותי של ה
 למבוטחי�, התשואה חברהתעריפי הביטוח שמציעה ה ,של מגוו� המוצרי�

  .וכ� רמת השרות למבוטחי�

שיטות להתמודדות ע� התחרות והגורמי� המשפיעי� על מעמדה שיטות להתמודדות ע� התחרות והגורמי� המשפיעי� על מעמדה שיטות להתמודדות ע� התחרות והגורמי� המשפיעי� על מעמדה שיטות להתמודדות ע� התחרות והגורמי� המשפיעי� על מעמדה  2.3.3
         בתחו�בתחו�בתחו�בתחו�    החברההחברההחברההחברההתחרותי של התחרותי של התחרותי של התחרותי של 

להתמודד ע� התחרות ה�: סינרגיה בי�  חברההשיטות העיקריות של ה
החברות השונות בקבוצת מנורה מבטחי� במת� פתרונות כוללי� ללקוחות 

תו� הישענות על גודלה ויציבותה  ,רו� הטווחה בכל אפיקי החיסכו� אחברה
על ידי  המנוהלתשל מבטחי� החדשה, קר� הפנסיה הגדולה בישראל; 

שיפור השירות ללקוח תו� התייעלות  ,מנורה מבטחי� פנסיה וגמל
תפעולית; הרחבת מער� הסוכני� והסתייעות בסוכני� העובדי� ע� קבוצת 

חבת מער� השיווק הישיר של הרמנורה מבטחי� כמקור להפניית לקוחות; 
  השתתפות במכרזי� מרכזיי� בתחו� ועוד.מנורה מבטחי� פנסיה וגמל, 

בתחו�  חברההגורמי� המרכזיי� המשפיעי� על מעמדה התחרותי של ה
מובילה בענ' הפנסיה; חוסנה וגמל ה� היותה של מנורה מבטחי� פנסיה 

ירות הגבוהה הפיננסי של הקבוצה; מובילות בתשואה למבוטחי�; רמת הש
ה בעת ניהול תביעות ותשלו� תגמולי ביטוח וכ� קשר ארו� טווח חברשל ה

  .ע� סוכני� שמשווקי� את מוצרי קבוצת מנורה מבטחי�

            קוחותקוחותקוחותקוחותלללל 2.4

אי�  לחברהאי� תלות בלקוח בודד או במספר מצומצ� של לקוחות. כמו כ�,  לחברה
  הכספיי�.ומעלה בדוחותיה  10%לקוח בודד שס� הכנסותיה ממנו מהוות 

מבוטחי� פרטיי� מבוטחי� פרטיי� מבוטחי� פרטיי� מבוטחי� פרטיי� עמיתי� שכירי� לבי� עמיתי� שכירי� לבי� עמיתי� שכירי� לבי� עמיתי� שכירי� לבי� בי� בי� בי� בי�     ברוטוברוטוברוטוברוטולהל� נתוני התפלגות הפרמיה להל� נתוני התפלגות הפרמיה להל� נתוני התפלגות הפרמיה להל� נתוני התפלגות הפרמיה 
  (באחוזי�):(באחוזי�):(באחוזי�):(באחוזי�):    לבי� קולקטיביי�לבי� קולקטיביי�לבי� קולקטיביי�לבי� קולקטיביי�עצמאיי� ועצמאיי� ועצמאיי� ועצמאיי� ווווו

        2014201420142014        2015201520152015        2016201620162016        הלקוחהלקוחהלקוחהלקוח

  60.6%  52.9%  53.8%  עמיתי� שכירי�

  38.3%  45.9%  45.1%  פרטיי� ועצמאיי�

  1.1%  1.2%  1.1%  קולקטיביי�

        100.0100.0100.0100.0%%%%        100.0100.0100.0100.0%%%%        100.0100.0100.0100.0%%%%        סה"כסה"כסה"כסה"כ

, אי� לה לקוחות קבועי� או לקוחות בעלי מאפייני� החברהיצוי�, כי למיטב ידיעת 
  קבועי�, מעבר לסיווג המפורט בטבלה שלעיל.

 ,וחיסכו� ארו� טווח חיי� בביטוחלמידע בדבר שיעור הפדיונות מעתודה ממוצעת 
  .הדירקטוריו� לדוח 4.2.2 סעי'ראה 

        ביטוח רכב חובהביטוח רכב חובהביטוח רכב חובהביטוח רכב חובה .3

        הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    תחו�תחו�תחו�תחו�תיאור כללי של תיאור כללי של תיאור כללי של תיאור כללי של  3.1

, על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח הינו ביטוח סטטוטוריביטוח רכב חובה 
  ").מנועימנועימנועימנועי    רכברכברכברכב    ביטוחביטוחביטוחביטוח    תתתתפקודפקודפקודפקוד(להל�: " �1970חדש], התש"ל

ביטוח חובה, בהתא� לפקודת ביטוח רכב מנועי, מעניקה כיסוי לבעל פוליסת 
חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות הרכב והנוהג בו, מפני חבות שה� עלולי� לחוב לפי 
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ומפני חבות אחרת שה� עלולי� ") חוק הפיצויי�חוק הפיצויי�חוק הפיצויי�חוק הפיצויי�(להל�: " �1975דרכי�, תשל"ה
שנפגעו  ,לחוב בשל נזק גו' שנגר� לנהג הרכב, לנוסעי� בו או להולכי הרגל

  כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי.

רור חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�, נועד ליצור מנגנו� יעיל ומהיר לבי
הזכאות לפיצויי� ולהערכת שיעור�, כל זאת במנותק משאלת האש�. החוק קובע, 
בי� היתר, מהי תאונת דרכי�, מיהו הזכאי לפיצויי� ומה� סדרי הדי� במקרי� 

  כאלו.

נפגעי תאונות דרכי� שאי� באפשרות� לתבוע פיצויי� מאת מבטח, בשל העילות 
) 2י רכב שלא היה לו כיסוי ביטוחי; () פגיעה על יד1: (המפורטות בחוק הפיצויי�

 ) מבטח שנמצא בהליכי פירוק,3( �מבטח שאינו ידוע (כגו� פגיעת פגע וברח); ו
הינה תאגיד ש"), קרניתקרניתקרניתקרניתהקר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי� (להל�: "זכאי� לפיצוי מ

סטטוטורי שהוק� מכוח חוק הפיצויי�. פעילותה של קרנית ממומנת מהפרשה של 
מהפרמיה (נטו) בגי� פוליסות ביטוח רכב  1%בשיעור קבוע של יטוח חברות הב

 �2002200220022002 � � � צו פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� (מימו� הקר�), התשס"בצו פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� (מימו� הקר�), התשס"בצו פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� (מימו� הקר�), התשס"בצו פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� (מימו� הקר�), התשס"בבבבב כמפורט ,חובה
  ").הקר�הקר�הקר�הקר�    למימו�למימו�למימו�למימו�    התוספתהתוספתהתוספתהתוספת(להל�: "

תחרות מבוקרת (בעבר כל ביטוחי רכב  2003במסגרת הענ' מונהגת החל משנת 
  יד "אבנר").חובה בישראל בוצעו באמצעות תאג

    �2004200420042004 � � � ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"דביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"דביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"דביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"ד תקנותבמסגרת 
הוסדרו הקמת ואופ� פעילות� של מאגרי מידע  ,")תקנות מאגר מידעתקנות מאגר מידעתקנות מאגר מידעתקנות מאגר מידע(להל�: "

בתחו� ביטוח רכב חובה: מאגר מידע סטטיסטי המשמש לאיסו' מידע סטטיסטי 
הונאות ומאגר המידע לאיתור  ולהערכת עלות הסיכוני� בענ' ביטוח רכב חובה,

  .ביטוח

המאגרי� הנ"ל מנוהלי� על ידי מפעילי� שאינ� קשורי� לחברות הביטוח. מפעיל 
מאגר המידע הסטטיסטי מוסמ� על פי הדי� לאסו' מחברות הביטוח הפעילות 
בענ', נתוני� רלבנטיי�, לצור� קביעת עלות הסיכו� הטהור. חברות הביטוח 

  למפעיל נתוני� כאמור, אחת לרבעו�.מחויבות להעביר 

מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח, מרכז נתוני� מכל חברות הביטוח, ומשמש 
לזיהוי חשדות למקרי הונאה בתביעות רכב חובה וכ� למניעת הונאות ביטוח 

בפוליסות רכב חובה. כמו כ�, בהתא� לחוזר הממונה ובתביעות, בתהלי� החיתו� 
(כגו� במקרה שמדובר בחידוש ביטוח חובה  רי� מסוימי�בעניי� זה, למעט במק

לכלי רכב שבוטח אצל אותו מבטח בשנה החולפת, או במקרה של רכב בצי או 
קולקטיב) חל איסור להפיק תעודת ביטוח רכב חובה עבור כלי רכב פרטי ומסחרי 

טו� ואופנוע, מבלי שבוצע אימות מול המאגר, בעת תהלי� החיתו�, ביחס  4עד 
  טי מידע מסוימי�, לכל הפחות.לפר

ובחוזר  ,פעולת מאגר המידע ודרכי השימוש של החברות בו עוגנו בהסכ� ענפי
התשלומי�  �.ותפעול י�במלוא עלות הקמת המאגר נושאי�המבטחי� . הממונה

, בי� היתר, בהתחשב נקבעי�המידע  ישעל מבטחי� לשל� עבור שירותי מאגר
בהתא� לנתוני שנה קודמת, וכ� באיכות בחלקו היחסי של כל מבטח בתחו� 

  ובמועדי הדיווח למאגר.

 תערי'דמי ביטוח בהתא� ל חברות הביטוחבמסגרת התחרות המבוקרת, גובות 
, המבוסס על שימוש במשתני� מתו� תכנית סיווג דיפרנציאלי ביטוח חובה

הסיכוני� שמפרס� מפעיל מאגר המידע הסטטיסטי, שאושרו על ידי הממונה, 
י� שבה� יהיה רשאי מבטח להשתמש, לצור� התאמת הפרמיה לסיכו� כמשתנ

המבוטח. מאחר ומחד, ביטוח רכב חובה מהווה חובה חוקית ומאיד�, כל חברת 
ביטוח רשאית לסרב לבטח מבוטח על פי שיקול דעתה, הוסדר הביטוח השיורי 

(הסדר (הסדר (הסדר (הסדר בתקנות ביטוח רכב מנועי בתקנות ביטוח רכב מנועי בתקנות ביטוח רכב מנועי בתקנות ביטוח רכב מנועי ה"פול", אשר פעילותו מוסדרת "). הפולהפולהפולהפול(להל�: "
שפורס�  מונהובחוזר המ �2001200120012001 � � � ביטוח שיורי ומנגנו� לקביעת תערי'), התשס"אביטוח שיורי ומנגנו� לקביעת תערי'), התשס"אביטוח שיורי ומנגנו� לקביעת תערי'), התשס"אביטוח שיורי ומנגנו� לקביעת תערי'), התשס"א

. כביטוח משות' של כלל החברות העוסקות בתחו� ביטוח חובהבעני� זה, פועל 
בעל כלי רכב שסורב כאמור ולא השיג כיסוי ביטוחי באחת החברות הפועלות 

  לרכוש ביטוח חובה באמצעות ה"פול". יכולבענ', 

הוא ביטוח משות' של כל חברות הביטוח בענ' ביטוח רכב חובה, השותפות  הפול
בסה"כ פרמיות או ברווחיו, על פי חלק� היחסי  בו ונושאות בהוצאותיו ובהפסדיו
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הביטוח בענ' רכב חובה. חלקה היחסי של כל מבטחת נקבע לפי חלקה בפועל 
  בשנת החיתו� הרלבנטית. 

 לעומת זאת, �10%על כ 2016 חיתו�שנת ל נכו� עמדב"פול"  חברההחלקה של 
  .10.4% �על כ שעמד 2015 חיתו�"בפול" בשנת  חברההיחסי של ה חלקה

הפסדי ה"פול"  העמסת באמצעות הפול בהפסדי חלק� את מממנות הביטוח חברות
 ,הסדר התחיקתיל בהתא� על יתר מבוטחי חברת הביטוח שלא במסגרת "הפול".

 עלות"מ, 6.5% � ל 5.5% בי� הינו, הפסדי ה"פול" למימו� הצפוי ההעמסה מרכיב
", כהגדרתו בפקודה, של ביטוח החובה של המבטח שלא במסגרת הטהור הסיכו�

 על צו מת�ל הממונה נגדבג"צ ל עתירה "פול"ה גיש, ה2016 דצמברחודש ב"הפול". 
 תעריפי בקביעת הוא עניינהאשר  דחו' דיו� ולקיו� ביניי� לצו בקשה, תנאי

 המאוחד החוזר בפרסו�� ה"פול" כי טע במסגרתה�, לאופנועי השיורי הביטוח
 די� הוראות שתי הממונה הפרה ),2016 בספטמבר 29 מיו�( חובה רכב ביטוח בענ'

 לאופנועי� התערי' את העלתה לאש בכ� שיורי ביטוח לתקנות 5 תקנה :מרכזיות
 6.5% �מ הגבוה העמסה שיעור היוצר האופנועי� תערי' וקביעת לפחות 19.6% �ב

 .הביטוח לפקודת א(ב)7 לסעי' בניגוד החופשי השוק של הטהור הסיכו� מעלות
ה"פול" עתר לקבלת הסעדי� הבאי�: תיקו� החוזר המאוחד כ� שתערי' 

לפחות, ובכלל זה בכדי למנוע שיעור העמסה על  19.5%האופנועי� יוגדל בשיעור 
 ביכולת אי�, ההלי� של זה מקדמי בבשל. כאמור 6.5%השוק החופשי העולה על 

  .האמור השלכות את להערי� החברה

תעריפי הביטוח שגובה החברה כפופי� לאישור הממונה. לפרטי� אודות הפיקוח 
  .להל� 3.2  סעי' ראה על התעריפי�

 בתוספת הקבוע השירותי� בסל הנכללי� ,רפואיי� שירותי� למת� האחריות
לפיו, בשל נזקי גו' מתאונות  התרופות ובצו ממלכתי בריאות ביטוח לחוק היהשני

 .המנויי� בתוספת השלישיתהטיפולי�  למעט, החולי� קופותמוטלת על  –דרכי� 
. כאשר 1חברות הביטוח נושאות בתשלומי� הרפואיי� במקרי� הבאי�:  בנוס',

. 3. חיילי� 2ישראל (תיירי�, עובדי� זרי�, פלסטיני�)  הנפגע אינו תושב/אזרח
 נפגעי. 5. . פינוי על ידי אמבולנס ללא אשפוז4סיעודי רגיל להבדיל מסיעודי מורכב 

   .דרכי� תאונת של רהבמק עבודה תאונות

לצור� מימו� אספקת השירותי� הרפואיי� לנפגעי תאונות דרכי� שיינתנו על ידי 
קופות החולי�, נקבע כי על המבטחי� להעביר לקרנית, עבור קופות החולי�, עד 

מדמי הביטוח, שגבו בחודש הקוד� בגי� כל  9.4%בכל חודש, שיעור של  10ליו� 
    אספקתאספקתאספקתאספקת    עלותעלותעלותעלות    למימו�למימו�למימו�למימו�    התוספתהתוספתהתוספתהתוספתפיקו (להל�: "פוליסת ביטוח רכב חובה שהנ

ס� כל התשלומי� הנגבי� ממבוטח בענ'  �" דמי הביטוחדמי הביטוחדמי הביטוחדמי הביטוח"). לעניי� זה, "השירותי�השירותי�השירותי�השירותי�
    תאונותתאונותתאונותתאונות    לנפגעילנפגעילנפגעילנפגעי    פיצויי�פיצויי�פיצויי�פיצויי�    צוצוצוצוביטוח רכב חובה, למעט התוספת למימו� קרנית לפי 

והתוספת למימו� ") הקר�הקר�הקר�הקר�    מימו�מימו�מימו�מימו�    צוצוצוצו(להל�: " �2002200220022002 � � � "ג"ג"ג"גהתשסהתשסהתשסהתשס), ), ), ), הקר�הקר�הקר�הקר�(מימו� (מימו� (מימו� (מימו�     דרכי�דרכי�דרכי�דרכי�
    עלותעלותעלותעלות(מימו� (מימו� (מימו� (מימו�     דרכי�דרכי�דרכי�דרכי�    תאונותתאונותתאונותתאונות    לנפגעילנפגעילנפגעילנפגעי    פיצויי�פיצויי�פיצויי�פיצויי�    צוצוצוצועלות אספקת השירותי� לפי 

  . �2009200920092009 � � � "ע"ע"ע"עהתשהתשהתשהתש), ), ), ), השירותי�השירותי�השירותי�השירותי�    אספקתאספקתאספקתאספקת

היה קיי�  2016לאור העובדה שלפי הדוח הכספי של קרנית לחציו� הראשו� לשנת 
מיליארד ש"ח), אשר עלה על הנדרש לקרנית  �1.2 בחשבו� קרנית סכו� עוד' (של כ

, 2016מימו� פעולותיה והבטחת יציבותה, הורתה הממונה בחודש ספטמבר  לש�
על השבת סכו� הכס' העוד' שקיי� בקרנית לציבור המבוטחי� בביטוח רכב 

  מנועי, וזאת באמצעות חברות הביטוח. 

מנגנו� ההשבה שנקבע הנו על דר� של הפחתת דמי הביטוח הנגבי� ממבוטח בענ' 
") בגי� ההשבהההשבהההשבהההשבה    דמידמידמידמימדמי הביטוח (להל�: " 13% ביטוח רכב חובה בשיעור של

, 2018בדצמבר  31ליו�  2017בינואר  1פוליסת ביטוח אשר מועד תחילתה בי� יו� 
חודשי�; כאשר מנגד, תעביר קרנית  13ושתקופת הביטוח בה אינה עולה על 

  לחברות הביטוח סכו� כספי בגובה דמי ההשבה. 

  .להל� 3.2  סעי' ראהבענ' מונהגת פוליסה תקנית לביטוח רכב חובה. לפרטי� 

כאמור, על פי כלל האחריות בחוק הפיצויי�, כל מבטח מפצה את הנוסעי� שנסעו 
המבוטח על ידו, ללא תלות במידת האש� של הנהג. עוד קובע חוק  בכלי הרכב

הפיצויי�, כי כלפי צדדי� שלישיי� שהיו מעורבי� בתאונה שבה היו מעורבי� 
מספר כלי רכב (למשל, הולכי רגל) תהא למבטחי� אחריות "ביחד ולחוד", ובי� 

הפיצויי� הפיצויי� הפיצויי� הפיצויי� צו צו צו צו     המבטחי� לבי� עצמ� נקבעה, ככלל, השתתפות שווה בנטל החיובי�.
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� � � � לנפגעי תאונות דרכי� (הסדרי� לחלוקת נטל הפיצויי� בי� המבטחי�), התשס"אלנפגעי תאונות דרכי� (הסדרי� לחלוקת נטל הפיצויי� בי� המבטחי�), התשס"אלנפגעי תאונות דרכי� (הסדרי� לחלוקת נטל הפיצויי� בי� המבטחי�), התשס"אלנפגעי תאונות דרכי� (הסדרי� לחלוקת נטל הפיצויי� בי� המבטחי�), התשס"א
קובע חריג לכלל האמור ונועד לאז� את נטל התשלו� בי� המבטחי�, מקו�  ,,,,2001200120012001

 –שבו מקדמי הסיכו� של כלי הרכב המעורבי� בתאונה לנזק, שוני� באופ� מובהק 
י� כאמור, קובעי� 'צווי החצייה' את אופנוע ורכב, או רכב קל ורכב כבד. במקר

, לדוגמא כ�"). האיזו�האיזו�האיזו�האיזו�תשלומי תשלומי תשלומי תשלומי (המכוני� " מזה זה המבטחי� זכאי� לו השיפוי
) טו� 4 �מ פחות"קל" (משקלו  כרכב המוגדר רכב בי� מעורבת תאונה של במקרה

 של המבטח), אוטובוסי� למעט טו� 4 מעל"כבד" (שמשקלו  כרכב המוגדר רכב ע�
 הרכב של מהמבטח התביעה עלות מסכו� מחצית של להשבה זכאי"קל" ה הרכב
   התביעה עלות מסכו� 75% אופנוע של ובמקרה האחר הרכב או הכבד

לעניי� זה מפעיל איגוד חברות הביטוח מתווה סליקה, באמצעות מרכז הסליקה של 
איגוד חברות הביטוח, שנועד, בי� היתר, להעביר את תשלומי האיזו� בי� 

  . להל� 7.16        סעי' ראההמבטחי�. לפרטי� 

בתחו� פעילות זה וכ� והשפעת�  חברהלמגבלות החקיקה המרכזיות החלות על ה
   להל�.    7.1     'סעי ה, ראהחברה כלל פעילותב

        מוצרי� ושירותי� מוצרי� ושירותי� מוצרי� ושירותי� מוצרי� ושירותי�  3.2

מאפייני המוצרי� ושימושיה�, השווקי�  שלסעי' זה כולל תיאור כללי ותמציתי 
העיקריי� שלה�, מגמות ושינויי� בביקוש ובהיצע שלה�. התנאי� המלאי� 
והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח, לפי העניי�. 

   התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפוליסה.

חובה, בהתא� לפקודת ביטוח רכב מנועי, מעניקה ביטוח כאמור לעיל, פוליסת 
כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו, מפני כל חבות שה� עלולי� לחוב לפי חוק הפיצויי� 
ומפני חבות אחרת שה� עלולי� לחוב בשל נזק גו' שנגר� לנהג הרכב, לנוסעי� 

  שנפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי. ,בו או להולכי הרגל

        ריי� הינ�:ריי� הינ�:ריי� הינ�:ריי� הינ�:מאפייני התחו� העיקמאפייני התחו� העיקמאפייני התחו� העיקמאפייני התחו� העיק

הכיסוי הביטוחי בתחו� רכב חובה קבוע ואחיד בי� כאמור לעיל,  �    המוצרהמוצרהמוצרהמוצר    אחידותאחידותאחידותאחידות
חברות הביטוח, והוא נקבע על פי הוראות הדי�. בהתא�, התחרות בתחו� זה 

   להל�. זהבעיקר במחיר כמתואר בסעי'  מתמקדת

אשר מהווה חוזה ביטוח סטנדרטי (להל�:  התקנית אחיד הפוליסבענ' מונהגת 
    תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח), בהתא� ל")הפוליסה התקניתהפוליסה התקניתהפוליסה התקניתהפוליסה התקנית"

יחיד ל תקנית פוליסת � 2010201020102010), התש"ע), התש"ע), התש"ע), התש"עמנועימנועימנועימנועי    רכברכברכברכב    ללללשששש(תנאי חוזה לביטוח חובה (תנאי חוזה לביטוח חובה (תנאי חוזה לביטוח חובה (תנאי חוזה לביטוח חובה 
 המחזיקי� פוליסה לבעלי המיועדת, סחר לצורכי תקנית פוליסה וכ� רכב בעל

, מוסכי� בעלי"ב (כגו�: וכיו מסחר, תיקו� לצורכי, זמני ופ�בא רכב כלי במספר
מבטח התקנות קובעות תנאי� מינימאליי� לביטוח רכב חובה אשר '). וכו יבואני�

 הרחבות לגבי היק' הכיסוי הביטוחי.עליה� להוסי' רשאי  א�, �אינו רשאי לשנות
במסגרת התקנות, נקבע ג� נוסח תעודת הביטוח שעל מבטח להנפיק במסגרת 

  ביטוח רכב מנועי.

מראש של מלוא ביטוח רכב חובה נכנס לתוק' רק לאחר תשלו�  � מראשמראשמראשמראש    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�
  .בגינו פרמיהה

למעט תקרת פיצוי למרכיבי נזק שאינו נזק ממוני והכיסוי  � הפיצויהפיצויהפיצויהפיצוי    ודרכיודרכיודרכיודרכי    היק'היק'היק'היק'
לעד פי שלושה מהשכר הממוצע במשק, הכיסוי אינו לאובד� השתכרות המוגבל 

  .מוגבל בסכו�

בהתא� להוראות חוק הפיצויי�, האחריות של בעל הרכב,  � מוחלטתמוחלטתמוחלטתמוחלטת    אחריותאחריותאחריותאחריות
 �זכאות הנפגע בתאונת דרכי� לפיצוי המחזיק או הנוהג בו, הינה מוחלטת ולפיכ

  אינה תלויה בהוכחת אש�.

הפיצויי� מקנה לו עילת תביעה, יכול מי שנפגע בתאונת דרכי� וחוק     � � � �     ייחוד עילהייחוד עילהייחוד עילהייחוד עילה
לתבוע את זכותו רק על פי חוק הפיצויי� ואינו רשאי לתבוע את נזקו לפי חוק 
        אחר. מי שאי� לו עילת תביעה לפי חוק הפיצויי�, יכול לתבוע את המזיק בנזיקי�. 

תביעות הביטוח בתחו� זה מאופיינות בזמ� בירור ארו�  � ארו�ארו�ארו�ארו�    תביעותתביעותתביעותתביעות    זנבזנבזנבזנב
יחסית, של מספר שני�, בי� מועד קרות האירוע הביטוחי לבי� מועד סילוק 

  התביעה.
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במסגרת ההוראות לחוזה ביטוח הכללי בחוזר המאוחד (עוד  �  התעריפי�התעריפי�התעריפי�התעריפי�    עלעלעלעל    פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח
להל�) נכללו הוראות שונות בעניי� דמי  7.1.2  סעי'בעניי� החוזר המאוחד ראה 

 ואופ� לגבות מבטח שרשאי ביטוח דמי לקביעת נהלי�ביטוח בענ' רכב חובה, ו
 סיכו� פרמיית מרכיבהמאוחד,  חוזרממונה. בהתא� להוראות הה לאישור הגשת�

 המבוטחי� לכל אחיד(דמי הביטוח נטו) צרי� להיות  חובה רכב ביטוח בתערי'ש
מפעיל מאגר  משתני� מתו� תכנית סיווג הסיכוני� שמפרס� אות� על שעוני�
הסטטיסטי, אשר הממונה אישר כמשתני� שבה� יהיה מבטח רשאי המידע 

סוס, מספר  מנוע, סוג דלק, כוחות לעשות שימוש לצור� קביעת התערי', כגו�: נפח

הצפוי לנהוג  ביותר הצעיר ו/או ותק הנהיגה של הנהג גיל או/ו כריות אויר, מי�

 האחרונות רישיו� בשלוש השני� מספר שלילות או/ו קודמות ברכב, מספר תביעות
 )ABS(אלו הצפויי� לנהוג ברכב, המצאות מערכת למניעת נעילת גלגלי�  כל של

על אי שמירת מרחק  התרעהו/או מערכת  )ESP(ו/או מערכת לבקרת יציבות 
)FCW(  ו/או מערכת התרעה על סטייה מנתיב)LDW(.  כל מבטח רשאי לבחור

   .להשתמש לצור� קביעת התערי' מהמשתני�באילו 

לכיסוי הוצאות ניהול, עמלת הסוכני� והרווח,  � דמי�בנוס', רשאי המבטח לגבות 
התוספת למימו� עלות אספקת  וכ� את הסיכו� מפרמיית 16.25% עד של בשיעור

  השירותי� והתוספת למימו� הקר� כאמור לעיל. 

 רכב לציי חובה רכב בביטוח למעט, בלבד הדמי� מ� הנחות לתת רשאי המבטח
  . נטו הביטוח מדמי א' הנחה לתת המבטח רשאי שאז ולקולקטיבי�

 אותו אצל ומבוטחי� אחת בבעלות שכול� רכב כלי 40 לפחות מונה �  """"רכברכברכברכב ציציציצי""""
 אצל המבוטחי�ת, שונו בבעלויות רכב כלי 100 לפחות מונה � """"קולקטיבקולקטיבקולקטיבקולקטיב""""; מבטח
 הקולקטיב התארגנות של העיקרית שמטרתה ובלבד, הסכ� במסגרת מבטח אותו

  .הביטוח עשיית אינה

, (פוליסות שתארי� תחילת� מתארי� זה ואיל�), כל מבטח 2017החל מחודש ינואר 
רשאי לתת הנחה מדמי הביטוח נטו רק בציי רכב, וזאת באמצעות שימוש בנוסחת 

  להל�.  7.1.5.1     סעי'תערי' שונה, אשר הוגשה מראש לממונה. לפרטי� נוספי� ראה 

            תחרותתחרותתחרותתחרות 3.3

. האחרו� בעשור גידול במגמת הינה, חובה רכב ביטוח בתחו� חברהה פעילות
  .להל� כמפורט מפרמיה ההכנסות בהיק' בשינוי משתקפת בפעילות הגידול מגמת

לרבות חברות לביטוח ישיר.  חברות ביטוח, 13 פועלות ,בתחו� ביטוח רכב חובה
מאופיי� בתחרות מחירי�  התחו�, זה בתחו� אחיד כיסוי של קיומו רקע על

מריבוי מתחרי� וכ� ממהלכי� להגברת שקיפות  ,משמעותית המושפעת בי� היתר
(בי� היתר, באמצעות האפשרות לערו� השוואת  ממונהההתעריפי� על ידי 

 רכב כלי במספר גידול לאור .ו�)תעריפי� באתר האינטרנט של רשות שוק הה
 הנפגעי� בהיק' קיטו� חל ,משופרי� בטיחות אמצעי מותקני� שבה� חדשי�

 בתשלומי ג� יוצא וכפועלביחס לגידול בכמות כלי הרכב  דרכי� מתאונות
 מגמת, האחרונות בשני�, ממשיכה, בתחו� התחרות ולאור, בהתא�. התביעות

   ירידה בתעריפי ביטוח רכב חובה.ה

בהתא� לדוחות הכספיי� של חברות הביטוח, בתשעת החודשי� הראשוני� של 
מיליוני  3,846הענ' בתחו� ביטוח רכב חובה, עמדו על ס� של  הכנסות, 2016שנת 

 �של כ גידולמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  3,709ש"ח, לעומת ס� של 
יטוח בתחו�. נכו� דמי במ ההכנסותהיק' מ 4% �כ המהווי�"ח, ש מיליוני 137

בתחו� ומחזיקה  השני במקו� ממוקמת החברה, 2016לרבעו� השלישי של שנת 
  .אשתקד המקבילה בתקופה, 10.2% עומתל 10.1% �בנתח שוק של כ

הגופי�  חמשתהדוחות הכספיי� של חברות הביטוח, חלק� של  נתוניעל פי 
 50.7% �עמד על כ 2016הגדולי� בתחו� בתשעת החודשי� הראשוני� של שנת 

 בשנתמס� דמי הביטוח בתחו� זה. החברות הגדולות בתחו� ביטוח רכב חובה, 
, החברות 2015 ת. ואילו בשנוהראל פניקס, איילו�, החברה, מגדלהינ� , 2016

 � כ על עמדוכלל, כאשר חלק�  החברה, פניקס, הראל, מגדלהגדולות בתחו� היו 
51.5%.  

  לדוח הדירקטוריו�. 4.2.3 סעי' ראה, מפרמיה החברה הכנסות לפירוט
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        ::::להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�

        

        

  

האחיד בכל חברות הביטוח וזמינות מידע השוואתי של מחירי�,  הכיסוי הביטוחי
גורמי� לכ� שמחיר המוצר הינו המשתנה העיקרי בהחלטת הרכישה של פוליסות 
הביטוח. חברות הביטוח נבדלות זו מזו במשתני� הקובעי� את התערי' וכפועל 

י מעמדה התחרות על להשפיעיוצא בפלחי השוק בה� ה� מתמקדות. גור� העלול 
בה� ש מאלהשוני�  במשתני�הינו שימוש חברות ביטוח אחרות  חברהשל ה

  שימוש. עושה החברה

סוכני הרחב של מער� ה והינ חברההמחזק את מעמדה התחרותי של ה �הגור
  הביטוח שלה.

            לקוחותלקוחותלקוחותלקוחות 3.4

פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי� פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי� פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי� פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי�     מבוטחי�מבוטחי�מבוטחי�מבוטחי�בי� בי� בי� בי�     ברוטוברוטוברוטוברוטו    פרמיותפרמיותפרמיותפרמיות    התפלגותהתפלגותהתפלגותהתפלגותפירוט פירוט פירוט פירוט     הל�הל�הל�הל�לללל
        טו� בלבד):טו� בלבד):טו� בלבד):טו� בלבד):    4444ברכב פרטי ומסחרי (עד ברכב פרטי ומסחרי (עד ברכב פרטי ומסחרי (עד ברכב פרטי ומסחרי (עד 

        

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו  ברוטו  ברוטו  ברוטו  

        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו  ברוטו  ברוטו  ברוטו  

        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו  ברוטו  ברוטו  ברוטו  

        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

        
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי     2016201620162016

        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)
לשנת לשנת לשנת לשנת 
2016201620162016        

2015201520152015    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2015201520152015        

(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי     2014201420142014
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2014201420142014        

מבוטחי� 
  פרטיי�

ולקוחות 
עסקיי� 
  קטני�

412,917  83.6%  395,938  83.9%  416,637  86.4%  

ציי רכב 
  13.6%  65,582  16.1%  75,910  16.4%  81,103  וקולקטיביי�

        100100100100%%%%        482,219482,219482,219482,219        100100100100%%%%        471,848471,848471,848471,848        100100100100%%%%        494,020494,020494,020494,020        סה"כסה"כסה"כסה"כ

או יותר  10%אי� לקוח בתחו� ביטוח רכב חובה, שהכנסותיה ממנו מהוות  לחברה
תלות בלקוח בודד או  חברהבתחו� הפעילות וכ� אי� ל החברהמס� הכנסות 

  במספר מצומצ� של לקוחות בתחו� זה. 

על מאפייני� קבועי� של לקוחותיה בתחו� ביטוח רכב  לחברהבנוס', לא ידוע 
 לעומת, 58% �כעמד על  2016, שיעור החידושי� בשנת חברהההחובה. לפי הערכת 

, ואחוז הלקוחות אשר רכשו ביטוח רכב חובה וביטוח רכב 2015שנת ב 54% �כ
 44%וזאת לעומת  בחברהמס� אוכלוסיית מבוטחי החובה  48% �רכוש עמד על כ

   בתקופה המקבילה אשתקד.

  

מנורה  מבטחי�  
10%ביטוח 

10%הראל  

10%פניקס 

9%כלל 

11%מגדל 

10%איילו� 

9%ביטוח ישיר 
8%הכשרת הישוב 

2%ביטוח חקלאי 

8%שלמה ביטוח 

AIG 3%

3%שירביט  

7%שומרה 
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� ביטוח החובה � ביטוח החובה � ביטוח החובה � ביטוח החובה דמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחודמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחודמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחודמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחולהל� התפלגות להל� התפלגות להל� התפלגות להל� התפלגות 
  לתקופות המתוארות בדוח:לתקופות המתוארות בדוח:לתקופות המתוארות בדוח:לתקופות המתוארות בדוח:

        שיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסות        מחזור פרמיות באלפי ש"חמחזור פרמיות באלפי ש"חמחזור פרמיות באלפי ש"חמחזור פרמיות באלפי ש"ח        מספר שנות ותקמספר שנות ותקמספר שנות ותקמספר שנות ותק

  
2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        

  32%  32%  34%  155,865  152,402  166,354  ללא ותק

  22%  21%  20%  105,914  98,498  100,054  ותק שנה

  17%  17%  16%  80,342  78,160  78,313  ותק שנתיי�
למעלה משלוש שנות 

  29%  30%  30%  140,098  142,788  149,299  ותק

        100100100100%%%%        100100100100%%%%        100100100100%%%%        482,219482,219482,219482,219        471,848471,848471,848471,848        494,020494,020494,020494,020        סה"כסה"כסה"כסה"כ

        ביטוח רכב רכושביטוח רכב רכושביטוח רכב רכושביטוח רכב רכוש .4

        הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    תחו�תחו�תחו�תחו�    שלשלשלשל    כלליכלליכלליכללי    תיאורתיאורתיאורתיאור 4.1

ביטוח רכב רכוש כולל כיסוי ביטוחי לאבד� או נזק של כלי רכב מבוטחי� ולחבות 
שלישי על ידי כלי הרכב המבוטחי�. נית� המבוטחי� בגי� נזקי רכוש שנגרמו לצד 

  לרכוש כיסוי לחבות כלפי צד שלישי בלבד או בשילוב ע� כיסויי� נוספי�.

: בהתא� לחוזר שפרס� הממונה, נקבעו כללי פעולה לשמאי� השמאי� הסדר
ומנגנוני ערעור על שומותיה� וכ� הוראות בעניי� הרחבת הגילוי הנוגע לזכויות 

ורבות� בהלי� בחירת השמאי והרחבת השקיפות כלפי המבוטחי�, הגברת מע
המבוטחי� בהלי� שומת הנזק. בהתא� להוראות החוזר, חברות הביטוח מפרסמות 

, מהווה 4רשימות שמאי חו0, שבה� יכול המבוטח לבחור. שומה של שמאי חו0
השומה הקובעת והיא מחייבת את הצדדי�, בכפו' לזכות המבטח והמבוטח לערער 

  בפני שמאי מכריע, באמצעות שומה נגדית.על השומה 

: על מנת להתמודד ע� העדר השקיפות ובעיית פערי המידע שקיימי� וגילוי מידע
בשוק מכירת רכבי� משומשי�, אשר ממנו סבלו רוכשי רכב פוטנציאליי� כמו ג� 
חברות הביטוח, הוק� על ידי חברות הביטוח, במשות' ע� מרכז הסליקה של 

"מ, מאגר מידע שעיקרו רישו� היסטוריית תאונות של כלי רכב, חברות הביטוח בע
שיהיה זמי� לציבור רוכשי רכבי� משומשי� וכ� לחברות הביטוח שיבחרו להצטר' 

בתוק' עד  כובל הסדר מאישור בתנאי� פטור נית� למאגר"). המאגרהמאגרהמאגרהמאגרלמאגר (להל�: "
  . 2021פברואר

 כללמאגר ולהסדר.  הצטרפהחברה ה לפעול.המאגר התחיל  ,2013במאי  20ביו� 
מבטח יכול להצטר' להסדר (דהיינו: למסור נתוני� למאגר ולהגיש שאילתות) או 

יו�. חוסר  90בהודעה מוקדמת של  קלנדריתלצאת מההסדר, לפחות אחת לשנה 
יכולתו של מבטח לספק נתוני� ברמת הפירוט הנדרשת, לא יהווה הצדקה לסירוב 

א נראה כי לפעילות המאגר ישנה השפעה מהותית לזה,  בשלבלצר' אותו להסדר. 
  על פעילותה העסקית של החברה בתחו� זה. 

: הנזקי� המכוסי� במסגרת ביטוחי רכב רכוש, שיבוב בתביעות בוררות הסדר
נגרמי� לעיתי� עקב רשלנות של אד� אחר. במקרה כזה, תשלו� תגמולי ביטוח 

לפרטי� בדבר הסדר "שיבוב". זכות  �למבוטח מקנה למבטח זכות פיצוי מהמזיק 
  7.16.5    ליישוב תביעות שיבוב בי� חברות הביטוח ראה סעי' 

כלל בתחו� פעילות זה וכ� ב חברהלמגבלות החקיקה המרכזיות החלות על ה
   להל�. 7.1.6  � ו 7.1  פי�, ראה סעיהחברה פעילות

  

  

                                                 

 
4

שמאי שאינו שמאי בית ואשר נכלל ברשימת שמאי החו0. "שמאי בית" הינו מי  �" שמאי חו0שמאי חו0שמאי חו0שמאי חו0"לעניי� זה,  
, לרבות בהתא� לחזקות שנקבעו לעניי� שעלול להימצא במצב של ניגוד ענייני� בשל קשר מיוחד ע� המבטח

 זה במסגרת החוזר.
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            מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי� 4.2

מאפייני המוצרי� ושימושיה�, השווקי�  שלסעי' זה כולל תיאור כללי ותמציתי 
העיקריי� שלה�, מגמות ושינויי� בביקוש ובהיצע שלה�. התנאי� המלאי� 
והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח, לפי העניי�. 

  התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפוליסה.

ת כיסויי� בגי� נזק עצמי הנגר� לרכב המבוטח פוליסת ביטוח רכב רכוש כולל
מקרית, גניבה,  התנגשותכתוצאה מ� הסיכוני� המפורטי� בפוליסה, כגו�: אש, 

כ� נזק רכוש הנגר� לצד שלישי על ידי הרכב המבוטח. נית� לרכוש פוליסה ו ועוד
רשאי  לנזק לצד ג' בלבד או בשילוב ע� כיסויי� נוספי�. בשלב הצעת הביטוח,

) ביטוח מקי' (המכסה נזק עצמי ונזק 1טח לבחור באחת מארבע חלופות: (המבו
) ביטוח מקי', ללא כיסוי מפני 3) ביטוח מקי', ללא כיסוי לגניבה; (2לצד שלישי); (

ויתור נעשה בהודעה ושה בתנאי) ביטוח לנזק לצד שלישי בלבד, זאת, 4תאונות; (
  . מפורשת אשר תועדה על ידי המבטח

  וש מתחלק לשתי קבוצות עיקריות על פי סוג הרכב: רכב רכ ביטוח

 3.5לרכב פרטי ומסחרי עד  ,פוליסה לביטוח נזקי רכוש ונזקי רכוש לצד ג' )1(
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח לללל התא�טו� (ביטוח מקי' וביטוח צד ג'), ב

ובתוספת לתקנות (להל�:  �1986198619861986 � � � (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו(תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו(תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו(תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו
", בהתאמה). הפוליסה התקנית הפוליסה התקניתהפוליסה התקניתהפוליסה התקניתהפוליסה התקנית" או" תקנות רכב רכושתקנות רכב רכושתקנות רכב רכושתקנות רכב רכוש"

קובעת נוסח ותנאי� מינימאליי� לביטוח מקי' לרכב אשר חברת ביטוח 
יכולה לשנות� רק א� השינוי הוא לטובת המבוטח. לפוליסה התקנית נית� 
להוסי' הרחבות באשר להיק' הכיסוי, לסיכוני�, לחבויות ולרכוש 

 המבוטחי�.

 מבטח אצל המבוטחי�, לפחות פרטיי� רכב כלי 40 שבבעלותו, מבוטח
, המבטח אצל שתתועד מפורשת בהודעה, הביטוח הצעת בשלב, רשאי, אחד

  או חלקי� ממנה.  כולה התקנית הפוליסה תחולת על לוותר

 פרטי שאינו רכב כלילביטוח נזקי רכוש ונזקי רכוש לצד ג', ל פוליסה )2(
נגררי�, נתמכי�, מלגזות,  כגו�: משאיות, אוטובוסי�, ,טו� 3.5 עד ומסחרי

 להוראות הפוליסה התקנית. 'כפו ואינביטוח זה  וכלי� אחרי�. אופנועי�

כתבי  �כמו כ�, מציעה החברה למבוטחיה לרכוש כתוספת לפוליסה, "ריידרי�"
 שירות, לקבלת שירותי� שוני� לרכב כגו�: שירותי דר� וגרירה, שירותי רכב חליפי,

שיווק כתבי שירות שעניינו לפרטי� בעניי� חוזר  שירות לתיקו� שבר שמשות, ועוד.
  . להל� 7.1.2.2 על ידי חברות הביטוח, ראו סעי' 

            הינ�:הינ�:הינ�:הינ�:מאפייני התחו� העיקריי� מאפייני התחו� העיקריי� מאפייני התחו� העיקריי� מאפייני התחו� העיקריי� 

  . פוליסת ביטוח רכב רכוש הינה, לרוב, לתקופה של עד שנה

מש� זמ� קצר בי� קרות בתביעות בתחו� זה מתאפיינות  �" "זנב תביעות קצר"זנב תביעות קצר"זנב תביעות קצר"זנב תביעות קצר
 ביטוח לתגמולי תביעה של ההתיישנות תקופתמקרה הביטוח לבי� יישוב התביעה. 

ע� זאת, בגי� כיסוי צד ג'  .הביטוח מקרה מקרות שני� שלוש היא רכוש רכב
  .מש� זמ� יישוב התביעה ארו� יותרו ההתיישנות תקופת

 התערי'. הממונה לפיקוח כפו'התערי' לביטוח רכב רכוש  � התעריפי�התעריפי�התעריפי�התעריפי�    עלעלעלעל    פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח
אינו אחיד ותלוי במספר משתני�, כגו�: סוג הרכב המבוטח, הינו תערי' מקסימו�, 

ל הנהג ומספר הנהגי� הרשאי� המצטבר של המבוטח, גילו ש ותניסיו� התביע
  לנהוג ברכב.

        תחרותתחרותתחרותתחרות 4.3

פעילות החברה בתחו� ביטוח רכב רכוש, הינה במגמת גידול בעשור האחרו�. 
        מגמת הגידול בפעילות משתקפת בשינוי בהיק' ההכנסות מפרמיה כמפורט להל�.

בתחו� ביטוח רכב רכוש פועלות מרבית חברות הביטוח, לרבות חברות לביטוח 
  ישיר.

בתשעת  רכוש� לדוחות הכספיי� של חברות הביטוח, בתחו� ביטוח רכב בהתא
 �כ של ס� על עמדו בתחו� הענ' הכנסות, 2016החודשי� הראשוני� של שנת 
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מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה  5,572 �ש"ח, לעומת ס� של כ מיליוני 6,161
 9.6% � כש"ח בהיק' דמי הביטוח, המהווי�  מיליוני 589 �של כ עלייהאשתקד, 
דמי ביטוח בתחו�. על פי הדוחות הכספיי� של חברות מ ההכנסותמהיק' 
        בתחו�.  המובילה הינה חברההדוח, ה בשנתהביטוח, 

, כפי שמשתק' מהכנסות מדמי הביטוח בתשעת החודשי� חברהה של השוק נתח
 � לעומת שיעור של כ 13.9% �כ של שיעור על עומד, 2016הראשוני� של שנת 

   .אשתקד המקבילה בתקופה 13.1%

  .לדוח הדירקטוריו�    4.2.14.2.14.2.14.2.1סעי'  ראה ,מפרמיה החברה הכנסותלפירוט 

            להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�:להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�:להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�:להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�:

        

  

, בהתא� לפוליסה התקנית, הינו מודולרי ומאפשר האחיד בתחו�הכיסוי הביטוחי 
. גמישות הבחירה המבוטח החלטתבחירה של כלל הכיסויי� או חלק מה� לפי 

מרחיבה את פוטנציאל התחרות בי� החברות השונות על כל מרכיב ומרכיב 
להיק'  בהתא� ללקוח במחירמתמקדת בעיקר  התחרותבפוליסה המודולרית. 

דגש בתחו� זה על תערי' תחרותי ומוצרי�  חברההכיסוי שבחר. אי לכ�, שמה ה
ללי� הטבות ייחודיות לאות� ייחודיי� המותאמי� לאוכלוסיות מובחנות וכו

ה הינ� מער� סוכני חבראוכלוסיות. הגורמי� המחזקי� את מעמדה התחרותי של ה
        .הביטוח שלה

        לקוחותלקוחותלקוחותלקוחות 4.4

  בעיקר לקוחות פרטיי�. החברהבתחו� ביטוח רכב רכוש, מבטחת 

או יותר  10%אי� לקוח בתחו� ביטוח רכב רכוש, שהכנסותיה ממנו מהוות  חברהל
תלות בלקוח בודד או במספר מצומצ� של  חברהלוכ� אי�  החברהמס� הכנסות 

  .לקוחות בתחו� זה

  פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי�:פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי�:פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי�:פרטיי� לציי רכב וקולקטיביי�:    מבוטחי�מבוטחי�מבוטחי�מבוטחי�בי� בי� בי� בי�     ברוטוברוטוברוטוברוטו    פרמיותפרמיותפרמיותפרמיות    התפלגותהתפלגותהתפלגותהתפלגותפירוט פירוט פירוט פירוט     להל�להל�להל�להל�

        

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו ברוטו ברוטו ברוטו 
        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו ברוטו ברוטו ברוטו 
        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו ברוטו ברוטו ברוטו 
        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

        

2016201620162016    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2016201620162016        

2015201520152015    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2015201520152015        

2014201420142014    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2014201420142014        

  מבוטחי� פרטיי�
ולקוחות עסקיי� 

  קטני�
893,916  83%  795,714  84%  731,502  86%  

ציי רכב 
  14%  118,094  16%  150,500  17%  177,374  וקולקטיביי�

        100100100100%%%%        849,596849,596849,596849,596        100100100100%%%%        946,214946,214946,214946,214        100100100100%%%%        1,071,2901,071,2901,071,2901,071,290        סה"כסה"כסה"כסה"כ

מנורה מבטחי�  
14%ביטוח 

9%הראל  

12%פניקס 

8%כלל 

10%מגדל 

9%איילו� 

13%ביטוח ישיר 

5%הכשרת הישוב 

2%ביטוח חקלאי 

3%שלמה ביטוח 

AIG 4%

4%שירביט  

7%שומרה 
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על מאפייני� קבועי� של לקוחותיה בתחו� ביטוח רכב  לחברהבנוס', לא ידוע 
עמד , 2016, שיעור החידושי� בתחו� רכב רכוש בשנת החברהרכוש. לפי הערכת 

. שיעור הלקוחות אשר רכשו ביטוח רכב 2015 שנתב 71% �כ לעומת 69% �על כ
, בשנת מתו� כלל הלקוחות שרכשו ביטוח רכב רכוש ,רכוש וביטוח רכב חובה

   קודמת.הבשנה , 38% �שיעור של כ לעומת ,42% �הינו כ, 2016

לתקופות לתקופות לתקופות לתקופות     פרמיותפרמיותפרמיותפרמיותדמי ביטוח לפי שנות ותק לקוחות במונחי מחזור דמי ביטוח לפי שנות ותק לקוחות במונחי מחזור דמי ביטוח לפי שנות ותק לקוחות במונחי מחזור דמי ביטוח לפי שנות ותק לקוחות במונחי מחזור להל� התפלגות להל� התפלגות להל� התפלגות להל� התפלגות 
        המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:

        שיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסות        מחזור פרמיות באלפי ש"חמחזור פרמיות באלפי ש"חמחזור פרמיות באלפי ש"חמחזור פרמיות באלפי ש"ח        מספר שנות ותקמספר שנות ותקמספר שנות ותקמספר שנות ותק

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014            2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

  42%  45%  44%  359,379   423,382   471,935   ללא ותק

  23%  22%  23%  198,805   207,807   243,620   ותק שנה
  13%  13%  13%  105,350   124,097   136,133   ותק שנתיי�

  22%  20%  20%  186,062   190,928   219,602   למעלה משלוש שנות ותק

        100100100100%%%%        100100100100%%%%        100100100100%%%%        849,596849,596849,596849,596            946,214946,214946,214946,214            1,071,2901,071,2901,071,2901,071,290            סה"כסה"כסה"כסה"כ

            ביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחר .5

        פעילותפעילותפעילותפעילותהההה    תיאור כללי של תחו�תיאור כללי של תחו�תיאור כללי של תחו�תיאור כללי של תחו� 5.1

וכ�  ביטוח רכוש,ו ביטוח חבויות � ענפי� עיקריי� , החברה פועלת בשניבתחו� זה
  .אינו מהותי החברה בה� פעילותאשר היק' נוספי�, ענפי ביטוח כללי ב

הכספית על פי די�, של המבוטח, כלפי  ביטוחי החבויות כוללי� כיסוי בגי� חבותו
  צד שלישי שאינו המבוטח, עד לגבול האחריות בפוליסה.

ביטוחי הרכוש כוללי� כיסוי בגי� אבד� או נזק, שנגר� לרכוש המבוטח ונזקי� 
" או נמני�נמני�נמני�נמני�    סיכוני�סיכוני�סיכוני�סיכוני�נלווי�, כתוצאה מהסיכוני� המכוסי� בפוליסה (במתכונת של "

  ").הסיכוני�הסיכוני�הסיכוני�הסיכוני�    כלכלכלכלבמתכונת של "

כלל בתחו� פעילות זה וכ� ב החברהבלות החקיקה המרכזיות החלות על למג
  .בהתאמהלהל�,  7.1.2  -ו 7.1.1 , 7.1  פי�, ראה סעיהחברה פעילות

            מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי� 5.2

        ::::והכיסויי� הביטוחיי� שנכללו בווהכיסויי� הביטוחיי� שנכללו בווהכיסויי� הביטוחיי� שנכללו בווהכיסויי� הביטוחיי� שנכללו בו    פעילותפעילותפעילותפעילותתיאור של תחו� התיאור של תחו� התיאור של תחו� התיאור של תחו� ה 5.2.1

מאפייני המוצרי� ושימושיה�, של סעי' זה כולל תיאור כללי ותמציתי 
 ובהיצע שלה�.השווקי� העיקריי� שלה�, מגמות ושינויי� בביקוש 

התנאי� המלאי� והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או 
חוזה ביטוח, לפי העניי�. התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ולא ישמש 

  לצרכי פרשנות הפוליסה.

        ביטוח חבויותביטוח חבויותביטוח חבויותביטוח חבויות 5.2.1.1

        כלליכלליכלליכללי

מרבית הפוליסות בענ' ביטוח החבויות, מכסות את המבוטח 
פי די�, כלפי צד שלישי, בגי� בשל חבות שהוא עשוי לחוב בה על 

  נזק לגו' או לרכוש שייגר� לו.

בביטוחי חבויות נקבע גבול אחריות שהינו הסכו� המקסימאלי 
בו יישא המבטח במקרה של נזק, בתוספת הוצאות משפטיות 

  סבירות.

  תוקפ� של פוליסות הביטוח מסוג זה הינו לרוב לשנה.

ת, כל עוד לא תביעה ביטוחית בענפי החבויות אינה מתיישנ
התיישנה תביעת הצד השלישי כנגד המבוטח. בשל פרק הזמ� 
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הארו� בי� מועד היווצרות העילה כנגד המבוטח לבי� מועד הגילוי 
ו/או מועד הגשת התביעה וכ� בשל פרק הזמ� הדרוש לבירור 
תביעות אלו שהינ� מורכבות, נחשב ענ' זה כבעל זנב תביעות 

.�  ארו

  רו� על פי אחד משני בסיסי כיסוי:ביטוחי חבויות נית� לע

בפוליסות אלו, הכיסוי  ––––) ) ) ) Occurrence Basisבסיס אירוע (בסיס אירוע (בסיס אירוע (בסיס אירוע (
נית� לחבות בגי� אירועי� אשר אירעו במש� תקופת הביטוח. 
התביעה לחברת הביטוח יכול שתוגש א' לאחר תו� תקופת 

  הביטוח, בכפו' להתיישנות.

ות אלו, בפוליס ––––) ) ) ) Claims Made Basisבסיס הגשת תביעה (בסיס הגשת תביעה (בסיס הגשת תביעה (בסיס הגשת תביעה (
הכיסוי נית� לחבות בגי� תביעות אשר הוגשו לראשונה כנגד 
המבוטח במש� תקופת הביטוח, א' א� העילה כנגד המבוטח 
 �נוצרה לפני מועד תחילת הביטוח, ובתנאי שנוצרה בתו
'התקופה הרטרואקטיבית' שהוגדרה בפוליסה, דהיינו לאחר 

  תארי� מסוי� שהוסכ� עליו.

שב לענ' תנודתי וזאת בשל רמת אי ענ' ביטוח החבויות נח
הוודאות הגבוהה ביישוב התביעות, בפרט בפוליסות על בסיס 
אירוע, הנובעת, בי� היתר, מזנב התביעות הארו�, מהשינויי� 
באקלי� השיפוטי ומהשינוי התרבותי המעלה את שכיחות 

  התביעות וחומרת�. 

טוח בענ' ביטוח חבויות נכללי� כל ביטוחי החבויות, למעט בי
רכב חובה. הביטוחי� העיקריי� בענ' זה הינ�: ביטוחי אחריות 

"), אחריות מעבידי�, אחריות ביטוח צד שלישיביטוח צד שלישיביטוח צד שלישיביטוח צד שלישיכלפי צד שלישי ("
   מקצועית, אחריות המוצר ואחריות דירקטורי� ונושאי משרה.

החבויות, החבויות, החבויות, החבויות,     פיפיפיפיה בענה בענה בענה בענחברחברחברחברהמוצרי� המרכזיי� אות� משווקת ההמוצרי� המרכזיי� אות� משווקת ההמוצרי� המרכזיי� אות� משווקת ההמוצרי� המרכזיי� אות� משווקת ה
        הינ� כדלקמ�: הינ� כדלקמ�: הינ� כדלקמ�: הינ� כדלקמ�: 

יסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי הפול � ביטוח צד שלישיביטוח צד שלישיביטוח צד שלישיביטוח צד שלישי )1(
בדר� כלל  � מכסה את חבותו של המבוטח על פי כל די�

(שלא בגי�  בגי� נזקי גו' � חבות הנובעת מפקודת הנזיקי� 
שימוש ברכב מנועי) או רכוש שנגרמו לצד שלישי, שאינ� 

שנגר� מאירוע תאונתי אשר התרחש במהל� , עובדי המבוטח
תקופת הביטוח בקשר ע� הפעילות בגינה רכש המבוטח את 

 הכיסוי הביטוחי. 

נית� לרכוש ביטוח זה כמוצר עצמאי או ככיסוי נוס' 
, פוליסת ביטוח דירה או עסק לבתית ובמסגרת פוליס

  במסגרת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

ציה של מספר משתני�, כאשר דמי הביטוח נקבעי� כפונק
עיסוק המבוטח, היק' פעילות המבוטח,  � המרכזיי� שבה� 

גבול האחריות הרצוי, ניסיו� התביעות של המבוטח, חשיפה 
למפגעי� או סיכוני� סביבתיי�, אמצעי ההגנה הקיימי� 

  בעסק וכדומה. 

  ביטוח זה נער� בדר� כלל על בסיס אירוע.

כיסוי למבוטח בגי� אחריותו לנזקי  � ביטוח חבות מעבידי�ביטוח חבות מעבידי�ביטוח חבות מעבידי�ביטוח חבות מעבידי� )2(
תו� כדי עבודתו אצל המבוטח,  לעובדשנגרמו  בלבד, גו'

במרבית . בשל רשלנות המבוטח, במש� תקופת הביטוח
/או והחבות המכוסה היא חבות לפי פקודת הנזיקי� המקרי�, 

   .�1980לפי חוק האחריות למוצרי� פגומי�, התש"�

לפי חוק הביטוח הלאומי הביטוח הינו שיורי, מעל הכיסוי 
  .�1995 [נוסח משולב], התשנ"ה
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נית� לרכוש ביטוח זה כמוצר עצמאי או ככיסוי נוס' 
, פוליסת ביטוח דירה או לבתי עסקת ובמסגרת פוליס

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

דמי הביטוח נקבעי� כפונקציה של מספר משתני�, כאשר 
י�, היק' שכר מספר העובדי� המועסק � המרכזיי� שבה� 

העבודה השנתי שמשל� המעסיק, סוג פעילות המעסיק, גבול 
האחריות הרצוי, ניסיו� התביעות של המבוטח, אמצעי 

  ההגנה הקיימי� בעסק וכדומה. 

  ביטוח זה נער� בדר� כלל על בסיס אירוע. 

ביטוח המכסה את חבותו של  � ביטוח אחריות מקצועיתביטוח אחריות מקצועיתביטוח אחריות מקצועיתביטוח אחריות מקצועית )3(
, וע חובתו המקצועיתבגי� כשל בביצ ,בעל מקצוע� המבוטח

במעשה או במחדל המהווי� רשלנות, טעות או השמטה של 
המבוטח במסגרת המקצוע אשר בגינו נית� הכיסוי, 

בי� א� הינו לקוח של , שתוצאתו היא נזק צד שלישי
המבוטח ובי� א� לאו. ביטוח זה נמכר כפוליסה עצמאית או 

 כפוליסה משולבת ע� ביטוח אחריות מוצר. 

יקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המשתנה הע
המבוטח, כאשר ג� להיק' הפעילות, גבול האחריות הרצוי, 
ותק במקצוע, מספר העובדי�, מחזור ההכנסות, ניסיו� 
התביעות של המבוטח והתחו� הטריטוריאלי של הכיסוי 

  והשיפוט, השפעה ניכרת על דמי הביטוח. 

  ביטוח זה נער� על בסיס הגשת תביעה.

ביטוח המכסה את חבותו של  � ביטוח אחריות המוצרביטוח אחריות המוצרביטוח אחריות המוצרביטוח אחריות המוצר )4(
שנגר� על לגו' ו/או לרכוש של צד שלישי, המבוטח בגי� נזק 

על ידו, לאחר  סופקואו יובאו  ,שיוצרופגומי� ידי מוצרי� 
חוק האחריות למוצרי�  , מכחמחזקתו שהמוצרי� יצאו

פגומי� המחיל על היצר� (כהגדרתו בחוק, הכוללת, למשל, 
ג� יבוא� ו/או ספק) אחריות בגי� נזקי גו' בלבד, וכ� מכח 
פקודת הנזיקי� המחילה על היצר� אחריות לנזקי גו' או 

 . רכוש

ביטוח זה נמכר כפוליסה עצמאית או כפוליסה משולבת ע� 
עיתי� ג� ע� פוליסת אחריות ביטוח אחריות מקצועית ול

  כלפי צד שלישי. 

המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של 
המבוטח, כאשר ג� להיק' הפעילות, קיו� פעילות ייצוא, 
התקופה הרטרואקטיבית הנדרשת, גבול האחריות הרצוי, 
ניסיו� התביעות של המבוטח והתחולה הטריטוריאלית של 

  מי הביטוח. הכיסוי, השפעה על ד

  ביטוח זה נער�, בדר� כלל, על בסיס הגשת תביעה.

את חבות� ביטוח המכסה  � ביטוח דירקטורי� ונושאי משרהביטוח דירקטורי� ונושאי משרהביטוח דירקטורי� ונושאי משרהביטוח דירקטורי� ונושאי משרה )5(
בגי� נזק שנגר� עקב  דירקטורי� ונושאי משרההחוקית של 

מעשה או מחדל שעשו או נמנעו מלעשות, בתו� לב או 
. החבות מחמת רשלנות, בתוק' היות� נושאי משרה בחברה

והוראות חוק  כוסה היא בעיקרה מתוק' חוק החברותהמ
 חבות אישית על נושאי המשרה בחברה.  ות, המטילנוספות

בעלת הפוליסה בביטוח זה הינה החברה הרוכשת את הכיסוי 
עבור נושאי המשרה והדירקטורי� המכהני� ו/או שכיהנו 

   בעבר והמוגדרי� כמבוטחי�.

לוב ע� ביטוח ביטוח זה נמכר כפוליסה עצמאית או בשי
 אחריות מקצועית. 
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מספר משתני�, כאשר מ מושפעי�דמי הביטוח בענ' זה 
המרכזיי� מביניה�: גבול האחריות הרצוי, ניסיו� התביעות 
של המבוטח, תחו� העיסוק של החברה, הרכב בעלי המניות, 
המבנה והחוס� הפיננסיי� של החברה והיות החברה ציבורית 

  או פרטית. 

�  בדר� כלל על בסיס הגשת התביעה. ביטוח זה נער

הפעילות במוצרי� אלו הינה עתירת ביטוח משנה, בי� היתר, 
חומרת התביעות הפוטנציאלית סכומי הביטוח, עקב 

  והטרוגניות תמהיל הסיכוני�. 

            ביטוח רכושביטוח רכושביטוח רכושביטוח רכוש 5.2.1.2

        כלליכלליכלליכללי

ביטוחי הרכוש כוללי� כיסוי בגי� אבד� או נזק פיזי, שנגר� 
כתוצאה מהסיכוני� המכוסי� לרכוש המבוטח ונזקי� נלווי�, 

כל כל כל כל " או במתכונת של "סיכוני� נמני�סיכוני� נמני�סיכוני� נמני�סיכוני� נמני�בפוליסה (במתכונת של "
"). בנוס', נית� לרכוש כיסוי לנזק תוצאתי הנובע הסיכוני�הסיכוני�הסיכוני�הסיכוני�

"). בביטוח רכוש מציעה אובד� רווחי�אובד� רווחי�אובד� רווחי�אובד� רווחי�מהנזק הפיזי (כיסוי "
   ה ביטוחי� למגזר הפרטי וכ� למגזר העסקי.חברה

        ::::הרכושהרכושהרכושהרכוש    ביטוחביטוחביטוחביטוח    בענ'בענ'בענ'בענ'    החברההחברההחברההחברה    וקתוקתוקתוקתמשומשומשומשו    אות�אות�אות�אות�    המרכזיי�המרכזיי�המרכזיי�המרכזיי�    המוצרי�המוצרי�המוצרי�המוצרי�

        פוליסות לביטוח דירהפוליסות לביטוח דירהפוליסות לביטוח דירהפוליסות לביטוח דירה

נגר� האו נזק  אובד�ת כיסוי בגי� וכולל דירהביטוח ל ותפוליס
  .בפוליסה המפורטי� הסיכוני� מ� כתוצאה תהמבוטח דירהל

בתוספת בתוספת בתוספת בתוספת הפוליסות כפופות לתנאי� המינימליי� שנקבעו 
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות לללל

תקנות ביטוח דירות תקנות ביטוח דירות תקנות ביטוח דירות תקנות ביטוח דירות "(להל� בסעי' זה:  �1986198619861986 � � � ותכולת�), התשמ"וותכולת�), התשמ"וותכולת�), התשמ"וותכולת�), התשמ"ו
  . ), בהתאמה"הפוליסה התקניתהפוליסה התקניתהפוליסה התקניתהפוליסה התקנית"" או ותכולת�ותכולת�ותכולת�ותכולת�

חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה התקנית רק א� השינוי 
וכ� להוסי' הרחבות לגבי היק' הכיסוי,  הינו לטובת המבוטח

דירת  הסיכוני� והרכוש המבוטחי� וכ� ביטוחי חבויות בקשר ע�
הביטוח מיועד לדירות מגורי�  .המגורי� (כגו� ביטוח צד ג')

   במגזר הפרטי.

את היק' הכיסוי הביטוחי המינימאלי  המגדיר הפוליסה התקנית
הכיסוי בפוליסה הינו על בסיס סיכוני� למבנה דירה ותכולתה. 

ברק, רע�, התפוצצות, סערה, שטפו�, סיכוני סיכוני אש,  נמני�:
רעידת אדמה ועוד, וכ� סיכוני מי� ונוזלי� פריצה, גניבה, שוד, 

   ") על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח.צנרתצנרתצנרתצנרת    נזקינזקינזקינזקיאחרי� ("

סיכו� של רעידת אדמה למבנה הדירה  כוללתהתקנית  פוליסהה
והדבר תועד ולתכולתה, אלא א� כ� המבוטח ויתר על כיסוי זה 

  במפרט הפוליסה. בידי המבטח וצוי�

מציעה מספר מסלולי� לביטוח דירות ו/או תכולה,  חברהה
המבוססות על תנאי הפוליסה התקנית. חלק מ� המסלולי� 
בפוליסות מקני� למבוטח אפשרות לרכוש, על פי בחירתו ג� 
 ,�כיסויי� נוספי� כגו�: כיסוי כל הסיכוני� לתכשיטי� ודברי ער

  כיסוי כל הסיכוני� לתכולת הדירה ועוד. 

ביטוח מבנה משווקת פוליסות ל חברהה �  ביטוח משכנתאותביטוח משכנתאותביטוח משכנתאותביטוח משכנתאות
עבור לווי� הנוטלי� משכנתא למימו� רכישת דירות. בלבד, 

 �פוליסות אלו משועבדות לטובת המלווה. ביטוח זה נמכר בדר
כלל בשילוב ע� ביטוח חיי� (ריסק) לכיסוי יתרת ההלוואה 

   .במקרה של מות המבוטח
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רכוש (כגו�; לאו נזק ביטוחי� המכסי� אבד�  � אובד� רכושאובד� רכושאובד� רכושאובד� רכוש
ו') דסחורות, מכונות, ציוד, מפעלי�, מלאי מסוגי� שוני� וכ

ככלל, כוללות  .ושאינו דירת מגורי� ותכולתה או רכב מנועי
כנגד סיכוני אש, פריצה, כיסוי נזקי טבע ורעידת הפוליסות כיסוי 

אדמה. נית� לרכוש בביטוחי� אלה כיסוי לנזק תוצאתי של אובד� 
         .ה של הנזק הפיזי לרכוששהינו תוצא רווחי�

כיסוי לעבודות  �  ))))/הקמה/הקמה/הקמה/הקמהביטוח הנדסי (עבודות קבלניותביטוח הנדסי (עבודות קבלניותביטוח הנדסי (עבודות קבלניותביטוח הנדסי (עבודות קבלניות
  קבלניות, ציוד וחומרי�, מפני נזק תאונתי.

לבתי עסק, הכולל  "מטריה" ביטוח    � � � � ביטוח מקי' לבתי עסק ביטוח מקי' לבתי עסק ביטוח מקי' לבתי עסק ביטוח מקי' לבתי עסק 
לו נית� להוסי' ש, ולמבנה לתכולה נזק או לאובד�בסיסי כיסוי 

  כיסויי חבויות, אובד� רווחי� ועוד.

            יתר ענפי הביטוחיתר ענפי הביטוחיתר ענפי הביטוחיתר ענפי הביטוח 5.2.1.3

        תאונות אישיות (טווח קצר)תאונות אישיות (טווח קצר)תאונות אישיות (טווח קצר)תאונות אישיות (טווח קצר)ביטוח ביטוח ביטוח ביטוח 

בשל  קבועבסכו� חד פעמי ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי 
. , כתוצאה מתאונהנכות (זמנית ו/או קבועה) ו/או מות המבוטח

בנוס', כולל הכיסוי לעתי� ג� פיצוי שבועי בגי� אובד� כושר 
/או בגי� אי כושר ו כתוצאה מתאונה עבודה זמני (חלקי או מלא)

   .עבודה זמני מלא כתוצאה ממחלה

  תקופת הביטוח בפוליסות אלה היא בדר� כלל שנתית. 

הפוליסה נמכרת ה� כפוליסה עצמאית וה� במסגרת פוליסות 
הביטוח נמכר לפרטי� משולבות, בי� היתר, בסקטור העסקי. 

   ולעתי� ג� במסגרת קבוצתית.

  ערבויות ערבויות ערבויות ערבויות 

    המכר (דירות)המכר (דירות)המכר (דירות)המכר (דירות)    חוקחוקחוקחוקלפי  פוליסות המכר חוק/פוליסות ערבויות
, המיועדות �1974197419741974 � � � דירות), תשל"הדירות), תשל"הדירות), תשל"הדירות), תשל"ה    רוכשירוכשירוכשירוכשי(הבטחת השקעות של (הבטחת השקעות של (הבטחת השקעות של (הבטחת השקעות של 

יחידות דיור שבניית� טר�  להבטחת השקעת� של רוכשי
הושלמה, למקרה שמוכר הדירה לא יוכל להעביר לקונה בעלות 
או זכות אחרת בדירה כמוסכ� בחוזה המכר בשל התקיימות 
אחת העילות המנויות בחוק. נוסח הפוליסות לפי חוק המכר 

 בשינויי�, הותא� מנורה מבטחי� ביטוח,המשווקות על ידי 
 שהותקנו תקנות במסגרת, בעניי� ושפורסמ להוראות, המחויבי�

  .המכר חוק מכח

 מגופי�, הדירות רוכשי עבור אלו פוליסות מנפיקה חברהה
 בהסכמי� אחר פיננסי גו' ע� או בישראל בנק ע� שהתקשרו

 בה�, הפיננסי הגו' או הבנק ידי על הפרויקט ומימו� לליווי
, מכרה חוק פוליסות תנפיק החברה פיה� על התנאי� נקבעו

 מסגרת בהסכ� חברההכאשר הבנק או הגו' הפיננסי התקשר ע� 
  . המכר חוק לפי פוליסות בהנפקת"פ לשת

אינה קצובה בזמ�  המכר פוליסות לפי חוקשל הביטוח  תקופת
התנאי� הקבועי�  3והיא מסתיימת בהתקיימ� במצטבר של 

בחוק לביטול/פקיעת הפוליסה, דהיינו, גמר בניה, מסירת חזקה 
כשה� נקיות  ,לרוכש/י� ורישו� הזכויות בדירה על ש� הרוכש

 ע�. הבניה התקדמות ע� קט� אלו בפוליסות הסיכו�מכל שעבוד. 
) הסיכו� יורד משמעותית. "4טופס "השלמת הבניה (קבלת 

בענ' זה הרווח בשייר העצמי בשנת  ,מונהבהתא� להוראות המ
החיתו� הנוכחית ובשתי שנות החיתו� הקודמות לה נזק' 
לעתודת עוד' הכנסות על הוצאות. עתודה זו, בגי� כל שנת 

  חיתו� בנפרד נזקפת לדוח רווח והפסד לאחר שלוש שני�. 

חות, הנדרשת כתנאי להגשת הצעה ערבות ללקו �  מכרז ערבויות
להבטיח  �להשתתפות במכרזי�. מהות� של ערבויות מכרז 
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התקשרות בי� הלקוח המציע לניצע, במקרה בו הניצע יבחר 
  בהצעה של הלקוח המציע, כהצעה הזוכה.

 � ערבויות שמהות� התחייבויות לשיפוי המוטב  � ביצוע ערבויות
� הפרת התחייבות בגי �בדר� כלל מזמי� עבודה או שירות 

אשר  � בדר� כלל קבל� או יז� בפרויקט  �הנערב/המבוטח 
  התחייב כלפי מזמי� העבודה או השירות כאמור.

 סגור בליווי קרקע בעלי ע� קומבינציה בעסקאות ביצוע ערבויות
ערבויות המוצאות לטובת בעלי הזכויות בקרקע, הזכאי� לקבל  �

המפורטות בכתב  עילות המימוש. רויקטפבתמורה דירות ב
 הערבות דומות בדר� כלל לאלה המופיעות בפוליסות חוק המכר.

ערבויות לטובת מוטב שהוא רשות  � פורמאליות ערבויות
מוסמכת, על מנת להבטיח את עמידתו של הנערב/המבוטח 
בתנאי הרישיו� שנית� לו או להבטחת השלמת הלי� המתנהל בי� 

 הלקוח לבי� הרשות.

ערבות שמהותה התחייבות  � שלומי�ת להבטחת ערבויות
לתשלו� סכו� כספי במקרה בו הנערב/מבוטח לא יעמוד 

  בהתחייבות הכספית שלו כלפי צד שלישי.

        סיכוני� אחרי�סיכוני� אחרי�סיכוני� אחרי�סיכוני� אחרי�

מנפיקה פוליסות המכסות סיכוני� שוני� נוספי� אשר  חברהה
מאחר והכיסויי� הינ� בסכומי� לא  ,לא נכללו בענפי� שלעיל

  מהותיי�.

            תחרותתחרותתחרותתחרות 5.3

גדלה בתחו� פעילות זה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהיק' ההכנסות  החברה
 מפרמיה, כמפורט להל�:

בתשעת  אחר כלליבהתא� לדוחות הכספיי� של חברות הביטוח, בתחו� ביטוח 
�כ שלהענ' בתחו� עמדו על ס�  הכנסות, 2016החודשי� הראשוני� של שנת 

המקבילה  בתקופהני ש"ח מיליו 5,921 � כמיליוני ש"ח, לעומת ס� של  6,187
  4% �כ המהווי�ש"ח בהיק' דמי הביטוח,  מיליוני 267 �של כ עלייהאשתקד, 

  דמי ביטוח.מ ההכנסותהיק' מ

בתשעת החודשי�  הביטוח מדמי, כפי שמשתק' מהכנסות חברההשוק של ה נתח
 � כ של שיעור לעומת 10.8% �כ של שיעור, עומד על 2016הראשוני� של שנת 

 זההבמשק,  החמישיבתקופה המקבילה אשתקד. החברה ממוקמת במקו�  11.5%
  .2015בשנת  למקומה

 הדוחותמתחרה במרבית חברות הביטוח במשק. על פי נתוני  חברהבתחו� זה, ה
הכספיי� של חברות הביטוח, שלוש חברות הביטוח הגדולות הפועלות בתחו� 

ל שלושת הגופי� הגדולי� הינ� הראל, כלל והפניקס. על פי נתוני� אלו, חלק� ש
מס� דמי  49% � , עמד על כ2016בתחו� בתשעת החודשי� הראשוני� של שנת 

  .אשתקד, המקבילה בתקופה 51% �כ לעומתהביטוח ברוטו 

 לדוח הדירקטוריו�. 4.2.3מפרמיה, ראה סעי'  החברהלפירוט הכנסות 
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        להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�: להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�: להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�: להל� פירוט נתוני נתחי שוק, לפי חברות הפעילות בתחו�: 

        

        

        

התחרות בתחו� מושפעת ה� מצד הביקוש למוצרי� מצד החברות העסקיות 
השונות במשק וה� מהיצע ואיכות המוצרי� של חברות הביטוח. שוק ביטוח 
המשנה והשינויי� החלי� בו בתחו� מהווי� א' ה� גור� מרכזי בתחרות. בנוס', 

על ידי  בביטוח העסקי� הגדולי� ובענ' ביטוח הדירקטורי� מיוצגי� המבוטחי�
יועצי ביטוח, עובדה המחדדת את חשיבות איכות הכיסוי ובו בזמ� ג� יוצרת לח0 
להורדת תעריפי�. מוצרי הביטוח הכלולי� בענ' הרכוש, כגו� ביטוח ימי, אווירי, 

אלקטרוני, דורשי� מומחיות ספציפית ומעניקי� כיסוי מורכב ועל כ�, ציוד הנדסי ו
 .חברהאיכות הכיסוי הביטוחי שמעניקה העל בי� היתר, תחרות בה� מבוססת 

ה� סל המוצרי� שלה,  חברההגורמי� המחזקי� את מעמדה התחרותי של ה
הכולל מוצרי� חדשניי� בתחומי הפעילות השוני�, בסיס הסוכני� הרחב שלה, 

  .דגש על רמת שירות גבוהה וניטור קפדני של הפעילות בחתכיה השוני�

            לקוחותלקוחותלקוחותלקוחות 5.4

מבטחת לקוחות פרטיי�, עסקיי� וכ� לקוחות  החברהבתחו� ביטוח כללי 
מוסדיי�. החברה מבצעת חיתו� פרטני לכל מבוטח, למעט קולקטיבי� ישני� של 

  בנקי� למשכנתאות.

 החברהאו יותר מס� הכנסות  10%אי� לקוח שהכנסותיה ממנו מהוות  חברהל
ל תלות בלקוח בודד או במספר מצומצ� ש חברהלבתחו� הפעילות וכ� אי� 

על מאפייני� קבועי� של לקוחותיה  חברהלקוחות בתחו� זה. בנוס', לא ידוע ל
  בתחו� ביטוח כללי.

  התפלגות דמי הביטוח מלקוחות ברוטו*:התפלגות דמי הביטוח מלקוחות ברוטו*:התפלגות דמי הביטוח מלקוחות ברוטו*:התפלגות דמי הביטוח מלקוחות ברוטו*:

        סוג לקוחסוג לקוחסוג לקוחסוג לקוח
פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו ברוטו ברוטו ברוטו 
        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו ברוטו ברוטו ברוטו 
        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו ברוטו ברוטו ברוטו 
        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות

        

2016201620162016    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2016201620162016        

2015201520152015    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2015201520152015        

2014201420142014    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2014201420142014        

קולקטיבי� 
  28%  244,344  30%  253,645  33%  268,107  ומפעלי� גדולי�

פרטיי� ולקוחות 
  72%  618,894  70%  593,024  67%  553,016  עסקיי� קטני�

        100100100100%%%%        863,238863,238863,238863,238        100100100100%%%%        846,670846,670846,670846,670        100100100100%%%%        821,123821,123821,123821,123        סה"כסה"כסה"כסה"כ

החבויות בוצעה לפי גבולות אחריות. החלוקה בענפי הרכוש * החלוקה בענפי 
   בוצעה לפי סכומי הפרמיה.

מנורה מבטחי�  
11%ביטוח 

22%הראל  

13%פניקס 

14%כלל 

13%מגדל 

10%איילו� 

17%אחר 
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  מוטה לקוחות עסקיי� קטני�. החברהפרופיל התיק הביטוחי של 

    דירותדירותדירותדירות    מקי'מקי'מקי'מקי'להל� התפלגות דמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחו� ביטוח להל� התפלגות דמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחו� ביטוח להל� התפלגות דמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחו� ביטוח להל� התפלגות דמי ביטוח לפי שנות ותק של לקוחות בתחו� ביטוח 
 לתקופות המתוארות בדוח:לתקופות המתוארות בדוח:לתקופות המתוארות בדוח:לתקופות המתוארות בדוח:

        שיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסותשיעור מס� הכנסות        ש"חש"חש"חש"ח    מחזור פרמיות באלפימחזור פרמיות באלפימחזור פרמיות באלפימחזור פרמיות באלפי        מספר שנות ותקמספר שנות ותקמספר שנות ותקמספר שנות ותק

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014            2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

  13%  15%  13%  26,986   29,544   25,305   ללא ותק

  12%  11%  12%  24,368   21,279   21,657   ותק שנה
  10%  10%  9%  19,736   19,650   17,538   ותק שנתיי�

למעלה משלוש שנות 
  65%  64%  66%  130,300   126,856   123,065   ותק

        100100100100%%%%        100100100100%%%%        100100100100%%%%        201,390201,390201,390201,390            197,329197,329197,329197,329            187,565187,565187,565187,565            סה"כסה"כסה"כסה"כ

לעומת שיעור  86% �עמד על כ 2016שיעור החידושי� בתחו� מקי' דירות בשנת 
  .2015בשנת  �87%חידושי� של כ

        בריאותבריאותבריאותבריאות    ביטוחביטוחביטוחביטוח .6

        פעילותפעילותפעילותפעילותהההה    תחו�תחו�תחו�תחו�    שלשלשלשל    כלליכלליכלליכללי    תיאורתיאורתיאורתיאור 6.1

סל הבריאות הראשו�,  �משלושה רבדי� שירותי הבריאות בישראל מורכבי� 
השני ; והתקנות אשר הוצאו מכוחו הבסיסי בהתא� לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

ביטוחי הבריאות  � "); והשלישי שב"�שב"�שב"�שב"�"( שירותי בריאות משלימי� בקופות החולי� �
 י�כיסויי� ביטוחי הבריאות הפרטיי� מעניק הפרטיי� באמצעות חברות הביטוח.

י� לסל הבריאות הבסיסי אשר הינ� תחליפיי� או משלימי� או מוספ י�,ביטוחי
 בדר� של ו/או לשירותי הבריאות הנוספי� (השב"�) של קופות החולי� בישראל

הרחבת הכיסוי הביטוחי, זכות הבחירה והגמישות באופ� מימוש זכויותיו 
הרפואיות של המבוטח. כמו כ�, פוליסות אלה, בחלק�, מאפשרות למבוטח, לקבל 

מתקדמת, אשר אינ� כלולי� בסל הבריאות  שירותי� רפואיי� בטכנולוגיה רפואית
  או בשב"�.

הפרטיי�, במסגרת  הבריאותביטוח  בענפי חברהה פעילות את כולל זה תחו�
בגי� מסוג שיפוי או פיצוי,  ,כיסוי ביטוחיי� מעניקפוליסות פרט או קולקטיביי�, ה

 טוחיבי, ואשפוז מחלות ביטוח במסגרת, ארו� לטווחה�  �רפואיי�, וזאת אירועי� 
 וה� קשות מחלות וביטוח) ארו�(טווח  אישיות תאונות, סיעודי ביטוח, שיניי�

, ביטוח מחלה דמיביטוח במסגרת  ,(עד שנה) הקצר לטווח בריאות ביטוח יסותפול
 מגוו� מכסות בעיקר� הפוליסותנסיעות לחו"ל וביטוח עובדי� זרי� ותיירי�. 

  .מתאונות או/ו ממחלות כתוצאה למבוטח הנגרמי�, נזקי�

בתחו� לאור שינויי� שנערכו לאחרונה במדיניות הממשלה ובמדיניות הממונה 
פורסמו  ,שירותי הבריאות בישראל בכלל ובתחו� ביטוחי הבריאות הפרטיי� בפרט

שעיקר� הגברת התחרות בשני� האחרונות מספר הוראות רגולציה וחקיקה 
להל� יתוארו  זה. בתחו� חברההלהשפיע על פעילות  אשר עשויותוהשקיפות 

  �הוראות הרגולציה העיקריות שפורסמו במסגרת שינויי� אלו 

עריכת תכנית לביטוח עריכת תכנית לביטוח עריכת תכנית לביטוח עריכת תכנית לביטוח "    שעניינוחוזר  ממונהה, פרסמה 2015 ספטמבר בחודש
, פרט בריאות בפוליסת הביטוח תנאי בדבר הוראות נקבעו בחוזר, , , , "בריאות פרטבריאות פרטבריאות פרטבריאות פרט

 של הביטוח תקופת כי נקבעתקופת הביטוח ואופ� חידוש הביטוח. בי� היתר, 
אחת לשנתיי� לכלל המבוטחי� ללא בחינה מחודשת של  תחודשאלו  פוליסות

המצב הרפואי וללא תקופת אכשרה נוספת. עוד נקבע כי במקרה שבו חלה עלייה 
 יותרש"ח או  10 �של יותר מ מתחדשתבדמי הביטוח החודשיי� בתקופת הביטוח ה

ידוש, לפי הגבוה מביניה�, תידרש עובר לח שבתוק'אחוזי� מדמי הביטוח  20 �מ
הסכמתו המפורשת של המבוטח לחידוש, ומקו� בו לא תתקבל הסכמה כאמור, 

תבוטל. בנוס', נקבע כי  תכניתלאחר משלוח ההודעות בהתא� להוראות החוזר, ה
שינוי בתנאי התכנית או בדמי הביטוח יחולו עבור כלל המבוטחי�, למעט דמי 

. חוזר זה חל על ביטוחי ממונההתבחי� שאושר על ידי הביטוח הנובעי� מהנחה או 
בריאות בענ' מחלות ואשפוז, למעט ביטוח אובד� כושר עבודה, ביטוח סיעודי, 
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ביטוח שיניי�, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח רפואי לעובדי� זרי�. מועד התחילה 
        . 2016בפברואר  1 ליו� נקבעשל החוזר 

חוזר שעניינו "אי תלות בי� כיסויי�  ממונהה, פרסמה 2015 ספטמברבחודש 
בביטוח בריאות", במסגרת החוזר, נקבע, בי� היתר כי מבטח יאפשר למועמד 
לביטוח לרכוש תכנית בסיס ללא תלות ברכישה של תכנית נוספת אחרת או תכנית 

מראש ובכתב או א� לא התנגד לתמחור  ממונההבסיס אחרת, אלא א� התיר זאת 
מספר תכניות בסיס הנמכרות יחד. כמו כ�, נקבע כי  מופחת שהוגש מראש של

מבטח יאפשר למבוטח שרכש פוליסה הכוללת מספר תכניות, לבטל כל אחת 
מהתכניות בכל עת, מבלי להתנות את הביטול האמור בביטול אחת או יותר 
מהתכניות האחרות שנרכשו יחד ע� אותה תכנית. בוטלה תכנית כאמור, ביטולה 

על כל פוליסות  חלותהחוזר  הוראותהנחה בתכנית אחרת.  לא יגרו� לביטול
בפברואר  1הפרט בענ' מחלות ואשפוז ובענ' תאונות אישיות ששווקו החל מיו� 

2016.  

(ביטוח) (ביטוח) (ביטוח) (ביטוח)     פיננסי�פיננסי�פיננסי�פיננסי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    עלעלעלעל    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח    תקנותתקנותתקנותתקנות    פורסמו, 2015 אוגוסט בחודש
    �2015201520152015 � � � הההה""""התשעהתשעהתשעהתשע), ), ), ), בישראלבישראלבישראלבישראל    ניתוחניתוחניתוחניתוח    מחליפימחליפימחליפימחליפי    טיפולי�טיפולי�טיפולי�טיפולי�, , , , לניתוחי�לניתוחי�לניתוחי�לניתוחי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח    בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה(תנאי� (תנאי� (תנאי� (תנאי� 

קביעת תנאי� אחידי� לכיסויי�  ושל התקנות הינ �עניינ    "),התקנותהתקנותהתקנותהתקנות"    (להל�:
 במתכונת בישראל והתייעצויות ניתוח פי, טיפולי� מחליניתוחי� מסוג ביטוחיי�

של פוליסה אחידה ומחייבת. בפוליסה האחידה נקבעו, בי� היתר, הגדרה אחידה 
י� לכיסוי ותקופת האכשרה. כמו כ�, לעניי� מקרה הביטוח, הכיסוי הביטוחי, החריג

יהא רשאי לקבוע הוראות לעניי� התנאי�, אופ� ושיעור  הממונהנקבע כי 
ההשתתפות העצמית של המבוטח וכ� הוראות לעניי� התנאי� למת� השירות 
באמצעות ספקי שירות שאי� למבטח הסדר עימ�. מועד התחילה של התקנות 

  . 2016בפברואר  1 ליו� נקבע

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני , פורס� פרק הבריאות ב2015נובמבר בחודש 
, (להל�: 2015201520152015    � � � � ), התשע"ו), התשע"ו), התשע"ו), התשע"ו2016201620162016    � � � � וווו    2015201520152015חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

תאושר תכנית לשירותי  "), במסגרתו נקבע, בי� היתר, כי לאחוק ההסדרי�חוק ההסדרי�חוק ההסדרי�חוק ההסדרי�"
תכנית ביטוח הכוללת בריאות נוספי� לעניי� כיסוי לניתוחי�, ולא תותר לשיווק 

ביטוח לניתוחי� או יאושר שינוי בתכנית כאמור, אלא א� יש לקופת החולי� או 
"הסדרי ניתוח"),  לחברת הביטוח הסכמי� ע� רופאי� או מוסדות רפואיי� (להל�:

) יש בהסכמי� כדי להבטיח לעמיתי� או למבוטחי� 1העומדי� בתנאי� הבאי�: (
ניתוחי� מבחינת מגוו� הרופאי�, סוגי היק' מספק של רופאי� מנתחי� ו

) בהתא� להסכמי� מלוא התשלומי� בשל 2הניתוחי� ופריסת� הגאוגרפית (
הניתוח, לרבות התשלומי� לרופא או למוסד רפואי ישולמו על ידי קופות החולי� 
או חברת הביטוח, למעט השתתפות עצמית, ככל שנקבעה. למרות האמור, נקבע 

 50ביטוח יהיו רשאיות להגיש לאישור רשימה של  כי קופת חולי� או חברת
רופאי� מומחי� בתחומי� ייחודיי� לגביה� תהינה רשאיות להציע החזר כספי. כ� 

כי לא ייכלל רופא ברשימת הרופאי� המנתחי� שלקופת החולי� או לחברת  ,נקבע
הביטוח יש עמ� הסדר ניתוח, אלא א� יש לה� הסדר התייעצות עמו. ההוראות 

ות לא יחולו על חברת ביטוח שנתח השוק שלה נמו� משיעור שהורה לגביו האמור
הממונה א� נראה שהדבר נדרש לש� הבטחת התחרות, וחברת הביטוח קיבלה על 
כ� את אישור הממונה, ובלבד ששיעור נתח השוק בפוליסות הכוללות כיסוי 

ביטוח יחולו על פוליסות  ההסדרי� . הוראות חוק10%לניתוחי� לא יעלה על 
  .2016ביולי  1הכוללות ביטוח לניתוחי� ששווקו או חודשו החל מיו� 

תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), ב
, נקבעו קווי� כלליי� ביחס לאופ� בו ינהל מבטח פוליסות ביטוח �2009200920092009 � � � התשס"טהתשס"טהתשס"טהתשס"ט

הות בעל הפוליסה, בריאות קבוצתיות הנמכרות על ידו, ובכלל זה: מגבלות על ז
הנחיות ביחס לחובות בעל הפוליסה כלפי המבוטחי�, מספר מינימאלי של 

חידוש הביטוח, וכ� חובת הודעה על שינוי בדמי ביטוח, מת�  אופ�מבוטחי�, 
, הממונהשיורה  כפיאפשרות למבוטח להמשי� את הביטוח הקבוצתי כביטוח פרט 

 בחודשביחס לפוליסה הקבוצתית. אופ� גביית דמי הביטוח ואופ� ניהול המידע 
במסגרת התיקו� נקבע, בי� היתר, כי  .האמורות לתקנותפורס� תיקו�  ,2015 יולי

שני�. כמו כ�, נקבע כי  5תקופת הביטוח בפוליסת בריאות קבוצתית לא תעלה על 
על ידי המבוטח בתקופת  המשולמי�במקרה שבו חלה עלייה בדמי הביטוח 

העולה על  בשיעור או"ח ש 15 על העולה בסכו� הביטוח חידוש במועד אוהביטוח 
 תידרש, הביטוחי הכיסוי בהיק' הפחתה לרבות, מביניה� הנמו� לפי, אחוזי� 50
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, כאמור הסכמה תתקבל לא בו ומקו� לחידוש המבוטח של המפורשת הסכמתו
 מועד. הביטוח יחודש לא, התקנות להוראות בהתא� ההודעות משלוח לאחר

פורסמה טיוטת  ,2016יולי חודש . ב2016 בינואר 1 ליו� נקבעהתיקו�  של התחילה
תיקו� לתקנות האמורות, במסגרתה מוצע לאפשר, בתנאי� מסוימי� לאד� להיות 
בעל פוליסה בביטוח בריאות קבוצתי, א' א� יש לו טובת הנאה מהיותו בעל 

תאגיד לגבי  פוליסה, למעט היחסי� שקיימי� היו� בתקנה (מעביד לגבי עובדיו;
)הפוליסה הקבוצתית 1( חבריו; ספק שירות לגבי מקבלי שירות) בתנאי� הבאי�:

) ההתקשרות בפוליסה 2( .נעשתה בהתא� לתכנית שהוגשה לממונה כפוליסת פרט
) בעל הפוליסה אינו צד 3( .בה עבור המבוטחי� בקבוצה לעומת תכנית הפרטימיט

שרות זו. כמו כ�, מוצע להסמי� קשור למבטח ואינו מקבל טובת הנאה מכח התק
  את הממונה לקבוע תנאי� שוני� בעת מת� אישור להתקשרות מעי� זו. 

בתחו� פעילות זה וכ� בכלל     החברהלמגבלות החקיקה המרכזיות החלות על 
  להל�, בהתאמה. 7.1.8  � ו 7.1.2 , 7.1    , ראה סעיפי� חברהפעילות ה

        מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי�מוצרי� ושירותי� 6.2

            העיקריי� הנכללי� בוהעיקריי� הנכללי� בוהעיקריי� הנכללי� בוהעיקריי� הנכללי� בו    והכיסויי� הביטוחיי�והכיסויי� הביטוחיי�והכיסויי� הביטוחיי�והכיסויי� הביטוחיי�הפעילות הפעילות הפעילות הפעילות     תחו�תחו�תחו�תחו�תיאור תיאור תיאור תיאור  6.2.1

מאפייני המוצרי� ושימושיה�, של סעי' זה כולל תיאור כללי ותמציתי 
 השווקי� העיקריי� שלה�, מגמות ושינויי� בביקוש ובהיצע שלה�.
התנאי� המלאי� והמחייבי� ה� התנאי� המפורטי� בכל פוליסה ו/או 
חוזה ביטוח, לפי העניי�. התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ולא ישמש 
לצרכי פרשנות הפוליסה. לשינויי� בכיסויי� בתחומי ביטוח הוצאות 

הינ� בתוק' החל מחודש  אשררפואיות, מחלות קשות ותאונות אישיות, 
  לעיל. 6.1  ראה סעי' ,2016פברואר 

        כלליכלליכלליכללי 6.2.1.1

 ולעיתי� טווח ארוכות פוליסות הינ� בתחו� הפוליסות מרבית
(הוצאות רפואיות וסיעוד) לכל החיי�. על א' האמור, ע� כניסת 

לתוק',  לעיל 6.1  בסעי'השינויי� בתחו� הבריאות כמפורט 
  הפוליסות המשווקות על ידי החברה מתחדשות אחת לשנתיי�.

, קולקטיבי�    או פרט מסוג פוליסות במסגרת נעשה הביטוח
. בזמ� מוגבלות הינ� לקולקטיבי� הנמכרות פוליסות כאשר

 ,(למעט מוות ממחלה) נזקי� מגוו� מכסות    בעיקר� הפוליסות
  .מתאונות או/ו ממחלות כתוצאה למבוטח הנגרמי�

        ביטוח סיעודיביטוח סיעודיביטוח סיעודיביטוח סיעודי 6.2.1.2

תכנית המעניקה למבוטח פיצוי חודשי המוגדר ונקבע מראש 
לאחר תקופת המתנה של מספר חודשי� החל ממועד מקרה 
הביטוח (בהתא� להגדרות בפוליסה), ולמש� תקופת הפיצוי כפי 

הפיצוי כאמור משול� כל עוד המבוטח במצב  .שהוגדרה בפוליסה
פוליסה זו  סיעודי, א� לא יותר מהתקופה הנקובה בפוליסה.

, כי נכו� למועד זה קיי� יצוי�בלבד.  נמכרת ללקוחות פרטיי�
כאמור, אשר בהתא�  קבוצתיותהיק' לא מהותי של פוליסות 

 31עד ליו�  להאריכ�החברה רשאית  ,לדרישות הרגולציה
   .2017בדצמבר 

        ביטוח מחלות קשותביטוח מחלות קשותביטוח מחלות קשותביטוח מחלות קשות 6.2.1.3

מחלה  גילויפוליסה המבטיחה למבוטח פיצוי כספי במקרה של 
  ה מוגדרת.מתו� רשימאו אירועי� רפואיי� חמורי� קשה 

קיימות ג�  א�ללקוחות פרטיי�,  בעיקרהפוליסה נמכרת 
פוליסות קבוצתיות לביטוח מחלות קשות באמצעות מעסיקי� 

  וח מסוג זה. שמעונייני� לבטח את עובדיה� בביט
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        ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיותביטוח לכיסוי הוצאות רפואיותביטוח לכיסוי הוצאות רפואיותביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות 6.2.1.4

או  הכיסוי הביטוחי בפוליסות אלו מבוסס על מודל של שיפוי
בגי� הוצאות רפואיות עד  התחייבויות לתשלו� לספק שירות

ששווקו עד חודש פברואר  בפוליסותלתקרה הנקובה בפוליסה. 
בדר� של פיצוי  י�ביטוחי כיסויי�ג� לעיתי�,  קיימי�, 2016

  כספי שאינו תלוי בהוצאות בפועל. 

י� וה� ללקוחות יביטוח הוצאות רפואיות נמכר ה� ללקוחות פרט
קבוצתיי� באמצעות מעסיקי� שמעונייני� לרכוש ביטוח 

  .לעובדיה�המכסה הוצאות רפואיות 

פוליסה פוליסה פוליסה פוליסה     � � � �     בישראלבישראלבישראלבישראל    והתייעצויותוהתייעצויותוהתייעצויותוהתייעצויותוטיפולי� מחליפי ניתוח וטיפולי� מחליפי ניתוח וטיפולי� מחליפי ניתוח וטיפולי� מחליפי ניתוח     ניתוחי�ניתוחי�ניתוחי�ניתוחי�
  אחידה אחידה אחידה אחידה 

 בבית בישראל ניתוח ביצוע בעתכספי  שיפוי ניקההמע תכנית
 בגי� ניתוח מחלי' טיפול ביצוע בעת/או ו ציבורי או פרטי חולי�

 ציוד בניתוח שתל, ניתוח חדר הוצאות, ומרדי� מנתח שכר
 כחלק שבוצעו בדיקות, והאשפוז הניתוח במהל� תרופות, מתכלה

בהתא�  הכל התייעצויות אגב ניתוח, ,אשפוז והוצאות מהניתוח
, הכיסוי הינו 2016יולי  חודשלתנאי הפוליסה. כמו כ�, החל מ

  עבור ניתוחי� המבוצעי� באמצעות נותני שירות בהסכ� בלבד.

        � � � � והתייעצויות בישראל והתייעצויות בישראל והתייעצויות בישראל והתייעצויות בישראל     ניתוחניתוחניתוחניתוח    מחליפימחליפימחליפימחליפי    וטיפולי�וטיפולי�וטיפולי�וטיפולי�    ניתוחי�ניתוחי�ניתוחי�ניתוחי�
  "� אחידה "� אחידה "� אחידה "� אחידה שבשבשבשבמשלי� משלי� משלי� משלי� 

 בבית בישראל ניתוח ביצוע בעתהמעניקה כיסוי משלי�  תכנית
 ניתוח מחלי' טיפולביצוע  בעת/או ו ציבורי וא פרטי חולי�

, בלבד בהסכ� שירות נותני באמצעותהתייעצויות אגב ניתוח ו
"� לביטוח הפרטי כגו� החזר השבהפער בי� תכנית  את המכסה

שאינ�  מנתחי� עבורמלא  שיפוי אובגי� השתתפות עצמית 
  .החברה ע� בהסדר א�"� השב במסגרת בהסדר

        "ל"ל"ל"לבחובחובחובחו    מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�    וטיפולי�וטיפולי�וטיפולי�וטיפולי�    השתלותהשתלותהשתלותהשתלות

תכנית המעניקה שיפוי לביצוע השתלות וטיפולי� מיוחדי� 
  בחו"ל, ללא תלות באישורי� מטע� קופות החולי�.

        מיוחדות מיוחדות מיוחדות מיוחדות     תרופותתרופותתרופותתרופות

תכנית המעניקה כיסוי לתרופות שאינ� כלולות בסל הבריאות 
תרופות שאושרו  וכולל בי� היתר: תרופות כימיות וביולוגיות,

  ותרופות יתו�.  OFF LABELתרופות  באר0 או בחו"ל,

        אישיתאישיתאישיתאישית    מותאמותמותאמותמותאמותמותאמות    תרופותתרופותתרופותתרופות

 לכיסוי מתווס' אישית בהתאמה לתרופות הרחבה נספח
 תרופות סל למבוטח ומעניק בחברה, הקיי� מיוחדות לתרופות

   .ביותר ומקי' רחב

        "ל"ל"ל"לבחובחובחובחו    ניתוחניתוחניתוחניתוח    מחליפימחליפימחליפימחליפי    וטיפולי�וטיפולי�וטיפולי�וטיפולי�"ל "ל "ל "ל בחובחובחובחו    ניתוחי�ניתוחי�ניתוחי�ניתוחי�

 ניתוח חדר הוצאות, ומרדי� מנתח שכר היתר בי� כולל הכיסוי
 אשר ומנתח החולי� בית תקרת עד כיסוי אשפוז והוצאות
  .המבטחת ע� בהסכ�

        אמבולטוריי�אמבולטוריי�אמבולטוריי�אמבולטוריי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�

 הניתני� הפרטיי� הבריאות ביטוחי לתכניות נוספי� כיסויי�
, הריו� לבדיקות כיסוי קבלת המאפשרי�, אשפוז בעת שלא

  .ועוד פיזיותרפיי� טיפולי�, אבחו� בדיקות

        שירותשירותשירותשירות    כתביכתביכתביכתבי

מהיר, ייעו0 רפואי מקוו�, רפואה משלימה וניהול רפואי אבחו� 
  .אישי



  

 35 �א 

        ביטוח שיניי�ביטוח שיניי�ביטוח שיניי�ביטוח שיניי� 6.2.1.5

ללקוחות  ותה משווקחברתכניות לביטוח שיניי� של ה
 תמגוו� רחב של כיסויי� החל מרפוא ותכוללוקולקטיביי� 

  . ואורתודנטיה פריודונטיהמשמרת ועד רפואה משקמת,  שיניי�

6.2.1.6 �        ביטוח תאונות אישיות לטווח ארו�ביטוח תאונות אישיות לטווח ארו�ביטוח תאונות אישיות לטווח ארו�ביטוח תאונות אישיות לטווח ארו

התכנית מעניקה פיצוי כספי בעת תאונה באר0 או בחו"ל אשר 
גרמה לנכות, שברי�, כוויות, אשפוז בבית חולי� וסיעוד או 

  מקרי מוות, וכוללת חבילת כיסויי� נוספי� בעת תאונה.

  . 80הפוליסה משווקת בעיקר ללקוחות פרטיי� ובתוק' עד גיל 

מתאונה, בנוס', משווקת תכנית לכיסוי נכות תעסוקתית 
המעניקה למבוטח פיצוי חודשי במקרה של אובד� כושר עבודה 
בעיסוקו עובר לתאונה, לאחר תקופת המתנה ולתקופת פיצוי 

 מוגדרות (לפי בחירת המבוטח) וכל עוד הוא נמצא באי כושר.

        ביטוח נסיעות לחו"לביטוח נסיעות לחו"לביטוח נסיעות לחו"לביטוח נסיעות לחו"ל 6.2.1.7

ביטוח נסיעות לחו"ל מעניק סל של כיסויי� ביטוחיי� 
כולל, בי� היתר, כיסוי  הסלחו"ל. למבוטחי� במהל� שהות� ב

בגי� מחלות, תאונות ואירועי� רפואיי� שוני�, כמו ג� נזקי� 
  לצד ג' ונזקי כבודה.

תקופת הביטוח בפוליסות אלה היא בדר� כלל קצרת טווח 
, כאשר המבוטח בחו"ל שהייתונקובה בימי�, בהתא� לתקופת 

   .דמי הביטוח נקבעי� בהתא� ליעד הנסיעה

        אי לעובדי� זרי� ותיירי�אי לעובדי� זרי� ותיירי�אי לעובדי� זרי� ותיירי�אי לעובדי� זרי� ותיירי�ביטוח רפוביטוח רפוביטוח רפוביטוח רפו 6.2.1.8

משווקת תכנית ביטוח לעובדי� זרי� בהתא� לדרישות  חברהה
    והבטחתוהבטחתוהבטחתוהבטחת    כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    העסקההעסקההעסקההעסקה(איסור (איסור (איסור (איסור     זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    מכחהצו 

חובת ביטוח רפואי החלה , הקובע �1991199119911991 � � � "א"א"א"אהתשנהתשנהתשנהתשנ), ), ), ), הוגני�הוגני�הוגני�הוגני�    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�
על המעביד תו� הגדרת כיסוי מינימאלי. הפוליסה משווקת 

מורשי� לפרטי� ולקבוצות באמצעות באמצעות סוכני� 
�. הביטוח כולל, בי� השאר, כיסוי למימו� הוצאות יהמעביד

אשפוז בבית חולי� ציבורי בישראל, לרבות הוצאות חדר מיו� 
(ג� א� לא מלווה באשפוז), ומימו� כרטיס טיסה עבור המבוטח 
במידה והמבוטח אינו מסוגל לעבוד עקב מחלה. בנוס', נית� 

ליסה זו, פיצוי חד פעמי למקרה מוות או נכות צמיתה להוסי' לפו
      מתאונה, טיפול חירו� בשיניי� והעברת גופה לאר0 המוצא.

פוליסה לביטוח הוצאות רפואיות  חברהכמו כ�, משווקת ה
בעיקרו לביטוח הנית�  דומהזה  כיסוילתיירי� השוהי� בישראל. 

  לעובדי� זרי�, א� מוגבל בסכו� מקסימאלי.

        מחלהמחלהמחלהמחלה    ביטוח דמיביטוח דמיביטוח דמיביטוח דמי 6.2.1.9

משווקת ביטוח דמי מחלה המכסה את חבותו של  חברהה
המבוטח (המעסיק) כלפי עובדיו לתשלו� ימי מחלה, וזאת 
בהתא� להוראות הדי� (חקיקה, תקנות, הסכמי� קיבוצי� וצווי 

  הרחבה) שנקבעו לעניי� זה.

   



  

 36 �א 

            תחרותתחרותתחרותתחרות 6.3

בתחו� ביטוח בריאות, הינה במגמת גידול, המשתקפת בשינוי     החברהפעילות 
 בהיק' ההכנסות מפרמיה כמפורט להל�.מתו� 

 בתשעת בריאות ביטוח בתחו�, הביטוח חברות של הכספיי� לדוחות בהתא�
, הכנסות חמש החברות הגדולות בענ' עמדו 2016 שנת של הראשוני� החודשי�

מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה  6,655� של ש"ח, לעומת ס מיליוני 7,186על ס� של 
 � מיליוני ש"ח בהיק' דמי הביטוח, המהווי� עלייה של כ 531 �של כ עלייהאשתקד, 

  מהיק' ההכנסות מדמי ביטוח. 8%

 הדוחות נתוני פי על. במשק הביטוח חברות במרבית מתחרה חברהה, זה בתחו�
 הינ� בתחו� הפועלות הגדולות הביטוח חברות, הביטוח חברות של הכספיי�

 הגופי� שלושת של חלק�, אלו נתוני� פי על. והפניקס כלל, הראל קבוצת
, 81% �עמד על כ 2016 שנת של הראשוני� החודשי� בתשעת בתחו� הגדולי�
  .אשתקד המקבילה בתקופה 82% של שיעור לעומת

בתחו�  הראל קבוצת הובילה, 2016 שנת של הראשוני� החודשי� בתשעת
 החברות �5ל ביחס 43%( השוק כלל מתו�, 40% �כ של שוק בנתח והחזיקה
  ).הגדולות

מיליוני  463 � כ של פרמיה ע� 6% �כמחזיקה בנתח שוק של  החברהזו,  לתקופה
  ביחס לחמש החברות הגדולות. החמישיש"ח וממוקמת במקו� 

  לדוח הדירקטוריו�. 4.2.4סעי'  ראה, מפרמיה החברה הכנסות לפירוט

        : : : : הפעילות בתחו�הפעילות בתחו�הפעילות בתחו�הפעילות בתחו�    נתוני נתחי שוק, לפי חברותנתוני נתחי שוק, לפי חברותנתוני נתחי שוק, לפי חברותנתוני נתחי שוק, לפי חברות    להל� פירוטלהל� פירוטלהל� פירוטלהל� פירוט

        

מרבית תכניות ביטוח הבריאות הינ� לתקופות ארוכות, וככאלו, מושפעות מהנחות 
. שינויי� בהנחות ובהערכות האקטואריות, ביחס ותחיי הפוליס למש�אקטואריות, 

לסיכו�, עשויי� להשפיע מהותית על התוצאות העסקיות. בביטוח סיעודי, 
יי� בצבירת רזרבות בסכומי� ניכרי�, להכנסות מהשקעות קיימת השפעה המתאפ

  תוצאות העסקיות ועל הרווחיות בתחו�.המהותית על 

בתחו� הבריאות קיימת תחרות חריפה הנובעת, בי� היתר, מריבוי מתחרי� ודמיו� 
בביטוחי�  במוצרי�. משקל הביטוחי� הקולקטיביי� בתחו� גדל בהתמדה.

ריבוי היועצי� בתחו� העצי� את התחרות שהתבטאה, בי� היתר, הקבוצתיי�, 
   .בירידות מחירי� ושחיקת תעריפי�

הרחבת פעילות להתמודד ע� התחרות ה�:  חברההשיטות העיקריות של ה
פיתוח מוצרי� ; ההטמעה של מוצרי החברה בתחו� הבריאות בקרב סוכניה

הרחבת מער� פואה; חדשי� העוני� לצרכי הלקוחות ולהתפתחויות בתחו� הר
; כמקור להפניית לקוחות חברההסוכני� והסתייעות בסוכני� העובדי� ע� ה

; שיפור השירות ללקוח ולסוכני� לרבות באמצעות כלי� טכנולוגיי� מתקדמי�
  התייעלות תפעולית ועוד. ;השתתפות במכרזי� מרכזיי� בתחו�

7%אחר 

18%הפניקס 

40%הראל 

18%כלל 

11%מגדל 

6%מנורה 
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תחו� ה� ב חברההגורמי� המרכזיי� המשפיעי� על מעמדה התחרותי של ה
ה בעת ניהול תביעות חבר; רמת השירות הגבוהה של החברהחוסנה הפיננסי של ה

ותשלו� תגמולי ביטוח וכ� קשר ארו� טווח ע� סוכני� שמשווקי� את מוצרי 
  .חברהה

            לקוחותלקוחותלקוחותלקוחות 6.4

  נית� לחלק את הלקוחות בתחו� הבריאות לשתי קבוצות עיקריות, כמפורט להל�:

, בדר� כלל, תכניות �ת ללקוחות פרטיי� הינתכניות ביטוח הנמכרו: פרטפרטפרטפרט ביטוחביטוחביטוחביטוח
ביטוח המוצעות לתקופות ארוכות (למש� כל חיי המבוטח או עד גיל אשר נקבע 
מראש), המכסות את המבוטח ג� א� חל שינוי במצבו הבריאותי במהל� תקופה 

        זו. 

תפת ותכניות ביטוח הנמכרות לקבוצת מבוטחי� בעלי זיקה מש: קבוצתיקבוצתיקבוצתיקבוצתי ביטוחביטוחביטוחביטוח
"). תנאי ההסכמי� לביטוח קבוצתי נקבעי� בעל פוליסהבעל פוליסהבעל פוליסהבעל פוליסהר� מייצג ("באמצעות גו

במשא ומת� בי� המבטח לבי� בעל הפוליסה, וה� חלי� על כל הפרטי� הנכללי� 
נטית. בדר� כלל, הסכמי� אלו נחתמי� לתקופות ידועות מראש של בבקבוצה הרל
בריאות קבוצתי, על פי תיקו� לתקנות ביטוח  ,1.1.2016(והחל מיו� מספר שני� 

בכפו' להסכמת הצדדי�. קיימי� הסכמי�  י�המתחדש ,)שני� 5מגבלה של עד ב
לביטוח קבוצתי הכוללי� התייחסות למת� רצ' ביטוחי במועד תו� ההסכ� 

. בביטוח סיעודי חברהשל המבוטח ב    לביטוח קבוצתי, או במועד סיו� החברות
� תקופת ההסכ� או ע� קבוצתי קיימת חובה להציע רצ' ביטוחי למבוטח בתו

 . חברה, באמצעות פוליסת פרטעזיבת המבוטח את ה

אי� תלות בלקוח חברה ה בתחו� הפעילות הינ� מגווני�, כ� שלחברלקוחות ה
אי� לקוח בודד שס�  חברהבודד או במספר מצומצ� של לקוחות. כמו כ�, ל

        . חברהומעלה מכלל הכנסות ה 10%הכנסותיה ממנו מהוות 

            ברוטו:ברוטו:ברוטו:ברוטו:    ,,,,דמי הביטוח מלקוחותדמי הביטוח מלקוחותדמי הביטוח מלקוחותדמי הביטוח מלקוחות    לגותלגותלגותלגותהתפהתפהתפהתפלהל� להל� להל� להל� 

        סוג לקוחסוג לקוחסוג לקוחסוג לקוח

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו  ברוטו  ברוטו  ברוטו  

        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסות ההכנסות ההכנסות ההכנסות 

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו  ברוטו  ברוטו  ברוטו  

        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסות ההכנסות ההכנסות ההכנסות 

פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות 
ברוטו  ברוטו  ברוטו  ברוטו  

        בשנתבשנתבשנתבשנת

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 �מס� מס� מס� מס

        ההכנסות ההכנסות ההכנסות ההכנסות 
2016201620162016    

(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2016201620162016        

2015201520152015    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2015201520152015        

2014201420142014    
(אלפי (אלפי (אלפי (אלפי 
        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)

לשנת לשנת לשנת לשנת 
2014201420142014        

קולקטיבי� ומפעלי� 
  8%  42,797   7%  38,779   9%  59,555   גדולי�

פרטיי� ולקוחות 
  92%  489,176   93%  518,028   91%  569,965   עסקיי� קטני�

        100100100100%%%%        531,973531,973531,973531,973            100100100100%%%%        556,807556,807556,807556,807            100100100100%%%%        629,520629,520629,520629,520            סה"כסה"כסה"כסה"כ

            ביטולי�ביטולי�ביטולי�ביטולי�    שיעורשיעורשיעורשיעור

, שיעור הביטולי� מחושב על ידי חלוקת סכו� ממונההבהתא� להוראות 
הפרמיה שחויבה בחודש האחרו� של השנה בסכו� הפרמיה שחויבה בחודש 
האחרו� של השנה הקודמת וזאת רק בהתייחס לפוליסות שתחילת� לפני 

  השנה השוטפת ובנטרול עליית תעריפי�. 

 מחלות בענפיהשנה,  לראשית בתוק'הביטולי� מהפוליסות  שיעור
 לעומת, 2016 בשנת �5.9%, במונחי פרמיות, עמד על שיעור של כשפוזוא

  תקופה המקבילה אשתקד.ב 6.1%

במונחי לראשית השנה,  בתוק', סיעודי ביטוח מפוליסות הביטולי� שיעור
תקופה ב 5.7%לעומת  ,2016בשנת  �6.4%פרמיות, עמד על שיעור של כ

  המקבילה אשתקד.

  

  

  



  

 

  
  
  

   -'ד חלק
  חברהה כלל ברמת נוס' מידע
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        הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    מידע נוס' ברמת כללמידע נוס' ברמת כללמידע נוס' ברמת כללמידע נוס' ברמת כלל .7

המתייחס בנפרד לכל תחו� פעילות של  ,לעיל 2-6בהמש� למידע שנית� בסעיפי� 
  .החברההמתייחס לעסקי רוחבי  מידע, להל� תיאור החברה

            סביבה כללית והשפעת גורמי� חיצוניי� על פעילות התאגידסביבה כללית והשפעת גורמי� חיצוניי� על פעילות התאגידסביבה כללית והשפעת גורמי� חיצוניי� על פעילות התאגידסביבה כללית והשפעת גורמי� חיצוניי� על פעילות התאגיד 7.1

  לדוח הדירקטוריו�. 2.15 'ראה פירוט לעניי� זה בסעי

     מגבלות ופיקוח החלי� על פעילות הקבוצהמגבלות ופיקוח החלי� על פעילות הקבוצהמגבלות ופיקוח החלי� על פעילות הקבוצהמגבלות ופיקוח החלי� על פעילות הקבוצה 7.1.1

להוראות הדי� הכללי, כפופה פעילות הקבוצה בתחומי הפעילות  בנוס'
לתחו� הביטוח והחיסכו� הפנסיוני בישראל,  י�ייחודיה לדיני�השוני� 

חוזה הביטוח, חוק הפיקוח, פקודת מס הכנסה, חוק  חוקכגו�: הוראות 
 וכ�, �קופות הגמל וחוק הייעו0 הפנסיוני, ולתקנות שהותקנו מכוח

 הקבוצה פעילות על המשפיעות המשפט בתי של עקרוניות לפסיקות
שיונות מרשויות המדינה השונות, ובכלל זה, ולחובת קבלת היתרי� ורי
.�  הממונה ורשות ניירות ער

 לקבוע כתמוסמ אשר, ההו� שוק רשות לפיקוח החברה כפופה פעילות
 תחת הנמצאי� הגופי� של וניהול� פעולת� לדרכי הנוגעות הוראות

  .הפיקוח

לחברה חברה בת, מנורה מבטחי� גיוס הו� בע"מ, אשר הינה חברת איגרות 
חוב, כהגדרתה בחוק החברות, וכ� הינה תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק 

 .�  ניירות ער

קבוצה ב החברותעל פעילות  ותהחל ותהמרכזי הדי� הוראות תמציתלהל� 
עד  וכ� תמצית טיוטות שפורסמו על ידי הממונה בשנת הדוח ולאחריה

 ולהסדרי� לדיני� בנוס', המהותיות לפעילות�, למועד פרסו� הדוח
 סעיפי� ובמסגרת הפעילות תחומי תיאור במסגרת ולהל� לעיל המפורטי�

  .נוספי�

 כלליכלליכלליכללי    באופ�באופ�באופ�באופ�    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    פעילותפעילותפעילותפעילות    עלעלעלעל    החלותהחלותהחלותהחלות    די�די�די�די�    הוראותהוראותהוראותהוראות 7.1.2

 ותקנותותקנותותקנותותקנות    חוקי�חוקי�חוקי�חוקי� 7.1.2.1

    עלעלעלעל    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח    חוקחוקחוקחוק ברשומות פורס� ,2016 אוגוסט בחודש  )א(
 במסגרת. �2016201620162016 � � � "ו"ו"ו"והתשעהתשעהתשעהתשע), ), ), ), חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה(תיקוני (תיקוני (תיקוני (תיקוני     פיננסיי�פיננסיי�פיננסיי�פיננסיי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�

 ביטוח ההו� שוק רשות: עצמאית רשות החוק הוקמה
 בי�, הינ� הרשות של תפקידיה"). הרשותהרשותהרשותהרשות(להל�: " וחיסכו�

 העמיתי�, המבוטחי� של עניינ� על ושמירה הגנה, היתר
 וניהול� יציבות� הבטחת; המפוקחי� הגופי� ולקוחות

 במערכת התחרות קידו�; המפוקחי� הגופי� של התקי�
 ועידוד; והחיסכו� הביטוח ההו� בשוק ובמיוחד הפיננסית
בפעילות� של הגופי�  ועסקית טכנולוגית חדשנות

המפוקחי� ותו� הרחבת סמכויות הממונה בענייני� שוני�, 
 המייעצת בוועדה, העניי� לפי, היוועצות תו�כראש הרשות, 

 ורשות הבנקי� על הפיקוחחברי�, בי� היתר, נציגי  יהיו בה
 את בחשבו� הרשות תביא תפקידיה בביצוע. ער� ניירות

, הפנסיוני החיסכו� ובתחו� הממשלה של הכלכלית המדיניות
 הממשלה למדיניות בהתא� תפעל והסיעוד הבריאות ביטוח

  .בהחלטותיה

חוק תגמול לנושאי חוק תגמול לנושאי חוק תגמול לנושאי חוק תגמול לנושאי  ת, פורס� ברשומו2016בחודש אפריל   )ב(
התרת הוצאה התרת הוצאה התרת הוצאה התרת הוצאה � � � � מיוחד ואימיוחד ואימיוחד ואימיוחד ואימשרה בתאגידי� פיננסיי� (אישור משרה בתאגידי� פיננסיי� (אישור משרה בתאגידי� פיננסיי� (אישור משרה בתאגידי� פיננסיי� (אישור 

(להל�, לצור�  �2016201620162016 � � � לצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ולצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ולצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ולצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו
"). בחוק נקבע, כי התקשרות של גו' פיננסי החוקהחוקהחוקהחוקפסקה זו: "

(גו' מוסדי, חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדי�, מנהל קר� 
להשקעות משותפות בנאמנות, מנהל תיקי�, תאגיד בנקאי 
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נסיי� שקבע שר האוצר) או או גו' אחר המספק שירותי� פינ
") ע� נושא תאגיד פיננסיתאגיד פיננסיתאגיד פיננסיתאגיד פיננסישל תאגיד שליטה של גו' פיננסי ("

משרה בכירה או עובד, בתאגיד הפיננסי, במישרי� או 
בעקיפי�, באשר לתנאי כהונתו או העסקתו, הכוללת מת� 

מיליו�  2.5תגמול שההוצאה החזויה בשלו צפויה לעלות על 
ה אישור של אלה, בסדר "), טעונתקרה לתשלו�תקרה לתשלו�תקרה לתשלו�תקרה לתשלו�ש"ח בשנה ("

זה: ועדת התגמול, הדירקטוריו� (ברוב של הדירקטורי� 
החיצוניי� או הבלתי תלויי�, ככל שקמה חובה למנות�) 
וככל שמדובר בחברה ציבורית ג� אישור האסיפה הכללית 

א(ב) לחוק החברות), וכי 267(בהתא� להוראות סעי' 
 ההתקשרות כאמור תאושר כאשר היחס שבי� ההוצאה
 �החזויה בשל התגמול, לבי� ההוצאה בשל התגמול הנמו
ביותר ששיל� התאגיד הפיננסי לעובד התאגיד, לרבות עובד 
קבל� שהגו' הפיננסי הוא המעסיק בפועל שלו, בשנה 

. במסגרת החוק, 35 �שקדמה למועד ההתקשרות, קט� מ
ידי �תוקנה פקודת מס הכנסה תו� קביעה, כי ככל ששול� על

י, לנושא משרה בכירה או לעובד, שכר שעלותו תאגיד פיננס
עולה על התקרה לתשלו�, לא תותר בניכוי, לצור� חישוב 
הכנסתו החייבת של התאגיד הפיננסי, עלות שכר בסכו� 

לבי� השווה לפעמיי� ההפרש בי� עלות השכר של העובד 
התקרה לתשלו�. הוראות החוק, חלות על התקשרות מיו� 

ולעניי� התקשרות שאושרה לפני  פרסו� החוק או לאחריו,
יו� הפרסו�, יחולו הוראות חוק זה בתו� שישה חודשי� 
מיו� הפרסו�, והתקרה לתשלו� תחושב באופ� יחסי למספר 
חודשי העבודה של נושא המשרה הבכירה או עובד התאגיד 

וסעדי�  טענות, דחה בג"צ 2016ספטמבר  בחודש הפיננסי.
איגוד הבנקי� ואיגוד  שנתבקשו בעתירות שהוגשו על ידי

(א) 6 �) ו1(4(ב), 2חברות הביטוח בעניי� חוקתיות סעיפי� 
לחוק וכ� את הבקשה להארי� את מש� תקופת ההתארגנות 
הקבועה בו, תו� הארכת תוקפו של צו הביניי� שנית� 

 ,�  .2017בינואר  1עד ליו� במסגרת ההלי

  מכוחו מכוחו מכוחו מכוחו     שהותקנושהותקנושהותקנושהותקנוחוק הפיקוח והתקנות חוק הפיקוח והתקנות חוק הפיקוח והתקנות חוק הפיקוח והתקנות   )ג(

ופות להוראות חוק הפיקוח ותקנות חברות הביטוח כפ
וקופות  מנהלות של קרנות פנסיה חברות. מכוחו שתוקנו

כפופות חלקית להוראות חוק הפיקוח ולחלק מתקנות  גמל
הוראות החוק והתקנות  הפיקוח, וכ� לחוק קופות גמל.

מכוחו כוללות הסדרה של ניהול חברות ביטוח וחברות 
י� הפרדת נכסי�, מנהלות בנושאי� שוני�, לרבות לעני

השליטה והרישוי שלה�, כללי בירור תלונות ציבור, והוראות 
כמו כ�, מכוח לעניי� אכיפה מנהלית ופלילית בענייני� אלה. 

חוק הפיקוח, נקבעו מספר תקנות, הקובעות הוראות בדבר 
צורת חוזה הביטוח ותנאי� שיש לכלול בחוזי ביטוח 

   לסוגיה�.

      ::::שהותקנו מכוח חוק הפיקוחשהותקנו מכוח חוק הפיקוחשהותקנו מכוח חוק הפיקוחשהותקנו מכוח חוק הפיקוח    התקנות העיקריות הבאותהתקנות העיקריות הבאותהתקנות העיקריות הבאותהתקנות העיקריות הבאות

  תקנות ההו� המינימאליתקנות ההו� המינימאליתקנות ההו� המינימאליתקנות ההו� המינימאלי  )ד(

תקנות אלה מסדירות את ההו� העצמי המינימאלי הנדרש 
ממבטח. ההו� העצמי המינימאלי הנדרש ממבטח מושפע, בי� 

, מסוגי השוני� הביטוח ענפיהיתר, מהיק' הפעילות ב
, שוני� �הנכסי� המוחזקי� בנוסטרו, מחשיפה לסיכוני

המוגדרי� כ"נכסי� בלתי מוכרי�", מהיק' הנכסי� 
 בתקנות הוגדרו כ�כמפורט בתקנות.  שונותת הו� וומתוספ

המוכרי� כהו� עצמי בחברות ביטוח. על רקע  שוני� הו� רבדי
 הדירקטיבה, את 2017שנת מ החלכוונת הפיקוח לאמ0 

התאמות לשוק הישראלי,  תו�, Solvency IIת האירופאי
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הדירקטיבה ולחישוב הו�  ליישו� נערכות הביטוח חברות
נדרש על בסיסה. לפרטי� בדבר דרישות ההו� של וקיי� 

 14באור בדוח הדירקטוריו�, וכ�  3.1.2סעי' הקבוצה, ראה 
  לדוחות הכספיי�.

תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (כללי תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (כללי תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (כללי תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (כללי   )ה(
 2012201220122012    � � � � השקעה החלי� על גופי� מוסדיי�), התשע"בהשקעה החלי� על גופי� מוסדיי�), התשע"בהשקעה החלי� על גופי� מוסדיי�), התשע"בהשקעה החלי� על גופי� מוסדיי�), התשע"ב

התקנות קובעות את כללי ומגבלות ההשקעה החלי� על 
הפנסיוני (קרנות פנסיה, קופות גמל,  לרבותמוצרי החיסכו� 

פוליסות משתפות ברווחי�) ועל הנוסטרו של מבטחי� 
התקנות פורסמו חוזרי�, לרבות  מכחוחברות מנהלות. 

  חלקי� מתו� החוזר המאוחד, כמפורט להל�.

  ")")")")ביטוחביטוחביטוחביטוח    חוזהחוזהחוזהחוזה    וקוקוקוקחחחחחוק חוזה הביטוח (להל�: "חוק חוזה הביטוח (להל�: "חוק חוזה הביטוח (להל�: "חוק חוזה הביטוח (להל�: "  )ו(

") מסדיר החוקהחוקהחוקהחוק: "זו פסקה לצור�חוק חוזה הביטוח (להל�, 
�סוכ�� היבטי� שוני� הנוגעי� לחוזה הביטוח ויחסי מבטח

חוק, חוזה ביטוח הוא חוזה בי� מבטח לבי� המבוטח. על פי 
מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשל�, 

החוק מסדיר, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב. 
בי� היתר, את הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח, המועדי� 

  לתשלומ�, חובות וזכויות המבוטח בקשר ע� חוזה הביטוח.

, בי� היתר, הוראות בדבר חובות גילוי של החוקבנוס' כולל 
המבוטח ותוצאות אי הגילוי, תנאי� לביטול חוזה ביטוח, 

ות של שינויי� מעמד המוטב וזכויותיו, הוראות בנוגע להשלכ
בסיכו� המבוטח וכ� קביעת הוראות מיוחדות החלות על ענפי 
הביטוח השוני� (ביטוח חיי�, ביטוח תאונה מחלה ונכות, 

   ביטוח נזקי� וביטוח אחריות).

לחוק חוזה ביטוח,  8, פורס� תיקו� 2016נובמבר  בחודש  )ז(
א לחוק ונקבע כי במקרה בו חברת 28במסגרתו תוק� סעי' 

שילמה תגמולי ביטוח שלא היו שנויי�  הביטוח לא
פסוק יבמחלוקת במועדי� הקבועי� בחוק, בית המשפט 

ריבית בשיעור שלא יעלה על פי עשרי� מהריבית הקבועה 
, לעומת פי שלושה כקבוע בטר� התיקו�. ריביתבחוק פסיקת 

כמו כ�, נקבע כי יש להוסי' להגדרה של הביטוחי� עליה� 
לפסוק ריבית כאמור, ביטוחי�  תחול החובה של בית המשפט

מפני מחלות ואשפוז וביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב 
על תביעות  . התיקו� יחול1970 �"ל התשמנועי [נוסח חדש], 

.�            שהוגשו לבית המשפט החל ממועד פרסומו של החוק ואיל

(להל�: "חוק הגנת (להל�: "חוק הגנת (להל�: "חוק הגנת (להל�: "חוק הגנת     �1981198119811981 � � � חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  )ח(
 הפרטיות") הפרטיות") הפרטיות") הפרטיות") 

חוק הגנת הפרטיות קובע הוראות בדבר מאגרי מידע, 
, לרבות הסדרי� בענייני� העיקריי� הבאי�: בחוק כהגדרת�

 לגבי הוראותחובת רישו� מאגר בפנקס מאגרי המידע, 
והחזקה של מאגר  שימושמידע, ניהול,  למאגר מידע איסו'

  אבטחת המידע במאגר ועוד.  חובתמידע, זכות העיו� במידע, 

(להל�: "חוק איסור (להל�: "חוק איסור (להל�: "חוק איסור (להל�: "חוק איסור     �2000200020002000 � � � סור הלבנת הו�, התש"ססור הלבנת הו�, התש"ססור הלבנת הו�, התש"ססור הלבנת הו�, התש"סחוק איחוק איחוק איחוק אי  )ט(
  הלבנת הו�") הלבנת הו�") הלבנת הו�") הלבנת הו�") 

בהתא� לחוק איסור הלבנת הו� ולצווי� מכוחו, מוטלות על 
מבטח, קופת גמל, סוכ� ביטוח ומנהל תיקי� חובות זיהוי 
ואימות פרטי המבוטח בפוליסות ביטוח חיי� בה� קיי� 

נהל לקוח של מ אומרכיב חיסכו� ופרטי עמית בקופות גמל, 
תיקי�, וכ� חובת שמירה של מסמכי הזיהוי. בנוס', קיימת 
חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הו� במקרי� שהוגדרו 
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בשל פעולות בלתי רגילות הנחזות כפעולות  לרבותבצו 
  מעוררות חשד. 

צו איסור הלבנת הו� צו איסור הלבנת הו� צו איסור הלבנת הו� צו איסור הלבנת הו� , פורסמה טיוטת 2017 מרסבחודש 
חי�, סוכני חי�, סוכני חי�, סוכני חי�, סוכני (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומי� של מבט(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומי� של מבט(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומי� של מבט(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומי� של מבט

ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הו� ומימו� טרור), ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הו� ומימו� טרור), ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הו� ומימו� טרור), ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הו� ומימו� טרור), 
, המאחדת את הוראות הצווי� הקיימי� (לעניי� �2016201620162016 � � � זזזזתשע"תשע"תשע"תשע"

מבטח חברות מנהלות וסוכני ביטוח) לכדי מסגרת אחת 
ומחילה הוראות נוספות בהתא� להתפתחויות שחלו 

� ברגולציה הבינלאומית ולהוראות החלות על גופי� פיננסיי
מפוקחי� אחרי�. במסגרת הטיוטה שתחולתה הורחבה ג� 
ביחס לקרנות פנסיה, נוספו בי� היתר, חובות בקרה שוטפות, 

חובת קביעת מדיניות וניהול סיכוני�  ,חובות דיווח נוספות
בעניי� איסור הלבנת הו� ומימו� טרור ונוספה הוראה לעניי� 

   חובת "הכרת הלקוח" בעת התקשרות ע� לקוח חדש.

להגברת התחרות להגברת התחרות להגברת התחרות להגברת התחרות     חוקחוקחוקחוק ברשומות פורס�, 2017ינואר  בחודש  )י(
ולצמצו� הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני ולצמצו� הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני ולצמצו� הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני ולצמצו� הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני 

את המלצות הועדה  �, המייש�2017201720172017 � � � "ז"ז"ז"זהתשעהתשעהתשעהתשעחקיקה), חקיקה), חקיקה), חקיקה), 
להגברת התחרות בשירותי� בנקאיי� ופיננסיי� נפוצי� 

"). מטרות החוק הינ� הגברת התחרות ועדת שטרו�ועדת שטרו�ועדת שטרו�ועדת שטרו�("
בשירותי הבנקאות הקמעונאיי� בישראל, שיפור יעילותו 
ודרכי פעולתו של שוק הבנקאות, הגברת רווחת ציבור 
הלקוחות וצמצו� הריכוזיות וניגודי הענייני� בשוק 

) 1, על ידי: (היתר בי�הבנקאות כאשר מטרות אלו יושגו, 
, כהגדרתו בחוק, רחב פעילות היק' בעל בנקאיסור על 

 העוסק בתאגיד שליטה אמצעי להחזיק או לשלוט, עסוקל
 עסקאות של סליקהכרטיסי חיוב,  של הל הנפקותפעב
 כהגדרתו גדול מוסדי וגו'בנק  על איסור) 2כרטיסי חיוב; (ב

, בחוק כהגדרתו רחב פעילות היק' בעל מבנק לרכוש, בחוק
) מת� "הגנות ינוקא" 3; (חיוב כרטיסי בחברת שליטה אמצעי

) שינוי מבנה 4לשחקני� חדשי� שתקבענה בהוראות שעה; (
הבעלות בתאגיד המפעיל ממשק בי� מנפיקי� לסולקי� 
באופ� המונע מגופי� המחזיקי� באמצעי שליטה בתאגיד 

) קביעת הוראות 5( �אמור להציב חסמי� בפני מתחריה� וכ
וי תנאי נוספות להגברת התחרות, לרבות מניעת שינ

התקשרות של תאגיד בנקאי ע� לקוח לרעה, ללא הצדקה 
סבירה, מקו� בו הלקוח מעוניי� לצרו� שירותי� בנקאיי� 
ממתחרה; שיתו' העברה ושימוש במידע אודות הלקוח, 
בהסכמתו ולבקשתו; והדרישה כי תאגיד בנקאי יציג בפני 
לקוחותיו את כרטיסי החיוב ותנאיה� של כלל המנפיקי� 

 ו מהתאגיד הבנקאי לעשות כ�. שביקש

חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (שירותי� פיננסיי� חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (שירותי� פיננסיי� חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (שירותי� פיננסיי� חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (שירותי� פיננסיי�   )יא(
        "). החוקהחוקהחוקהחוק(להל�, לצור� פסקה זו: " �2016201620162016 � � � מוסדרי�), התשע"ומוסדרי�), התשע"ומוסדרי�), התשע"ומוסדרי�), התשע"ו

שעניינו , פורס� ברשומות החוק 2016בחודש אוגוסט 
הסדרת הפיקוח על נותני שירותי מטבע ונותני שירותי 

וללי�, בי� היתר, מינוי האשראי החו0 בנקאי. עיקרי החוק כ
מפקח על נותני שירותי� פיננסיי�, אשר הינו המפקח 
המוגדר בחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל), 

, אשר יפקח על פעילות של העמדת אשראי �2005 התשס"ה
חו0 בנקאי שלא על ידי גופי� מוסדיי� ועל פעילות נותני 

� לחוק זה יהיו שירותי מטבע. השירותי� המפוקחי� בהתא
מת� אשראי מסוגי� והיקפי� מסוימי� על ידי גופי� כאמור 
וכ� עסקאות ניכיו�. על פי החוק קיימי� מספר סוגי 
רישיונות, בהתא� לסוגי הפעילויות המבוקשות על ידי נותני 

 1השרות, והיקפ�. מועד כניסתו של החוק לתוק' הינו ביו� 
, 2018ביוני  1י וביו� , ביחס לנותני שירותי אשרא2017ביוני 
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ביחס לנותני שירות בנכס פיננסי. האסדרה במסגרת חקיקה 
זו חולקה למספר מקטעי� כשבכל אחד מה� מוסדרי� 
תחומי שירותי� פיננסי� שוני� . במקטע הראשו� הוסדרו 
תחו� מת� שירות בנכס פיננסי ותחו� מת� האשראי. מקטע 

. 2016גוסט באו 1זה עוג� כאמור בחוק אשר פורס� ביו� 
המקטע השני עסק בנוס' באסדרת הבנקאות הזעירה, אשר 
כולל בי� השאר יחידי� וכ� עמותות או חברות לתועלת 
הציבור, שה� גופי� בלא מטרות רווח שמאפשרי� הפקדת 
פיקדונות כספיי� של לקוחות וכ� עוסקי� במת� הלוואות 
בלא ריבית (גמ"חי�). מקטע זה הובא לקריאה ראשונה 

. המקטע השלישי מסדיר את סקטור 2016ש נובמבר בחוד
האשראי החו0 בנקאי באמצעות פלטפורמה המתווכת באופ� 

מת� אשראי בי� מלווי� ללווי� שה� יחידי�. מקטע  � מקוו� 
. יצוי� כי 2017זה פורס� במסגרת תזכיר חוק בחודש ינואר 

תיוו� מקוו� באשראי בי� מלווי� ללווי� שה� תאגידי�, 
וק נפרד אשר הרשות לניירות ער� אמונה על מוסדר בח
                אסדרתו.  

     עקרוניותעקרוניותעקרוניותעקרוניות    והכרעותוהכרעותוהכרעותוהכרעותממונה, הנחיות, ניירות עמדה ממונה, הנחיות, ניירות עמדה ממונה, הנחיות, ניירות עמדה ממונה, הנחיות, ניירות עמדה     חוזריחוזריחוזריחוזרי 7.1.2.2

 תנאי� לשליטה ולהחזקה בגופי� מוסדיי� תנאי� לשליטה ולהחזקה בגופי� מוסדיי� תנאי� לשליטה ולהחזקה בגופי� מוסדיי� תנאי� לשליטה ולהחזקה בגופי� מוסדיי�   )א(

במסמ� עקרונות משות' לממונה ולמפקח על הבנקי� בבנק 
"), ביחס למת� היתר לשליטה המפקחי�המפקחי�המפקחי�המפקחי�ישראל (להל�: "

בגופי� המפוקחי� על יד� (קרי, ולהחזקת אמצעי שליטה 
מוסדות בנקאיי� ומוסדות ביטוח וחיסכו� ארו� טווח), 
פורטו השיקולי� שיעמדו לנגד עיני המפקחי� בבחינת� את 
התאמת המבקש לשלוט בגו' מפוקח, בחלוקה לחמישה 
תחומי� עיקריי�: יושר ויושרה אישיי� ועסקיי�; חוס� 

קי; ועסקיו ועיסוקיו פיננסי; אסטרטגיית השקעה; ניסיו� עס
האחרי� של מבקש ההיתר. בהמש� לאמור, פרסמה הממונה, 

, מסמ� מדיניות לשליטה בגו' מוסדי 2014בחודש פברואר 
הקובע כללי� ותנאי� לקבלת היתר שליטה ו/או היתר 
להחזקת אמצעי שליטה בגופי� מוסדיי�, תו� התייחסות 

גבלות על למבנה השליטה, חוס� פיננסי של בעלי השליטה, מ
מימו� רכישת אמצעי השליטה, מגבלות על שעבוד אמצעי 
השליטה והעברת�. לפרטי� נוספי� אודות היתר השליטה 

  להל�. 7.2.1  של הקבוצה, ראה סעי'

        קודקס הרגולציה העתידי ("החוזר המאוחד") קודקס הרגולציה העתידי ("החוזר המאוחד") קודקס הרגולציה העתידי ("החוזר המאוחד") קודקס הרגולציה העתידי ("החוזר המאוחד")   )ב(

, מפרס� הממונה פרקי� וטיוטות פרקי� 2011החל משנת 
"), במטרה החוזר המאוחדהחוזר המאוחדהחוזר המאוחדהחוזר המאוחדמתו� קודקס הרגולציה העתידי ("

 �לרכז ולארג� מחדש את הוראות הממונה כפי שניתנו במהל
השני� לגופי� המפוקחי� על ידו. קודקס הרגולציה יורכב, 

�, משני "חוזרי על": אחד לגופי� מוסדיי� בסופו של התהלי
  ושני לסוכני ביטוח, משווקי� ויועצי� פנסיוניי�.

"ביטול "ביטול "ביטול "ביטול , פרסמה הממונה חוזר שעניינו 2017בחודש פברואר   )ג(
, אשר מטרתו קביעת הוראה אחידה בקשר פוליסת ביטוח"פוליסת ביטוח"פוליסת ביטוח"פוליסת ביטוח"

ע� ביטול פוליסה על ידי המבוטח על פי הוראות חוזה 
הדי�, המחייבת את חברות הביטוח או על פי הוראות 

הביטוח להציע למבוטח דרכי� לביצוע הביטול לרבות 
באמצעות הקצאת אזור באתר האינטרנט לש� כ�, ומגדירה 
את הפעולות הנדרשות לעניי� זה, לרבות חובת תיעוד� וכ� 
לוחות הזמני� לביצוע�, אשר בהתקיימ� תבוטל הפוליסה. 

שאינ� ביטוח הוראות החוזר יחולו על תוכניות ביטוח 
קבוצתי, וזאת בענפי ביטוח רכב מנועי חובה ורכוש (למעט 
ציי רכב), ביטוח מקי' לדירות ולבתי עסק, ביטוח בריאות 

. להערכת 2017ביולי  1וביטוח חיי�, ומועד תחילת� הינו 
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החברה, להוראות החוזר עשויה להיות השפעה על החברה 
י עבודה מ� ההיבט התפעולי, בשל הצור� בהתאמת תהליכ

 �להוראות החוזר, אול� נכו� למועד דוח זה לא נית� להערי
 את עצמתה.

 וחוזר שעניינממונה , פרסמה ה2016 אוקטוברבחודש   )ד(
 את מפרט". החוזר ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוחממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוחממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוחממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח"
אינטרנטי  דרישות מחברות הביטוח לצור� הפעלת ממשקה

פשר לציבור יאאשר , שבכוונת רשות שוק ההו� להשיק מרכזי
המבוטחי� לאתר את מוצרי הביטוח שברשות� אצל כל 

  חברות הביטוח בקלות ובמהירות ולבחו� את תנאיה�. 

ניהול סיכוני ניהול סיכוני ניהול סיכוני ניהול סיכוני , פורס� חוזר שעניינו "2016חודש אוגוסט ב  )ה(
"). החוזר כולל התייחסות החוזרהחוזרהחוזרהחוזר" ("סייבר בגופי� מוסדיי�סייבר בגופי� מוסדיי�סייבר בגופי� מוסדיי�סייבר בגופי� מוסדיי�

נו להיבטי� שוני� של נושא הסייבר, כאשר אבטחת מידע הי
רק רובד אחד מתו� המכלול, לרבות הגדרת תפקידי ואחריות 
הדירקטוריו�, המנכ"ל, ועדת היגוי לניהול סיכוני סייבר 
ומנהל אבטחת סייבר, קביעת מדיניות ניהול סיכוני סייבר, 
נהלי� ותכנית עבודה, אופ� הערכת וניהול סיכוני סייבר, 

ה, ניטור אמצעי הגנת סייבר שעל גו' מוסדי לייש� ובכלל ז
ובקרה, סקרי אבטחת מידע ומבחני חדירה, אופ� אבטחת 
מערכות המידע של הגו' המוסדי, התקשורת ותפעול 
המערכות, ניהול משתמשי� והרשאות, מיקור חו0 בנוגע 
להגנת סייבר לרבות שימוש בשירותי מחשוב ענ�, אבטחה 
פיסית וסביבתית של סביבת העבודה של הגו' המוסדי, הגנת 

במשאבי אנוש וגיוס עובדי� (לרבות בסיו� העסקת�), סייבר 
אבטחת ערוצי הקשר ע� הלקוחות וע� גורמי� חיצוניי� 

  ועוד. ,לגו' המוסדי

חזו� חזו� חזו� חזו� , פורס� נייר עמדה בנושא "2016בחודש אוגוסט   )ו(
, שוק ההו�רשות ", אשר מטרתו להתוות את חזו� דיגיטלידיגיטלידיגיטלידיגיטלי

ל בנושא הדיגיטציה בגופי� המוסדיי�, ולתאר שורה ש
במטרה  רשותצעדי�, פנימיי� וחיצוניי�, שיינקטו על ידי ה

לקד� את התשתית הטכנולוגית ואת הדיגיטציה בענ'. נייר 
העמדה מגדיר "דיגיטל" כמורכב מארבעה רכיבי� עיקריי�: 

היכולת להיות מקושר בכל זמ� ובכל מקו� לכל  �) מובייל1(
לת היכו �) האינטרנט של הדברי�/מכשור לביש2( ;שירות

לקיי� ניטור וחיתו� רצי' אחר הלקוחות, להתאי� את תנאי 
הפוליסה והמחיר לדרישות הלקוחות, אורח חייה� 

) ביג דאטה/כריית מידע/ניתוחי� 3( ;והשינויי� במהלכ�
היכולת להכיר את הלקוח טוב יותר, להתאי�  �סטטיסטיי�

ללקוחות מוצרי� באופ� טוב יותר, ולשווק אות� בצורה 
וירטואליזציה של משאבי  �) ענ�4( ;פקטיבית יותרמתאימה וא

אנוש והיכולת לשעבד יכולות עיבוד רבות בצורה נקודתית. 
נייר העמדה מפרט שלושה רבדי� עיקריי� בה� משתקפת 

) בממשק בי� גופי� 1הדיגיטציה כאמצעי להשגת יעדי�: (
) 3( ;) במערכות מידע בגופי� המוסדיי�2( ;מוסדיי� ללקוחות

 � נהלבי� המבוטחי� ובי נהשוק ההו�, בממשק בי רשותבתו
בי� היתר, כי ה� נקבע, לבי� הגופי� המפוקחי�. בנייר העמדה 

גופי� מוסדיי� שיציגו תכנית אסטרטגית להיערכות לעיד� 
וה� גופי� מוסדיי� שיבנו  ,הדיגיטלי, ולשיפורי� טכנולוגיי�

כי� תכניות עבודה רב שנתיות למיכו� ודיגיטציה של תהלי
 � עסקיי� הרלוונטיי� למוצרי� ובתהליכי� עסקיי� רוחביי�

יזכו להקלות בדרישות ההו�. כמו כ�, נקבע בנייר העמדה כי 
בכדי לעודד כניסת שחקני� חדשי� לשוק הביטוח והחיסכו�, 

מת� הקלות בדרישות רגולטוריות לגו'  תשקול הרשות
 שיתעתד לפעול במתכונת דיגיטלית לחלוטי�.
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    תביעותתביעותתביעותתביעות    ויישובויישובויישובויישוב    בירורבירורבירורבירור    לחוזרלחוזרלחוזרלחוזר    נספחנספחנספחנספח, פורס� 2016י יול בחודש  )ז(
    יישוביישוביישוביישוב    חוזרחוזרחוזרחוזר" �ו" הנספחהנספחהנספחהנספח(להל�: " ציבורציבורציבורציבור    בפניותבפניותבפניותבפניות    טיפולטיפולטיפולטיפול

ההוראות הקבועות בו  אשר, הנספח). בהתאמה", תביעותתביעותתביעותתביעות
, תביעות יישוב חוזרהוראותיו של מ נפרד בלתי חלק תמהוו
 בעת פיה� על לנהוג על גו' מוסדיש פרטניות הוראות כולל

תשלו�, בי� היתר, קובע הנספח הוראות  .תביעות יישוב
בירור תביעה תשלו� חלקי, פשרה והמש� בירור בעת 

ותוצאותיה. בהקשר זה נקבע, בי� היתר, כי על גו' מוסדי 
הא� לקבל או  , בעת הגשת התביעה,לאפשר לתובע לבחור

דואר, דואר אלקטרוני או באמצעות לשלוח הודעות כאמור 
או בכל אמצעי תקשורת מאובטח אחר פקס, או בדר� אחרת 

אלא א� כ� נדרש התובע המקובל באותו מועד באותו ענ'. 
בנוס', נקבעו בנספח לשלוח לגו' המוסדי מסמכי מקור. 

הוראות לעניי� הסברי� ונימוקי� שיש למסור למבוטחי� 
הוטלו מגבלות על יכולתו של מבטח , במסגרת הודעת דחיה

י בנסיבות מסוימות, נקבעו להעלות טענה בקשר ע� אי גילו
תנאי� לקיזוז כספי� מתשלו� לצד ג' על בסיס טענה 
ל'רשלנות תורמת, נאסר קיזוז של יתרת אגרת הרישוי לרכב 
(ביחס לתקופה שממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתו� 
תקופת הרישוי) מתגמולי הביטוח המשולמי� למבוטח או 

ו הוראות לעניי� גמור, ונקבע לצד ג', במקרה של רכב באובד�
. במסגרת הנספח נקבעו קביעת מועד קרות מקרה הביטוח

לרבות הוראות  ,ג� הוראות בקשר ע� יישוב תביעות סיעוד
ומגבלות לעניי� אופ� בדיקת מצבו התפקודי של מבוטח בעת 

, ובקשר ע� יישוב תביעות ביטוח יישוב תביעת סיעוד

הוראות  ביתמר .בריאות, לרבות לעניי� חישוב נכות מצטברת
 להערכת. 2016בספטמבר  1יו� נכנסו לתוק' בהנספח 

יישוב  לחוזר תיקו� פורס� ,2016 נובמבר בחודשהקבוצה, 
במקרה שבו אגב מענה לפניית  כי נקבע במסגרתותביעות, 

ציבור נמצא כי היה ליקוי מערכתי מהותי, על הגו' המוסדי 
באופ�  לערו� בדיקה לאיתור מקרי� דומי� ולפעול לתיקונ�

 1מתועד ותו� זמ� סביר. התיקו� נכנס לתוק' החל מיו� 
, פורס� תיקו� 2017במרס  1. כמו כ�, ביו� 2017בינואר 

להוראות הנספח, במסגרתו נקבע, בי� היתר, כי גו' מוסדי 
יעביר כספי� למבוטח באמצעות העברה בנקאית או זיכוי 

לא בכרטיס אשראי על פי בחירת הגו' המוסדי. במקרה בו 
נית� להעביר סכו� כס' כאמור באותו אמצעי תשלו� או 
ביקש המבוטח לקבל סכו� כס' באמצעי תשלו� מסויי�, 
יאפשר הגו' המוסדי למבוטח לבחור את אמצעי התשלו� 
מבי� האמצעי� הקיימי� בגו' המוסדי, שבאמצעותו יועברו 
לו הכספי�. בנוס', נקבע, כי בעת פניית אד� לגו' מוסדי או 

טעמו בקשר להגשת תביעה יפרט הגו' המוסדי למי מ
למבוטח את הפוליסות שבה� הוא מבוטח אצלו, יציי� בפניו 
את הפוליסות שנתבעו כתוצאה מתביעתו, ואת האפשרות 
שלו לבחו� הגשת תביעה בפוליסות נוספות, ויפנה אותו 
לאתר הביטוח המרכזי ("הר הביטוח") לרבות באמצעות 

 התיקו� הוראותתחילת� של  עדמו שליחת קישור במסרו�.
יכול ותהיה להערכת הקבוצה . 2017בספטמבר  1הינו  לנספח

להוראותיו של חוזר בירור וישוב תביעות (לרבות הוראות 
השפעה על היבטי� תפעוליי�  הנספח) כפי שתוקנו כאמור,

ועל דמי  עלות התביעותכפועל יוצא על של ניהול התביעות ו
בוצה אינה יכולה להערי� את בשלב זה הק הביטוח, אול�

הוראות החוזר והנספח על פעילותה.  מלוא ההשפעה של
    עתידעתידעתידעתיד    פניפניפניפני    צופהצופהצופהצופה    מידעמידעמידעמידע    בגדרבגדרבגדרבגדר    הינההינההינההינה, , , , זהזהזהזה    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    הערכתהערכתהערכתהערכת

. . . . הדוחהדוחהדוחהדוח    פרסו�פרסו�פרסו�פרסו�    במועדבמועדבמועדבמועד    בידיהבידיהבידיהבידיה    המצויהמצויהמצויהמצוי    המידעהמידעהמידעהמידע    עלעלעלעל    המבוססהמבוססהמבוססהמבוסס
    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות    מ�מ�מ�מ�    שונותשונותשונותשונות    להיותלהיותלהיותלהיות    עשויותעשויותעשויותעשויות    בפועלבפועלבפועלבפועל    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות
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    התנהגותהתנהגותהתנהגותהתנהגות    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הודאותהודאותהודאותהודאות    איאיאיאי    לאורלאורלאורלאור, , , , היתרהיתרהיתרהיתר    בי�בי�בי�בי�, , , , המוערכותהמוערכותהמוערכותהמוערכות
 .והמתחרי�והמתחרי�והמתחרי�והמתחרי�    הלקוחותהלקוחותהלקוחותהלקוחות

    אחזוראחזוראחזוראחזור" שעניינו חוזר המפקחת פרסמה, 2016 מאי בחודש  )ח(
". על פי החוזר, חברת ביטוח נדרשת לאפשר אישיאישיאישיאישי    מידעמידעמידעמידע

למבוטח קיו� חשבו� פרטי נגיש באמצעי� טכנולוגיי�, 
: פרטיו זה ובכללבאמצעותו יוכל לאחזר מידע אישי, 

האישיי�, נתוני� אודות פוליסות שברשותו או שהיו ברשותו 
ותביעות הביטוח שהגיש בשלוש שני� האחרונות. כמו כ�, 
קובע החוזר כי חברת ביטוח תציע למבוטח אפשרות משלוח 
מסמכי� והודעות הנדרשי� על פי די� בכלי� טכנולוגיי� 
ותאפשר למבוטח למסור מסמכי� באותו אופ�. מועד 

 .2017במרס  30של החוזר הינו  חילתות

הנחייה לביצוע הנחייה לביצוע הנחייה לביצוע הנחייה לביצוע  שעניינו, פורס� חוזר 2016אפריל  בחודש  )ט(

IQIS     להל� 8.1.2.3 סעי'ראה  לפרטי�. 2015201520152015לשנת לשנת לשנת לשנת. 

באתר האינטרנט של  מונה, פרסמה המ2016 אפרילבחודש   )י(
נתוני� השוואתיי� של כל חברות הביטוח  ההו� שוק רשות

, ד שירות חברות הביטוחד שירות חברות הביטוחד שירות חברות הביטוחד שירות חברות הביטוחמדמדמדמד, שעניינ� המנהלות והחברות
מדד שירות ביחס לענפי ביטוח כללי, חיי� ובריאות ושל 

חיסכו� פנסיוני ביחס לתחומי ביטוח חיי� משולב חסכו�, 
חברות . מדד שירות 2015וזאת ביחס לשנת  –הפנסיה והגמל 

משקלל שלושה מדדי משנה, שעניינ� שירות הביטוח 
ד הטיפול בפניות מד )2) מדד תשלו� התביעות, (1למבוטח: (

 חיסכו� פנסיוני ) מדד תלונות הציבור. מדד שירות3( � ו
משקלל שלושה מדדי משנה, שעניינ� שירות מבוטח/עמית: 

) מדד זמני מענה 2) מדד שביעות רצו� ושביעות רצו�, (1(
. נתוני� כאמור, צפויי� ) מדד תלונות הציבור3( �בטלפו� ו

דדי� ההשוואתיי� להתעדכ� ולהתפרס� מדי שנה. פרסו� המ
הוא חלק מסדרת מהלכי� של הפיקוח, כגו�: השקת מחשבוני 
פרמיות ודמי ניהול, קביעת מדד השירות כאחד הפרמטרי� 
שעל פיה� תיבחר קופת ברירת מחדל על ידי מעסיקי� 
וארגוני עובדי� ועוד, שמטרת� לעודד את התחרות ולהגביר 

להערכת את שקיפות וזמינות המידע לציבור המבוטחי�. 
הקבוצה פרסו� נתוני� השוואתיי� כאמור, עשוי להוות כלי 
מדידה נוס' בבחירה הא� לרכוש מוצר ביטוח או מוצר 
פנסיוני מחברה זו או אחרת, ולהגביר את התחרות בי� 

הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד החברות. 
המבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח. המבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח. המבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח. המבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח. 

בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות     התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות
המוערכות, התלויות, בי� היתר, בהתנהגות המתחרי� המוערכות, התלויות, בי� היתר, בהתנהגות המתחרי� המוערכות, התלויות, בי� היתר, בהתנהגות המתחרי� המוערכות, התלויות, בי� היתר, בהתנהגות המתחרי� 

  והשימוש שיעשו הלקוחות בנתוני המדדי� בפועל.והשימוש שיעשו הלקוחות בנתוני המדדי� בפועל.והשימוש שיעשו הלקוחות בנתוני המדדי� בפועל.והשימוש שיעשו הלקוחות בנתוני המדדי� בפועל.

    כתביכתביכתביכתבי    הנהגתהנהגתהנהגתהנהגת" שעניינו חוזר פורס�, 2015 דצמבר בחודש  )יא(
", בחוזר נקבע, בי� היתר, כי הנהגת שיווק�שיווק�שיווק�שיווק�    ואופ�ואופ�ואופ�ואופ�    שירותשירותשירותשירות

כתב שירות כפופה לעמידה במספר מבחני�: כי השירות 
מכוח כתב השירות יינת� בשל מקרה ביטוח המצוי� בתכנית 

 מפורטי�שירות ה כתבי מספרהביטוח (מבח� זה לא יחול על 
 כתב מכוח שנית� השירות בי� ישיר קשר מתקיי� כי); בחוזר

 יעניק לא השירות כתב וכי; ביטוחה תכנית לבי� השירות
 תיקו� או מניעה טיפול, תקופתי שירות תחזוקה שירות

 השירות כתב לעניי� שונות הוראות החוזר קובע עוד. מוצרי�
, השירות כתב ביטול לעניי� הוראות ובכלל�, שיווקו ואופ�

 שירות ספקי שנימבי�  בחירהחובה להציע למקבל השירות 
תאונות אישיות וביטוח  לעניי� מעטל, האמור( ועוד, לפחות

מחלות ואשפוז). כמו כ�, קובע החוזר הוראות לעניי� התנאי� 
לשיווק כתב שירות על ידי סוכ�, ללא מעורבות של חברת 
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על  חלוהוא  2016ביוני  30של החוזר ביו�  תחילתוביטוח. 
 החוזר. האמורמועד הכתבי שירות ששווקו או חודשו לאחר 

, שירות כתבי במסגרת להציע שנית� תי�השירו את מגביל
 מעורבות ללא ג� שירות כתבי לשווק ההרשאה את ומרחיב

 השירות כתבי בהיק' לצמצו� הביא ומשכ�, ביטוח חברת
 כניסת ערב הנוהג למצב ביחס, הקבוצה ידי על המשווקי�

     ....לתוק' החוזר

", לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח    צירו'צירו'צירו'צירו'חוזר שעניינו " פורס�, 2015יולי  בחודש  )יב(
 חברות של ההתנהלות להסדרת הוראות נקבעו ובמסגרת

 לתוכנית מבוטחי� צירו' בעת ביטוח סוכני ושל ביטוח
 שירות כתב או הרחבה כיסוי הוספת לעניי� לרבות, ביטוח

. בי� היתר, נקבעו בחוזר הוראות לעניי� קיימת לפוליסה
התאמת הביטוח לצרכי המועמד לביטוח, התנהלות לקראת 
כריתת חוזה הביטוח, קבלת הסכמה לכריתת חוזה ביטוח, 
ומסירת מידע רלוונטי לאחר הצירו' לתכנית הביטוח (לרבות 
הפרטי� שיש להציג בד' פרטי הביטוח). כמו כ�, נקבעו 

חובת תיעוד שלבי� מסוימי� בתהלי�  בחוזר הוראות לעניי�
ואופ� התיעוד, וכ� הוראות לעניי� הליכי בקרה נדרשי�. 
החוזר א' קובע הוראות מיוחדות בכל הקשור לשיווק ביטוח 

על חברות הביטוח, על ה"פול" ועל  חלבאופ� יזו�. החוזר 
 החוזרעיקר הוראות . הביטוח ענפימרבית סוכני ביטוח ב

, עד מדורג באופ�וחלק� , 2015אוגוסט בחודש  לתוק' ונכנס
עדכו�  הממונה, פרסמה 2016 יוני בחודש. 2016לחודש יולי 

 נקבעו,, במסגרתו ")המעודכ�המעודכ�המעודכ�המעודכ�    החוזרהחוזרהחוזרהחוזר(להל�: " לחוזר הצירו'
בי� היתר, ההוראות שיחולו על סוכ� ביטוח או חברת ביטוח 

בביטוח רלוונטי קיי� שיש של פוליסה וביטול בעת השוואה 
טוח, במהל� הלי� התאמת הביטוח (שאינו למועמד לבי

ביטוח קבוצתי) למועמד לביטוח, וזאת למעט בקשר ע� 
תוכניות לביטוח בענפי ביטוח רכב חובה ורכב רכוש, וביטוח 

מרבית הוראות העדכו� לחוזר מקי' לבתי עסק ולדירות. 
, הקבוצה להערכת. 2016בספטמבר  1 מיו�החל  חלות

ליכי המכירה של מוצרי על ה מכבידותהחוזר  הוראות
תו�  לרבותהשיווק השוני� של הקבוצה,  בערוציהביטוח 

. והסוכ� המבטח אחריות והרחבת הגילוי חובות הרחבת
 בדגש, מתאימה היערכות מחייבות החוזר הוראות, לכ� מעבר

, מיכוניות התאמותלרבות  העבודה תהליכי התאמת על
 לנקוט החלה החברה אשר, סוכני� הנחיית, ועובדי� הכשרת

הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע הערכת הקבוצה הינה בגדר מידע . 2016 שנת במהל� בה
צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי הקבוצה צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי הקבוצה צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי הקבוצה צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי הקבוצה 
במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� 
התוצאות המוערכות, וה� תלויות, בי� היתר, בהתנהגות התוצאות המוערכות, וה� תלויות, בי� היתר, בהתנהגות התוצאות המוערכות, וה� תלויות, בי� היתר, בהתנהגות התוצאות המוערכות, וה� תלויות, בי� היתר, בהתנהגות 

  ....הסוכני� והלקוחות בפועלהסוכני� והלקוחות בפועלהסוכני� והלקוחות בפועלהסוכני� והלקוחות בפועל

פרסמה הממונה תיקו� לחוזר המעודכ�  2017בחודש מרס   )יג(
במסגרתו הוס' לחוזר המעודכ� נספח שעניינו "נהגי� שאי� 
לעשות בה� שימוש בעת צירו' לביטוח". במסגרת נספח זה 
נקבעו, בי� היתר, הוראות לעניי� צירו' מבוטח לפוליסת פרט 
המעניקה פיצוי כאשר למבוטח קיימת פוליסה אחרת 

פיצוי עבור מקרה דומה, והוראות בדבר הלי�  המעניקה
 של תחילת� מועדהעברת מבוטחי� מביטוח קבוצתי לפרט. 

למועד פרסו� דוח  ונכו�, 2017 ביולי 1 הינו הנספח הוראות
 הנדרשות ההשלכות ואת הוראותיו את לומדת החברהזה 

  . יישומו לצור� ממנה

 מתוק� עמדה נייר הממונה פרסמה, 2015 אוגוסט בחודש )יד(
, ")העמדההעמדההעמדההעמדה    ניירניירניירנייר(" "ביטוחביטוחביטוחביטוח    תכניותתכניותתכניותתכניות    לניסוחלניסוחלניסוחלניסוח    עקרונותעקרונותעקרונותעקרונות" בעניי�

 ניסוח בעת, מבטחי� להנחות הכולל עקרונות שמטרת�
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תכלול כיסוי בעל  הביטוח שתכנית כ�, ביטוח תכנית
 . וברורה פשוטה ותהיה מקפחי�, תנאי� תכלול משמעות, לא

 1 ליו� מדורגת עד תחולה להוראות נייר העמדה נקבעה
תכנית הביטוח, וה� אינ�  לסוג וזאת בהתא�, 2016, ביוני

חלות על תכניות ביטוח שמבטח הפסיק לשווק� לפני תחילת 
תוק' הוראות נייר העמדה, או על תנאי� שתוכנ� או נוסח� 

 בהמש�נקבע בחוק או מכוחו, לרבות פוליסות תקניות. 
, 2015 אוגוסט בחודש, הממונה פרסמה העמדה נייר להוראות

 בו"), החוזרהחוזרהחוזרהחוזר" ("ביטוחביטוחביטוחביטוח    תכניותתכניותתכניותתכניות    לניסוחלניסוחלניסוחלניסוח    הוראותהוראותהוראותהוראות" עניינוש חוזר
 ורשימת, ביטוח בתכנית לכלול שיש הוראותפורטו רשימת 

לסוגיות  התייחסות, תו� ביטוח בתכנית לכלול שאי� הוראות
, ולסוגיות ספציפיות הנוגעות הביטוחתכניות  לכלל הנוגעות

. כללי וביטוח, חיי� ביטוח, בריאות ביטוחלתוכניות מתחומי 
 לא או, ראוי בלתי נוהג תכלול ביטוח שתכנית ככל, ככלל

 עולה אינו אשר בתכנית החלק את יראו, ראוי נוהג תכלול
 לו התנגד שהפיקוח ככזה, החוזרהוראות  ע� אחד בקנה

 כ� א� אלא, הפיקוח לחוק 40 סעי' לפי סמכותו במסגרת
. העניי� לפי, ראוי או ראוי אינו הוא כי החזקה לגביו נסתרה

 לסוגי בהתא�, מדורגת תחולה נקבעה החוזר להוראות ג�
 האחרו� הרבעו� מ� החל. 2016, ביוני 1 ליו� עד, המוצרי�

 מנת על הקבוצה פעלה 2016 שנת ובמהל� 2015 לשנת
 להוראות ידה על המשווקות הביטוח תכניות את להתאי�

, בה� שנקבעו הזמני� לוחות פי על, והחוזר העמדה נייר
ונכו� למועד דוח זה השלימה ו/או ממשיכה הקבוצה לפעול 
להשלמת הבדיקות ו/או ההתאמות הנדרשות של עיקר 

, 2017בחודש מרס . האמורות התוכניות לאור ההוראות
 הוראות רשימת ובופרסמה הממונה תיקו� להוראות החוזר, 

 הנוגעות לניסוח תכניות ביטוח בענפי� השוני�. נוספות
 בדצמבר 1 ליו� עד מדורגת תחולה� נקבעה להוראות התיקו

 רלוונטית גביהל הביטוח תכנית לסוג בהתא� וזאת, 2017
לו  והתיקו� החוזר, העמדה נייר להוראות. המתקנת ההוראה

 השקת תהליכי של והקלה פישוט על השלכה להיות עשויה
 להחמיר עלולות ה�, מאיד� א�, מחד חדשות ביטוח פוליסות

. פוליסות ניסוח בעת ביטוח חברת על החלות החובות את
לו  והתיקו�, החוזר העמדה נייר הוראות עשויות, כ� כמו

 על ששווקו ביטוח בפוליסות לשינויי� החברה את לחשו'
 אלה פוליסות תמחור על להשפיע א' יוצא וכפועל בעבר ידה
 התקשרויות על ג� כמו, רטרוספקטיבי באופ� רווחיות� ועל
 התיקו� הוראות את בוחנת הקבוצה. בגינ� משנה מבטחי ע�

ואינה סבורה, נכו� למועד דוח זה, כי תהיה לה� לחוזר 
    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    הערכתהערכתהערכתהערכת. השלכה מהותית על פעילותה

    עתידעתידעתידעתיד    פניפניפניפני    צופהצופהצופהצופה    מידעמידעמידעמידע    בגדרבגדרבגדרבגדר    הינההינההינההינה    לחוזרלחוזרלחוזרלחוזר    התיקו�התיקו�התיקו�התיקו�    השלכותהשלכותהשלכותהשלכות
. . . . הדוחהדוחהדוחהדוח    במועדבמועדבמועדבמועד    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    בידיבידיבידיבידי    המצויהמצויהמצויהמצוי    המידעהמידעהמידעהמידע    עלעלעלעל    המבוססהמבוססהמבוססהמבוסס

    מ�מ�מ�מ�, , , , שהוערכושהוערכושהוערכושהוערכו    מאלהמאלהמאלהמאלה    שונותשונותשונותשונות    להיותלהיותלהיותלהיות    עשויותעשויותעשויותעשויות    בפועלבפועלבפועלבפועל    ההשלכותההשלכותההשלכותההשלכות
 ....לעיללעיללעיללעיל    שפורטושפורטושפורטושפורטו    הטעמי�הטעמי�הטעמי�הטעמי�

  מוסדיי�מוסדיי�מוסדיי�מוסדיי�    גופי�גופי�גופי�גופי�    עלעלעלעל    החלי�החלי�החלי�החלי�    השקעההשקעההשקעההשקעה    לכללילכללילכללילכללי    הנוגעי�הנוגעי�הנוגעי�הנוגעי�    חוזרי�חוזרי�חוזרי�חוזרי�

, פורס� תיקו� לחוזר גופי� מוסדיי� 2016בחודש ספטמבר   )טו(
", אשר כללי השקעה החלי� על גופי� מוסדיי�כללי השקעה החלי� על גופי� מוסדיי�כללי השקעה החלי� על גופי� מוסדיי�כללי השקעה החלי� על גופי� מוסדיי�שעניינו "

מרחיב את אפשרויות ההשקעה על דר� של רכישת תיקי 
  הלוואות לדיור.

ניהול ניהול ניהול ניהול תיקו� לחוזר " ממונהה מה, פרס2016מאי בחודש   )טז(
", אשר פורס� במקור השקעות באמצעות סלי השקעההשקעות באמצעות סלי השקעההשקעות באמצעות סלי השקעההשקעות באמצעות סלי השקעה

, אשר בו בוטלה מגבלת המזומני� 2014בחודש ספטמבר 
שהייתה קיימת בכל סל השקעה והרחיב את האפשרות 
להקמת סל השקעה לא סחיר למכשירי השקעה לא סחירי� 
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, פיקדונות, מניות לא מגווני� כגו�: הלוואות, איגרות חוב
  סחירות, נכסי נדל"� וקרנות השקעה.

            ממונהממונהממונהממונה    חוזריחוזריחוזריחוזרי    וטיוטותוטיוטותוטיוטותוטיוטות    חוקחוקחוקחוק    הצעותהצעותהצעותהצעות 7.1.2.3

הוראות ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח הוראות ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח הוראות ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח הוראות ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח   )א(

      IIמבוסס סולבנסי מבוסס סולבנסי מבוסס סולבנסי מבוסס סולבנסי 

פורסמה והועברה  , לאחר תארי� הדוח,2017בחודש פברואר 
"הוראות "הוראות "הוראות "הוראות לועדת הכספי� של הכנסת, טיוטת חוזר שעניינו 

ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח מבוסס ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח מבוסס ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח מבוסס ליישו� משטר כושר פירעו� כלכלי של חברת ביטוח מבוסס 

SOLVENCY II"""" מטרת החוזר הינה לכונ� משטר כושר .
בהתבסס על הוראות  ,פירעו� חדש לחברות הביטוח

" שאומצה על ידי SOLVENCY IIהדירקטיבה המכונה "
האיחוד האירופאי ולהביא לכ� שחברת ביטוח תחזיק כרית 
לספיגת הפסדי� הנובעי� מהתממשות� של סיכוני� בלתי 
צפויי� לה� היא חשופה, אשר לא זוהו על ידה באופ� 
ספציפי או שלא הוערכו באופ� מספק. החוזר קובע כיצד על 

וסס חברות הביטוח לייש� את משטר כושר הפירעו� המב
. 2016סולבנסי אשר מונהג באיחוד האירופאי החל מינואר 

 2017ביוני  30יו� באופ� מדורג, החל מהחוזר ייכנס לתוק' 
חברות מועד בו תידרשנה , 2021בדצמבר  31ועד ליו� 

הביטוח לעמוד בכל כללי החוזר. החוזר הסופי, לאחר אישורו 
בחלק על ידי ועדת הכספי�, עשוי לכלול שינויי� נוספי� 

. לפרטי� IQIS 5מסעיפיו לעומת ההנחיות ששימשו בחישוב 
בדוח  3.1.2 סעי'בדבר דרישות ההו� של הקבוצה, ראה 

  לדוחות הכספיי�.  14 הדירקטוריו�, וכ� באור

    לתקנותלתקנותלתקנותלתקנותטיוטת תיקו� הממונה , פרסמה 2016 אוגוסט בחודש  )ב(
) (העברת כספי� ) (העברת כספי� ) (העברת כספי� ) (העברת כספי� גמלגמלגמלגמל(קופות (קופות (קופות (קופות     פיננסי�פיננסי�פיננסי�פיננסי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    עלעלעלעל    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח
"), במסגרתה התקנותהתקנותהתקנותהתקנות" �(להל�  �2016201620162016 � � � וווו""""התשעהתשעהתשעהתשעת גמל), ת גמל), ת גמל), ת גמל), בי� קופובי� קופובי� קופובי� קופו

הוצע, בי� היתר, לתק� את התקנות ולקבוע כי ה� יחולו ג� 
על מקבלי קצבאות, כ� שמי שהחל לקבל קצבת זקנה יוכל 

גו' מוסדי אחר, למוצר ל שלו הצבירה יתרתלפעול להעברת 
פנסיוני הדומה למוצר הפנסיוני שממנו העמית החל לקבל 

מוצע להרחיב את אפשריות הניוד בי�  ,כ�כמו קנה. קצבת ז
 לקצר מוצע, בנוס'מוצרי� פנסיוניי� שוני�, על פי התקנות. 

 את לבטל וכ� הניוד בקשת לביצוע הקבוע הזמ� את
לאחר שהועברה בקשה  הכספי� העברת את לבטל האפשרות

לקופה המקבלת, למעט א� לא נית� לבצע את הבקשה. 
למקבלי  ובפרטאפשרות הניוד  הרחבתלהערכת הקבוצה 

 לבטל האפשרות ביטול תו� לביצועו הזמ� קיצורקצבת זקנה, 
 ג�, תביא להגברת התחרות כאמור הכספי� העברת את

מקבלי הקצבאות  להמיקוח ש כח חיזוק תו�לאחר הפרישה, 
    צופהצופהצופהצופה    מידעמידעמידעמידע    בגדרבגדרבגדרבגדר    הינההינההינההינה    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    הערכתהערכתהערכתהערכתדמי הניהול.  תלהוזל

    במועדבמועדבמועדבמועד    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    בידיבידיבידיבידי    המצויהמצויהמצויהמצוי    מידעמידעמידעמידע    עלעלעלעל    המבוססהמבוססהמבוססהמבוסס    עתידעתידעתידעתיד    פניפניפניפני
    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות    מ�מ�מ�מ�    שונותשונותשונותשונות    להיותלהיותלהיותלהיות    עלולותעלולותעלולותעלולות    בפועלבפועלבפועלבפועל    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות. . . . הדוחהדוחהדוחהדוח

    התקנותהתקנותהתקנותהתקנות    שלשלשלשל    הסופיהסופיהסופיהסופי    בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח, , , , היתרהיתרהיתרהיתר    בי�בי�בי�בי�    התלויותהתלויותהתלויותהתלויות, , , , המוערכותהמוערכותהמוערכותהמוערכות
   ....בפועלבפועלבפועלבפועל    והעמיתי�והעמיתי�והעמיתי�והעמיתי�    המתחרי�המתחרי�המתחרי�המתחרי�    ובהתנהגותובהתנהגותובהתנהגותובהתנהגות

טיוטת תקנות הפיקוח על טיוטת תקנות הפיקוח על טיוטת תקנות הפיקוח על טיוטת תקנות הפיקוח על , פורסמה 2016בחודש ינואר   )ג(
שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (הגבלות על מינוי וכהונה של שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (הגבלות על מינוי וכהונה של שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (הגבלות על מינוי וכהונה של שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (הגבלות על מינוי וכהונה של 

. במסגרתה �2016201620162016 � � � בעלי תפקיד מרכזי בגו' מוסדי), התשע"ובעלי תפקיד מרכזי בגו' מוסדי), התשע"ובעלי תפקיד מרכזי בגו' מוסדי), התשע"ובעלי תפקיד מרכזי בגו' מוסדי), התשע"ו
מוצע לקבוע, כי בעל שליטה בגו' מוסדי, או קרובו (על פי 
הגדרה מרחיבה המוצעת בטיוטה), קרוב של דירקטור בגו' 
מוסדי וכ� מי שהורשע בעבירה מהמנויות בטיוטה, לא ישמש 
 כנושא משרה (למעט דירקטור) בגו' מוסדי או כבעל תפקיד
אחר מהסוג שעליו הורה הממונה שלפעילותו עשויה להיות 
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השפעה משמעותית על פרופיל הסיכו� של הגו' המוסדי או 
בעל תפקיד בעל תפקיד בעל תפקיד בעל תפקיד על כספי החוסכי� באמצעותו בגו' המוסדי ("

"). עוד מוצע לקבוע, כי לא ימלא אד� תפקיד מרכזימרכזימרכזימרכזי
מתפקידיו של בעל תפקיד מרכזי בגו' המוסדי אלא א� מונה 

די�, ולא יפגע אד� בשיקול הדעת העצמאי של בעל לתפקיד כ
 תפקיד מרכזי.

        טווחטווחטווחטווח    ארו�ארו�ארו�ארו�    וחיסכו�וחיסכו�וחיסכו�וחיסכו�    חיי�חיי�חיי�חיי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח 7.1.3

 ותקנותותקנותותקנותותקנות    חוקי�חוקי�חוקי�חוקי� 7.1.3.1

  חוק קופות הגמל  )א(

את תחו� הפעילות של קופות הגמל (לרבות  מסדירחוק זה 
קרנות הפנסיה). הוראות החוק והתקנות מכוחו כוללות 
הסדרה של ניהול חברות מנהלות (וחברות ביטוח ביחס 
לקופות ביטוח) בנושאי� שוני�, לרבות לעניי� הפרדת 
נכסי�, השליטה והרישוי שלה�, כללי בירור תלונות ציבור, 

  נהלית ופלילית בענייני� אלה.והוראות לעניי� אכיפה מ

נקבעה זכותו של עובד לבחור את קופת הגמל  החוקבמסגרת 
בה יפקיד מעבידו את הכספי� עבורו; בהקשר זה נקבע כי 
במידה והעובד הזכאי לא בחר בקופת גמל מסוימת בהתא� 
לזכותו זו, תהא ההפקדה בקופת הגמל שזהותה נקבעה בדי� 

כות להפקדת כספי� על או בהסכ� המעניק לעובד את הז
אודות חוזר בנוגע לאופ� בחירת  לפרטי�שמו בקופת גמל. 

קופת הגמל שתשמש כברירת מחדל עבור עובד שלא בחר 
  . להל� ראה מסוימתבקופת גמל 

תקנו, מעת לעת, תקנות שונות הומכוח חוק קופות הגמל 
המסדירות נושאי� שוני� בקשר ע� קופות גמל (לרבות 

ל זה, כללי השקעה לברות מנהלות ובכקרנות פנסיה) וח
לגופי� מוסדיי�, הוצאות המותרות בניכוי לגו' מוסדי, 
שיטות שערו� לגבי נכסי� שוני� בקופות הגמל, חובת 

  השתתפות על חברה מנהלת באספות כלליות ועוד.

לתקנות הפיקוח על לתקנות הפיקוח על לתקנות הפיקוח על לתקנות הפיקוח על , התפרס� תיקו� 2017בחודש מרס   )ב(
כירה והחזקה של כירה והחזקה של כירה והחזקה של כירה והחזקה של שירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (רכישה, משירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (רכישה, משירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (רכישה, משירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (רכישה, מ

ניירות ער�) ולתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות ניירות ער�) ולתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות ניירות ער�) ולתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות ניירות ער�) ולתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות 
, שבמסגרתו נקבעה מגבלה גמל) (קופות גמל בניהול אישי)גמל) (קופות גמל בניהול אישי)גמל) (קופות גמל בניהול אישי)גמל) (קופות גמל בניהול אישי)

ביחס לשיעור עמלות רכישה ו/או מכירה של ני"ע שנית� 
לרכוש באמצעות תאגיד מתפעל או באמצעות צד קשור 

ית� יהיה למשקיע המוסדי. בתיקו� נקבע, בי� היתר, כי נ
לרכוש ו/או למכור ניירות ער� בעסקה אקראית ע� מי שלא 
אושר בהלי� תחרותי, בהתא� לנוהל שיאושר על ידי ועדת 
השקעות. בנוס', נקבע כי משקיע מוסדי יבצע הלי� תחרותי 

שני� לפחות ג� עבור החזקה (קסטודי) של ניירות ער�,  3כל 
� באמצעות למעט במקרה בו ניירות ער� מוחזקי� ומסולקי

 שירותי גלובל קסטודיא�. 

    פיננסי�פיננסי�פיננסי�פיננסי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    עלעלעלעל    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח    חוקחוקחוקחוק חוקק, 2017 ינואר בחודש  )ג(
איסור קיומה של זיקה  שעניינו) ) ) ) 20202020' ' ' ' מסמסמסמס) (תיקו� ) (תיקו� ) (תיקו� ) (תיקו� גמלגמלגמלגמל(קופת (קופת (קופת (קופת 

 החוקבי� עמלת ההפצה לדמי הניהול הנגבי� מהעמיתי�. 
קובע במפורש שאי� לחשב עוד את עמלת ההפצה בזיקה 

 עמלת חישוב כי נקבע עודלדמי הניהול הנגבי� מהעמית. 
עבירה שהעונש בצידה הוא שנת  תהווה כאמור ההפצה

 הינה לחוק התיקו� תחילתמאסר או קנס, על פי זהות המפר. 
 הממונה פרסמה, 2017 פברואר בחודש. 2017 באפריל 1 מיו�
הציבור להביא בפניה את עמדתו  התבקש בו עצותהתיי נייר

בנוגע לתגמול העומד בהוראות החוק, זאת תו� פירוט מספר 



  

 57 �א 

עקרונות לדוגמא אשר יש בה� כדי לשמש כבסיס למודל 
 כאמור. 

    פיננסיי�פיננסיי�פיננסיי�פיננסיי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    עלעלעלעל    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח    חוקחוקחוקחוק    , חוקק2016יוני  בחודש  )ד(
"), החוק" –(להל�     �2016201620162016 � � � "ו"ו"ו"והתשעהתשעהתשעהתשע), ), ), ), 15151515' ' ' ' מסמסמסמס) (תיקו� ) (תיקו� ) (תיקו� ) (תיקו� גמלגמלגמלגמל(קופות (קופות (קופות (קופות 

 –ושיווק של קופות גמל מסוג חדש  הקמה מאפשר אשר
  ). לעיל 2.3.1  "קופות גמל להשקעה" (לפרטי� ראה בסעי'

שעה) שעה) שעה) שעה) (הוראת (הוראת (הוראת (הוראת     13131313תיקו� מס' תיקו� מס' תיקו� מס' תיקו� מס'  פורס�, 2015בחודש נובמבר   )ה(
בי� היתר נקבעה הוראת  ובמסגרת אשר, לחוק קופות הגמללחוק קופות הגמללחוק קופות הגמללחוק קופות הגמל

 31 �ועד ל 2016באפריל  1 � שעה, לתקופה של שנתיי� (מ
), שבה יופעל מנגנו�, שבמסגרתו יאותרו, בתיווכה 2018 סבמר

מבוטחי� במעמד לא פעיל בקרנות  שלשל הממונה, כספי� 
ה פנסיה, אשר הינ� במקביל מבוטחי� פעילי� בקר� פנסי

העברת הכספי� לקר� הפנסיה הפעילה, אשר  �ותאחרת, 

-optתתרחש כל עוד לא יביע המבוטח התנגדות להעברה (

out.(   

הסכ� קיבוצי כללי ל הרחבה צו    פורס�פורס�פורס�פורס�, , , , 2016201620162016    מאימאימאימאיבחודש בחודש בחודש בחודש   )ו(
    צוצוצוצו("("("("    (מסגרת) להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק

קובע הגדלה מקבילה של דמי  ההרחבה צו"). "). "). "). הרחבההרחבההרחבההרחבה
ולמי� על ידי העובד והמעסיק בשתי פעימות הגמולי� המש

שיעור ההפקדה של תגמולי  2017 בינואר 1 מיו� החל אשרכ
ושיעור ההפקדה לתגמולי עובד  6.5%המעסיק יעמוד על 

. כ� נקבע כי בקופת ביטוח או בקופת גמל 6%יעמוד על 
שאינה קר� פנסיה תשלו� המעסיק לדמי הגמולי� יכלול את 

ההרחבה  לצובהמש�     כושר עבודה. התשלו� לרכיב אובד�
לחוק לחוק לחוק לחוק     16161616תיקו� מס' תיקו� מס' תיקו� מס' תיקו� מס' , 2016, חוקק, בחודש יוני לעיל הנזכר

, במסגרתו נקבע, בי� היתר, כי א� נקבעו בדי� קופות הגמלקופות הגמלקופות הגמלקופות הגמל
או בהסכ� שיעורי הפקדה שוני� למרכיב תגמולי המעסיק 

 2.5%הכוללי� את הכיסוי לביטוח אובד� כושר עבודה של עד 
משכרו של העובד,  75%טחת עד משכרו של העובד להב

בסוגי� שוני� של קופות, לא יראו בהוראות הדי� או ההסכ� 
העובד  גי�התניה של המעסיק לגבי שיעור ההפקדה ב

הפקדה לסוג מסוי� של קופה ובלבד ששיעור ההפקדה לא כ
משיעור ההפקדה למרכיב  ,2016ביוני  30 �עד ה ,יפחת

תגמולי המעסיק שנקבע בדי� או בהסכ� לאותה קופת גמל 
  .ההרחבה צוולאחר מועד זה לא יפחת מהשיעורי� שצויינו ב

) (דמי גמלהפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות  תקנות  )ז(
  �2012 ב"התשע), ניהול

של דמי  המירבי, בי� היתר, את השיעור קובעות התקנות
ארו� טווח,  חיסכו� במוצרילגבות מעמיתי� הניהול שנית� 

בהתא� לתקנות  לאתר� שיש עמיתי� של בחשבונות כיוכ� 
 עמיתי� איתור)(גמל(קופות  פיננסי� שירותי� על הפיקוח

, שנקבע הזמ� בפרק אותרו ושלא ,�2012"בהתשע), ומוטבי�
. במועד שבו הצבורה מהיתרה 0.3% �ל הניהול דמי יופחתו

נית� יהיה לחזור ולגבות את  כאמורחודש הקשר ע� עמית 
שיעור דמי הניהול שנגבו מהעמית במועד ניתוק הקשר וכ� 

) לבי� 0.3%את ההפרש בי� דמי הניהול המופחתי� הנ"ל (
או שיעור דמי הניהול שנגבו מהעמית  0.5%הנמו� מבי� 

        במועד ניתוק הקשר. 

 חוק הייעו0 הפנסיוני  )ח(

זה הוסדר העיסוק במקצועות הייעו0 או השיווק בחוק 
הפנסיוני. נקבעו בו, בי� היתר, הוראות בדבר חובת הרישוי 
והוראות לגבי אופ� ההתנהלות של סוגי בעלי הרישיו� 
השוני� (לרבות תאגיד בנקאי כיוע0 פנסיוני), תו� קביעת 
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חובות אמו� וחובת זהירות ואיסור על ניגוד ענייני� אפשרי 
תגמול יועצי�  לעני� כללי�וע0 או המשווק ללקוח, בי� הי

. ופלילית מנהלית ואכיפהפנסיוני� והוראות בדבר פיקוח 
  .המסלקה הפנסיונית פעילות את החוק מסדיר, כ� כמו

חוק חוק חוק חוק , ההסדרי� חוק במסגרת, תוק�, 2015 נובמברבחודש 
מי שעוסק  כי    ,היתר בי�, , , , נקבע במסגרתוהפנסיוני הפנסיוני הפנסיוני הפנסיוני     ייעו0ייעו0ייעו0ייעו0הההה

בשיווק פנסיוני או גו' קשור לו לא יית� למעסיק שעבור 
עובדיו הוא נות� שיווק פנסיוני ג� שירותי תפעול, אלא א� 
התקיימו תנאי� הבאי�: (א) המעסיק משל� לסוכ� הביטוח 

מס� התשלומי�  �0.6%דמי סליקה בשיעור שלא יפחת מ
 10.5ו שהופקדו על ידי המעסיק לקופות הגמל של עובדיו א

ש"ח בתוספת מע"מ, לפי הגבוה מבניה� (ב) עמלת ההפצה 
המשולמת על ידי הגו' המוסדי לסוכ� הביטוח תפחת בגובה 
דמי הסליקה ששיל� המעסיק (ג) דמי הניהול שנגבו מהעובד 
הופחתו בגובה ההפחתה מעמלת ההפצה (ד) המעסיק בחר 

לחוק קופות  20בקופת ברירת מחדל בהתא� להוראות סעי' 
כי סוכ� ביטוח פנסיוני לא יקבל כל  נקבעהגמל. כמו כ�, 

טובת הנאה, במישרי� או בעקיפי�, בקשר ע� שיווק פנסיוני, 
למעט אחד משני אלה: (א) שכר והחזר הוצאות המשולמי� 

נקבע  עודישירות מהלקוח (ב) עמלת הפצה מהגו' המוסדי; 
כי במקרה של פנייה יזומה של לקוח לביצוע עסקה במוצר 
פנסיוני ישירות מול הגו' המוסדי, לא יידרש ייעו0/שיווק 

 7.1.3.2 סעי' ג� ראה בחוק. המנויי�פנסיוני, למעט במקרי� 
  .להל�

        �1963חוק פיצויי פיטורי�, התשכ"ג  )ט(

חוק זה קובע, בי� היתר, כללי� לעניי� ההפקדות בקופות 
הגמל של מרכיב הפיצויי�, ובכלל זה לגבי פוליסות הכפופות 

ות קופות הגמל (ביטוחי מנהלי�) וקרנות הפנסיה, וכ� לתקנ
הוראות הגנה על כספי� שהופקדו כאמור מפני עיקול, 

  , החזרה או העברה.שעבוד

  �1958 חוק הגנת השכר, התשי"ח  )י(

א לחוק הגנת השכר, על קופות 19בהתא� להוראות סעי' 
לגביית חובות ממעביד. קופות הגמל יהיו רשאיות  לפעולגמל 

א� יוכיחו כי לא התרשלו או כי חלו  מחובת�להשתחרר 
  נסיבות אחרות המצדיקות שחרור מחבות זו.

        פקודת מס הכנסה  )יא(

מס הכנסה קבועות הטבות מס הניתנות עקב     בפקודת
הפקדת כספי� בקופות גמל, ובכלל זה לגבי פוליסות 
הכפופות לתקנות קופות הגמל (לעצמאיי� וביטוחי מנהלי�) 
וקרנות הפנסיה, והטבות מס הניתנות לכספי� המשתלמי� 
מה� וכ� "קנסות" על משיכות שאינ� בהתא� לתנאי ההסדר 

 התחיקתי. 

, תוקנה (במסגרת חוק ההסדרי�) פקודת 2016דצמבר  בחודש
 בשל מס הטבת לגבי תקרה נקבעה במסגרתומס הכנסה, 

 כ�"ח, ש 32,000 של בס� פיטורי� לפיצויי מעסיק הפקדת
 ישלמו, זו מתקרה גבוה שלה� המבוטח שהשכר שעובדי�

 השולי המס בשיעור התקרה מעל ההפקדה על הכנסה מס
הטבת מס כאמור  כאשר סכומי� שהופקדו ללא שלה�

, במס רווחי הו� בלבד הפיצויי� כספי משיכת, בעת יחוייבו
קצבה בגי� סכומי� אלו תיחשב כקצבה מוכרת פטורה  וקבלת

ממס. התיקו� לא יחול על הפקדות שיבוצעו לקר� פנסיה 
 מכל"ח שאל'  360ותיקה. כ� נקבע כי סכו� מצטבר של עד 

, באופ� עבודהעזיבת  בעת, ייועדקופות הגמל של העובד 
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 במקרה, אלא א� הודיע העובד אחרת, וכי לקצבה אוטומטי
        ....פטירה לא ינוכה מס

תקנות מס הכנסה (כללי� לאישור וניהול קופות גמל),   )יב(
         �1964התשכ"ד

תקנות אלה מסדירות נושאי� שוני� הנוגעי� לניהול� של 
וחובות הביטוח  ביטוח וקופותקופות גמל, קרנות פנסיה, 

המוסדרי� בתקנות  העיקריי�הנושאי�  החלות עליה�.
, בי� היתר, קביעת שיעורי ההפרשות המותרי� להפרשה הינ�

עמיתי� שכירי�  בי� אבחנה תו�לטובת חיסכו� פנסיוני, 
עמיתי� עצמאי�, וכ� קביעת אפשרויות המשיכה של ו

  הסכומי� הצבורי� בה� והתנאי� לעניי� זה. 

יטוח אובד� כושר תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ב  )יג(
         �2006עבודה קבוצתי), התשס"ז

התקנות קובעות עקרונות בסיסיי� בביטוח אובד� כושר 
עבודה קבוצתי, שמטרת� העיקרית שמירה על ענייני 
המבוטחי� והבטחת כיסוי ביטוחי נאות. בתקנות נקבע כי 
בעל הפוליסה יכול שיהיה מעביד בלבד; למבוטח הבודד 

רט בעת פקיעת הביטוח הקבוצתי יתאפשר מעבר לפוליסת פ
ימי�), בתנאי� דומי� לפוליסות  60בעזיבת עבודה (תו�  או

פרט של המבטח במועד המעבר וללא חיתו� מחדש. כ� 
קובעות התקנות חובה על המבטח להמציא לכל מבוטח 

  בקבוצה פוליסה, ד' פרטי ביטוח ודיווח שנתי. 

צתי), תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיי� קבו )יד(
        �1993 תשנ"ג

אלה כלולות הוראות, לעניי� ביטוח חיי� קבוצתי, בתקנות 
בכלל זה הגדרת הקבוצות וגודל� ריסק (ללא מרכיב חיסכו�) ו

המינימאלי, תקופת הביטוח, ותקרת העמלות לסוכני�. 
הוסמ� לקבוע הוראות לגבי פוליסת המש�  מונה, המבנוס'

  יתו� מחדש.במקרה של הפסקת הביטוח הקבוצתי וללא ח

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות   )טו(
        �1984 ונכסי� של מבטח בביטוח חיי�), התשמ"ד

תקנות אלה קובעות הנחיות בדבר דרכי הפרדת החשבונות 
של  הביטוחוהנכסי� של עסקי ביטוח חיי� מכלל עסקי 

מבטח, והפרדת נכסי� של עסקי ביטוח חיי� משתת' 
  עסקי ביטוח חיי� אחרי�.עסקי ביטוח חיי� אחרי�.עסקי ביטוח חיי� אחרי�.עסקי ביטוח חיי� אחרי�.    ברווחי� מנכסי� שלברווחי� מנכסי� שלברווחי� מנכסי� שלברווחי� מנכסי� של

        עקרוניותעקרוניותעקרוניותעקרוניות    והכרעותוהכרעותוהכרעותוהכרעות    עמדהעמדהעמדהעמדה    ניירותניירותניירותניירות, , , , הנחיותהנחיותהנחיותהנחיות, , , , ממונהממונהממונהממונה    חוזריחוזריחוזריחוזרי 7.1.3.2

קווי� קווי� קווי� קווי� חוזר שעניינו " מונה, פרסמה המ2016בחודש ספטמבר   )א(
", מנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבודהמנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבודהמנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבודהמנחי� לעניי� תכניות לביטוח מפני אובד� כושר עבודה

הקובע מבנה אחיד ומודולרי לתכנית לביטוח אובד� כושר 
טוח לערו� השוואה בי� עבודה, אשר יאפשר למועמדי� לבי

תוכניות הבסיס השונות וההרחבות השונות לתוכנית 
הבסיסית לביטוח מפני אובד� כושר עבודה. החוזר קובע 
הגדרה אחידה לאובד� כושר עבודה וכ� הוראות שונות 
לתכנית הבסיסית לרבות בכל הנוגע לתקופת הביטוח, 
תקופת ההמתנה, היק' הכיסוי, תגמולי הביטוח ואופ� 

שוב�, חריגי� לכיסוי, כיסוי בתקופת העדר עבודה יח
ואפשרות קיזוז תגמולי הביטוח במקרה של תשלו� מגורמי� 
ממשלתיי� או ממבטחי� אחרי�. החוזר חל על כל התכניות 
לביטוח אבד� כושר עבודה, אישיות או קבוצתיות שישווקו, 

. כמו כ�, נקבעה 2017במאי  1יוארכו או יחודשו החל מיו� 
ר הוראת מעבר, לפיה, תקופת הביטוח בפוליסות אובד� בחוז
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כושר עבודה קבוצתיות שישווקו החל ממועד הפרסו� ועד 
תקופת תקופת תקופת תקופת מועד התחילה לא תעלה על שנה אחת (להל�: "

וכי בתקופת המעבר לא תשווקנה תכנית לביטוח  ,")המעברהמעברהמעברהמעבר
אבד� כושר עבודה, הקובעת בהגדרת מקרה הביטוח כי 

מצא באבד� כושר עבודה א� נשלל מבוטח ייחשב כמי שנ
בכל  75%כושר העבודה שלו לעסוק בשיעור של לפחות 

   עיסוק שהוא (הגדרת "כל עיסוק").

    כללי�כללי�כללי�כללי�, פרסמה הממונה חוזר שעניינו "2016בחודש אוגוסט   )ב(
", במסגרתו נקבעו כללי� לעניי� אופ� פנסיוניפנסיוניפנסיוניפנסיוני    מוצרמוצרמוצרמוצר    לתפעוללתפעוללתפעוללתפעול

ההתייעלות הכלכלית ההתייעלות הכלכלית ההתייעלות הכלכלית ההתייעלות הכלכלית     חוקחוקחוקחוקביצוע ההוראות שנקבעו במסגרת 
    2015201520152015(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

, לרבות מתכונת הדיווח של סוכ� 2015201520152015    � � � � "ו"ו"ו"והתשעהתשעהתשעהתשע), ), ), ), 2016201620162016    � � � � וווו
הביטוח הפנסיוני לגו' המוסדי אודות תשלו� דמי הסליקה, 
הוראות לעניי� ביצוע ההפחתה של עמלות הסוכ� מחד גיסא 

הול למבוטח מאיד� והוראות לביצוע ההפחתה של דמי הני
גיסא, וכ� הוראות בדבר אופ� הצגת המידע אודות ההפחתה 

בינואר  1של חוזר זה ביו�  תחילתו בדמי הניהול למבוטח.
, פורס� תיקו� לחוזר במסגרתו 2017בחודש ינואר  .2017

נדחה מועד הדיווח הראשו� של ממשק דמי הסליקה על ידי 
. בהתאמה, 2017יולי ב 1) ליו� 2016בעלי רישיו� (בגי� שנת 

נדחה המועד להפחתת דמי העמילות ודמי הניהול עד ליו� 
. כ� נקבע כי מועד הדיווח בגי� המחצית 2017באוגוסט  15

והפחתת  2017ביולי  15יהיה עד ליו�  2017הראשונה של 
דמי העמילות ודמי הניהול יהיו בהתא� להוראות החוזר 

, 2016ודש נובמבר ). כמו כ�, בח30.1.2018עד ליו�  �(קרי
פורסמה טיוטת הבהרות לחוזר וצפויות להתפרס� הבהרות 

 .� נוספות בהמש

העברת כספי� בי� העברת כספי� בי� העברת כספי� בי� העברת כספי� בי� , התפרס� חוזר שעניינו "2016בחודש יולי   )ג(
 ו", שהחלי' חוזר קיי� באותו עניי�, ובמסגרתקופות גמלקופות גמלקופות גמלקופות גמל

קוצר מש� הזמ� שבו עמית, שביקש להעביר את כספיו 
מקופה אלמונית לקופה פלמונית, יוכל להתחרט ולבטל את 
בקשת הניוד שהגיש. קיצור מש� הזמ� שנית� לקופה 
המעבירה לנסות ולשמר את הלקוחות עשוי להשפיע לרעה 
על היק' הניוד היוצא מהקבוצה, א� מאיד� גיסא ישפיע 

הערכת הקבוצה הינה הערכת הקבוצה הינה הערכת הקבוצה הינה הערכת הקבוצה הינה וד הנכנס לקבוצה. לטובה על היק' הני
בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי 
הקבוצה במועד הדוח ואשר עשויה שלא להתממש בשל הקבוצה במועד הדוח ואשר עשויה שלא להתממש בשל הקבוצה במועד הדוח ואשר עשויה שלא להתממש בשל הקבוצה במועד הדוח ואשר עשויה שלא להתממש בשל 

 התנהגות המתחרי�, המפיצי� והלקוחות.התנהגות המתחרי�, המפיצי� והלקוחות.התנהגות המתחרי�, המפיצי� והלקוחות.התנהגות המתחרי�, המפיצי� והלקוחות.

שיווק שיווק שיווק שיווק חוזר שעניינו "ממונה , פרסמה ה2016 אוגוסטבחודש   )ד(
מגלמי� מגלמי� מגלמי� מגלמי� פוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה הפוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה הפוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה הפוליסות ביטוח חיי� הכוללות מקדמי קצבה ה

סעי' ראה  החוזר". לפרטי� אודות הבטחת תוחלת חיי�הבטחת תוחלת חיי�הבטחת תוחלת חיי�הבטחת תוחלת חיי�
 .לעיל 2.1.1 

    תשלומי�תשלומי�תשלומי�תשלומי�" שעניינו חוזר מונההמ פרסמה, 2016 יוני בחודש  )ה(
 לעיל. 2.1.2  . לפרטי� אודות החוזר ראה סעי'""""גמלגמלגמלגמל    לקופתלקופתלקופתלקופת

, חתמה ישראל על הצטרפותה להסכ� 2016בחודש מאי   )ו(
הרשויות המוסמכות ליישו� האמנה המולטילטרלית לחילופי 

 CRS  � Commonמידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי (

Reporting Standart המולטילטרלית  9) וליישו� האמנה

), CBC  � Country by Country Reportלדיווח בי� מדינתי (
דוח שנתי הכולל קביעת חובת הגשת של  שעניינו, בי� היתר,

מידע בגי� ישות בקבוצה הרב לאומית, ומידע על פיזור 
החתימה  ההכנסות, מקו� ההתאגדות, מס' העובדי� ועוד.
טילטרלית על ההסכמי� נערכה כחלק מיישו� האמנה המול

� . ה2015לסיוע בענייני מס עליה חתמה ישראל בנובמבר 
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CRS   הינו הסכ� ליישו� חילופי מידע אוטומטיי� בנוגע
לחשבונות פיננסי� של תושבי� זרי�. ההסכ� ותקניו פותחו 

לצור� אכיפת המס. ההסכ� מגדיר תק�  OECD  �על ידי ה
הקובע, בי� היתר, הוראות לגבי סוג המידע והגופי� 
הפיננסי� עליה� תחול החובה של העברת המידע לרשויות 
והמועד להעברת המידע. אחידות התק� נועדה לצמצ� את 
העלויות הכרוכות בריבוי תקני� לממשלות ולמוסדות 
הפיננסיי� ועל מנת לאפשר החלפת מידע ביעילות ע� 
מדינות רבות בו זמנית. התק� נשע� במידה רבה על המודל 

. בחודש דצמבר FATCA �ו� מדיניות השפותח במסגרת ייש
מס הכנסה (יישו� תק� אחיד מס הכנסה (יישו� תק� אחיד מס הכנסה (יישו� תק� אחיד מס הכנסה (יישו� תק� אחיד     תקנותתקנותתקנותתקנות, פורסמה טיוטת 2016

לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיי�), לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיי�), לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיי�), לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיי�), 
. טיוטת התקנות מסדירה את אופ� זיהוי �2017201720172017 � � � "ז"ז"ז"זהתשעהתשעהתשעהתשע

הלקוחות שייכללו בדיווחי� לרשות המיסי�, את המועדי� 
ת נוספי� בקשר לתהלי� יישו� לביצוע הדיווחי� וכ� חובו

התק� האחיד. בהתא� לטיוטת התקנות המועד הקובע 
, כאשר הדיווח 2017ביולי  1לתחילת איסו' המידע הינו ביו� 

, 2016 יולי בחודש. 2017לדצמבר  31 � הראשו� צפוי להיות ב
� בחודש הממונה פרסמה אותו הבהרות למסמ� ובהמש
 ישראל בי� מדינתי הבי� ההסכ� לעניי�, 2015 אוקטובר

, ולצור� יישו� ההסכ�, �FATCAה חוק ליישו�"ב וארה
), ), ), ), 227227227227(מס' (מס' (מס' (מס'     הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    פקודתפקודתפקודתפקודת    לתיקו�לתיקו�לתיקו�לתיקו�    חוקחוקחוקחוק ברשומותפורסמו 

), ), ), ), פטקאפטקאפטקאפטקא    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    יישו�יישו�יישו�יישו�((((    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    ותקנותותקנותותקנותותקנות, �2016201620162016 � � � "ו"ו"ו"והתשעהתשעהתשעהתשע
 הגופי� זהות את, היתר בי�, מגדירי� אשר, 2016201620162016    � � � � וווו""""התשעהתשעהתשעהתשע

, לקוחות פעילות אודות מידע איסו', ברישו� המחויבי�
 ודיווח חדשי� לקוחות לקבלת קריטריוני� קביעת לרבות

 הקבוצה. �FATCAל בהתא� ותנועות עסקאות אודות
 ביצוע לרבותוהתקנות,  החוק הוראותליישו�  פועלת

 בחשבונות חדשי� למצטרפי� וזיהוי נאותות בדיקות
  . הרלוונטיי�

    דיווחדיווחדיווחדיווחחוזר שעניינו " מונה, פרסמה המ2015בחודש אוגוסט   )ז(
", המסדיר, בי� למפקח על תעריפי� בתכניות ביטוח חיי�למפקח על תעריפי� בתכניות ביטוח חיי�למפקח על תעריפי� בתכניות ביטוח חיי�למפקח על תעריפי� בתכניות ביטוח חיי�

על דמי הביטוח שנגבו  פיקוחהיתר, חובת דיווח רבעוני ל
אופ� בו ידווחו ויעדכנו הגופי� המוסדיי� הבפועל, וכ� את 

את תעריפי הביטוח שיונהגו בפוליסות ביטוח למקרה מוות, 
ו , ואת תעריפי הביטוח שיוצעהממונהבהעדר התנגדות של 

"), וזאת דמי הביטוחדמי הביטוחדמי הביטוחדמי הביטוח" �בפועל למצטרפי� חדשי� (להל� 
לצור� הצגת� במחשבו� תעריפי ביטוח חיי� שמקי� משרד 
האוצר. המחשבו� יאפשר למבקשי� להצטר' לביטוח חיי� 
להשוות בי� דמי הביטוח המוצעי� על ידי החברות השונות 

י להגביר את התחרות על עשוומשכ�, להערכת הקבוצה, 
הערכת הקבוצה הינה הערכת הקבוצה הינה הערכת הקבוצה הינה הערכת הקבוצה הינה מת בי� חברות הביטוח. המחיר הקיי

בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי 
הקבוצה במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות הקבוצה במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות הקבוצה במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות הקבוצה במועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות 
שונות מ� התוצאות המוערכות, התלויות, בי� היתר, שונות מ� התוצאות המוערכות, התלויות, בי� היתר, שונות מ� התוצאות המוערכות, התלויות, בי� היתר, שונות מ� התוצאות המוערכות, התלויות, בי� היתר, 

לקוחות במחשבו� לקוחות במחשבו� לקוחות במחשבו� לקוחות במחשבו� הההה    שיעשושיעשושיעשושיעשו    שימוששימוששימוששימושבהתנהגות המתחרי� והבהתנהגות המתחרי� והבהתנהגות המתחרי� והבהתנהגות המתחרי� וה
        בפועל.בפועל.בפועל.בפועל.

מסלולי מסלולי מסלולי מסלולי " שעניינוחוזר  מונההמ מה, פרס2015 פברוארבחודש   )ח(
 ו), על פי2015", (אשר תוק� בספטמבר השקעה בקופות גמלהשקעה בקופות גמלהשקעה בקופות גמלהשקעה בקופות גמל

, כי גו' מוסדי ינהל מסלולי השקעה המותאמי� לגיל נקבע
. בחוזר שנקבעו חלופותהמבוטחי� בקופות גמל, לפי 

יהוו ברירת מחדל עבור מבוטחי� שלא בחרו  אלה מסלולי�
כי גו' מוסדי ינהל מסלול  נקבע�, במסלול אחר. כמו כ

 חוזרהשקעה נפרד עבור כל מקבלי הקצבאות. בנוס', ב
פורטו כללי� בנוגע לניהול מסלולי השקעה מתמחי�, כללי� 
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לניהול מסלולי השקעה בקרנות השתלמות ופוליסות פרט, 
כללי� בנוגע להתאמת שמו של המסלול למדיניות 

י מדיניות השקעות ההשקעות של המסלול, אופ� ביצוע שינו
תקנונית במסלול השקעה וכ� כללי� בנוגע להצגת מסלולי 

אינטרנט ועוד. הההשקעה בפוליסות, בתקנוני�, באתר 
תהא  2004שנת משל החוזר על פוליסות ששווקו  ותחילת
, 2004שנת  לפניפוליסות ששווקו  עלו 2016בינואר  1מיו� 
ת גמל על קופו ל. החוזר לא יחו2017בינואר  1מיו� 

מבטיחות תשואה ועל פוליסות ביטוח חיי� ששווקו לפני 
 . 1991 שנת

נייר עמדה לגופי�  הממונה, פרסמה 2015ינואר  חודשב  )ט(
. מנייר "תשלו� גו' מוסדי לבעל רישיו�""תשלו� גו' מוסדי לבעל רישיו�""תשלו� גו' מוסדי לבעל רישיו�""תשלו� גו' מוסדי לבעל רישיו�"מוסדיי� שעניינו 

העמדה עולה כי לדעת הממונה תשלו� דמי עמילות שנגזרי� 
סול ואינו מדמי הניהול שמשל� עמית או מבוטח הינו פ

עולה בקנה אחד, לפי העמדה, ע� חובת הנאמנות המוטלת 
 מרס בחודשעל הגופי� המוסדיי� ועל בעלי הרישיונות. 

לעמדת הממונה בה חזרה על עיקרי  הבהרה מה, פורס2015
נייר העמדה תו� שהיא מבהירה, בי� היתר, שאי� באמור כדי 

 לפיה חברה מנהלת רשאית לקבוע דמי העמדה אתלשנות 
ניהול דיפרנציאליי� וזאת עד לגובה התקרה המרבית 
הקבועה בדי�. בנוס', ובהתחשב, בי� השאר, בהיקפה של 
הפרקטיקה הקיימת והצור� בשינוי מער� החוזי� הקיי� (לפי 

להפעיל את  בכוונתההממונה כי אי�  ציינהעמדת הממונה), 
בכל הקשור לפעולת הגופי�  להסמכויות האכיפה הנתונות 

המוסדיי� וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס ללקוחות שצורפו 
לגופי� המוסדיי� לפני פרסו� העמדה וא' בתקופה הסמוכה 
    שלאחריה לפי מער� החוזי� שהיה קיי� במועד פרסומה.

 חיי� לביטוח החברות התאחדות הגישה 2015יוני  בחודש
 תגמול כי לקבוע ש"מביהמ המבקשת פתיחה המרצת, מ"בע

וכי אי�  לדי� בניגוד איננו הניהול מדמי הנגזר רישיו� לבעל
ולא היה בעצ� התקשרות� של הגופי� המוסדיי� בהסכמי� 
לתשלו� דמי עמילות הנגזרי� מדמי הניהול משו� הפרת 

, 2016 פברואר בחודשחובה כלשהי בידי הגופי� המוסדיי�. 
 היסוד הוא תובענהב הדומיננטי היסוד כי המשפט בית קבע

, לצדק הגבוה המשפט לבית נתונה לגביו שהסמכות, המנהלי
. ערעור שהגישה הס' על ההמרצה סילוק על הורה ובהתא�

ההתאחדות לבית המשפט העליו� על ההחלטה האמורה, 
 סעי' ראהלחוק קופות גמל,  20נמחק על רקע חקיקת תיקו� 

  לדוחות הכספיי�.  38לעיל. ג� באור  8.1.3.1

        ממונהממונהממונהממונה    חוזריחוזריחוזריחוזרי    וטיוטותוטיוטותוטיוטותוטיוטות    חוקחוקחוקחוק    הצעותהצעותהצעותהצעות 7.1.3.3

משיכת משיכת משיכת משיכת  הטיוטת חוזר שעניינ פורסמה, 2017בחודש מרס   )א(
, במסגרתה הוצע, בי� היתר, טיוטהטיוטהטיוטהטיוטה    � � � � כספי� מקופת גמל כספי� מקופת גמל כספי� מקופת גמל כספי� מקופת גמל 

לקבוע כללי� לעניי� תהליכי ביצוע משיכת כספי� מקופות 
גמל שונות, נוסח טפסי בקשות המשיכה, טפסי� שיידרשו 

מני� לביצוע המשיכה, לצור� ביצוע המשיכה, ולוחות הז
לרבות ביחס למוצרי� שלגביה� לא נקבעו עד כה לוחות 

 זמני� לביצוע המשיכה.

הפיקוח הפיקוח הפיקוח הפיקוח     תקנותתקנותתקנותתקנותלטיוטת תיקו�  פורסמה, 2016בחודש נובמבר   )ב(
� � � � "ו"ו"ו"ותשסתשסתשסתשס), ), ), ), הפצההפצההפצההפצה) (עמלות ) (עמלות ) (עמלות ) (עמלות גמלגמלגמלגמלעל שירותי� פיננסי� (קופות על שירותי� פיננסי� (קופות על שירותי� פיננסי� (קופות על שירותי� פיננסי� (קופות 

מוצע להוסי' הוראה לעניי� אופ� תשלו�  , במסגרתה2006200620062006
עמלת הפצה שתכלול ג� סוכ� ביטוח פנסיוני. כמו כ�, מוצע 
להרחיב את ההגדרה של קופות גמל ג� בנוגע לקופות ביטוח 
וקופת גמל להשקעה, כ� שתינת� אפשרות ליועצי� פנסיוני� 
לקבל עמלת הפצה ג� בנוגע לייעו0 בקשר ע� מוצרי� 

נוס', מוצע לקבוע כי עמלות ההפצה אשר פנסיוניי� אלו. ב
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ישולמו לבעל הרישיו� (ה� יוע0 פנסיוני וה� סוכ� ביטוח 
פנסיוני) מהגו' המוסדי תהיה בדר� של תשלו� כספי בלבד, 
ולא בדר� של הטבות אחרות. התחילה המוצעת של התיקו� 

 .2017ביולי  1לתקנות הינה ביו� 

    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח    תקנותתקנותתקנותתקנותל , פורסמה טיוטת תיקו�2016בחודש דצמבר   )ג(
    ניירותניירותניירותניירות    שלשלשלשל    ומכירהומכירהומכירהומכירה)(רכישה )(רכישה )(רכישה )(רכישה גמלגמלגמלגמל(קופות (קופות (קופות (קופות     פיננסי�פיננסי�פיננסי�פיננסי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    עלעלעלעל

�, אשר במסגרתה מוצע, בי� היתר, �2016 � � � "ז"ז"ז"זהתשעהתשעהתשעהתשע)(תיקו�), )(תיקו�), )(תיקו�), )(תיקו�), ער�ער�ער�ער
לקבוע כי שיעור עמלות הברוקראז' שישל� גו' מוסדי לגור� 
שמספק לו שירותי ניהול/תפעול קופות גמל (או צד קשור 

ס� כל עמלות הרכישה מ 20%של גור� שכזה) לא יעלה על 
 תיקו� טיוטתאו המכירה ששיל� הגו' המוסדי בשנה. 

שנותרו  הבנקאיי� תאגידי�מעט הל לגרו� עשויה התקנות
עדיי� בשוק שירותי ניהול/תפעול קופות גמל להפסיק לספק 

 הספקי� שמספר באופ�, ניהול/תפעול קופות גמל שירותי
 בגי� שישול� המחיר ומאיד�, למת� שירותי� אלו יקט�

הינה בגדר מידע צופה פני הינה בגדר מידע צופה פני הינה בגדר מידע צופה פני הינה בגדר מידע צופה פני     הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצההערכת הערכת הערכת הערכת     .יעלה השירותי�
במועד הדוח. במועד הדוח. במועד הדוח. במועד הדוח.     הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצהעתיד המבוססת על מידע המצוי בידי עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי עתיד המבוססת על מידע המצוי בידי 

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� התוצאות 
בנוסח הסופי של בנוסח הסופי של בנוסח הסופי של בנוסח הסופי של המוערכות, התלויות כאמור, בי� היתר, המוערכות, התלויות כאמור, בי� היתר, המוערכות, התלויות כאמור, בי� היתר, המוערכות, התלויות כאמור, בי� היתר, 

הספקי� השוני�, לרבות אפשרות הספקי� השוני�, לרבות אפשרות הספקי� השוני�, לרבות אפשרות הספקי� השוני�, לרבות אפשרות בהתנהגות בהתנהגות בהתנהגות בהתנהגות התקנות והתקנות והתקנות והתקנות ו
 ....יסת ספקי� חדשי� לשוק מת� שירותי התפעוליסת ספקי� חדשי� לשוק מת� שירותי התפעוליסת ספקי� חדשי� לשוק מת� שירותי התפעוליסת ספקי� חדשי� לשוק מת� שירותי התפעולכנכנכנכנ

תקנות הפיקוח על תקנות הפיקוח על תקנות הפיקוח על תקנות הפיקוח על  טיוטת, פורסמה 2016 אוגוסט בחודש  )ד(
שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (דמי עמילות מרביי� בביטוח שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (דמי עמילות מרביי� בביטוח שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (דמי עמילות מרביי� בביטוח שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (דמי עמילות מרביי� בביטוח 

, �2015201520152015 � � � "ה"ה"ה"ההתשעהתשעהתשעהתשעחיי� ומבנה אגב הלוואה לדיור) (תיקו�), חיי� ומבנה אגב הלוואה לדיור) (תיקו�), חיי� ומבנה אגב הלוואה לדיור) (תיקו�), חיי� ומבנה אגב הלוואה לדיור) (תיקו�), 
שישל� מבטח לסוכ� ביטוח  המרביי�דמי העמילות  לפיה�

 יהיואגב הלוואה לדיור  כבטוחה דרשהנבשל ביטוח חיי� 
 חל התיקו�מהמבוטח.  שנגבו הביטוח מדמי"מ מע כולל 20%

 אגב חיי� לביטוח חוזי� בשל המשולמי� עמילות דמי על
 .לדיור הלוואה

        

        כלליכלליכלליכללי    � � � �     אלמנטריאלמנטריאלמנטריאלמנטרי    ביטוחביטוחביטוחביטוח 7.1.4

        ותקנות, הצעות חוק וטיוטות חוזרי ממונהותקנות, הצעות חוק וטיוטות חוזרי ממונהותקנות, הצעות חוק וטיוטות חוזרי ממונהותקנות, הצעות חוק וטיוטות חוזרי ממונה    חוקי�חוקי�חוקי�חוקי� 7.1.4.1

        �1995199519951995 � � � וק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"הוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"הוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"הוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"החחחח

למוסד לביטוח לאומי  מוקנית"ל, הנ לחוק 328 סעי' פי על
 או ששולמו גמלאות להשבת שלישי מצד תביעה זכות )המל"להמל"להמל"להמל"ל(

 צד לחייב ג� עילה משמש המקרה א�, ל"המל ידי על שישולמו

 נפגע עובד א� למשל( ד"הפלת חוק או הנזיקי� פקודת לפי שלישי
בשני� האחרונות חלה  ).עבודה תאונת ג� שהיא דרכי� בתאונת

"ל כנגד המבטחי� בגי� המלעלייה בהיק' תביעות השיבוב של 
ידי המל"ל לנפגעי תאונות דרכי� המוכרות �תגמולי� ששולמו על

ג� כתאונות עבודה. העתודות לתביעות תלויות כוללות הפרשות 
בגי� תביעות אלה. גידול בהיק' תביעות השיבוב על ידי המל"ל 

  . משפיע על הרווחיות

, נכנס לתוקפו תיקו� עקי' לחוק הביטוח 2014 ינואר בחודש
חייב מבטח של מזיק שחויב מנקבע הסדר ש והלאומי במסגרת

בתשלו� לנפגע, והיה רשאי לנכות או ניכה מהתשלו� סכומי� 
המגיעי� לנפגע מהמוסד לביטוח לאומי (גמלת ביטוח לאומי), 

 �ימי� ממועד  60לדווח לביטוח הלאומי על אות� סכומי�, תו
ביצוע הניכוי או מיו� כריתת הסכ� פשרה או מיו� מת� פסק 
די�, לפי המוקד�. ככל שלא תקוי� החובה במועד, תקופת 
ההתיישנות בגי� תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי תחל 
להימנות מיו� קבלת הדיווח או מהיו� בו נודע למוסד על 
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ובלבד שתקופת ההליכי� בי� הנפגע למבטח, לפי המוקד�, 
שנה מיו� קרות המקרה שחייב את  15 �ההתיישנות לא תחרוג מ

  המוסד לביטוח לאומי לשל� את גמלת הביטוח הלאומי. 

אשר במסגרתו     ההסדרי�ההסדרי�ההסדרי�ההסדרי�חוק חוק חוק חוק , פורס� 2015 נובמברבחודש 
כי  נקבע, התיקו�. במסגרת ההאמור 328 סעי'תוקנה הוראת 

יה מקוו�; כי הדיווח למל"ל בהתא� להוראות הסעי' הנ"ל יה
תיקבע מסגרת זמני� ליישוב דרישות השיבוב מחו0 לכתלי בית 

מענה ראשוני לדרישת שיבוב מטע� המל"ל שיכלול  �המשפט 
פירוט הסתייגויות ו/או תשלו� הסכו� שאינו שנוי במחלוקת, 

מתוקנת (ככל שהמל"ל ימצא לנכו�) ומענה על  הקבלת דריש
תיישנות על פי סעי' הדרישה המתוקנת; קביעה כי תקופת הה

שנה מיו� קרות המקרה שחייב את המל"ל לשל� את  15 של 328
גמלת הביטוח הלאומי, ותחול בכל מקרה, ולא רק במקרי� בה� 
המבטח לא דיווח על סכו� שניכה ו/או רשאי היה לנכות 

 למפקחבו סמכות  ונקבעהחוק הפיקוח,  תוק�גמלאות. כמו כ�, 
על ניכוי  חל התיקו�על אי דיווח.  להטיל סנקציה של עיצו� כספי

ואיל� או על פסק די� או הסכ�  2016בינואר  1שנעשה ביו� 
שמכוח� רשאי המבטח או הצד השלישי שהוא מבוטח שלו 

ואיל�, לפי  2016בינואר  1לבצע ניכוי, שנית� או נכרת ביו� 
המוקד�. יצוי�, כי יישוב התביעות מתבצע, בי� היתר, בהתבסס 

"ל בשנת מלנחתמו בי� החברות בקבוצה לבי� על הסכמי� ש
להשפיע על  שוי. להערכת הקבוצה, תיקו� החוק, ע2015

התשלומי� למוסד לביטוח לאומי בביטוחי חובה וחבויות 
השלכות  מלואולהגדיל�. ע� זאת, לא נית� בשלב זה להערי� את 

הערכת הקבוצה הערכת הקבוצה הערכת הקבוצה הערכת הקבוצה התיקו�, התלויות, בי� היתר, בהתנהגות המל"ל. 
בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס על המידע המצוי בידיה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס על המידע המצוי בידיה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס על המידע המצוי בידיה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס על המידע המצוי בידיה הינה הינה הינה הינה 

במועד פרסו� הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� במועד פרסו� הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� במועד פרסו� הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� במועד פרסו� הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מ� 
  .התוצאות המוערכות, בי� היתר, מ� הטע� שפורט לעילהתוצאות המוערכות, בי� היתר, מ� הטע� שפורט לעילהתוצאות המוערכות, בי� היתר, מ� הטע� שפורט לעילהתוצאות המוערכות, בי� היתר, מ� הטע� שפורט לעיל

  ")ההיוו�ההיוו�ההיוו�ההיוו�    תקנותתקנותתקנותתקנות(" 1978197819781978-חחחח"התשלהתשלהתשלהתשל ,,,,))))היוו�היוו�היוו�היוו�((((    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח תקנותתקנותתקנותתקנות

מש� להמלצות וזאת בהתוקנו תקנות ההיוו�, , 2016 יוני בחודש

 ,וינוגרד אליהו ר"דועדה בי� משרדית בראשות השופט (בדימוס) 
 המשמשת הריבית ושיעור החיי� תוחלת טבלאות תיקו� לבחינת
במסגרת  .ההיוו� תקנות פי על בעבודה פגיעה בגי� גמלאות להיוו�

התיקו�, עודכנו תוחלת החיי� ושיעור הריבית לצור� היוו� 
עובר  3%במקו�  2%הקצבה השנתית אשר נקבע על שיעור של 

לתיקו� וכ� מנגנו� עתידי לעדכו� שיעור ריבית ההיוו� כאמור. 
 של שיבוב תביעות על ישיר באופ� משפיעות התקנות הוראות
. חובה רכב בענ' ותלרב החבויות בענפי לאומי לביטוח המוסד
. בשנה תחילת� דחיית תו� התקנות תוקנו, 2016 ספטמבר בחודש

 הכספיי�.  לדוחות 41נוספי� ראה באור  לפרטי�

        ביטוח רכב חובהביטוח רכב חובהביטוח רכב חובהביטוח רכב חובה 7.1.5

        חוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניות חוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניות חוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניות חוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניות  7.1.5.1

, פורס� חוזר נוס' הנוגע לתיקו� 2016בחודש נובמבר   )א(
הוראות החוזר המאוחד בכל הקשור לתערי' ביטוח חובה 
לציי� וקולקטיבי�. על פי התיקו�, לגבי פוליסות ביטוח 

ואיל�, תהיינה  2017חובה שתארי� תחילת� בחודש ינואר 
חברות הביטוח רשאיות להשתמש בנוסחת תערי' שונה לצי 

ולא לקולקטיבי�), בכפו' להודעה מראש רכב בלבד (
 . לממונה

    החוזרהחוזרהחוזרהחוזר    תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�" ס� חוזר שעניינו, פור2016 ספטמבר בחודש  )ב(
, המבקש לבצע עדכו� נוס' "חובהחובהחובהחובה    רכברכברכברכב    ביטוחביטוחביטוחביטוח    בענ'בענ'בענ'בענ'    המאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד

טו�, החל  3.5של תעריפי "הפול" לרכב פרטי ומסחרי עד 
 חוזר זה מחלי' את החוזר שפורס� .2017בינואר,  1מיו� 



  

 65 �א 

וכ� את התערי' הקיי� "בפול"  בהקשר זה 2016בינואר 
, החוזר מביא לידי ביטוי ככלל). 2017במרס,  1(שהונהג מיו� 

את התוספת הנדרשת לתערי' בעקבות המלצות ועדת 
באשר לריבית ההיוו�, ומשק' ייקור בתערי' הפול  וינוגרד

 האמור לתיקו�, הקבוצהבהשוואה לתערי' הקיי�. להערכת 
 אי� ,זה בשלב, ואול�, הענ' רווחיות על השפעה ותהיה יכול

, התלוי בי� היתר, כאמור השפעה היק' את להערי� ביכולתה
    הערכתהערכתהערכתהערכת .בענ' והמתחרי� הלקוחותבהתנהגות 'הפול', 

    המבוססהמבוססהמבוססהמבוסס    עתידעתידעתידעתיד    פניפניפניפני    צופהצופהצופהצופה    מידעמידעמידעמידע    בגדרבגדרבגדרבגדר    הינההינההינההינה, , , , זהזהזהזה    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה
    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות. . . . הדוחהדוחהדוחהדוח    פרסו�פרסו�פרסו�פרסו�    במועדבמועדבמועדבמועד    בידיהבידיהבידיהבידיה    המצויהמצויהמצויהמצוי    המידעהמידעהמידעהמידע    עלעלעלעל

    בי�בי�בי�בי�, , , , המוערכותהמוערכותהמוערכותהמוערכות    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות    מ�מ�מ�מ�    שונותשונותשונותשונות    להיותלהיותלהיותלהיות    עשויותעשויותעשויותעשויות    בפועלבפועלבפועלבפועל
    הלקוחותהלקוחותהלקוחותהלקוחות    התנהגותהתנהגותהתנהגותהתנהגות    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הודאותהודאותהודאותהודאות    איאיאיאי    לאורלאורלאורלאור, , , , היתרהיתרהיתרהיתר

   ....והמתחרי�והמתחרי�והמתחרי�והמתחרי�

תיקו� תיקו� תיקו� תיקו� , פורסמו שני חוזרי� שעניינ� "2016בחודש אוגוסט   )ג(
". האחד, עדכ� את הוראות החוזר המאוחד בענ' רכב חובההוראות החוזר המאוחד בענ' רכב חובההוראות החוזר המאוחד בענ' רכב חובההוראות החוזר המאוחד בענ' רכב חובה

דמי הביטוח השיורי לאופנועי� (באמצעות ה"פול") בעלי 
מערכות בטיחות ולאופנועי� ע� שלושה גלגלי� (תלת 
אופנוע); והשני, בהמש� לבג"צ שהגיש איגוד חברות הביטוח 

ובהתא� לתוצאותיו, ביטל לחלוטי� את  מונהכנגד המ
ה לא המגבלה, שלפיה, דמי הביטוח בענ' ביטוח רכב חוב

מדמי הביטוח נטו עבור אותו מבוטח  90%יחרגו משיעור של 
 3.1 לפרטי� נוספי� ראה ג� סעי'  במסגרת תעריפי "הפול".

 לעיל.

תיקו� הוראות תיקו� הוראות תיקו� הוראות תיקו� הוראות , פורס� חוזר שעניינו "2016בחודש ינואר   )ד(
לפרטי� נוספי�  ".החוזר המאוחד בענ' ביטוח רכב חובההחוזר המאוחד בענ' ביטוח רכב חובההחוזר המאוחד בענ' ביטוח רכב חובההחוזר המאוחד בענ' ביטוח רכב חובה

  להל�. (ג) 7.1.5.1 �ו 3.1 ראה סעי' 

        ביטוח רכב רכושביטוח רכב רכושביטוח רכב רכושביטוח רכב רכוש 7.1.6

        ותקנותותקנותותקנותותקנות    חוקי�חוקי�חוקי�חוקי� 7.1.6.1

חוק הגבלת השימוש ורישו� פעולות בחלקי רכב משומשי� חוק הגבלת השימוש ורישו� פעולות בחלקי רכב משומשי� חוק הגבלת השימוש ורישו� פעולות בחלקי רכב משומשי� חוק הגבלת השימוש ורישו� פעולות בחלקי רכב משומשי�   )א(
  �1998199819981998 � � � (מניעת גניבות), תשנ"ח(מניעת גניבות), תשנ"ח(מניעת גניבות), תשנ"ח(מניעת גניבות), תשנ"ח

החוק קובע נהלי� לעניי� מכירת כלי רכב לש� פירוק כללי 
הלי רישו� לגבי חלקי חילו'. החוק מחייב את או תיקו� וכ� נ

המבטח להחזיר את רישיו� הרכב לרשות הרישוי א� הרכב 
הועבר לש� פירוק כללי. בא� מוכר המבטח את כלי הרכב 
שלא למטרות פירוק אלא למטרות תיקו�, חובה על המבטח 
להחזיק את רישיו� הרכב ולא להעבירו לידי הרוכש עד אשר 

המבטח רישיו� מאת מוס� מורשה כי  ימציא הרוכש לידי
הרכב תוק� כנדרש או בעת החלפת חלק, אישור כי החלק 

  אשר הוחל' נרש� כדי� לפי הוראות החוק הנ"ל. 

        ביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחר 7.1.7

        ותקנותותקנותותקנותותקנות    חוקי�חוקי�חוקי�חוקי� 7.1.7.1

 ),),),),היוו�היוו�היוו�היוו�((((    הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תקנותתקנותתקנותתקנות עודכנו, 2016 יוני בחודש  )א(

  .לעיל 7.1.4  סעי' ראה לפרטי�. 1978197819781978-חחחח"התשלהתשלהתשלהתשל

        חוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניותחוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניותחוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניותחוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניות 7.1.7.2

    תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�" שעניינו חוזר הממונה פרסמה, 2016בנובמבר  30 ביו�  )א(
", דירהדירהדירהדירה    ביטוחביטוחביטוחביטוח    בענ'בענ'בענ'בענ'    הוראותהוראותהוראותהוראות    � � � �     המאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד    בחוזרבחוזרבחוזרבחוזר    הוראותהוראותהוראותהוראות

שמטרתו להסדיר את תחו� נזקי המי� בענ' ביטוח דירה על 
פי הפוליסה התקנית, וזאת באופ� שישפר את השירות 
שיקבל מבוטח בקרות מקרה ביטוח. במסגרת הוראות החוזר 
יוכל המבוטח לבחור, בעת הצירו' לביטוח, בפוליסה 
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שתאפשר תיקו� באמצעות שרברב שבהסדר ע� חברת 
ח יוכל לבחור בזהותו בקרות מקרה הביטוח (ואשר המבוט

ביטוח), או בפוליסה שתאפשר תיקו� באמצעות כל שרברב 
שייבחר על ידי המבוטח בקרות מקרה ביטוח. בנוס' קובע 
החוזר, בי� היתר, הוראות החלות לעניי� שרברבי� שבהסדר 
בביטוח דירה, לרבות ביחס לניהול רשימת השרברבי� 

הביטוח, פריסה גיאוגרפית שבהסדר, ופרסומה על ידי חברת 
נאותה של מספר השרברבי�, דירוג השרברבי� שבהסדר, 
וזמינות מת� השירות על יד�. כמו כ� נקבעו בחוזר הוראות 
לעניי� מסירת מסמ� מסכ� למבוטח בסיו� מת� השירות על 
ידי שרברב שבהסדר, לעניי� אחריותה של חברת הביטוח 

טח על ידי שרברב לאיכות התיקו� והשירות שיינתנו למבו
לשירות שעליה  מסוימי�שבהסדר, ולעניי� תנאי� נאותי� 

לכלול במסגרת התקשרותה ע� שרברבי� שבהסדר. מועד 
תחילת� של עיקר הוראות החוזר הינו המועד המאוחר מבי� 

בעת חידוש�.  �, או לגבי פוליסות קיימות 2017ביוני  1 � יו� ה
חוזר לעניי� דירוג יחד ע� זאת, מועד תחילת� של הוראות ה

 1, וכמו כ�, בתקופה שבי� 2017בדצמבר  1שרברבי� הינו 
, הוקנתה למפקח הסמכות 2018ליוני  30לבי�  2017ביוני 

 ברשימת לכלול נדרש לאשר מניי� שרברבי� שונה אשר
 ביטוח על חלות אינ� החוזר הוראות. מחוז בכל השרברבי�

 בבעלות ביטוח סוכנויות באמצעות לדיור הלוואות אגב דירה
 עשויה החוזר להוראות, הקבוצה להערכת. בנקאיי� תאגידי�

 לפוליסות הנוגעי� תפעוליי� היבטי� על השפעה להיות
 ובגובה התביעות בסכומי גידול על ג� כמו, דירה ביטוח

. מאיד�, זה בענ' הביטוח דמי ועל, מחד הממוצעת התביעה
, , , , עתידעתידעתידעתיד    פניפניפניפני    צופהצופהצופהצופה    מידעמידעמידעמידע    בגדרבגדרבגדרבגדר    הינההינההינההינה    זהזהזהזה    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    הערכתהערכתהערכתהערכת

. . . . הדוחהדוחהדוחהדוח    פרסו�פרסו�פרסו�פרסו�    במועדבמועדבמועדבמועד    בידיהבידיהבידיהבידיה    המצויהמצויהמצויהמצוי    המידעהמידעהמידעהמידע    עלעלעלעל    המבוססהמבוססהמבוססהמבוסס
    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות    מ�מ�מ�מ�    שונותשונותשונותשונות    להיותלהיותלהיותלהיות    עשויותעשויותעשויותעשויות    בפועלבפועלבפועלבפועל    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות

    והלקוחותוהלקוחותוהלקוחותוהלקוחות    המתחרי�המתחרי�המתחרי�המתחרי�    התנהגותהתנהגותהתנהגותהתנהגות    לאורלאורלאורלאור, , , , היתרהיתרהיתרהיתר    בי�בי�בי�בי�, , , , המוערכותהמוערכותהמוערכותהמוערכות
  ....השרברבי�השרברבי�השרברבי�השרברבי�    בענ'בענ'בענ'בענ'    הפעילי�הפעילי�הפעילי�הפעילי�    וגורמי�וגורמי�וגורמי�וגורמי�, , , , בענ'בענ'בענ'בענ'

            בריאותבריאותבריאותבריאות    ביטוחביטוחביטוחביטוח 7.1.8

        חוקי� ותקנותחוקי� ותקנותחוקי� ותקנותחוקי� ותקנות 7.1.8.1

(ביטוח) (ביטוח (ביטוח) (ביטוח (ביטוח) (ביטוח (ביטוח) (ביטוח קנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� קנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� קנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� קנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� תתתת  )א(
 �2009200920092009 � � � בריאות קבוצתי), התשס"טבריאות קבוצתי), התשס"טבריאות קבוצתי), התשס"טבריאות קבוצתי), התשס"ט

 6 פרק ראה קבוצתי בריאות ביטוח תקנות אודות לפרטי�
  .לעיל

    בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה(ביטוח) (תנאי� (ביטוח) (תנאי� (ביטוח) (תנאי� (ביטוח) (תנאי�     פיננסי�פיננסי�פיננסי�פיננסי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    עלעלעלעל    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח    תקנותתקנותתקנותתקנות  )ב(
), ), ), ), בישראלבישראלבישראלבישראל    ניתוחניתוחניתוחניתוח    מחליפימחליפימחליפימחליפי    טיפולי�טיפולי�טיפולי�טיפולי�, , , , לניתוחי�לניתוחי�לניתוחי�לניתוחי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח
            �2015201520152015 � � � הההה""""התשעהתשעהתשעהתשע

  .לעיל 6  פרק ראה התקנותאודות  לפרטי�

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי   )ג(
    חוקחוקחוקחוק(" 2015201520152015    � � � � ), התשע"ו), התשע"ו), התשע"ו), התשע"ו2016201620162016    � � � � וווו    2015201520152015התקציב לשנות התקציב התקציב לשנות התקציב התקציב לשנות התקציב התקציב לשנות התקציב 

 ")ההסדרי�ההסדרי�ההסדרי�ההסדרי�
  

 6 פרק ראה ההסדרי� בחוק הבריאות פרקלפרטי� אודות 
   .לעיל

כדי� והבטחת תנאי� כדי� והבטחת תנאי� כדי� והבטחת תנאי� כדי� והבטחת תנאי�     שלאשלאשלאשלא    העסקההעסקההעסקההעסקה(איסור (איסור (איסור (איסור     זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    צוצוצוצו  )ד(
    צוצוצוצו(להל�: " �2016201620162016 � � � "ו"ו"ו"והתשעהתשעהתשעהתשעהוגני�) (סל שירותי בריאות לעובד) הוגני�) (סל שירותי בריאות לעובד) הוגני�) (סל שירותי בריאות לעובד) הוגני�) (סל שירותי בריאות לעובד) 

 ").זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�
 עובד, לפיו זרי� עובדי� לצותיקו�  פורס�, 2016 מאי בחודש

 לפיצוי הרפואי הביטוח במסגרת זכאי יהיה סיעוד בענ' זר
 בכפו' וזאת"ח ש אל' 80 בס� כושר אובד� בגי� פעמי חד
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 ובתנאי העבודה רישיו� את קיבל מאז שני� 10 של לשהייה
והכל בהתא�  ,הפיצוי קבלת ע� מיד המדינה את שיעזוב

הראשונות יחול  בשנתיי�יצוי�, כי ( בצו הקבועי�לתנאי� 
 13 �התיקו� רק על עובדי� זרי� שנמצאי� בישראל למעלה מ

 16שלאחר  לחודש בראשו�אשונה יחול לרשני�). התיקו� 
  .2017באוקטובר  1ביו�  � קרי, הצו פרסו�חודשי� ממועד 

  חוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניותחוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניותחוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניותחוזרי ממונה, הנחיות, ניירות עמדה והכרעות עקרוניות 7.1.8.2

"הוראות החוזר "הוראות החוזר "הוראות החוזר "הוראות החוזר , פרסמה הממונה תיקו� ל2017בחודש ינואר   )א(
ביטוח נסיעות ביטוח נסיעות ביטוח נסיעות ביטוח נסיעות     4444    � � � � ו ו ו ו     3333, , , , 1111פרקי� פרקי� פרקי� פרקי�     3333חלק חלק חלק חלק     6666המאוחד שער המאוחד שער המאוחד שער המאוחד שער 

", לפיו על מבטח להתאי� את סכומי הביטוח ואת לחו"ללחו"ללחו"ללחו"ל
אופ� התמחור של הפוליסה ליעד הנסיעה של המבוטח. כמו 
כ�, בהתא� לתיקו�, על המבטח לערו� תכנית ביטוח הבנויה 
מרובד בסיסי והרחבות. בנוס', נקבעו בתיקו� הוראות בנוגע 
לכיסויי� ברובד הראשו� ובנוגע להרחבות אשר נית� יהיה 

עליה� לטובת המבוטח, לרבות הוראות לעניי� הטסת  להתנות
מלווה, כיסוי כבודה, גילוי בדבר מצב רפואי קוד� והארכת 
תקופת הביטוח. כ� נקבע בתיקו� כי תנאי הפוליסה לא יכללו 
חריגי� שנית� היה לברר� בתהלי� המכירה וכי סוכ� הביטוח 
או חברת הביטוח יתעדו את פעולותיה� בהתא� להוראות 

יקו� אל מול המועמד לביטוח. התיקו� יחול על תכניות הת
 1לביטוח נסיעות לחו"ל שיימכרו או יחודשו החל מיו� 

    .2017 באוגוסט

מחשבו� ביטוח מחשבו� ביטוח מחשבו� ביטוח מחשבו� ביטוח " ממונהה ידי על ושק, ה2016 פברואר בחודש  )ב(
באתר האינטרנט של הפיקוח,  מוצג המחשבו�". בריאותבריאותבריאותבריאות
י הביטוח היתר, לאפשר לציבור להשוות בי� דמ בי�ונועד, 

המוצעי� על ידי החברות השונות בפוליסות מסוג ניתוחי�, 
תרופות והשתלות, וזאת בהתבסס על מחיר הביטוח, ציו� 
חברת הביטוח במדד השירות ומאפייני� נוספי� של 

להגביר את  עלולהקבוצה המחשבו�  להערכתהפוליסה. 
 על להשפיע, במחשבו� שיוצגו הפוליסות בסוגיהתחרות 

    בגדרבגדרבגדרבגדר    הינההינההינההינה    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    הערכתהערכתהערכתהערכת. החברות ורווחיות מיההפר גובה
    בידיבידיבידיבידי    המצויהמצויהמצויהמצוי    מידעמידעמידעמידע    עלעלעלעל    המבוססתהמבוססתהמבוססתהמבוססת    עתידעתידעתידעתיד    פניפניפניפני    צופהצופהצופהצופה    מידעמידעמידעמידע

    להיותלהיותלהיותלהיות    עשויותעשויותעשויותעשויות    בפועלבפועלבפועלבפועל    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות. . . . הדוחהדוחהדוחהדוח    במועדבמועדבמועדבמועד    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה
, , , , היתרהיתרהיתרהיתר    בי�בי�בי�בי�, , , , התלויותהתלויותהתלויותהתלויות, , , , המוערכותהמוערכותהמוערכותהמוערכות    התוצאותהתוצאותהתוצאותהתוצאות    מ�מ�מ�מ�    שונותשונותשונותשונות

  ....בפועלבפועלבפועלבפועל    והלקוחותוהלקוחותוהלקוחותוהלקוחות    המתחרי�המתחרי�המתחרי�המתחרי�    בהתנהגותבהתנהגותבהתנהגותבהתנהגות

אי אי אי אי חוזר שעניינו " הממונה, פרסמה 2015 ספטמברבחודש   )ג(
". לפרטי� אודות החוזר תלות בי� כיסויי� בביטוח בריאותתלות בי� כיסויי� בביטוח בריאותתלות בי� כיסויי� בביטוח בריאותתלות בי� כיסויי� בביטוח בריאות

  .לעיל 6  פרק ראה

"עריכת "עריכת "עריכת "עריכת     שעניינושעניינושעניינושעניינוחוזר חוזר חוזר חוזר  הממונה, פרסמה 2015 ספטמבר בחודש  )ד(
. לפרטי� אודות החוזר ראה תכנית לביטוח בריאות פרט"תכנית לביטוח בריאות פרט"תכנית לביטוח בריאות פרט"תכנית לביטוח בריאות פרט"

 לעיל. 6  פרק

        כניסה ויציאה עיקריי� ושינויי� החלי� בה�כניסה ויציאה עיקריי� ושינויי� החלי� בה�כניסה ויציאה עיקריי� ושינויי� החלי� בה�כניסה ויציאה עיקריי� ושינויי� החלי� בה�    חסמיחסמיחסמיחסמי 7.2

  הינ�: חברהמי הכניסה העיקריי� לכלל תחומי הפעילות של החס    כללי

קיו� תשתית טכנולוגית ומקצועית התומכת בתחומי הפעילות שבה  •
, כוח אד� מיומ�, קשרי� עסקיי� מפותחי� ע� חברההפועלת 
  משנה וידע וניסיו� מול ספקי שירותי� עיקריי�;מבטחי 

הצור� בעמידה בתנאי� הנדרשי� על פי די� לקבלת רישיונות עיסוק  •
(ראה  יתרי� לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה, לפי העניי�הוקבלת 

 ולהחזקת לשליטה תנאי�בדבר  מדיניותהמסמ�  לעניי� 7.1.2.2  סעי'
 ;)י�מוסדיגופי� באמצעי שליטה 
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 7.1ובסעי'  2�6לרבות כמפורט בפרקי�  עמידה בדרישות הרגולציה •
  ;לעיל

וחות לד 15 באור(לפרטי� ראה  דרישה לקיו� הו� עצמי מינימאלי •
  ;הכספיי�)

 בניית מערכי שיווק אפקטיביי� בתחומי הפעילות השוני�; •

מהצור� לקבלת נובע  חברהיציאה עיקרי מתחומי הפעילות של ה �מחסו
היתר שליטה בידי הגור� הרוכש את הפעילות וכתוצאה מכ� במקרה שלא 

הצור� בהמש� הטיפול בתיק הלקוחות הקיי� נמצא רוכש מתאי�, 

  ").  Run-Offוחיות לעתי� לתקופות ארוכות ("ובתביעות ביט

        היתר להחזקת אמצעי שליטההיתר להחזקת אמצעי שליטההיתר להחזקת אמצעי שליטההיתר להחזקת אמצעי שליטה 7.2.1

בסוכ�, ובהתא� להוראות הדי�, החזקת אמצעי שליטה ושליטה במבטח 
 מיזוג רקע ועל, 2013 דצמברכפופי� לקבלת היתר מאת הממונה. בחודש 

ופטירתו של מר מנח�  וגמל פנסיה מבטחי� למנורה גמל מבטחי� מנורה
ליורשות (שתי בנותיו) של  ונית�, חברהבהיתר השליטה  עודכ�גורבי0 ז"ל, 

  המנוח מר מנח� גורבי0 ז"ל.

להחזקת אמצעי שליטה ולשליטה, במישרי� או בעקיפי�,  הואהיתר ה
, מנורה מבטחי� החברה, במבטחי�: מנורה מבטחי� החזקותבאמצעות 

כ� היתר ומבטחי� מהנדסי�;  מנורהנהלת: המ הושומרה; בחבר וגמלפנסיה 
בסוכני התאגיד: סיני סוכנות לביטוח, סוכנות ארנו� את וינשטוק שליטה 
  "). התאגידי� נשוא ההיתרהתאגידי� נשוא ההיתרהתאגידי� נשוא ההיתרהתאגידי� נשוא ההיתר(להל�: " אורות וסוכנות

בהיתר נקבעו, בי� היתר, התנאי� העיקריי� כדלקמ�: הוראות בדבר שימור 
במלוא שרשרת השליטה בתאגידי� נשוא ההיתר, וזאת  5גרעי� השליטה

בדר� של הגבלות על שיעבוד, מכירה, העברה של גרעי� השליטה בתאגידי� 
הנ"ל, לרבות בדר� של הנפקה; הוראות בדבר הפקדה, בידי נאמ� (עו"ד 
ישראלי) על פי כתב נאמנות, של תעודות מניה המייצגות לפחות את גרעי� 

יפויי כוח לנאמ� על יוכ� חתימה על רות המנהלות ובחב במבטחי�השליטה 
למכירת מניות גרעי� השליטה, בהתקיי�  מונההמאמצעי השליטה שימנה 

תנאי� המפורטי� בהיתר. נכו� למועד הדוח, החברה עומדת בכל תנאי 
  ההיתר.

        קריטיי�קריטיי�קריטיי�קריטיי�    הצלחההצלחההצלחההצלחה    גורמיגורמיגורמיגורמי 7.3

 יבתחומ הפעילות הצלחת תלויה שבה� גורמי� מספר קיימי�, חברהה להערכת
 האד� כוח מקצועיותו איכות: וביניה�, חברהה פועלת בה�, השוני� הביטוח

 שימור לרבות וסוכניה חברהה ועמיתי למבוטחי ויעיל איכותי שירות; חברהב
 ויציבות המשנה ביטוח הסכמי איכות, קיימי� ללקוחות חדשי� מוצרי� ושיווק
 מחשב מערכות; מהשקעות והכנסות ההשקעות ניהול איכות; המשנה מבטחי
(לפרטי� אודות מערכת מחשב חדשה בתחו� הביטוח  מתקדמותתומכות  ומידע

רחב של סוכני  מער� וביסוסגיוס סוכני� חדשי�  וכ� )להל� 7.8.3  סעי'הכללי, ראה 
 בפרטהרחבת מער� השיווק הישיר,  וכ�, חברהה מוצרי אתביטוח המשווקי� 

  .וגמל פנסיהמנורה מבטחי� ב

        השקעותהשקעותהשקעותהשקעות 7.4

        ניהול ההשקעותניהול ההשקעותניהול ההשקעותניהול ההשקעות    מבנהמבנהמבנהמבנה 7.4.1

אג'  ל ידימנוהלות עת מנורה מבטחי� בקבוצגופי� המוסדיי� השקעות ה
צוותי השקעה מתמחי� בהשקעות  קיימי�באג'  החברה.ההשקעות של 

, נדל"� בישראל ובחו"ל בחו"ל, במניות בישראל, בנכסי חוב, קרנות השקעה

                                                 

 
5

בכל אחד מאמצעי השליטה, במישרי� או בעקיפי�, בדילול מלא של כלל  50.01% �� שליטה" לעניי� זה, "גרעי  
 אמצעי השליטה בתאגיד הרלבנטי.
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כספי הנוסטרו לבי�  מתקיימת הפרדה בי� ניהול ....ומער� אשראי לא סחיר
  חי�/עמיתי�.ניהול כספי המבוט

החלטות ההשקעה בפועל מתקבלות על ידי מנהלי התחומי� ומנהלי 
, ודירוג, תו� הסתייעות בצוות מחקר השקעותההשקעות השוני� באג' 

בעבודות מחקר חיצוניות באר0 ובחו"ל ופגישות שוטפות ע� מומחי� 
על ידי  מסגרת המדיניות המאושרתלבכפו'  ,הכל .מקצועיי� בתחו�

  .הדירקטוריוני� הרלבנטיי� וועדות ההשקעה השונות

האג'  .וצוות מחקר ודירוג"מידל אופיס"  �דיווח ובקרה  צוות קיימי�באג' 
  מסתייע באופ� שוט' בייעו0 משפטי ובמער� ניהול הסיכוני�.

"בק אופיס", תחת תחו�  � בנוס', באג' הכספי� קיימת יחידת מער� עורפי
שר אחראית על קליטה, רישו� ובקרת ביצוע של חשבות השקעות, א

  עסקאות בנכסי השקעה.

        נכסי� מנוהלי�נכסי� מנוהלי�נכסי� מנוהלי�נכסי� מנוהלי� 7.4.2

של החברה (הו� עצמי, התחייבויות הנובעות מעסקי ביטוח נוסטרו הנכסי 
התחייבויות הנובעות וחיי� שאינ� תלויות תשואה ומעסקי ביטוח בריאות 

ות דרכי מושקעי� בהתא� למגבלות הקבועות בתקנ מעסקי ביטוח כללי),
הנקבעת על ידי ועדות השקעה  ההשקעה ומדיניות ההשקעות המאושרת

. הסיכוני� הנובעי� מהשקעות של נכסי נוסטרו חלי� על והדירקטוריו�
 .החברה

מושקעי� בהשקעות סחירות ושאינ� סחירות בהתא� , נכסי מבוטחי�
ובהתא� למדיניות  ההשקעהכללי למגבלות הקבועות לעניי� זה בתקנות 

התשואה  .�קעות המאושרת על ידי ועדות ההשקעה והדירקטוריוההש
  המושגת נזקפת לטובת בעלי הפוליסות, בניכוי דמי ניהול. 

         ועדות השקעהועדות השקעהועדות השקעהועדות השקעה 7.4.3

קיימי� שני סוגי� של ועדות השקעה אשר מיישמות את מדיניות  חברהב
ועדת  � ההשקעה הכוללת שאושרה ומקבלות את החלטות ההשקעה: אחת 

ועדת  �") והשנייה כספי מבוטחי�/עמיתי�כספי מבוטחי�/עמיתי�כספי מבוטחי�/עמיתי�כספי מבוטחי�/עמיתי�השקעות תלויות תשואה ("
  ").נוסטרונוסטרונוסטרונוסטרוהשקעות שאינ� תלויות תשואה ("

            ת אשראית אשראית אשראית אשראיווווועדועדועדועד 7.4.4

        שתי ועדות אשראי: שתי ועדות אשראי: שתי ועדות אשראי: שתי ועדות אשראי:     חברהחברהחברהחברהבבבב    פועלותפועלותפועלותפועלות, , , , 2016201620162016החל מחודש מרס החל מחודש מרס החל מחודש מרס החל מחודש מרס 

אשראי פנימית, המאשרת ו/או ממליצה, בהתא� למדרג  ועדת )1(
  הסמכויות, על מת� הלוואות מותאמות וטיפול בה�;

 מנורה בקבוצת המוסדיי� הגופי�אשראי משותפת לכלל משנה לועדת  )2(
ועדת משנה מטיפולה.  ו, למעט מספר סוגי אשראי שהוחרגמבטחי�

עובר למינויה, אשראי שהייתה קיימת הלאשראי החליפה את ועדת 
  לאה תפקידי� דומי�.ימואשר 

            השקעות מנוהלותהשקעות מנוהלותהשקעות מנוהלותהשקעות מנוהלות 7.4.5

משקיע משקיע משקיע משקיע (ה(ה(ה(ה    ההההחברחברחברחברמידע אודות התפלגות הנכסי� המנוהלי� של המידע אודות התפלגות הנכסי� המנוהלי� של המידע אודות התפלגות הנכסי� המנוהלי� של המידע אודות התפלגות הנכסי� המנוהלי� של הלהל� להל� להל� להל� 
  ::::(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)    ))))המוסדיהמוסדיהמוסדיהמוסדי

כספי� תלויי תשואה כספי� תלויי תשואה כספי� תלויי תשואה כספי� תלויי תשואה         נוסטרו (מליוני ש"ח)נוסטרו (מליוני ש"ח)נוסטרו (מליוני ש"ח)נוסטרו (מליוני ש"ח)        גו' מוסדיגו' מוסדיגו' מוסדיגו' מוסדי
        (מליוני ש"ח)(מליוני ש"ח)(מליוני ש"ח)(מליוני ש"ח)

  23,054  11,013  נכסי החברה
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        תתתתמהותיומהותיומהותיומהותיופעילויות השקעה פעילויות השקעה פעילויות השקעה פעילויות השקעה  7.4.6

 הלוואות מיוחדותהלוואות מיוחדותהלוואות מיוחדותהלוואות מיוחדות

"), במהל� הלווי�הלווי�הלווי�הלווי�העמידה הלוואות ללקוחות (להל� בסעי' זה: " החברה
, ללא בטחונות מספקי� במועד 2007עד מרס  2004התקופה שבי� אוקטובר 

העמדת ההלוואות, כנגד שיעבוד פוליסות ביטוח חיי� שהופקו על ידי 
העמדת ההלוואות (להל� בסעי' זה: החברה לטובת הלווי� בסמו� למועד 

  "). ההלוואותההלוואותההלוואותההלוואות"

דוח ביקורת בקשר להלוואות (להל�:  מונההמ, העביר 2010בחודש יולי 
"). במסגרת הדוח ניתנו הנחיות שמטרת�, בי� היתר, שיפור מונהמונהמונהמונההמהמהמהמדוח דוח דוח דוח "

הבקרות והתהליכי� הרלבנטיי� בחברה ובהמש� לדוח הופקו לקחי� 
זה עודכנו נהלי העבודה והתהליכי�  , ובכללמונההמוהוטמעו הנחיות 

, עיצו� 2010, בשנת החברהעל  מונההמהרלבנטיי� כאמור. בנוס', הטיל 
  כספי וקנס אזרחי.

 63.3 �, עמד על כ2016בדצמבר  31ס� יתרת ההלוואות כאמור, נכו� ליו� 
מיליוני ש"ח. ערכי הפדיו� של הפוליסות ששועבדו כאמור כנגד העמדת 

מיליוני ש"ח.  1.2 �, הינ� בס� של כ2016בדצמבר  31יו� ההלוואות, נכו� ל
כנגד ההלוואות כאמור בוצעה הפרשה לחובות מסופקי� בדוחות הכספיי� 

מיליוני ש"ח. יצוי�, כי כחלק מהסדרי גביית  49.4 �, בס� של כהחברהשל 
מנורה מבטחי� ההלוואות האמורות נחתמו הסכמי הלוואה חדשי� ע� 

  .החברהששימשו בעיקר לפירעו� ההלוואות שניתנו במקור על ידי  החזקות

        לוואה לחברה קשורהלוואה לחברה קשורהלוואה לחברה קשורהלוואה לחברה קשורההההה

, נחת� הסכ� בי� החברה לבי� מנורה מבטחי� נדל"�. 2016בחודש אוגוסט 
  לדוחות הכספיי�. 37ראה באור  ,לפרטי� בדבר העמדת ההלוואה ותנאיה

 פרסו� מדיניות השקעות פרסו� מדיניות השקעות פרסו� מדיניות השקעות פרסו� מדיניות השקעות  7.4.7

 באתר השפורסמ כפי, החברהשל  ההשקעות ניהול מדיניותלהל� קישור ל
  � טרנטהאינ

-menora/menora-https://www.menoramivt.co.il/wps/portal/about

policy/-portfolio/investment-insurance/participating-mivtachim  

            ביטוח משנהביטוח משנהביטוח משנהביטוח משנה 7.5

        כלליכלליכלליכללי 7.5.1

 הסיכוני�את  החברהמשנה הוא אחד מהכלי� שבאמצעות� מגדרת  ביטוח
. שלה העצמישלה, מצמצמת את חשיפתה ומגינה על ההו�  הביטוחיי�

ובכ�  הביטוחיאת הסיכו�  לפזר הביטוח לחברת מאפשר המשנה ביטוח
לצמצ� את הסיכו� הכולל החל עליה תו� הרחבת הקיבולת שלה לעסקי� 

להו� העצמי  ביחסהיק' הסיכו� שביכולתה לשאת  במגבלותוהכל  ,חדשי�
  שלה. 

תנודות התוצאות  אתמצע ל הביטוח לחברת מאפשר המשנה ביטוח
העברת סיכוני� חריגי� למבטחי משנה. סוג  תו�יר, החיתומיות בשי

הסיכוני� המועברי� למבטחי המשנה ואופ� העברת� נקבעי� על פי ניתוח 
אופי הסיכו� ויעילות העברתו למבטח המשנה, בהתבסס על ניסיו� העבר 

, כי בהעברת הסיכו� למבטחי משנה אי� יצוי�ומודלי� כלכליי� פנימיי�. 
  חויבויותיה כלפי מבוטחיה.ממ החברהבכדי לשחרר את 

על  , בדר� כלל,הביטוח הכללי, נערכי� �בתחו החברהביטוחי המשנה של 
משנה בתחומי החיי�  ביטוחיבסיס שנתי ע� מבטחי משנה שוני�. 

מראש  בהודעהשנתי ע� אפשרות ביטול �רבעל בסיס  נערכי�והבריאות 
קטסטרופות פוליסות חדשות. חוזי ביטוח  לגבי על ידי אחד הצדדי�,

אי� תלות במבטח משנה  לחברהבביטוח חיי� נערכי� על בסיס שנתי. 
בביטוח משנה משולמת פרמיה למבטחי המשנה ובתמורה  מסוי� כלשהו.

מבטחי המשנה משתתפי� בחלק� בתשלומי תביעות, וכ� משלמי� עמלות 



  

 71 �א 

נכרתו הסכמי ביטוח משנה  בעבר למבטח, בחוזי� מסוימי�, לפי העניי�.

. מבנה ביטוח (Modified Reinsurance)" רי� מוד"חיי� מסוג  בביטוח
  .משנה יחסילביטוח  במהותו דומה "רי� מוד"משנה מסוג 

, האחרונות בשני� או בשנההעמלה תלוי ברווחי�  גובה ההסכמי�בחלק מ
   שנקבעו בחוזה. תנאי�בהתא� ל

מכוסה בביטוח עוד'  החברה, שייר אלמנטרי בביטוח בחלק מהענפי�

  ).Excess Of Lossהפסדי� כנגד קטסטרופה (

ביטוח המשנה לסוגיו מוצג בדוחות הכספיי� בסעיפי הפרמיה, התביעות 
המשולמות והתלויות, העמלות, עתודות הביטוח וסכומי� לקבל 

  .העניי� לפיוהתחייבויות אחרות, 

סוי סוי סוי סוי סוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריי� ותיאור תמציתי של הכיסוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריי� ותיאור תמציתי של הכיסוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריי� ותיאור תמציתי של הכיסוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריי� ותיאור תמציתי של הכי 7.5.1.1
        בגי� כל מוצר עיקרי בתחומי הפעילות השוני�:בגי� כל מוצר עיקרי בתחומי הפעילות השוני�:בגי� כל מוצר עיקרי בתחומי הפעילות השוני�:בגי� כל מוצר עיקרי בתחומי הפעילות השוני�:

בכל אחד מהענפי� מותא� כיסוי ביטוח המשנה הנרכש 
  ולאופי הסיכו� ורמתו. החברהלמדיניות העסקית של 

ההבחנה הבסיסית בסוגי ביטוח המשנה היא בי� ביטוח משנה 
חוזי (יחסי או לא יחסי), שהינו ביטוח משנה הנער� עבור ענ' או 

) לבי� ביטוח משנה Treatyוח בהתא� לתנאי החוזה (סוג ביט
פקולטטיבי, שהינו ביטוח משנה הנער� עבור עסק/י� ספציפי/י� 
או פוליסה בודדת. בדר� כלל, לעסקי� גדולי� נרכש ביטוח 
משנה פקולטטיבי, בפרט כאשר סכו� הביטוח עולה בהיקפו על 

מוחרג  ה, או כאשר הסיכו�חברקיבולת חוזי ביטוחי המשנה של ה

) ע� מבטח המשנה. ההסכמי� יכולי� להיות Treaty � מהחוזה (ה
   ע� מבטח משנה אחד או ע� מספר מבטחי משנה במקביל.

סוגי הכיסויי� השוני� המקובלי� בענ' הביטוח סוגי הכיסויי� השוני� המקובלי� בענ' הביטוח סוגי הכיסויי� השוני� המקובלי� בענ' הביטוח סוגי הכיסויי� השוני� המקובלי� בענ' הביטוח להל� פירוט להל� פירוט להל� פירוט להל� פירוט 
            � � � �     בפרטבפרטבפרטבפרט    ובחברהובחברהובחברהובחברהבכלל בכלל בכלל בכלל 

), Quota Shareכוללי� ביטוחי מכסה ( � � � � ביטוחי משנה יחסיי� ביטוחי משנה יחסיי� ביטוחי משנה יחסיי� ביטוחי משנה יחסיי� 

). בביטוחי משנה יחסיי�, מעבירה Surplusביטוחי מותר (
ה למבטח המשנה שיעור מסוי� מסכו� הפרמיה מכל חברה

פוליסה או כיסוי שמכוסה תחת החוזה, ומקבלת בתמורה 
ממבטח המשנה שיעור זהה מסכו� כל תביעה בגי� הפוליסה או 
הכיסוי הנ"ל. בביטוחי מכסה שיעור זה הינו קבוע לכל הפוליסות 

ובביטוחי מותר שיעור זה משתנה על בסיס סכו�  בענ' המבוטח,
הביטוח בהתא� לכל פוליסה או כיסוי. בחוזי� מסוג זה, 
השתתפות מבטח המשנה בסיכו� מוגדרת מראש, בהתא� לחלקו 
היחסי בפרמיה או בהתא� למפתח שנקבע מראש על בסיס סכו� 
הביטוח. ברוב ביטוחי המשנה היחסיי� מבטחי המשנה משלמי� 

עמלה הנגזרת מהפרמיה המועברת (כל שנה / או שנה לקבוצה 
ראשונה בלבד) ובחלק מהתחומי� ג� בהתא� לתוצאות 

   הביטוחיות מידי שנה.

ביטוחי משנה לא יחסיי� כולל ביטוח מסוג עוד' הפסדי� ביטוחי משנה לא יחסיי� כולל ביטוח מסוג עוד' הפסדי� ביטוחי משנה לא יחסיי� כולל ביטוח מסוג עוד' הפסדי� ביטוחי משנה לא יחסיי� כולל ביטוח מסוג עוד' הפסדי� 

))))Excess of loss ( ( ( ( ביטוח עוד' הפסדי� הוא ביטוח המכסה
ש, דהיינו, תביעות או אירועי� מעל לסכו� מסוי� המוגדר מרא

תביעה בודדת או אירוע בו מעורבי� מספר סיכוני� 
שהצטברות� מעל הסכו� המוסכ� משולמת על ידי מבטח 
המשנה עד לגובה סכו� התקרה המוסכמת. מאיד�, תביעה 
הנמוכה מהסכו� שהוגדר מראש תשול� על ידי חברת הביטוח 
באופ� בלעדי. בחוזי� מסוג זה החלוקה בסיכו� אינה יחסית 

   שתתפות מבטח המשנה מותנית בגובה הנזק.וה
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        עמלות המתקבלות ממבטחי משנהעמלות המתקבלות ממבטחי משנהעמלות המתקבלות ממבטחי משנהעמלות המתקבלות ממבטחי משנההההה    מבנהמבנהמבנהמבנהתיאור תיאור תיאור תיאור  7.5.1.2

איננה מקבלת, בדר� כלל,  חברהבחוזי ביטוח משנה לא יחסיי� ה
עמלות ממבטחי המשנה. בחוזי ביטוח יחסיי� וכ� בהסכמי ביטוח 

ה מקבלת עמלות ממבטחי חברפקולטטיביי�, ברוב המקרי� ה
המשנה בשיעור מוסכ� ו/או בהתא� לתוצאות הביטוחיות, לפי 
העניי�. קיימי� שלושה סוגי� עיקריי� של עמלות: עמלות 

), עמלות לשנה ראשונה בחלק flatבשיעור קבוע מהפרמיות (

 slidingמהסכמי ביטוח חיי� ועמלות מדורגות לפי רווחיות (

scale) או עמלות רווחי� (Profit Commission המבוססת על (
  שיעור רווחיות מבטח המשנה בחוזי� לאור� זמ�.

            מדיניות החשיפה למבטחי משנהמדיניות החשיפה למבטחי משנהמדיניות החשיפה למבטחי משנהמדיניות החשיפה למבטחי משנה 7.5.1.3

אחת לשנה מדיניות ביטוח משנה  מאשר, החברה דירקטוריו�
, שכוללת את היק' השייר החברהבהתא� לתחומי הפעילות של 

 בכל ענ' וענ' ואת מסגרת החשיפה המרבית למבטח משנה בודד
או לקבוצת דירוג של מבטחי משנה. מדיניות ביטוח המשנה 
כוללת קריטריוני� להתקשרות ע� מבטח משנה ובפרט הדירוג 

  של מבטח המשנה.

מיישמת את המדיניות שאושרה, קובעת תכנית  הנהלת החברה
  .מונהלמות, ומדווחת עליה יביטוח משנה שנתית בהתא� למדינ

            ביטוח כלליביטוח כלליביטוח כלליביטוח כללי 7.5.1.4

מתקשרת ע� מספר רב של  חברהה הכלליבתחו� הביטוח 
מבטחי משנה על מנת למנוע תלות במבטח משנה בודד ולפזר 

  את סיכו� האשראי הגלו� בהתקשרות שכזו.

מבטחי משנה בתחו� הביטוח הכללי,  ע�מדיניות ההתקשרות 
  נכו� למועד הדוח הינה כדלקמ�:

לפי  -A �לא תבוצע התקשרות ע� מבטח משנה שדירוגו פחות מ

S&P  למדיניות בהתא�או לפי דירוג דומה מסוכנויות אחרות ,
  למעט אישורי� מיוחדי� בגי� נסיבות ספציפיות.

ע� מבטחי המשנה בכל ענפי הביטוח  חברהככלל, התקשרויות ה
  הכללי, מתחדשות מדי שנה.

   

        חובהחובהחובהחובה    רכברכברכברכב

חוזי  אמצעותב מוגנת, חובה רכב ביטוחהחברה בתחו�  חשיפת

יצוי�, כי ). Excess of Lossהפסדי�" ( ביטוח משנה מסוג "עוד'
, מתקשרת החברה בהסכ� ביטוח משנה יחסי 2016החל משנת 

)Quota Share.לעני� סוג מסוי� של כלי רכב (  
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להל� פרטי� לגבי מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה להל� פרטי� לגבי מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה להל� פרטי� לגבי מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה להל� פרטי� לגבי מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה 
מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� בשני� המתוארות מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� בשני� המתוארות מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� בשני� המתוארות מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� בשני� המתוארות     10101010%%%%מעל מעל מעל מעל 

        בדוח (באלפי ש"ח): בדוח (באלפי ש"ח): בדוח (באלפי ש"ח): בדוח (באלפי ש"ח): 

  

2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        
אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        דירוג דירוג דירוג דירוג         ש� מבטחש� מבטחש� מבטחש� מבטח

        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        מדינהמדינהמדינהמדינה  S&P        המשנההמשנההמשנההמשנה

Swiss Reinsurance Co  AA �  028%  2,867   28%  2,925   21%  2,818   שווי  

XL RE EUROPE  A+  10%  1,343   צרפת  �  �  �  �  
 

        רכושרכושרכושרכוש    רכברכברכברכב

חשיפת החברה בתחו� ביטוח רכב רכוש, מוגנת ה� באמצעות 
חוזי ביטוח משנה יחסיי� וה� באמצעות חוזי ביטוח משנה מסוג 

  ), להגנה כנגד אירועי� חריגי�.  Excess of Loss"עוד' הפסדי�" (

משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה משנה שחלק� בפרמיה בתחו� מהווה  מבטחימבטחימבטחימבטחילהל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי 
(באלפי (באלפי (באלפי (באלפי     הפעילותהפעילותהפעילותהפעילותמס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו�     10101010%%%%מעל מעל מעל מעל 

            ש"ח) בתקופות המתוארות בדוח:ש"ח) בתקופות המתוארות בדוח:ש"ח) בתקופות המתוארות בדוח:ש"ח) בתקופות המתוארות בדוח:

2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        
אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        דירוג דירוג דירוג דירוג         ש� מבטחש� מבטחש� מבטחש� מבטח

        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        מדינהמדינהמדינהמדינה  S&P  המשנה
R+V 
VERSICHERUNG 
AG  AA �  22%  7,925   18%  10,213   18%  10,778   גרמניה  

TRANS RE 
ZURICH 
REINSURANCE 
COMPANY  A+  013%  4,549   13%  7,533   12%  7,022   שווי  

EVEREST 
REINSURANCE 
COMPANY  A+  56%  19,890   51%  29,628   49%  29,429   ארה"ב  

  

        ביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחר

ע� מבטחי משנה בכל ענפי הביטוח בתחו�  החברההתקשרויות 
ענפי ביטוח חבות מעבידי�, ביטוח צד ג'  מדי שנה.מתחדשות 

, Excess of Lossמאוגדי� בחוזה ביטוח משנה אחד מסוג 
המבוסס על שנת הנזק. בענפי ביטוח אחריות דירקטורי�, 
אחריות מקצועית וחבות מוצר קיי� הסכ� ביטוח משנה נפרד 

, המבוסס על שנת החיתו� Excess of Lossג� הוא על בסיס 
  של הפוליסה.

בחוזי� יחסיי� ובחוזי  החברהבענ' ביטוח רכוש מתקשרת 

Excess of Loss סטרופה.כנגד קט החברהי� על נהמג  

בעסקי� מסוימי�, בה� גבולות האחריות חורגי� מהגבולות 
בהסכמי ביטוח המשנה, או שהכיסוי הנדרש אינו נכלל שנקבעו 

בהסכמי ביטוח המשנה, נרכש ביטוח משנה ספציפי (פקולטטיבי). 
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סוג ביטוח המשנה הנרכש (יחסי/לא יחסי) משתנה בהתא� 
  משנה.למהות הסיכו� והיצע הכיסוי בשוק ביטוח ה

בהסכמי ביטוח משנה היחסיי�, בענפי� הכוללי� מרכיב 
קטסטרופה, מגבילי� מבטחי המשנה את התשלו� בגי� אירוע 

  בודד בשיעור מוסכ� מסכו� הביטוח המכוסה.

בביטוחי דירות אגב משכנתא, הנמכרי� באמצעות הבנקי�, 
  ").פקולטטיביפקולטטיביפקולטטיביפקולטטיבינרכש, במרבית המקרי�, ביטוח משנה ספציפי ("

        חבויותחבויותחבויותחבויותביטוח ביטוח ביטוח ביטוח 

מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' חבויות מהווה מעל מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' חבויות מהווה מעל מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' חבויות מהווה מעל מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' חבויות מהווה מעל     להל� פרטי� לגבילהל� פרטי� לגבילהל� פרטי� לגבילהל� פרטי� לגבי
מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח) בתקופות מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח) בתקופות מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח) בתקופות מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח) בתקופות     10101010%%%%

  המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:

2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        
אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        דירוג דירוג דירוג דירוג         ש� מבטחש� מבטחש� מבטחש� מבטח

        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        מדינהמדינהמדינהמדינה  S&P        המשנההמשנההמשנההמשנה

Lloyd's  A+  22%  22,596   29%  29,968   28%  25,305   בריטניה  

AIG EUROPE 
LTD. (ex 
Chartis Europe 
S.A(  A+  10%  10,348   �  �  �   �   גרמניה  

        

        יטוח רכוש ואחרי� יטוח רכוש ואחרי� יטוח רכוש ואחרי� יטוח רכוש ואחרי� בבבב

מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' ביטוח רכוש מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' ביטוח רכוש מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' ביטוח רכוש מבטחי משנה שחלק� בפרמיה בענ' ביטוח רכוש להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי 
    ,,,,מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח)מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח)מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח)מס� פרמיות ביטוח המשנה בתחו� (באלפי ש"ח)    10101010%%%%ואחרי� מהווה מעל ואחרי� מהווה מעל ואחרי� מהווה מעל ואחרי� מהווה מעל 

        בתקופות המתוארות בדוח:בתקופות המתוארות בדוח:בתקופות המתוארות בדוח:בתקופות המתוארות בדוח:

2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        
אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        דירוג דירוג דירוג דירוג         ש� מבטחש� מבטחש� מבטחש� מבטח

        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        מדינהמדינהמדינהמדינה  S&P        המשנההמשנההמשנההמשנה

Swiss 
Reinsurance 
Co  AA �  010%  32,866   שווי  �  �  �  �  

Everest 
Reinsurance 
Co.  A+  12%  39,259   13%  42,203   12%  39,806   ארה"ב  

SCOR  A+  12%  38,898   11%  36,757   11%  37,496   צרפת  

Lloyd's  A+  11%  35,907   בריטניה  
 



  

 75 �א 

        

      ::::ריכוז תוצאות ביטוח המשנה בביטוח כלליריכוז תוצאות ביטוח המשנה בביטוח כלליריכוז תוצאות ביטוח המשנה בביטוח כלליריכוז תוצאות ביטוח המשנה בביטוח כללי

        סה"כסה"כסה"כסה"כ        ענפי חבויות אחרי�ענפי חבויות אחרי�ענפי חבויות אחרי�ענפי חבויות אחרי�        ענפי רכוש אחרי�ענפי רכוש אחרי�ענפי רכוש אחרי�ענפי רכוש אחרי�        רכב רכושרכב רכושרכב רכושרכב רכוש        רכב חובהרכב חובהרכב חובהרכב חובה
    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014            2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014            2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014            2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014            2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

פרמיות 
ביטוח 
  משנה

13,236  10,509  10,167  60,206  57,714  35,672  327,915  331,583  333,932  89,944  101,920  101,459  491,301  501,726  481,230  

רווח 
הפסד 

למבטחי 
  המשנה

)20,959(  9,922  8,820  )3,117(  3,275  )178(  88,437  29,204  )67,791(  1,226  31,781  5,150  65,588  74,182  )53,999(  

        

        ::::פירוט שאר ענפי רכוש לפי סוגי פרמיותפירוט שאר ענפי רכוש לפי סוגי פרמיותפירוט שאר ענפי רכוש לפי סוגי פרמיותפירוט שאר ענפי רכוש לפי סוגי פרמיות

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

  194,263   172,807   150,772   יחסי �פרמיות ביטוח משנה 

  26,196   26,664   44,121   לא יחסי � פרמיות ביטוח משנה

  113,473   132,112   133,022   רעידת אדמה � פרמיות ביטוח משנה

        333,932333,932333,932333,932            331,583331,583331,583331,583            327,915327,915327,915327,915            סה"כ פרמיות ביטוח משנהסה"כ פרמיות ביטוח משנהסה"כ פרמיות ביטוח משנהסה"כ פרמיות ביטוח משנה



  

 76 �א 

 ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי� 7.5.1.5

החברה בתחו� ביטוח , בהתא� למדיניות החשיפה של 2016 במהל� שנת

 -A הינ� ע� מבטחי משנה בדירוג בינלאומי של החברה, התקשרויות חיי�

לא יעלה  בודדבחוזה שיעור החשיפה למבטח משנה , כאשר S&Pומעלה לפי 
למעט אישורי� מיוחדי� בגי� נסיבות  חוזה,מס� הפרמיה באותו  50%על 

החברה מתקשרת ע� מבטחי משנה בחוזי ביטוח משנה יחסיי� ספציפיות. 
 מסוג מכסה ומסוג מותר להגנה על מרכיב הסיכו� שבתיק ביטוח החיי� (ולא

הגנה ביטוח משנה למדי שנה  רוכשת על מרכיב החיסכו�). בנוס', החברה
בעבר נערכו ונכות. אובד� כושר עבודה  ,מוותכיסויי בתאונתית קטסטרופה מ

רי" הכוללי� את מרכיב החיסכו�. �הסכמי ביטוח משנה יחסיי� מסוג "מוד
  בחלק קט� מההסכמי� הקולקטיביי� נערכו ביטוחי משנה מסוג מכסה.

בביטוחי משנה בענ' ביטוח חיי� הינ� ארוכות טווח וה� החברה קשרויות הת
נקבעות לפי תכניות הביטוח ואינ� קצובות בזמ�, למעט כיסוי קטסטרופות 

 מאושרי�משנה החוזי ביטוח תנאי (כולל מלחמה) המתחדש מדי שנה. 
 ביטוח פוליסות לגבי רק ,כלל בדר�תקפי�, מחדש מידי שנה; שינויי� בה� 

  .חדשות

מבטחי משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח מבטחי משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח מבטחי משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח מבטחי משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי 
    ,,,,בתחו� ביטוח החיי� וחיסכו� ארו� טווח (באלפי ש"ח)בתחו� ביטוח החיי� וחיסכו� ארו� טווח (באלפי ש"ח)בתחו� ביטוח החיי� וחיסכו� ארו� טווח (באלפי ש"ח)בתחו� ביטוח החיי� וחיסכו� ארו� טווח (באלפי ש"ח)    10101010%%%%    � � � � המשנה גבוה מהמשנה גבוה מהמשנה גבוה מהמשנה גבוה מ

        בתקופות המתוארות בדוח:בתקופות המתוארות בדוח:בתקופות המתוארות בדוח:בתקופות המתוארות בדוח:

2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        
אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכללמכללמכללמכלל

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכללמכללמכללמכלל

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכללמכללמכללמכלל

        פרמיותפרמיותפרמיותפרמיות        פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיותפרמיותפרמיותפרמיות        פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיותפרמיותפרמיותפרמיות        פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה

        לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        דירוגדירוגדירוגדירוג        ש� מבטח ש� מבטח ש� מבטח ש� מבטח 

        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        מדינהמדינהמדינהמדינה  P&S        המשנההמשנההמשנההמשנה

Swiss Reinsurance  �AA  057.8%  68,229   58.8%  71,192   58.9%  69,522   שווי  
Munich 
Reinsurance  �AA  21.8%  25,734   22.0%  26,642   22.0%  25,953   גרמניה  
General& Colonge  

Life Re of 
America  +AA  10.6%  12,470   10.0%  12,059   10.0%  11,839   גרמניה  

 

        בריאותבריאותבריאותבריאותביטוח ביטוח ביטוח ביטוח  7.5.1.6

הינ� ע� מבטחי  חברהה, התקשרויות חברההבהתא� למדיניות החשיפה של 

, למעט אישורי� מיוחדי� S&Pומעלה, לפי  -A משנה בדירוג בינלאומי של
ביטוח משנה בכל הסכ� תלוי במידת הסיכו�  שיעורבגי� נסיבות ספציפיות. 

 בהתא� למדיניות שאישר הדירקטוריו�. ,ושיקולי� מסחריי� המכוסה
  מתקשרת ע� מבטחי משנה בחוזי ביטוח משנה יחסיי� מסוג מכסה.  חברהה

בביטוחי משנה בתחו� ביטוח הבריאות הינ� ארוכות  חברהת היוהתקשרו
לביטול בהודעה מראש לגבי  ותטוח וניתנטווח וה� נקבעות לפי תכנית הבי

משנה החוזי ביטוח תנאי . מיוחדי� מקרי� למעט, ביטוחי� עתידיי� בלבד
 לגבי רק ,כלל בדר�תקפי�, מחדש מידי שנה; שינויי� בה�  מאושרי�
  .חדשות ביטוח פוליסות

 �בחלק מביטוחי המשנה יש למבטח המשנה אפשרות לעדכ� תעריפי� במהל
 בריאות בביטוח ההסכמי� כל התקיי� תנאי� מסוימי�.תקופת ההסכ�, ב

  ).quota share( מכסה מסוג הינ�) רפואיות(הוצאות 

  

משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח משנה ששיעור הפרמיה מס� פרמיות ביטוח     מבטחימבטחימבטחימבטחילהל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי להל� פרטי� לגבי 
בתחו� ביטוח בריאות (באלפי ש"ח) בתקופות בתחו� ביטוח בריאות (באלפי ש"ח) בתקופות בתחו� ביטוח בריאות (באלפי ש"ח) בתקופות בתחו� ביטוח בריאות (באלפי ש"ח) בתקופות     10101010%%%%    � � � � המשנה גבוה מהמשנה גבוה מהמשנה גבוה מהמשנה גבוה מ
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 המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:המתוארות בדוח:

2016201620162016        2015201520152015        2014201420142014        
אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

אחוז אחוז אחוז אחוז 
        מכלל מכלל מכלל מכלל 

        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה        פרמיות פרמיות פרמיות פרמיות         פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        לביטוח לביטוח לביטוח לביטוח         לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח        דירוג דירוג דירוג דירוג         ש� מבטחש� מבטחש� מבטחש� מבטח

        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        משנהמשנהמשנהמשנה        מדינהמדינהמדינהמדינה        S&PS&PS&PS&P        המשנההמשנההמשנההמשנה

Swiss Re  AA �  076.8%  86,802   76.8%  89,450   76.9%  93,402   שווי  

Munich Re  AA �  11.7%  13,257   11.8%  13,765   11.8%   14,311   גרמניה  

        חשיפה לרעידת אדמהחשיפה לרעידת אדמהחשיפה לרעידת אדמהחשיפה לרעידת אדמה 7.5.1.7

חשיפת מבטחי המשנה לסיכו� רעידת אדמה מורכבת מהסיכוני� המועברי� 
אליה� במסגרת חוזי הרכוש היחסיי�, בה� מבטח המשנה משתת' בחלק 

 EVENTלאירוע (יחסי מ� הסיכו�. החשיפה הזו מוגבלת בסכו� מקסימו� 

LIMIT.(  

במסגרת חוזי ביטוח  הקיי� לכיסוי שמעברסיכו� רעידת האדמה,  בגי�
בחוזה "עוד' הפסדי�"  נוספתהגנה  החברההמשנה היחסיי�, רוכשת 

)Excess of Loss .בביטוח אלמנטרי הנרכשהכיסוי  היק') בשכבות שונות ,

החברה פיו החליטה  שעל), �MPL )Maximum Probable Lossמבוסס על ה

המקסימאלי הצפוי הנזק את שיעור  משק' �MPL. האת ההגנה לרכוש

 שמרני MPLקובעת  החברה לחברה באירוע בודד בהסתברות שנקבעה.
, תו� לקיחת שולי ביטחו� נוספי�, לכל סוג סיכו�, הממונהביחס להנחית 

  מיי�.לאו�, ותו� שימוש במודלי� בי�החברהבהתבסס על התפלגות התיק של 

ממוצע  MPLלצור� הגנות לרעידת אדמה, על  החברההתבססה  2016בשנת 
עומדת על שיעור  לצור� דרישות ההו�ממונה ה, בעוד הנחיית 2% �של כ

MPL  1.75%של.  

, נכו� עמדוסכומי החשיפה לרעידת אדמה המכוסי� בביטוח משנה יחסי, 
סכומי החשיפה המכוסי� בביטוח ו"ח, ש ימיליארד 180 �למועד הדוח, על כ

"ח. כאמור, שמיליארד  100 �משנה לא יחסי, נכו� למועד הדוח, עומדי� על כ
המלאי�  החשיפהני� על סכומי יאינ� מג החברההסכמי ביטוח המשנה של 

  אלא מבוססי� על הערכות סיכו� של נזק מקסימאלי פוטנציאלי. 

 �:הינ 10%ולה על מס� החשיפה לרעידת אדמה ע �המשנה שחלק ימבטח

SWISS RE ו � EVEREST RE .וזאת נכו� למועד הדוח      

   דוחות הכספיי�.ל 36נוספי� ראה באור  לפרטי�

החשיפה לנזקי רעידת אדמה בכיסויי מוות, אבד� כושר עבודה ונכות,  לגבי

). cat coverקנתה הגנה בהסכ� מסוג "עוד' הפסדי� לאירוע" ( החברה
 על אדמה רעידת מסוג נזק השפעות בחינת ידי על נקבע המקסימלי הסכו�

  .שערכה סימולציות לפי החברה תיק
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        הו� אנושיהו� אנושיהו� אנושיהו� אנושי 7.6

   ::::למועד הדוחלמועד הדוחלמועד הדוחלמועד הדוח    החברההחברההחברההחברהנה הארגוני של נה הארגוני של נה הארגוני של נה הארגוני של להל� המבלהל� המבלהל� המבלהל� המב

 

  

            מצבת העובדי�מצבת העובדי�מצבת העובדי�מצבת העובדי� 7.6.1

            ::::מועסקי� עובדי� על פי הפירוט שלהל�מועסקי� עובדי� על פי הפירוט שלהל�מועסקי� עובדי� על פי הפירוט שלהל�מועסקי� עובדי� על פי הפירוט שלהל�    חברהחברהחברהחברהבבבב

    31.12.201631.12.201631.12.201631.12.2016            31.12.201531.12.201531.12.201531.12.2015        

  11  11  הנהלת הקבוצה

  486  493  ביטוח חיי�

  392  414  ביטוח כללי 
  62  63  ביטוח בריאות

  33  32  עובדי סוכנויות ביטוח

יחידות מטה ושירות כלל חברתיות 
(משאבי אנוש, מערכות מידע, 

אקטואריה, כספי�, קשרי לקוחות 
  ועוד)

699  688  

        1,6721,6721,6721,672        1,7121,7121,7121,712        סה"כסה"כסה"כסה"כ

  ה תלות בעובד כלשהו. חברנכו� למועד הדוח, אי� ל

, חיצוניי� �מספקי �מקבלת שירותי החברהבנוס' לנתוני� כמפורט בטבלה לעיל, 
 משמעותי חלק"), אשר קבל�קבל�קבל�קבל�    עובדיעובדיעובדיעובדי(להל�: " החברה לטובת עובדיה� את מעמידי� אשר

, קיבלה החברה 2016בדצמבר  31. נכו� ליו� החברהבמשרדי  פועלי�עובדיה� מ
 31ל� נכו� ליו� קב עובדי 186 ומתלע וזאתעובדי קבל�,  177שירותי� כאמור באמצעות 

 , רוב� נותני שירותי� לאג' מערכות מידע.2015בדצמבר 

, גדלה מצבת 2016בדצמבר  31בהמש� למגמת הגידול בפעילות הקבוצה, נכו� ליו� 
 וזאת בעקבות, 2% �של כ גידול, עובדי� 40 � בכ חברהבהעובדי� (לרבות עובדי הקבל�) 



  

 79 �א 

 לשיפור, הפיתוח ושיפור מערכות המידע של לצרכי לרבות, החברהעסקיי� של  צרכי�
   .רגולטוריות דרישות ע� התמודדות ולצור�ה חברהשירות ללקוחות ה

        הדרכה ופיתוח ארגוניהדרכה ופיתוח ארגוניהדרכה ופיתוח ארגוניהדרכה ופיתוח ארגוני 7.6.2

סוכני� בהתא� לצרכי� לבהדרכות מקצועיות לעובדי� ו משקיעה משאבי� חברהה
העסקיי� והוראות רגולטוריות. מער� ההדרכה לעובדי� ולסוכני� כולל הכשרות 
מקצועיות, הכשרות ניהוליות והתנהגותיות, ייעו0 ארגוני ואישי למנהלי� וזאת, על 

, תכניות דרישות רגולטוריותמנת לפתח רמה מקצועית גבוהה בנושאי� מגווני� כגו�: 
פנסיה, המיסוי ביטוח חיי�, חיסכו� ארו� טווח וות בתחו� ביטוח חדשות, הדרכ

  והפיננסי� ומת� שירות.

הפעילות השוני� ובכלל זה,  פעלה ופועלת להכשרת עובדי� בתחומי חברההבנוס', 
  .מונההמבהתא� להנחיות  ,ביטוח חיי� לצור� קבלת רישיו� משווק פנסיוני בתחו�

        הטבות וטיב� של חוזי העסקההטבות וטיב� של חוזי העסקההטבות וטיב� של חוזי העסקההטבות וטיב� של חוזי העסקה 7.6.3

על פי הסדר עבודה שהוראותיו נקבעו  מועסקי�, בחברה תיקי�והו העובדי�מ חלק
לבי� נציגות העובדי�, ובו מעוגני� כל תנאי ההעסקה,  החברהבעבר בי� הנהלת 

, ביטוח מנהלי�, קר� השתלמות, 13ובכלל� מרכיבי שכר ברוטו לחודש, משכורת 
רי, השתתפות בעלות והטבות נוספות על פי קריטריוני�, כגו�: רכב צמוד, טלפו� סלולא

בהסכמי  בחברהחלק מהעובדי� מועסקי�  הוצאות אש"ל.ו גני ילדי�, ספרות מקצועית
 מרבית את מכילי� ישיי�עבודה אישיי� אשר לגבי מרבית� הסכמי ההעסקה הא

למעט אות� עובדי� ותיקי�, מוחלת . הנ"ל העבודה בהסדר הכלולי� המרכיבי�
 תכולל האיננאשר , בהתא� להוראות הדי�מדיניות העסקה סטנדרטית,  בחברה

   .מרכיבי� מסוימי� הכלולי� בהסדר העבודה הנ"ל

עובדי� אשר עיסוק� במכירות, ובכלל זה מפקחי רכישה בתחו�  חברהבנוס', קיימי� ב
ביטוח חיי� וחיסכו� ארו� טווח, אשר מועסקי� באמצעות הסכ� עבודה אישי המבוסס 

המועסקי�  ,בתחו� השיווק , בעיקרקיימי� עובדי�כ� על שכר יסוד ועמלות מכירה. 
  .בוצת מנורה מבטחי�פר חברות בקבמשות' על ידי מס

 עובדי ההנהלה הבכירהעובדי ההנהלה הבכירהעובדי ההנהלה הבכירהעובדי ההנהלה הבכירה 7.6.4

(למעט נושאי משרה) מועסקת על פי חוזי העסקה אישיי�,  בחברהההנהלה הבכירה 
, מענק שנתי 13הכוללי�, בי� היתר, מרכיבי שכר ברוטו, הוצאות אש"ל, משכורת 

(באישור האורגני� המוסמכי�), רכב צמוד או לחילופי� החזר הוצאות רכב, טלפו� 
  סלולארי והפרשות סוציאליות וקר� השתלמות, כמקובל במשק.

אגפי�: אג' אלמנטרי ואג'  2 �, פוצל אג' אלמנטרי בחברה, ל2016בינואר  1החל מיו� 
  ה בכירה. עסקי�, ובהתא� מונו שני מנהלי�, משני� למנכ"ל, חברי הנהל

     תגמול למנכ"ל החברהתגמול למנכ"ל החברהתגמול למנכ"ל החברהתגמול למנכ"ל החברה 7.6.5

 לדוחות הכספיי�. 37 באורפרטי� בדבר הסכ� העסקה של מנכ"ל החברה, ראה ל

        החברההחברההחברההחברה    ליו"רליו"רליו"רליו"רתגמול תגמול תגמול תגמול  7.6.6

  .לדוחות הכספיי� 37 באורהחברה, ראה  "ריופרטי� בדבר הסכ� העסקה של ל

        כהונת נושאי משרהכהונת נושאי משרהכהונת נושאי משרהכהונת נושאי משרה 7.6.7

 17 סעי'לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, ראה  צאיגחזי  מרפרטי� בדבר מינוי ל
  .נוספי� פרטי� לדוח

לדוח  13כדירקטורית בחברה, ראה סעי'  רובינקגב' אלה  כהונת סיו� בדבר לפרטי�
  פרטי� נוספי�.

        בחברהבחברהבחברהבחברהמדיניות תגמול לנושאי משרה מדיניות תגמול לנושאי משרה מדיניות תגמול לנושאי משרה מדיניות תגמול לנושאי משרה  7.6.8

   .י�הכספי ותלדוח 37באור ה, ראה חברלפרטי� בדבר מדיניות התגמול ב

        משרהמשרהמשרהמשרה    נושאינושאינושאינושאי    וביטוחוביטוחוביטוחוביטוח    שיפוישיפוישיפוישיפוי, , , , פטורפטורפטורפטור 7.6.9

לפרטי� בדבר תנאי פוליסות ביטוח נושאי משרה, כתבי פטור והתחייבות לשיפוי 
  לדוחות הכספיי�.  37לנושאי משרה, ראה באור 
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            תכנית תגמול, ראה באתר האינטרנט של החברה, כלהל�:תכנית תגמול, ראה באתר האינטרנט של החברה, כלהל�:תכנית תגמול, ראה באתר האינטרנט של החברה, כלהל�:תכנית תגמול, ראה באתר האינטרנט של החברה, כלהל�:מדיניות ומדיניות ומדיניות ומדיניות ולמידע בדבר למידע בדבר למידע בדבר למידע בדבר  7.6.10

    � � � � אודות אודות אודות אודות     � � � � מנורה מבטחי� ביטוח בע''מ מנורה מבטחי� ביטוח בע''מ מנורה מבטחי� ביטוח בע''מ מנורה מבטחי� ביטוח בע''מ     � � � � מידע לגבי גו' מוסדי מידע לגבי גו' מוסדי מידע לגבי גו' מוסדי מידע לגבי גו' מוסדי     � � � � התגמול התגמול התגמול התגמול     מדיניותמדיניותמדיניותמדיניות
        מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�

        התארגנות עובדי החברההתארגנות עובדי החברההתארגנות עובדי החברההתארגנות עובדי החברה 7.6.11

, החל בחברה, תהלי� של התארגנות עובדי� באמצעות הסתדרות 2015במהל� שנת 
החברה  הודיעה, לאמור . בהמש�")הכללית ההסתדרותההסתדרותההסתדרותההסתדרותהעובדי� הכללית החדשה ("

 הכולל, 2016בפברואר  2 מיו� אליה ההסתדרות למכתב במענה, וזאת להסתדרות
 עמה לפתוח נכונה היא כי, בחברה יציג עובדי� ארגו� ההסתדרות היות בדבר הודעה
 בי�, החל תהלי� משא ומת� 2016 אפריל בחודש. קיבוצי הסכ� לגיבוש ומת� במשא
נכו� למועד זה, טר� התגבשו  .קיבוצי הסכ� לכינו� הכללית להסתדרותהחברה  הנהלת

  . הצדדי� בי�הסכמות מחייבות 

            שיווק והפצהשיווק והפצהשיווק והפצהשיווק והפצה 7.7

        חברהחברהחברהחברהסוכני� של הסוכני� של הסוכני� של הסוכני� של המער� המער� המער� המער� ה 7.7.1

        כלליכלליכלליכללי 7.7.1.1

משווקת את פוליסות הביטוח שלה בעיקר באמצעות סוכני  חברהה
משווקי�  חברהבנוס', חלק ממוצרי ה.  ")הסוכני�הסוכני�הסוכני�הסוכני�וסוכנויות ביטוח (להל�: "

  במכירה ישירה.

לפתח ולטפח  חברהממשיכה ה ההישיר המכירה ערו0על א' התפתחותו של 
ה בקשרי� חבראת שיווק מוצריה על ידי הסוכני� ובמועד הדוח נמצאת ה

   סוכני�. 1,700 �עסקיי� ע� כ

למכירת  �ת ביטוח בבעלותיווסוכנו י�ע� בנק ויותהתקשר חברהלכ�,  כמו
פוליסות לביטוח חיי� וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור, בכפו' להסדרי� 

  לעניי� זה. ממונההשקבע 

קשורה ע� מרבית הסוכני� ה� בעסקי ביטוח כללי וה� בעסקי ביטוח  חברהה
. הסוכני� אינ� חברהסכו� ארו� טווח המבצעי� את המכירות של היחיי� וח

בלעדיי� ורוב� עובדי� ג� ע� חברות ביטוח נוספות. קיי� גרעי� של סוכני� 
פועלי� לפי תעריפי�  חברהה . סוכניחברההמזוהי� באופ� מובהק ע� ה

  בתחומי הפעילות השוני�. ,מעת לעת ,מפיצה חברהוהנחיות חיתו� שה

פועלת באמצעות מחוזות  חברה, החיי� ביטוחבתחומי ביטוח כללי ו
ירושלי�), וערי� מרכזיות באר0 (תל אביב, חיפה  שלושב עיקרהמרוכזי� ב

ומ� הגיאוגרפי. כאשר כעיקרו� הסוכני� משויכי� למחוזות בהתא� למיק
, פועלי� במסגרת המחוזות מפקחי רכישה (שהינ� לרוב עובדי חיי�בביטוח 

ייעו0  מת�), אשר מתפקיד� לפקח על פעילות הסוכני� ובכלל זה חברהה
  והכוונה לסוכני הביטוח שתחת פיקוח�.

בענפי ביטוח כללי, העמלה לסוכני� משולמת, במרבית הענפי�, כאחוז 
חלק� מפרמיה ברוטו שנתית, כאשר מתקיימת מפרמיה נטו שנתית ו

התחשבנות ע� הסוכ� בגי� ביטולי פוליסות. שיעור העמלה נקבע בחלקו על 
פי ענפי הביטוח השוני�, לעיתי� א' בהתחשב ברווחיות תיק הביטוח של 

   .להוראות הדי� הסוכ� ובהתא�

עמלות לסוכני� משולמות בענפי ביטוח חיי�, חיסכו� ארו� טווח ובריאות, 
בשיעורי� משתני�, בכס' או בשווה כס', כאשר שיעור העמלה נקבע בחלקו 
על פי המוצר ובחלקו מותנה בהיק' התפוקה של הסוכ� ולעיתי� ג� 

 20לפרטי� בדבר תיקו�  ., ובהתא� להוראות הדי�ברווחיות תיק הביטוח שלו
ראה  לחוק קופות גמל שעניינו ביטול זיקה בי� עמלת סוכני� לדמי ניהול,

  .לעיל 7.1.3.1 סעי'

אי� תלות במי מסוכניה וכ� אי� סוכ� שהיק'  חברהנכו� למועד הדוח, ל
  בכל אחד מתחומי הפעילות. 10%עולה על  עמוהפעילות 
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        וחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווח    ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי� 7.7.1.2

  סוגי מפיצי� למוצרי� פנסיוני�: שני, קיימי� כיו�

סוכ� ביטוח או סוכ� שיווק פנסיוני (שהינו עובד הגו'  � משווק פנסיונימשווק פנסיונימשווק פנסיונימשווק פנסיוני
המוסדי) אשר הינו בעל זיקה למבטח או לכל יצר� אחר של מוצר פנסיוני, 

�עסקת הרכישה של המוצר הפנסיוני בהמש� להלי� ייעו0 אישי ב המתוו
  שקיי� ע� הלקוח.

אד� או תאגיד שאינו בעל זיקה למבטח ו/או לכל יצר� אחר  � יוע0 פנסיונייוע0 פנסיונייוע0 פנסיונייוע0 פנסיוני
של מוצר פנסיוני ואשר מציע את המוצר הפנסיוני בהמש� להלי� ייעו0 אישי 

   שקיי� ע� הלקוח.

חובה למת� ייעו0 מיטבי חלה על המשווקי� כמו ג� על היועצי� בתחו� 

)Best Advice.(  

סכו� ארו� טווח באמצעות החברה מתבססת על הפצת מוצרי ביטוח חיי� וח
סוכני הביטוח ומשווקי� פנסיוני� עובדי החברה. כמו כ� הבנקי� טר� החלו 
לעסוק בהפצת תכניות ביטוח חיי�, במובח� מהפצת� של קרנות פנסיה, 

  קופות גמל וקרנות השתלמות, כמפורט להל�. 

ת , וכ� הנחיות רגולטוריות שונות החלויצוי�, כי דרישות הרישוי וההסמכה
 על סוכני� ומשווקי� פנסיוני�, המשליכות בי� היתר, ג� על תגמול�,

, וכתוצאה מכ� על כמות רווחיות� על שלילית השפעהעשויי� לגרו� ל
מידע זה, הינו מידע צופה פני עתיד וייתכ� והערכה זו לא תתקיי� מידע זה, הינו מידע צופה פני עתיד וייתכ� והערכה זו לא תתקיי� מידע זה, הינו מידע צופה פני עתיד וייתכ� והערכה זו לא תתקיי� מידע זה, הינו מידע צופה פני עתיד וייתכ� והערכה זו לא תתקיי� הסוכני�. 

  עקב התנהגות השוק ופיתוח מוצרי� חדשי� אשר יופצו בשוק. עקב התנהגות השוק ופיתוח מוצרי� חדשי� אשר יופצו בשוק. עקב התנהגות השוק ופיתוח מוצרי� חדשי� אשר יופצו בשוק. עקב התנהגות השוק ופיתוח מוצרי� חדשי� אשר יופצו בשוק. 

"), העוסקת אורותאורותאורותאורותסוכנות אורות (להל�: " �נות ביטוח בבעלותהלחברה סוכ
בכל תחומי החיסכו� ארו� הטווח ומשמשת כסוכנות הסדר המטפלת, בי� 
היתר, במפעלי� שעובדיה� מבוטחי� בקרנות הפנסיה שבניהול מנורה 

אורות קשורה בהסכמי שיווק פנסיוני ג� ע� מבטחי� . וגמל מבטחי� פנסיה
   את מוצריה�.נוספי� ומשווקת 

באמצעות מחוזות ומער�  חברהפועלת הוחיסכו� ארו� טווח בביטוח חיי� 
מרכז  חברה. בנוס', קיי� בחברהמטה ושירות במשרדי� הראשיי� של ה

קשרי לקוחות המעניק שירות לכל פניה של לקוח באמצעות הטלפו�, 
  .חברהאו בפגישה אישית במשרדי ה חברהבאמצעות אתר האינטרנט של ה

רכיבי� עיקריי�: עמלה שוטפת, תגמול  3 �התגמול לסוכני ביטוח מורכב מ
") ופרסי� בגי� מבצעי�, ואינו זהה עמלות יעדי�עמלות יעדי�עמלות יעדי�עמלות יעדי�בגי� עמידה ביעדי מכירה ("

  בי� כל המשווקי�.

        בביטוח חיי�:בביטוח חיי�:בביטוח חיי�:בביטוח חיי�:    ההההמפרמימפרמימפרמימפרמי    הממוצעהממוצעהממוצעהממוצעעמלות עמלות עמלות עמלות ההההלהל� פרטי� לגבי שיעור להל� פרטי� לגבי שיעור להל� פרטי� לגבי שיעור להל� פרטי� לגבי שיעור 

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        
  11.3%  11.2%  9.1%  שיעור עמלות מפרמיות

  42.9%  49.8%  40.4%  שיעור עמלות מפרמיה משונתת חדשה

  

מער� סוכני הביטוח מהווה את ערו0 ההפצה העיקרי של מוצרי ביטוח חיי�. 
 10%סוכ� שהיק' ההכנסות מהפרמיות שבתיווכו עולי� על  חברהלא קיי� ב

  מהיק' הפרמיות הכולל של ענ' ביטוח חיי�.

בתחו� החיסכו� ארו� הטווח, סוכני הביטוח הרחיבו  ושחל י�לאור השינוי
ביטוח מוצרי יו� ה� משווקי� ללקוח כו ,את מגוו� המוצרי� שה� משווקי�

  וכ� מוצרי חיסכו� נוספי�. גמלוחיי�, פנסיה 

        רכב חובהרכב חובהרכב חובהרכב חובה 7.7.1.3

משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני�, לה�  חברהה
מי הביטוח בניכוי דמי�. משולמות עמלות הנקבעות בעיקר� כשיעור מד

  .שיעור העמלה משתנה מסוכ� לסוכ�
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אי� סוכ�  חברהאי� תלות במי מסוכניה וכ� ל חברהנכו� למועד הדוח, ל
   בכל אחד מתחומי הפעילות. 10%עולה על  עמושהיק' הפעילות 

יה ברוטו יה ברוטו יה ברוטו יה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמ(כולל מע"מ) מפרמ(כולל מע"מ) מפרמ(כולל מע"מ) מפרמ    הממוצעהממוצעהממוצעהממוצעלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלות להל� פרטי� לגבי שיעור העמלות להל� פרטי� לגבי שיעור העמלות להל� פרטי� לגבי שיעור העמלות 
        בתחו� פעילות רכב חובה:בתחו� פעילות רכב חובה:בתחו� פעילות רכב חובה:בתחו� פעילות רכב חובה:

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

  5.4%  5.4%  5.4%  שיעור עמלות מפרמיה ברוטו

        רכב רכושרכב רכושרכב רכושרכב רכוש 7.7.1.4

ה משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני�, לה� חברה
משולמות עמלות הנקבעות בעיקר� כשיעור מדמי הביטוח בניכוי דמי�. 

   שיעור העמלה משתנה מסוכ� לסוכ�.

אי� סוכ�  חברהאי� תלות במי מסוכניה וכ� ל חברהנכו� למועד הדוח, ל
  בכל אחד מתחומי הפעילות.  10%עולה על  עמושהיק' הפעילות 

            משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני� עצמאיי�. חברהה

(כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו     הממוצעהממוצעהממוצעהממוצע    להל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלות
        בתחו� פעילות רכב רכוש:בתחו� פעילות רכב רכוש:בתחו� פעילות רכב רכוש:בתחו� פעילות רכב רכוש:

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

  20%  19%  19%  שיעור עמלות מפרמיה ברוטו

 

        ביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחר 7.7.1.5

משווקת את פוליסות הביטוח שלה בתחו� באמצעות סוכני� לה�  החברה
   משולמות עמלות הנקבעות בעיקר� כשיעור מדמי הביטוח בניכוי דמי�.

אי� סוכ�  חברהאי� תלות במי מסוכניה וכ� ל חברהנכו� למועד הדוח, ל
  בכל אחד מתחומי הפעילות.  10%עולה על  עמושהיק' הפעילות 

(כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו     הממוצעהממוצעהממוצעהממוצע    להל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלות
        בתחו� הפעילות:בתחו� הפעילות:בתחו� הפעילות:בתחו� הפעילות:

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

  17.9%  17.0%  16.3%  שיעור עמלות ביטוח מפרמיה ברוטו

        ביטוח בריאותביטוח בריאותביטוח בריאותביטוח בריאות 7.7.1.6

באמצעות סוכני� לרוב משווקת את פוליסות הביטוח שלה בתחו�  חברהה
עצמאיי� ומשלמת לה� עמלות מכירה מסוגי� שוני� ובעיקר כשיעור מדמי 

 הביטוח מדמי 10% מעל מהווה פעילותו היק' אשר סוכ� אי� חברהלהביטוח. 
  . הפעילות בתחו�

ורי� בנוס', חלק מפוליסות ביטוח דמי מחלה משווקות למעסיקי� הקש
  .הקבוצההפנסיה של  לקר�

(כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו (כולל מע"מ) מפרמיה ברוטו     הממוצעהממוצעהממוצעהממוצע    להל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלותלהל� פרטי� לגבי שיעור העמלות
  בתחו� הפעילות:בתחו� הפעילות:בתחו� הפעילות:בתחו� הפעילות:

    2016201620162016            2015201520152015            2014201420142014        

  27.7%  29.2%  28.9%  שיעור עמלות ביטוח מפרמיה ברוטו
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            ספקי� ונותני שירותי�ספקי� ונותני שירותי�ספקי� ונותני שירותי�ספקי� ונותני שירותי� 7.8

     כלליכלליכלליכללי 7.8.1

הינ� החברה , ספקי החומרה העיקריי� של חברהה את המשמשות המידע במערכות

 לרבות, המספקת את שרתי היישומי� המרכזיי� ופלטפורמות אחסו� IBMחברת 

מפלטפורמת  נוס'מספקת חלק ה  InfiniDatחברתו ,והתאוששות לגיבוי שירותי�

  ).Storageהאחסו� (

התקשרויות ע� מספר ספקי� המתמחי� בתחומי�  חברהבתחו� שירותי המחשב, ל
, טווח ארו� וחיסכו� חיי� ביטוחי בתחו� ובפרט חברההוני� הרלבנטיי� לפעילות ש

אשר הפסקת מת� שירותי� על ידי מי מה�, א� וככל שתהא, תהיה כרוכה בהשקעת 
, באמצעות ספק חליפי חברהמשאבי� כלכליי� מסוימי� ותשומות זמ� להתארגנות ה

  אחר. 

אי� תלות בספק כלשהו, באיזה מתחומי פעילותה, למעט בכל הנוגע  לחברה
כמפורט ") סאפיינססאפיינססאפיינססאפיינסתוכנה בע"מ (להל�: " תמערכולהתקשרותה ע� חברת סאפיינס 

   .להל�

 וחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווח    חיי�חיי�חיי�חיי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח 7.8.2

סאפיינס בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מער� ביטוח  ע� התקשרה חברהה
�"), ובפרויקט לפיתוח מערכת לניהול מערטופז חיי�טופז חיי�טופז חיי�טופז חיי�"( וחיסכו� ארו� טווח חיי� 

בהמש� "). מערכת טופזמערכת טופזמערכת טופזמערכת טופזיחד, להל�: " ,") (טופז חיי� וטופז פנסיהטופז פנסיהטופז פנסיהטופז פנסיהטופז פנסיההפנסיה ("
, בהסכ� המעג� ומסדיר ההתקשרות 2011לאמור, התקשרה החברה בחודש אוקטובר 

שסופקו רבת השני� ע� סאפיינס בקשר למערכת טופז ומערכות תוכנה נוספות 
לחברה, בי� היתר, בתחו� ביטוח חיי�, פנסיה, ביטוח משנה ובריאות (להל�: 

בקשר ע� אות� מערכות לקבוצת מנורה מבטחי� ") ולשירותי� שיסופקו המערכותהמערכותהמערכותהמערכות"
  "). ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�(להל� בפסקה זו: "

ההסכ� יוצר מסגרת להמש� אספקת שירותי� שוני� לקבוצת מנורה מבטחי� בקשר 
 גרסאות אספקת, תמיכה, תקלות תיקו�, בדיקות, פיתוח שירותי ותלרבלמערכות הנ"ל, 

  .מוסכמות שנתיות עבודה לתכניות בהתא�, למערכות תחזוקה ושירותי ומהדורות

 של התקשרותה רקע על זאת, משלי� הסכ� סאפיינס ע� נחת�, 2013 ספטמבר בחודש
 נלוות ומערכות פנסיה קרנות לניהול מערכת להספקת נוס' לקוח ע� סאפיינס

המשמשות את החברה. במסגרת ההסכ� המשלי�, התחייבה סאפיינס לשל� לקבוצת 
מנורה מבטחי� תמלוגי� שוני� בהיקפי� לא מהותיי�, אשר ישולמו על פני מספר 
שני�. בנוס', הוארכה תקופת ההתקשרות שסאפיינס מחויבת אליה, ביחס לתחזוקת 

, בשינויי� 2018בדצמבר  31חות עד ליו� המערכות והמש� פיתוח� עבור החברה, לפ
"ח ש מיליוני 40 �ס� של כ לסאפיינס חברה, שילמה ה2016 בשנתמסוימי�.  מסחריי�

  .2015מיליוני ש"ח בשנת  50 � כס� של  לעומת, שוני� ותחזוקה פיתוח שירותי בגי�

        ביטוח כללי ביטוח כללי ביטוח כללי ביטוח כללי  7.8.3

 מ"בע )עידית( תוכנה פתרונות סאפיינס לבי� החברה בי� נחת�, 2016ספטמבר  בחודש
 ביטוח לניהול מערכת לאספקת הסכ� , השייכת לקבוצת סאפיינס,")עידיתעידיתעידיתעידית"להל�: (

 ההסכ�. זה בתחו� בחברה הקיימת המחשב מערכת את להחלי' שנועדה, אלמנטרי
, פיתוח, תכנו� לרבות החברה לצרכי המערכת התאמת של פרויקט כולל שנחת�
 של) אופציונאלי( ותחזוקה ותמיכה אחריות, מסירה בדיקות, התאמה, הטמעה, התקנה

 אחריות תקופת כוללת ההסכ� תקופת, הפרויקט ביצוע לתקופת מעבר. המערכת
. ובכללותה בשלמותה המערכת של הסופי הקבלה מועד לאחר חודשי� 36 שמסתיימת

 לתקופה תחזוקה שירותי מעידית להזמי� רשאית החברה, האחריות תקופת תו� לאחר
 עלויות את הכוללת, הפרויקט עלות. האחריות תקופת מתו� לפחות שני� 10 של

 סוכמה עלות, בנוס' .מיליוני ש"ח 46 �כ הינה למערכת והאחריות השירותי�, הרישוי
 עבור ומחירי� תעריפי� הוסכמו כ� .וככל ויתבקשו שנתית, א� שירותי תחזוקה

 ושירותי� נוספי� הדרכה ימי, נוספי� מוצרי�, נוספי� חות"דו, נוספי� ממשקי�

  ). מ"מע ללא הינ� ל"הנ העלויות כל( T&M בסיס על שיסופקו נוספי�
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            רכוש קבוע ומתקני�רכוש קבוע ומתקני�רכוש קבוע ומתקני�רכוש קבוע ומתקני� 7.9

ראה  )בדבר רכוש קבוע על מרכיביו השוני� (מקרקעי�, כלי רכב, מערכות מחשב לפירוט
  .לדוחות הכספיי� 6 �ו 4 י�באור

            עונתיותעונתיותעונתיותעונתיות 7.10

            וחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווח    ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי� 7.10.1

סכו� ארו� טווח לפי רבעוני� סכו� ארו� טווח לפי רבעוני� סכו� ארו� טווח לפי רבעוני� סכו� ארו� טווח לפי רבעוני� ייייהפרמיות ברוטו בתחו� ביטוח החיי� וחהפרמיות ברוטו בתחו� ביטוח החיי� וחהפרמיות ברוטו בתחו� ביטוח החיי� וחהפרמיות ברוטו בתחו� ביטוח החיי� וחלהל� התפלגות להל� התפלגות להל� התפלגות להל� התפלגות 
  (באלפי ש"ח):(באלפי ש"ח):(באלפי ש"ח):(באלפי ש"ח):

        
        2015201520152015נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת         2016201620162016נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת 

  
        %%%%        באלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"ח        %%%%        באלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"ח

  22%  519,705  21%  603,253  רבעו� ראשו�

  24%  562,614  26%  760,806  רבעו� שני

  25%  569,770  27%  784,104  רבעו� שלישי

  29%  666,154  26%  735,391  רביעירבעו� 

        100100100100%%%%        2,318,2432,318,2432,318,2432,318,243        100100100100%%%%        2,883,5542,883,5542,883,5542,883,554        סה"כסה"כסה"כסה"כ

 ביטוח כלליביטוח כלליביטוח כלליביטוח כללי 7.10.2

   הכללי לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):הכללי לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):הכללי לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):הכללי לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):    להל� התפלגות הפרמיות ברוטו במגזר הביטוחלהל� התפלגות הפרמיות ברוטו במגזר הביטוחלהל� התפלגות הפרמיות ברוטו במגזר הביטוחלהל� התפלגות הפרמיות ברוטו במגזר הביטוח

        
        2015201520152015נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת         2016201620162016נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת 

  
        %%%%        באלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"ח        %%%%        באלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"ח

  31%  695,000  32%  769,212  רבעו� ראשו�

  23%  511,916  23%  551,621  שנירבעו� 
רבעו� 
  25%  570,682  25%  593,818  שלישי

  21%  487,134  20%  471,782  רבעו� רביעי

        100100100100%%%%        2,264,7322,264,7322,264,7322,264,732        100100100100%%%%        2,386,4332,386,4332,386,4332,386,433        סה"כסה"כסה"כסה"כ

 בביטוח כללי הפרמיה הנרשמת ברבעו� הראשו� היא הגדולה ביותר, וזאת בשל נטיית�
  רכוש, חבויות ורכוש) בתחילת השנה.של עסקי� לחדש את ביטוחיה� (רכב חובה, רכב 

 של, כי בביטוח כללי מנגנו� עתודה לסיכוני� שטר� חלפו מווסת את ההשפעה יצוי�
 עונתיות המחזור על הרווח.

 בריאותבריאותבריאותבריאותביטוח ביטוח ביטוח ביטוח  7.10.3

  לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):לפי רבעוני� (באלפי ש"ח):    ,,,,בריאותבריאותבריאותבריאות    ביטוחביטוחביטוחביטוח    בתחו�בתחו�בתחו�בתחו�התפלגות הפרמיות ברוטו התפלגות הפרמיות ברוטו התפלגות הפרמיות ברוטו התפלגות הפרמיות ברוטו להל� להל� להל� להל� 

        2015201520152015נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת         2016201620162016נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת נתוני� לשנת 
        %%%%        באלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"ח        %%%%        באלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"חבאלפי ש"ח

  27%  150,069  26%  163,367  רבעו� ראשו�

  24%  130,771  23%  146,611  רבעו� שני

  25%  140,543  26%  161,583  רבעו� שלישי

  24%  135,424  25%  157,959  רבעו� רביעי

        100100100100%%%%        556,807556,807556,807556,807        100100100100%%%%        629,520629,520629,520629,520        סה"כסה"כסה"כסה"כ

השונות בי� הרבעוני� נובעת ככלל לא קיימת עונתיות בדמי הביטוח בענ' זה, אול� 
  . . . . בגבייה חודשית �שנתי ולא נרש ומעיתוי הפקת פוליסות שהינ

, כי בביטוח בריאות מנגנו� העתודה לסיכוני� שטר� חלפו מווסת את ההשפעה יצוי�
        של עונתיות המחזור על הרווח.

 תביעותתביעותתביעותתביעות 7.10.4

  לא מצאה כי מתקיימת עונתיות בכל התחומי� לעניי� תביעות. חברהיצוי�, כי ה
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        נכסי� לא מוחשיי�נכסי� לא מוחשיי�נכסי� לא מוחשיי�נכסי� לא מוחשיי� 7.11

        מאגרי מידעמאגרי מידעמאגרי מידעמאגרי מידע

, המידע מאגרי בפנקס שנרשמו, מאובטחי�, נפרדי� מידע מאגרי מספר החברה בבעלות
 הגנת חוק להוראות בהתא� והכל ,העניי� לפי, החברה וספקי עובדי, ללקוחות בעיקר הנוגעי�

  .�1981א"התשמ, הפרטיות

ישנ� מספר סימני  לקבוצת מנורה מבטחי�". מנורה מבטחי�"המותג  �משתמשת בש חברהה
"מבטחי�", "מנורה",  �וביניה� המדגמי� וסימני המסחר  ,מסחר רשומי� אצל רש� הפטנטי�

ועוד. לפרטי� בדבר , משפחה ישראלית"  �"מנורה מבטחי�", "שומרה חברה לביטוח בע"מ 
דוחות ל 4ראה באור , הסכומי� שהוכרו בגינ� כנכס בדוחות הכספיי�ו נכסי� לא מוחשיי�

  .הכספיי�

        רישיונותרישיונותרישיונותרישיונות

סוכ�, לפי העניי�, כמתחייב על פי כל  או ו/או היתרי� לפעול כמבטח רישיונות הקבוצהבידי 
מבטח ישראלי, לעסוק בענפי הביטוח  ו�רישי חברהלחוק הפיקוח בידי ה 15בהתא� לסעי'  די�.

חיי� מקי'; תאונות אישיות; מחלות ואשפוז; אחריות המעבידי�; כלי רכב המפורטי� להל�: 
רכוש (עצמי וצד ג'); מקי' לדירות ובתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית; כלי  �חובה; רכב מנועי 

ד שלישי; מטעני� טיס לרבות אחריות כלפי צד שלישי; כלי שיט לרבות אחריות כלפי צ
בהובלה; אחריות כלפי צד שלישי; אבד� רכוש; חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע 
בחקלאות; הנדסי; אחריות למוצרי� פגומי�; מת� ערבויות; סיכוני� אחרי�; והשקעות של 

   רוכשי דירות.

        מערכות מידעמערכות מידעמערכות מידעמערכות מידע

  לדוחות הכספיי�. 4 באורלפרטי� בנוגע למערכות מידע, ראה 

        משפטיי�משפטיי�משפטיי�משפטיי�הליכי� הליכי� הליכי� הליכי�  7.12

לדוחות  38, ובכלל זה תובענות ייצוגיות, ראה באור מהותיי�לתיאור הליכי� משפטיי� 
  הכספיי�.

        מימו�מימו�מימו�מימו� 7.13

, באשראי חו0 בנקאי באמצעות גיוס בשוק , מממנת את פעילותה באמצעי� עצמיי�חברהה
 24 באורהדירקטוריו� וכ� דוח ל 7לפרטי� בנושא מימו� ראה סעי'  .ההו� (סחיר ולא סחיר)

  לדוחות הכספיי�.

        מיסוימיסוימיסוימיסוי 7.14

  לדוחות הכספיי�. 21לתיאור נושא המיסוי ראה באור 
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            סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�    גורמיגורמיגורמיגורמי 7.15

קטגורית קטגורית קטגורית קטגורית 
    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

    תיאור הסיכוני�תיאור הסיכוני�תיאור הסיכוני�תיאור הסיכוני�
    דירוג הסיכו�דירוג הסיכו�דירוג הסיכו�דירוג הסיכו�

    השפעה בינוניתהשפעה בינוניתהשפעה בינוניתהשפעה בינונית    השפעה גבוהההשפעה גבוהההשפעה גבוהההשפעה גבוהה
השפעה השפעה השפעה השפעה 

    נמוכהנמוכהנמוכהנמוכה

סיכוני סיכוני סיכוני סיכוני 
    מקרומקרומקרומקרו

  שינויי� במצב המשק
X 

 סיכוני שוק
X  

 סיכוני אשראי
X  

  סיכוני נזילות
 X 

סיכוני� סיכוני� סיכוני� סיכוני� 
    ענפיי�ענפיי�ענפיי�ענפיי�

 סיכוני ביטוח:
- 

  X  סיכוני תחלואה

  סיכוני אריכות חיי�
X 

ת וחסכו� וסיכוני שימור תיק בריא
 ארו� טווח

X  

 סיכוני ביטוח אחרי�
X  

  אירועי קטסטרופה
X 

 שינויי� רגולטורי�
X  

 שינויי� בתנאי התחרות
X  

סיכוני� סיכוני� סיכוני� סיכוני� 
מיוחדי� מיוחדי� מיוחדי� מיוחדי� 

    לחברהלחברהלחברהלחברה

  משנהביטוח 
X 

  סיכוני� תפעוליי� כלליי�
X 

 תלות במערכות מידע ואבטחת מידע
X  

 הליכי� משפטיי� ותובענות ייצוגיות
X  

 מוניטי�
 X 

   לדוחות הכספיי�. 36, ראה באור חברהנושא ניהול הסיכוני� ב לתיאור

            פעולהפעולהפעולהפעולה    שיתו'שיתו'שיתו'שיתו'    והסכמיוהסכמיוהסכמיוהסכמי    מהותיי�מהותיי�מהותיי�מהותיי�    הסכמי�הסכמי�הסכמי�הסכמי� 7.16

  .לעיל 7.8.3לפרטי� בדבר הסכ� לרכישת מערכת מחשב לביטוח כללי ראה סעי'  7.16.1

  .לדוחות הכספיי� 37באור לפרטי� בדבר התקשרות ע� מנכ"ל החברה, ראה  7.16.2

        וחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווחוחיסכו� ארו� טווח    חיי�חיי�חיי�חיי�    ביטוחביטוחביטוחביטוח     7.16.3

ת מחשב (לפרטי� והסכ� ע� סאפיינס ישראל בע"מ לפיתוח מערכ חברהל 7.16.3.1
  ).לעיל 0 ראה סעי' 

הודעה מרשות השידור, בדבר זכיה  החברה קיבלה, 2016פברואר  בחודש 7.16.3.2
במכרז לרכישת פוליסות ושירותי� לתוכנית פרישה מוקדמת של עובדיה. 

כל פעמי עבור �סכו� חד לחברהבהתא� לתנאי המכרז, רשות השידור תעביר 
תשל� לפורשי� סכומי� חודשיי� במסגרת פוליסת ביטוח,  החברהפורש. 

, בתקופת המכרז, בחברהכמוסכ� בי� הצדדי�. אומד� הסכומי� שיופקדו 
מיליו�  350 �בהנחת מיצוי מלא של כמות הפורשי� הפוטנציאלית, עומד על כ

יננו ש"ח, ותלוי, בי� היתר, במספר הפורשי� בפועל. הרווח הצפוי מהעסקה א
  מהותי.
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        חובהחובהחובהחובה    רכברכברכברכב 7.16.4

        ובי� מרכז הסליקהובי� מרכז הסליקהובי� מרכז הסליקהובי� מרכז הסליקה    החברההחברההחברההחברהבי� בי� בי� בי�     הסכ�הסכ�הסכ�הסכ� 7.16.4.1

לעניי� חלוקת נטל הפיצויי� בי� מבטחי� לעיל,  3.2 בהמש� לאמור בסעי' 
שלכלי רכב שהיו מעורבי� בתאונה, ולצור� הטיפול הממוכ� בהתחשבנות בי� 
המבטחי�, מפעיל איגוד חברות הביטוח מערכת משותפת להפעלת מנגנו� 

רכז הסליקה של חברות הביטוח בע"מ (להל�: סליקה, באמצעות חברת מ
"), לחיובי� הקמי� בגי� חוק הפיצויי� וצו החצייה (המכונה: מרכז הסליקהמרכז הסליקהמרכז הסליקהמרכז הסליקה"
"). לצור� כ�, נחת� בי� חברות הביטוח ובי� מרכז  מתווה סליקה 'קל כבד'מתווה סליקה 'קל כבד'מתווה סליקה 'קל כבד'מתווה סליקה 'קל כבד'"

, הסכ� המסדיר את המתווה. למנהל מתווה 2004הסליקה החל בשנת 
א� וככל שתתעוררנה  ,בוררות לגבי מחלוקות הסליקה הוענקו ג� סמכויות

בי� המבטחי�, באשר למעורבות כלי רכב מבוטח בתאונה. למתווה האמור 
נית� פטור בתנאי� מאישור הסדר כובל על ידי הממונה על ההגבלי� 
העסקיי� (בי� היתר, כי פעילות המערכת תהיה למטרת העברת תשלומי� בי� 

ועות בצו החציה, כי המערכת תופעל מבטחי� אשר נובעי� מההוראות הקב
על גבי תשתית של חברת הסליקה ועל ידי גו' עצמאי אשר אינו אד� הקשור 
למבטחי�, אישור על העברת מידע עסקי בי� הצדדי� להסדר ועוד). תוק' 

   .2020לאוגוסט  31הפטור הוא עד ליו� 

        הסכ� ע� המוסד לביטוח לאומי בענ' רכב חובההסכ� ע� המוסד לביטוח לאומי בענ' רכב חובההסכ� ע� המוסד לביטוח לאומי בענ' רכב חובההסכ� ע� המוסד לביטוח לאומי בענ' רכב חובה 7.16.4.2

מה החברה על הסכ� ע� המוסד לביטוח לאומי הכולל חת ,2015בחודש יוני 
כללי� תנאי� ומועדי� ליישוב דרישות השיבוב שתוגשנה על ידי המוסד 

 2009לביטוח לאומי בענ' רכב חובה. תוקפו של ההסכ� הקוד� פג בשנת 
 .�  וההסכ� החדש חל ממועד תו� ההסכ� הקוד� ואיל

        רכושרכושרכושרכוש    רכברכברכברכב 7.16.5

המשפטיות בי�  ההתדיינותפניית מנהל בתי המשפט ובמגמה להקטי� את מספר  לאור
על ידי חברות  2014נוסחה בשנת  � חברות הביטוח  באיגוד החברות הביטוחחברות 
לניהול תהליכי בוררות בתביעות שיבוב בביטוח רכב רכוש,   מתווהטיוטת  הביטוח

 מחשב תוכנת באמצעות הבוררות לניהול שייקבע מנהל ע� מחייבת ולהתקשרות
 מרבית הודיעו כה עד. להסדר להצטר' הא� לבחור תוכל ביטוח חברת כל. מתאימה

 שמחלוקות הוא המתווה תוכ�להצטר' להסדר.  עקרונית הסכמה על האיגוד חברות
 בסכו� רכוש רכב בגי�) באיגוד(החברות  ביטוח חברות בי� שיבוב תביעות בנושא
 באמצעות תתבררנה אלא המשפט לבית תוגשנה לא"ח, ש 100,000 על עולה שאינו
 מרכז באמצעות מתבצעת והגבייה, מחייבת זה בהלי� הבורר החלטת. הבוררות מוסד

 .הסליקה

אישור הממונה על ההגבלי� העסקיי� למתווה האמור,  נית�, 2014במאי  4ביו� 
 מפעילע�  ההסכמי� .שני� לשלוש הוא הפטור תוק'בתנאי� שפורטו באישור. 

במרס  1נחתמו כאשר מנגנו� הבוררות נכנס לתוק' ביו�  התוכנה ומפעיל הבוררות
  . 2015ביוני  1ונית� להגיש במסגרתו תביעות החל מיו�  2015
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        החורגי� מעסקי התאגיד הרגילי�החורגי� מעסקי התאגיד הרגילי�החורגי� מעסקי התאגיד הרגילי�החורגי� מעסקי התאגיד הרגילי�אירוע או עני� אירוע או עני� אירוע או עני� אירוע או עני�  .8

  .(ג) 7.1.5.1 �ו 3.1 סעי' לפרטי� בדבר רפורמה בביטוח רכב חובה ראה  8.1

 36 לעיל, וכ� באור 7.1.4.1  סעי' לפרטי� בדבר שינוי בריבית היוו� קצבאות ביטוח לאומי ראה 8.2
  בדוחות הכספיי�.

        היבטי ממשל תאגידיהיבטי ממשל תאגידיהיבטי ממשל תאגידיהיבטי ממשל תאגידי .9

  :, כלהל�בחברההתאגידי  יבטי הממשלהלחלק זה מתייחס 

        דירקטורי� חיצוניי�דירקטורי� חיצוניי�דירקטורי� חיצוניי�דירקטורי� חיצוניי� 9.1

חוק החברות ותקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח) (דירקטוריו�  בהתא� להוראות
, נכו� למועד הדוח, מכהני� במנורה מבטחי� ביטוח שלושה �2007וועדותיו), תשס"ז

  � דירקטורי� חיצוניי�, מתו� שבעה דירקטורי� מכהני�, כלהל� 

), בעל 3.10.2014יה ביו� (מונה לכהונה שנ 3.10.2011ה"ה חיי� אהרו�, מכה� כדח"צ החל מיו� 
  כשירות מקצועית. מכה� כיו"ר ועדת ביקורת.

(מונה לכהונה שניה ביו�  24.06.2013ה"ה יחזקאל (חזי) צאיג, מכה� כדח"צ החל מיו� 
), בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. מכה� כחבר ועדת ביקורת, ועדת מאז� וועדת 24.06.2016

  רו").השקעות שאינ� תלויות תשואה ("נוסט

, בעלת מומחיות חשבונאית 01.04.2015ה"ה יוכבד (יוכי) דביר, מכהנת כדח"צית החל מיו� 
 ופיננסית. מכהנת כיו"ר ועדת מאז� וכחברה ועדת ביקורת. 

 מבקרת פני� מבקרת פני� מבקרת פני� מבקרת פני�  9.2

            תתתתהפנימיהפנימיהפנימיהפנימי    תתתתפרטי המבקרפרטי המבקרפרטי המבקרפרטי המבקר 9.2.1

 ועדת המלצת פי ועלבאישור ( החברה דירקטוריו� אישר, 2013 בינואר 28 ביו�
 למבקרת, ח"רו, הירשמ� אתי ה"ה של מינויה את) 2013בינואר  20מיו�  הביקורת

 1 מיו� החל בתוק', מבטחי� הת מנורבקבוצ נוספות בנות ובחברות בחברה פנימית
 של הרלבנטיי� וניסיונה כישוריה, הכשרתה על, היתר בי�, בהתבסס וזאת, 2013 במרס

 של הפעילות והיק' באופי בהתחשב, התפקיד דרישות את התואמי� ,הירשמ�' הגב
  .שלה הבנות והחברות החברה

, הפנימית הביקורת לחוק) א(3 בסעי' הקבועי� התנאי� בכל עמדה הפנימית המבקרת
 לחוק) ב(146 סעי' בהוראות וכ� האמור לחוק 8 סעי' ובהוראות �1992ב"התשנ

   .החברות

 בתקופה, החזיקה לא או/ו מחזיקה איננה הפנימית המבקרת, החברה ידיעת למיטב
, וכ� אי� לה קשרי� עסקיי� אליה קשור גו' של או החברה של ער� בניירות, הרלבנטית

  .מהותיי� ע� החברה או ע� גו' קשור אליה

כמו כ�, המבקרת הפנימית הינה מבקרת בחברות נוספות בקבוצה: מנורה מבטחי� 
, "מבע נאמנות קרנות מבטחי�החזקות בע"מ, מנורה מבטחי� פיננסי� בע"מ, מנורה 

מנורה מבטחי� ניהול תיקי השקעות בע"מ, מנורה מבטחי� חיתו� וניהול בע"מ מנורה 
  מבטחי� נדל"� בע"מ, מנורה גיוס הו� בע"מ וחברות נוספות בקבוצה.

            תתתתהפנימיהפנימיהפנימיהפנימי    תתתתזהות הממונה על המבקרזהות הממונה על המבקרזהות הממונה על המבקרזהות הממונה על המבקר 9.2.2

  הינו יו"ר הדירקטוריו�. תהפנימי תהממונה הארגוני על המבקר

        תכנית עבודהתכנית עבודהתכנית עבודהתכנית עבודה 9.2.3

וכ�  2016תכנית העבודה של הביקורת הפנימית הינה רב שנתית. תכנית העבודה לשנת 
, בחברה, הסתמכה על סקר סיכוני� שנער� 2019עד 2016התכנית הרב שנתית לשני� 

ע� גורמי� פנימיי�  תהמבקר מהעל ידי גור� מקצועי וכ� על סמ� התייעצויות שקיי
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ור ועדת הביקורת, תו� התחשבות בצרכי� וחיצוניי�, לרבות רואה חשבו� מבקר ובאיש
הוק. תכנית הביקורת מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לביצוע �ובאילוצי� אד

  הוק. �שינויי� לא מהותיי� בתכנית בהתחשב בצרכי� אד

 בסעי'בתקופת הדיווח בוצעו בחברה מספר עסקאות מהותיות, כמפורט, בי� היתר,  
יי� ביקורת בדבר הליכי אישור וביצוע עסקאות אלו, מבקרת לדוח הדירקטוריו�. לענ 1.2

הפני� קובעת במסגרת תכנית העבודה שלה ויעדיה את מועדי ביצוע הביקורת על 
  עסקאות מהותיות כאמור. 

            היק' הביקורת הפנימיתהיק' הביקורת הפנימיתהיק' הביקורת הפנימיתהיק' הביקורת הפנימית 9.2.4

 כאמורנקבע  ,ובתאגידי� מוחזקי� בחברהלפי מספר שעות  ,היק' פעילות הביקורת
 ובאילוצי� בצרכי�התחשבות  תו�בהתבסס על סקרי סיכוני� או על הערכת סיכוני�, 

שעות בוצעו  510מתוכ�, , 2016 לשנת קבוצהב ביקורת שעות 15,567כלהל�: הוק, � אד
 �בכ קטנה, ת מנורה מבטחי�קבוצ ברמת, הפנימית הביקורת עבודת היק' .חו0 במיקור

 שאושרה הביקורת לתכנית בהתא� זאת, האחרונה הדיווח לתקופת ביחס, 1.9%
יצוי�, כי במהל� ביצוע עבודתה, מבקרת  "ל.הנ הסיכוני� סקרי על בהתבסס כאמור

  הפני� אינה מסתייעת בגורמי� אחרי� בחברה. 

            עריכת הביקורתעריכת הביקורתעריכת הביקורתעריכת הביקורת 9.2.5

הביקורת מבוצעת ונערכת על פי התקני� המקצועיי� ובהתא� להנחיות מקצועיות של 

 � ישראל  IIA) אשר אומצו על ידי IIAהמבקרי� הפנימיי� (הלשכה הבינלאומית של 
איגוד המבקרי� הפנימיי� בישראל, וכ� בהתא� להוראות הדי� הרלבנטיות לכל חברה 

באמצעות ועדת הביקורת, מפקח על עבודת �, בקבוצה, לפי העניי�. יו"ר הדירקטוריו
י� האמורי�, . בכדי לוודא את העמידה בתקני� המקצועיבחברה המבקרת הפנימית

עורכת החברה, מדי מספר שני�, ביקורת חיצונית על פעילות הביקורת הפנימית 
   באמצעות גור� מקצועי חיצוני. 

, קיי� דירקטוריו� החברה דיו� ללא נוכחות ההנהלה, ובו נמסרה, 2016בדצמבר  28ביו� 
בי� היתר, עמדתה של המבקרת הפנימית בקשר למשאבי� המוקצי� לה ושיתו' 

עולה אותו היא מקבלת מהחברה. במסגרת דיו� זה ציי� יו"ר ועדת הביקורת את הפ
  שביעות רצונה של הועדה מעבודת המבקרת. 

            גישה למידעגישה למידעגישה למידעגישה למידע 9.2.6

ולשאר המבקרי� במער� הביקורת בקבוצה, גישה חופשית לכל  תהפנימי תלמבקר
מקור מידע, לרבות למסמכי�, למאגר רגיל או ממוחשב ולנתוני� כספיי�. האמור 

  הפני�.  תמבקר נתמכה �בפסקה זו מתקיי� ג� לגבי החברות בנות של החברה בה

        תתתתהפנימיהפנימיהפנימיהפנימי    תתתתדי� וחשבו� המבקרדי� וחשבו� המבקרדי� וחשבו� המבקרדי� וחשבו� המבקר 9.2.7

מוגשי� בכתב, לאחר שמתקיימי� דיוני� ע�  תהפנימי תדוחות הביקורת של המבקר
המבוקרי� על טיוטות דוחות הביקורת. הדוחות מובאי� לעיו� יו"ר הדירקטוריו� 

לדיו� בוועדת הביקורת. בנוס', מוגשי� לוועדת הביקורת  מובאי�המנכ"ל ולאחר מכ� ו
  שעלו בדוחות הביקורת הקודמי�.  תדוחות מעקב אחר ביצוע המלצות המבקר

� במועדי�, החברה של הביקורת ועדת של ישיבות 14 התקיימו ,הדוח תקופת במהל
; 31.07.16; 03.07.16; 05.06.16; 26.05.16; 21.04.16; 29.03.16; 28.02.16; 24.01.16: הבאי�

  .25.12.16 � ו; 04.12.16; 24.11.16; 06.10.16 ;26.09.16 ;04.09.16

            יתיתיתיתהפנימהפנימהפנימהפנימ    תתתתהערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקרהערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקרהערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקרהערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקר 9.2.8

 ודוחות ייעודית פנימית ביקורת פעילות מתקיימתובחברות הבנות שלה  בחברה
או בדירקטוריו�, בהתא� למבנה  תאגידי� אות� של ביקורת בוועדות נדוני� הביקורת
 תמבקרהאת הסברי  ולפני �לאחר שרש הדירקטוריו�, האמור רקע על. התאגיד

לגבי תכנית העבודה והתאמתה להוראות הדי�, תו� התייחסות לנתוני� לגבי  מיתהפני
היחס בי� פעילות ביקורת הפני� באמצעות עובדי המער� לבי� פעילות באמצעות 

כי  וע לגבי עובדי המער� בקבוצה ונתוני רקע נוספי�, הניח דעתמיקור חו0, וכ� מיד
בידי הביקורת הפנימית המשאבי� והכלי� הנחוצי� לצור� מילוי תפקידה, בשי� לב, 

  בי� השאר, לצרכיה המיוחדי� של החברה, לגודלה ומורכבות פעילותה.
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 תהמבקרלהערכת הדירקטוריו�, היק', אופי, רציפות הפעילות ותכנית העבודה של 
סבירי� בנסיבות העניי�, ויש בה� כדי להגשי� את מטרות הביקורת הפנימית  תהפנימי

 הביקורת פעילות של תלויה בלתי הערכה בוצעה ,2012 בשנת כי, יצוי�, בנוס'בקבוצה. 
, צוי�, כי הביקורת להערכה בהתא�. המקצועיי� לתקני� בהתא� וזאת הפנימית

מבוצעת ברמה מקצועית גבוהה ועל פי הסטנדרטי� המקצועיי�  בקבוצההפנימית 
  המקובלי�.

            תגמולתגמולתגמולתגמול 9.2.9

 מלאה במשרה הקבוצה כעובדת אישי עבודה הסכ� פי�על מועסקת, הירשמ�"ה ה
 והכל, יעדי� תלוי מענק וכ� כמקובל ונלוות סוציאליות, הפרשות חודשי שכר ומקבלת

הדוח  בשנתהפני�  מבקרתשל  התגמול עלותבמסגרת מדיניות התגמול של החברה, 
 תהמבקר תגמול כי סבור החברה דירקטוריו� אלפי ש"ח. �781 כעמדה על ס� של 

 דעתה שיקול על להשפיע כדי בו היה ולא הדיותפק הפעילות היק' את הל� תהפנימי
  .המקצועי

        ואה חשבו� מבקר ואה חשבו� מבקר ואה חשבו� מבקר ואה חשבו� מבקר רררר 9.3

רואי חשבו�, המכהני�  רואי החשבו� המבקרי� של החברה, הינ� קוסט פורר גבאי את קסירר
שות' כ ציו��טל חירו"ח  משמש ,2015בינואר  1החל מיו� . 1999בתפקיד� החל משנת 

  .על הביקורת בחברה האחראי

        שכר באלפי ש"ח (לא כולל מע"מ):שכר באלפי ש"ח (לא כולל מע"מ):שכר באלפי ש"ח (לא כולל מע"מ):שכר באלפי ש"ח (לא כולל מע"מ):

  
        2016201620162016לשנת לשנת לשנת לשנת 

  
        2015201520152015לשנת לשנת לשנת לשנת 

  

        

        ביקורתביקורתביקורתביקורת
ושירותי ושירותי ושירותי ושירותי     

        מס*מס*מס*מס*

        שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�
        סה"כסה"כסה"כסה"כ        אחרי� **אחרי� **אחרי� **אחרי� **    

        ביקורתביקורתביקורתביקורת
ושירותי ושירותי ושירותי ושירותי     

        מס*מס*מס*מס*

        שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�
        סה"כסה"כסה"כסה"כ        אחרי� **אחרי� **אחרי� **אחרי� **    

  3,603  1,094  2,509  3,666  1,137  2,529  החברה
  30  �  30  30  �  30  חברות אחרות

        3,6333,6333,6333,633        1,0941,0941,0941,094        2,5392,5392,5392,539        3,6963,6963,6963,696        1,1371,1371,1371,137        2,5592,5592,5592,559        סה"כסה"כסה"כסה"כ

        היק' שעות עבודה:היק' שעות עבודה:היק' שעות עבודה:היק' שעות עבודה:

        2016201620162016לשנת לשנת לשנת לשנת 
  

        2015201520152015לשנת לשנת לשנת לשנת 
  

        ביקורתביקורתביקורתביקורת    
ושירותי ושירותי ושירותי ושירותי     

        מס*מס*מס*מס*

        שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�
        סה"כסה"כסה"כסה"כ        אחרי� **אחרי� **אחרי� **אחרי� **    

        ביקורתביקורתביקורתביקורת
ושירותי ושירותי ושירותי ושירותי     

        מס*מס*מס*מס*

        שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�
        סה"כסה"כסה"כסה"כ        אחרי� **אחרי� **אחרי� **אחרי� **    

  16,064  4,034  12,030  16,850  4,391  12,459   החברה
  140  �  140  140  �  140   חברות אחרות

        16,20416,20416,20416,204        4,0344,0344,0344,034        12,17012,17012,17012,170        16,99016,99016,99016,990        4,3914,3914,3914,391        12,59912,59912,59912,599            סה"כסה"כסה"כסה"כ

  .404SOX* כולל ביקורת 

לייעו0 אקטוארי, שירותי מיסוי, סקר סיכוני� בעיקר **שכר בגי� שירותי� אחרי� מתייחס 
  וייעו0 בנושא ענ"א.

נקבע על ידי הנהלת החברה באישור  ,רואי החשבו� בגי� שירותי ביקורת שכר הטרחה של
הדירקטוריו� וזאת לאחר משא ומת� בהתבסס, בי� היתר, על תערי' מקובל עבור ביקורת 
בתאגידי� שפעילות� מחייבת מומחיות והבנה מעמיקי� בסביבה החשבונאית והעסקית 

   הרלבנטיי�.

            הכספיהכספיהכספיהכספי    הדיווחהדיווחהדיווחהדיווח    עלעלעלעל    נימיתנימיתנימיתנימיתפפפפ    ובקרהובקרהובקרהובקרה    הגילויהגילויהגילויהגילוי    לגבילגבילגבילגבי    ונהלי�ונהלי�ונהלי�ונהלי�    בקרותבקרותבקרותבקרות 9.4

-Sarbanes"חוק ל �404 ו 302בהתא� להוראות הממונה, החברה מיישמת את הוראות סעיפי� 

Oxley" שעניינו ),2010�9�7(מס'  חוזר הממונהפרס� , 2010הברית. בנובמבר �שנחקק בארצות 
הצהרות, דוחות וגילויי�", אשר הסדיר את נוסח ההצהרות  � כספי דיווח על פנימית"בקרה 

ומתכונת הגילוי וכ� קבע את נוסח חוות דעת רואה החשבו� המבקר ודוח הדירקטוריו� 
  וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי.

"ל הכספי�, יחתמו כל אחד בנפרד על הצהרה וסמנכהמנכ"ל , קובעות כי 302הוראות סעי' 
קיו� ההלי� הנדרש על פי ההנחיות האמורות,  לצור�. והנהלי� לגבי הגילוי בקרותנושא ב



  

 93 �א 

דיוני� בהשתתפות וקיו� ביצעה החברה, בי� היתר, בחינה של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי 
  . השותפי� להכנת הדוחות הכספיי� הגורמי�

 אחריות" ) שעניינו2009�9�10(מס'  הממונה לחוזר בהתא�מיושמות  404 סעי' הוראות
פי החוזר, על גופי� מוסדיי� כהגדרת�  על ."הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה

 וקרנות גמל קופות לרבות, �1981"אהתשמפיננסיי� (ביטוח),  שירותי�בחוק הפיקוח על 
 ונהלי מער� של ולתחזוקה להקמה ההנהלה אחריות בדבר הצהרה השנתי בדוח לכלול, פנסיה
 המער� יעילות לגבי הכספי� שנת לתו� הערכה וכ� הכספי הדיווח על נאותי� פנימית בקרה
 המבקר החשבו� רואה על, בנוס'. הכספי הדיווח על המוסדי הגו' של הפנימית הבקרה ונהלי

  . הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי דעת חוות להמציא המוסדי הגו' של

, COSO � ההבקרה הפנימית של  מודול את החברה אימצה, 404 סעי' הוראות יישו�במסגרת 
 הבקרה אפקטיביות הערכת. הפנימית הבקרה להערכת ומוכרת מוגדרת מסגרת המהווה

 Entity Level( הארגו� ברמת בקרות: הבאי� הבקרה רכיבי את כללה, כאמור הפנימית

Controls ;(על בקרות � המידע מערכות על כלליות בקרות; וסגירת� הדוחות עריכת תהלי

)ITGC (בי�, החברה ביצעה, זאת. במסגרת הכספי לדיווח הרלוונטיי� תהליכי� על ובקרות 
החשבונות, התהליכי� העסקיי� ומערכות המידע  זיהוי: הבאי� העבודה תהלכי את, היתר

 לדיווח הקשורי� הסיכוני�, תיעוד התהליכי� והערכת (Scoping)המהותיי� לדיווח הכספי 
וניתוח  סיכוני� אות� את לצמצ� או למנוע שמטרת� הבקרות קביעת, נאות ולגילוי הכספי

תהליכי עבודה לניטור שוט' של  המיסד חברהפערי בקרה וקביעת תכניות עבודה לסגירת�. ה
הבקרות שנקבעו כאמור בכדי לוודא המש� אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

  והגילוי. 

לאמור, לא נתגלו "חולשות מהותיות" כהגדרת� בחוזר. יחד ע� זאת, החברה פעלה  בהתא�
עבודה רב שנתית, לתיקו� וצמצו� מספר ליקויי�  כניתתוממשיכה לפעול במסגרת 

, הנוגעי� בעיקר לתחו� בקרות המחשב הכלליות ולחלק מתהליכי בחברהמשמעותיי� 
עת בקרות מפצות רלבנטיות, הסדרת העבודה והמיכו� בתחו� אקטואריה, תו� המש� הטמ

 המאז� לוועדת כנדרש דווחו כאמור אלו ליקויי�תהליכי עבודה ושיפור הבקרות הממוכנות. 
 .החברה ולדירקטוריו�

            הגילויהגילויהגילויהגילוי    לגבילגבילגבילגבי    ונהלי�ונהלי�ונהלי�ונהלי�    בקרותבקרותבקרותבקרות

לתו� התקופה המכוסה  והעריכבשיתו' ע� המנכ"ל ומנהל אג' הכספי�, , החברההנהלת 
. על בסיס הערכה זו, החברה של הגילויהבקרות והנהלי� לגבי  אפקטיביותבדוח זה, את 

של כי לתו� תקופה זו, הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי  הסיקו הכספי�אג'  מנהלו מנכ"לה
 תנדרש שהחברהעל מנת לרשו�, לעבד, לסכ� ולדווח על המידע  אפקטיביותהינ�  החברה

ובמועד שנקבע  ממונההווח של לגלות בדוח השנתי בהתא� להוראות הדי� והוראות הדי
  בהוראות אלו.

  ייייכספכספכספכספ    דיווחדיווחדיווחדיווח    עלעלעלעל    פנימיתפנימיתפנימיתפנימית    בקרהבקרהבקרהבקרה

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של 2016בדצמבר  31בתקופת הדוח, המסתיימת ביו� 
אשר השפיע באופ� מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, על  ,על דיווח כספי החברה

  דיווח כספי.על אות� גופי� הבקרה הפנימית של 

                Solvency II היערכות ליישו� משטר כושר הפירעו� לפי הדירקטיבההיערכות ליישו� משטר כושר הפירעו� לפי הדירקטיבההיערכות ליישו� משטר כושר הפירעו� לפי הדירקטיבההיערכות ליישו� משטר כושר הפירעו� לפי הדירקטיבה 9.5

  Solvency IIבדבר היערכות ליישו� משטר כושר הפירעו� לפי הדירקטיבה  לפרטי�

 לדוחות הכספיי�.  15ראה באור 

  

  

        קלמ�קלמ�קלמ�קלמ�    אריאריאריארי
 יו"ר דירקטוריו�יו"ר דירקטוריו�יו"ר דירקטוריו�יו"ר דירקטוריו�

        מוטי רוז�מוטי רוז�מוטי רוז�מוטי רוז� 
 מנהל כללימנהל כללימנהל כללימנהל כללי
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 מ"בע ביטוח מבטחים מנורה

 2116 לשנת הדירקטוריון דוח

של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ סוקר את השינויים העיקריים בפעילות  שלהלןדוח הדירקטוריון 
. הדוח נערך "(הדוח תקופת)להלן: " 2116בדצמבר  31סתיימה ביום הלתקופה ש"( החברה)להלן: "

 .1998-בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח

 חוק" :)להלן 1981-החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון "( ולתקנות וצווים שהוצאו מכוחו, וכן להנחיות הפיקוח
. התקנות כוללות הוראות בדבר ניהול עסקים של חברות ביטוח וביניהן תקנות ההון "(מונההמ)להלן: "

העצמי המינימאלי הנדרש מחברות ביטוח, תקנות ההשקעה, תקנות בדבר החזקת עתודות ביטוח 
יעות תלויות ודרכי חישובן, תקנות בדבר תוכנם, פרטיהם והעקרונות החשבונאיים לעריכתם של ותב

 הדוחות הכספיים השנתיים והביניים והוראות שהוצאו מכח התקנות הנ"ל.

דוח הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי על כל חלקיו, ויש לקרוא את הדוח התקופתי 
 כולו כמקשה אחת.

 המבטח והסביבה העסקית תיאור .1

  כללי 1.1

 מנורההחברה הינה חברה פרטית בשליטה מלאה של מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן: "
"( שהינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל החזקות מבטחים
ניידן ומבטחים החזקות הינם פלמס אסטבלישמנט מנורה של  העיקריים יהמניותבעלי אביב. 

עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ,  בנאמנות)תאגידים זרים( המוחזקים אסטבלישמנט 
יו"ר דירקטוריון . מנורה מבטחים החזקותממניות  61.86% -והמחזיקים ביחד בכבהתאמה, 

החברה, מר ארי קלמן, המכהן גם כמנכ"ל מנורה מבטחים החזקות מחזיק, באמצעות החברה 
ממניות מנורה מבטחים החזקות. יתרת מניות  2.72% -ן למועד הדוח, בכלנאמנות עובדים, נכו

 מוחזקת בידי הציבור. ,מנורה מבטחים החזקות

 תחומי פעילותה של החברה 1.1

ביטוח חיים וחסכון נכון למועד הדוח, החברה עוסקת, בכל ענפי הביטוח העיקריים, ובכלל זה 
ורכוש( וביטוח כללי אחר( וביטוח בריאות. , ביטוח כללי )הכולל ביטוח רכב )חובה ארוך טווח

 ( בע"מ.2112בנוסף, מחזיקה החברה בסוכנות הביטוח אורות סוכנות לביטוח חיים )

 .התאגידבפרק תיאור עסקי  1.1 סעיףראה  החברהלתיאור תחומי הפעילות של 

 בתקופת הדוח התאגיד עסקי אודות עיקריים שינויים .1

 גיוס הון משני בחברה 1.1

 שאינם שלישיים צדדים, מוסדיים גופים שני עםהחברה  התקשרה, 2116, במברבנו 29 ביום
 111 של סך לחברה תעמיד המלווה לפיו, בהסכם"(, המלווה)להלן: " מנורה לקבוצת קשורים
 של מורכב משני כהון הוכרה שתמורתו נדחה התחייבות כתב כנגד"(, הקרן"להלן: "ח )ש מיליון
 ממונה.ה מאת שהתקבל לאישור בהתאם החברה

זכות לפדיון לחברה , כאשר 2132ביולי  1ההתחייבות הנדחה ייפרע בתשלום אחד ביום  כתב
. היתרה הבלתי 2131ביולי  1מוקדם באופן שהמועד הראשון לפדיון מוקדם יהיה ביום 
. ככל שהחברה לא תנצל 2.78%-מסולקת של הקרן תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ

 והריבית הקרן. 1.92%את זכותה לפדיון מוקדם, תשולם תוספת ריבית למלווה בשיעור של 
כמו כן, תתכן דחיית תשלום הקרן ו/או הריבית בהתקיים  .המדד עלייתל צמודות תהיינה

 נסיבות משהות. 
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 דירוג  1.1

"(, על דירוג כתב ההתחייבות מידרוג, הודיעה מידרוג בע"מ )להלן: "2116בחודש נובמבר 
באופק יציב. כמו כן, באותו מועד  A1לעיל, בדירוג  2.1 הנדחה של החברה, כמפורט בסעיף 

באופק יציב והותרת דירוג  Aa2וג על הותרת הדירוג של החברה, בדירוג של הודיעה מידר
 אגרות החוב הקיימים של החברה הבת על כנם. 

 מערכת מחשב ביטוח כללי 1.1

לדוח תיאור עסקי  7.8.3לפרטים בדבר הסכם לרכישת מערכת מחשב לביטוח כללי ראה סעיף 
 התאגיד.

 תגמול מדיניות 1.2

שעיקרם התאמות להנחיות הממונה, ראה , התגמול בחברה מדיניותשינוים בלפרטים בדבר 
 לדוחות הכספיים.  37באור 

 גמול בכירים 1.2

החברה מתחשבת, בין היתר, במגבלות קוגנטיות הקבועות  שלמדיניות התגמול העדכנית 
מנכ"ל כ גם המכהן, החברהתגמול, כפי שיהיה מעת לעת. יצוין, כי יו"ר דירקטוריון הבחוק 

באוגוסט  27, יהא זכאי לתנאי הכהונה שנקבעו בהסכם העסקתו מיום החזקותבטחים מנורה מ
כפוף למגבלות הקבועות בחוק התגמול, וזאת כל עוד לא יובא עדכון תנאי ההסכם ב, 2113

מגבלות  -לאישור בהתאם ובכפוף להוראות חוק התגמול. לעניין זה, "מגבלות קוגנטיות" 
כדין בהתאם להוראות חוק התגמול. כן הובהר במסגרת ותקרות תגמול שלא ניתן לאשרן 

מדיניות התגמול, כי אם וככל שסך התגמול הכולל )בהתאם למדיניות התגמול ותכנית 
המענקים כפי שתהיה מעת לעת(, ובכלל זה בהתאם להסכמים קיימים, יעלה על המגבלות 

תנה תחילה, אם וככל הקוגנטיות, יופעל מנגנון "קטימה" של מרכיבי תגמול עודף ו/או מש
, חברההחברה, כמו גם למנהלים נוספים ב דירקטוריון"ר ליו, נשלחה הודעה בהתאםשקיימים. 

כי לאור העובדה שהסכם ההעסקה הקיים עימם שבתוקף יכול שיחרוג, בנסיבות מסוימות, 
)א( לחוק התגמול, יופעל, בנסיבות 2מהתקרה האפקטיבית של התגמול הכולל הקבועה בסעיף 

אמור, מנגנון "קטימה" כך שהתגמול המשתלם להם, החל ממועד כניסת חוק התגמול לתוקף כ
 מוסדיים גופיםתחולת חוזר  ולאור, נוסף"(, לא יעלה על התקרה האמורה. בהקובע המועד)"

, לא יוכל מבטח 2117", לפיו החל מחודש ינואר מוסדיים בגופים תגמול מדיניות, "2112-9-2
, בחודש אישרוהול בבעלות נושא משרה בו, אלא בהסכם העסקה ישיר, להתקשר עם חברת ני

 החברה"ל מנכ עם ישיר, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הסכם התקשרות 2116 נובמבר
 המכהן"ל המנכעם  התקשרות הינו החדש ההעסקה הסכם"(. הסכם ההעסקה החדש)להלן: "

דומים בעיקרם לתנאי הסכם  החדש ההעסקה הסכם תנאיבתוקף מהמועד הקובע, כאשר 
, תוך החלת המגבלות החדש ההעסקההניהול שהיה בתוקף עובר להתקשרות בהסכם 

" חשבון גמר" ביצוע ולאחר, החברה של התגמול למדיניות ובהתאם, התגמולהקבועות בחוק 
ביצעה בדיקה לגבי התחייבויותיה  החברה. יצוין, כי הקובע למועד עד, הניהול הסכםפי -על

בגין הסכמי העסקה שלה עובר לכניסת חוק התגמול לתוקף, ובהתאם הפרישה, ככל שהדבר 
 נדרש. 

 שנת בגין למענק הפרשים בחברה משרה נושאי ולמספר"ל למנכ אושרו, 2116 יולי בחודש
 קבוצות לתוצאות השוואתיים פרמטרים על ובהתבסס התגמול למדיניות בהתאם זאת, 2112

, חברות אותן של הכספיים הדוחות במסגרת, פורסמו אשר תוצאות, האחרות הגדולות הביטוח
 בדוח כאומדן שנכללו הסכומים בין מהותיים שינויים חלו לא. 2116 שנת של הראשון לרבעון

 .כאמור הסופיים הסכומים לבין התקופתי

 סיווג דירקטורים כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 1.2

, החליט דירקטוריון החברה, למען הסדר הטוב, לקבוע כי ה"ה מילוא שלמה, 2116ביולי  6ביום 
ערן גריפל, אורלי ירקוני, חזי )יחזקאל( צאיג, יוכבד )יוכי( דביר, וארי קלמן, הינם דירקטורים 

ג לחוק הפיקוח על שירותים 21בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות סעיף 
, לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות 1981-ים )ביטוח(, התשמ"אפיננסי

 .2112-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
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 קשורה לחברה הלוואה 1.2

 .הכספיים לדוחות 7 באור ראה הקשור לחברה ההלווא העמדת בדבר לפרטים

 אסיפות כלליות  1.2

ראה  ,בחברה אסיפות כלליות מיוחדות שהתקיימות ושנתית לרבלפרטים בדבר אסיפה כללית 
 בדוח פרטים נוספים. 17 סעיף

 דירקטוריון ונושאי משרה בכירה 1.2

 נובמבר, סיים ה"ה דורון צור את כהונתו כחבר ועדת השקעות. בחודש 2116בחודש אוקטובר 
 .טהורי דן"ה ה של מינויו את החברה דירקטוריון אישר, 2116

 ., סיימה ה"ה אלה רובינק את כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה2116בחודש יולי 

חידוש מינויו של ה"ה יחזקאל )חזי(  את, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2116בחודש יוני 
( בחברה, לתקופת כהונה שניה של שלוש שנים, שתחילתה צאיג, כדירקטור חיצוני )דח"צ

במועד אישור מינויו על ידי האסיפה. יצוין, כי דירקטוריון החברה סיווג את ה"ה צאיג, 
 כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

, סיים ה"ה ד"ר אברהם לוונגליק את כהונתו כאקטואר ראשי בחברה, 2116 יוניבחודש 
 ה"ה דן בר און. ובמקומו מונה

, 2116 מאי בחודש. השקעות ועדת כחבר כהונתו את גבע אמיר ה"ה סיים, 2116 אפריל בחודש
 .ששון רמי ה"ה במקומו מונה

 , מונתה ה"ה קטי רזניק כאקטוארית ממונה בתחום הבריאות. 2116בחודש אפריל 

 פורשי רשות השידור -זכיה במכרז  1.12

ישת פוליסות ושירותים לתכנית פרישה של רשות במכרז לרכ החברהלפרטים בדבר זכיית 
 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 7.16השידור, ראה סעיף 

 ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי 1.11

 וינוגרד, אליהו ר"ד בדימוס השופט בראשות משרדית בין ועדה מונתה ,2112 בחודש יוני
 פגיעה בגין גמלאות להיוון המשמשת הריבית ושיעור החיים תוחלת טבלאות לבחינת תיקון
, פורסמו 2116בחודש מרס  .1978 -הלאומי )היוון( התשל"ח הביטוח תקנות פי בעבודה על

א 2.2לדוח תיאור עסקי התאגיד, סעיף  7.1.2.1, סעיף לפרטים נוספים ראה הועדה. המלצות
 לדוחות הכספיים. 12 באור להלן, וכן

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 1.11

 באורראה  ,2116אוגוסט  התקשרות בפוליסת דירקטורים ונושאי משרה מחודשלפרטים בדבר 
  לדוחות הכספיים. 12

 התארגנות עובדי החברה 1.11

  לדוח תיאור עסקי התאגיד. 7.6.9ראה סעיף  החברהלפרטים בדבר התארגנות עובדי  

 הליכים משפטיים 1.12

לעניין התפתחויות בדבר חשיפה לתובענות ייצוגיות ולאישור תובענות שהוגשו כנגד החברה 
לדוחות  12ו/או החברות המאוחדות שלה, כייצוגיות ותביעות תלויות נוספות, ראה באור 

 הכספיים. 

    סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד 1.12
 ו כלכליתהתפתחויות בסביבה המאקר -וק ההון ש 1.12.1

, שעיקרה בתחום הפיננסי, מושפעת מרמת הפעילות הכלכלית במשק החברהפעילות 
  בכלל ובשוק ההון בפרט, וכן מהשפעות מאקרו כלכליות עולמיות כמפורט להלן.
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  1.12.1

האינדיקטורים לפעילות הריאלית שנוספו במהלך החודשים האחרונים מעידים כי 
צמח המשק הישראלי בשיעור של  2116המשק מוסיף לצמוח בקצב נאה, כאשר בשנת 

)בחישוב שנתי, במחירים קבועים ולאחר השפעות עונתיות(, תוך שהצמיחה  2% -כ
אשונים של הרבעון הרביעי של נסמכת על גידול ברוב מרכיבי התוצר כשאינדיקטורים ר

 , הצביעו על מגמת האצה בצמיחה. 2116שנת 

בשוק העבודה נמשכת תמונה חיובית מאוד של גידול בתעסוקה ובשכר כאשר האבטלה 
בסוף חודש דצמבר  2.3% -במשק הישראלי עמדה על שיעור מנוכה עונתיות, של כ

במשק, היו גבוהים נומינלית . תקבולי מס הבריאות שמהווים אומדן לגידול השכר 2116
 לעומת החודשים המקבילים אשתקד.  2.1% -, בכ2116דצמבר -באוקטובר

כאשר  1.2%, נרשמה אינפלציה שלילית במשק הישראלי בשיעור של 2116במהלך שנת 
. האינפלציה הושפעה גם 1.7% -מדד המחירים לצרכן, ללא דיור, ירד בשיעור של כ

 הירידה לרבותהירידה במחירי הסחורות העולמיים )מהאינפלציה הנמוכה בחו"ל, מ
 (, ומהייסוף האפקטיבי בשקל.האנרגיה במחירי החדה

החודשים שהסתיימו בחודש  12 -קצב העלייה במחירי הדירות ממשיך להיות גבוה. ב
 במשק הנמוכה , זאת על רקע הריבית2.9% -, עלו מחירי הדירות בכ2116דצמבר 
 והן למגורים דירות לרוכשי זה, הן בענף בביקושים לתמוך אשר ממשיכה הישראלי
להשקעה. במקביל, נמשכה העלייה במלאי הדירות הלא מכורות כאשר  דירות לרוכשי

 חלה עלייה ניכרת במהלך התקופה בריבית המשכנתאות. יחד עם זאת, במהלך
 ויש יתכן אשר, הדיור מחירי במדד קלה ירידה חלה 2116 שנת של האחרונים החודשים

 התקררות על מצביע 2116 של שנת הרביעי כאמור, הרבעון. מגמה שינוי על להצביע בה
 בשיעור של שיקף ירידה שנרכשו הדירות סך כאשר ן"הנדל בשוק הפעילות של מסוימת

. האחרונות בשנתיים ביותר הנמוכה השלישי לרמה לרבעון בהשוואה 17% -כ
 מצמיחה נהנה ן"הנדל ענף שבו כעשור לאחר בשוק הנדל"ן למגורים מגיעה ההתקררות

 . הדירות של המכירה במחירי והן הבניה בהיקפי הן גדולה

ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה נותרו נמוכות מהגבול התחתון של יעד האינפלציה 
של בנק ישראל. רמת הריבית הנומינלית, אשר נקבעת על ידי בנק ישראל, ממשיכה 

, כאשר הצפי הוא שבנק ישראל לא יעלה את 1.1%להיות ברמת שפל היסטורי של 
נק ישראל בשוק המט"ח, הרי הריבית במהלך השנה הקרובה. בשילוב עם פעילות ב
 שהמדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה מאוד.

המשק העולמי ממשיך לצמוח בקצב מתון, תוך שיפור קל בסביבת הצמיחה, בעיקר 
הוודאות הפוליטית. בנוסף, הבנקים המרכזיים -במגזר הייצור, ובמקביל גדלה אי

-בבחירות לנשיאות בארצותממשיכים להנהיג מדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד. 
, זכה דונלד טראמפ כשהמפלגה 2116הברית, שנערכו בתחילת חודש נובמבר 

הרפובליקנית זכתה במקביל לרוב בשני בתי הקונגרס, וזאת בניגוד לסקרים מוקדמים 
פי הצהרותיו של טראמפ במהלך הבחירות צפוי שינוי -שפורסמו טרם הבחירות. על
בכלל זה, מהלכים להפחתת מסים, להגנה על ייצור מקומי מהותי במדיניות הכלכלית, ו

ולהקטנת ההגירה. בשלב זה, לא ניתן לאמוד את השפעת תוצאות הבחירות על 
הכלכלה האמריקאית וכפועל יוצא על הכלכלה העולמית, אף כי מיד לאחר היוודע 

 . תוצאות הבחירות, שווקי האג"ח במרבית מדינות העולם ירדו תוך עלייה בתשואות

בארה"ב מתרבים הסימנים ששוק העבודה מתקרב לתעסוקה מלאה: תוספת המשרות 
 2.7% -התמתנה בחודשים האחרונים ושיעור האבטלה מתייצב ברמה נמוכה של כ

. הצריכה הפרטית 2.9%-כאשר במקביל קצב הגידול השנתי של השכר הממוצע עלה ל
תמנת התאוששות ושוק ממשיכה להוביל את הכלכלה, אך גם בייצור התעשייתי מס

הנדל"ן מוסיף להשתפר. האינפלציה מתקרבת לסביבת היעד, בשל התפוגגות השפעתה 
של הירידה שחלה אשתקד במחירי האנרגיה. עם זאת, תוואי העלייה הצפויה בריבית 

 . 2117 -התמתן מעט, ועל פי הערכת השווקים נראה כי צפויות שתי העלאות ריבית ב

בשיעור  2116 -נטום חיובי, בעיקר בגרמניה, בה צמח המשק בגם באירופה מסתמן מומ
 7 -, השיעור הנמוך ביותר ב9.8%. האבטלה בגוש האירו נותרה ברמה של 1.9%של 

הוודאות הפוליטית נותרה גבוהה, לאור מערכות הבחירות -השנים האחרונות. אי
ותיים. שצפויות להתקיים השנה בכמה מדינות, והאתגרים למערכת הבנקאות משמע

לא הושפעה מהחלטת משאל העם בנושא  2116 -נראה כי הצמיחה בבריטניה ב
הברקזיט לפרישה מהאיחוד האירופי, אף כי במהלך השנה חל פיחות משמעותי בלירה 
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שטרלינג, אך לפי ההערכות כלכלת בריטניה תאט בשנים הקרובות. ביפן נרשמו נתונים 
סימנים להתאוששות האינפלציה. בסין חיוביים והפעילות משתפרת, אך אין עדיין 

נמשכת האטה בצמיחה עקב השינוי המבני, אך הגידול המואץ באשראי וביציאת ההון 
מהווים מקור לדאגה. השווקים המתעוררים האחרים נהנו במהלך השנה מעליית מחירי 
הסחורות, אך חלקם חשופים להשפעת הפיחות על החוב החיצוני ולהתגברות הכוחות 

 למגבלות על הסחר העולמי.  הקוראים

 שוקי האג"ח והמניות 1.12.1

 השילובבתנודתיות גבוהה.  2116שנת  במהלךשוקי ההון בישראל ובעולם התאפיינו 
 לתנודתיות מקור היוו ,בסין כלכלית האטה על דיווחים לצד הנפט במחירי צניחה של

בעוד שלקראת סוף הרבעון השני תוצאות משאל העם  הראשון ברבעון שווקיםה שחוו
התקבלו בהפתעה בשווקים הפיננסיים והובילו לתנודתיות  הברקזיטבבריטניה בדבר 

גבוהה כאשר בעקבותם נחלשה הליש"ט באופן משמעותי לעומת הדולר, במקביל 
המחצית  מאידך, לירידות חדות במחירי המניות )ובעיקר מניות הבנקים באירופה(.

חיוביים  מאקרו לנתוני הודות, העולם בורסות ברוב למדי חזקה היתה, 2116של  שניהה
 במדינות דווקא נרשם ביותר המרשים הזינוק כאשר בשווקים העצבנות את שהקטינו
 .המתעוררים השווקים

הממשלתיות ברחבי העולם,  גבוהה בתשואות של האג"ח תנודתיותחלה  ,במקביל
הנחשבות ל"בטוחות", וחלקן ירדו לשפל היסטורי ואף לריביות שליליות במהלך שנת 

ומחירי  ,מגמה זוהשתנתה נשיא ארה"ב, ל טראמפאולם עם בחירתו של דונלד  ,2116
 "ח הממשלתיות החלו לרדת בשיעורים חדים. האג

 -, לעומת עליה בשיעור של כ3.8% -בשיעור של כ 22, ירד מדד ת"א 2116בסיכום שנת 
 . 21במדד מניות היתר  22.2% -ולעומת עליה בשיעור של כ ,72במדד ת"א  17.3%

גם בבורסות העולם היתה שונות גבוהה ביחס לתשואות שוקי המניות. כך, למשל, 
 ועל S&P 500 -"ק וההנאסדהעיקריים )הדאו ג'ונס,  האמריקאייםהמניות  ימדד

, בעוד שמדד הדאקס הגרמני 12.2% -ומדד הפוטסי האנגלי עלה בכ 7-13%בשיעור של 
. גם השווקים המתעוררים הציגו 2.9% -בכ עלהומדד הקאק הצרפתי  6.9% -בכ עלה

בעוד  ,6% -שונות גבוהה, כאשר שוק המניות הסיני בלט לשלילה וירד בשיעור של כ
רוסי עלה בשיעור של ומדד המניות ה 39% -שמדד המניות הברזילאי עלה בשיעור של כ

 . 22% -כ

בעוד שמדד האג"ח הממשלתי  1.1% -מדד האג"ח הממשלתי השקלי עלה בשיעור של כ
בעוד  2.9% -עלה בשיעור של כ 21. מדד התל בונד 1.7% -הצמוד עלה בשיעור של כ

 . 1.7% -עלה בשיעור של כ 21שמדד התל בונד 

, על אף רכישות 1.2% -, יוסף שערו היציג של השקל מול הדולר בכ2116במהלך שנת 
. 2.8% -השקל בכ יוסףאגרסיביות של מט"ח מצד בנק ישראל, כאשר מול האירו 

מיליארד דולר לראשונה  111 -"ח של בנק ישראל חצו את רף ההמטבמקביל יתרות 
  . 2117במהלך חודש ינואר 

 המאזן תאריך לאחר התפתחויות 1.12.2

על רקע פרסום נתוני הצמיחה המרשימים של המשק הישראלי ברבעון הרביעי של 
עודף בחשבון השוטף והשקעות ריאליות נטו כמו גם כניסת הון נטו חיובי ו, 2116שנת 

בהיקף גדול, בפרט השקעות בענפי הטכנולוגיה העלית )לרבות מכירת חברות למשק 
ל לעומת מטבעות החוץ העיקריים במהלך נמשך היסוף החד בשערו של השק ,הזנק(

וח יוסף שערו היציג פרסום הדכאשר עד בסמוך למועד  ,2117הרבעון הראשון של שנת 
וזאת למרות רכישות  ,3.3% -ולעומת האירו בכ 2.6% -של השקל לעומת הדולר בכ

    אגרסיביות של מט"ח מצד בנק ישראל.
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 הכספי המצב .1

 המאוחדים המאזנים מתוך עיקריים נתונים 1.1

 של החברה נתונים מתוך המאזנים המאוחדים 1.1.1

 2112בדצמבר  31 2116בדצמבר  31 באלפי ש"ח
 21,671,828  23,229,398  סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה  
 9,821,912  11,122,872  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 
 2,931,727  2,212,222  נכסים אחרים 
 36,222,227  38,829,712  סך כל הנכסים 
 1,272,972  1,271,262  הון  
 התחייבויות: 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי    
 11,229,211  11,211,219  תשואה

 21,361,189  22,867,227  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה*( 
 1,322,871  1,372,981  התחייבויות פיננסיות 
 1,681,922  1,232,231  התחייבויות אחרות 
 36,222,227  38,829,712  סך כל ההון וההתחייבויות 
  

 זכות ויתרות זכאים בסעיפי מוצגות תשואה תלויי חוזים בגין מההתחייבויות חלק*( 
 .פיננסיות והתחייבויות

מיליוני  38,861 -עומד על סך של כ 2116בדצמבר,  31סך הנכסים של החברה נכון ליום 
הגידול בסך הנכסים . 2112בדצמבר,  31מיליוני ש"ח ליום  36,222ש"ח לעומת סך של 

 הנכסים על התשואה מתוספתוביטוח שנתקבלו  דמימהדוח נבע בעיקר  בשנת
  .ההון בשוקי השערים מעליות כתוצאה הפיננסיים

מיליוני  37,289 -הסתכם בכ 2116בדצמבר,  31סך ההתחייבויות של החברה נכון ליום 
הגידול בסך . 2112בדצמבר,  31מיליוני ש"ח נכון ליום  32,928 של סך ש"ח לעומת

חסכון ארוך טווח  בגין שנתקבלו ביטוח מדמיבע בעיקר וההתחייבויות בתקופת הדוח נ
  .חוזי ביטוח וחוזי השקעהן התחייבויות בגי בגיןתשואה  תוספתמו

 עצמיה הוןשינויים ב 1.1.1

, מסתכם 2116בדצמבר  31החברה נכון ליום  העצמי המיוחס לבעלי המניות של הוןה
. 2112בדצמבר  31מיליוני ש"ח, נכון ליום  1,276מיליוני ש"ח לעומת סך של  1,271 -בכ

   .ש"חמיליוני  92 -בסך של כ דוחהת בתקופ כולל מרווחבהון נובע בעיקר  הגידול

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, בהתאם 
קיים נכון לתאריך הדוח, עודף  החברה,"( החלות על תקנות ההון)להלן: " 1998-התשנ"ח

, התקשרה החברה עם שני גופים 2116 בחודש נובמברמיליוני ש"ח.  219 -הון בסך של כ
"(, בהסכם, המלווהמוסדיים, צדדים שלישיים שאינם קשורים לקבוצת מנורה )להלן: "

"(, כנגד כתב הקרןמיליון ש"ח )להלן: " 111לפיו המלווה תעמיד לחברה סך של 
התחייבות נדחה שתמורתו הוכרה כהון משני מורכב של החברה בהתאם לאישור 

 לעיל(. 2.1 סעיף)לפרטים נוספים ראה מונה שהתקבל מאת המ

על פי הנחיותיו, תרגיל לחישוב דרישות ההון  לממונה, הוגש 2116בחודש אוגוסט 
(IQIS5 על פי הדירקטיבה האירופאית )Solvency 2 בהתאם לתוצאות חברהב .

בהתאם להוראות המעבר התרגיל, ומבלי להתחשב בהקלות לעניין החישוב 
 כושר יחס המהווים"ח, ש מיליוני 627 של בסךקיימים עודפי הון  חברהבדירקטיבה, ל

הועברו לועדת הכספים של הכנסת  2117בחודש פברואר . 121% של בשיעור פירעון
"ההוראות  –)להלן  Solvency -הוראות ליישום משטר כושר פרעון מבוסס על ה

בהתחשב  IQIS5.עודכנות ניתנו הקלות ביחס לתרגיל המעודכנות"(, ההוראות המ
 הנזכר ההון לגיוסיצוין, כי . 131% -בהקלות אלו, גדל יחס כושר הפרעון של החברה לכ

בדבר יישום משטר לפרטים השפעה חיובית נוספת על עודפי ההון האמורים.  לעיל
 בדוחות הכספיים.  12כושר פירעון בחברת ביטוח ראה ביאור 
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 הפעילותתוצאות  .2

 נתונים מדוחות רווח והפסד המאוחדים 2.1

 

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
 2,762,282  6.6% 2,178,299  12.6% 2,869,872  פרמיות שהורווחו ברוטו
 3,999,926  9.1% 2,363,122  17.7% 2,132,716  פרמיות שהורווחו בשייר
והכנסות רווחים מהשקעות, נטו 

 1,262,772  (21.6%) 912,222  27.1% 1,128,792  מימון
 222,278  (11.2%) 219,271  7.1% 232,829  הכנסות מדמי ניהול

 121,812  (16.7%) 118,122  9.1% 128,822  הכנסות מעמלות
 281  1222.2% 7,922  (82.2%) 1,212  הכנסות אחרות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 2,217,212  (7.2%) 2,182,169  26.2% 2,291,311  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות הוצאות שיווק והוצאות 

 918,762  3.1% 926,722  6.1% 1,112,292  רכישה אחרות
 388,796  1.8% 392,929  (6.1%) 371,621  הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות

 61,987  (13.2%) 22,926  12.9% 61,322  הוצאות מימון
 (879)  חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות

 
 13,299 (61.3%)  32,871 

 (69,136)  רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה
 

 27,137 (27.7%)  119,111 
 (28,313)  מיסים על הכנסה )הטבת מס(

 
 11,129 (71.3%)  38,276 

 (21,723)  רווח נקי )הפסד(
 

 22,988 (32.9%)  71,632 

 92,288  רווח )הפסד( כולל 
 

 (13,227) 
 

 112,221 

  



 

 8 -ב 

 בתקופת הדוח  הכנסות הרכב 2.1

 , ברוטושהורווחו ביטוחפרמיות  2.1.1

 

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש      
 822,622  8.2% 892,629  16.1% 1,136,212  רכב רכוש
 281,717  (1.8%) 272,273  3.2% 288,322  רכב חובה

 228,229  (1.1%) 227,772  (1.2%) 222,221  ענפי רכוש ואחרים
 291,212  2.1% 312,121  2.2% 319,322  ענפי חבויות אחרים

 2,122,112  3.2% 2,192,722  7.2% 2,329,228  סך תחום ביטוח כללי

פרמיות שוטפות בגין חוזי ביטוח       
 1,862,826  1.6% 1,892,212  2.7% 1,981,178  חיים 

פעמיות בגין חוזי -פרמיות חד
 223,276  91.2% 222,828  111.9% 912,276  ביטוח חיים 

 2,186,322  11.1% 2,318,223  22.2% 2,883,222  סך  פרמיות בגין חוזי ביטוח חיים
 1,629,927  11.6% 1,818,997  (38.7%) 1,112,281  פרמיות בגין חוזי השקעה *(

סך פרמיות בתחום ביטוח חיים 
 3,716,279  11.3% 2,137,221  (3.3%) 3,999,132  וחיסכון ארוך טווח

 222,128  2.1% 262,611  11.8% 626,791  תחום בריאות      

 6,392,239  7.9% 6,897,296  1.3% 6,982,222  סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו      
סה"כ פרמיות בדוח רווח או הפסד 

)*  2,869,872 12.6%  2,178,299 6.6%  2,762,282 

פרמיות בגין חוזי השקעה נזקפות ישירות להתחייבויות הביטוחיות ואינן נרשמות *(
 כפרמיות בדוחות הכספיים.

 

 להלן התפלגות הפרמיות בדוח רווח או הפסד לפי תחומי הפעילות:

 

 
 מסך הפרמיה %

 
 

1-12/2116 1-12/2112 1-12/2112 
 22.6% 23.2% 21.2% תחום ביטוח כללי 
 23.8% 22.6% 29.1% תחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 
 11.6% 11.1% 11.7% תחום בריאות 
 111.1% 111.1% 111.1% סך הכל 
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 ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 2.1.1

 סה"כ פעמיות-חדפרמיות  פרמיות שוטפות )מיליוני ש"ח(
1-12/2116 

   
 2,882 913 1,981 סה"כ פרמיות ברוטו

 111% 31% 69% שיעור מסך דמי ביטוח חיים

    

 
 סה"כ פעמיות-פרמיות חד פרמיות שוטפות

1-12/2112 
   

 2,318 226 1,892 סה"כ פרמיות ברוטו
 111% 18% 82% שיעור מסך דמי ביטוח חיים

    

 
 סה"כ פעמיות-פרמיות חד פרמיות שוטפות

1-12/2112 
   

 2,186 223 1,863 סה"כ פרמיות ברוטו
 111% 11% 89% שיעור מסך דמי ביטוח חיים

 

 כלליביטוח  2.1.1

 סה"כ חבויות רכוש רכב חובה רכב רכוש )מיליוני ש"ח(
1-12/2116 

     
 2,386 313 218 292 1,171 סה"כ פרמיות ברוטו

 111% 13% 22% 21% 22% שיעור מסך דמי ביטוח כללי

      

 
 סה"כ חבויות רכוש רכב חובה רכב רכוש

1-12/2112 
     

 2,262 318 229 272 926 סה"כ פרמיות ברוטו
 111% 12% 23% 21% 22% שיעור מסך דמי ביטוח כללי

      

 
 סה"כ חבויות רכוש רכב חובה רכב רכוש

1-12/2112 
     

 2,192 312 228 282 821 סה"כ פרמיות ברוטו
 111% 12% 22% 22% 39% שיעור מסך דמי ביטוח כללי

 

  בריאותביטוח  2.1.2

 פרמיות בשייר פרמיות ברוטו )מיליוני ש"ח(
1-12/2116 

  
 212 627 סה"כ פרמיות ברוטו

1-12/2112 
  

 229 266 סה"כ פרמיות ברוטו

1-12/2112 
  

 221 222 סה"כ פרמיות ברוטו

 
  

 .להלן 5.3 סעיף ראה הפעילות בתחומי בפרמיות השינוי בדברלהסברים 
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  הפעילות תוצאות .2

 רווח )הפסד( כולל מתחומי פעילות 2.1

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
רווח )הפסד( כולל מתחומי הפעילות 

      לפני מס:
 91,771 ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

 
(27,927) 

 
87,122 

 12,772 22.2% 19,828 (29.9%) 13,919 ביטוח בריאות
 (811) 19212.2% (127,119) ביטוח כללי 

 
72,792 

סך רווח )הפסד( כולל לפני מס מתחומי 
 (28,911) 78.1% (21,239) פעילות ברי דיווח

 
172,611 

רווח )הפסד( כולל לפני מס מאחרים 
 127,331 בתחומים(*()שלא נכללו 

 
(11,398) 

 
3,923 

 112,892 סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מס
 

(21,298) 
 

179,262 
 11,612 מיסים על הכנסה )הטבת מס(

 
(26,821) 

 
62,123 

 92,288 רווח )הפסד( כולל
 

(13,227) 
 

112,221 

      מיוחס ל:
 93,887 בעלי מניות בחברה

 
(12,278) 

 
113,763 

 728 36.1% 1,131 32.9% 1,211 שאינן מקנות שליטהזכויות 
 92,288 רווח )הפסד( כולל

 
(13,227) 

 
112,221 

 

הכנסות מהשקעות שאינן ו פעילות כתחום מוגדרת שאיננה פעילות תוצאות בעיקר כולל*( 
 .מימון הוצאות כות לתחום פעילות מוגדרמשוי

 השינויים בתוצאות הפעילות בתקופת הדוח 2.1

הכולל, המורכב מהרווח הנקי בתוספת השינוי נטו בקרן הון בגין נכסים זמינים למכירה  הרווח
מיליוני ש"ח לעומת  92 -בכ ,2116ושינויים אחרים המשפיעים על ההון העצמי, הסתכם בשנת 

 112 -כולל שהסתכם בכ רווחולעומת  2112מיליוני ש"ח בשנת  13 -כולל שהסתכם בכ הפסד
 . 2112מיליוני ש"ח בשנת 

 : הדוח בתקופת שחלו העיקריים השינויים

עודכנו תקנות הביטוח הלאומי  ,2116 יוני: בחודש ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי .א
, וזאת בהמשך להמלצות ועדה בין משרדית בראשות השופט 1978-)היוון(, התשל"ח

צורך היוון )בדימוס( וינוגרד. במסגרת התיקון עודכנו תוחלת החיים ושיעור הריבית ל
עובר לתיקון. מאחר ולביטוח  3%במקום  2%הקצבה השנתית אשר נקבע על שיעור של 

הלאומי קיימת זכות להשבת גמלאות ששילם או עתיד לשלם בהתאם לחוק הביטוח 
מעריכה כי התשלומים שיהיה עליה לשלם במסגרת תביעות שיבוב  החברההלאומי, 

ל שהדבר ישפיע גם על גובה הסכומים שיהיה ויכו ,שמגיש המוסד לביטוח לאומי יגדלו
 דחיית תוך התקנות תוקנו, 2116 ספטמבר בחודשעליה לשלם לנפגעים בתביעות אחרות. 

 בדוחות הכספיים. 36לפרטים נוספים ראה באור . בשנה תחילתן

להתחייבויות ביטוחיות בביטוח כללי, בגין וינוגרד,  הפרישה החברה 2116שנת מהלך ב
 112 -מיליוני ש"ח לפני מס )כ 162 -סך של כוח רכב חובה וענפי חבויות אחרים בענפי ביט

 .(לפי שיעור המס הסטטוטורי מיליוני ש"ח לאחר מס

מדיניות  החברהבתקופת הדוח אימצה : ונדל"ן להשקעה עצמי לשימוש"ן נדל שערוך .ב
חשבונאית בנושא מדידת נדל"ן לשימוש עצמי, אשר לפיה כל נכסי הנדל"ן לשימוש עצמי 
יוצגו על בסיס שווי הוגן. עובר להחלטה זו, הוצגו נכסי הנדל"ן לשימוש עצמי על בסיס 

 126 -עלות. כתוצאה משינוי המדיניות כאמור, גדל הרווח הכולל לפני מס בסך של כ
 המוצג"ן נדל ערך מעליית כתוצאה, כן כמו מיליוני ש"ח לאחר מס(. 92 -מיליוני ש"ח )כ

 לאחר"ח ש מיליוני 21 -"ח )כש מיליוני 28 -כ של בסך מס לפני רווח רשמה הוגן שווי לפי
 (.מס
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 לתשלום חייםמחשבת את עתודות ביטוח  החברהחסרת סיכון ופרמיית אי נזילות:  ריבית .ג
 בביטוח הביטוחיות ההתחייבויות ואת ובריאות חיים בביטוח העתודה נאותות את, קצבה
 מירידה כתוצאה. נזילות אי פרמיית בתוספת סיכון חסרת ריבית על בהתבסס, כללי

 -את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ הגדילה החברה הדוח בשנתחסרת סיכון  בריבית
, המורכבים ורי(ש"ח לאחר מס לפי שיעור המס הסטטוט מיליוני 22 -ש"ח )כ מיליוני 71
מיליוני ש"ח בביטוח בריאות וסך  3 -מיליוני ש"ח בביטוח חיים, סך של כ 21 -סך של כמ

מיליוני ש"ח בביטוח כללי. בשנה קודמת החברה הגדילה את העתודות לתשלום  16 -של כ
 מיליוני ש"ח.  12 -קצבה בסך של כ

במרווח  עלייהבתקופת הדוח חלה  והכנסות מדמי ניהול: מהשקעות בהכנסות שינוי .ד
מיליוני  62 -בסך של כברווח  בעלייה, אשר באה לידי ביטוי לשנה הקודמתהפיננסי ביחס 

ת הדוח שנב (.לפי שיעור המס הסטטוטורי מיליוני ש"ח לאחר מס 21 -ש"ח לפני מס )כ
 .מיליוני ש"ח 12 -בסך של כ השנה הקודמתלעומת מדמי ניהול חלה עלייה בהכנסות 

מנוהלים בביטוח העלייה בהיקף הנכסים מהכתוצאה בעיקר עלייה בדמי הניהול נובעת ה
 חיים. 

 התחייבויותאת ה עדכנה החברההדוח  בשנת בביטוח חיים: ביטוחיות התחייבויות עדכון .ה
, בסך 2112לשנת  ביחס, 2116 בשנת הרווח את שהגדיל באופןחיים  בביטוחהביטוחיות 

ההתחייבויות הביטוחיות כאמור, נובע בעיקרו מקיטון  עדכוןמיליוני ש"ח.  171 -של כ
מיליוני ש"ח,  78 -בהפרשה בגין אובדן כושר עבודה ביחס לשנה קודמת בסך של כ

 29בשנה קודמת בסך של  שבוצעהתביעות חד פעמיות  בגיןמהפרשה לתביעות תלויות 
"ח. ש מיליוני 12 -כ של בסך לקצבה להתחייבויות בהפרשה טוןמקי וכן"ח, ש מיליוני

 .להלן 2.2.1 לפרטים נוספים ראה סעיף

 2116מעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, לפני מיסים על ההכנסה, בשנת  הכולל הרווח
מיליוני  28 -שהסתכם בכ 2112 בשנת מס לפני כולל הפסדמיליוני ש"ח לעומת  92 -כהסתכם ב

 5.3.1 ראה סעיף  לפרטיםמיליוני ש"ח ) 87 -בכ שהסתכם 2112 בשנתמס  לפניכולל  ורווחש"ח 
 להלן(.

 127 -כסתכם בה 2116מעסקי ביטוח כללי לפני מיסים על ההכנסה, בשנת  הכולל הפסדה
 לפני כולל ורווח 2112ש"ח בשנת  ןמיליושהסתכם בכמס  לפני כולל הפסדש"ח לעומת ליוני ימ

 להלן(. 5.3.2 )ראה סעיף 2112מיליוני ש"ח בשנת  76 -שהסתכם בכמס 

 12 -כהסתכם ב 2116, לפני מיסים על ההכנסה, בשנת בריאותמעסקי ביטוח  הכולל רווחה
 2112ולעומת רווח בשנת  2112מיליוני ש"ח בשנת  21 -מיליוני ש"ח לעומת רווח שהסתכם בכ

 להלן(. 5.3.3מיליוני ש"ח )ראה סעיף  13 -שהסתכם בכ

הכולל מפעילות אחרת שאינה מיוחסת למגזרי פעילות, לפני מיסים על ההכנסה,  הרווח
כולל מפעילות אחרת שאינה  הפסדמיליוני ש"ח, לעומת  127 -הסתכם בתקופת הדוח בכ

 2112 בשנתמיליוני ש"ח  11 -ההכנסה, בסך של כ מיוחסת למגזרי פעילות, לפני מיסים על
השינוי בתוצאות הפעילות האחרת לעומת . 2112מיליוני ש"ח בשנת  2 -של כ בסך כולל ורווח
לתקופה  ביחסכנגד ההון  העומדותמהשקעות  בהכנסות מעליהבעיקר , נובע קודמת שנה

 לשימוש"ן נדל משערוך, בישראל להשקעה"ן נדל ערך עליית בשל בפרט ,המקבילה אשתקד
 . חברהה של המימון בהוצאות עליה עקב וכן, עצמי
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 פעילות תחומי לפיכספי  מידע 2.1

 תוצאות תחום פעילות ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 2.1.1

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
 2,186,322  11.1% 2,318,223  22.2% 2,883,222  פרמיות שהורווחו ברוטו
רווחים מהשקעות, נטו 

 1,378,271  (26.3%) 721,871  36.7% 1,112,213  והכנסות מימון
 222,278  (11.2%) 219,271  7.1% 232,829  הכנסות מדמי ניהול

 27,973  (27.9%) 12,278  61.7% 23,271  הכנסות מעמלות
תשלומים ושינוי בהתחייבות 
 בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

 3,136,112  (13.6%) 2,623,129  28.1% 3,328,867  בשייר
עמלות הוצאות שיווק והוצאות 

 317,739  2.2% 322,321  2.3% 339,273  רכישה אחרות
 227,712  1.2% 231,222  (2.2%) 222,927  הוצאות הנהלה וכלליות 

 111,123  רווח )הפסד( לפני מס
 

 (2,926) 
 

 22,281 

 91,771  כולל לפני מסרווח )הפסד( 
 

 (27,927) 
 

 87,122 

 

 2,318 -בהשוואה ל 2116מיליוני ש"ח בשנת  2,882 -הפרמיות בביטוח חיים הסתכמו ב
. בהתאמה, 2112מיליוני ש"ח בשנת  2,186 -ובהשוואה ל 2112מיליוני ש"ח בשנת 

 הפרמיות. 22% -בשיעור של כ ינוה 2112שנת  לעומת 2116הגידול בפרמיות בשנת 
 בסך שוטפות פרמיות לעומת"ח, ש מיליוני 1,981 -בכ הדוח בשנת הסתכמו השוטפות

הפרמיות  2116 בשנת. 2% -כ של בשיעור גידול, קודמת בשנה"ח ש מיליוני 1,892 -כ של
 -מיליוני ש"ח, לעומת פרמיות חד פעמיות בסך של כ 912 -החד פעמיות הסתכמו בכ

 ממכירת מעליה נובע פעמיות החד בפרמיות הגידול. הקודמת בשנה"ח שמיליוני  226
 .מוקדמת ופרישה פרישה להסדרי המיועדות ופוליסות השלישי הגיל ללקוחות פוליסות

חוזי השקעה  בגיןנתקבלו פרמיות שנזקפו ישירות להתחייבויות  2116בנוסף, בשנת 
מיליוני ש"ח  1,819מיליוני ש"ח לעומת  1,116 ( בסךמשמעותי ביטוח סיכון)ללא מרכיב 

  .2112בשנת 

פדיונות מיליוני ש"ח בהשוואה ל 288 -כהסתכמו ב 2116הפוליסות שנפדו בשנת סכומי 
שיעור הפדיונות מהעתודה הממוצעת בשנת . 2112מיליוני ש"ח בשנת  222 -כסך של ב

 אשתקד. 2.2% -של כשיעור לעומת  2.6% -הינו כהדוח 

בגינן נזקפו ישירות להתחייבויות בגין חוזי השקעה פדיונות בגין פוליסות שהפרמיות 
 2116מיליוני ש"ח בשנת  1,227 -( הסתכמו בכסיכון ביטוח משמעותי)ללא מרכיב 

 .2112מיליוני ש"ח בשנת  723 -לעומת סך של כ

הרווחיות של הענף מושפעת מהשינויים בשוק ההון אשר משפיעים על המרווח 
התשואה )אשר מגובות בעיקרן על ידי אגרות חוב הפיננסי בגין הפוליסות מבטיחות 

מיועדות( וכן משפיעים על דמי הניהול המשתנים בגין פוליסות תלויות תשואה 
. כמו כן, מאחר והענף מאופיין בעתודות ביטוח גבוהות, 1991-2113שהופקו בין השנים 

רת על לשינויי אומדן, הנחות והערכות אקטואריים וכן לשינויי ריבית, השפעה ניכ
  התוצאות של הענף.

 מיליוני 92 -כ ל, הסתכם בסך ש2116מעסקי ביטוח חיים, לפני מס, בשנת  הכולל הרווח
 רווח לעומת 2112ש"ח בשנת  מיליוני 28 -, לפני מס, בסך של ככולל הפסדש"ח לעומת 

השינוי ברווח הכולל מפעילות  מיליון ש"ח. 87 -בסך של כ 2112כולל לפני מס בשנת 
 מיליון ש"ח.  121 -הסתכם בכהדוח  בשנתביטוח חיים 

הביטוחיות בביטוח חיים באופן שהגדיל  התחייבויותאת ה עדכנה החברההדוח  בשנת
 השינוימיליוני ש"ח.  171 -, בסך של כ2112, ביחס לשנת 2116את הרווח בשנת 

מעדכונים בחישוב ההפרשות בגין אובדן רו הביטוחיות כאמור, נובע בעיק התחייבויותב
 בשנה שבוצעה פעמיות חד תביעות בגין תלויות לתביעות מהפרשהכושר עבודה, 

עדכנה  החברה: להלן כמפורט, לקצבה להתחייבויות בהפרשה מקיטון וכן, קודמת
את ההנחות לחישוב העתודה בעסקאות בהם ניתנו הנחות בתעריף למעסיקים השנה 

מיליון ש"ח. בשנה  27 -בסך של כעל דרך של הקטנת העתודה  ,מוגבלתלתקופה 
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הגדילה את העתודה כתוצאה מעדכון ההנחות בחישוב עתודה זאת  החברההקודמת 
 כושר אובדן בענף מבוטחים של השהייה משךבהתבסס, בין היתר, על מחקר בנושא 

 העתודה ובלחיש ההנחות את ועדכנה משנה מבטח ידי על בישראל שבוצע עבודה
 כמו"ח. ש מיליוני 21 -כ של)נטו(  בסך ,למעסיקים בתעריף הנחות ניתנו בהם בעסקאות

בשנה קודמת את ההנחות בחישוב הפרשות לתביעות תלויות בגין  הגדילה החברהכן, 
תביעות חד פעמיות. העדכון נבע מהערכת אומדן תביעות תלויות שנסגרו ונפתחו 
מחדש בתקופות דיווח מאוחרות יותר. בהתאם הוגדלו ההפרשות בשנה הקודמת בסך 

ות בגין את העתוד הגדילה החברההדוח  בשנתמיליוני ש"ח. בנוסף,  29 -של כ
מיליוני ש"ח בשנה  26 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 12 -התחייבות לקצבה בסך של כ

קודמת, עקב חישוב אומדן בגין התחייבות לקצבה )בעיקר כתוצאה ממחקרים בנושא 
 (. ובשינוי שיעור לקיחת הקצבה שינוי בבחירת מסלול לקיחת הקצבה

יית אי הנזילות, הגדילה את ריבית חסרת הסיכון בתוספת פרמב, השינוי מנגד
שטרם החל  וקצבאותבתשלום  קצבאותבביטוח חיים בגין  הביטוחיותההתחייבויות 
"ח שמיליוני  22 -, בסך של כקודמת לשנה ביחס ,הדוח בשנת בגינםתשלום קצבה 

מיליון ש"ח בהתחייבויות  13 -ובדיקת נאותות העתודה הביאה לגידול בסך של כ
 ה מירידה בריבית חסרת הסיכון בניכוי פרמיית אי הנזילות. בעיקר כתוצא ביטוחיות

מיליוני  9 -הדוח חל גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ועמלות בסך של כ בשנתבנוסף, 
 בסך, הניהול ובדמי מהשקעות בהכנסות גידול חל ובמקביל"ח ביחס לשנה קודמת, ש

 "ח.ש מיליוני 7 -כ של כולל

 לדוחות הכספיים: 18להלן פרטים נוספים לעניין נתונים המופיעים בבאור 

 חיסכון מרכיב הכוללות פוליסות

)צמודות למדד ומבטיחות תשואה  1991הפרמיות מפוליסות שהונפקו עד וכולל שנת 
מיליוני ש"ח,  68 -בכ 2116המגובה בחלקה הגדול באג"ח מיועדות(, הסתכמו בשנת 

מפוליסות אלו  הכולל ההפסד. 11% -של כ ירידה, 2112ש"ח בשנת  מיליוני 77 -למול כ
"ח בשנת ש מיליוני 27 -כ של בסך רווח לעומת 2116מיליוני ש"ח בשנת  22 -הסתכם בכ

בגין  משינוייםהתחייבויות כתוצאה מגידול ב בעיקר נובע הכוללברווח  השינוי. 2112
 מקיטוןש"ח,  מיליון 32 -כ של בסךעדכוני הערכות אקטואריות, הנחות ואומדנים 

שפעת השינוי בריבית מה, חמיליון ש" 21 -בתיק הנוסטרו בסך של כ הפיננסי במרווח
ביטוח חיים לתשלום קצבה ועל על עתודות  ופרמיית אי הנזילות חסרת הסיכון

 ש"ח.מיליון  27 -בסך של כנאותות העתודה שהביא להגדלת עתודות 

, הסתכמו 2113ועד שנת  1991שהונפקו משנת  הפרמיות בפוליסות תלויות תשואה
 -של כ ירידה, 2112מיליוני ש"ח בשנת  222 -מיליוני ש"ח, למול כ 223 -בכ 2116בשנת 

מיליוני ש"ח  138 -של כ בסך 2116 בשנתמפוליסות אלו הסתכם  הכולל הרווח. 2%
 הדוח בשנת לרווח המעבר. 2112מיליוני ש"ח בשנת  22 -כ שלבסך  כולל הפסדלמול 
הנחות ו הערכות אקטואריות ןעדכובעיקר מנובע  קודמת בשנה כולל הפסדלמול 

, השינוי בריבית מנגד"ח, ש מיליון 168 -כ של בסךשהביא לקיטון העתודות ואומדנים 
 -לקיטון ברווח בסך של כ הביאעל עתודות לקצבה ופרמיית אי נזילות חסרת הסיכון 

 .מיליון ש"ח 17

בן בגין מכרזים של ברוואילך ואינן תלויות תשואה, הינן  2112משנת  שהונפקופוליסות 
 להסדרי המיועדות פוליסות וכן לפורשיהםמשרדי הממשלה לתשלום קצבה מיידית 

מיליוני ש"ח  11 -מפוליסות אלו הסתכם בכ הכולל רווח. המוקדמת ופרישה פרישה
 בשנת הכולל הרווח. 2112מיליוני ש"ח בשנת  6 -בסך כ כולל רווחלמול  2116בשנת 
 .הפיננסי במרווח עליה בשל בעיקר 2112ביחס לשנת  גדל 2116

 2116ואילך, הסתכמו בשנת  2112הפרמיות בפוליסות תלויות תשואה שהונפקו משנת 
. 22% -של כ גידול, 2112מיליוני ש"ח בשנת  1,281 -מיליוני ש"ח, למול כ 1,262 -בכ

מכירות חדשות אשר מבפרמיות החד פעמיות ו מגידולהגידול בפרמיה נובע בעיקרו 
. ההפסד מפוליסות אלו השלישי הגיל ללקוחות פוליסות ממכירתנובעות ברובן 

מיליוני ש"ח  21 -של כ בסךהפסד  לעומת 2116מיליוני ש"ח בשנת  82 -הסתכם בכ
ת באומדן התביעות, מגידול בהתחייבויות ביטוחיוהנובע בעיקר מגידול  ,2112בשנת 

, ומגידול בהוצאות הנהלה כתוצאה מעדכונים בהערכות אקטואריות, הנחות ואומדנים
הנכסים המנוהלים  ףומנגד חלה עליה בגביית דמי הניהול מאחר והיק וכלליות ועמלות,

 גדל.   

 



 

 12 -ב 

 פוליסות שאינן כוללות מרכיב חיסכון

 -כ של סךב 2116וקבוצתי, הסתכמו בשנת  פרט ,הפרמיות בפוליסות סיכון ביטוח חיים
 הרווח. 9% -של כ גידול, 2112מיליוני ש"ח בשנת  212 -כ של סךמיליוני ש"ח, למול  222

 מיליוני 36 -כ של בסך הפסד לעומת"ח, ש מיליוני 29 -כ של בסך הסתכם 2116 בשנת
בעיקר משיפור  נובעש"ח  מיליוני 82 -כ של בסך הכוללברווח  העלייה. 2112 בשנת"ח ש

 בסעיףמעדכון הערכות אקטואריות, הנחות ואומדנים, בין היתר, בשל האמור ו חיתומי
 .לעיל ה'2.2

 תשואה תלויות פוליסות

כספי עתודות הביטוח הנצברים בפוליסות תלויות תשואה מושקעים לפי הוראות חוק 
ותקנותיו. רווחי השקעות אלו  1981-הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( התשמ"א

 לזכות המבוטחים בניכוי דמי ניהול.נזקפים 

 סךהסתכמו ב 2116בדצמבר  31התחייבויות הנובעות מפוליסות תלויות תשואה ליום 
בדצמבר  31"ח, ליום שמיליוני  21,299 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 22,817 -כ של

  .7% -כבהתחייבויות של  גידול, 2112

 :יות תשואהפרטים בדבר שיעורי התשואות בפוליסות תלו

 )קרן י'( 2113-1992שהוצאו בשנים פוליסות 

 
1-12/2116 1-12/2112 1-12/2112 

 
 7.11% 3.83% 3.98% תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול

 
 2.22% 2.73% 2.82% תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול

 
 6.91% 2.91% 3.66% תשואה נומינלית לפני תשלום דמי ניהול

 
 2.32% 1.81% 2.22% נומינלית אחרי תשלום דמי ניהולתשואה 

  

 )קרן י' החדשה( 2112או החל משנת פוליסות שהוצ

 
1-12/2116 1-12/2112 1-12/2112 

 7.11% 3.83% 3.98% תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול
 2.76% 2.72% 2.91% תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול

 6.91% 2.91% 3.66% תשלום דמי ניהולתשואה נומינלית לפני 
 2.62% 1.79% 2.29% תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי ניהול

 

פרטים בדבר רווחי )הפסדי( ההשקעה שנזקפו למבוטחים בפוליסות תלויות תשואה 
 :ודמי הניהול

 1-12/2112 1-12/2112 1-12/2116 ח”במיליוני ש
למבוטחים לאחר דמי רווחי ההשקעה הנומינליים שנזקפו 

 826.2 226.1 212.9 הניהול

 122.7 166.9 177.2 דמי ניהול קבועים
 99.6 22.1 26.7 דמי ניהול משתנים

 222.3 219.1 232.1 הכל דמי ניהול-סך

רשאי מבטח לגבות דמי  ,2113עד  1991בפוליסות תלויות תשואה שהונפקו בשנים 
ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים בשיעורים הקבועים בתקנות והנגזרים מהתשואה 
הריאלית של תיק ההשקעות. דמי הניהול המשתנים נגבים רק בגין תשואה ריאלית 
חיובית. במידה והושגה תשואה ריאלית שלילית המבטח מנוע מגביית דמי הניהול 

תושג תכסה את ההפסד הריאלי המצטבר. יצוין, כי בכל המשתנים עד אשר התשואה ש
, דמי הניהול הנגבים הינם 2112הנוגע לפוליסות תלויות תשואה שהונפקו החל משנת 

דמי ניהול קבועים בלבד ואשר על כן, להפסדים ריאליים מהשקעות אין השלכה ישירה 
 כאמור על גביית דמי ניהול אלה.

 -ההכנסות מדמי ניהול פוליסות ביטוח חיים תלוי תשואה בתקופת הדוח הסתכמו בכ
 מיליוני 222 -כ של וסך 2112מיליוני ש"ח בשנת  219 -כשל  סךמיליוני ש"ח, לעומת  232

מהתשואה  גבוהההריאלית שהושגה הייתה  התשואה 2116 בשנת. 2112ש"ח בשנת 
 חלה 2116 בשנת, בנוסף .בדמי הניהול המשתנים גידול חל ולפיכך 2112שהושגה בשנת 
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בהיקף  ,היתר בין, גידולה בשל, 2112לעומת שנת בגביית דמי הניהול הקבועים  עלייה
  .2112 משנת החל שהונפקו פוליסות בגיןהנכסים 

 הרכב הנכסים בפוליסות תלויות תשואה:

 31.12.2112 31.12.2116 ח(”)באלפי ש
 3,799 3,131 הוצאות רכישה נדחות
 37,386 66,122 חייבים ויתרות חובה

 89,689 112,916 פרמיות לגבייה

 72,937 76,211 נדל"ן להשקעה
 7,212,112 7,111,692 נכסי חוב סחירים

 2,191,221 2,222,322 נכסי חוב שאינם סחירים )כולל הלוואות ופיקדונות(
 2,322,121 2,612,223 מניות
 2,272,227 2,173,379 אחרות

 1,222,182 1,832,222 מזומנים ושווי מזומנים
 21,671,828 23,229,398 סה"כ

 אלפי 61,982 של בסך, תשואה תלוי בריאות ביטוח כנגד נכסים גם כוללים הנכסים   
 .2112 בדצמבר 31 יוםלאלפי ש"ח  62,976של  סך לעומת 2116בדצמבר  31 ליום, "חש

 הפעילות בביטוח כללי םתוצאות תחו

עסקי הביטוח הכללי מחולקים לשלושה תחומי פעילות: רכב חובה, רכב רכוש, ויתרת 
 עסקי ביטוח כללי )חבויות אחרות וענפי רכוש אחרים(.

 

 אות תחום ביטוח כלליעיקרי תוצ 2.1.1

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
 2,192,123  3.2% 2,262,732  2.2% 2,386,233  פרמיות ברוטו 
רווחים מהשקעות, נטו והכנסות  

 139,922  (36.6%) 88,712  (2.1%) 82,278  מימון
 92,171  (8.2%) 87,161  1.9% 87,869  הכנסות מעמלות 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  

 1,212,216  11.2% 1,326,823  22.2% 1,627,282  חוזי ביטוח בשייר
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות  

 237,916  1.8% 222,792  2.8% 267,223  רכישה אחרות
 92,631  9.1% 112,222  (6.1%) 97,921  הוצאות הנהלה וכלליות  
 (169,138)  רווח לפני מס 

 
 12,831 (83.2%)  96,111 

 (811)  19212.2% (127,119)  רווח )הפסד( כולל לפני מס 
 

 72,792 
 לעומתמיליוני ש"ח  2,386 -כ של סךהסתכמו ב 2116 בשנתהכנסות מפרמיה ברוטו ה 

. 2112ש"ח בשנת  מיליוני 2,192 -כ של וסך, 2112 בשנתמיליוני ש"ח  2,262 -של כ סךל
  .2% -בשיעור של כ ינוה 2112שנת  לעומת 2116הגידול בפרמיות בשנת 

ש"ח לעומת  127 -הדוח הסתכם בכ שנתבמס מעסקי ביטוח כללי  לפני הכולל הפסדה
 -בסך של כלפני מס  כולל ורווח 2112 בשנתש"ח  ןמיליומס בסך של כ לפני כולל הפסד

  . 2112מיליוני ש"ח בשנת  76

 2.3.2.1לפרטים בדבר השינוי בפרמיות וברווח בתחומי פעילות בביטוח כללי ראה סעיף 
 להלן.
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 פעילות בביטוח כללילפי תחומי הכולל והרווח  ברוטופרמיות  2.1.1.1

 ח(”)באלפי ש
רכב  

 חובה
רכב  

 רכוש
 רכוש 
 סה"כ  חבויות  ואחרים 

 סה"כ פרמיות ברוטו
     

1-12/2116  292,121 
 

1,171,291  218,132  313,189 
 

2,386,233 

1-12/2112  271,828  926,212  228,271  318,111 
 

2,262,732 

1-12/2112  282,219  829,296  228,391  312,828 
 

2,192,123 
 רווח )הפסד( כולל

     
1-12/2116  (91,392)  (31,912)  37,262  (73,172) 

 
(127,119) 

1-12/2112  73,667  (69,126)  18,212  (23,836)  (811) 
1-12/2112  68,832  23,662  23,626  (21,321)  72,792 

 

  תחום פעילות ביטוח רכב חובה 2.1.1.1

 תוצאות הפעילות בענף רכב חובה:עיקרי 

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
 282,219  (2.2%) 271,828  2.7% 292,121  פרמיות ברוטו 
רווחים מהשקעות, נטו  

 71,121  (23.8%) 39,327  (19.6%) 31,628  והכנסות מימון
תשלומים ושינוי  

בהתחייבויות בגין חוזי 
 212,139  (11.8%) 326,216  23.6% 227,661  ביטוח בשייר

עמלות, הוצאות שיווק  
 38,799  (1.2%) 38,222  3.1% 39,217  והוצאות רכישה אחרות

 21,821  2.7% 22,866  (6.2%) 21,221  הוצאות הנהלה וכלליות  
 (96,198)  רווח )הפסד( לפני מס 

 
 82,221 2.2%  82,217 

 
 (91,392)  )הפסד( כולל לפני מסרווח 

 
 73,667 7.1%  68,832 

מיליוני ש"ח לעומת  292 -הסתכמו בסך של כ 2116ההכנסות מפרמיה בשנת  
מיליוני  282וסך של  ,2% -כשל עליה  2112מיליוני ש"ח בשנת  272 -סך של כ

  . 2112ש"ח בשנת 

מיליוני ש"ח,  91 -סך של כהסתכם ב 2116הכולל לפני מס בשנת  ההפסד
ורווח כולל  2112ש"ח בשנת מיליוני  72 -לעומת רווח כולל לפני מס של כ

 . 2112מיליוני ש"ח בשנת  69 -לפני מס בסך של כ

מחושבות בהתאם  הביטוחיות, ההתחייבויות 2112בדצמבר,  31מיום  החל
שיטת "עודף ההכנסות על הוצאות" ואינו  את ביטל אשר" המיטבי נוהגל"

כמתואר להלן. כמו כן, ההכרה ברווח וזקיפת הכנסות מהשקעות  דוחה את
לאור זנב התביעות הארוך בתחום קיימת חשיבות רבה לתשואה המושגת על 
הנכסים העומדים מול התחייבויות ביטוחיות ולרווחיות התחום, כמו גם 

 לתוצאות החיתומיות. 

ברווח, לפיה קיימת גישה שמרנית להכרה , היתה 2112בדצמבר  31עד ליום 
השנים בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת הביטוח )להלן: "

 "(, כל עודף ההכנסות על ההוצאות, לרבות תשלומי התביעות, נזקף הפתוחות

בנוסף, הכנסות  "( ואינו מוכר כרווח.הצבירהלסעיף תביעות תלויות )להלן: "
, הרווח נזקפות אף הן לצבירה. עקב כך 3%מהשקעות בשיעור ריאלי של 

בעיקרו את רווחיותה של שנת החיתום שהסתיימה שלוש  שיקףבתחום זה 
שנים לפני שנת הדיווח, בצירוף רווחי ההשקעה שנצברו על אותה שנה, וכן 
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שנים התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים הקודמות )להלן: "
 "( ופעילות שלא נכללת בחישוב העתודות.סגורות

 נובע בעיקר  2112שנת ב הרווחלעומת  2116ס בשנת הכולל לפני מ ההפסד
הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מעדכון תקנות ההיוון בסך של מ
לעיל, כתוצאה מהשפעת ג' 2.2כאמור בסעיף  מיליוני ש"ח לפני מס 121 -כ

לעיל, א' 2.2מיליון ש"ח, כאמור בסעיף  9 -ריבית חסרת סיכון בסך של כ
ות ביטוחיות כתוצאה מהתפתחות תביעות, עדכוני ומגידול בהתחייבוי

הנחות ואומדנים אקטוארים אחרים )לרבות מהקטנת הפרשה שנרשמה 
בשנה הקודמת כתוצאה מחתימה על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי( 

כתוצאה מיישום שיטת הנוהג המיטבי בסך  הרווחושינויים בשיטת מדידת 
מיליוני ש"ח. מנגד חלה עליה מהכנסות מהשקעות בסך של  26 -כולל של כ

 מיליון ש"ח. 12 -כ

 הסתכמו 2116 בשנת מס לפני החברה תוצאות על"פול" ה תוצאות השפעת
 מיליוני ש"ח. 22 -בכ

  תחום פעילות ביטוח רכב רכוש 2.1.1.1

 עיקרי תוצאות הפעילות בענף רכב רכוש: 

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
 829,296  11.2% 926,212  13.2% 1,171,291  פרמיות ברוטו

רווחים מהשקעות, נטו 
 22,913  (29.1%) 16,228  21.1% 19,221  והכנסות מימון

 17,218  (72.9%) 2,372  1.9% 2,227  הכנסות מעמלות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 216,381  32.1% 678,662  12.6% 763,986  בגין חוזי ביטוח בשייר
עמלות, הוצאות שיווק 
 196,281  7.1% 211,222  11.9% 233,211  והוצאות רכישה אחרות
 36,921  12.9% 21,713  (9.7%) 37,669  הוצאות הנהלה וכלליות 

 (67,629)  (21.9%) (33,216)  רווח )הפסד( לפני מס
 

 22,211 

 (69,126)  (22.3%) (31,912)  רווח )הפסד( כולל לפני מס
 

 23,662 

מיליוני ש"ח לעומת סך  1,171 -הסתכמו בסך של כ 2116שנת בהפרמיות ברוטו 
 . 2112מיליוני ש"ח בשנת  821וסך של  2112מיליוני ש"ח בשנת  926 -של כ

 13% -של כ בשיעור גדלה, 2112 שנת לעומת 2116 בשנת ברוטוהפרמיה 
 ומעליה החברה של הלקוחות תיק בהיקף מגידול בעיקרנובע הגידול בפרמיה 

 .בתעריפים

מיליוני ש"ח לעומת  31 -הינו בסך של כ 2116הכולל לפני מס בשנת  ההפסד
כולל לפני מס  ורווח 2112מיליוני ש"ח בשנת  69 -כולל לפני מס של כ הפסד

 2116בשנת  הכולל בהפסד הירידה. 2112מיליוני ש"ח בשנת  22 -בסך של כ
לרבות קיטון ) תומיותיבתוצאות החהטבה מנובעת ברובה  2112לעומת שנת 

, גידול מיליוני ש"ח 21 -בסך של כ ביחס לשנה קודמת (בהפרשה לפרמיה בחסר
ומנגד מגידול בהוצאות בגין , מיליוני ש"ח 9 -בסך של כ בהכנסות מהשקעות

מילוני ש"ח  26 -כ עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות בסך של
  עקב הגידול בהיקף המכירות.

 

 תחום פעילות ביטוח רכב רכוש

 
 2112שנת  2116שנת 

שנת 
2112 

 
 

 שייר ברוטו שייר ברוטו שייר ברוטו
oLaa  ssoL 76% 72% 78% 77% 68% 66% 

 oLtao ss oLaa  ssoL 116% 116% 119% 111% 111% 111% 
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  ביטוח כללי אחרעיקרי תוצאות הפעילות בענפי  2.1.1.2

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
 863,238  (1.9%) 826,671  (3.1%) 821,123  פרמיות ברוטו

רווחים מהשקעות, נטו 
 26,971  (29.2%) 33,111  1.1% 33,129  והכנסות מימון

 77,622  6.2% 82,686  1.2% 83,122  הכנסות מעמלות
ושינוי  תשלומים

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 293,996  (1.8%) 291,662  12.2% 332,939  בשייר

עמלות, הוצאות שיווק 
 212,236  (2.7%) 196,987  (1.2%) 192,312  והוצאות רכישה אחרות
 36,829  7.7% 39,676  (2.1%) 38,831  הוצאות הנהלה וכלליות 

 (11,716)  (91.7%) (971)  3981.8% (39,632)  הפסד לפני מס

 (16,712)  (68.1%) (2,322)  272.9% (32,811)  הפסד כולל לפני מס

מיליוני ש"ח לעומת סך  821 -כשל  בסך הסתכמו 2116 בשנת ברוטו הפרמיות
מיליוני  863וסך של  3% -כ של ירידה 2112מיליוני ש"ח בשנת  827 -של כ

 מירידהבענפי ביטוח כללי אחר נובעת בפרמיות  הירידה .2112ש"ח בשנת 
מיליוני ש"ח וירידה בפרמיות  12 -בפרמיות בענפי חבויות אחרים בסך של כ

. הירידה נובעת בעיקרה מיליון ש"ח 11 -בענפי רכוש אחרים בסך של כ
 מהפקה של פוליסה גדולה בשנה קודמת.

ליוני ש"ח, מי 36 -סך של כב הסתכם 2116לפני מס בשנת  הכולל הפסדה
כולל  הפסדו 2112 בשנתמיליוני ש"ח  2 -לפני מס של כ כולל הפסדלעומת 

מס  לפני הכולל הרווח. 2112ש"ח בשנת  מיליוני 17 -לפני מס בסך של כ
ש"ח לעומת סך של  מיליוני 37 -בכ 2116בענפי רכוש אחרים הסתכם בשנת 

 הכולל ההפסדש"ח.  מיליוני 18 -של כ עליה, 2112ש"ח בשנת  מיליוני 19 -כ
"ח, ש מיליוני 73 -בכ 2116 בשנתמס בענפי חבויות אחרים הסתכם  לפני

 .2112"ח בשנת ש מיליוני 22 -של כ הפסדלעומת 

 חיתומי משיפור בעיקר תמענפי רכוש אחרים נובע הכולל ברווח יהיהעל
כתוצאה מהתפתחות תביעות, עדכוני  ומקיטון בהתחייבויות ביטוחיות

בסך של  )כולל שינויים בפרמיה בחסר( הנחות ואומדנים אקטוארים אחרים
מיליוני ש"ח ביחס לשנה הקודמת, מעליה בהכנסות מהשקעות בסך  12 -כ

, הוצאות שיווק והוצאות קיטון בהוצאות עמלותש"ח ומיליון  2 -של כ
 ה מירידה בפרמיה.מיליון ש"ח כתוצאבסך של כ רכישה אחרות

 ענפי ביטוח רכוש אחרים

 
 2112שנת  2112שנת  2116שנת 

 
 שייר ברוטו שייר ברוטו שייר ברוטו

oLaa  ssoL 27% 21% 61% 28% 77% 22% 
 oLtao ss oLaa  ssoL 78% 86% 93% 92% 111% 92% 

 

 בענפימחושבות  הביטוחיות, ההתחייבויות 2112בדצמבר,  31מיום  החל
שיטת "עודף ההכנסות על  אשר ביטל את" המיטבי נוהגבהתאם ל", החבויות
כמתואר ההכרה ברווח וזקיפת הכנסות מהשקעות  ואינו דוחה את הוצאות"

להלן. כמו כן, לאור זנב התביעות הארוך בתחום קיימת חשיבות רבה 
לתשואה המושגת על הנכסים העומדים מול התחייבויות ביטוחיות 

 ום, כמו גם לתוצאות החיתומיות. ולרווחיות התח

קיימת גישה שמרנית להכרה ברווח, לפיה , היתה 2112בדצמבר  31עד ליום 
השנים בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת הביטוח )להלן: "

 "(, כל עודף ההכנסות על ההוצאות, לרבות תשלומי התביעות, נזקף הפתוחות

בנוסף, הכנסות  ואינו מוכר כרווח."( הצבירהלסעיף תביעות תלויות )להלן: "
נזקפות אף הן לצבירה. עקב כך, הרווח  3%מהשקעות בשיעור ריאלי של 

בעיקרו את רווחיותה של שנת החיתום שהסתיימה שלוש  שיקףבתחום זה 
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שנים לפני שנת הדיווח, בצירוף רווחי ההשקעה שנצברו על אותה שנה, וכן 
שנים נים הקודמות )להלן: "התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בש

 "( ופעילות שלא נכללת בחישוב העתודות.סגורות

 2112לעומת שנת  2116בשנת חבויות  בענפיהכולל לפני מס  בהפסד הגידול
ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מעדכון תקנות  מהגדלתנובע בעיקר 

 א' לעיל,2.2מיליוני ש"ח לפני מס כאמור בסעיף  23 -ההיוון בסך של כ
מיליון ש"ח, כאמור  2 -כתוצאה מהשפעת ריבית חסרת סיכון בסך של כ

 מהתפתחות כתוצאה ביטוחיות בהתחייבויות מגידולולעיל,  'ב2.2בסעיף 
בשיטת  ושינויים אחרים אקטוארים ואומדנים הנחות יעדכונ, תביעות

 7 -מדידת הרווח כתוצאה מיישום שיטת הנוהג המיטבי בסך כולל של כ
 מיליון ש"ח. 8 -מהשקעות בסך של כ בהכנסות עליה. מנגד חלה חש"מיליוני 

 פעילות ביטוח בריאות תחוםתוצאות  2.1.1

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש

 222,128  2.1% 262,611  11.8% 626,791  פרמיות שהורווחו ברוטו

 32,911  (2.1%) 32,261  (21.6%) 27,116  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 11,973  (29.1%) 7,779  6.8% 8,317  הכנסות מעמלות 

תשלומים ושינוי בהתחייבות בגין חוזי 
 266,987  (13.1%) 232,177  22.3% 283,828  ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 168,222  8.1% 181,712  13.2% 212,618  אחרות

 21,317  (1.3%) 29,621  (29.7%) 32,911  הוצאות הנהלה וכלליות 

 2,288  219.9% 29,122  (21.1%) 12,229  רווח לפני מס

 12,772  22.2% 19,828  (29.9%) 13,919  רווח כולל לפני מס

 266 -מיליוני ש"ח לעומת כ 627 -בכהסתכמו  2116מפרמיה שהורווחה בשנת  ההכנסות
 11% -, גידול של כ2112ש"ח בשנת  מיליוני 222 -של כ וסך 2112מיליוני ש"ח בשנת 

בעיקר מגידול בהיקף תיק  נובעת בפרמיותהעלייה . 2112שנת  למול 2116 בשנת
 הלקוחות.

 מושפעים ולפיכךביטוח גבוהות  בעתודות ניםבריאות מאופיי בתחוםמהענפים  חלק
 .אקטואריות והערכות הנחות, אומדן שינויימו ההון בשוק משינויים

 רווחמיליוני ש"ח, לעומת  12 -של כ סךהסתכם ב 2116 בשנתכולל לפני מס ה הרווח
ש"ח בשנת  מיליוני 13 -בסך של כ ורווח 2112 בשנתמיליוני ש"ח  21 -של כ בסך כולל
מיליוני ש"ח,  6 -מירידה במרווח הפיננסי בסך של כברווח הכולל נובעת  הירידה. 2112

מיליוני ש"ח כתוצאה  9 -עליה בהוצאות עמלות, שיווק והנהלה וכלליות בסל של כ
מהגידול בהכנסות בפרמיה, ומגידול בהתחייבויות ביטוחיות כתוצאה מבדיקת נאותות 

זילות העתודה שהושפעה משינוי בעקום ריבית חסרת סיכון בתוספת פרמיית אי נ
מיליוני ש"ח. מנגד חלה עליה ברווח החיתומי כולל  3 -לעיל( בסך של כג' 2.2)ראה סעיף 

מיליון ש"ח ובשנה קודמת כתוצאה  6 -עדכון אומדנים אקטואריים בסך של כ
 מיליוני ש"ח. 6 -מהתחשבנות עם מבטחי משנה קטנה עמלת הרווח בסך של כ
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 תזרים מזומנים .2

 

 1-12/2112 שינוי % 1-12/2112 שינוי % 1-12/2116 ח”באלפי ש
תזרימי מזומנים, נטו שנבעו  מפעילות 

 )ששימשו לפעילות(:
 622,333  (96.9%) 19,212  2228.1% 1,128,921  שוטפת     

 (222,237)  (1.2%) (222,112)  (2.9%) (211,797)  השקעה

 33,221  239.8% 179,223  (71.2%) 22,899  מימון

 (6,161)  בגין יתרות מזומניםהפרשי שער 
 

 (9,912) 
 

 232 

 862,891  גידול )קיטון( ביתרת המזומנים
 

 (32,372) 
 

 232,268 

 1,223,871  (2.3%) 1,218,299  27.1% 2,383,391  יתרת מזומנים לתום תקופה

 מקורות מימון .2

 מיליוני ש"ח לעומת 1,322הינה  2116בדצמבר,  31יום ל החברהיתרת ההתחייבויות הפיננסיות של 
 . 2112בדצמבר  31ליום  ,"חשמיליוני  1,311

 מיליוני ש"ח. 1,328 -היקפן הממוצע של ההתחייבויות הפיננסיות בתקופת הדוח, הסתכם לסך של כ

, בחברהמיליוני ש"ח  223, השקיעה, מנורה מבטחים החזקות, סך של 2111בחודשים יולי וספטמבר 
הון ראשוני מורכב  המהוויםמיליוני ש"ח ע.נ.  221ן נדחים בערך של באמצעות הנפקת שני שטרי הו
, סכום 2116בדצמבר  31נכון ליום . הכספיים לדוחות 12 באורבחברה. לפרטים נוספים ראה 

 ש"ח.  מיליוני 272 -כההשקעה האמורה עומד על סך של 

 לעיל.  2.1 , ראה סעיףבחברהלפרטים בדבר גיוס הון 

 של סך) ש"ח ע.נ.מיליוני  36.2 -כבסך  (סדרה א') חוב אגרותהחברה קרן של  פרעה 2116יולי  חודשב
 12 באורשל החברה ודירוגן, ראה  התחייבות כתבילפרטים נוספים בדבר מיליוני ש"ח(.  26 -כ

   .הכספיים לדוחות

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה .2

האורגנים המופקדים על בקרת העל בנוגע לדיווח הכספי בחברה הינם המנכ"ל ומנהל אגף כספים, 
ברמת ההנהלה, וכן ועדת המאזן, שמונתה על ידי דירקטוריון החברה, ואשר תפקידה לדון ולהמליץ 
בפני דירקטוריון החברה בנושאים הנוגעים לדוחות הכספיים של החברה ובכלל זה חוות דעתו של 

אה החשבון המבקר, נאותות הדוחות הכספיים, המדיניות החשבונאית, שלמות הגילוי וסקירת רו
 (. יצוין, כי ועדת המאזן אינה ועדת הביקורת של החברה."ועדת המאזן"הבקרות הפנימיות )להלן: 

 אלויחזק ירקוני אורלי"צ(, ודח)יו"ר  דביר( יוכי) יוכבד: כלהלן חבריםמכהנים שלושה בוועדת המאזן 
)דח"צ(. כל החברים בוועדה הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. בישיבות ועדת  צאיג)חזי( 

 המאזן נוכחים גם רואי החשבון המבקרים של החברה.

במסגרת בחינת התוצאות הכספיות וכחלק מתהליך הכנת הדוחות הכספיים, מתקיימים דיונים 
פים השונים בחברה ובהשתתפות גורמים בהשתתפות המנכ"ל, מנהל אגף כספים ומנהלי האג

מקצועיים רלוונטיים נוספים, בהם נבחנות סוגיות מרכזיות אשר להן השלכה על הדיווח הכספי תוך 
 בדיקת סבירות הנתונים ובחינת סוגיות שעניינן מדיניות חשבונאית.

ון החברה, ועדת המאזן מתכנסת מספר ימים לפני מועד אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטורי
ובישיבתה מוצגים הדוחות הכספיים, נדונים עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו 
בה, אשר עשויים להיות בעלי השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. הדוחות הכספיים נמסרים 

 ימים לפני מועד אישורם. מספרלחברי הדירקטוריון לעיון 

 22, התכנסה ועדת המאזן של החברה ביום 2116 בדצמבר 31ום לקראת אישור הדוחות הכספיים לי
נושאי משרה  ה"ל. בנוסף, השתתפו בישיבהנ בישיבהחברי ועדת המאזן נכחו  כל. 2117 במרס

ארי קלמן, יו"ר; מוטי רוזן, מנכ"ל; ערן גריפל, דירקטור; אילן שגב,  -ומנהלים בקבוצה כמפורט להלן 
מנהל אגף כספים; שי קומפל, משנה למנכ"ל; מיכאל קלמן, מנהל אגף ביטוח כללי; אלעד שלף, 
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מנהל אגף עסקים; אתי הירשמן, המבקרת הפנימית; יוני טל, מנהל אגף השקעות, משה מורגנשטרן 
און, האקטואר הראשי, נעמה -יהודיוף כהן, מנהלת הסיכונים; דן ברמנהל אגף ביטוח חיים, רותי 
ביטוח חיים(,  -חייקין )אקטוארית ממונה -ביטוח כללי(, רגינה אדין -חשמונאי )אקטוארית ממונה 

בריאות(, זיו כהן, מנהל תחום חשבות וכספים, גולן סעד מנהל  -קטי רזניק )אקטוארית ממונה 
  שי, היועץ המשפטי ונציגת מזכירות החברה.-בקרים, שמעון עיר; רואי החשבון המSOXתחום 

  משרה לנושאי תשלומים .2

 לבין המשרה נושא בין אישי סיכום פי על נעשית בחברה המשרה נושאי עם ההתקשרות ,ככלל
 פרישה תנאי, הנלווים התשלומים, הסוציאליים התנאים, השכר לגבי פירוט כולל הסיכום. החברה
 ., לפי הענייןהמשרה נושא של ההעסקה בגמר תחרות ואי סודיות בדבר והגבלות

 הכוללת התגמול לתכנית הכפופים המשרה נושאי זכאים, האישיים ההעסקה לתנאי ומעבר, בנוסף
 שיאושר כפי למענק, 2116 שנתכפי שעודכנה ב 2111 דצמבר בחודש לראשונה הדירקטוריון שאישר

 להרחבה. התכנית לתנאי בהתאם והדירקטוריון הביקורת וועדת ידי על, לעת מעת או שנה מדי
ים אשר פורסמו במהלך לרבות במסגרת חוזרהממונה על רקע הנחיות  התגמול מדיניות בעניין

 .הכספיים חותלדו 12 באור ראה" מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" םשעניינ 2112 -ו 2112השנים 
, אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת הביקורת, עדכון 2116יצוין, כי בחודש מרס 

 2112מחודש אוקטובר למדיניות התגמול של החברה, שעיקרו יישום הוראות חוזר המפקחת 
 ."תיקון -מוסדיים גופיםבתגמול  מדיניות"שעניינו 

 התגמול תכנית מרכיבי לרבות, הבכירה המשרה נושאי של ההעסקה תנאי, הדירקטוריון להערכת
 תרומתם את וכן הבכירים המשרה נושאי של תפקידם מורכבות את ומשקפים והוגנים סבירים הינם

 .החברה של המאושרת התגמול למדיניות בהתאם וזאת, לחברה

 הבכירה המשרה נושאי מבין ביותר הגבוה השכר בעלי לחמשת שניתנו תגמולים בדבר פרטים לעניין
 .נוספים פרטים לדוח 2 סעיף ראה, בשליטתה בחברות או בחברה

 עסקית ואסטרטגיה יעדים .12
המידע המובא להלן הינו מידע צופה פני עתיד, וככזה, המידע איננו ודאי לגבי העתיד, ועלול שלא 

בתאריך הדוח,  בחברהלהתממש, כולו או חלקו. המידע הצופה פני עתיד מבוסס על מידע הקיים 
או כוונות שלה נכון לתאריך הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות  החברהכות של וכולל הער

הוראות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה, בין היתר, בשל 
שינויים שיחולו בגורמי  בשלהשוק והמתחרים, צרכי והעדפות הלקוחות, וכן  התנהגותרגולטוריות, 

 .התאגיד עסקי תיאור לדוח 7.12הסיכון המפורטים בסעיף 

 כללי -אסטרטגיה  12.1

תלויה בעיקרה בתשואות שוק ההון. הדבר מקבל ביטוי בעסקי ביטוח כללי  החברהרווחיות 
( וכן בפוליסות מבטיחות 2113וביטוח חיים תלוי תשואה )לעניין פוליסות שהופקו עד שנת 

 תשואה. 

 ביטוח חיים ענף  12.1

 בביטוח חיים: החברההאסטרטגיה של 

 .החברהשיפור השירות וניהול מערכת יחסים הוגנת עם קהל לקוחות  .1

במכירת מוצרים בעלי שיעור רווח  התמקדותתוך ביטוח חיים שמירה על רווחיות פעילות  .2
 גבוה כגון פוליסות ריסק וכיסויים נוספים.

 היקף ביטולי פוליסות ופדיונות.תוך צמצום  החברהשימור לקוחות  .3

 TOPטווח ומוצרי הסכון ארוך יבמוצרי הביטוח והח החברההרחבת נתח השוק של  .2

FINANCE. 

 לאוכלוסיית "הגיל השלישי". במוצרים המיועדיםהחברה הרחבת נתח השוק של  .2

החיים תוך מתן מענה מתקדם למגמות  ביטוחחדשים בתחום ופתרונות מוצרים פיתוח  .6
 וק ולצרכי המבוטחים. התחרות בש
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 נלווים למשכנתא. ביטוח במוצרי החברהשימור מעמדה של  .7

 כדי להשיג מטרות אלה הינה:בהן נוקטת  שהחברה לותוהפע

שיפור השירות ומערך היחסים עם סוכני החברה ולקוחותיה באמצעות בקרה ומדידה של  .1
תהליכי השירות, בחינה וייעול של תהליכי העבודה והטמעה אפקטיבית של מערכות מידע 

 .ביטוח חייםמתקדמות לניהול פוליסות 

 קבוצה למינוף מכירות חדשות בתחום, תוךב ותהשונהיחידות מקסום הסינרגיה בין  .2
 שימוש ביתרונות הקבוצה בתחום הפנסיה ובניהול נכסים.

הרחבת מכירות ביטוח חיים על ידי גיוס סוכנים, פיתוח מוצרים חדשים, בפרט בתחום  .3
 והגיל השלישי. TOP FINANCEהריסק, 

 הרחבת הפעילות בתחום הגיל השלישי באמצעות גיוס סוכנים ומערך תכנון פרישה. .2

תוך מתן מענה לטיפול בכספים בתום תקופת הביטוח  תוביצוע מהלכים לשימור הלקוח .2
 והחיסכון.

 אסטרטגיה בביטוח כללי 12.1

. יהיה שיפור הרווחיות, לצד התייעלות תפעוליתהחברה המיקוד של בתחום הביטוח הכללי, 
 כמו כן, יינתן דגש בדבר שיפור פיזור תיק הביטוח בין הענפים השונים. 

 תחום פעילות ביטוח רכב חובה 12.1.1

 מקורות וניפוי סינון תוך, רווחיים חתכיםלהתמקד ב החברהבתחום זה מתכוונת 
. המודל התעריפי של החברה מכוון לצורך השגת מטרה זו. בנוסף, החברה תמשיך הפסד

בשמירה על השמרנות החיתומית הבאה לידי ביטוי בהימנעות מכניסה לפעילויות 
וניות, טרקטורונים, אוטובוסים בקווי בעלות סיכון גבוה, כדוגמת ביטוחי אופנועים, מ

 הסעה וכדומה.

 תחום פעילות ביטוח רכב רכוש 12.1.1

מנתח השוק הכללי שלה, ואסטרטגיית  גבוהרכוש  רכבבתחום  החברהנתח השוק של 
 התוצאות ושיפורנתח זה, תוך הקפדה  על שמורלשנים הבאות היא ל החברה

 . החיתומיות

 תחום ביטוח כללי אחר 12.1.1

 ביטוח רכושתחום פעילות  .א

בתחום הרכוש נמוך מנתח השוק הכללי שלה, ואסטרטגיית  החברהנתח השוק של 
היא לגדול במתינות בנתח זה, תוך התמקדות במוצרי מדף ובעסקים בעלי  החברה

 רמת מורכבות גבוהה המגלמים פוטנציאל רווחיות גבוה. 

 תחום פעילות ביטוח חבויות .ב

מוצר מרכזי בתיק ביטוח החבויות של ביטוח אחריות מקצועית, ימשיך להוות 
 בפלחי שוק ספציפיים בענף זה. החברה תוך מינוף התמחות  ,החברה

בשיפור התוצאות החיתומיות  החברהבאשר לענפי החבויות האחרים תתרכז 
 בשייר, בין אם על ידי ניפוי מבוטחים, העלאת תעריפים או שימוש בביטוח משנה. 

  בתחום ביטוח בריאות אסטרטגיה 12.2

 הבריאות בביטוחי השוק נתח הרחבת הוא בריאות בביטוח הקבוצה של היעד
 .הפרטיים

 :הינן זה יעד להשיג כדי נוקטת שהקבוצה הפעולות

 שנכנס ההסדרים וחוק 2116 בפברואר לתוקף שנכנסה בריאות בביטוחי הרפורמה .1
 הצורך את והגבירו והסוכנים הציבור בקרב בהירות אי יצרו ,2116 ביולי לתוקף
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 הדרכות לערוך דואגת החברה כן על, הפרטיים הבריאות ביטוחי חשיבות בהסברת
  .הארץ רחבי בכל לסוכנים ופרטניות נרחבות

 ולהמשיך פרטיים ללקוחות הבריאות בתחום גידול ליצירת לפעול הקבוצה בכוונת .1
 .הלקוחות לצרכי נרחב מענה שנותנים בשוק תחרותיים מוצרים לפתח

 .הסוכנים עם הקשר והעמקת ולסוכנים ללקוחות השירות שיפור .2

 הדרכות באמצעות והעובדים הסוכנים של והמומחיות המקצועיות ושיפור שימור .2
 .השנה כל במהלך מקצועיות

 .המכירה ערוצי וגיווןמערך המכירות על ידי גיוס סוכנים חדשים  הרחבת .2

 .הבריאות מוצרי את למנף מנת על בקבוצה אחרים אגפים עם סינרגיה יצירת .2

 .לסוכנים טכנולוגיים כלים פיתוח .2

 .פוליסות ביטולי היקף צמצום תוך הקבוצה לקוחות שימור .2

 

 

ועובדיה על עבודתם ותרומתם  סוכניה, החברה, למנהליההערכתו להנהלת  אתהדירקטוריון מביע 
 להישגי החברה.

 

 

 
 ארי קלמן

 יו"ר הדירקטוריון
 מוטי רוזן 

 מנהל כללי
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        דוח הדירקטוריו� וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריו� וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריו� וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריו� וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

") אחראית לקביעתה וקיומה ביטוחביטוחביטוחביטוחהההה    חברתחברתחברתחברת(להל�: "בע"מ בע"מ בע"מ בע"מ     ביטוחביטוחביטוחביטוחמנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריו�, של 

תוכננה כדי לספק מידה סבירה     ביטוחה חברתשל בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של 

לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיי� המפורסמי� בהתא�     ביטוחה חברתשל ביטחו� לדירקטוריו� ולהנהלה של 

. ללא תלות בטיב רמת התכנו� שלה�, לכל המפקח על הביטוחוהוראות ) IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיי� (ל

ג� א� נקבע כי מערכות אלו הינ� אפקטיביות ה� יכולות לספק  ,מגבלות מובנות. לפיכ(מערכות הבקרה הפנימית יש 

  מידה סבירה של בטחו� בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתא�  ,בפיקוח הדירקטוריו� ,ההנהלה

י�, והרישומי� החשבונאיי� מהימני�. בנוס,, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריו� נוקטת להרשאות ההנהלה, הנכסי� מוגנ

) �) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה monitorצעדי� כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביי� ומנטרי

  פנימית.

על דיווח     ביטוחה תחברהעריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של  ,בפיקוח הדירקטוריו�    ,ביטוחה חברתהנהלת 

 � Committee of)ה , בהתבסס על קריטריוני� שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של2016, בדצמבר 31כספי ליו

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

)believes �  על דיווח כספי הינה אפקטיבית. חברת הביטוח, הבקרה הפנימית של 2016 בדצמבר 31) כי ליו
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            ))))certification((((הצהרה הצהרה הצהרה הצהרה 

  , מצהיר כי:מוטי רוז�מוטי רוז�מוטי רוז�מוטי רוז�אני, 

 ").הדוחהדוחהדוחהדוח(להל�: " 2016") לשנת חברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוח(להל�: " מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מסקרתי את הדוח השנתי של  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .2

הנחו$ כדי שהמצגי� שנכללו בו, לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה 

  המכוסה בדוח. 

בדוח משקפי� באופ� נאות, מכל הבחינות  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיי� ומידע כספי אחר הכלול .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויי� בהו� העצמי ותזרימי המזומני� של חברת הביטוח 

 למועדי� ולתקופות המכוסי� בדוח.

4. � 1המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומ� של בקרות ונהלי� לגבי הגילוי בחברת הביטוח אני ואחרי

   ) של חברת הביטוח; וכ� 1לבקרה הפנימית על דיווח כספיו

קבענו בקרות ונהלי� כאלה, או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, המיועדי�   )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי 

 בפרט במהל( תקופת ההכנה של הדוח; , אחרי� בחברת הביטוח ובאות� חברות

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

 �לספק מידה סבירה של ביטחו� לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ( שהדוחות הכספיי� ערוכי

) � ;�ההו�, ביטוח וחיסכורשות שוק ) ולהוראות IFRSבהתא� לתקני דיווח בינלאומיי

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי   )ג(

  ) האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי, לתו� התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכ�

יווח כספי שאירע ברבעו� הרביעי שהשפיע על ד גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח  )ד(

על דיווח  חברת הביטוח באופ� מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, על הבקרה הפנימית של

  )כספי; וכ�

אני ואחרי� בחברת הביטוח המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואה החשבו� המבקר, לדירקטוריו� ולוועדת המאז�  .5

ביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח של הדירקטוריו� של חברת ה

 כספי: 

את כל הליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   )א(

לרשו�, לעבד, לסכ� ולדווח על מידע  דיווח כספי, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח

   )�כספי; וכ

כל תרמית, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבי� עובדי� אחרי� שיש לה�   )ב(

 על דיווח כספי. תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח

  אי� באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר, על פי כל די�.

        

        מוטי רוז�,מוטי רוז�,מוטי רוז�,מוטי רוז�,        
        מנהל כללימנהל כללימנהל כללימנהל כללי        2017201720172017, , , , במרסבמרסבמרסבמרס    27272727                                        
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        ))))certification((((הצהרה הצהרה הצהרה הצהרה 

  , מצהיר כי:איל� שגבאיל� שגבאיל� שגבאיל� שגבאני, 

 ").הדוחהדוחהדוחהדוח(להל�: " 2016") לשנת חברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוחחברת הביטוח(להל�: " מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מסקרתי את הדוח השנתי של  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .2

הנחו$ כדי שהמצגי� שנכללו בו, לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה 

  המכוסה בדוח. 

בדוח משקפי� באופ� נאות, מכל הבחינות  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיי� ומידע כספי אחר הכלול .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויי� בהו� העצמי ותזרימי המזומני� של חברת הביטוח 

 למועדי� ולתקופות המכוסי� בדוח.

4. � 2המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומ� של בקרות ונהלי� לגבי הגילוי בחברת הביטוח אני ואחרי

   ) של חברת הביטוח; וכ� 1לבקרה הפנימית על דיווח כספיו

קבענו בקרות ונהלי� כאלה, או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, המיועדי�   )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי 

 בפרט במהל( תקופת ההכנה של הדוח; אחרי� בחברת הביטוח ובאות� חברות, 

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

 �לספק מידה סבירה של ביטחו� לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ( שהדוחות הכספיי� ערוכי

) � ;ו�, ביטוח וחיסכו�רשות שוק הה) ולהוראות IFRSבהתא� לתקני דיווח בינלאומיי

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי   )ג(

  ) האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי, לתו� התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכ�

וח כספי שאירע ברבעו� הרביעי שהשפיע גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיו  )ד(

באופ� מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח 

  )כספי; וכ�

אני ואחרי� בחברת הביטוח המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואה החשבו� המבקר, לדירקטוריו� ולוועדת המאז�  .5

טוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח של הדירקטוריו� של חברת הבי

 כספי: 

את כל הליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   )ג(

לרשו�, לעבד, לסכ� ולדווח על מידע  דיווח כספי, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח

   )כספי; וכ�

כל תרמית, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבי� עובדי� אחרי� שיש לה�   )ד(

 על דיווח כספי. תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח

  אי� באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר, על פי כל די�.

  

  
        איל� שגבאיל� שגבאיל� שגבאיל� שגב  

        משנה למנהל כללימשנה למנהל כללימשנה למנהל כללימשנה למנהל כללי        2017201720172017, , , , במרסבמרסבמרסבמרס    27272727          
�        ומנהל אג, כספי�ומנהל אג, כספי�ומנהל אג, כספי�ומנהל אג, כספי
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        של מנורה מבטחי� ביטוח בע"משל מנורה מבטחי� ביטוח בע"משל מנורה מבטחי� ביטוח בע"משל מנורה מבטחי� ביטוח בע"מהחשבו� המבקר לבעלי המניות החשבו� המבקר לבעלי המניות החשבו� המבקר לבעלי המניות החשבו� המבקר לבעלי המניות     ההההדוח רואדוח רואדוח רואדוח רוא

        כספיכספיכספיכספידיווח דיווח דיווח דיווח וח וחיסכו� בדבר בקרה פנימית על וח וחיסכו� בדבר בקרה פנימית על וח וחיסכו� בדבר בקרה פנימית על וח וחיסכו� בדבר בקרה פנימית על בהתא� להוראות הממונה על שוק ההו�, ביטבהתא� להוראות הממונה על שוק ההו�, ביטבהתא� להוראות הממונה על שוק ההו�, ביטבהתא� להוראות הממונה על שוק ההו�, ביט

        

החברה)  �(להל�  וחברות בנות שלה בע"מ מנורה מבטחי� ביטוחביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
בהתבסס על קריטריוני� שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  2016 ,בדצמבר 31ליו� 

). הדירקטוריו� וההנהלה של COSO � (להל�  �Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionה
ולהערכת� את האפקטיביות של של החברה החברה אחראי� לקיו� בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 

בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריו� וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצור$. 
  אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

  

בדבר ביקורת  ארה"בב Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)�ה ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני
פי תקני� אלה נדרש מאיתנו  עלשל בקרה פנימית על דיווח כספי, אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבו� בישראל. 

בקרה  ,מכל הבחינות המהותיות, מהייקו א�להשיג מידה סבירה של ביטחו� במטרה לתכנ� את הביקורת ולבצעה 
. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, של החברה אפקטיבית על דיווח כספיפנימית 

התפעול של בקרה פנימית ותכנו� אפקטיביות הבחינה והערכה של וכ� חולשה מהותית,  שקיימתהערכת הסיכו� 
בהתא� לנסיבות. אנו  �כנחוצי ביקורתנו כללה ג� ביצוע נהלי� אחרי� שחשבנו הוער%.שבהתבסס על הסיכו� 

  .סבורי� שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
  

לספק מידה סבירה של בטחו� לגבי  המיועד תהלי% נההי יא גו$ מוסדי,הש חברהשל בקרה פנימית על דיווח כספי 
בינלאומיי� בהתא� לתקני דיווח כספי  למטרות חיצוניות דוחות כספיי�של  ההכנהדיווח כספי ושל מהימנות ה
)IFRS ובהתא� לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתא� לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (

מדיניות ונהלי� אות� כוללת את שהיא גו$ מוסדי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה  .�1981 התשמ"א ,(ביטוח)
וההעברות ת העסקאות אנאות באופ� במדויק ו, משקפות אשר, בפירוט סביררשומות  מתייחסי� לניהול) 1אשר: (

) מספקי� מידה סבירה של ביטחו� שעסקאות נרשמות כנדרש כדי 2( ;(לרבות הוצאת� מרשותה) נכסי החברהשל 
על  ) ובהתא� לדרישות הגילוי שנקבעוIFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיי� (לאפשר הכנת דוחות כספיי� בהתא� 

 קבלת כספי�וש �1981התשמ"אקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח), וח בהתא� לחוק הפיידי המפקח על הביט
) מספקי� מידה 3(� ; והדירקטוריו� וההנהלה של החברהל החברה נעשי� רק בהתא� להרשאות והוצאת כספי� ש

לתי מורשי� העברה (לרבות הוצאה מרשות) בטחו� לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או יסבירה של ב
 על הדוחות הכספיי�. של נכסי החברה, שיכולה להיות לה� השפעה מהותית

 

הצגה מוטעית. כמו כ�, הסקת  לגלותאו  למנועלא עשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 
ה לבלתי לסיכו� שבקרות תהפוכנחשופה כלשהי נוכחית הערכת אפקטיביות לגבי העתיד על בסיס מסקנות 

  נהלי� תשתנה לרעה.או המדיניות מידת הקיו� של המתאימות בגלל שינויי� בנסיבות או ש
  

 2016בדצמבר,  31החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליו�  לדעתנו,
   . COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריוני�בהתבסס על 

  
   2016 ,בדצמבר 31לימי� הדוחות הכספיי� של החברה את מקובלי� בישראל, בהתא� לתקני ביקורת ג� ביקרנו 

, 2017במרס,  27 והדוח שלנו מיו� 2014 � ו 2015, 2016 בדצמבר, 31מהשני� שהסתיימו בימי� לכל אחת ו 2015 � ו
בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי חשבו� אחרי� תי מסויגת על אות� דוחות כספיי� כלל חוות דעת בל

  ת. תלויוהתחייבויות ללדוחות הכספיי� המאוחדי� בדבר חשיפה  (א)38תשומת לב לאמור בביאור ית יהפנו

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב
 רואי חשבו�     2017במרס,  27
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        בע"מבע"מבע"מבע"מ    ביטוחביטוחביטוחביטוחמנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
  
  
        מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�    דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�

        

  2016201620162016בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר,     31313131ליו� ליו� ליו� ליו� 
        

        

  
    



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בע"מ ביטוח מבטחי�מנורה 
  

  2016בדצמבר,  31ליו� מאוחדי� דוחות כספיי� 
  

  תוכ� הענייני�
  

  עמוד  
    

  2  דוח רואה החשבו� המבקר
    

  4�3  על המצב הכספי  מאוחדי�דוחות 
    

  5   הפסד וארווח  מאוחדי� עלדוחות 
    

  6  דוחות מאוחדי� על הרווח הכולל
    

  9�7  על השינויי� בהו�  מאוחדי� ותדוח
    

  13�10   על תזרימי המזומני� מאוחדי�דוחות 
    

  221�14  מאוחדי� באורי� לדוחות הכספיי�
    

  235�222  נספחי� לדוחות הכספיי� המאוחדי�
    

  
� �  � �  � � �  � �
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  דוח רואי החשבו� המבקרי�

  ביטוח בע"ממבטחי� לבעלי המניות של מנורה 
  

  
  

והחברות הבנות ביטוח בע"מ  מנורה מבטחי�של  הדוחות המאוחדי� על המצב הכספי המצורפי�ביקרנו את 
 , , הרווח הכוללהפסד וארווח  לעואת הדוחות המאוחדי�  ,2015 �ו 2016 ,בדצמבר 31לימי� , )החברה �(להל� שלה 

 �דוחות כספיי� . 2014 �ו 2015, 2016בדצמבר,  31 שהסתיימו בימי� מהשני�לכל אחת ותזרימי המזומני� השינויי� בהו
עה על דוחות כספיי� אלה בהתבסס על יאלה הינ� באחריות הדירקטוריו� וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות ד

  ביקורתנו.
  

השווי המאזני, אשר ההשקעה בה� שיטת לא ביקרנו את הדוחות הכספיי� של חברות המוצגות על בסיס 
, בהתאמה ואשר חלקה של 2015 � ו 2016בדצמבר,  31אלפי ש"ח לימי�  198,128 � אלפי ש"ח ו 164,552הסתכמה לס( של 
�לשני� אלפי ש"ח  23,506 � וש"ח  אלפי 10,081 ש"ח,אלפי  )4,241(הסתכ� לס( של  (הפסדיה�) החברה ברווחיה

הדוחות הכספיי� של אות� חברות בוקרו על ידי רואי , בהתאמה. 2014 � ו 2015, 2016ר, בדצמב 31שהסתיימו בימי� 
חשבו� אחרי� שדוחותיה� הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומי� שנכללו בגי� אות� חברות, מבוססת 

  על דוחות רואי החשבו� האחרי�.
  
  

, לרבות תקני� שנקבעו בתקנות רואי חשבו� (דר( בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי�
. על פי תקני� אלה נדרש מאתנו לתכנ� את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 1973� פעולתו של רואה חשבו�), התשל"ג

הכספיי� הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות  מידה סבירה של ביטחו� שאי� בדוחות
כומי� ובמידע שבדוחות הכספיי�. ביקורת כוללת ג� בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני� התומכות בס

ידי הדירקטוריו� וההנהלה של החברה וכ� הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי� בכללותה. � המשמעותיי� שנעשו על
  בסיס נאות לחוות דעתנו. תאנו סבורי� שביקורתנו מספק

  
  

 המאוחדי� הנ"להדוחות הכספיי�  ,ועל הדוחות של רואי החשבו� האחרי� על ביקורתנו בהתבסס, לדעתנו
ואת   ,2015 � ו 2016, בדצמבר 31לימי�  המאוחדמצב הכספי המכל הבחינות המהותיות, את  ,משקפי� באופ� נאות

 31 מי�בי ויימסתהלכל אחת מהשני� שהמאוחדי� , השינויי� בהו� ותזרימי המזומני� הפעולות המאוחדותתוצאות 
) ובהתא� לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי IFRSבהתא� לתקני דיווח כספי בינלאומיי� ( 2014 �ו 2015, 2016בדצמבר, 

  .1981�התשמ"א שירותי� פיננסיי� (ביטוח),חוק הפיקוח על על הביטוח בהתא� ל ממונהה
  

  
המאוחדי� ספיי� לדוחות הכ (א)38הלב לאמור בבאור הננו מפני� את תשומת מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, 

  .  תלויות להתחייבויותבדבר חשיפה 
  

כפי שאומצו על  רת של בקרה פנימית על דיווח כספיבארה"ב בדבר ביקו PCAOB � ביקרנו ג�, בהתא� לתקני ה
בהתבסס על  ,2016, בדצמבר 31ידי לשכת רואי חשבו� בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליו� 

 2017במרס,  27והדוח שלנו מיו�  COSOקריטריוני� שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     אביב,�תל
  רואי חשבו�    2017במרס,  27
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        מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ
        על המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספי    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�דוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  

  נכסי�
  
  

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  באור

  341,521   352,086   4  נכסי� בלתי מוחשיי� 

  176   117   21  נכסי מסי� נדחי�

  1,087,732   1,129,198   5  הוצאות רכישה נדחות

  561,384   779,781   6  רכוש קבוע

  243,261   202,610   7  השקעות בחברות כלולות

  74,937   76,211   8  נדל"� להשקעה עבור חוזי� תלויי תשואה

  122,156   136,351   8  נדל"� להשקעה אחר

  1,568,617   1,666,013   15,16  נכסי ביטוח משנה

  120,448   63,887   21  נכסי מסי� שוטפי�

  159,642   205,007   9  חייבי� ויתרות חובה

  584,350   594,538   10  פרמיות לגבייה

  20,219,832   21,145,651   11  השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה

  12  השקעות פיננסיות אחרות:

  3,117,997   3,137,089   נכסי חוב סחירי�    

  5,592,615   5,822,694   נכסי חוב שאינ� סחירי�   

  179,453   195,685   מניות   

  931,837   969,404   אחרות   

  9,821,902   10,124,872   ס( כל השקעות פיננסיות אחרות

  1,245,185   1,832,444   א'13  מזומני� ושווי מזומני� עבור חוזי� תלויי תשואה

  273,314   550,946   ב'13  מזומני� ושווי מזומני� אחרי� 

  36,424,457   38,859,712   ס( כל הנכסי�

  21,670,828   23,229,398   11  ס( כל הנכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה

  
  
  

  .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�
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        מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ
        על המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספי    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�דוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  
  

  הו� והתחייבויות
  
  

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  באור

�  14  הו

  291,332   291,332   הו� מניות

  333,486   333,486   פרמיה על מניות

�  168,730   302,758   קרנות הו

  681,074   640,933   יתרת עודפי�

  1,474,622   1,568,509   המניות של החברהס( כל ההו� המיוחס לבעלי 

  1,350   1,756   זכויות שאינ� מקנות שליטה

 �  1,475,972   1,570,265   ס( כל ההו

  התחייבויות 

  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינ�
  10,559,500   11,510,509   20�15,17  תלויי תשואה 

  21,361,189   22,867,527   20�16,18  וחוזי השקעה תלויי תשואההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח 

  141,152   138,362   21  התחייבויות בגי� מסי� נדחי�

  113,571   121,982   22  התחייבות בשל הטבות לעובדי�

  332   427   21  התחייבויות בגי� מסי� שוטפי�

  1,426,870   1,274,660   23  זכאי� ויתרות זכות

  1,345,871   1,375,980   24  התחייבויות פיננסיות 

  34,948,485   37,289,447   ס( כל ההתחייבויות 

  36,424,457   38,859,712   ס( כל ההו� וההתחייבויות
  
  

  .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�
  
  
  

              2017במרס,  27
  איל� שגב    מוטי רוז�    ארי קלמ�    הכספיי�שור הדוחות יתארי( א

    
�  יו"ר הדירקטוריו

  
  מנהל כללי 

    
   למנהל כללימשנה 

  כספי�מנהל אג- ו
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        מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ
        הפסד הפסד הפסד הפסד     וווואאאארווח רווח רווח רווח מאוחדי� על מאוחדי� על מאוחדי� על מאוחדי� על דוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

    
2016  2015  2014    

  נקי (הפסד) למניה]אלפי ש"ח [למעט נתוני רווח   באור

  4,762,482   5,078,599   5,869,872   פרמיות שהורווחו ברוטו

  762,536   715,474   734,156   ידי מבטחי משנה� פרמיות שהורווחו על

  3,999,946   4,363,125   5,135,716   25  פרמיות שהורווחו בשייר

�  1,562,772   912,544   1,158,794   26  רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו

  245,278   219,571   234,849   27  הכנסות מדמי ניהול 

  141,815   118,122   128,845   28  הכנסות מעמלות

  480   7,945   1,414   29  הכנסות אחרות

  5,950,291   5,621,307   6,659,618   ס( כל ההכנסות

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח
  5,317,974   4,675,736   5,808,382   וחוזי השקעה ברוטו  

  חלק� של מבטחי המשנה בתשלומי� ובשינוי
  )810,469(  )493,567(  )518,082(    בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח 

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח
  4,507,505   4,182,169   5,290,300   30  וחוזי השקעה בשייר  

  918,762   946,725   1,004,492   31  והוצאות רכישה אחרותעמלות, הוצאות שיווק 

  388,796   395,929   370,872   32  הוצאות הנהלה וכלליות

  �    �    769   הוצאות אחרות

�  60,987   52,946   61,342   34  הוצאות מימו

  5,876,050   5,577,769   6,727,775   ס( כל ההוצאות

  34,870   13,499   )879(  7  חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות

  109,111   57,037   )69,036(  רווח (הפסד) לפני מסי� על ההכנסה

  38,476   11,049   )28,313(  21  מסי� על ההכנסה (הטבת מס)

  70,635     45,988     )40,723(   רווח נקי (הפסד)

  מיוחס ל:

  69,877   44,957   )42,124(  בעלי המניות של החברה

  758   1,031   1,401   שאינ� מקנות שליטהזכויות 

  70,635   45,988   )40,723(  רווח נקי (הפסד)

  רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי המניות
  0.30   0.19   )0.18(  35  של החברה (בש"ח) 

  
  

 .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�
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        מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ
        מאוחדי� על הרווח הכוללמאוחדי� על הרווח הכוללמאוחדי� על הרווח הכוללמאוחדי� על הרווח הכוללדוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

  
2016  2015  2014    

  אלפי ש"ח

  70,635   45,988   )40,723(  רווח נקי (הפסד)

  רווח (הפסד) כולל אחר:

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח 
  והפסדהכולל, הועברו או יועברו לרווח 

  21,264   )3,722(  )7,700(  התאמות הנובעות מתרגו� דוחות כספיי� של פעילויות חו0

  שינוי נטו בשווי ההוג� של נכסי� פיננסיי� המסווגי� כזמיני� למכירה
 �  130,937   )11,675(  83,078   שנזק- לקרנות הו

  רווחי� והפסדי� נטו ממימוש של נכסי� פיננסיי� המסווגי� כזמיני�
  )97,668(  )107,147(  )51,104(  למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ער( של נכסי� פיננסיי� המסווגי� כזמיני� למכירה
  7,965   16,539   6,519   שהועבר לדוח רווח והפסד 

סה"כ פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת 
  62,498   )106,005(  30,793   לרווח והפסדהרווח הכולל, הועברו או יועברו 

מסי� על ההכנסה (הטבת מס) המתייחסי� לנכסי� פיננסיי� זמיני� 
  15,549   )39,538(  8,336   למכירה

מסי� על ההכנסה (הטבת מס) המתייחסי� לפריטי� אחרי� של רווח 
  8,018   )1,454(  )2,917(  כולל אחר

שלאחר ההכרה לראשונה  סה"כ פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, נטו,
  38,931   )65,013(  25,374   במסגרת הרווח הכולל, הועברו או יועברו לרווח והפסד

  פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

  �    �    141,042   הערכה מחדש בגי� רכוש קבוע 

  �    1,495   �    הערכה מחדש בגי� בנייני משרד שייעוד� שונה לנדל"� להשקעה

  7,955   7,175   3,093   רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה מוגדרת

סה"כ פריטי רווח כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח 
  7,955   8,670   144,135   הכולל, לא יועברו לרווח והפסד

  3,000   3,092   33,498   מסי� על ההכנסה 

  4,955     5,578     110,637     לרווח והפסדפריטי רווח כולל אחר, נטו שלא יועברו 

  43,886     )59,435(   136,011     רווח (הפסד) כולל אחר, נטו

  114,521   )13,447(  95,288   הכל רווח (הפסד) כולל�ס(

  מיוחס ל:

  113,763   )14,478(  93,887   בעלי המניות של החברה

  758   1,031   1,401   זכויות שאינ� מקנות שליטה

 95,288  )13,447(   114,521  
  
  
  

 הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�.



7  

        מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ
�        דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו

  
  מיוחס לבעלי מניות החברה

�  התאמות  קר� הו�  קר� הו
  זכויות  קר�  הנובעות  בגי� נכסי�  בגי� עסקת

  שאינ�  קרנות  הו�  מתרגו� דוחות  פיננסיי�  תשלו�
�  מקנות  יתרת  הו�  מהערכה  כספיי� של  זמיני�  מבוסס  פרמיה על  הו

  סה"כ הו�  שליטה  סה"כ  עודפי�  אחרות  מחדש  פעילויות חו0  למכירה  מניות  מניות  מניות

  אלפי ש"ח

  1,475,972  1,350  1,474,622  681,074  7,034  1,099  5,977  114,535  40,085  333,486  291,332  2016בינואר,  1יתרה ליו� 

  )40,723(  1,401  )42,124(  )42,124(  �  �  �  �  �  �  �  רווח נקי (הפסד)

  התאמות הנובעות מתרגו� דוחות
  )7,700(  �  )7,700(  �  �  �  )7,700(  �  �  �  �  כספיי� של פעילויות חו0 

  שינוי נטו בשווי ההוג� של נכסי�
  פיננסיי� המסווגי� כזמיני� 
 �  83,078  �  83,078  �  �  �  �  83,078  �  �  �  למכירה שנזק- לקרנות הו

  רווחי� והפסדי� נטו ממימוש של
נכסי� פיננסיי� המסווגי�  

למכירה שהועברו לדוח  כזמיני�
  )51,104(  �  )51,104(  �  �  �  �  )51,104(  �  �  �  רווח והפסד

  הפסד מירידת ער( של נכסי�
פיננסיי� המסווגי� כזמיני�  

שהועבר לדוח רווח  למכירה
  6,519  �  6,519  �  �  �  �  6,519  �  �  �  והפסד

הערכה מחדש בגי� בנייני משרד 
  141,042  �  141,042  �  �  141,042  �  �  �  �  �  שייעוד� שונה לנדל"� להשקעה

 רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות
  3,093  �  3,093  3,093  �  �  �  �  �  �  �  להטבה מוגדרת

הטבת מס (מסי� על ההכנסה) 
המתייחסי� לפריטי� של רווח 

  )38,917(  �  )38,917(  )1,110(  �  )32,388(  2,917  )8,336(  �  �  �  (הפסד) כולל אחר

  136,011  �  136,011  1,983  �  108,654  )4,783(  30,157  �  �  �  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  95,288  1,401  93,887  )40,141(  �  108,654  )4,783(  30,157  �  �  �  סה"כ הרווח (ההפסד) הכולל

  )995(  )995(  �  �  �  �  �  �  �  �  �  דיבידנד שחולק 

  1,570,265  1,756  1,568,509  640,933  7,034  109,753  1,194  144,692  40,085  333,486  291,332  2016בדצמבר,  31יתרה ליו� 

  
  

  .המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי� הבאורי�
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        מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ
�                דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו

  
  מיוחס לבעלי מניות החברה

�  התאמות   קר� הו�   קר� הו
  זכויות  קר�  הנובעות  בגי� נכסי�  בגי� עסקת 

  שאינ�  קרנות  הו�  דוחותמתרגו�   פיננסיי�  תשלו�
 �  מקנות  יתרת   הו�   מהערכה  כספיי� של  זמיני�  מבוסס   פרמיה על  הו
  סה"כ הו�  שליטה  סה"כ  עודפי�   אחרות   מחדש  פעילויות חו0  למכירה  מניות  מניות   מניות

  אלפי ש"ח

  1,547,770  1,314  1,546,456  688,994  7,034  �  8,245  177,280  40,085  333,486  291,332  2015בינואר,   1יתרה ליו� 

  45,988  1,031  44,957  44,957  �  �  �  �  �  �  �  רווח נקי
  התאמות הנובעות מתרגו� דוחות

  )3,722(  �  )3,722(  �  �  )3,722(  �  �  �  כספיי� של פעילויות חו0 
שינוי נטו בשווי ההוג� של נכסי� 

המסווגי� כזמיני�  פיננסיי�
  )11,675(  �  )11,675(  �  �  �  �  )11,675(  �  �  �  הו� למכירה שנזק- לקרנות

רווחי� והפסדי� נטו ממימוש של 
פיננסיי� המסווגי�  נכסי�

שהועברו לדוח  כזמיני� למכירה
  )107,147(  �  )107,147(  �  �  �  �  )107,147(  �  �  �  רווח והפסד

הפסד מירידת ער( של נכסי� 
המסווגי� כזמיני�  פיננסיי�

רווח  למכירה שהועבר לדוח
  16,539  �  16,539  �  �  �  �  16,539  �  �  �  והפסד

הערכה מחדש בגי� בנייני משרד 
  1,495  �  1,495  �  �  1,495  �  �  �  �  �  שייעוד� שונה לנדל"� להשקעה

רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות 
  7,175  �  7,175  7,175  �  �  �  �  �  �  �  להטבה מוגדרת

הטבת מס (מסי� על ההכנסה) 
לפריטי� של רווח המתייחסי� 

  37,900  �  37,900  )2,696(  �  )396(  1,454  39,538  �  �  �  (הפסד) כולל אחר

  )59,435(  �  )59,435(  4,479  �  1,099  )2,268(  )62,745(  �  �  �  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  )13,447(  1,031  )14,478(  49,436  �  1,099  )2,268(  )62,745(  �  �  �  סה"כ הרווח (ההפסד) הכולל
 31השפעה מצטברת, נטו ליו� 

של שינויי�  2015בדצמבר, 
בהערכת נכסי� והתחייבויות 

  )57,356(  �  )57,356(  )57,356(  �  �  �  �  �  �  �  בביטוח כללי 

  )995(  )995(  �  �  �  �  �  �  �  �  �  דיבידנד שחולק 

  1,475,972  1,350  1,474,622  681,074  7,034  1,099  5,977  114,535  40,085  333,486  291,332  2015בדצמבר,   31יתרה ליו� 

  
  .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�
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 מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ

�                דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו�דוחות מאוחדי� על השינויי� בהו

  
  מיוחס לבעלי מניות החברה

�  קר� הו
 �  התאמות   קר� הו�   בגי

  זכויות  הנובעות  בגי� נכסי�  עסקת
  שאינ�  קרנות  מתרגו� דוחות  פיננסיי�  תשלו�

 �  מקנות  יתרת   הו�   כספיי� של  זמיני�  מבוסס   פרמיה על  הו
  סה"כ הו�  שליטה  סה"כ  עודפי�  אחרות   פעילויות חו0  למכירה  מניות  מניות   מניות

  אלפי ש"ח

  1,484,244   1,551   1,482,693   664,162   7,034   )5,001(  151,595   40,085   333,486   291,332   2014בינואר,   1יתרה ליו� 

  70,635   758   69,877   69,877   �    �    �    �    �    �    רווח נקי 
  התאמות הנובעות מתרגו� דוחות

  21,264   �    21,264   �    �    21,264   �    �    �    �    כספיי� של פעילויות חו0 
  נכסי� פיננסיי�שינוי נטו בשווי ההוג� של 

  המסווגי� כזמיני� למכירה שנזק- לקרנות 
 �  130,937   �    130,937   �    �    �    130,937   �    �    �    הו

  רווחי� והפסדי� נטו ממימוש של נכסי�
  פיננסיי� המסווגי� כזמיני� למכירה שהועברו 
  )97,668(  �    )97,668(  �    �    �    )97,668(  �    �    �    לדוח רווח והפסד 

  מירידת ער( של נכסי� פיננסיי�הפסד 
  המסווגי� כזמיני� למכירה שהועבר לדוח 
  7,965   �    7,965   �    �    �    7,965   �    �    �    רווח והפסד 

רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה 
  7,955   �    7,955   7,955   �    �    �    �    �    �    מוגדרת

מסי� על ההכנסה המתייחסי� לפריטי� של רווח 
  )26,567(  �    )26,567(  )3,000(  �    )8,018(  )15,549(  �    �    �    כולל אחר

  43,886   �    43,886   4,955   �    13,246   25,685   �    �    �    סה"כ רווח כולל אחר

  114,521   758   113,763   74,832   �    13,246   25,685   �    �    �    סה"כ הרווח הכולל

  )50,995(  )995(  )50,000(  )50,000(  �    �    �    �    �    �    דיבידנד שחולק

  1,547,770   1,314   1,546,456   688,994   7,034   8,245   177,280   40,085   333,486   291,332   2014בדצמבר,   31יתרה ליו� 

  
  .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�
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        מזומני� מזומני� מזומני� מזומני� מי המי המי המי התזריתזריתזריתזריעל על על על מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� ות ות ות ות דוחדוחדוחדוח

  
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

          
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  נספח

  625,333  19,204  1,028,950  (א)  תזרימי מזומני� מפעילות שוטפת

  תזרימי מזומני� מפעילות השקעה

  )4,612(  4,688  27,416  החזר השקעות מחברות כלולות (השקעות בחברות כלולות)

  4,408  10,511  4,658  שהתקבל מחברות כלולות דיבידנד

  השקעה ברכוש קבוע
  

)116,078(  )112,437(  )98,926(  

  )128,396(  )127,795(  )131,725(  השקעה בנכסי� בלתי מוחשיי�

  2,989  929  4,932  תמורה ממימוש רכוש קבוע

  )224,537(  )224,104(  )210,797(  מזומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה

�  תזרימי מזומני� מפעילות מימו

  202,172  298,642  99,491  קבלת התחייבויות פיננסיות (בניכוי הוצאות הנפקה)

  )117,937(  )118,204(  )45,597(  פרעו� התחייבויות פיננסיות

  )50,000(  �  �  דיבידנד ששול� לבעלי מניות החברה

  )995(  )995(  )995(  דיבידנד ששול� לבעלי זכויות שאינ� מקנות שליטה

�  33,240  179,443  52,899  מזומני� נטו שנבעו מפעילות מימו

  432  )9,915(  )6,161(  הפרשי שער בגי� יתרות מזומני� ושווי מזומני�

  434,468  )35,372(  864,891  עליה (ירידה) במזומני� ושווי מזומני�

  1,119,403  1,553,871  1,518,499  (ב)  יתרת מזומני� ושווי מזומני� לתחילת השנה

  1,553,871  1,518,499  2,383,390  (ג)  יתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו- השנה

  
  

  .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�
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        על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� דוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

          
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  תזרימי מזומני� מפעילות שוטפת   (א)

  70,635  45,988  )40,723(  רווח נקי (הפסד)

  התאמות לסעיפי רווח והפסד:

  )34,870(  )13,499(  879  חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות

  רווחי� נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה
  )1,090,589(  )511,366(  )808,793(  תלויי תשואה  

  הפסדי� (רווחי�) נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:

  )189,364(  )92,284(  )59,279(  נכסי חוב סחירי�

  )273,376(  )217,007(  )229,061(  נכסי חוב שאינ� סחירי�

  )19,398(  )24,656(  )11,469(  מניות

  
  79,092  )30,305(  )32,961(  השקעות אחרות

)332,770(  )364,252(  )403,046(  

  53,534  42,585  54,299  הוצאות מימו� בגי� התחייבויות פיננסיות

  )169(  )203(  )928(  רווח ממימוש רכוש קבוע

ירידה בשווי ההוג� של נדל"� להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
  966  79  250  תלויי תשואה

 �  )5,899(  )13,481(  )13,412(  להשקעה אחרעליה בשווי ההוג� של נדל"

  פחת והפחתות:

  34,430  33,821  34,720  רכוש קבוע

  139,674  139,981  121,160  נכסי� בלתי מוחשיי�
  
  
  
  

  .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�
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        על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� דוחות דוחות דוחות דוחות 
  
  

  ביו�לשנה שהסתיימה 

  בדצמבר 31 

    
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  (המש()  תזרימי מזומני� מפעילות שוטפת  (א)

  שינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי
  2,881,645  2,292,893  1,506,338  תשואה 

  שינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינ�
  673,804  262,455  951,009  תלויי תשואה 

  )2,869(  )66(  �  עסקאות תשלו� מבוסס מניות

  )179,914(  27,463  )97,396(  שינוי בנכסי ביטוח משנה

  )47,387(  )76,416(  )41,466(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

  38,476  11,049  )28,313(  מסי� על ההכנסה (הטבת מס)

  שינויי� בסעיפי� מאזניי� אחרי�:

השקעות פיננסיות ונדל"� להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי 
  השקעה תלויי תשואה:

  )2,156(  )2,864(  )1,524(  רכישות והשבחות נדל"� להשקעה

  )1,816,491(  )2,549,180(  )700,532(  רכישות נטו של השקעות פיננסיות

  השקעות פיננסיות ונדל"� להשקעה אחר: 

  )1,323(  )1,433(  )783(  נדל"� להשקעה רכישות והשבחות

  )453,460(  )324,625(  )289,162(  רכישות נטו של השקעות פיננסיות

  )43,583(  )45,434(  )10,188(  פרמיות לגבייה

  )55,562(  21,921  )35,523(  חייבי� ויתרות חובה

  28,622  134,340  )149,181(  זכאי� ויתרות זכות

  
  4,375  )1,710(  11,504  לעובדי�התחייבויות בשל הטבות 

ס( ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומני� מפעילות 
  )281,792(  )937,942(  170,188  שוטפת 

  מזומני� ששולמו והתקבלו במהל( השנה עבור:

  )60,693(  )54,601(  )58,426(  ריבית ששולמה

  718,450  773,804  758,496  ריבית שהתקבלה

  )88,145(  )43,576(  )26,518(  מסי� ששולמו

  75,330  32,550  59,261  מסי� שהתקבלו

  
  191,548  202,981  166,672  דיבידנד שהתקבל

899,485  911,158  836,490  

  625,333  19,204  1,028,950  ס( הכל תזרימי מזומני� מפעילות שוטפת 

  
  
  

  .המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי� הבאורי�
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        על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� דוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

    
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  מזומני� ושווי מזומני� לתחילת השנה  (ב)

  753,834   1,288,445   1,245,185   מזומני� ושווי מזומני� עבור חוזי� תלויי תשואה

  365,569   265,426   273,314   מזומני� ושווי מזומני� אחרי�

  1,119,403   1,553,871   1,518,499   יתרת מזומני� ושווי מזומני� לתחילת השנה

  מזומני� ושווי מזומני� לסו- השנה  (ג)

  1,288,445   1,245,185   1,832,444   מזומני� ושווי מזומני� עבור חוזי� תלויי תשואה

  265,426   273,314   550,946   מזומני� ושווי מזומני� אחרי�

  1,553,871   1,518,499   2,383,390   יתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו- השנה

   
  .הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי� המאוחדי�

  



 ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"ממנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
        ����המאוחדיהמאוחדיהמאוחדיהמאוחדי    באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�
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  יכלל   �: 1באור 

  
  כללי של הקבוצה ופעילותה תאור  א.
  

 � � מנורה מבטחי� החזקות בע"מ (להל�  ידי�עלהחברה) נשלטת  �מנורה מבטחי� ביטוח בע"מ (להל
 � אביב יפו, המחזיקה ב� החברה הא�), שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ער( בתל

מהו� המניות של החברה. החברה פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריי� ובכלל� ביטוח כללי,  100%
  בריאות. ביטוח ביטוח חיי� ו

  
 ,�115 הינה אלנבי החברה הינה תושבת ישראל, אשר נתאגדה בישראל וכתובת משרדיה הראשיי

  יפו.� אביב�תל
  
  הגדרות  .ב
  

  �בדוחות כספיי� אלה   
      

  בע"מ. מנורה מבטחי� ביטוח  �  החברה
      

  מנורה מבטחי� החזקות בע"מ.  �  החברה הא�
      

או שותפויות שדוחותיה� מאוחדי�, במישרי� או בעקיפי�, ע� דוחות חברות   �  חברות מאוחדות
   החברה.

      
על המדיניות הכספית השפעה מהותית יש אשר לחברה  תיושותפוחברות ו  �  ותכלול ותחבר

והתפעולית שלה�, א( לא שליטה, ואשר השקעת החברה בה� כלולה בדוחות 
  הכספיי� המאוחדי� של החברה על בסיס השווי המאזני.

      
  .ותכלול ותחברות מאוחדות וחבר    חברות מוחזקות

      
   .שלה המוחזקותוהחברות  החברה  �  הקבוצה

      
  .IAS 24�בכהגדרת�   �  צדדי� קשורי�

      
�ובעל  בעלי עניי
  שליטה

�  
  .2010�התש"עוחות כספיי� שנתיי�), כהגדרת� בתקנות ניירות ער( (ד

      
  .שוק ההו�, ביטוח וחיסכו�רשות הממונה על   �  או הממונה המפקח

      
  .1981� (ביטוח), התשמ"אחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�   �  חוק הפיקוח

      
�(הו� עצמי מינימלי הנדרש  )ביטוחשירותי� פיננסיי� (תקנות הפיקוח על   �  תקנות ההו

  , על תיקונ�.1998�ממבטח), התשנ"ח
  

תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל), (כללי השקעה החלי� על   �  כללי השקעה 
"כללי השקעה החלי� על גופי� וחוזר  2012�גופי� מוסדיי�), התשע"ב
  . ממונהמוסדיי�" שפורס� על ידי ה

      
 �תקנות פרטי די

�   וחשבו
, על 1998�תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי די� וחשבו�), התשנ"ח  �

.�  תיקונ
  

חוזי� לפיה� צד אחד (המבטח) לוקח סיכו� ביטוחי משמעותי מצד אחר   �  חוזי ביטוח
את בעל הפוליסה א� או לשפות ידי הסכמה לפצות �(בעל הפוליסה), על

אירוע עתידי לא ודאי מוגדר (מקרה הביטוח) ישפיע באופ� שלילי על בעל 
  הפוליסה.
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  (המש() יכלל   �: 1באור 

  
  (המש() הגדרות  .ב

      
  .פוליסות שאינ� מהוות חוזי ביטוח  �  השקעהחוזי 

      
ובמגזר  חסכו� ארו( טווחחוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיי� ו  �  חוזי� תלויי תשואה

בה� ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק ההשקעות (פוליסות בריאות, 
   .משתתפות ברווחי השקעה)

      
נכסי� עבור חוזי� 

  תלויי תשואה
  מחוזי� תלויי תשואה.נכסי� העומדי� כנגד התחייבויות הנובעות הס( כל   �

      
 �התחייבויות בגי

  חוזי ביטוח
וחסכו� ארו(  עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיי�  �

  .ביטוח כלליו טווח, ביטוח בריאות
      

  ביטוח.חלק� של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגי� חוזי   �  נכסי ביטוח משנה
      

  .פרמיות לרבות דמי�  �  פרמיות 
      

  .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח  �  הורווחושפרמיות 
      

  
  חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה   �: 2באור 

  
  המאוחדי� בסיס הצגת הדוחות הכספיי�  א.
  

 בסיס המדידה .1
  

נדל"� בשימוש , � להשקעה"ערוכי� על בסיס העלות, למעט נדלהמאוחדי� הדוחות הכספיי� 
נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה, נכסי� והתחייבויות פיננסיות הנמדדי� בשווי הוג� דר( עצמי, 

והתחייבויות מסי�  , נכסי מיסי� נדחי�ונכסי ביטוח משנה התחייבויות ביטוחיות ,רווח והפסד
  נכסי� והתחייבויות בגי� הטבות לעובדי�.ו, השקעות בחברות כלולות נדחי�

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיי�  .2
  

 �  ). IFRSתקני  �דוחות כספיי� אלו נערכו בהתא� לתקני דיווח כספי בינלאומיי� (להל
התקנות ו הפיקוח בחוקכמו כ�, הדוחות הכספיי� נערכו בהתא� לדרישות הגילוי כפי שנקבעו 

  .ממונהו והוראות הפי�עלשהותקנו 
  
  IFRSחשבונאית עקבית ויישו� לראשונה של תקני  מדיניות .3
  

, למעט המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיי� באופ� עקבי בכל התקופות המוצגות
  .אחרת כתבא� נ

  
 )4ח' סעי-לעניי� השפעת היישו� לראשונה של מדידת נדל"� בשימוש עצמי לפי שווי הוג�, ראה 

.�  להל
  

 �ושינוי שיטת רישו� עמלות  של הנוהג המיטבי בביטוח כללייישו� לראשונה השפעת הלעניי
  ).4)ד)2'וסעי- ראה  משנהנדחות משנה ועתודה 

  
  מבנה הדיווח הנוכחי  .4
  

הדוחות על המצב הכספי, הכוללי� בעיקר את הנכסי� וההתחייבויות של החברה, הוצגו לפי 
סדר נזילות ללא הבחנה בי� שוט- ללא שוט-. הצגה זו, המספקת מידע מהימ� ורלוונטי יותר, 

 �  .ממונהוהנחיות ה IAS 1תואמת את הנחיות תק
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  
  עיקרי השיקולי�, האומדני� וההנחות בעריכת הדוחות הכספיי�  ב.
  

  השיקולי�  
  

שקלה ההנהלה את הנושאי� הבאי�,  עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה יישו�בתהלי( 
  :המאוחדי� ביותר על הסכומי� שהוכרו בדוחות הכספיי�שלה� ההשפעה המהותית 

 
  סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה  .1
  

חוזי ביטוח הינ� חוזי� בה� המבטח לוקח סיכו� ביטוחי משמעותי מצד אחר. ההנהלה 
לגבי כל חוזה ע� מבוטח או ע� קבוצת מבוטחי� בעלי זיקה משותפת, הא� הוא  שוקלת

, או לחילופי� כחוזה כרו( בלקיחת סיכו� ביטוחי משמעותי על מנת לסווגו כחוזה ביטוח
  .השקעה

 
  סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות   .2
  

יות לקבוצות ה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסקבוצהנהלת ה
  הבאות:

  
 נכסי� פיננסיי� הנמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד.  •
•  .�  השקעות המוחזקות לפדיו
 הלוואות וחייבי�.  •
 נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה.  •

  
  שליטה אפקטיבית  .3
  

החברה מעריכה א� קיימת לה שליטה בחברה שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות   
 �היתר, על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקי� ההצבעה, בי

ואופ� פיזור של ההחזקות  , הסכמי הצבעה בי� חברות הקבוצהבעלי זכויות הצבעה אחרי�
בנוס-, החברה בוחנת א�  האחרות וכ� דפוסי ההצבעה באסיפות בעלי המניות הקודמות.

  .20% � קה בשיעור נמו( מקיימת לה השפעה מהותית בחברות בה� היא מחזי
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() עיקרי השיקולי�, האומדני� וההנחות בעריכת הדוחות הכספיי�  ב.
  

  אומדני� והנחות
  

בעת הכנת הדוחות הכספיי�, נדרשת הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדני�, 
הערכות והנחות המשפיעי� על יישו� המדיניות החשבונאית ועל הסכומי� המדווחי� של נכסי�, 
התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדני� וההנחות שבבסיס� נסקרי� באופ� שוט-. השינויי� 

.�  באומדני� החשבונאיי� נזקפי� בתקופה בה נעשה השינוי באומד
  

טואריי�, המשמשי� בהכנת הדוחות הכספיי� של בעת גיבוש� של אומדני� חשבונאיי� ואק
ה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועי� הכרוכי� באי וודאות חברה, נדרשת הנהלת החברה

ה על ניסיו� העבר, עובדות חברמשמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדני�, מתבססת הנהלת ה
יד, ככל שניתנות להערכה, בהתא� שונות, גורמי� חיצוניי� ועל הנחות סבירות לרבות ציפיות לעת

.�יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדני� אלה, בי�  לנסיבות המתאימות לכל אומד
ואשר קיימת אי  ,היתר, עקב שינויי� רגולטוריי� שפורסמו או צפויי� להתפרס� בתחומי הביטוח

  וודאות באשר לאופ� התממשות� והשלכותיה�.
  

ריות שנעשו בדוחות הכספיי� המאוחדי� בקשר לאי הודאות לתארי( הדיווח להל� ההנחות העיק
ידי הקבוצה, ואשר שינוי מהותי באומדני� ובהנחות עשוי לשנות �ואומדני� קריטיי� שחושבו על

  את ערכ� של נכסי� והתחייבויות בדוחות הכספיי� המאוחדי� בשנה העוקבת:
  

  ירידת ער( נכסי� לא פיננסיי�  .1
  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח א� אירעו אירועי� או חלו שינויי� בנסיבות המצביעי� על 
כ( שחלה ירידת ער( באחד או יותר מהנכסי� הלא פיננסיי�. בהתקיי� סימני� לירידת ער(, 
נערכת בחינה בא� הסכו� בר ההשבה גבוה מערכו בספרי� של הנכס, ובמידת הצור( נרשמת 

גובה הסכו� שהינו בר השבה. היוו� תזרימי המזומני� מחושב לפי הפרשה לירידת ער( עד 
שיעור היוו� המשק- את הערכות השוק לגבי ער( הזמ� של הכס- והסיכוני� הספציפיי� 
המתייחסי� לנכס. קביעת האומדני� של תזרימי המזומני� מתבססת על ניסיו� העבר של נכס 

התנאי� הכלכליי� שישררו במהל( יתרת  זה או נכסי� דומי�, ועל מיטב הערכת החברה לגבי
  אור( חייו השימושיי� של הנכס. 

  
  קביעת שווי הוג� של מכשירי� פיננסיי� לא סחירי�  .2
  

מחושב לפי מודל המבוסס על  השווי ההוג� של אגרות חוב בלתי סחירות, הלוואות ופיקדונות
 יידי חברה המספקת ציטוט�כאשר שיעורי הריבית להיוו� נקבעי� על ,היוו� תזרימי המזומני�

   .מחירי� ושערי ריבית לגופי� מוסדיי�
  

) בהתבסס על הדוחות .N.A.Vפי ער( נכסי נקי (�השווי ההוג� של קרנות השקעה נקבע על
. השווי ההוג� של מניות לא סחירות ומדיווחי� המתקבלי� מהקרנות הכספיי� של הקרנות

השווי ו B&Sנקבע לפי מודל � של אופציות נקבע על פי הערכת שווי של מומחה. השווי ההוג
  מכשירי� מורכבי� נקבע על פי ציטוט.ההוג� של 

        
  ירידת ער( של השקעות פיננסיות  .3
  

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיי� הפסד מירידת ער( בגי� הלוואות וחייבי� המוצגי� 
בעלות� המופחתת, או בגי� נכסי� פיננסיי� שסווגו כזמיני� למכירה, סכו� ההפסד נזק- 

  להל�. .1.בוהפסד, ראה סעי- ילדוח רווח 
   

  אמור.בכל תארי( דיווח, הקבוצה בוחנת הא� קיימת ראייה אובייקטיבית כ
  
  ה ונדל"� בשימוש עצמינדל"� להשקע  .4
  

כאשר שינויי�  דיווחהוג� לתארי( הה �לפי שווי י�מוצגונדל"� בשימוש עצמי � להשקעה "נדל
 ידי�על. השווי ההוג� נקבע ולרווח כולל אחר, בהתאמה בשווי ההוג� נזקפי� לרווח והפסד

מעריכי שווי חיצוניי� בלתי תלויי� בהתא� להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש 
בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדני� של תזרימי מזומני� עתידיי� הצפויי� מהנכס 

 א�נקבע השווי ההוג� בהת א� נית�,ואומד� שיעור היוו� מתאי� לתזרימי מזומני� אלה. 
  בעל אופי ומיקו� דומי� לזה המוער(.  �"לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל
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  (המש() עיקרי השיקולי�, האומדני� וההנחות בעריכת הדוחות הכספיי�  ב.
      

  (המש()  אומדני� והנחות
  

  (המש() ה ונדל"� בשימוש עצמינדל"� להשקע  .4
  

נדרשי� מעריכי השווי והנהלת ונדל"� לשימוש עצמי במדידת השווי ההוג� של נדל"� להשקעה 
הקבוצה להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשי� לגבי נכסי הקבוצה, 

הסתברות להשכרת שינויי ייעוד, מחירי ההשכרה העתידיי�, שיעורי התפוסה, חידושי חוזי�, 
השוכרי� והשלכות הנובעות שטחי� פנויי�, הוצאות תפעול הנכסי�, איתנות� הפיננסית של 

מהשקעות שתידרשנה לפיתוח עתידי, על מנת להערי( את תזרימי המזומני� העתידיי� 
, עשוי ונדל"� לשימוש עצמי מהנדל"�. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"� להשקעה

.�  לגרו� לשינוי בשווי ההוג
  

  קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות  .5
  

הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה תו( שימוש בהנחות לגבי  ברות ההשבה של
תחת  . א�להל� ה).1.ונוספי� כאמור בסעי- שיעורי ביטולי�, תמותה ותחלואה ומשתני� 

יהיה צור( בהאצת ההפחתה או א- במחיקת ש, יתכ� תתקיי� ברות ההשבההנחות אלו לא 
  הוצאות הרכישה הנדחות.

  
  ביטוח התחייבויות בגי� חוזי  .6
  

ת ועל הנחות וההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארי
להל�  ')ב)(6(36בבאור בריאות וביטוח לגבי ביטוח חיי� ולהל�  )א'()6(36בבאור המפורטות 

  לגבי ביטוח כללי.
  

על כ(  ותמבוססוניסיו� העבר מ נגזרות בעיקרוההנחות השונות  ההערכות האקטואריות
,� שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד. השתנות בגורמי הסיכו

מצב המשפטי עשויי� להשפיע באופ� מהותי כ� שינוי הבחומרת�, ואו בשכיחות האירועי� 
    .על גובה ההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח

        
  תביעות משפטיות  .7
  

תובענות ייצוגיות וכ� בקשות לאישור  ,תלויות ועומדות תביעות משפטיות הקבוצהכנגד 
 ה, הסתמכהקבוצהבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד תובענות כייצוגיות. 

  על חוות דעת יועציה המשפטיי�.  הקבוצה
  

יועצי� המשפטיי� מתבססות על מיטב שיפוט� המקצועי, בהתחשב ההערכות אלה של 
המשפטי שנצבר בנושאי� השוני�. מאחר  �הניסיובשלב בו מצויי� ההליכי�, וכ� על 

 תוצאות להיות שונות מהערכות אלה.השתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות 
  (א) להל�.38ובבאור  'זראה מידע נוס- בסעי- י

  
יעות האמורות, חשופה הקבוצה לטענות/תביעות משפטיות שטר� נטענו/הוגשו, בנוס- לתב

וזאת, בי� היתר, בהתקיי� ספק בפרשנות הסכ� ו/או הוראת די� ו/או אופ� יישומ�. חשיפה זו 
מובאת לידיעת הקבוצה במספר דרכי�, בי� היתר, באמצעות פניות לקוחות לגורמי� בקבוצה 

לקוחות ליחידה לפניות של בור בקבוצה, באמצעות תלונות ובמיוחד לממונה על פניות הצי
, ובאמצעות תביעות שאינ� ייצוגיות המוגשות לבתי המשפט. נושאי� ממונההציבור במשרד ה

אלו מובאי� לידיעת הנהלת הקבוצה, א� וככל שהגורמי� המטפלי� מזהי� כי הטענות 
מטענות/תביעות שטר� בהערכת הסיכו� הנובע עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. 

הוגשו, מסתמכת הקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמי� המטפלי� וההנהלה, המשקללות 
את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, א� וככל שתוגש. ההערכה 
מבוססת על הניסיו� שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופ�. מטבע הדברי�, 

שלב הראשוני בו מצוי בירור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה לאור ה
   מההערכה שנעשתה בשלב בו טר� הוגשה התביעה.

  
  הטבות לעובדי� לאחר סיו� העסקה  .8
  

התחייבות בגי� תוכניות הטבה מוגדרות לאחר סיו� העסקה נקבעת תו( שימוש בטכניקות 
כרו( בקביעת הנחות בי� השאר לגבי שיעורי היוו�,  הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות

יתרת שיעורי תשואה צפויי� על נכסי�, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדי�. 
  ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית א� יחולו שינויי� באומדני� אלו.
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  (המש() י�, האומדני� וההנחות בעריכת הדוחות הכספיי�עיקרי השיקול  ב.
      

  (המש()  אומדני� והנחות
  

  נכסי מסי� נדחי�  .9
  

נכסי מסי� נדחי� מוכרי� בגי� הפסדי� מועברי� לצורכי מס והפרשי� זמניי� שטר� נוצלו, 
במידה וצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה נית� יהיה לנצל�. נדרש אומד� של 
ההנהלה על מנת לקבוע הא� נית� להכיר בנכס מסי� נדחי� ואת סכו� נכס המסי� הנדחי� 

  סס על קיו�, עיתוי וסכו� ההכנסה החייבת במס הצפויה. שנית� להכיר בו וזאת בהתב
  

  
  מטבע הפעילות ומטבע חו0  ג.

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  מטבע ההצגה של הדוחות הכספיי� ומטבע הפעילות של החברה הינ� ש"ח.
  

מטבע פעילות הוא המטבע המשק- באופ� הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
עסקאותיה. מטבע הפעילות, נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות החברה ואת 

  כלולות, ולפי מטבע זה נמדדי� מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
  

כאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע הפעילות של החברה, חברה זו מהווה 
ללת� בדוחות הכספיי� נתוני דוחותיה הכספיי� מתורגמי� לצור( הכאשר פעילות חו0 

:�  המאוחדי� כדלקמ
  

נכסי� והתחייבויות בכל תארי( דיווח (כולל מספרי השוואה) מתורגמי� לפי שער   א)
  .  בכל תארי( דיווחסגירה 

    
פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמי� לפי שערי חליפי� ממוצעי� בכל התקופות   ב)

  המוצגות.
  
התאמות "וח (הפסד) כולל אחר לקר� הו� כל הפרשי התרגו� שנוצרו נזקפי� כרו  )ג

  ."הנובעות מתרגו� דוחות כספיי� של פעילויות חו0
  

הלוואות בינחברתיות בקבוצה, אשר אי� כוונה לסלק� וה� אינ� צפויות להיפרע בעתיד הנראה   
 ,�ולפיכ( הוות במהות� חלק מההשקעה בפעילות חו0, מטופלות כחלק מההשקעה, מלעי

.רווח (הפסד) כולל אחרי� מהלוואות אלו (בניכוי השפעת המס) נזקפי� להפרשי שער הנובע
  

  עסקאות, נכסי� והתחייבויות במטבע חו0  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חו0 (מטבע השונה ממטבע הפעילות) נרשמות ע� ההכרה 
לראשונה בה� לפי שער החליפי� במועד העסקה. לאחר ההכרה לראשונה, נכסי� והתחייבויות 
כספיי� הנקובי� במטבע חו0 מתורגמי� בכל תארי( דיווח למטבע הפעילות לפי שער 

וח רווח והפסד, למעט הפרשי שער בגי� נכסי� החליפי� במועד זה. הפרשי שער נזקפי� לד
  פיננסיי� זמיני� למכירה שאינ� מכשירי חוב, הנזקפי� לקר� הו� עד למועד המימוש. 

  
  פריטי� כספיי� צמודי מדד  .3
  

פי תנאיה� לשינוי� במדד מותאמי� לפי המדד �נכסי� והתחייבויות כספיי� הצמודי� על
תנאי ההסכ�. הפרשי הצמדה הנובעי� מההתאמה הרלוונטי, בכל תארי( דיווח, בהתא� ל

  כאמור נזקפי� לדוח רווח והפסד.
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  דוחות כספיי� מאוחדי�  .ד
  

הדוחות הכספיי� המאוחדי� כוללי� את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בה� (חברות 
כח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות ש בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה י

לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכ� היכולת להשתמש בכח שלה כדי 
בחשבו� השפעת  מובאת. בבחינת שליטה להשפיע על סכו� התשואות שינבע מהישות המושקעת

פיי� מתבצע החל ממועד . איחוד הדוחות הכסרק א� ה� ממשיותזכויות הצבעה פוטנציאליות 
  השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

  
הדוחות הכספיי� של החברה והחברות הבנות ערוכי� לתאריכי� ולתקופות זהי�. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיי� של החברות הבנות יושמה באופ� אחיד ועקבי ע� זו שיושמה בדוחות 
 �הכספיי� של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחי� והפסדי� הנובעי� מעסקאות בי

  ה בוטלו במלוא� בדוחות הכספיי� המאוחדי�. חברות הקבוצ
  

ההו� בחברות הבנות שאינו נית� לייחוס, ת מייצגות את נות בוזכויות שאינ� מקנות שליטה בגי� חבר
. הזכויות שאינ� מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההו� של במישרי� או בעקיפי�, לחברה הא�

   החברה.
  

  השקעות בחברות כלולות  ה.
  

 ,�חברות כלולות הינ� חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלה
 א( לא הושגה בה� שליטה.  

  
ההשקעה בחברות כלולות מטופלת על פי שיטת השווי המאזני. לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה 

שלאחר הרכישה בחלק בחברות הכלולות מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויי� 
  הקבוצה בנכסי� נטו, לרבות רווח (הפסד) כולל אחר של החברות הכלולות. 

  
ההשקעות של חוזי השקעות בשותפויות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בה�, ובוצעו בתיקי 

ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה, טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו לפי שוויי� ההוג� (ראה ג� 
  .א) להל�).4סעי- ז.

  
הדוחות הכספיי� של החברה והחברות הכלולות ערוכי� לתאריכי� ולתקופות זהי�. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיי� של החברות הכלולות יושמה באופ� אחיד ועקבי ע� זו שיושמה 

  בדוחות הכספיי� של הקבוצה.
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  השקעה וחוזי חוזי ביטוח  .ו
  

IFRS 4  בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשי( במדיניות החשבונאית �בה נקט לפני מועד המעבר הד
שהוא מנפיק (לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסי� בלתי  לגבי חוזי ביטוח לתקינה הבינלאומית

להל� תמצית המדיניות החשבונאית בקשר . מוחשיי� קשורי�) וכ� חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש
  לחוזי ביטוח: 

  
  וחסכו� ארו( טווח ביטוח חיי�  .1
  

  להל�. .חיסעי- ראה  � הכרה בהכנסות   )א
   

  :ביטוח חיי� חוזיהתחייבויות בגי�   )ב
  

 �(תקנות  ממונהמחושבות בהתא� להוראות החיי� ביטוח  חוזיהתחייבויות בגי
מחושבות  התחייבויותוחוזרי�), כללי� חשבונאיי� ושיטות אקטואריות מקובלות. ה

בהתא� לנתוני הכיסויי� הרלוונטיי�, כגו�: גיל המבוטח, ותק הכיסויי�, סוג הביטוח, 
  סכו� הביטוח וכו'. 

  
 �� נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית, המבוצעת על ביטוח חיי� זיחוהתחייבויות בגי

חלק� של . )F.IL.AAחברה על ביטוח חיי� (גב' רגינה חייקי� ב ההממונ יתידי האקטואר
התנאי� של החוזי�  פי�עלמבטחי המשנה בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח חיי� נקבע 

  הרלוונטיי�. 
  

 צמודות למדד ביטוח חיי� הצמודות למדד וההשקעות התחייבויות בגי� עסקי )ג
אלה, נכללו בדוחות הכספיי� לפי המדד שפורס�  התחייבויותהמשמשות כיסוי ל

לרבות התחייבויות בגי� חוזי ביטוח חיי� בקשר  דיווחלאחרונה לפני תארי( ה
 �  חצי שנתית. הינה הצמדה הלפוליסות שלפי תנאיה

  
  :לתשלו� קצבה התחייבויותבדבר  ממונההנחיות ה  )ד
  

לתשלו� קצבה בפוליסות ביטוח  התחייבויותבדבר חישוב  ממונהשפרס� ה י�בחוזר
בתוחלת החיי�  עלייהנקבעו הוראות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב ה ,חיי�

המאפשרות קבלת  ,חיי�מעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח  כההמצרי
 �  להל�. )4.(4'א)6(36ראה ג� באור  י.באופ� ראוקצבה והשלמת
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש()  השקעה וחוזי חוזי ביטוח  ו.
  

  (המש() וחסכו� ארו( טווח ביטוח חיי�  .1
  
  :הוצאות רכישה נדחות  ה)

  
) כוללות DAC�ה �פוליסות ביטוח חיי� (להל�  בגי�הוצאות הרכישה הנדחות   ) 1(

הקשורות לרכישת  הנהלה וכלליותעמלות לסוכני� ומפקחי רכישה והוצאות 
מופחת בשיעורי� שנתיי� שווי� על פני תקופת  DAC �ה .פוליסות חדשות

או המתייחס לפוליסות שבוטלו  DAC �שנה. ה 15�מ יותרהפוליסה, א( לא 
  . או הסילוק נמחק במועד הביטולסולקו 

    
כוללות עמלות לסוכני� ומפקחי  השקעה הוצאות רכישה נדחות בגי� חוזי  

בגי� חוזי השקעה  DAC � רכישה בקשר ע� יצירת זכויות חוזיות חדשות. ה
מופחת בשיעורי� שנתיי� שווי� על פני התקופה המשוערת לקבלת הכנסות 

שבוטלו, נמחק השקעה בגי� חוזי השקעה, המתייחס לחוזי   DAC � דמי ניהול. ה
  במועד הביטול.

  
את  תקופת דיווחמידי  תודקהממונה ב יתאקטוארה ,ממונהבהתא� להוראות ה  )2(

. הבדיקה נערכת על מנת לוודא בביטוח חיי�  DAC�ברות השבת ה
מספיקה,  DAC�בניכוי הוחוזי השקעה  התחייבויות בגי� חוזי ביטוחשה

ואת  DAC�נה את הפחתת היושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכס
  ההתחייבויות הביטוחיות, הוצאות התפעול והעמלות בגי� אות� פוליסות. 

  
ההנחות המשמשות לבדיקה זו, כוללות הנחות בגי� ביטולי�, הוצאות תפעול, 

ידי � נקבעות עלתמותה ותחלואה, הצפויי�,  ניהולדמי תשואה מנכסי�, 
פי בדיקות ניסיו� העבר ומחקרי� �חברה מדי שנה עלב ממונהה יתאקטוארה

  רלוונטיי� עדכניי�. 
  

  
   :)Test Liability Adequacy( ביטוח חיי�בדיקת נאותות ההתחייבויות בגי� חוזי   ו)

 
מדי שנה כי ס( סכו� העתודה בניכוי הוצאות רכישה  תבודק ההממונ יתהאקטואר

תביעות, עמלות והוצאות בניכוי  בגי� נדחות מספיק לכסות את התזרי� העתידי הצפוי
וחוזי ביטוח  ביטולי� צפויי�ב בהתחשבפרמיות והכנסות מהשקעות. התזרי� נבדק 

עבור  הבדיקה נעשית בנפרד ומהוו� בריבית ריאלית, תחת הנחות סבירות.משנה 
פוליסות פרט, הבדיקה  בבדיקתפוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות. 

לפוליסות (לרבות הכיסויי� שלה�) שהונפקו בתקופות  או ביחסנעשית ברמת המוצר 
ובמקרה של פוליסות  ריסק יסודיותשונות, לפי סוגי השתתפות וכ� בנפרד לפוליסות 

  ולקטיב הבודד.קולקטיביות, הבדיקה מתבצעת ברמת הק
  

ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגי� ביטולי�, הוצאות תפעול,   
, פרמיות אי נזילות, תמותה, שיעורי מימוש ריאלית שיעורי ריביתתשואה מנכסי�, 

גמלה ותחלואה, ובהתחשב בעוד- השווי ההוג� של הנכסי� מעל ערכ� בספרי�. 
בדיקות, ניסיו� העבר  פי�עלמדי שנה  ממונהה יתהאקטואר ידי�עלנקבעות  ההנחות

ומחקרי� רלוונטיי� אחרי�. עבור פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתא� 
   .ובכפו- למהימנות הסטטיסטית של ניסיו� זה לניסיו� התביעות של הקולקטיב הבודד

באור ראה פרסו� חוזר בנושא, בעקבות  2015לעניי� שינויי� שחלו בבדיקה זו בשנת   
  ) להל�.4)א'(6(36

  
  :תביעות תלויות  ז)

    
על בסיס  החברהבהתא� להערכת מומחי  מחושבות באופ� פרטניתביעות תלויות   

על פי ולאור גורמי התפתחות צפויי�  סכומי הביטוחו ההודעות בגי� אירועי הביטוח
חלק� של מבטחי המשנה בתביעות  .הממונה יתשנקבעו על ידי האקטוארניסיו� העבר 

ההוצאות העקיפות ליישוב תביעות  התלויות מחושב על פי ההסכמי� שנחתמו עימ�.
  אלו חושבו על ידי האקטוארית הממונה.

    
 אובד�הפרשות לתשלומי גמלאות, ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלו� בביטוח 

�� הפרשות לתביעות וכ ,כושר עבודה, ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מה
נכללו במסגרת הממונה ו יתחושבו על ידי האקטואר), IBNRשאירעו א( לא דווחו (

  .התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 

  (המש() השקעה וחוזי ביטוחחוזי   ו.

  (המש() וחסכו� ארו( טווח ביטוח חיי�  .1
  

   חוזי השקעה:  ח)
  

תקבולי� בגי� חוזי השקעה לא נכללי� בסעי- פרמיות שהורווחו אלא נזקפי� ישירות 
להתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה. פדיונות ותו� תקופה בגי� חוזי� אלה לא 
נזקפי� לדוח רווח והפסד אלא נגרעי� ישירות מהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי 

  השקעה.
  

דמי הניהול הנגבי� חוזי� אלה ההכנסות מהשקעות,  בשלקפי� בדוח רווח והפסד נז
חלק�  בשלוחוזי השקעה  התחייבויות בגי� חוזי ביטוחשינוי בתשלומי� ומהמבוטחי�, 

  הנהלה וכלליות. של המבוטחי� בהכנסות מהשקעות, עמלות לסוכני� והוצאות
  

   :הפרשה בגי� השתתפות ברווחי� של המבוטחי� בביטוח קבוצתי  ט)
  

 נזק- לסעי- ההפרשה נכללה בסעי- "זכאי� ויתרות זכות". כמו כ�, השינוי בהפרשה 
   .בדוח רווח והפסד פרמיות שהורווחו

  
  ביטוח כללי  .2
  

  להל�. .חי סעי-ראה  �בהכנסה הכרה   )א
  
שייר כולל, בי� היתר, רוטו ובגי� חוזי ביטוח ב שינוי בהתחייבויותתשלומי� וסעי-   )ב

, הוצאות עקיפות לישוב תביעות טיפול ישירות בגי� תביעות ששולמוסילוק ועלויות 
 �(הכוללת הפרשה ההפרשה לתביעות התלויות  עדכו�תלויות שאירעו בשנת הדוח וכ

   שנרשמה בשני� קודמות.לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות) 
  

  :התחייבויות בגי� חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות  ג)
  

בסעי- התחייבויות בגי� חוזי ביטוח,  ותוהתביעות התלויות הכלול וחעתודות הביט
וחלק� של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות, הכלול בסעי- נכסי ביטוח 

 עתודות (חישוב  שירותי� פיננסיי� (ביטוח)משנה, חושבו בהתא� לתקנות הפיקוח על 
 ממונה, הנחיות הדות)תקנות חישוב העתו �(להל� , 2013�התשע"גבביטוח כללי), 

ושיטות אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות, המיושמות בהתא� לשיקול 
  . הממוני� דעת� של האקטוארי�

  
 :כלהל�מעתודות ביטוח ותביעות תלויות, סעי- התחייבויות בגי� חוזי ביטוח, מורכב   ד)
  

משקפת את דמי  )Unearned Premium Reserve(פרמיה שטר� הורווחה ל הפרשה  )1
   .דיווחהביטוח המתייחסי� לתקופת ביטוח שלאחר תארי( ה

  
) נרשמת במידה והפרמיה שטר� Premium Deficiencyהפרשה לפרמיה בחסר (  )2

 רכישה הנדחות) אינה מכסה את העלויות הצפויותהורווחה (בניכוי הוצאות ה
  בגי� חוזי הביטוח. 

  
   :כמפורט להל� המחושבות לפי השיטות תביעות תלויות  )3

  
תביעות תלויות וחלק� של מבטחי המשנה בה� נכללו לפי הערכה   3.1

. הוצאות עקיפות להל� 3.2בסעי-  כאמוראקטוארית, למעט לגבי ענפי� 
התחשיב האקטוארי לפי הערכה אקטוארית.  נכללותתביעות  בליישו

הגב' על ביטוח כללי  הממונה יתידי האקטואר�עבור החברה בוצע על
  .).F.IL.AA(נעמה חשמונאי 
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() השקעה וחוזי חוזי ביטוח  .ו
  

  (המש() ביטוח כללי  .2
  
 כלהל�:מעתודות ביטוח ותביעות תלויות, סעי- התחייבויות בגי� חוזי ביטוח, מורכב   ד)

  (המש()
 

  (המש() :המחושבות לפי השיטות כמפורט להל� תביעות תלויות  )3
  

מהתביעות התלויות בשייר, שבה� קבע  3.75%בענפי ביטוח המהווי�   3.2
כי לא נית� לייש� מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות  האקטואר

סטטיסטית, נכללו התביעות התלויות הידועות בהתבסס על הערכה 
ורכי די�, מומחי החברה פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מע

ומומחי� חיצוניי� שמטפלי� בתביעות. ההערכות כוללות הפרשה 
מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול אשר טר� שולמו לתארי( הדוחות 

במסגרת יישו� הנוהג  , ככל שנדרש.IBNERהכספיי� וכ� בתוספת 
מוסיפה  2015 ,בדצמבר 31להל�), החל מיו�  4המיטבי (ראה ג� סעי- ד'

רה הפרשה נוספת המחושבת בשיטת עוד- הכנסות על הוצאות. החב
להערכת החברה, שיטה זו מייצגת את מידת הזהירות הנדרשת בהתא� 

 לנוהג המיטבי.
  

  :עוד- הכנסות על הוצאות   3.3
                

לגבי עסקי� ע� זנב תביעות ארו( (ענפי� בה� הזמ� הנדרש למת� הודעה 
על קרות הנזק ו/או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו, ארו( ועשוי להמש( 

וערבויות  יטייס וכלי שירכב חובה, חבויות, כלי טמספר שני�), כגו� ענפי 
עוד- הכנסות על הוצאות  ,2015בדצמבר,  31, עד ליו� חושב ,חוק מכר

   ).או הצבירה העוד- �ל בסיס תלת שנתי מצטבר (להל� ע
                

על  ,ממונהלתקנות חישוב עתודות ולהנחיית הבהתא� חושב, העוד- 
(עד מגבלה שנקבעה על  הוצאות רכישהבסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי 
הכנסות מהשקעות  בתוספת ,תביעותו ידי הפיקוח כשיעור מהפרמיה)

(ללא תלות  לשנה 3% שלתשואה ריאלית שיעור  המחושבות לפי
, בניכוי חלק� של מבטחי בפועל על ההשקעות)שהושגה בתשואה 

המשנה, לפי ענפי הביטוח ושנת החיתו�. העוד- המצטבר עד למועד 
הפרשה לפרמיה שטר� הורווחה שחרורו משנת תחילת הביטוח בניכוי 

פי שחושבו ובניכוי התביעות התלויות כבניכוי הוצאות רכישה נדחות, 
התחייבויות בגי� בסעי-  ,2015בדצמבר,  31, עד ליו� כמפורט לעיל, נכלל

נזק-  , א� קיי�,והגירעו� .וחוזי השקעה שאינ� תלויי תשואה חוזי ביטוח
  להל�. 4לעניי� ביטול העוד- ראה סעי-  .בדוח רווח והפסד כהוצאה

  
נלקחי� בחשבו� בבסיס הנתוני� לפיו מחושבות  ושרידי� שיבובי�  3.4

בענפי� שאינ� ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות. 
סטטיסטיי�  נלקחי� השיבובי� בחשבו� בעת הערכת הסיכו� בתיקי 

  התביעה על בסיס פרטני.
  

התביעות התלויות הינ� נאותות, וזאת בהתחשב בכ(  חברהלהערכת ה  3.5
 וכוללותשבות בעיקר� על בסיס אקטוארי שהתביעות התלויות מחו

  .IBNR �הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() השקעה וחוזי חוזי ביטוח  ו.
  

  (המש() ביטוח כללי  .2
  
 כלהל�:מעתודות ביטוח ותביעות תלויות, סעי- התחייבויות בגי� חוזי ביטוח, מורכב   ד)

  (המש()
  

  :2015בדצמבר,  31שינויי� בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי החל מיו�   )4  
    

פורסמו תקנות חישוב העתודות וחוזר, שעודכ� בחודש ינואר  2013בחודש ינואר   
עמדת הממונה, לעניי� נוהג מיטבי  2015. בנוס- פורסמה בחודש ינואר 2015

 �י לצור( הדוחות הכספיי� (להל� ביחד לחישוב עתודות ביטוח בביטוח כלל
.("�  "התיקו

  
התיקו� ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות   

, כאשר במקומ� תבואנה 1984 � לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה 
תקנות חישוב העתודות. השינוי המרכזי שיחול ע� כניסת התיקו� לתוק- הינו 

ענפי רכב חובה וחבויות ויישו� עמדת הממונה לעניי� הנוהג ביטול הצבירה ב
שב ) להל�. בענפי� בה� האקטואר אינו מח2S)ב'(6(36המפורטת בבאור המיטבי 

הפרשה בהתא� לנוהג המיטבי, החברה החליטה להמשי( ולייש� את שיטת 
הצבירה, המהווה אומד� מקורב לזהירות הראויה הנדרשת בהתא� לשיטת הנוהג 

  .המיטבי
  

  .2015בדצמבר,  31התיקו� נכנס לתוק- החל מהדוחות הכספיי� ליו�   
  

, הוראות המדידה הכלולות 2015כצעד משלי� לתיקו� עודכנו, בחודש אוקטובר   
בחוזר המאוחד, לגבי חלק� של מבטחי משנה בהוצאות רכישה נדחות ובפרמיה 

 31ליו� שטר� הורווחה בענפי ביטוח כללי וזאת החל מהדוחות הכספיי� 
  .2015בדצמבר, 

  
התיקו� טופל כשינוי מדיניות חשבונאית, אשר יישומו למפרע אינו פרקטי   

ללא  2015בדצמבר,  31ולפיכ( השפעת השינוי נזקפה כהתאמה לעודפי� ליו� 
  יישו� למפרע.

  
 2015בדצמבר,  31השפעת התיקו� האמור על הדוחות הכספיי� של החברה ליו�   

  אלפי ש"ח. 57,356 � עודפי� בס( של כהיתה קיטו� ביתרת ה
  

הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכני�   ה)  
הוצאות הרכישה  .שטר� הורווחו לפרמיות ותפוליסות, המתייחס המיוחסות לרכישת

מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורי� תקניי�, שנקבעו בתקנות 
  , לכל ענ- בנפרד, לפי הנמו( שבה�.השטר� הורווח מהפרמיההפיקוח, כאחוז 

  
 ("הפול") בע"מ מהתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובהעסקי� המתקבלי�   ו)

 � דיווחי�נכללי� לפי  ,הפול), מחברות ביטוח אחרות (לרבות ביטוח משות-) �(להל
בהתא� לשיעור  לוהכו, �הענייבתוספת הפרשות לפי  דיווחהמתקבלי� עד לתארי( ה

  השתתפות החברה בה�.
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() השקעה וחוזי חוזי ביטוח  .ו
  
  

  בריאותביטוח   .3
  
  

  להל�. .חי סעי-ראה  �בהכנסה הכרה   )א
  

  :התחייבויות בגי� חוזי ביטוח בריאות  ב)   
  

(תקנות  ממונהההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתא� להוראות ה
וחוזרי�), כללי� חשבונאיי� ושיטות אקטואריות מקובלות. ההתחייבויות מחושבות 
בהתא� לנתוני הכיסויי� הרלוונטיי�, כגו�: גיל המבוטח, ותק הכיסויי�, סוג הביטוח, 

  סכו� הביטוח וכו'.
  

ההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח בריאות וחלק� של מבטחי משנה בה� נקבעות על בסיס     
 קטרינה רזניק(הממונה בחברה  יתכה אקטוארית, המבוצעת על ידי האקטוארהער

F.IL.AA משרה בחברה), למעט בענפי מחלות קשות וביטוח סיעודי,  תנושא השהינ
  מתבצעת ההערכה האקטוארית על ידי האקטוארית הממונה בביטוח חיי�. בה�

          
בשייר (פרמיה בברוטו ות במידת הצור(, הפרשה בגי� הפסד צפוי וכולל ההתחייבויות  

 �בחסר), המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית על בסיס אומד� תזרי� מזומני� בגי
  . כיסויה

  
  :הוצאות רכישה נדחות  ג)   

  
הוצאות רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות עמלות לסוכני� ולמפקחי רכישה 

 בביטוח בריאות DAC �קשר לרכישת פוליסות חדשות. הוהוצאות הנהלה וכלליות, ב
ומופחת בשיעורי�  2005מחושב על פוליסות שנמכרו החל משנת  (מחלות ואשפוז)

ובביטוחי בריאות  שני� 6 �שנתיי� שווי� על פני תקופת הפוליסה, א( לא יותר מ
 DAC �. בפוליסות שבוטלו השני� 15 � ארוכי טווח (סיעוד ומחלות קשות) לא יותר מ

  נמחק במועד הביטול.
  

. הבדיקה DAC �את ברות ההשבה של ה ותהממונ תויאקטוארה תומידי שנה בודק  
בגי� הפוליסות  DAC �נערכת על מנת לוודא שההתחייבויות בגי� חוזי הביטוח בניכוי ה

, ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ותשנמכרו מספיק
ואת ההתחייבויות הביטוחיות, הוצאות התפעול והעמלות בגי� אות� פוליסות.   DAC � ה

      
ההנחות המשמשות לבדיקה זו כוללות הנחות בגי� ביטולי�, הוצאות תפעול, תמותה   

די שנה על פי בדיקות ניסיו� מי י�הממונ י�אקטוארהותחלואה, הנקבעות על ידי 
  העבר ומחקרי� רלוונטיי� אחרי�.

  
  

   :)Liability Adequacy Test( ביטוח בריאותבדיקת נאותות ההתחייבויות בגי� חוזי   ד)
 

מדי שנה כי ס( סכו� העתודה בניכוי הוצאות רכישה  תבודק ממונהה יתהאקטואר
העתידי הצפוי בגי� תביעות, עמלות והוצאות בניכוי  נדחות מספיק לכסות את התזרי�

פרמיות. התזרי� נבדק לאחר ניכוי ביטולי� צפויי� ומהוו� בריבית ריאלית, תחת 
 .ממונהבהתא� להנחיות הקה נעשית ברמת המוצר הבדי הנחות סבירות.

  
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגי� ביטולי�, הוצאות תפעול,    

פי בדיקות, �מדי שנה על י�הממונ �יידי האקטואר� ה ותחלואה וה� נקבעות עלתמות
ניסיו� העבר ומחקרי� רלוונטיי� אחרי�. עבור פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית 

ובכפו- למהימנות הסטטיסטית של  בהתא� לניסיו� התביעות של הקולקטיב הבודד
  להל�.) 4)א'(6(36לפרטי� נוספי� ראה באור  ניסיו� זה.
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  
  (המש() השקעה וחוזי חוזי ביטוח  .ו
  

  (המש() בריאותביטוח   .3
  

  תביעות תלויות  ) ה  
  

ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלו� בביטוח סיעודי, ההוצאות הישירות והעקיפות 
), נכללו במסגרת IBNRלתביעות שאירעו א( לא דווחו (הנובעות מה�, וכ� ההפרשות 
      .וחוזי השקעה ההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח

        
    הפרשה בגי� השתתפות ברווחי� של מבוטחי� בביטוח קבוצתי  )ו      

  
קוזז מסעי- ההפרשה נכללה בסעי- "זכאי� ויתרות זכות". כמו כ�, השינוי בהפרשה 

  "פרמיה שהורווחה".
  

ההתחייבויות הביטוחיות כוללות, במידת הצור(, הפרשה בגי� הפסד צפוי, המחושבת   ז) 
  על בסיס הערכה אקטוארית על בסיס אומד� תזרי� מזומני� בגי� החוזה.

  
  מכשירי� פיננסיי�  .ז

  
מכשיר פיננסי מוכר כנכס או התחייבות במועד קבלת התנאי� החוזיי� על ידי החברה (מועד 

  העיסקה).
  
  י� פיננסיי� שאינ� נגזרי�מכשיר  .1
  

מכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי� כוללי� נכסי� פיננסיי� והתחייבויות פיננסיות. נכסי� 
פיננסיי� כוללי� השקעות פיננסיות (נכסי חוב סחירי�, נכסי חוב בלתי סחירי�, מניות 

י� ושווי ואחרות) וכ� נכסי� פיננסיי� אחרי� כגו�: פרמיות לגביה, חייבי� אחרי�, מזומנ
מזומני�. כמו כ�, מכשירי� פיננסיי� כוללי� התחייבויות פיננסיות, כגו� הלוואות ואשראי 

  שנתקבלו ואשראי ספקי� וזכאי� אחרי�.
  

ההכרה הראשונית במכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי� הינה לפי שווי הוג� ולגבי מכשירי� 
עלויות העסקה הישירות הניתנות שאינ� מוצגי� בשווי ההוג� דר( רווח והפסד בתוספת כל 

 לייחוס. לאחר ההכרה הראשונית, מכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי� נמדדי� כמפורט בהמש(.
מכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאי� החוזיי� על ידי החברה 

  (מועד העסקה). 
  

  מזומני� ושווי מזומני�
  

 �מזומני� כוללי� יתרות מזומני� הניתני� לשימוש מיידי. שווי מזומני� כוללי� השקעות לזמ
קצר, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתני� להמרה בנקל לסכומי� ידועי� של מזומני� ואשר 

  חשופי� לסיכו� בלתי משמעותי של שינויי� בשווי ואינ� מוגבלי� בשעבוד. 
  
  

  נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה
  

יועדו כזמיני� ר שא ,נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה הינ� נכסי� פיננסיי� שאינ� נגזרי�
נכסי� פיננסיי� הנמדדי� בשווי הוג� דר( הקבוצות:  שתילאחת מלמכירה או שאינ� מסווגי� 

הלוואות וחייבי�. לאחר ההכרה הראשונית, נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה  או רווח והפסד
ריבית השווי ההוג�. רווחי� או הפסדי� כתוצאה מהתאמות שווי הוג�, למעט בגי� נמדדי� לפי 

אשר נזקפי� לרווח והפסד  ,ודיבידנד ממכשיר הוני הפרשי שער המתייחסי� למכשירי חובו
כרווח (הפסד) כולל אחר נזקפי�  ,רווחי� (הפסדי�) מהשקעות, נטו והכנסות מימו�לסעי- 

 �במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת  .� זמיני� למכירהבגי� נכסי� פיננסיילקר� הו
  נזק- לדוח רווח והפסד.  ,שהוכר בעברכולל אחר ער(, הרווח או ההפסד 

  
  

  שווי הוג� דר( רווח והפסדנכסי� פיננסיי� הנמדדי� ב
  

מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוג� דר( רווח והפסד, א� הוא מוחזק למסחר או א� 
יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו. 
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() מכשירי� פיננסיי�  .ז
  

  (המש() מכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי�  .1
  

  הלוואות וחייבי�
  

 �הלוואות וחייבי� הינ� השקעות המוחזרות בתשלומי� קבועי� או הניתני� לקביעה, שאינ
נסחרות בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות על פי תנאיה� לפי העלות 
בתוספת עלויות עיסקה ישירות, תו( שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, ובניכוי הפרשה 

  צר מוצגי� לפי תנאיה� בערכ� הנומינלי.לירידת ער(. חייבי� לזמ� ק
  
  מכשירי� פיננסיי� נגזרי�  .2
  

נגזרי� פיננסיי� מוכרי� לראשונה לפי שווי הוג�; עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות 
 ,�לרווח והפסד ע� התהוות�. לאחר ההכרה הראשונית, נמדדי� הנגזרי� לפי שווי הוג

  רווח והפסד.כשהשינויי� בשווי ההוג� נזקפי� לדוח 
  
3.  �  נכסי� והתחייבויות צמודי מדד שאינ� נמדדי� לפי שווי הוג
  

 (ערכ� של נכסי� והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד, שאינ� נמדדי� לפי שווי הוג�, משוער
  בכל תקופה בהתא� לשיעור עליית המדד בפועל.

  
  ייעוד הנכסי� הפיננסיי�  .4
  

  כדלקמ�: בלה החלטות לייעוד הנכסי�יהקבוצה ק
  

  תלויות תשואההכלולי� בתיקי השקעה של פוליסות של החברה נכסי�   א) 
  

נכסי� אלו, הכוללי� מכשירי� פיננסיי� סחירי� ומכשירי� פיננסיי� לא מרבית 
סחירי�, יועדו לקבוצת שווי הוג� דר( רווח והפסד, וזאת מהנימוקי� הבאי�: מדובר 

 �עיוות חשבונאי  תמנעבתיקי� מנוהלי�, נפרדי� ומזוהי�, אשר הצגת� לפי שווי הוג
), mismatchת לפי בסיסי מדידה שוני� (של הצגת נכסי� פיננסיי� והתחייבויות פיננסיו

כמו כ� הניהול מתבצע לפי שווי הוג� וביצועי התיק נמדדי� לפי שווי הוג� בהתא� 
לאסטרטגיית ניהול סיכוני� מתועדת, והמידע לגבי המכשירי� הפיננסיי� מדווח 

.�  להנהלה (וועדת ההשקעות הרלוונטית) באופ� פנימי על בסיס שווי הוג
  

תלויות החוב הלא סחירי�, הכלולי� בתיקי השקעה של פוליסות  חלק ממכשירי
תו( שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, ונמדדי�  סווגו כהלוואות וחייבי�, תשואה

  .ממונהת הוכמתאפשר על פי הורא
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  (המש() מכשירי� פיננסיי�  .ז
  

 (המש()  ייעוד הנכסי� הפיננסיי�  .4
  

שאינ� נכללי� בתיקי השקעות כנגד של החברה ושל חברת ביטוח מאוחדת נכסי�   ב) 
   (נוסטרו) תלויות תשואהפוליסות 

  
שאינ� כוללי� נגזרי� משובצי� או שאינ� מהווי�  ,נכסי� שאינ� סחירי�  )1

 נגזרי�
  

ח"צ), אגרות חוב  אג"חמיועדות (הכוללי� אגרות חוב שאינ� סחירי� נכסי חוב 
בלתי סחירות אחרות, תעודות מסחריות, פקדונות בבנקי� והלוואות, סווגו 

כהלוואות וחייבי�. מניות שאינ� סחירות סווגו כנכסי� פיננסיי� זמיני�  
  למכירה.

  
 שאינ� כוללי� נגזרי� משובצי� או שאינ� מהווי� נגזרי� נכסי� סחירי�  )2
  

, למעט סחירי� סווגו לקבוצת נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירהנכסי חוב ומניות 
  מלוות קצרי מועד ממשלתיות אשר יועדו לקבוצת שווי הוג� דר( רווח והפסד.

  
 נגזרי� ומכשירי� פיננסיי� הכוללי� נגזרי� משובצי� שנדרש להפריד�  )3
  

  הפסד.נכסי� אלו, סחירי� ושאינ� סחירי�, יועדו לקבוצת שווי הוג� דר( רווח ו
  

  שאינה חברת ביטוח אחות הנכסי� פיננסיי� שהועברו אל החברה מחבר  )4  
  

 ה) לעיל, אשר הועברו אל החברה מחבר2 �) ו1נכסי� פיננסיי� כאמור בסעיפי� 
שאינה חברת ביטוח, מסווגי� בחברה בקבוצת שווי הוג� דר( רווח  אחות

  והפסד, וזאת בהתא� לסיווג� המקורי בחברה המעבירה.
  

  התחייבויות פיננסיות  . 5
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  א.  
  

 �ואשראי נושאי ריבית מוכרי� לראשונה לפי שווי הוג� כתבי התחייבות, שטרי הו
בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות (לדוגמה, עלויות גיוס הלוואה). לאחר ההכרה 

פי עלות מופחתת תו( שימוש הראשונית, הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוצגי� ל
בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבו� ג� את עלויות העסקה המיוחסות 

  ישירות. 
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד  ב.  
  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד מתייחסות לנגזרי� 
  בה�, להיות מוצגי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד. המיועדי� ע� ההכרה הראשונית

  
  התחייבויות בגי� ערבויות פיננסיות  ג.  

  
ההתחייבויות בגי� ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוג� תו(    

התחשבות ג� בעלויות עסקה ישירות המיוחסות למת� הערבות. לאחר ההכרה 
הגבוה מבי� הסכו� שהוכר לראשונה  הראשונית, ההתחייבות נמדדת לפי הסכו�

(בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת הערבות) והאומד� לסכו� שנדרש להכיר בו 
  בהתא� להסכ� הערבות. IAS 37לתארי( הדיווח על פי 
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  (המש() מכשירי� פיננסיי�  .ז

  
  מכשירי� פיננסיי� קיזוז  .6  

  
נכסי� פיננסיי� והתחייבויות פיננסיות מקוזזי� והסכו� נטו מוצג בדוח על המצב הכספי, א� 
קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומי� שהוכרו, וכ� קיימת כוונה לסלק 
את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו, או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות 

מקביל. הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהל( העסקי� הרגיל של ב
הצדדי� לחוזה, אלא ג� במקרה של פשיטת רגל או חדלות פרעו� של אחד הצדדי�. על מנת 
שהזכות לקזז תהיה קיימת באופ� מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו 

  חול, או שיהיו אירועי� שיגרמו לפקיעתה.פרקי זמ� שבה� היא לא ת
  
  גריעת מכשירי� פיננסיי�  .7
  

  נכסי� פיננסיי�
  

 פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומני� מהנכס הפיננסי; או נכס פיננסי נגרע כאשר
ה מעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומני� מהנכס הפיננסי או חברהכאשר 

מחויבות לשל� את תזרימי המזומני� שהתקבלו במלוא� לצד שלישי, ללא נוטלת על עצמה 
כוב משמעותי, ובנוס- העבירה באופ� ממשי את כל הסיכוני� וההטבות הקשורי� לנכס או  יע

באופ� ממשי את כל הסיכוני� וההטבות הקשורי� לנכס א( בידיה לא העבירה ולא הותירה 
  העבירה את השליטה על הנכס.

  
  פיננסיות התחייבויות

  
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. 

תשלו� במזומ�,  ידי�עלאת ההתחייבות  תורעפ פיננסית מסולקת כאשר הקבוצה התחייבות
  משפטית מההתחייבות. תמשוחרר בנכסי� פיננסיי� אחרי�, בסחורות או שירותי�, או

  
  להל�. .1.בי�, ראה סעי- יער( נכסי� פיננסי לעניי� ירידת  .8  

  
  
  רכוש קבוע  .ח

  
  הכרה ומדידה  .1
  

בניכוי פחת שנצבר בתוספת עלויות רכישה ישירות, פריטי רכוש קבוע נמדדי� לפי העלות 
  להל�. 4, למעט נדל"� בשימוש עצמי כאמור בסעי- והפסדי� מירידת ער(

  
עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס, מהוונת כחלק 

  מעלות ציוד זה. 
  

 �עלות נכס בהקמה כוללת את עלות החומרי�, עלויות אשראי וכ� כל עלות נוספת שנית
  לייחס במישרי� להבאת הנכס למיקו� ולמצב כ( שיוכל לפעול באופ� שהתכוונה ההנהלה.

  
  
  קבותעלויות עו  .2
  

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהער( בספרי� של אותו פריט א� צפוי 
כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרו� אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה 
באופ� מהימ�. הער( בספרי� של החלק שהוחל- נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח 

�  .והפסד ע� התהוות
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  (המש() רכוש קבוע  .ח
  
  
  פחת  .3
  

פחת נזק- לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומד� אור( החיי� השימושי של כל 
  חלק מפריטי הרכוש הקבוע. 

  
  הינו כדלקמ�:שיעורי הפחת בה� נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות 

     
  4%    (למעט מרכיב הקרקע) בנייני�

  לאור( תקופת השכירות כולל תקופת האופציה    שיפורי� במושכר
  15%    כלי רכב

  33%�25%    וציוד היקפימחשבי� 
  15%�6%    משרדי ציוד וריהוט

      
  

שנה והשינויי� ב פע�לפחות  ני�נבח , שיטת הפחת וער( השייראור( החיי� השימושיי�
הפחתת  .מהמועד שבו בוצע השינוי מטופלי� כשינוי אומד� חשבונאי באופ� של מכא� ולהבא

נכסי� מופסקת כמוקד� מבי� המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבי� המועד שבו הנכס 
  נגרע.

  
נכס נגרע מהדוחות הכספיי� במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות 

ח או הפסד מגריעת הנכס (המחושב כהפרש בי� התמורה נטו מהגריעה מהשימוש בנכס. רוו
  והעלות המופחתת בדוחות הכספיי�) נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע הנכס.

    
  הערכה מחדש נדל"� בשימוש עצמי  .4

  
החל משנת הדוח, אימצה החברה את מודל ההערכה מחדש למדידת נדל"� בשימוש עצמי.   

, נמדד הנדל"� בשוויו ההוג� והשפעת השיערו( כאמור, בניכוי השפעת המס, בהתא� למודל זה
לקר� הו� מהערכה מחדש. יתרת קר� ההערכה מחדש שנוצרה בשנת הדוח הסתכמה  הנזקפ

  אלפי ש"ח לאחר מס). 108,654 �ס( של כ(לפני מס  אלפי ש"ח 141,042 �לס( של כ
  

הערכות השווי בוצעו על ידי מערי( שווי חיצוני בלתי תלוי שהינו בעל כישורי� מקצועיי�   
מוכרי�  וניסיו� רב בנוגע למיקו� וסוג הנדל"� שהוער(. השווי ההוג� נקבע בהתא� למספר 
מתודולוגיות שיערו(, לרבות גישת העלות, גישת ההשוואה והיוו� דמי שכירות ראויי� 

  מנכסי� דומי�. 
  

נכס שהוער( מחדש מופחת על בסיס הסכו� המשוער(. הערכות מחדש מבוצעות באופ� סדיר   
על מנת לוודא שהיתרה בדוחות הכספיי� אינה שונה באופ� מהותי מהער( שהיה נקבע לפי 
השווי ההוג� בתארי( הדיווח. ירידת ער( של נכס שהוער( מחדש נזקפת ישירות לרווח כולל 

יתרת זכות בקר� ההערכה מחדש בגי� אותו נכס. ירידת ער(  אחר, עד לסכו� שבו קיימת
  מעבר לכ( תיזק- לרווח והפסד.

  
עלייה בערכו של נכס כתוצאה מהערכה מחדש, מוכרת ברווח או הפסד עד לסכו� שבו היא   

מבטלת ירידה כתוצאה מהערכה מחדש של אותו נכס, שהוכרה קוד� לכ� ברווח או הפסד. כל 
  כ� נזקפת לקר� הערכה מחדש.עלייה נוספת לאחר מ

  
  קר� הערכה מחדש מועברת ישירות לעודפי� כאשר הנכס נגרע.      

  
  שינוי ייעוד  .5  

  
, כגו� הפסקת ייעודהעברת נכס מרכוש קבוע לנדל"� להשקעה מתבצעת כאשר יש שינוי ב  

ההפרש בי� השווי  הסכ� שכירות תפעולית ע� צד שלישי. או ידי הבעלי�� שימוש בנכס על
מטופל כהערכה מחדש בהתא� מרכוש קבוע לנדל"� להשקעה הוג� לעלות של נכס שהועבר ה
  ונזק- לקר� הערכה מחדש. IAS 16�ל

  
, כגו� התחלת ייעודהעברת נכס מנדל"� להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי ב

 נהיהעלות של הנכס המועבר מנדל"� להשקעה לרכוש קבוע ה ידי הבעלי�.�שימוש בנכס על
  השווי ההוג� במועד המעבר. 
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  נדל"� להשקעה  .ט
  

נדל"� להשקעה הינו נדל"� (קרקע, מבנה או שניה�) המוחזק על ידי הבעלי� לצור( הפקת דמי 
.�  שכירות או לש� עליית ער(, או שתיה

  
. בתקופות עוקבות הנדל"� רכישה ישירותנדל"� להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות 

 ,�. , בניכוי היטלי� עתידיי�אשר משק- את תנאי השוק במועד הדיווחלהשקעה נמדד לפי שווי הוג
רווחי� או הפסדי� הנובעי� משינויי� בשווי ההוג� של הנדל"� להשקעה, נזקפי� לרווח או הפסד 

  י.במועד התהוות�. נדל"� להשקעה אינו מופחת באופ� שיטת
  

� עללצור( קביעת השווי ההוג� של הנדל"� להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת 
מעריכי� חיצוניי� בלתי תלויי� שהינ� מומחי� בהערכות שווי של נדל"� והינ� בעלי הידע  ידי

  ב' להל�. 8ראה באור  הנדרשי�. �והניסיו
  
  חכירות  .י

  
או כתפעולית מבוססי� על מהות ההסכמי� וה� נבחני� במועד  המבחני� לסיווג חכירה כמימונית

  ;IAS 17תק� פי הכללי� להל� שנקבעו ב�ההתקשרות על
  

  הקבוצה כחוכר
  
  חכירה מימונית  .1
  

בחכירה מימונית, הועברו לקבוצה באופ� ממשי כל הסיכוני� וההטבות הקשורי� לשימוש 
החכירה לפי הנמו( מבי� השווי ההוג� של בנכס החכור. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת 

ולאחר מכ� מופחת לאור(  הנכס החכור או הער( הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליי�
  . תקופת החיי� השימושיי� שלו או תקופת החכירה, הקצרה מבי� השתיי�

  
  חכירה תפעולית  .2
  

לומי� בשימוש הסכמי חכירה, בה� לא מועברי� באופ� ממשי כל הסיכוני� וההטבות הג
בנכס החכור, מסווגי� כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרי� כהוצאה בדוח רווח והפסד  

  באופ� שוט- על פני תקופת החכירה. 
  

  הקבוצה כמחכיר
  
  כירה תפעוליתח

  
נכסי� אשר לא מועברי� באופ� ממשי כל הסיכוני� וההטבות הקשורי� לבעלות על הנכס, מסווגי� 

תפעולית. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגי� הסכ� החכירה, מתווספות לעלות הנכס כחכירה 
המוחכר ומוכרות כהוצאה לאור( תקופת החכירה לפי אותו בסיס. תקבולי החכירה מוכרי� כהכנסה 
ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. תקבולי חכירה מותני� נזקפי� לדוח רווח והפסד 

  ועד שבו לחברה זכאות לקבל�.כהכנסה במ
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   מוחשיי� בלתינכסי�   .אי

  
נכסי� בלתי מוחשיי� הנרכשי� בנפרד נמדדי� ע� ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 
רכישה ישירות. נכסי� בלתי מוחשיי� הנרכשי� בצירופי עסקי� נכללי� לפי השווי ההוג� במועד 

עלות� בניכוי הפחתה  פי� עלהרכישה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסי� בלתי מוחשיי� מוצגי� 
  ת ער( שנצברו. ויכוי הפסדי� מירידמצטברת ובנ

  
נכסי� בלתי מוחשיי� בעלי אור( חיי� שימושיי� בלתי מוגדר אינ� מופחתי� באופ� שיטתי וכפופי� 

ער( (ראה ג� סעי- לבחינת ירידת ער( מדי שנה וכ� בכל עת שקיי� סימ� המצביע כי ייתכ� שחלה ירידת 
 אלה נבח� מדי שנה כדי לקבוע א� הערכת אור( החיי�). אור( החיי� השימושיי� של נכסי� להל� .4.בי

כבלתי מוגדר עדיי� תקפה. א� האירועי� והנסיבות אינ� תומכי� עוד בהערכה כאמור, השינוי באור( 
החיי� השימושיי� מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומד� חשבונאי, ובאותו מועד נבחנת ג� ירידת 

  פני תקופת אור( החיי� השימושי� שלו. ער( ומופחת הנכס באופ� שיטתי על
  

נכסי� בלתי מוחשיי� בעלי אור( חיי� שימושיי� מוגדר מופחתי� על פני אור( החיי� השימושיי� 
שלה� על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביה� ירידת ער( כאשר קיימי� סימני� המצביעי� על 

ה של נכס בלתי מוחשי ע� אור( כ( שקיימת לגביה� ירידת ער(. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחת
  חיי� שימושיי� מוגדר נבחנות לפחות בכל סו- שנה. 

  
   עלויות פיתוח תוכנה  .1
  

הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות א( ורק א� נית� למדוד באופ� מהימ� את עלויות הפיתוח; 
התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח, ולקבוצה 

וונה ומקורות מספיקי� להשלי� את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה. הוצאה שהוונה כוללת  כ
ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד. הוצאות פיתוח  ושכר עבודה ישיר שנית� לייחס

.�   אחרות נזקפות לרווח והפסד ע� התהוות
  

  תוכנות  .2
  

כוללי� מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק  הקבוצהנכסי 
אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש 

לתוכנות העומדות בפני עצמ� ומוסיפות פונקציונליות נוספת  תרישיונוקבוע. לעומת זאת, 
  �.לחומרה, מסווגי� כנכסי� בלתי מוחשיי

  
  עלויות עוקבות  .3

    
א( ורק כאשר ה� מגדילות את ההטבה הכלכלית וכרות כנכס בלתי מוחשי עלויות עוקבות מ

העתידית הגלומה בנכס בגינו ה� הוצאו. כל העלויות האחרות, לרבות עלויות הקשורות 
  פותחו באופ� עצמי, נזקפות לדוח רווח והפסד ע� התהוות�.שלמוניטי� או מותגי� 

  
  תההפח  .4
  

הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד על פני אומד� אור( החיי� השימושי של הנכסי� הבלתי 
  מוחשיי�, מהמועד שבו הנכסי� זמיני� לשימוש.

  
:�  אומד� אור( החיי� השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמ

  
  שני�. 8�4בקו ישר על פני  ותמופחת  � וכנות ת
  

שיטת הפחת ואור( החיי� השימושי נבחני� מחדש לפחות בכל סו- שנת האומדני� בדבר 
  דיווח.
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      והפרשות לחובות מסופקי� ירידת ער(  .בי

  
  א� קיימת ירידת ער( כמפורט להל�:דיווח ה בוחנת בכל תארי( חברה
  
  השקעות פיננסיות  .1
  

  המוצגי� בעלות מופחתתפיננסיי� נכסי�   א.
  

קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופ�  לירידת ער(ראיה אובייקטיבית 
  שלילי על אומד� תזרימי המזומני� העתידיי� מהנכס לאחר מועד ההכרה. 

  
בוחנת ראיות לירידת ער( לגבי נכסי חוב המסווגי� להלוואות וחייבי� ברמת  חברהה

  הנכס הבודד.
  

הפסד מירידת ער( בגי� הלוואות וחייבי�  כי צפויקיימת ראיה אובייקטיבית ו במידה
 �המוצגי� בעלות� המופחתת, סכו� ההפסד הנזק- לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בי

והער( הנוכחי של אומד� תזרימי המזומני� העתידיי�, המהווני�  בספרי�הנכס  יתרת
  ית של הנכס הפיננסי.בהתא� לשיעור הריבית האפקטיבית המקור

  
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ער( מבוטל כאשר נית� לייחס באופ� אובייקטיבי את 
השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזק- 

  לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
  
  זמיני� למכירהפיננסיי� נכסי�   ב.
  

כסי� פיננסיי� זמיני� למכירה שה� מכשירי� הוניי�, כוללת הראיה לירידת ער( של נ
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוג� של הנכס מתחת לעלותו וכ� בחינת 
שינויי� בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת 

ה החברה שהנפיקה את המכשיר. הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת, תלוי
, כאשר, במסגרת הבחינה, מובאות בחשבו� התנודתיות דיווחבנסיבות בכל תארי( 

 � 20%בשיעור כולל של ההיסטורית בשווי ההוג� וכ� קיומה של ירידה בשווי ההוג
כאשר קיימת ראיה  .שנהעל ירידת ער( הנמשכת לאור( תקופה העולה או ומעלה 

ר, מסווג מחדש לרווח והפסד. לירידת ער(, ההפסד המצטבר שנזק- לרווח כולל אח
בתקופות עוקבות, ביטול הפסד מירידת ער( אינו נזק- לרווח והפסד אלא נזק- לרווח 

  כולל אחר.
  

  כוללותנכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה שה� מכשירי חוב, של  ראיות לירידת ער(
� השפיעו באופ� שלילי על אומד� תזרימי המזומני� העתידיישאירוע אחד או יותר 

מהנכס לאחר מועד ההשקעה. כאשר קיימת ראיה לירידת ער(, ההפסד המצטבר שנזק- 
, הנמדד כהפרש בי� עלות הרכישה (בניכוי תשלומי קר�, הפחתות לפי רווח כולל אחרל

שיטת הריבית האפקטיבית והפסדי� קודמי� מירידת ער() לבי� השווי ההוג�, מוכר 
שיוחס קופות עוקבות הפסד מירידת ער( כהפסד מירידת ער( בדוח רווח והפסד. בת

מבוטל כאשר נית� לייחס באופ� אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוג� למכשיר חוב 
לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הער(. ביטול כאמור נזק- לרווח 

  והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
    

  ביטוח משנה  .2
  

מהתחייבויותיה  התואינ� משחררות אהחברה ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי   .א
  פוליסות הביטוח. פי�עלכלפי המבוטחי� 

    
 לחברה, עלול לגרו� החוזי� עימו פי�עלמבטח משנה, אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו 

  הפסדי�.
  
מבצעת הפרשה לחובות מסופקי� בגי� חובות מבטחי משנה שגביית� מוטלת  החברה  .ב

�   .ועל בסיס עומק החוב פרטניות בספק על בסיס הערכות סיכו
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  (המש() והפרשות לחובות מסופקי� ירידת ער(  יב.
  

  (המש()  ביטוח משנה  .2
  

מתחשבת החברה, בי�  הביטוחיות תבהתחייבויובנוס-, בקביעת חלק� של מבטחי המשנה 
היתר, בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה. כאשר חלק� של מבטחי המשנה כאמור 
מחושב על בסיס אקטוארי, חלק� של אות� מבטחי משנה שבקשיי� מחושב בהתא� 

בעת  להמלצת האקטואר, המביאה בחשבו� את כלל גורמי הסיכו�. כמו כ�, מתחשבת החברה
התקשרויות  סיו�( CUT OFF, בנכונות הצדדי� להגיע להסכמי עריכת ההפרשות, בי� היתר

  סופי של החובות) במטרה לצמצ� את החשיפה. �פירעובדר( של 
      

  פרמיה לגביה  .3
  

ובנוס- נקבעת  בהתא� לגיל החוב מחושבתה יבגי� פרמיות לגבילחובות מסופקי�  ההפרש
   .קבאופ� ספציפי בגי� חובות שלדעת ההנהלה גביית� מוטלת בספ

  
        נכסי� שאינ� פיננסיי�  .4

      
הוצאות רכישה  (למעטבוחנת אפשרות לירידת ער( של נכסי� שאינ� פיננסיי�  חברהה

כאשר ישנ� סימני� כתוצאה מאירועי� או שינויי�  ),נדחות, נדל"� להשקעה ונכסי מס נדחי�
הנכסי� יתרת השבה. במקרי� בה� �תבר האינ בספרי�שהיתרה בנסיבות המצביעי� על כ( 

� תי� הנכסי� לשווי ברההשבה שלה�, מופח� עולה על הסכו� בר בספרי�הלא פיננסיי� 
  ההשבה הוא הגבוה מבי� מחיר המכירה, נטו ושווי שימוש.� ההשבה שלה�. השווי בר

  
ההשבה הוא הגבוה מבי� מחיר המכירה, נטו ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש �השווי בר

מהווני� תזרימי המזומני� הצפויי� לפי שיעור ניכיו� לפני מס המשק- את הסיכוני� 
השבה �הספציפיי� לכל נכס. בגי� נכס שאינו מייצר תזרימי מזומני� עצמאיי� נקבע סכו� בר

ומני� שאליה שיי( הנכס. הפסדי� מירידת ער( נזקפי� לדוח רווח עבור היחידה מניבת המז
  .הנהלה וכלליותוהפסד לסעי- הוצאות 

  
  להל� מיושמי� בבחינת ירידת ער( של הנכסי� הספציפיי� הבאי�: �הקריטריוני� הייחודיי  

  
  ותכלול ותחבר  

  
נוס- בגי�  קובעת, לאחר יישו� שיטת השווי המאזני, א� יש צור( להכיר בהפסד החברה

ה קובעת בכל תארי( דיווח א� קיימת ראייה חבר. הותכלול ותבחבר ותירידת ער( של ההשקע
אובייקטיבית לירידת ער( של ההשקעה בחברה כלולה. במידה ויש צור( בכ(, מוכר הפסד 
מירידת ער(, בסכו� ההפרש בי� סכו� בר ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבי� ערכה 

סכו� בר ההשבה הינו הגבוה מבי� שווי הוג� ושווי שימוש המחושב  .בדוחות הכספיי�
בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומני� נטו שמפיקה החברה הכלולה. ההפסד 

  , נטו.ותכלול ותמירידת ער( נזק- לדוח רווח והפסד בסעי- חלק ברווחי חבר
  

ורטו לעיל, לא צפויה להיות לדעת החברה, לבחינה קבוצתית של ירידת ער( לגבי הנכסי� שפ    
השפעה מהותית על הדוחות הכספיי�, היות והבחינה ברמת הנכס הבודד מזהה את הרוב המוחלט 

    של ההפסדי� שהתהוו.
  

  מדידת שווי הוג�  .יג  
  

שווי הוג� הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משול� להעברת התחייבות 
  במועד המדידה. בעסקה רגילה בי� משתתפי� בשוק

  
מדידת שווי הוג� מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, 

  או בהעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי ביותר.
  

השווי ההוג� של נכס או התחייבות נמדד תו( שימוש בהנחות שמשתתפי� בשוק ישתמשו בעת 
שוק פועלי� לטובת האינטרסי� הכלכליי� תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפי� ב

  שלה�.
  

מדידת שווי הוג� לנכס לא פיננסי מביאה בחשבו� את היכולת של משתת- בשוק להפיק הטבות 
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתת- אחר בשוק שישתמש 

  בנכס בשימוש המיטבי שלו.
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    (המש() נאיתעיקרי המדיניות החשבו  �: 2באור 
  

  (המש() מדידת שווי הוג�  יג.  
  

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שמתאימות לנסיבות ושקיימי� עבור� מספיק נתוני� שניתני� 
להשגה כדי למדוד שווי הוג�, תו( מיקסו� השימוש בנתוני� רלוונטיי� הניתני� לצפייה ומיזעור 

  השימוש בנתוני� שאינ� ניתני� לצפייה.
  

וג� של מכשירי� פיננסיי� הנסחרי� בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתארי( הדיווח. השווי הה
בגי� מכשירי� פיננסיי� שלה� אי� שוק פעיל, השווי ההוג� נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. 
שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי השוק 

מכשיר אחר דומה במהותו, היוו� תזרימי מזומני� או שיטות הערכה אחרות. השווי של  הנוכחי של
אגרות חוב בלתי סחירות, הלוואות ופקדונות, מחושב לפי מודל המבוסס על היוו� תזרימי 

  ז'. 12המזומני�, ראה באור 
  

     �שלה�, מחולקי� כל הנכסי� וההתחייבויות הנמדדי� בשווי הוג� או שנית� גילוי לשווי ההוג
לקטגוריות בתו( מדרג השווי ההוג�, בהתבסס על רמת הנתוני� הנמוכה ביותר, המשמעותית 

  למדידת השווי ההוג� בכללותה:
  

  זהי�.  של נכסי� והתחייבויות) בשוק פעיל התאמותא למחירי� מצוטטי� (ל � 1רמה  •

לצפייה במישרי� או  , אשר ניתני� 1נתוני� שאינ� מחירי� מצוטטי� שנכללו ברמה  � 2 רמה •
.�  בעקיפי

נתוני� שאינ� מבוססי� על מידע שוק נית� לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש  � 3רמה  •
 בנתוני שוק ניתני� לצפייה).

  
  הו� מניות  .יד
  

  להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההו�.ישירות  עלויות המתייחסות
  

  הטבות לעובדי�התחייבויות בשל   טו.
  
1.   �  קצרהטבות לזמ
  

הטבות לעובדי� לזמ� קצר הינ� הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלוא� תו( שנה מתו� 
תקופת הדיווח השנתית, בה העובדי� סיפקו את השירות המתייחס וה� כוללות משכורות, ימי 
חופשה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות ע� מת� השירותי�. 

במזומ� או תוכנית להשתתפות ברווחי�, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת  התחייבות בגי� בונוס
מחוייבות משפטית או משתמעת לשל� את הסכו� האמור בגי� שירות שנית� על ידי העובד 

  ונית� לאמוד באופ� מהימ� את הסכו�.
  
  העסקהסיו� הטבות לאחר   .2
  

 ידי�עלת בדר( כלל בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה. התוכניות ממומנו
 �  נכסי תוכנית).  �הפקדות בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה (להל

  
  הפקדה מוגדרתלת יוכנות
  

משלמת הקבוצה באופ� קבוע תשלומי� מבלי שתהיה , לחוק פיצויי פיטורי� 14בהתא� לסעי- 
לה מחויבות משפטית או משתמעת לשל� תשלומי� נוספי�, ג� א� בקר� לא הצטברו 

מספיקי� כדי לשל� את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה סכומי� 
הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה  תובתכני הקבוצה השוטפת ובתקופות קודמות. הפקדות

  במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד. לרווח והפסד
  

להטבה מוגדרת בגי� תשלו� פיצויי� בהתא� לחוק פיצויי פיטורי�,  בנוס-, לקבוצה תוכנית
אשר לפיו זכאי� עובדי� לקבל פיצויי� ע� פיטוריה� או פרישת�. ההתחייבות בשל סיו� 
העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי 

בדי�, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי מביא בחשבו� עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עו
לפי שיעורי התשלו�. הסכומי� מוצגי� על בסיס היוו� תזרימי המזומני� העתידיי� הצפויי�, 

הריבית בהתא� לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות 
שה. לגבי גבוהה, אשר מועד פרעונ� דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרי

כתוצאה משימוש בשיעור ריבית של אגרות חוב קונצרניות צמודות אשתקד השפעת השינוי 
   להל�. ב) 2ס' 22באור גבוהה, ראה מדד באיכות 
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    (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() הטבות לעובדי�התחייבויות בשל   טו.
  

  (המש()  הטבות לאחר סיו� העסקה  .2
  
  (המש()  הפקדה מוגדרתלת יוכנות
  

הקבוצה מפקידה כספי� בגי� התחייבויותיה לתשלו� פיצויי� לחלק מעובדיה באופ� שוט- 
 �נכסי התוכנית). נכסי התוכנית הינ� נכסי� המוחזקי�  �בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להל

� זמיני� על ידי קר� הטבות עובד לזמ� ארו( או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינ
  לשימוש נושי הקבוצה ולא נית� לשלמ� ישירות לקבוצה. 

  
בדוחות הכספיי� ידי החברה אינו מהווה נכסי תוכנית � מרכיב הפיצויי� בפוליסות שהופקו על

  ומקוזז מההתחייבויות בגי� חוזי הביטוח. 
  

הנוכחי ההתחייבות בשל הטבות לעובדי� המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הער( 
מדידות מחדש של  של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוג� של נכסי התוכנית.

  בתקופה בה ה� נוצרו.  כולל אחרלרווח  ההתחייבות נטו נזקפות
  
  הטבות אחרות לעובדי� לטווח ארו(  .3
  

לעובדי� לטווח ארו(, שאינ� מתייחסות אחרות נטו של הקבוצה בגי� הטבות  ההתחייבות
כניות הטבה לאחר העסקה, היא בגי� סכו� ההטבה העתידית המגיעה לעובדי� בגי� לת

שירותי� שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. סכו� הטבות אלו מהוו� לערכו 
קונצרניות הנוכחי. שיעור ההיוו� נקבע בהתא� לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב 

  . חברהלתנאי המחויבויות של ה הומד� נעומועד פרצמודות מדד באיכות גבוהה, אשר 
  

  עסקאות תשלומי� מבוססי מניות  .טז
    

  המסולקות במזומ�עסקאות 
  

עלות עסקה המסולקת במזומ� נמדדת לפי השווי ההוג� במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל 
ההבשלה . השווי ההוג� מוכר כהוצאה על פני תקופת 33תמחור מקובל, ראה פרטי� נוספי� בבאור 

ובמקביל מוכרת התחייבות. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוג� עד 
  לסילוקה, כאשר שינויי� בשווי ההוג� נזקפי� לדוח רווח והפסד.

  
  הפרשות  .זי

  
נוכחית, משפטית או משתמעת,  מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבותIAS 37  �בהתא� להפרשה 

שימוש ידרש יכתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, וכאשר צפוי כי 
  המחויבות.את לסלק במשאבי� כלכליי� על מנת 

  
הפרשה בגי� תביעות משפטיות מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת (משפטית או משתמעת)   

ויותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליי� כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 
.�  לסילוק המחוייבות ונית� לאמוד את המחוייבות באופ� מהימ

  
  הכרה בהכנסה        .יח
  

  פרמיות:        .1
  
, לרבות פרמיות חסכו� ולמעט תקבולי� בגי� בריאותבביטוח ו פרמיות בביטוח חיי�  )א

�  .חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גביית
ביטולי� נרשמי� במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה, או באופ� יזו� עקב פיגורי� 

�נוכה מבפוליסות השתתפות המבוטחי� ברווחי� . בתשלו�, בכפו- להוראות כל די
  מהפרמיות.
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() הכרה בהכנסה        יח.
  

  (המש()  פרמיות: .1
  
הפרמיות פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיי�.   )ב

לתקופת ביטוח של שנה. ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויי�  �בעיקר מתייחסות
  בפרמיה שטר� הורווחה בגינה, נרשמי� בסעי- פרמיות שהורווחו, ברוטו.

  
  

א( לא לפני תחילת הפרמיה  �פירעובעת  נזקפות לרווח והפסדבענ- רכב חובה  פרמיות
  הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלו� הפרמיה.תקופת הביטוח 

  
כהכנסה  נזקפות לרווח והפסדפרמיות בענ- דירות המבוטחות כבטוחה למשכנתא 

  בהגיע מועד גביית� (מדי חודש).
  

כהכנסות  ותנרשמ דיווחמפוליסות שתחילת הביטוח שלה� לאחר תארי( ה פרמיות
  מראש.

  
הינ� לאחר ביטולי� שנתקבלו מבעלי המאוחדי� ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיי� 

דמי הביטוח, בכפו- להוראות כל  �פירעופוליסות, ובניכוי ביטולי� והפרשות עקב אי 
  , על בסיס ההסכמי� שבתוק-.די� ובניכוי השתתפות המבוטחי� ברווחי�

  
  :דמי ניהול        .2
  

  :תלויי תשואהוחוזי השקעה דמי ניהול בגי� חוזי ביטוח 
  

על בסיס התשואה וצבירת החיסכו� של  ממונהדמי הניהול מחושבי� בהתא� להנחיות ה
  .תלוי התשואההמבוטחי� בתיק 

  
:�  דמי הניהול כוללי� את המרכיבי� דלקמ

  
  דמי ניהול קבועי� בלבד. � 2004בינואר,  1�פוליסות שנמכרות החל מ

  דמי ניהול קבועי� ומשתני�. � 2003בדצמבר,  31בגי� פוליסות שנמכרו עד ליו� 
  

ונרשמי� על בסיס  �החיסכודמי הניהול הקבועי� מחושבי� בשיעורי� קבועי� מצבירת 
  צבירה. 

  
 31 �בינואר ועד ה 1 �דמי הניהול המשתני� מחושבי� כשיעור מהרווח הריאלי השנתי (מה

חיוביי� ובניכוי מי ניהול משתני� דרק בדצמבר) בניכוי דמי הניהול הקבועי�. נית� לגבות 
  סכומי� שליליי� שנצברו בשני� קודמות. 

  
במהל( השנה נרשמי� דמי הניהול המשתני� על בסיס צבירה בהתא� לתשואה החודשית 
הריאלית, ככל שהיא חיובית. בחודשי� בה� התשואה הריאלית שלילית מוקטני� דמי הניהול 

תשואה במצטבר מתחילת השנה.  ונגבהמשתני� שהמשתני� עד לגובה ס( דמי הניהול 
שלילית שלא בוצע בגינה הקטנה של דמי ניהול במהל( השנה השוטפת, תנוכה לצור( חישוב 

   דמי הניהול המשתני� מתשואה חיובית בשנה העוקבת.
                

  דמי ניהול בגי� חוזי השקעה כוללי� ג� דמי ניהול בגי� הגביה השוטפת.
        
        :עמלות  .3
  

  נזקפות בעת התהוות�.מאוחדת ת בסוכנות ביטוח הכנסות מעמלו
  

הכנסות מעמלות ממבטחי משנה נזקפות במועד הזכאות לקבלת�, בהתא� להסכמי� ע�   
  מבטחי המשנה.
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  
  רווחי� (הפסדי�) מהשקעות נטו, הכנסות מימו� והוצאות מימו�  .יט

  
נכסי בגי� והפרשי הצמדה נטו והכנסות מימו� כוללי� הכנסות ריבית  ,מהשקעותרווחי� (הפסדי�) 

ממכירת נכסי� פיננסיי�  נטו , הכנסות מדיבידנד, רווחי� (הפסדי�)ויתרות חובה אחרות חוב
המסווגי� כזמיני� למכירה והפסדי� שהועברו לרווח והפסד בגי� ירידות ער( קבועות, שינויי� 

שינויי� בשווי ההוג� של  פיננסיי� המוצגי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד, בשווי ההוג� של נכסי�
הפסדי� מירידות ער( קבועות בנכסי חוב שאינ� סחירי�,  נגזרי� המוצגי� כהתחייבויות פיננסיות,

שינויי� בשווי ההוג� של נדל"� להשקעה והכנסות ו בגי� נכסי חוב רווחי� (הפסדי�) ממטבע חו0
  דל"� להשקעה. מדמי שכירות של נ

  
רווחי� (הפסדי�) ממימוש השקעות מחושבי� כהפרש בי� תמורת המימוש נטו ובי� העלות המקורית 

  או העלות המופחתת ומוכרי� בעת קרות אירוע המכירה. 
  

  רווחי� והפסדי� מהפרשי שער ושינויי� בשווי ההוג� של ההשקעות הפיננסיות מדווחי� בנטו.
  
כנסות ריבית מוכרות ע� צבירת�, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדי� ה

  מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלו�. 
  

  הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. 
    

והפרשי  התחייבויות פיננסיות וריביתבגי� והפרשי הצמדה הוצאות מימו� כוללות הוצאות ריבית 
 מבטחי משנה. ויתרות על פקדונות שער 

  
  
  עלויות אשראי  כ.
  

הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות ברכישה, הקמה או ייצור נכסי� כשירי�. נכס כשיר הינו   
נכס אשר נדרשת תקופת זמ� משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל רכוש 

  וע ותוכנות מחשב. קב
    
היוו� עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגי� הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת   

הנכס ונצברו עלויות אשראי, ומסתיי� כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר 
  לשימושו המיועד או למכירתו. 

  
  הוצאות הנהלה וכלליות  .אכ
  

וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות, הנכללות בסעי- תשלומי� הוצאות הנהלה 
ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה, להוצאות הקשורות ברכישה, הנכללות בסעי- 
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות וליתרת הוצאות הנהלה וכלליות אחרות הנכללות 

( בהתא� למודלי� פנימיי� של הקבוצה, המבוססי� על הוצאות ישירות בסעי- זה. הסיווג נער
  שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו.

  
החברה בוחנת את המודלי� על מנת לייחס בצורה המיטבית את ההוצאות בי�  ,מידי תקופת דיווח

מגזרי הפעילות השוני� ובי� ההוצאות המסווגות להוצאות עקיפות לייחוס תביעות, הוצאות 
  הקשורות ברכישה והוצאות הנהלה וכלליות.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"ממנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�        באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

  
 

 41

  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  
  הכנסהמסי� על   .בכ
  

ת לדוח ות מסי� על הכנסה נזקפות מסי� שוטפי� ונדחי�. הוצאות מסי� על הכנסה כוללוהוצא
  , למעט א� ה� מתייחסות לפריטי� הנזקפי� לרווח כולל אחר או להו�.רווח והפסד

  
  מסי� שוטפי�  .1      

  
חבות בגי� מסי� שוטפי� נקבעת תו( שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

יקת� הושלמה למעשה, עד לתארי( הדיווח, וכ� התאמות הנדרשות בקשר לחבות המס חק
  לתשלו� בגי� שני� קודמות.

  
  מסי� נדחי�  .2      

    
 �מסי� נדחי� מחושבי� בגי� הפרשי� זמניי� בי� הסכומי� הנכללי� בדוחות הכספיי� לבי

  הסכומי� המובאי� בחשבו� לצרכי מס.
  

לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או יתרות המסי� הנדחי� מחושבות 
ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקת� הושלמה למעשה עד 

  לתארי( הדיווח.
  

בכל תארי( דיווח, נבחני� נכסי מסי� נדחי� ובמידה שלא צפוי ניצול� ה� מופחתי�. 
ני� בכל תארי( דיווח ובמידה הפרשי� זמניי� בגינ� לא הוכרו נכסי מסי� נדחי� נבח

  שניצול� צפוי, מוכר נכס מס נדחה.
  

מסי� נדחי� מחושבי� במקרי� בה� חלוקת דיבידנד לחברה על ידי חברות מוחזקות כרוכה 
  בחבות מס נוספת.

  
מסי� נדחי� מקוזזי� א� קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוט- כנגד התחייבות מס 

  שוטפת והמסי� הנדחי� מתייחסי� לאותה יישות החייבת במס.
    

  למניה (הפסד) רווח  .גכ
  

במספר  חברההמיוחס לבעלי המניות של ה (הפסד) למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח (הפסד) רווח
חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות . הקיי� בפועל במהל( התקופההמשוקלל המניות הרגילות 

מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אות� חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי 
  החברה.
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

   חדשי� בתקופה שלפני יישומ� IFRSגילוי לתקני   .כד
  

1.  IFRS 15 � הכרה בהכנסה מחוזי� ע� לקוחות  
  

15 IFRS  �  . 2014במאי,  IASB�ההתק�) פורס� על ידי  �(להל
  

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חלי-התק� מ
15 IFRIC  ,18הסכמי� להקמת מבני� IFRIC העברות של נכסי� מלקוחות ו�31SIC   הכנסות� 

  עסקאות חליפי� הכוללות שירותי פרסו�.
  

   התק� מציג מודל ב� חמישה שלבי� שיחול על הכנסות הנובעות מחוזי� ע� לקוחות:
 

, לרבות התייחסות לקיבו0 חוזי� וטיפול בשינויי� זיהוי החוזה ע� הלקוח    �   1שלב 
)modifications.בחוזי� (   

  .בחוזה) distinct(מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי   �   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימו�  ,קביעת מחיר העסקה  �   3 שלב

  משמעותי, תמורות שאינ� במזומ� ותמורה שתשול� ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל  �   4 שלב

יחסי הנפרד תו( שימוש במחירי� נצפי� א� ה� זמיני�, או באומדני� ה
   והערכות.

 , תו( הבחנה בי� קיו� מחויבותמחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה   �   5 שלב
.�   במועד מסוי� לבי� קיו� מחויבות לאור( זמ

  
 ,בינואר 1 ביו� המתחילות שנתיות לתקופות הכספיי� מהדוחות החל למפרע ייוש� תק�ה

אימו0 מוקד� אפשרי. התק� מאפשר לבחור ביישו� למפרע חלקי ע� הקלות מסוימות,  .2018
שלפיו התק� ייוש� על חוזי� קיימי� החל מתקופת היישו� לראשונה ואיל(, ולא תידרש 

  הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
  

בשלב זה, לאמוד החברה בוחנת את ההשפעות האפשריות של יישו� התק�, א( אי� ביכולתה, 
  את השפעתו על הדוחות הכספיי�.

  

2.  9 IFRS �  מכשירי� פיננסיי�  
  

, מכשירי� פיננסיי� � IFRS 9 פירס� את הנוסח המלא והסופי של IASB�ה 2014בחודש יולי 
מתמקד התק�)  �(להל�  IFRS 9מכשירי� פיננסיי�: הכרה ומדידה.  �  IAS 39 המחלי- את

בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסי� פיננסיי� והוא חל על כל הנכסי� הפיננסיי� שבתחולת 
IAS 39.  

  
יימדדו בשווי הוג�. בתקופות  כרה לראשונה כל הנכסי� הפיננסיי�התק� קובע כי בעת הה

עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק א� מתקיימי� שני התנאי� המצטברי� 
  הבאי�:

  
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסי� על מנת לגבות את   �

  תזרימי המזומני� החוזיי� הנובעי� מה�.
  
על פי התנאי� החוזיי� של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדי� מסויימי�, לקבל   �

.� תזרימי מזומני� המהווי� א( ורק תשלומי קר� ותשלומי ריבית על יתרת קר
  

  כ�, התק� כולל מודל חדש למדידת ירידת ער( של נכסי� פיננסיי�.כמו 
  

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסי� הפיננסיי� האחרי� תהיה על פי שווי 
.�התק� קובע הבחנה בי� מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוג� דר( רווח או הפסד ומכשירי  הוג

  אחר.חוב שימדדו בשווי הוג� דר( רווח כולל 
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() חדשי� בתקופה שלפני יישומ� IFRSגילוי לתקני   .כד
  

2.  9 IFRS � המש() מכשירי� פיננסיי�)  
  

נכסי� פיננסיי� שהינ� מכשירי� הוניי� יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוג�, וההפרשי� 
לגבי כל מכשיר  החברהייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת 

א� מדובר במכשירי� הוניי� המוחזקי� למטרות מסחר, חובה למדוד אות� בשווי  .ומכשיר
   .הוג� דר( רווח או הפסד

  
�קובע התק� את אות� הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניי

השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביה� חלופת  IAS 39הוראות 
 .�  ההוג

 � שמיוחס לשינויי� בסיכו� האשראי  �לפי התק�, סכו� השינוי בשווי ההוג� של ההתחייבות 
  ייזק- לרווח כולל אחר. כל יתר השינויי� בשווי ההוג� ייזקפו לרווח או הפסד. 

  
  התק� כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור. 

  
. אימו0 מוקד� 2018ר, בינוא 1התק� ייוש� החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביו� 

  אפשרי.
  

אשר מתיר לישות שמנפיקה חוזי ביטוח  IFRS 4פורס� תיקו� לתק�  2016בחודש ספטמבר 
 IFRS  9) או לדחות את אימוThe overlay approach" 0"ע� התאמות (להל�:  IFRS 9לאמ0 את 

  (להל�: "גישת הדחיה"). 2021בינואר  1ליו� 
  

  ישות לעמוד בקריטריוני� הבאי�: לצור( יישו� גישת הדחיה על ה
  

 .IFRS 9הישות לא יישמה קוד� לכ� גרסה כלשהי של   .1
 פעילויות הישות ה� באופ� ניכר פעילויות הקשורות לביטוח.  .2

 
  בהתא� לתק�, פעילויות הישות ה� באופ� ניכר פעילויות הקשורות לביטוח כאשר:

  
ביטוח, כולל רכיבי פיקדו� או נגזרי� הער( בספרי� של התחייבויותיה הנובע מחוזי   א)

משובצי� אשר הופרדו מחוזי הביטוח, הוא משמעותי ביחס לס( הער( בספרי� של כלל 
  וכ�  התחייבויות;

 
שיעור הער( בספרי� של ההתחייבויות הקשורות לביטוח ביחס לס( הער( בספרי� של   ב)

  כלל ההתחייבויות הינו:
  

 . או;90%� גדול מ •
•  �  לל, וכ� למבטח אי� פעילות משמעותית שאיננה קשורה לביטוח.כו 90%�ל 80%בי

  
מבטח אשר בוחר לייש� את גישת הדחייה נדרש לתת גילוי אשר יאפשר למשתמשי� בדוחות   

  הכספיי�:
  

 להבי� כיצד הישות עומדת בקריטריוני� לצור( יישו� גישת הדחיה;  .1  
לערו( השוואה בי� מבטחי� אשר מיישמי� את גישת הדחיה לבי� ישויות שמיישמות   .2

  . IFRS 9את 
  

 1ליו�  IFRS  9להערכת החברה היא עומדת בקריטריוני� לעיל ובכוונתה לדחות את יישו� 
  .2021בינואר 
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() חדשי� בתקופה שלפני יישומ� IFRSגילוי לתקני   .כד
  

  גילויי� נוספי� לגבי התחייבויות פיננסיות, בדבר דוח על תזרימי מזומני� IAS 7�ל תיקוני�  .3
  

אשר התיקוני�)  �(להל�  דוח על תזרימי מזומני� IAS 7� ל תיקוני� IASB�פרס� ה 2016נואר בי
ורשי� מת� גילויי� נוספי� לגבי התחייבויות פיננסיות. התיקוני� דורשי� להציג את ד

התנועה בי� יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה של התחייבויות פיננסיות, לרבות השינויי� 
הנובעי� מתזרימי מזומני� מפעילות מימו�, מרכישת או איבוד שליטה במוחזקות, משינויי� 

  ווי הוג�.בשערי חליפי� ומשינויי� בש
או לאחריו. לא  2017בינואר,  1התיקוני� ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביו� 

נדרש לכלול גילויי� כאמור בהתייחס למספרי השוואה לתקופות הקודמות למועד התחילה 
  של התיקוני�. אימו0 מוקד� אפשרי.

  
  י�.החברה תכלול את הגילויי� הנדרשי� בדוחותיה הכספיי� הרלוונטי

  

4.  16 IFRS � חכירות   
  

 �בדבר חכירות (להל�  16את תק� דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB�פרס� ה 2016בינואר 
  התק� החדש).

בהתא� לתק� החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלו� 
  .את זכות השימוש בנכס לתקופת זמ� מוגדרת

  
  להל� עיקרי התק� החדש:

  
התק� החדש דורש מחוכרי� להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב  •

הכספי (פרט למקרי� מסוימי�) באופ� דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית 
 .חכירות  IAS 17�בהתא� לתק� הקיי�

שימוש. כמו כ�, � חוכרי� יכירו בהתחייבות בגי� תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות •
 וכרי� יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.הח

ביצוע או  � עלמבוססי אשרתלויי� במדד או בריבית  שאינ�תשלומי חכירה משתני�  •
מצד או כהכנסה מצד החוכרי� ) יוכרו כהוצאה (לדוגמה, אחוז מהפדיו� שימוש

 .במועד היווצרות� מחכירי�ה
למדד, על החוכר להערי( מחדש במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתני� הצמודי�  •

 השימוש.� את ההתחייבות בגי� החכירה כאשר השפעת השינוי תיזק- לנכס זכות
התק� החדש כולל שני חריגי� שבה� החוכרי� רשאי� לטפל בחכירות בהתא� לטיפול  •

החשבונאי הקיי� בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסי� בעלי 
 קרה של חכירות לתקופה של עד שנה. ער( כספי נמו( או במ

קרי, נותר ללא שינוי מהותי לעומת התק� הקיי�, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר  •
 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

  
. אימו0 מוקד� 2019בינואר  1התק� החדש ייוש� החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביו� 

  הכרה בהכנסה מחוזי� ע� לקוחות, מיוש� במקביל. IFRS 15אפשרי, כל עוד 
  

התק� החדש מאפשר לחוכרי� לבחור בגישת יישו� למפרע מלאה או בגישת יישו� למפרע 
חלקי ע� הקלות מסוימות בגי� החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש 

  הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. 
  

להערי( את  , בשלב זה,אי� ביכולתהא( ית של התק�, החברה בוחנת את ההשפעה האפשר
  ההשפעה הכמותית על הדוחות הכספיי�.
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  (המש() עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  

  (המש() חדשי� בתקופה שלפני יישומ� IFRSגילוי לתקני   .כד
  

  העברות של נדל"� להשקעה �נדל"� להשקעה  IAS 40� ל תיקוני�  .5
  

התיקוני�).  �נדל"� להשקעה (להל�  IAS 40 �תיקוני� ל IASB � פרס� ה 2016בחודש דצמבר 
לגבי העברות של נדל"�  IAS 40התיקוני� מבהירי� ומספקי� הנחיות יישו� להוראות 

להשקעה או לנדל"� להשקעה. עיקרי התיקוני� הינ� הקביעה כי רשימת האירועי� המפורטת 
השקעה מהוות דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"� ואינ� בתק� לגבי העברות נדל"� ל

מהוות רשימה סגורה. כמו כ�, התיקוני� מבהירי� כי שינוי בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, לא 
  מספקת ראיה לשינוי בשימוש.

  
 1התיקוני� ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיי� לתקופות שנתיות המתחילות ביו� 

קד� אפשרי. התיקוני� מאפשרי� לבחור ביישו� למפרע חלקי, שלפיו . אימו0 מו2018בינואר, 
התיקוני� ייושמו לגבי העברות שהתרחשו החל מתקופת היישו� לראשונה ואיל(, ולא 
תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. במקרה זה, תיאומי� לער( בספרי� של נכסי� 

.�  למועד היישו� לראשונה של התיקוני� יזקפו ישירות להו
  

  מדד ושער החליפי� של הדולר:הלהל� שיעורי השינוי של   .כה
        
      � שער חליפי
 יציג של  מדד   
  � הדולר   מדד ידוע  מדד בגי
  %  %  % 
       

  )1.5(   )0.3(   )0.2(   2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 
  0.3   )0.9(   )1.0(   2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 
  12.0   )0.1(   )0.2(   2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 
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   מגזרי פעילות   �: 3באור 
  

) CODMמגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבח� על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (
החברה לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבי� והערכת ביצועי�. בהתא� לזאת, למטרות ניהול, 

  :מגזרי הפעילות הבאי�פועלת ב
  
   טווח ארו( חסכו�מגזר ביטוח חיי� ו  .1
  

לטווח  חסכו�מתמקד בעיקר ב והוא כולל את ענפי ביטוח חיי�  ארו( טווח חסכו�מגזר ביטוח חיי� ו
 וכ� בכיסויי� ביטוחיי� של סיכוני� שוני� כגו�: מוות, )וליסות ביטוח לסוגיה�(במסגרת פ ארו(

   ועוד. נכות, אובד� כושר עבודה
  
  בריאותביטוח  מגזר  .2

  
מגזר ביטוח בריאות כולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, מחלות קשות, ניתוחי� והשתלות, 

  ועוד. , עובדי� זרי�ביטוח שיניי�
  
  ביטוח כללי מגזר  .3
  

מפורט מגזר  ממונהמגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש. בהתא� להוראות ה
   .ענפי חבויות אחרי�ואחרי� והביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש 

  
   רכב חובהענ-   •

 פי� עלהיא חובה  בעל הרכב או הנוהג בו ידי� עלרכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו  ענ-
לנזק גו- (לנהג הרכב, לנוסעי� ברכב או להולכי רגל) כתוצאה משימוש  די� ואשר מעניק כיסוי

  .ברכב מנועי
  
   רכב רכוש ענ-  •

המבוטח יגרו�  רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב ענ-
  לצד שלישי.

  
   רכוש ואחרי�ענפי   •

  וחבויות וכ� ענפי ביטוח אחרי�. נ� רכבשאייתר ענפי הרכוש 
  

  אחרי� חבויותענפי   •
ענפי החבויות מיועדי� לכיסוי של חבויות המבוטח בגי� נזק שהוא יגרו� לצד שלישי. ענפי� 

וכ�  אחריות המוצרואחריות מעבידי�, אחריות מקצועית אלו כוללי�: אחריות כלפי צד ג', 
  וערבות חוק המכר.ס יט, כלי טייענפי� אחרי� כגו� כלי שי

  
הכנסות מהשקעות  ,ינה מיוחסת למגזרי פעילות כוללת פעילות של תיוו( ביטוחיאהפעילות אשר     .4

  והוצאות מימו� שלא יוחסו למגזרי הפעילות האחרי�.
  

. ביצועי המגזרי� 2 המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות כאמור לעיל זהה לזו המוצגת בבאור
מוערכי� בהתבסס על רווח (הפסד) כמוצג בדוחות הכספיי�. תוצאות המגזרי�, המדווחות למקבל 
 �ההחלטות התפעוליות הראשי, כוללות פריטי� המיוחסי� ישירות למגזר ופריטי� אשר נית� לייחס� באופ

  סביר.
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  ש()(המ מגזרי פעילות   �: 3באור 
  
  

  
  2016בדצמבר,   31לשנה שהסתיימה ביו� 

  לא מיוחס    ביטוח חיי�

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכו� ארו(

  סה"כ  וקיזוזי�  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  אלפי ש"ח 

  5,869,872  �  �  2,359,528  626,790  2,883,554  פרמיות שהורווחו ברוטו

  734,156  �  �  494,724  121,391  118,041  מבטחי משנהידי � פרמיות שהורווחו על

  5,135,716  �  �  1,864,804  505,399  2,765,513  פרמיות שהורווחו בשייר

�  1,158,794  )18,207(  53,314  84,278  27,006  1,012,403  רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו

  234,849  �  �  �  �  234,849  הכנסות מדמי ניהול 

  128,845  )7,678(  16,776  87,869  8,307  23,571  הכנסות מעמלות

  1,414  �  1,393  �  �  21  הכנסות אחרות

  6,659,618  )25,885(  71,483  2,036,951  540,712  4,036,357  ס( כל ההכנסות

תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
  5,808,382  �  �  1,990,760  358,765  3,458,857  ברוטו

של מבטחי המשנה בתשלומי� ובשינוי בהתחייבויות בגי�  חלק�
  )518,082(  �  �  )343,175(  )74,917(  )99,990(  חוזי ביטוח

תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
  5,290,300  �  �  1,647,585  283,848  3,358,867  בשייר

  1,004,492  )7,822(  �  467,223  205,618  339,473  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  370,872  )18,063(  31,117  97,950  34,911  224,957  הוצאות הנהלה וכלליות

  769  �  769  �  �  �  הוצאות אחרות

�  61,342  �  54,267  1,907  1,040  4,128  הוצאות מימו

  6,727,775  )25,885(  86,153  2,214,665  525,417  3,927,425  ס( כל ההוצאות

  )879(  �  �  8,676  )766(  )8,789(  ברווחי (הפסדי) חברות כלולותחלק 

  )69,036(  �  )14,670(  )169,038(  14,529  100,143  רווח (הפסד) לפני מסי� על ההכנסה

  174,928  �  172,001  11,919  )620(  )8,372(  רווח (הפסד) כולל אחר לפני מסי� על ההכנסה

  105,892  �  157,331  )157,119(  13,909  91,771  ההכנסה ס( כל הרווח (ההפסד) הכולל לפני מסי� על
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  (המש() מגזרי פעילות   �: 3באור 
  

  2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

  לא מיוחס    ביטוח חיי�

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכו� ארו(

  סה"כ  וקיזוזי�  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  אלפי ש"ח 

  5,078,599  �  �  2,194,745  565,611  2,318,243  שהורווחו ברוטופרמיות 

  715,474  �  �  477,911  116,417  121,146  ידי מבטחי משנה� פרמיות שהורווחו על

  4,363,125  �  �  1,716,834  449,194  2,197,097  פרמיות שהורווחו בשייר

�  912,544  )18,322(  66,821  88,715  34,460  740,870  רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו

  219,571  �  �  �  �  219,571  הכנסות מדמי ניהול 

  118,122  )5,988(  14,692  87,061  7,779  14,578  הכנסות מעמלות

  7,945  �  7,918  �  �  27  הכנסות אחרות

  5,621,307  )24,310(  89,431  1,892,610  491,433  3,172,143  ס( כל ההכנסות

�חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי
  4,675,736  �  �  1,645,867  296,880  2,732,989  ברוטו

 �חלק� של מבטחי המשנה בתשלומי� ובשינוי בהתחייבויות בגי
  )493,567(  �  �  )319,024(  )64,703(  )109,840(  חוזי ביטוח

תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
  4,182,169  �  �  1,326,843  232,177  2,623,149  בשייר

  946,725  )6,132(  �  445,794  181,712  325,351  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  395,929  )18,178(  29,757  104,255  49,640  230,455  הוצאות הנהלה וכלליות

�  52,946  �  42,575  2,352  846  7,173  הוצאות מימו

  5,577,769  )24,310(  72,332  1,879,244  464,375  3,186,128  ס( כל ההוצאות

  13,499  �  �  2,464  1,996  9,039  חלק ברווחי חברות כלולות

  57,037  �  17,099  15,830  29,054  )4,946(  רווח (הפסד) לפני מסי� על ההכנסה

  )97,335(  �  )28,497(  )16,631(  )9,206(  )43,001(  הפסד כולל אחר לפני מסי� על ההכנסה

  )40,298(  �  )11,398(  )801(  19,848  )47,947(  הרווח (ההפסד) הכולל לפני מסי� על ההכנסה ס( כל
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  2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

  לא מיוחס    ביטוח חיי�

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכו� ארו(

  סה"כ  וקיזוזי�  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  אלפי ש"ח 

  4,762,482  �  �  2,122,112  554,048  2,086,322  פרמיות שהורווחו ברוטו

  762,536  �  �  531,398  113,045  118,093  משנה ידי מבטחי� פרמיות שהורווחו על

  3,999,946  �  �  1,590,714  441,003  1,968,229  פרמיות שהורווחו בשייר

  1,562,772  )18,651(  27,128  139,924  35,900  1,378,471  מהשקעות, נטו והכנסות מימו�רווחי� 

  245,278  �  �  �  �  245,278  הכנסות מדמי ניהול 

  141,815  )4,991(  12,790  95,070  10,973  27,973  הכנסות מעמלות

  480  �  471  �  �  9  הכנסות אחרות

  5,950,291  )23,642(  40,389  1,825,708  487,876  3,619,960  ס( כל ההכנסות

 �  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי
  5,317,974  �  �  1,698,485  512,973  3,106,516  חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  בתשלומי� חלק� של מבטחי המשנה
  )810,469(  �  �  )493,969(  )245,986(  )70,514(  ביטוח ובשינוי בהתחייבויות בגי� חוזי 

 �  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי
  4,507,505  �  �  1,204,516  266,987  3,036,002  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

  918,762  )5,135(  �  437,916  168,242  317,739  רכישה אחרות עמלות, הוצאות שיווק והוצאות

  388,796  )18,507(  33,663  95,631  50,307  227,702  הוצאות הנהלה וכלליות

�  60,987  �  53,585  3,642  862  2,898  הוצאות מימו

  5,876,050  )23,642(  87,248  1,741,705  486,398  3,584,341  ס( כל ההוצאות

  34,870  �  �  12,098  4,110  18,662  חלק ברווחי חברות כלולות

  109,111  �  )46,859(  96,101  5,588  54,281  רווח (הפסד) לפני מסי� על ההכנסה

  70,453  �  50,812  )20,309(  7,187  32,763  כולל אחר לפני מסי� על ההכנסהרווח (הפסד) 

  179,564  �  3,953  75,792  12,775  87,044  ס( כל הרווח הכולל לפני מסי� על ההכנסה 

  
    



 ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"ממנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�        באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

  
 

 50

  (המש() מגזרי פעילות   �: 3באור 
  

  2016בדצמבר,   31ליו� 

  לא מיוחס  ביטוח חיי�

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכו� ארו(

  סה"כ  וקיזוזי�  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  אלפי ש"ח 

  נכסי�

  352,086  �  73  98,564  38,721  214,728  נכסי� בלתי  מוחשיי� 

  1,129,198  �  �  190,504  291,728  646,966  הוצאות רכישה נדחות

  202,610  �  �  49,437  25,687  127,486  השקעות בחברות כלולות

  76,211  �  �  �  �  76,211  נדל"� להשקעה עבור חוזי� תלויי תשואה 

  136,351  �  �  �  �  136,351  נדל"� להשקעה אחר

  21,145,651  �  �  �  54,366  21,091,285  תלויי תשואה השקעות פיננסיות עבור חוזי�

  השקעות פיננסיות אחרות:

  3,137,089  �  296,980  1,942,082  159,808  738,219  נכסי חוב סחירי�  

  5,822,694  �  61,479  1,101,283  520,467  4,139,465  נכסי חוב שאינ� סחירי�  

  195,685  �  195,473  �  36  176  מניות  

  969,404  �  649,531  �  54,090  265,783  אחרות  

  10,124,872  �  1,203,463  3,043,365  734,401  5,143,643  ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות

  1,832,444  �  �  �  4,773  1,827,671  מזומני� ושווי מזומני� עבור חוזי� תלויי תשואה

  550,946  �  27,845  376,070  24,862  122,169  מזומני� ושווי מזומני� אחרי�

  1,666,013  �  �  1,001,550  459,662  204,801  נכסי ביטוח משנה

  594,538  �  �  444,274  30,913  119,351  פרמיות לגבייה

  1,048,792  )287,797(  543,168  239,804  65,204  488,413  נכסי� אחרי� 

  38,859,712  )287,797(  1,774,549  5,443,568  1,730,317  30,199,075  ס( כל הנכסי�

  23,229,398  �  �  �  60,985  23,168,413   ס( כל הנכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה

  התחייבויות

  11,510,509  �  �  4,754,152  1,073,170  5,683,187  השקעה שאינ� תלויי תשואה ביטוח וחוזיהתחייבויות בגי� חוזי 

  22,867,527  �  �  �  60,677  22,806,850  השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי

  1,375,980  �  1,356,449  �  �  19,531  התחייבויות פיננסיות

  1,535,431  )287,797(  334,907  524,046  369,853  594,422  התחייבויות אחרות

  37,289,447  )287,797(  1,691,356  5,278,198  1,503,700  29,103,990  ס( כל ההתחייבויות
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  2015בדצמבר,   31ליו� 

  לא מיוחס  ביטוח חיי�

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכו� ארו(

  סה"כ  וקיזוזי�  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  אלפי ש"ח 

  נכסי�:

  341,521  �  56  99,025  51,220  191,220  נכסי� בלתי  מוחשיי� 

  1,087,732  �  �  193,380  258,460  635,892  הוצאות רכישה נדחות

  243,261  �  �  59,533  44,471  139,257  השקעות בחברות כלולות

  74,937  �  �  �  �  74,937  נדל"� להשקעה עבור חוזי� תלויי תשואה 

  122,156  �  �  �  �  122,156  נדל"� להשקעה אחר

  20,219,832  �  �  �  57,380  20,162,452  השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה

  השקעות פיננסיות אחרות:

  3,117,997  �  473,327  1,815,150  208,838  620,682  נכסי חוב סחירי�  

  5,592,615  �  17,986  1,104,405  429,680  4,040,544  נכסי חוב שאינ� סחירי�  

  179,453  �  178,891  �  137  425  מניות  

  931,837  �  630,161  �  73,392  228,284  אחרות  

  9,821,902  �  1,300,365  2,919,555  712,048  4,889,934  ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות

  1,245,185  �  �  �  3,930  1,241,255  מזומני� ושווי מזומני� עבור חוזי� תלויי תשואה

  273,314  �  21,432  184,373  16,424  51,085  מזומני� ושווי מזומני� אחרי�

  1,568,617  �  �  907,541  483,865  177,211  נכסי ביטוח משנה

  584,350  �  �  460,862  25,594  97,894  פרמיות לגבייה

  841,650  )64,526(  295,277  239,505  53,304  318,090  נכסי� אחרי� 

  36,424,457  )64,526(  1,617,130  5,063,774  1,706,695  28,101,384  ס( כל הנכסי�

  21,670,828  �  �  �  62,976  21,607,852    ס( כל הנכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה

  התחייבויות:

השקעה שאינ� תלויי  וחוזיהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח 
  10,559,500  �  �  4,252,149  1,022,614  5,284,737  תשואה

  21,361,189  �  �  �  62,164  21,299,025  השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי

  1,345,871  �  1,305,914  �  �  39,957  התחייבויות פיננסיות

  1,681,925  )64,526(  361,967  569,777  140,833  673,874  התחייבויות אחרות

  34,948,485  )64,526(  1,667,881  4,821,926  1,225,611  27,297,593  ס( כל ההתחייבויות
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    י� נוספי� לגבי מגזר ביטוח כללינתונ  .א

  

  2016בדצמבר,   31לשנה שהסתיימה ביו� 
  ענפי

  חבויות  ענפי רכוש  רכב
  סה"כ  אחרי� **)  ואחרי� *)  רכוש  רכב חובה

  אלפי ש"ח 

  494,020   פרמיות ברוטו
 

1,071,290   518,034   303,089   2,386,433  

  491,301   89,944   327,915   60,206   13,236   פרמיות ביטוח משנה

  480,784   פרמיות בשייר
 

1,011,084   190,119   213,145   1,895,132  

  שינוי ביתרת פרמיה שטר� 
  )30,328(  3,489   5,149   )34,264(  )4,702(  הורווחה, בשייר 

  1,864,804   216,634   195,268   976,820   476,082   פרמיות שהורווחו בשייר

  רווחי� מהשקעות, נטו
 �  84,278   22,742   10,387   19,521   31,628   והכנסות מימו

  87,869   7,556   75,498   4,457   358   מעמלותהכנסות 

  508,068   ס( כל ההכנסות
 

1,000,798   281,153   246,932   2,036,951  

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות 
  1,990,760   334,041   253,350   822,537   580,832   בגי� חוזי ביטוח ברוטו  

  חלק� של מבטחי המשנה 
  בתשלומי� ובשינוי 
  )343,175(  )84,402(  )167,050(  )58,551(  )33,172(  בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח 

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות
  1,647,585   249,639   86,300   763,986   547,660   בגי� חוזי ביטוח בשייר 

  עמלות, הוצאות שיווק
  467,223   61,481   132,824   233,501   39,417   והוצאות רכישה אחרות 

  97,950   13,616   25,214   37,669   21,451   הוצאות הנהלה וכלליות

�  1,907   464   802   309   332   הוצאות מימו

  608,860   ס( כל ההוצאות
 

1,035,465   245,140   325,200   2,214,665  

  8,676   2,253   368   1,461   4,594   חלק ברווחי חברות כלולות
על  רווח (הפסד) לפני מסי�

  )169,038(  )76,015(  36,381   )33,206(  )96,198(  ההכנסה
  רווח כולל אחר לפני מסי�

  11,919   2,943   881   2,291   5,804   על ההכנסה 
ס( הכל הרווח (ההפסד) הכולל 

  )157,119(  )73,072(  37,262   )30,915(  )90,394(  על ההכנסה לפני מסי�

  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח,
  4,754,152   1,472,968   531,057   766,165   1,983,962   2016בדצמבר,  31ברוטו ליו�  

  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח,
  3,752,602   993,687   143,438   719,429   1,896,048   2016בדצמבר,  31בשייר ליו�  

  

ענפי רכוש ואחרי� כוללי� בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבד� רכוש, בתי עסק ודירות אשר     *) 
  מס( הפרמיות בענפי� אלו. 77%הפעילות בגינ� מהווה 

  
ענפי חבויות אחרי� כוללי� בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידי�, צד ג' ואחריות מקצועית     **)

     בענפי� אלו.מס( הפרמיות  82%אשר הפעילות בגינ� מהווה  
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  (המש() נתוני� נוספי� לגבי מגזר ביטוח כללי  א.

  

  2015בדצמבר,   31לשנה שהסתיימה ביו� 
  ענפי

  חבויות  ענפי רכוש  רכב

  סה"כ  אחרי� **)  ואחרי� *)  רכוש  רכב חובה

  אלפי ש"ח 

  2,264,732   318,100   528,570   946,214   471,848   פרמיות ברוטו

  501,726   101,920   331,583   57,714   10,509   פרמיות ביטוח משנה

  1,763,006   216,180   196,987   888,500   461,339   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטר� 
  )46,172(  )5,063(  4,328   )45,862(  425   הורווחה, בשייר 

  1,716,834   211,117   201,315   842,638   461,764   פרמיות שהורווחו בשייר

  רווחי� מהשקעות, נטו
 �  88,715   23,702   9,408   16,258   39,347   והכנסות מימו

  87,061   7,922   74,764   4,375   �    הכנסות מעמלות

  1,892,610   242,741   285,487   863,271   501,111   ס( כל ההכנסות

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות 
  1,645,867   236,360   330,602   721,339   357,566   בגי� חוזי ביטוח ברוטו  

  חלק� של מבטחי המשנה 
  בתשלומי� ובשינוי 
  )319,024(  )51,654(  )223,643(  )42,677(  )1,050(  בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח 

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות
  1,326,843   184,706   106,959   678,662   356,516   בגי� חוזי ביטוח בשייר 

  עמלות, הוצאות שיווק
  445,794   63,323   133,664   210,552   38,255   והוצאות רכישה אחרות 

  104,255   14,306   25,370   41,713   22,866   הוצאות הנהלה וכלליות

�  2,352   424   1,153   313   462   הוצאות מימו

  1,879,244   262,759   267,146   931,240   418,099   ס( כל ההוצאות

  2,464   618   88   320   1,438   חלק ברווחי חברות כלולות

רווח (הפסד) לפני מסי� על 
  15,830   )19,400(  18,429   )67,649(  84,450   ההכנסה

רווח (הפסד) כולל אחר לפני 
  )16,631(  )4,436(  85   )1,497(  )10,783(  מסי� על ההכנסה 

ס( הכל הרווח (ההפסד) הכולל 
  )801(  )23,836(  18,514   )69,146(  73,667   על ההכנסה לפני מסי�

  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח,
  4,252,149   1,275,031   524,137   659,819   1,793,162   2015בדצמבר,  31ברוטו ליו�  

  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח,
  3,344,608   853,756   146,009   621,689   1,723,154   2015בדצמבר,  31בשייר ליו�  

  
אשר  אבד� רכוש, בתי עסק ודירותענפי רכוש ואחרי� כוללי� בעיקר תוצאות מענפי ביטוח     *) 

  מס( הפרמיות בענפי� אלו. 75%הפעילות בגינ� מהווה 
  

 מעבידי�, צד ג' ואחריות מקצועיתענפי חבויות אחרי� כוללי� בעיקר תוצאות מענפי ביטוח     **)
   מס( הפרמיות בענפי� אלו. 81%אשר הפעילות בגינ� מהווה 
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  (המש() מגזרי פעילות   �: 3באור 
  
  (המש() נתוני� נוספי� לגבי מגזר ביטוח כללי  א.

  

  2014בדצמבר,  31ביו� לשנה שהסתיימה 
  ענפי

  חבויות  ענפי רכוש  רכב

  סה"כ  אחרי� **)  ואחרי� *)  רכוש  רכב חובה

  אלפי ש"ח 

  2,195,053   314,848   548,390   849,596   482,219   פרמיות ברוטו

  481,230   101,459   333,932   35,672   10,167   פרמיות ביטוח משנה

  1,713,823   213,389   214,458   813,924   472,052   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטר� 
  )123,109(  )20,939(  )11,132(  )89,537(  )1,501(  הורווחה, בשייר 

  1,590,714   192,450   203,326   724,387   470,551   פרמיות שהורווחו בשייר

  רווחי� מהשקעות, נטו
 �  139,924   34,410   12,560   22,903   70,051   והכנסות מימו

  95,070   5,240   72,412   17,418   �    הכנסות מעמלות

  1,825,708   232,100   288,298   764,708   540,602   ס( כל ההכנסות

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות 
  1,698,485   278,774   425,198   588,272   406,241   בגי� חוזי ביטוח ברוטו  

  חלק� של מבטחי המשנה 
  בתשלומי� ובשינוי 
  )493,969(  )82,088(  )327,888(  )81,891(  )2,102(  בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח 

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות
  1,204,516   196,686   97,310   506,381   404,139   בגי� חוזי ביטוח בשייר 

  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
  437,916   60,221   142,315   196,581   38,799   רכישה אחרות 

  95,631   12,772   24,077   36,941   21,841   הוצאות הנהלה וכלליות

�  3,642   594   1,417   877   754   הוצאות מימו

  1,741,705   270,273   265,119   740,780   465,533   ס( כל ההוצאות

  12,098   2,832   456   1,472   7,338   חלק ברווחי חברות כלולות
רווח (הפסד) לפני מסי� על 

  96,101   )35,341(  23,635   25,400   82,407   ההכנסה
רווח (הפסד) כולל אחר לפני מסי� 

  )20,309(  )5,010(  11   )1,735(  )13,575(    על ההכנסה
ס( הכל הרווח (ההפסד) הכולל 

  75,792   )40,351(  23,646   23,665   68,832   על ההכנסה לפני מסי�

  בגי� חוזי ביטוח,התחייבויות 
  3,980,018   1,205,799   478,375   493,190   1,802,654   2014בדצמבר,  31ברוטו ליו�  

  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח,
  3,050,398   746,947   120,896   460,657   1,721,898   2014בדצמבר,  31בשייר ליו�  

  

ענפי רכוש ואחרי� כוללי� בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבד� רכוש, בתי עסק ודירות אשר     *) 
  מס( הפרמיות בענפי� אלו. 76%הפעילות בגינ� מהווה 

  
ענפי חבויות אחרי� כוללי� בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידי�, צד ג' ואחריות מקצועית     **)

   בענפי� אלו.מס( הפרמיות  84%אשר הפעילות בגינ� מהווה 
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   נכסי� בלתי מוחשיי�   �: 4באור 
  

  :ההרכב והתנועה
  

  תוכנות 

  מחשב

  עלות

  992,201   2015בינואר,   1יתרה ליו� 

  127,795   תוספות *)

  1,119,996   2015בדצמבר,  31יתרה ליו� 

  131,725   תוספות *)

  1,251,721   2016בדצמבר,   31יתרה ליו� 

  הפחתה שנצברה

  638,494   2015בינואר,   1יתרה ליו� 

  139,981   הפחתה שהוכרה במהל( השנה

  778,475   2015בדצמבר,  31יתרה ליו� 

  121,160   הפחתה שהוכרה במהל( השנה

  899,635   2016בדצמבר,   31יתרה ליו� 

  ער( בספרי�, נטו

  352,086   2016בדצמבר,   31ביו� 

  341,521   2015בדצמבר,   31ביו� 

  
  

ש"ח  אלפי 126,780בס(  2016שנת תוספות בגי� תוכנות מחשב כוללות תוספות בגי� פיתוח עצמי: ב   *)
  אלפי ש"ח. 115,735בס(  2015ובשנת 

  
  השקעות בתוכנות מחשב

  
החברה משקיעה סכומי� ניכרי� במערכות המידע המשמשות אותה לצור( התפעול והניהול השוטפי� של 
 �עסקיה. דרישות רגולציה ושיפורי� עסקיי� מחייבי� את החברה לשדרג את מערכות המחשב ולהתאימ

  לניהול השוט- של עסקיה. 
  

וחסכו� ארו( טווח וביטוחי  יי�מוצרי ביטוח חחלק מלחברה מערכת מידע מרכזית לניהול ותפעול של 
 לעומת ס( של 2016מיליוני ש"ח בשנת  22 �מערכת והשקיעה ס( של כה. החברה ממשיכה בפיתוח בריאות

  .2015מיליוני ש"ח בשנת  25 �כ
  

  .1.ג.38כאמור, ראה באור לפרטי� בדבר ההסכ� לפיתוח המערכת 
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  נדחותהוצאות רכישה    �: 5באור 
  

      :ההרכב  א. 
  

  בדצמבר 31ליו� 

        
2016  2015  

  אלפי ש"ח

  635,892   646,966   ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווח

  258,460   291,728   ביטוח בריאות

  193,380   190,504   ביטוח כללי

 1,129,198   1,087,732  

          
  

  :ובביטוח בריאות ארו( טווח חסכו�התנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיי� ו  ב. 
  

  ביטוח

�  ביטוח  חיי� וחיסכו

  סה"כ  בריאות  ארו( טווח

  אלפי ש"ח 

  830,010   223,633   606,377   2015בינואר,   1יתרה ליו� 

  תוספות:

  159,572   61,112   98,460   עמלות רכישה

  130,321   49,147   81,174   הוצאות רכישה אחרות

  289,893   110,259   179,634   תוספותסה"כ 

  הפחתות:

  )105,507(   )42,158(   )63,349(   הפחתה שוטפת

  )120,044(   )33,274(   )86,770(   הפחתה בגי� ביטולי�

 )150,119(   )75,432(   )225,551(  

  894,352   258,460   635,892   2015בדצמבר,   31יתרה ליו� 

  תוספות:

  149,190   63,618   85,572   רכישהעמלות 

  130,991   52,720   78,271   הוצאות רכישה אחרות

  280,181   116,338   163,843   סה"כ תוספות

  הפחתות:

  )112,142(   )50,810(   )61,332(   הפחתה שוטפת

  )123,697(   )32,260(   )91,437(   הפחתה בגי� ביטולי�

 )152,769(   )83,070(   )235,839(  

  938,694   291,728   646,966   2016בדצמבר,   31יתרה ליו� 
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  רכוש קבוע   �: 6באור 
  

  :הרכב ותנועה  א.
  

  2016שנת   
  

  ציוד  מחשבי�  קרקע *)

  שיפורי�  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני

  סה"כ  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדי�

  אלפי ש"ח 

  עלות

  913,127   17,724   48,739   31,063   264,590   551,011   2016בינואר,  1יתרה ליו� 

  116,078   30   796   1,910   9,953   103,389   תוספות במש( השנה

הערכה מחדש שהוכרה 
  72,600   �    �    �    �    72,600   ברווח כולל אחר

  )15,116(   �    )52(   )15,024(   )41(   �    גריעות במש( השנה

בדצמבר,  31יתרה ליו� 
2016   727,000   274,502   17,949   49,483   17,754  

 
1,086,689  

  פחת שנצבר

  351,743   11,360   35,349   14,456   230,762   59,816   2016בינואר,  1יתרה ליו� 

  34,720   1,421   2,765   4,007   17,900   8,626   תוספות במש( השנה

הערכה מחדש שהוכרה 
  )68,442(   �    �    �    �    )68,442(   ברווח כולל אחר

  )11,113(   �    )52(   )11,021(   )41(   �    גריעות במש( השנה

בדצמבר,  31יתרה ליו� 
2016    �   248,622   7,443   38,062   12,781   306,908  

  יתרת עלות מופחתת ליו�
  779,781   4,973   11,421   10,506   25,881   727,000   2016בדצמבר,  31 

  
  .קבוצהבבעלות מלאה של ה י�נמצאובנייני המשרדי� *)  הקרקע   
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  (המש() רכוש קבוע   �: 6באור 
  
  (המש()  הרכב ותנועה:  א.
  

  2015שנת   
  

  ציוד  מחשבי�  קרקע *)

  שיפורי�  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני

  סה"כ  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדי�

  אלפי ש"ח 

  עלות

  809,516   16,373   47,447   32,741   256,414   456,541   2015בינואר,  1יתרה ליו� 

  113,426   1,351   1,299   1,002   8,398   101,376   תוספות במש( השנה

  280   �    �    �    �    280   העברה מנדל"� להשקעה

  )7,186(   �    �    �    �    )7,186(   העברה לנדל"� להשקעה

  )2,909(   �    )7(   )2,680(   )222(   �    גריעות במש( השנה

בדצמבר,  31יתרה ליו� 
2015   551,011   264,590   31,063   48,739   17,724   913,127  

  פחת שנצבר

  324,817   10,020   32,622   11,692   211,320   59,163   2015בינואר,  1יתרה ליו� 

  33,821   1,340   2,729   4,724   19,664   5,364   תוספות במש( השנה

  )4,711(   �    �    �    �    )4,711(   העברה לנדל"� להשקעה

  )2,184(   �    )2(   )1,960(   )222(   �    גריעות במש( השנה

בדצמבר,  31יתרה ליו� 
2015   59,816   230,762   14,456   35,349   11,360   351,743  

  יתרת עלות מופחתת ליו�
  561,384   6,364   13,390   16,607   33,828   491,195   2015בדצמבר,  31 

  
  בבעלות מלאה של הקבוצה. י�נמצאובנייני המשרדי� הקרקע   *)      

  
תל אביב בשני מבני� צמודי� ששטח� במשרדי החברה מרוכזי� בעיקר במתח� אחד ברחוב אלנבי   ב.  

  החברה שטחי� נוספי� לשימושה העצמי.מ"ר. כמו כ�, שוכרת  14,000 �המצטבר הינו כ
  

  מבנה משרדי� בהקמה  ג.  
  

נכס מקרקעי� ברמת ג�, הכולל זכויות בנייה על הסכ� לרכישת החברה  חתמה 2011בחודש אוגוסט 
אל- מ"ר. בכוונת החברה להקי� מבנה משרדי� לשימוש עצמי ולשימוש תאגידי�  35 � בהיק- של כ

להערכת מיליוני ש"ח.  483 �השקיעה החברה בפרוייקט ס( של כ עד לתארי( הדיווח. נוספי� בקבוצה
         מיליוני ש"ח נוספי�. 157 �כס( של ב לצור( השלמת הפרוייקט נאמדותת יועלוה, החברה

        
    .3.ג.38כאמור, ראה באור ות בקשר ע� הקמת המבנה וילעניי� התקשר

  
  היוו� עלויות אשראי  ד.  
    
 922 �ו 2015אלפי ש"ח בשנת  990של החברה היוונה עלויות אשראי למבנה המשרדי� בהקמה בס(     

. החל משנת הדיווח, ובעקבות המעבר למודל הערכה מחדש, החברה אינה 2014אלפי ש"ח בשנת 
  מהוונת עלויות אשראי.
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  (המש() רכוש קבוע   �: 6באור 
  

  משרדי�הערכה מחדש של קרקע ובנייני   ה.  
  

החברה התקשרה ע� מערי( שווי מוסמ( ובלתי תלוי, על מנת לקבוע את השווי ההוג� של הקרקע     
ובהתייחס לראיות מבוססות  2016ובנייני המשרד אשר בבעלותה. השווי ההוג� נקבע בחודש דצמבר 

  שוק.
  

 � הינה כ 2016בדצמבר,  31ליו� עקב השימוש במודל ההערכה מחדש, נוצרה קר� הערכה מחדש     
  אלפי ש"ח (לפני השפעת המס). 141,042

  
 המאוחדי� א� הקרקע והמבני� היו נמדדי� תו( שימוש במודל העלות, ערכיה� בדוחות הכספיי�    

:�  היו כדלקמ

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  

  �    654,395   עלות

  �    65,178   פחת שנצבר

  �    589,217   מופחתתעלות 

  
השווי ההוג� של הקרקע והמבני� נקבע בשיטת ההשוואה לנכסי� דומי� בשוק. ההערכה שבוצעה 
על ידי המערי( מבוססת על מחירי שוק פעיל, המותאמי� בגי� שוני במהות, במיקו� או בתנאי� של 

  הנכס הספציפי.
  

נקבע על ידי מומחה מוסמ(  המשרדי� הקרקע ובניינישווי ההוג� של למועד ביצוע הערכת השווי, ה
  במידרג השווי ההוג�. 3לרמה  מסווגחיצוני, ו

  
  קרקע ובנייני משרדי� התאמות בגי� מדידת השווי ההוג� של  ו. 

  
      

מבנה 
  משרדי�

  ס( הכל  מבני משרדי�  בהקמה

  אלפי ש"ח  

  491,195   111,772   379,423    2016בינואר,  1יתרה ליו� 

  141,042   78,991   62,051   מחדש שהוכרה ברווח כולל אחר מדידה

  103,389   249   103,140   רכישות ותוספות לנכסי� קיימי�

  )8,626(   )8,626(   �    פחת

  727,000   182,386   544,614   2016בדצמבר ,  31יתרה ליו� 
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            ותכלול ותבחבר ותהשקע  � :7 באור
  
  ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופל ותכלול ותבחבר ותהרכב ההשקע  .א

  
  

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  

  49,735   45,273   מניות

  106,203   83,251   הלוואות לזמ� ארו(

  77,810   72,273   חלק ברווחי� שנצברו ממועד הרכישה, נטו

  התאמות הנובעות מתרגו� דוחות כספיי�
  9,513   1,813   של פעילויות חו0 

 202,610   243,261  

  
אלפי  53,375ת לתארי( הדיווח בס( של והמסתכמ ותכלול ותלחברהלוואות בנוס-  העמידההחברה 

 אחרותת בסעי- השקעות פיננסיות ואלפי ש"ח), המוצג 63,742בס( של  2015בדצמבר,  31ש"ח (ליו� 
  להל�. .א.37ראה באור לפרטי� נוספי�  .נכסי חוב שאינ� סחירי�כ
  
  

, בהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקי� ותכלול ותשל חבר י�הכספי ותתמצית נתוני� כספיי� מהדוח  ב.
  :החברבידי ה

  
  בדצמבר 31ליו� 

  2015  2016  חלק החברה בנכסי� נטו של חברות 

:�  אלפי ש"ח    כלולות בהתא� לשיעור ההחזקה בה

  601,019   493,296   נכסי� 

  )357,758(  )290,686(  התחייבויות 

  243,261   202,610   נכסי�, נטו

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו�  

  2014  2015  2016  חלק החברה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות 

:�  אלפי ש"ח    בהתא� לשיעור ההחזקה בה

  93,292   71,410   46,031   הכנסות

  34,870   13,499   )879(  רווח (הפסד)
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  (המש() השקעה בחברות כלולות  � :7 באור
  

  שיעורי ההחזקה ופרטי� נוספי�  .ג
  

  בהו� המונפק, ברווחי� ובזכויות הצבעה

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  באחוזי�  הערה

Surrey Street, LP 1(  28.1  28.1  

Landmark at Maple Glen, LP  2(  �  39.0  

Gaia Journal Square Holdings, LLC  3(  38.3  38.3  

Boulder Texas Holdings, LLC  4(  30.1  30.1  

Baltimore Portfolio Finance, LP  5(  23.2  23.2  

, LPMM Peachtree Holdings 6(  37.3  37.3  

120 Wall Holdings, LLC 7(  20.1  20.1  

RI Menora German Holdings, S.a.r.l.  8(  38.0  38.0  

Wichford VGB Holding, S.a.r.l 9(  �  29.0  

Landmark at Autumn Vista, LLC 10(  22.5  22.5  

Gaia 200 Plaza Drive, LLC 11(  20.0  20.0  

Gaia Houston Portfolio, LLC 12(  17.2  17.2  

Fenwick, LLC MM 13(  21.6  21.6  

MMZ Properties B.V. 146 (  18.5  18.5  

Michelson Real Estate Fund IV, LLC 15(  22.5  22.5  

MMZ Properties Alaska Haarlem B.V. 16(  21.9  21.9  
    

בטבלה שלעיל מתייחסי� להחזקות החברה ה� באמצעות תיק ההשקעה  המפורטי�שיעורי ההחזקה 
. ההשקעות אשר בוצעו תלויות תשואהשל הנוסטרו וה� באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 

טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו בהתא�  תלויות תשואהבאמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 
.�  לשוויי� ההוג

  
ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה, המנוהלת על ידי רכשה החברה  2009בחודש דצמבר   )1

זכויות מ 48%חברות ייעודיות בחו"ל, באמצעות , וגמל מבטחי� פנסיה חברה קשורה
 Aviva Central � שנה ל 20באנגליה, המושכר לתקופה של  בניי� משרדי�בשותפות שבבעלותה 

Services UK Ltd . 7.95%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו החברה שיעור החזקת.  
  
מזכויות  48.9%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2011בחודש מאי   )2

בעלותה מתח� מגורי� בפלורידה, ארה"ב. שיעור החזקת החברה בשותפות בשותפות אשר ב
 29.3נמכר מתח� המגורי� תמורת  2016בחודש ינואר  .19%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  מיליוני דולר.
  
מזכויות  48.2%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2011בחודש אוגוסט   )3

בשותפות אשר בבעלותה בניי� משרדי� בניו ג'רזי, ארה"ב. שיעור החזקת החברה בשותפות 
  .18.3%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  40%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2011בחודש ספטמבר   )4

בשותפות אשר בבעלותה מתח� מגורי� בטקסס, ארה"ב. שיעור החזקת החברה בשותפות 
  .10.1%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  33.1%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2011בחודש יולי   )5

החברה בשותפות אשר בבעלותה שישה מתחמי מגורי� במרילנד, ארה"ב. שיעור החזקת 
  .10%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 
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    (המש() השקעה בחברות כלולות  � :7 באור
  

  (המש() שיעורי ההחזקה ופרטי� נוספי�  .ג
  
מזכויות  47.2%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2012בחודש ינואר   )6

בשותפות אשר בבעלותה חוות שרתי� באטלנטה, ארה"ב. שיעור החזקת החברה בשותפות 
  .14.5%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  30%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2012 ספטמברבחודש   )7

, ארה"ב. שיעור החזקת החברה בשותפות ניו יורקב בניי� משרדי�בשותפות אשר בבעלותה 
  .7%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  48%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2012בחודש יוני   )8

בשותפות אשר בבעלותה שלושה מרכזי� מסחריי� בגרמניה. שיעור החזקת החברה 
  .12.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  49%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2012ש אוקטובר בחוד  )9

בשותפות אשר בבעלותה ארבעה מבני משרדי� בערי� מרכזיות בגרמניה. שיעור החזקת 
נמכרו מבני  2016בחודש דצמבר  .9.6%החברה בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  מיליוני יורו. 105המשרדי� תמורת 
  
מזכויות  42.5%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2013בחודש פברואר   )10

שיעור החזקת החברה  שני מתחמי מגורי� בפלורידה, ארה"ב.בשותפות אשר בבעלותה 
  .7.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  40%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2013יוני בחודש   )11

. שיעור החזקת החברה בשותפות בניי� משרדי� בניו ג'רזי, ארה"בבשותפות אשר בבעלותה 
  .6.67%באמצעות  תיק הנוסטרו הינו 

  
, שומרה ביטוחקר� הפנסיה מבטחי� החדשה ורכשה החברה ביחד ע�  2013בחודש דצמבר   )12

. שיעור החזקת ארה"בתשעה מתחמי מגורי� בטקסס, מזכויות בשותפות אשר בבעלותה  40%
לחברה ולשומרה ביטוח הסכ� הצבעה . 6.9%החברה בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

, 20% �לגבי החלטות מהותיות. בשל האמור לעיל ועל א- ששיעור החזקת החברה נמו( מ
לחברה השפעה מהותית, ובהתא� לכ( הציגה את השקעתה לפי שיטת השווי המאזני. 

  מיליוני דולר. 56נמכרו שני מתחמי מגורי� תמורת  2016מרס בחודשי� פברואר ו
  
מזכויות  41.6%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2014מרס בחודש   )13

. שיעור החזקת החברה בשותפות מתח� מגורי� בקנטקי, ארה"ב בשותפות אשר בבעלותה
  .7.19%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 85%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה ושומרה ביטוח,  2014בחודש מאי   )14

ממניות חברה אשר בבעלותה מבנה משרדי� בהולנד. שיעור החזקת החברה באמצעות תיק 
. לחברה ולשומרה ביטוח הסכ� הצבעה לגבי החלטות מהותיות. בשל 4.5%הנוסטרו הינו 

, לחברה השפעה מהותית, ובהתא� 20% �האמור לעיל ועל א- ששיעור החזקת החברה נמו( מ
  לכ( הציגה את השקעתה לפי שיטת השווי המאזני. 

  
מזכויות  42.5%רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה,  2014 מאיבחודש   )15

. שיעור החזקת החברה מתחמי מגורי� בטקסס, ארה"בשני  בשותפות אשר בבעלותה
  .7.5% בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו

  
רכשה החברה ביחד ע� קר� הפנסיה מבטחי� החדשה  2014י� אוקטובר ונובמבר בחודש  )16

. שיעור הולנדבשני בנייני משרדי� חברה אשר בבעלותה  מניותמ 99.3% �כ ושומרה ביטוח,
  . 5.6% �כ החזקת החברה באמצעות תיק הנוסטרו הינו

  
 אלפי 10,511ש"ח (אשתקד אלפי  4,658 של לחברה דיבידנד בס( ותכלולות חבר ובשנת הדוח חילק  ד.

  .ש"ח)
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  לרבות נדל"� להשקעה עבור חוזי� תלויי תשואה �  � להשקעה"נדל  � :8 באור
  
  :תנועה  .א

  

  אחר  עבור חוזי� תלויי תשואה

2016  2015  2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  103,552   122,156   72,152   74,937   בינואר  1יתרה ליו� 

  תוספות במש( השנה

  1,433   783   2,864   1,524   רכישות ותוספות לנכסי� קיימי�

  3,970   �    �    �    העברה מרכוש קבוע

 1,524   2,864   783   5,403  

  גריעות במהל( השנה

  280   �    �    �    העברה לרכוש קבוע

�  13,481   13,412   )79(  )250(  התאמת שווי הוג

  122,156   136,351   74,937   76,211   בדצמבר  31יתרה ליו� 
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  (המש()  לרבות נדל"� להשקעה עבור חוזי� תלויי תשואה �  � להשקעה"נדל  � :8 באור

  מדידת השווי ההוג� של נדל"� להשקעה  ב.

נדל"� להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוג� כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריכי שווי   
חיצוניי� בלתי תלויי� שהינ� בעלי כישורי� מקצועיי� מוכרי� וניסיו� רב בנוגע למיקו� וסוג 
 �הנדל"� שהוער(. השווי ההוג� נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"

ובמיקו� דומה לזה של הנדל"� שבבעלות החברה, וכ� בהתבסס על אומד� תזרימי המזומני�  דומה
העתידיי� הצפויי� מהנכס. באמידת תזרימי המזומני� הובא בחשבו� הסיכו� המובנה שלה�, וה� 
מהווני� בשיעור תשואה המשק- את הסיכוני� הגלומי� בתזרימי המזומני�, אשר נקבע בהתחשב 

ת בשוק המקרקעי�, תו( התאמה למאפייני� הספציפיי� של הנכס ורמת הסיכו� בתשואה המקובל
  של ההכנסות הצפויות ממנו.

  
  פירוט ההנחות, הגורמי� והשיקולי� ששימשו בהערכות השווי )1

  
  בנכסי� שהוערכו על פי גישת ההשוואה  )א      

  
מיקו� הנכס, גילו ומצבו הפיזי, שטחו, רמת הפיתוח באזור בו הוא ממוק�, ייעודו,   

מחירי שוק הנדל"� ורמת הדרישה באותו אזור לנכסי� מסוג דומה, מצב הזכויות 
והמצב התכנוני של הנכס, הרקע המשפטי, המצב הכלכלי באר0 ובעול�, ובנכסי� 

  יחס ברוטו נטו מקובל.שיטת מסחריי� ג� 
  

  בנכסי� שהוערכו על פי גישת ההכנסה  )ב  
  

        
על בסיס ממוצעי� 

  משוקללי�

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

דמי שכירות חודשיי� ממוצעי� למ"ר 
  109  110  בש"ח

  7.47  7.39  % �תשואה על הנכס ב

  8.72  0.54  % � שטחי� פנויי� להשכרה ב
  
  

  להל� מדרג השווי ההוג� של הנדל"� להשקעה: )2
  
  

  2016בדצמבר,  31  

  סה"כ  3רמה   2רמה 

  אלפי ש"ח  

  �   212,562   212,562  

  
  

   

  2015בדצמבר,  31  

  סה"כ  3רמה   2רמה 

  אלפי ש"ח  

  �   197,093   197,093  
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  (המש()  לרבות נדל"� להשקעה עבור חוזי� תלויי תשואה �  � להשקעה"נדל  � :8 באור

  (המש() השווי ההוג� של נדל"� להשקעה מדידת  ב.
  

  במדרג השווי ההוג�) 3התאמה בגי� מדידת השווי ההוג� של נדל"� להשקעה (רמה  )3

  מרכזי קניות
מבני 

  ס( הכל  משרדי�

  אלפי ש"ח  

  175,704   67,530   108,174    2015בינואר,  1יתרה ליו� 

  13,402   13,521   )119(   מדידה מחדש שהוכרה ברווח או הפסד 

  3,970   3,970   �    העברה מרכוש קבוע

  )280(   )280(   �    העברה לרכוש קבוע

  4,297   2   4,295   רכישות ותוספות לנכסי� קיימי�

  197,093   84,743   112,350   2015בדצמבר ,  31יתרה ליו� 

  13,162   13,537   )375(   מדידה מחדש שהוכרה ברווח או הפסד 

  2,307   22   2,285   ותוספות לנכסי� קיימי�רכישות 

  212,562   98,302   114,260   2016בדצמבר ,  31יתרה ליו� 

  
  
  .ד.38באשר להתקשרויות המתייחסות לחכירה של נדל"� להשקעה, ראה באור   .ג
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   חייבי� ויתרות חובה   �: 9באור 
  
  :ההרכב  א.

  
  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  23,957   23,038   הוצאות מראש

  �    18,818   מוסדות ורשויות ממשלתיות

  12,165   41,116   הכנסות לקבל

  33,580   51,536   חייבי� בגי� עיסקאות פיננסיות

  22,823   27,727   חברות קשורות 

  876   384   מקדמות לספקי�

  56,294   27,508   חברות ביטוח ותווכני ביטוח

  21,466   18,714   סוכני ביטוח

  1,811   8,490   קרנות פנסיה

  6,263   7,264   אחרי�

  )19,593(  )19,587(  הפרשה לחובות מסופקי�

  159,642   205,007   סה"כ חייבי� ויתרות חובה

  
  
   :להל� התנועה בהפרשה לחובות מסופקי�  .ב

  
2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  19,369   19,593   בינואר  1יתרה ליו� 

  224   )6(  נזק- לרווח או הפסד �שינוי בהפרשה  

  19,593   19,587   בדצמבר  31יתרה ליו� 
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   היפרמיות לגבי   �: 10באור 
  
  :ההרכב  א.

  
  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  593,687   604,972   פרמיות לגבייה *)

  )9,337(  )10,434(  לחובות מסופקי�הפרשה 

  584,350   594,538   סה"כ פרמיות לגבייה

  119,573   99,073   *) כולל המחאות לגבייה והוראות קבע 

  
  )ה'.2(36לגילוי בדבר תנאי ההצמדה של הפרמיה לגביה, ראה באור   

  
  :גיול  ב.

  
  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

�  לא נפג� פרמיות לגבייה שערכ

  462,912   450,195   ללא פיגור

  בפיגור*) :

  50,179   45,573   ימי� 90 � מתחת ל  

   �  41,161   43,947   ימי� 180 � ל 90בי

  14,633   41,458   ימי� 180מעל   

  568,885   581,173   סה"כ פרמיות לגבייה שערכ� לא נפג�

  15,465   13,365   פרמיות לגבייה שערכ� נפג�

  584,350   594,538   סה"כ פרמיות לגבייה

      
אלפי ש"ח) חובות בפיגור  33,307  � 2015בר, בדצמ 31אלפי ש"ח (ליו�  27,896כולל סכו� של   *)    

  במגזר ביטוח חיי�. חובות אלה מגובי� בעיקר� בער( הפידיו� של הפוליסה.
      

  :להל� התנועה בהפרשה לחובות מסופקי� בגי� הפרמיות לגבייה  .ג
  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  8,528   9,337   בינואר 1יתרה ליו� 

  809   1,097   נזק- לרווח או הפסד �שינוי בהפרשה בתקופה 

  9,337   10,434   בדצמבר  31יתרה ליו� 
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   עבור חוזי� תלויי תשואה השקעות פיננסיות  �: 11באור 
  

  הנכסי�:להל� פירוט   א.
  

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  74,937   76,211   נדל"� להשקעה

  השקעות פיננסיות:

  7,202,014   7,111,694   נכסי חוב סחירי�

  4,191,450   4,245,325   נכסי חוב שאינ� סחירי� *)

  4,354,121   4,615,253   מניות

  4,472,247   5,173,379   השקעות פיננסיות אחרות **)

  20,219,832   21,145,651   ס( הכל השקעות פיננסיות

  1,245,185   1,832,444   מזומני� ושווי מזומני�

  130,874   175,092   אחר

  21,670,828   23,229,398   ס( הכל נכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה

*) כולל נכסי חוב שאינ� סחירי� שנמדדו לפי עלות מופחתת 
  463,381   470,246   .א))4.ז.2(ראה באור 

  521,277   534,537   השווי ההוג� של נכסי החוב כאמור     

  
  בדבר ניהול סיכוני�.) 7(36ראה באור  תשואהעבור חוזי� תלויי  השקעות פיננסיות מידע נוס- בדבר  

  
**)  השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל, תעודות השתתפות בקרנות   

  נאמנות, קרנות השקעה, נגזרי� פיננסי�, חוזי� עתידיי�, אופציות ומוצרי� מובני�.
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  (המש() השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה  �: 11באור 
  
   נכסי� פיננסיי� בחלוקה לרמות שווי הוג� של  .ב

  
  

  2016בדצמבר,  31ליו�  

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח 

  השקעות פיננסיות:

  7,111,694   �    1,013,097   6,098,597   נכסי חוב סחירי�

  3,775,079   23,651   3,751,428   �    נכסי חוב שאינ� סחירי�

  4,615,253   29,526   15,753   4,569,974   מניות 

  5,173,379   1,273,287   1,618,668   2,281,424   השקעות פיננסיות אחרות

  20,675,405   1,326,464   6,398,946   12,949,995   סה"כ

 �נכסי חוב שאינ� סחירי� אשר נית
 �  534,537   �    534,537   �    גילוי לשוויי� ההוג

  
  

  2015בדצמבר,  31ליו�  

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח 

  השקעות פיננסיות:

  7,202,014   75   1,187,527   6,014,412   נכסי חוב סחירי�

  3,728,069   2,352   3,725,717   �    נכסי חוב שאינ� סחירי�

  4,354,121   27,347   6,578   4,320,196   מניות 

  4,472,247   1,203,884   1,350,725   1,917,638   השקעות פיננסיות אחרות

  19,756,451   1,233,658   6,270,547   12,252,246   סה"כ

 �נכסי חוב שאינ� סחירי� אשר נית
 �  521,277   �    521,277   �    גילוי לשוויי� ההוג
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  (המש() השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה  �: 11באור 
  
   3הנמדדי� בשווי הוג� והמסווגי� לרמה התנועה בנכסי� פיננסיי�   ג.

  
  

  מדידת שווי הוג� במועד הדיווח

  נכסי� פיננסיי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד 

  אלפי ש"ח 

  השקעות  נכסי חוב

  פיננסיות  שאינ�  נכסי חוב

  סה"כ  אחרות  מניות  סחירי�  סחירי�

  1,233,658  1,203,884  27,347  2,352  75  2016בינואר,  1יתרה ליו� 

ס( הרווחי� (הפסדי�) שהוכרו ברווח 
  )6,107(  1,882  739  )8,653(  )75(  והפסד

  220,430  197,739  22,691  �  �  רכישות

  )119,419(  )96,125(  )21,251(  )2,043(  �  מכירות

  )6,370(  )6,370(  �  �  �  פדיונות

  35,551  3,556  �  31,995  �  3העברות אל רמה 

  )31,279(  )31,279(  �  �  �  3רמה  העברות מתו(

  1,326,464  1,273,287  29,526  23,651  �  2016בדצמבר,  31יתרה ליו� 

ס( הרווחי� (הפסדי�) לתקופה שלא 
 �מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגי

 31נכסי� המוחזקי� נכו� ליו� 
  16,072  25,700  1,301  )10,854(  )75(  2016בדצמבר, 

  
  

  נובעות משינויי� בטכניקות ההערכה של ניירות ער(. 3ומתו( רמה  3רמה העברות אל     
  

  מדידת שווי הוג� במועד הדיווח

  נכסי� פיננסיי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד 

  אלפי ש"ח 

  השקעות  נכסי חוב 

  פיננסיות  שאינ�   נכסי חוב

  סה"כ  אחרות  מניות  סחירי�   סחירי�

  1,131,371  1,078,686  38,671  14,014  �  2015בינואר,  1יתרה ליו� 

ס( הרווחי� (הפסדי�) שהוכרו ברווח 
  3,418  3,473  )3,756(  4,334  )633(  והפסד

  217,664  217,664  �  �  �  רכישות

  )103,507(  )95,939(  )7,568(  �  �  מכירות

  )9,139(  �  �  )9,139(  �  פדיונות

  1,097  �  �  389  708  3העברות אל רמה 

  )7,246(  �  �  )7,246(  �  3העברות מתו( רמה 

  1,233,658  1,203,884  27,347  2,352  75  2015בדצמבר,  31יתרה ליו� 

ס( הרווחי� (הפסדי�) לתקופה שלא 
 �מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגי

 31נכסי� המוחזקי� נכו� ליו� 
  )2,144(  4,296  )5,920(  113  )633(  2015בדצמבר, 

  
  נובעות משינויי� בטכניקות ההערכה של ניירות ער(. 3ומתו( רמה  3העברות אל רמה     
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   השקעות פיננסיות אחרות   �: 12באור 
  

  :ההרכב  .א
  

  2016בדצמבר,   31ליו�  

  נמדדי�

�  בשווי הוג

  הלוואות  זמיני�   דר( רווח

  סה"כ  וחייבי�  למכירה  והפסד  פירוט

  אלפי ש"ח   בסעי-

  3,137,089   �    3,123,175   13,914   ב  נכסי חוב סחירי�

  5,822,694   5,822,694   �    �    ג  נכסי חוב שאינ� סחירי�

  195,685   �    179,663   16,022   ה  מניות

  969,404   �    832,583   136,821   ו  אחרות

  5,822,694   4,135,421   166,757   סה"כ
 

10,124,872  

  
  

  2015בדצמבר,   31ליו�  

  נמדדי�

�  בשווי הוג

  הלוואות  זמיני�   דר( רווח

  סה"כ  וחייבי�  למכירה  והפסד  פירוט

  אלפי ש"ח   בסעי-

  3,117,997   �    3,095,199   22,798   ב  נכסי חוב סחירי�

  5,592,615   5,592,615   �    �    ג  נכסי חוב שאינ� סחירי�

  179,453   �    164,783   14,670   ה  מניות

  931,837   �    770,253   161,584   ו  אחרות

  9,821,902   5,592,615   4,030,235   199,052   סה"כ
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  (המש() השקעות פיננסיות אחרות   �: 12באור 
  
   נכסי חוב סחירי�  .ב
  

  
  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  אגרות חוב ממשלתיות

  נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  626   607   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  1,820,220   1,780,316   זמינות למכירה

  1,820,846   1,780,923   ס( הכל אגרות חוב ממשלתיות 

  נכסי חוב אחרי�:

  שאינ� ניתני� להמרה

  נמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  22,139   13,272   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  1,274,979   1,342,859   זמיני� למכירה

  1,297,118   1,356,131   ס( הכל נכסי חוב אחרי� שאינ� ניתני� להמרה

  הניתני� להמרה

  נמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  33   35   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  3,117,997   3,137,089   נכסי חוב סחירי� ס( הכל

  25,333   7,441   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)
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   (המש() השקעות פיננסיות אחרות   �: 12באור 
  
  נכסי חוב שאינ� סחירי�  .ג

  
  

  

  2016בדצמבר,   31ליו�  

  שווי הוג� *)  ער( בספרי�

  אלפי ש"ח 

  אגרות חוב ממשלתיות

  מוצגות כהלוואות וחייבי�:

  3,272,460   2,532,409   אג"ח מיועדות **)

  נכסי חוב אחרי�:

  שאינ� ניתני� להמרה

  2,401,150   2,280,420   מוצגי� כהלוואות וחייבי�, למעט פקדונות בבנקי�

  1,152,892   1,009,865   פקדונות בבנקי�

  3,554,042   3,290,285   נכסי חוב אחרי� שאינ� ניתני� להמרה ס( הכל

  6,826,502   5,822,694   ס( הכל נכסי חוב שאינ� סחירי�

  90,668   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)

  
  

  
  

  2015בדצמבר,   31ליו�  

  שווי הוג� *)  ער( בספרי�

  אלפי ש"ח 

  אגרות חוב ממשלתיות

  מוצגות כהלוואות וחייבי�:

  3,238,925   2,528,172   אג"ח מיועדות **)

  נכסי חוב אחרי�:

  שאינ� ניתני� להמרה

  2,164,270   2,014,586   מוצגי� כהלוואות וחייבי�, למעט פקדונות בבנקי�

  1,210,666   1,049,857   פקדונות בבנקי�

  3,374,936   3,064,443   ס( הכל נכסי חוב אחרי� שאינ� ניתני� להמרה

  6,613,861   5,592,615   ס( הכל נכסי חוב שאינ� סחירי�

  88,279   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)

  
  

     (* .�  לעניי� שיעורי הריבית ששימשו לקביעת השווי ההוג�, ראה סעי- ז' להל
  

  **) חושב על פי מועד הפרעו� החוזי (הצפוי).    
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  (המש() השקעות פיננסיות אחרות   �: 12באור 
  
   פרטי� בדבר ריבית והצמדה בגי� נכסי חוב  .ד

  
  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אחוזי�

  נכסי חוב סחירי�

  בסיס הצמדה:

  1.42    0.97   צמוד מדד 

  1.46    1.73   שקלי

  5.81    4.62   צמוד מט"ח

  נכסי חוב שאינ� סחירי�

  בסיס הצמדה:

  4.65    4.50   צמוד מדד 

  2.09    1.70   שקלי

  6.26    6.56   צמוד מט"ח
  

  
  מניות  .ה

  
  

  

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  סחירות

  נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו
  14,670   16,022   בעת ההכרה לראשונה 

  163,156   170,142   זמינות למכירה

  177,826   186,164   ס( הכל מניות סחירות

  שאינ� סחירות

  1,627   9,521   זמינות למכירה

  179,453   195,685   ס( הכל מניות 

  ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח
  34,278   40,529   והפסד (במצטבר) 
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  (המש() השקעות פיננסיות אחרות   �: 12באור 
  
  אחרות  .ו

  
  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  סחירות

  נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו
  14,710   12,146   בעת ההכרה לראשונה 

  595,040   639,088   זמינות למכירה

  644   183   מכשירי� נגזרי� *)

  610,394   651,417   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינ� סחירות

  הוג� דר( רווח והפסד שיועדונמדדות בשווי 
  144,431   115,080   בעת ההכרה לראשונה 

  175,213   193,495   זמינות למכירה

  1,799   9,412   מכשירי� נגזרי� *)

  321,443   317,987   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינ� סחירות

  931,837   969,404   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  קבועות שנזקפו לרווחירידות ער( 
  31,929   38,202   והפסד (במצטבר) 

  
  

השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל, תעודות השתתפות בקרנות 
  מוצרי� מובני�.ונאמנות, קרנות השקעה, נגזרי� פיננסי�, חוזי� עתידיי�, אופציות 

  
  להל�. 2.ג.38השקעה, ראה באור לעניי� התחייבויות להשקעה בקרנות 

  
 הפיננסיות להל� סכו� החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות   *)

  שנעשו לתארי( הדוח הכספי:
    

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  71   �    מניות

  )113,162(   )333,335(  מטבע חו0

  )181,585(  )92,705(  ריבית

  �    57,152  מדדי מניות

  �    )119,495(  מדד
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  (המש() השקעות פיננסיות אחרות   �: 12באור 
  

  השיטות וההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוג�  ז.  
  

  נכסי חוב שאינ� סחירי�  )1  
  

השווי ההוג� של השקעות הנסחרות באופ� פעיל בשווקי� פיננסי� מוסדרי�, נקבע על ידי 
 �  אי� שוק פעיל, השווי נקבע כדלהל�:מחירי השוק בתארי( הדיווח. בגי� השקעות שלה

  
השווי ההוג� של נכסי חוב שאינ� סחירי� הנמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד וכ� של נכסי 

 ,נית� לצרכי באור בלבדשלה� אשר מידע לגבי השווי ההוג�  ,חוב פיננסי� שאינ� סחירי�
עורי ההיוו� מתבססי� נקבעי� באמצעות היוו� אומד� תזרימי המזומני� הצפויי� בגינ�. שי

כפי  ות,בעיקר� על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחי� של אגרות חוב קונצרני
  שנמדדו בבורסה לני"ע בתל אביב. 

  
ציטוטי המחירי� ושיעורי הריבית ששימשו להיוו� נקבעי� על ידי חברה שזכתה במכרז, 

טוטי מחירי� ושיעורי ריבית שפורס� על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר צי
  לגופי� מוסדיי�. 

  
  להל� שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינ� סחירי�:  

  
  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  באחוזי�

  עבור נכסי חוב שאינ� סחירי� באר0 לפי דירוג *):

AA 0.8   0.8   ומעלה  

BBB  עדA   2.2   3.3  

  BBB    17.3   11.4 �נמו( מ

  5.6   5.2   לא מדורג
  

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינ� חברות הדירוג "מעלות", "מדרוג" ודירוג פנימי.   )*
נתוני חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלי�. כל דירוג כולל 

  +.Aועד  �Aכולל  Aבתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג 
  
  

  מניות לא סחירות  )2
  

באמצעות על ידי מערי( שווי חיצוני השווי ההוג� של ההשקעה במניות לא סחירות הוער( 
  .DCFמודל 

  
  

  נגזרי�  )3
  

הנקוב  FORWARD � השווי ההוג� של חוזי אקדמה נאמד על בסיס היוו� ההפרש בי� מחיר ה    
הנוכחי, תו( שימוש בשיעורי ריבית מתאימי�. השווי ההוג�  FORWARD � בחוזה לבי� מחיר ה

. השווי ההוג� של או על פי הערכת שווי של כתבי אופציות נקבע בהתא� למודל בלק ושולס
חוזי� להחלפות ריבית ומטבע נאמד על בסיס מודל כלכלי המבוסס על היוו� אומד� תזרימי 

ר נקבעי� על ידי חברה המספקת המזומני� העתידיי� תו( שימוש בשיעורי ריבית אש
  ציטוטי� של שערי ריבית. השווי ההוג� של מכשירי� מורכבי� נקבע על פי ציטוט.

  
  

  קרנות השקעה  )4
  

) בהתבסס על הדוחות .N.A.Vהשווי ההוג� של קרנות ההשקעה נקבע על פי ער( נכסי נקי (    
  הכספיי� של הקרנות ומדיווחי� המתקבלי� מהקרנות.
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  (המש() השקעות פיננסיות אחרות   �: 12 רבאו
  

      
  שווי הוג� של נכסי� פיננסיי� בחלוקה לרמות  ח.

  
היתרה בדוחות הכספיי� של מזומני�, פרמיות לגביה, לקוחות, חייבי� ויתרות חובה ונכסי מיסי� 

  שוטפי�, תואמת או קרובה לשווי ההוג� שלה�.
  

  2016בדצמבר,  31ליו� 

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח

  3,137,089   �    335,770   2,801,319   נכסי חוב סחירי�

  195,685   9,521   �    186,164   מניות 

  969,404   193,495   475,579   300,330   אחרות

  4,302,178   203,016   811,349   3,287,813   סה"כ

 �נכסי חוב שאינ� סחירי� אשר נית
  6,826,503   18,207   6,808,296   �    ההוג� (סעי- ג' לעיל) גילוי לשוויי�

    
  

  2015בדצמבר,  31ליו� 

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח

  3,117,997   53   373,844   2,744,100   נכסי חוב סחירי�

  179,453   1,627   �    177,826   מניות 

  931,837   177,188   472,457   282,192   אחרות

  4,229,287   178,868   846,301   3,204,118   סה"כ

 �נכסי חוב שאינ� סחירי� אשר נית
  6,613,861   20,550   6,593,311   �    גילוי לשוויי� ההוג� (סעי- ג' לעיל)
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  (המש() השקעות פיננסיות אחרות   �: 12 באור
  

  (המש() לרמותשווי הוג� של נכסי� פיננסיי� בחלוקה   ח.
  

   3התנועה בנכסי� פיננסיי� הנמדדי� בשווי הוג� והמסווגי� לרמה 
 

  מדידת שווי הוג� במועד הדיווח

  נכסי� פיננסיי� בשווי הוג� דר( רווח

  והפסד ונכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה

  נכסי חוב

  סה"כ  אחרות  מניות  סחירי�

  אלפי ש"ח 

  178,868  177,188  1,627  53  2016בינואר,  1יתרה ליו� 

  )1,795(  )1,526(  )216(  )53(  ס( הפסדי� שהוכרו ברווח והפסד

  4,861  4,315  546  �  ס( הרווחי� שהוכרו ברווח כולל אחר

  39,779  32,215  7,564  �  רכישות

  )17,881(  )17,881(  �  �  מכירות

  )2,000(  )2,000(  �  �  פדיונות

  1,184  1,184  �  �  3העברות אל רמה 

  203,016  193,495  9,521  �  2016בדצמבר,  31יתרה ליו� 

ס( הרווחי� (הפסדי�) לתקופה שלא מומשו 
ושהוכרו ברווח והפסד בגי� נכסי� המוחזקי� 

  2,599  2,868  )216(  )53(  2016בדצמבר,  31נכו� ליו� 

  
  ער(.נובעות משינויי� בטכניקות ההערכה של ניירות  3ומתו( רמה  3העברות אל רמה 

    
  מדידת שווי הוג� במועד הדיווח

  נכסי� פיננסיי� בשווי הוג� דר( רווח

  והפסד ונכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה

  נכסי חוב

  סה"כ  אחרות  מניות  סחירי�

  אלפי ש"ח 

  150,664  144,526  6,138  �  2015בינואר,  1יתרה ליו� 

  5,727  7,057  )297(  )1,033(  ס( הרווחי� (הפסדי�) שהוכרו ברווח והפסד

  )7,685(  )6,273(  )1,412(  �  ס( ההפסדי� שהוכרו ברווח כולל אחר

  44,860  44,860  �  �  רכישות

  )15,784(  )12,982(  )2,802(  �  מכירות

  2,162  �  �  2,162  3העברות אל רמה 

  )1,076(  �  �  )1,076(  3העברות מתו( רמה 

  178,868  177,188  1,627  53  2015בדצמבר,  31יתרה ליו� 

ס( הרווחי� (הפסדי�) לתקופה שלא מומשו 
ושהוכרו ברווח והפסד בגי� נכסי� המוחזקי� 

  9,764  11,857  )1,642(  )451(  2015בדצמבר,  31נכו� ליו� 

  
  

  נובעות משינויי� בטכניקות ההערכה של ניירות ער(. 3ומתו( רמה  3העברות אל רמה 
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  (המש() פיננסיות אחרותהשקעות    �: 12 באור
  

      גיול השקעות בנכסי חוב פיננסיי� לא סחירי�:  ט.  
  

      

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  נכסי חוב שערכ� לא נפג�:

  2,528,172   2,532,409   אגרות חוב ממשלתיות

  3,037,412   3,267,738   ללא פיגור

  בפיגור (*):

  2,658   1,082   ימי� 90 � מתחת ל  

   �  718   396   ימי� 180 � ל 90בי

  3,105   2,862   ימי� 180מעל   

  5,572,065   5,804,487   סה"כ נכסי חוב שערכ� לא נפג�

  נכסי חוב שערכ� נפג�:

  108,829   108,875   נכסי� שערכ� נפג�, ברוטו

  )88,279(  )90,668(  הפרשה להפסד

  20,550   18,207   נכסי חוב שערכ� נפג�, נטו

  5,592,615   5,822,694   ס( הכל נכסי חוב לא סחירי�

  

  בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגד� קיימי� ערכי פדיו� מלאי� ו/או הלוואות משכנתא.  (*)
  

יצויי� כי הסכומי� שלעיל אינ� מהווי� את הסכו� בפיגור בפועל אלא את יתרת החוב המעורבת     
  בפיגור.

  
  

  מזומני� ושווי מזומני�  �: 13באור 
  

  :עבור חוזי� תלויי תשואה  א.
  

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  906,017   1,463,196   מזומני� ופקדונות למשיכה מיידית

  339,168   369,248   פקדונות לזמ� קצר

  1,245,185   1,832,444   מזומני� ושווי מזומני�

  
בי�  �(אשתקד  0.01%בשיעור של  בתאגידי� הבנקאיי� נושאי� ריביתהמזומני� לתארי( הדיווח, 

  ).0.04% � ל 0.01%
  

שלושה חודשי�. עד פקדונות לזמ� קצר המופקדי� בתאגידי� הבנקאיי� הינ� לתקופות של 
  ).0.08% � (אשתקד  0.18%הפקדונות נושאי� ריבית בשיעור ממוצע של 
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  (המש() מזומני�מזומני� ושווי   �: 13באור 
  

  :�אחרי  ב.
  

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  מזומני� ופקדונות למשיכה מיידית:

  223,811   465,582   בש"ח

  31,331   39,575   בדולר 

  1,009   1,745   במט"ח אחר

 506,902   256,151  

  17,163   44,044   בש"ח �פקדונות לזמ� קצר 

  273,314   550,946   מזומני�מזומני� ושווי 

  
בי�  �(אשתקד  0.01%בשיעור של  המזומני� בתאגידי� הבנקאיי� נושאי� ריביתלתארי( הדיווח, 

  ).0.04% � ל 0.01%
  

שלושה חודשי�. עד פקדונות לזמ� קצר המופקדי� בתאגידי� הבנקאיי� הינ� לתקופות של 
  ).0.08% � (אשתקד  0.04%הפקדונות נושאי� ריבית בשיעור ממוצע של 

  
  )ה'.2(36לגילוי בדבר תנאי ההצמדה של מזומני� ושווי מזומני�, ראה באור     
      

  
  ודרישות הו�הו�   �: 14באור 

  
  הרכב הו� המניות  א.

  

  2016 �ו 2015בדצמבר,   31לימי� 

  מונפק ונפרע  רשו�

  אלפי ש"ח 

  230,869   300,000   ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 

  
  זכויות הנלוות למניות  . ב
  

הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה זכויות למחזיקי המניות הרגילות 
  .וזכות למינוי הדירקטורי� בחברה

  
  דיבידנד  .ג

  
ש"ח לכל  0.22ש"ח, המהווה אלפי  50,000, חילקה החברה דיבידנד בס( של 2014בנובמבר,  3ביו� 

  ש"ח ער( נקוב. 1מניה בת 
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  (המש() ודרישות הו�הו�   �: 14באור 
  
  קרנות הו� אחרות  .ד
  

  :מיוחס לבעלי מניות החברה �2015 � ו 2016בדצמבר,  31לימי� ההרכב 
  

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  6,169   6,169   הטבת מס בגי� הענקת מניות ליו"ר דירקטוריו� החברה 

  865   865   עסקה ע� בעל שליטה

 7,034   7,034  
  

 �קר� הערכה מחדש משמשת לרישו� התאמות בשווי ההוג�  � הערכה מחדש מקרקעי�מהו� קר
(בניכוי השפעת המס) של רכוש קבוע וירידות ער( עד למידה שה� מתייחסות לעליית ער( שנרשמה 

.�  בגי� אותו נכס בקרנות הו
  

 �קר� ההו� מתייחסת לעסקה שבוצעה בי� חברות מאוחדות של  � עסקה ע� בעל שליטהקר� הו� בגי
.�  החברה. ההפרש בי� השווי ההוג� לבי� התמורה שנקבעה בעסקה נזק- לקר� ההו

  
  שאינ� מקנות שליטהזכויות   .ה
  

  :על המצב הכספי המאוחדי� דוחותב שאינ� מקנות שליטההרכב זכויות   
  

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  1,350   1,756   החלק בשווי המאזני

  
  
  ניהול ודרישות הו�  .ו
  

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הו� אית� במטרה לשמר את יכולת החברה להמשי( את   .1
וכ� על מנת לתמו( בפעילות עסקית  ,שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה על מנת פעילותה

  .ממונהה ידי�עללדרישות הו� הנקבעות  הכפופעתידית. החברה 
  

נדרשת החברה לבצע תהלי( הערכה  ,Solvency IIכחלק מתהלי( יישומה של הדירקטיבה   
עצמית של הסיכוני� לה� היא חשופה ולקבוע הו� אשר לדעתה יהווה כרית ביטחו� לסיכוני� 

על ידי הדירקטיבה, ו� כפי שנדרשה הגדירה כהו� נדרש (הו� יעד) את דרישת הההחברה אלו. 
ובלבד שלא יפחת מתקנות ההו�.  מובהר כי אי� מדובר בהו� מחייב, אלא בהו� יעד שהחברה 

.�   תשא- לשמור עליו, וכי אי� ודאות כי החברה תעמוד בהו� יעד זה בכל נקודת זמ
  

    



 ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"ממנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�        באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

  
 

 82

  (המש() ודרישות הו�הו�   �: 14באור 
  
  (המש() ניהול ודרישות הו�  .ו
  

  :ממונהוהנחיות הההו� להל� נתוני� בדבר ההו� הנדרש והקיי� של החברה בהתא� לתקנות   .2
  

  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015   

  אלפי ש"ח 

  2,258,362   2,392,359   הסכו� הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח (א)

 :�  הסכו� הקיי� המחושב על פי תקנות ההו

  1,474,622   1,568,509   הו� ראשוני בסיסי

  268,518   267,459   הו� ראשוני מורכב (ב)

  1,743,140   1,835,968   ס( הכל הו� ראשוני

  406,035   505,212   הו� משני מורכב (ב)

  215,587   172,120   הו� משני נחות (ב)

  621,622   677,332   ס( הכל הו� משני

  297,774   298,037   הו� שלישוני מורכב (ב)

  �  2,662,536   2,811,337   ס( ההו� הקיי� המחושב על פי תקנות ההו

  404,174   418,978   עוד- לתארי( הדוח(*)

  

  הסכו� הנדרש כולל דרישות הו� בגי�:  (א)

  342,795   388,317   פעילות בביטוח כללי

  8,827   8,905   פעילות בביטוח סיעודי

 �  141,358   141,358   הכלל בביטוח חיי�סיכוני� יוצאי� מ

  883,389   929,622   הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיי� ובביטוח מפני מחלות אישפוז

  3,670   8,696   דרישות בגי� תוכניות מבטיחות תשואה

�  51,702   30,792   נכסי� בלתי מוכרי� כהגדרת� בתקנות ההו

  463,892   514,736   נכסי השקעה ונכסי� אחרי�

  140,383   134,426   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  160,467   176,592   סיכוני� תפעוליי�

  61,879   58,915   ערבויות

  2,258,362   2,392,359   הסכו� הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח

  
  להל� לגבי מכתב הממונה בקשר ע� חלוקת דיבידנד. 4ראה סעי-   (*) 
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  (המש() ודרישות הו�הו�   �: 14באור 
  
  (המש() ניהול ודרישות הו�  .ו
  

 :ממונהההו� והנחיות הבהתא� לתקנות  החברהלהל� נתוני� בדבר ההו� הנדרש והקיי� של   .  2  
  (המש()

  
  להל�. )1.ב.24ראה באור נוספי� לפרטי�   )ב(  

  
3.  Solvency II  
  

הוראות ליישו� משטר לועדת הכספי� של הכנסת,  ווהועבר ו, פורסמ2017בחודש פברואר 
 ההוראות המעודכנת נועדו ").ההוראות המעודכנות" �(להל�  Solvency IIכושר פירעו� מבוסס 

לכונ� משטר כושר פירעו� חדש לחברות ביטוח בישראל. זאת, בהתבסס על הוראות דירקטיבה 
2009/138/EC " המכונה ,Solvency II �"הדירקטיבה"), שאומצה על ידי האיחוד  �" (להל

  בכל המדינות החברות בו. 2016האירופי ומיושמת החל מינואר 
  

הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכוני� לה� חשופות חברות ביטוח וסטנדרטי� 
שעניינו יחס כושר  נדב( ראשו� כמותי: לניהול� ומדידת�, ומבוססת על שלושה נדבכי�

� מבוסס סיכו�, נדב( שני איכותי, הנוגע לתהליכי בקרה פנימיי�, לניהול סיכוני�, פירעו
)  �ונדב) שלישי הנוגע (ORSA לממשל תאגידי ולתהלי( הערכה עצמי של סיכוני� וכושר פירעו

  לקידו� משמעת שוק, גילוי ודיווח.
  

עניי� סקר פערי� לפרס� הנחיות לעניי� ניהול הו� וקביעת יעד הו� פנימי, ל הממונהבדעת 
יהיה לבצע ביחס למער( ניהול הסיכוני�, הבקרות והממשל התאגידי  הביטוח שעל חברות

.�  ונייר התייעצות לקידו� תהלי( להערכה עצמית של סיכוני� וכושר פירעו
  

 תו(על הנדב( הכמותי לפי הדירקטיבה והוראותיה הנלוות,  ותמבוסס תוהמעודכנ ותההורא
. יחד ע� 2017 ,יוניב 30יו� הנדב( הכמותי ייוש� בישראל החל מהתאמה לשוק בישראל. 

משטר  ג� במשטר הקיי� לפי תקנות ההו�. ,בשלב זה ,לעמוד תידרשנהזאת, חברות ביטוח 
ההו� הקוד� יבוטל לגבי חברות שיבצעו תהלי( ביקורת על ידי רואי החשבו� המבקר על 

  .2016בדצמבר,  31הדיווח לפי המשטר החדש ליו� 
  

:�  בהתא� לדירקטיבה קיימות שתי רמות של דרישות הו
  
•  � רגיש SCR�). הSCR �ההו� הנדרש לשמירה על כושר הפרעו� של חברת ביטוח (להל

על בסיס ההנחיות ליישו� משטר כושר  עתיד פני צופה חישוב על מבוססו סיכוני�ל
  .הפיקוח רשויות של ועתית מדויקת התערבות להבטיחהפרעו� החדש. דרישה זו נועדה 

 ").ס- הו�או " MCR � הו� (להל�   של מינימלית רמה •
  

הוראות דיווח לממונה במקרי� בה� החברה אינה עומדת או  ותכולל ההוראות המעודכנות
חוששת שלא תעמוד ברמות ההו� האמורות וכ� הוראות להגשת תוכנית להבטחת עמידתה 

  ההו� האמורות.ברמות 
  

הנדרש  הגבוה מבי� ההו� הראשוני, ס- ההו� יהיה שווה לסכו� להוראות המעודכנותבהתא� 
� �מה 45% �(נמו( מ  SCR�שיעור מהכלבי� הסכו� המחושב  מחברת הביטוח לפי תקנות ההו

SCR  �או סכו� הנגזר מגובה עתודות הביטוח והפרמיות   SCR �מה 25%ולא פחות מהגבוה בי
  כהגדרת� בהנחיות המעודכנות). 

  
, המבוססות על Solvency IIליישו�  הוראות מעבר, בי� היתר, ותכולל המעודכנותההוראות 

:�  הדירקטיבה שעיקר
  

 ):SCR( עמידה בדרישות ההו�  א)
    

  2017ביוני,  30ביו�  שתחילתה בתקופהההו� הנדרש לכושר פירעו� של חברת ביטוח 
מהשיעורי� "תקופת הפריסה") לא יפחת  �להל� ( 2021בדצמבר,  31 ביו� וסיומה

  הבאי� שיחושבו על נתוני:
  
 SCR�שיעור מה       
 60%  2017ביוני,  30
 65%  2017בדצמבר,  31
 70%  2018בדצמבר,  31
 80%  2020ביוני,  30 � ו 2019בדצמבר,  31
 90%  2021ביוני,  30 � ו 2020בדצמבר,  31
 100%  2021בדצמבר,  31
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  (המש() ודרישות הו�הו�   �: 14באור 
  
  (המש() ניהול ודרישות הו�  .ו

  
3.  Solvency II  ()המש)  

  
בכל מועד  המבטחהמוחזקות ע"י סוגי� מסוימי� של השקעות דרישת הו� מוקטנת על   ב)

שני� עד שדרישת ההו� בגי�  7. כאשר דרישה זו תל( ותגדל באופ� הדרגתי במש( דיווח
  אלו תגיע לשיעורה המלא. השקעות

  
 � IQISעפ"י הנחיית האוצר, מספר תרגילי� ( ,ובוצעכחלק מההיערכות ליישו� המודל, 

 �סימולציות של השפעת הדירקטיבה על הונו של המבטח בהינת� תמהיל העסקי� והמאז
בדצמבר  31התרגיל האחרו� שבוצע התייחס ליו�  שמטרת� לכייל את המודל.) הקיימי� שלו

2015  �פרסמה שטכניות ליישו� על תקנות סופיות והנחיות והיה מבוסס  )5IQIS(להל
  .2016בחודש אפריל  ממונהוכ� על חוזר הנחיה לביצוע שפרס� ה הנציבות האירופית

  
שביצעה החברה, המבוסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות  IQIS5על פי תרגיל 

עוד- ללא התחשבות בהוראות המעבר כאמור, לחברה ו, 2015בדצמבר  31הביטוחיות ליו� 
 �  .מעל ההו� הנדרשהו

 
ואיננה מעודכנת להוראות  IQIS 5האמורה לעיל מבוססת על הנחיות  IQIS 5תוצאת תרגיל 

, לאחר החוזר הסופי  .IQIS 5בנושאי� מסוימי� מההנחיות ליישו�  , השונותהמעודכנות
בחלק מסעיפיו לעומת ההנחיות נוספי�  ל שינויי�עשוי לכלואישורו על ידי ועדת הכספי�, 

  .IQIS 5ששימשו בחישוב 
  

להשפעת משטר כושר מסוימת מהווה אינדיקציה  IQIS5תוצאת תרגיל בכפו- לאמור לעיל, 
ביחס לדרישות ההו� גבוהות יותר ומשקפת בעיקר, דרישות ההו�  IIפרעו� מבוסס סולבנסי 

הקיימות בגי� סיכוני� פיננסיי� (ה� בתיק הנוסטרו וה� בתיק המשתת-) וביטוחיי� (בי� היתר 
  אריכות חיי�, ביטולי� ותחלואה). 

  
ותוצאותיה על תמהיל  2016 במהל( שנתלות החברה יאת השפעת פע האמור לעיל אינו כולל

של עקו� הריבית  שינויסוגניות כגו� וכ� השפעות אק ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות
  .חסרת הסיכו� ושינויי� רגולטוריי� המשפיעי� על הסביבה העסקית

  
יודגש כי למודל, במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה מאוד לשינויי� במשתני שוק ואחרי� 

  ולפיכ( מצב ההו� המשתק- ממנו עשוי להיות תנודתי מאוד. 
  

מספר תרגילי� המהווי� סימולציות של השפעת  בוצעוכאמור על פי הנחיית הפיקוח,   
 �הדירקטיבה על הונו של המבטח שמטרת� לכייל את המודל ולהתאימו. אי לכ(, ייתכ

 החברהשהתוצאות בפועל יהיו שונות מתוצאות התרגילי�. יחד ע� זאת, וכמפורט לעיל, 
   ות התרגילי�.נערכת לעמידה במשטר ההו� החדש בהתא� לאינדיקציות המתקבלות מתוצא

  
  דיבידנד  .4

  
 � הממונה מכתב בדבר חלוקה דיבידנד על ידי חברת ביטוח (להל�  �פרס 2016בחודש אוגוסט 

. בהתא� למכתב, חברת ביטוח לא 2011"המכתב") הבא במקו� מכתב קוד� מחודש דצמבר 
 �רשאית לחלק דיבידנד אלא א� לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס הו� עצמי מוכר להו

ת לפי תקנות ההו� הקיימות ויחס לפחו 115%עצמי נדרש ("יחס כושר פרעו�") בשיעור של 
כושר פירעו� בשיעורי� הנקובי� להל� לפי תרגיל הערכה הכמותי המעודכ� ליישו� משטר 

), או לפי הנחיות ליישו� הנדב( הראשו� במשטר כושר הפרעו� IQIS5כושר פרעו� חדש (
 החדש, כשהוא מחושב ללא הוראות המעבר. 
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  (המש() הו�ודרישות הו�   �: 14באור 
  
  (המש() ניהול ודרישות הו�  .ו

  
  (המש()    דיבידנד  .4
  

  בשיעורי� הבאי�:לפחות יהיה  , לאחר ביצוע החלוקה,יחס כושר הפרעו� הנדרש
  
 .115% �  2017בדצמבר,  31עד וכולל הדוחות הכספיי� ליו�  •
 .120% �  2018בדצמבר,  31עד וכולל הדוחות הכספיי� ליו�  •
 .130% � 2019במרס,  31החל מהדוחות הכספיי� ליו�  •
  

תחזית רווח  החלוקה מועדמ עסקי� ימיעשרה  על חברת הביטוח למסור לממונה בתו(
לשנתיי� העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד; תכנית שרות חוב מעודכנת  החברהשנתית של 

של חברת תכנית שרות חוב מעודכנת החברה, וכ� דירקטוריו�  של החברה שאושרה על ידי
הו�  ניהול; תכנית חזקותאהדירקטוריו� חברת  האחזקות המחזיקה בחברה שאושרה על ידי

בו אושרה חלוקת  החברהפרוטוקול הדיו� בדירקטוריו� החברה; ידי דירקטוריו� על שאושרה 
    ., בצרו- חומר הרקע לדיו�הדיבידנד

    
ת המעודכנות ציינה הממונה כי בכוונתה להקל על כחלק מההוראו 2017בחודש פברואר 

המגבלות שנקבעו במכתב וכי לאחר ביקורת רואה החשבו�, חברה תהיה רשאית לחלק 
מדרישות הדירקטיבה ובתוספת מרווח שמרנות שיקבע  100% � דיבידנד א� עמדה ב

.�  הדירקטוריו
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   בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינ� תלויי תשואה תהתחייבויו   �: 15באור 
  
  

  בדצמבר 31 

2016  2015  2016  2015  2016  2015  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  אלפי ש"ח 

  ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווח:

  5,151,504   5,527,623   134,313   156,162   5,285,817   5,683,785   חוזי ביטוח 

  5,185   5,099   �   �   5,185   5,099   חוזי השקעה 

 5,688,884   5,291,002   156,162   134,313   5,532,722   5,156,689  

  בניכוי סכומי� המופקדי� 
  בחברה במסגרת תוכנית  
  הטבה מוגדרת לעובדי  
  )6,265(  )5,697(  �   �   )6,265(  )5,697(  הקבוצה 

ס( הכל ביטוח חיי� וחיסכו� ארו( 
  5,150,424   5,527,025   134,313   156,162   5,284,737   5,683,187   טווח

חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח 
  580,475   634,639   442,139   438,531   1,022,614   1,073,170   בריאות

חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח 
  3,344,608   3,752,602   907,541   1,001,550   4,252,149   4,754,152   כללי

ס( הכל התחייבויות בגי� חוזי 
ביטוח וחוזי השקעה שאינ� תלויי 

  תשואה
 

11,510,509  
 

10,559,500   1,596,243   1,483,993   9,914,266   9,075,507  
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  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה   �: 16באור 
  
  

  בדצמבר 31 

2016  2015  2016  2015  2016  2015  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  באלפי ש"ח 

  ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווח:

  חוזי ביטוח  
 

18,444,019  
 

16,918,223   48,639   42,898  
 

18,395,380  
 

16,875,325  

  4,443,762   4,425,741   �   �   4,443,762   4,425,741   חוזי השקעה  
 

22,869,760  
 

21,361,985   48,639   42,898  
 

22,821,121  
 

21,319,087  

  בניכוי סכומי� המופקדי� 
  בחברה במסגרת תוכנית  
  הטבה מוגדרת לעובדי  
  )62,960(  )62,910(  �   �   )62,960(  )62,910(  הקבוצה 

 �  ס( הכל ביטוח חיי� וחיסכו
  ארו( טווח   

 
22,806,850  

 
21,299,025   48,639   42,898  

 
22,758,211  

 
21,256,127  

  20,438   39,546   41,726   21,131   62,164   60,677   חוזי ביטוח הכלולי� במגזר בריאות

  ס( הכל התחייבויות בגי� חוזי 
  ביטוח וחוזי השקעה תלויי  
  תשואה 

 
22,867,527  

 
21,361,189   69,770   84,624  

 
22,797,757  

 
21,276,565  

  
  

תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלה� זכאי המוטב תלויי� או צמודי� לתשואה וחוזי השקעה בחוזי ביטוח 
שמניבות השקעות מסויימות של החברה בניכוי דמי ניהול. חוזי� אלה כוללי�, בי� היתר, תוכניות ביטוח 

 התלויות התשואהמזכות/מחייבות את המבוטח בבונוס/מאלוס לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות 
של החברה. בחוזי ביטוח שאינ� תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלה� זכאי המבוטח אינ� תלויי� ברווח 

  צעה החברה. יאו ההפסד מההשקעות שב
  

 �ההבחנה בי� חוזי� תלויי תשואה לבי� חוזי� שאינ� תלויי תשואה נעשית ברמת הכיסוי הבודד, כ( שישנ
 תלויי תשואה וחלק� אינ� תלויי תשואה.פוליסות ביטוח ע� מספר כיסויי� אשר חלק� 
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  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 
  
  :ההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי לפי סוגי�  . 1א'
  

  בדצמבר 31 
2016  2015  2016  2015  2016  2015  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו
  אלפי ש"ח  

  ענ- רכב חובה 
  196,978   201,680   �   997   196,978   202,677   הפרשה לפרמיה שטר� הורווחה

  �   16,297   �   843   �   17,140   הפרשה לפרמיה  בחסר 
  1,526,177   1,678,073   70,007   86,074   1,596,184   1,764,147   תביעות תלויות

  1,723,155   1,896,050   70,007   87,914   1,793,162   1,983,964   להל�)  4ג' �ו 3ס( ענ- רכב חובה (ראה ג'

  ענפי חבויות 
  104,781   101,292   76,733   73,957   181,514   175,249   הפרשה לפרמיה שטר� הורווחה

  19,118   22,716   )393(  3,114   18,725   25,830   הפרשה לפרמיה  בחסר 
  729,856   869,677   344,936   402,210   1,074,792   1,271,887   תביעות תלויות
  853,755   993,685   421,276   479,281   1,275,031   1,472,966   ס( ענפי חבויות

 2ג' � ו 1ס( בענפי רכב חובה וחבויות (ראה ג'
 (�  2,576,910   2,889,735   491,283   567,195   3,068,193   3,456,930   להל

  ענפי רכוש ואחרי�
  465,366   494,480   156,620   154,977   621,986   649,457   הפרשה לפרמיה שטר� הורווחה

  39,054   26,995   1,433   )2,035(  40,487   24,960   הפרשה לפרמיה בחסר
  263,278   341,392   258,205   281,413   521,483   622,805   תביעות תלויות

(�  767,698   862,867   416,258   434,355   1,183,956   1,297,222   ס( ענפי רכוש ואחרי� (ראה ב' להל
  סה"כ התחייבויות בגי� חוזי ביטוח

  3,344,608   3,752,602   907,541   1,001,550   4,252,149   4,754,152   הכלולי� במגזר ביטוח כללי 

  הוצאות רכישה נדחות:
  16,224   15,944   �   199   16,224   16,143   ענ- רכב חובה

  27,897   24,304   5,533   5,561   33,430   29,865   ענפי חבויות
  112,576   114,796   31,150   29,700   143,726   144,496   ענפי רכוש ואחרי�

  156,697   155,044   36,683   35,460   193,380   190,504   הכל הוצאות רכישה נדחות� ס(
  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח כללי

  בניכוי הוצאות רכישה נדחות: 

  1,706,931   1,880,106   70,007   87,715   1,776,938   1,967,821   ענ- רכב חובה 

  825,858   969,381   415,743   473,720   1,241,601   1,443,101   ענפי חבויות

  655,122   748,071   385,108   404,655   1,040,230   1,152,726   ענפי רכוש ואחרי� 
 4,563,648   4,058,769   966,090   870,858   3,597,558   3,187,911  
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  (המש() התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 
  

  :בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישוב� התחייבויות ביטוחיות  . 2א'
  

  
  בדצמבר 31 

2016  2015  2016  2015  2016  2015  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  אלפי ש"ח  
  הערכות אקטואריות:
  3,015   �   26,565   �   29,580   �   דר' אברה� לוונגליק

  �   3,224   �   31,427   �   34,651   גב' קטי רזניק

  2,483,167   2,841,224   490,284   534,509   2,973,451   3,375,733   גב' נעמה חשמונאי

 3,410,384   3,003,031   565,936   516,849   2,844,448   2,486,182  

  הפרשות על בסיס הערכות 
  אחרות: 

  הערכת מחלקת
  תביעות בגי� התביעות 
  58,108   57,572   64,688   111,085   122,796   168,657   התלויות הידועות 

  הפרשה לפרמיה שטר�
  767,125   797,452   233,353   229,931   1,000,478   1,027,383   הורווחה 

  33,193   53,130   92,651   94,598   125,844   147,728   הערכות אחרות

 1,343,768   1,249,118   435,614   390,692   908,154   858,426  

�  סה"כ ההתחייבויות בגי
  חוזי ביטוח הכלולי� 
  3,344,608   3,752,602   907,541   1,001,550   4,252,149   4,754,152   במגזר ביטוח כללי 
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  (המש() התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 
  

        ::::ביטוח כללי, בניכוי הוצאות רכישה נדחותתנועה בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר   ב'. 
  
  ענפי רכב חובה וחבויות  .1

  
  בדצמבר 31 

2016  2015  2016  2015  2016  2015  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  אלפי ש"ח  

  2,432,623   2,532,789   529,184   485,750   2,961,807   3,018,539   יתרה לתחילת השנה 

  עלות התביעות המצטברת
  552,716   677,192   56,415   86,766   609,131   763,958   בגי� שנת חיתו� שוטפת 

  שינוי ביתרות לתחילת שנה
ורווח השקעתי  כתוצאה מהצמדה למדד 

  )21,893(  4,030   )4,763(  )858(  )26,656(  3,172   לפי הנחת ההיוו� הגלומה בהתחייבויות

  שינוי באומד� עלות התביעות
   �  שנותהמצטברת בגי
  43,984   121,178   23,009   29,654   66,993   150,832   חיתו� קודמות 

  ס( השינוי בעלות התביעות
  574,807   802,400   74,661   115,562   649,468   917,962   המצטברת 

  תשלומי� לישוב תביעות
  במהל( השנה: 

  6,415   6,854   936   800   7,351   7,654   בגי� שנת חיתו� שוטפת
  446,213   478,848   76,662   39,077   522,875   517,925   בגי� שנות חיתו� קודמות

  452,628   485,702   77,598   39,877   530,226   525,579   ס( תשלומי� לתקופה

  82,758   �   38,124   �   120,882   �   צבירה בגי� שנת חיתו� שוטפת
�  צבירה שנזקפה לרווח בגי

  )94,006(  �   )71,345(  �   )165,351(  �   שנת החיתו� ששוחררה 
  )20,307(  �   21,850   �   1,543   �   יתרת השינוי בצבירה

  )31,555(  �   )11,371(  �   )42,926(  �   ס( שינוי בצבירה לתקופה
השפעת השינויי� בעתודות ביטוח בביטוח 

  9,542   �   )29,126(  �   )19,584(  �   ))4)ד)2.ו'2כללי (ראה באור 

  2,532,789   2,849,487   485,750   561,435   3,018,539   3,410,922   יתרה לסו- השנה 

 , פרמיה(ביתרות הפתיחה בלבד) לפרמיה בחסר, צבירהתביעות תלויות, הפרשה יתרות הפתיחה והסגירה כוללות:   .1
  שטר� הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות.

פרמיה , , הפרשה לפרמיה בחסר(ללא צבירה) הינה: יתרת תביעות תלויות) Ultimateהתביעות המצטברת (עלות   .2
כולל הוצאות ישירות ועקיפות  התביעות שטר� הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת ס( תשלומי

  .לישוב תביעות

  .ות החיתו�התשלומי� כוללי� הוצאות עקיפות לישוב תביעות (הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות) בייחוס לשנ  .3

.א 5)ב'6.36השינוי באומד� עלות התביעות בגי� שנות חיתו� קודמות, כולל את השפעת תקנות ההיוו� (ראה באור   .4
.(�  להל
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  (המש() התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 
  

כללי, בניכוי הוצאות רכישה נדחות תנועה בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזרי ביטוח   ב'. 
        ::::(המש()

  
  ענפי רכוש ואחרי�  .2

  
  בדצמבר 31 

2016  2015  2016  2015  2016  2015  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  אלפי ש"ח  

  481,146   655,122   355,759   385,108   836,905   1,040,230   יתרה לתחילת השנה

  עלות התביעות המצטברת
  738,342   844,641   220,885   229,251   959,227   1,073,892   בגי� אירועי� בשנת הדוח 

  שינוי בעלות התביעות
  המצטברות בגי� אירועי� 
  29,493   17,708   51,231   )184(  80,724   17,524   שקדמו לשנת הדוח 

 1,091,416   1,039,951   229,067   272,116   862,349   767,835  

  לישוב תביעותתשלומי� 
  במהל( השנה: 

  554,042   575,814   108,742   94,114   662,784   669,928   בגי� אירועי� של שנת הדוח
  בגי� אירועי� שקדמו לשנת

  167,289   208,417   187,906   111,747   355,195   320,164   הדוח  

  721,331   784,231   296,648   205,861   1,017,979   990,092   ס( תשלומי�

  שינוי בהפרשה לפרמיה שטר�
  הורווחה, נטו מהוצאות 
  33,696   26,890   11,601   )191(  45,297   26,699   רכישה נדחות  

  17,787   )12,059(  )5,796(  )3,468(  11,991   )15,527(  שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר

השפעת השינויי� בעתודות ביטוח בביטוח 
  75,989   �   48,076   �   124,065   �   ))4)ד)2.ו'2כללי (ראה באור 

  655,122   748,071   385,108   404,655   1,040,230   1,152,726   יתרה לסו- השנה

: תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר, פרמיה שטר� הורווחה ובניכוי תוהסגירה כוללויתרות הפתיחה   .1
  הוצאות רכישה נדחות.

בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסו- שנת הדוח בתוספת  �בגי� אירועי עלות התביעות המצטברת  .2
   הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות. לרבות בתקופת הדוח ס( תשלומי התביעות

תשלומי� לישוב תביעות במהל( השנה כוללי� תשלומי� בגי� אירועי� שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי   .3
  יות בגי� אירועי� שקדמו לשנת הדוח.ביתרת תביעות תלו

התשלומי� ליישוב תביעות כוללי� הוצאות ישירות ועקיפות ליישוב� (הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות)   .4
  בייחוס לשנות הנזק.
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  (המש() התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 
  

  : 2016בדצמבר,  31ליו�  בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגי� חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות, ברוטו, בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות  . 1ג'
  

  סה"כ  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  שנת חיתו�
  *)  2016אלפי ש"ח מותאמי� למדד נובמבר 

  (מצטבר) בסו- השנה:תביעות ששולמו 
  7,654   7,325   8,667   8,105   8,058   8,564   8,880   11,608   12,740   14,660   לאחר שנה ראשונה

  54,106   54,552   60,344   52,477   51,082   50,927   62,818   77,018   177,975   לאחר שנתיי� 
  148,700   146,601   120,853   114,096   125,149   141,497   155,400   255,090   לאחר שלוש שני� 
  243,064   190,840   188,617   202,244   199,203   220,203   327,177   לאחר ארבע שני� 
  254,299   244,395   256,307   262,420   276,155   400,386   לאחר חמש שני� 
  300,795   305,962   311,913   327,076   464,501   לאחר שש שני� 

  360,416   368,091   362,279   526,097   לאחר שבע שני� 
  410,469   421,440   556,842   לאחר שמונה שני�

  449,169   581,259   לאחר תשע שני�
  593,880   לאחר עשר שני�

  השנה: **)אומד� תביעות מצטברות (כולל תשלומי�) בסו- 
  753,106   662,607   716,732   655,033   597,363   554,851   551,789   588,525   601,387   646,435   לאחר שנה ראשונה

  731,264   697,786   657,232   603,037   561,190   558,711   595,813   600,522   639,956   לאחר שנתיי� 
  717,366   687,857   616,274   577,165   575,627   604,072   613,413   669,480   לאחר שלוש שני� 
  664,925   504,806   494,172   455,705   461,692   481,320   648,660   לאחר ארבע שני� 
  538,511   537,459   469,807   456,300   498,667   655,285   לאחר חמש שני� 
  557,984   467,906   481,140   497,531   649,531   לאחר שש שני� 
  509,320   473,649   505,334   645,510   לאחר שבע שני�

  485,101   527,324   653,707   לאחר שמונה שני�
  531,481   650,627   לאחר תשע שני�
  649,487   לאחר עשר שני�

הראשונה שאינה כוללת עוד- (חוסר) ביחס לשנה 
  )290,834(  )68,657(  )19,580(  22,932   )33,705(  )63,812(  )53,615(  )23,409(  )50,161(  )827(  צבירה ***)

שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שאינה כוללת 
  )5.71%(  )10.36%(  )2.81%(  3.33%   )6.68%(  )12.91%(  )11.77%(  )5.07%(  )10.42%(  )0.13%(  צבירה באחוזי�

לפני  2016בדצמבר  31עלות תביעות מצטברות, ליו� 
  6,138,545   753,106   731,264   717,366   664,925   538,511   557,984   509,320   485,101   531,481   649,487   השפעת השינויי� בעתודות

  2,822,552   7,654   54,106   148,700   243,064   254,299   300,795   360,416   410,469   449,169   593,880   2016בדצמבר  31תשלומי� מצטברי� עד ליו� 
  3,315,993   745,452   677,158   568,666   421,861   284,212   257,189   148,904   74,632   82,312   55,607   סה"כ התחייבויות ביטוחיות

  94,929   2006תביעות תלויות בגי� שני� עד וכולל שנת 
  3,410,922   2016בדצמבר  31ס( כל ההתחייבויות הביטוחיות ליו� 

  

  הסכומי� לעיל מובאי� בערכי� מותאמי� לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכי� ריאליי�.  *) 

  נדחות.שטר� הורווחה בניכוי הוצאות רכישה לפרמיה אומד� התביעות המצטברות כולל את העתודה   **)

ומהשפעת  ))4)ד)2.ו'2בביטוח כללי (ראה באור  הפער בי� הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה שאינה כוללת את הצבירה להערכת התביעות המצטברות נובע בעיקרו משינויי� בעתודות ביטוח  *)**

    .להל�) .א5ב'6)36תקנות ההיוו� (ראה באור 
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  (המש() ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כלליהתחייבויות בגי� חוזי    �: 17באור 
   

  :2016בדצמבר,  31ליו�  בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגי� חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות, בשייר עצמי, בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות  . 2ג'
  

  סה"כ  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  שנת חיתו�
  *)  2016ש"ח מותאמי� למדד נובמבר אלפי 

  תביעות ששולמו (מצטבר) בסו- השנה:
  6,854   6,392   7,907   6,967   6,784   5,657   5,058   9,981   12,029   14,003   לאחר שנה ראשונה

  51,787   52,138   55,282   48,100   43,946   35,859   58,090   72,965   98,266   לאחר שנתיי� 
  145,589   138,020   113,038   103,658   91,821   128,208   147,404   174,118   לאחר שלוש שני� 
  228,384   180,066   169,496   139,496   181,606   211,659   244,938   לאחר ארבע שני� 
  237,258   218,839   176,611   239,310   266,918   315,162   לאחר חמש שני� 
  270,077   213,202   281,469   317,579   375,714   לאחר שש שני� 

  254,449   336,948   352,942   434,874   לאחר שבע שני� 
  373,597   398,863   465,540   לאחר שמונה שני�

  425,611   487,575   לאחר תשע שני�
  504,872   לאחר עשר שני�

  אומד� תביעות מצטברות (כולל תשלומי�) בסו- השנה: **)
  666,641   579,997   621,068   544,742   492,472   467,772   364,682   493,872   530,041   563,771   לאחר שנה ראשונה

  648,193   615,460   537,768   489,395   469,406   365,711   494,603   516,891   528,874   לאחר שנתיי� 
  626,903   570,928   502,693   485,587   377,140   503,877   529,014   548,331   לאחר שלוש שני� 
  583,973   445,002   432,375   323,164   406,494   458,237   534,793   לאחר ארבע שני� 
  468,084   445,712   330,754   406,730   467,068   545,439   לאחר חמש שני� 
  453,449   328,049   428,722   468,137   543,361   לאחר שש שני� 
  339,536   428,020   473,876   542,089   לאחר שבע שני�

  435,968   490,854   550,532   לאחר שמונה שני�
  494,731   550,143   לאחר תשע שני�
  549,398   לאחר עשר שני�

  )233,785(   )68,196(   )11,443(   )13,045(   )23,082(   )21,074(   )16,372(   )29,474(   )36,494(   )14,605(   חוסר ביחס לשנה הראשונה שאינה כוללת צבירה ***)
שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שאינה כוללת 

  )5.35%(  )11.76%(  )1.86%(  )2.28%(  )5.19%(  )4.87%(  )5.07%(  )7.25%(  )7.96%(  )2.73%(  צבירה באחוזי�
לפני  2016בדצמבר  31עלות תביעות מצטברות, ליו� 

  5,266,876   666,641   648,193   626,903   583,973   468,084   453,449   339,536   435,968   494,731   549,398   השפעת השינויי� בעתודות
  2,498,478   6,854   51,787   145,589   228,384   237,258   270,077   254,449   373,597   425,611   504,872   2016בדצמבר  31תשלומי� מצטברי� עד ליו� 
  2,768,398   659,787   596,406   481,314   355,589   230,826   183,372   85,087   62,371   69,120   44,526   סה"כ התחייבויות ביטוחיות

  81,089   2006תביעות תלויות בגי� שני� עד וכולל שנת 
  2,849,487   2016בדצמבר  31ס( כל ההתחייבויות הביטוחיות ליו� 

  

  הסכומי� לעיל מובאי� בערכי� מותאמי� לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכי� ריאליי�.  *) 

  בניכוי הוצאות רכישה נדחות.שטר� הורווחה לפרמיה אומד� התביעות המצטברות כולל את העתודה   **)

ומהשפעת  ))4)ד)2.ו'2ח בביטוח כללי (ראה באור הפער בי� הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה שאינה כוללת את הצבירה להערכת התביעות המצטברות, נובע בעיקרו משינויי� בעתודות ביטו  ***)

    .להל�) .א5ב'6)36תקנות ההיוו� (ראה באור 
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  (המש()  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 
   

  : 2016בדצמבר,  31ליו�  , בענפי ביטוח רכב חובהברוטובדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגי� חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות,   . 3ג'
  

  סה"כ  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  שנת חיתו�
  *)  2016אלפי ש"ח מותאמי� למדד נובמבר 

  תביעות ששולמו (מצטבר) בסו- השנה:
  3,820   3,647   5,279   4,457   3,791   3,323   3,779   8,382   9,475   11,619   לאחר שנה ראשונה

  39,981   41,812   45,691   38,012   34,121   37,538   49,719   60,964   74,871   לאחר שנתיי� 
  118,464   117,251   94,049   81,313   100,906   111,519   119,436   140,574   לאחר שלוש שני� 
  197,258   147,253   133,901   164,206   152,702   168,569   195,755   לאחר ארבע שני� 
  192,428   171,427   199,725   195,659   205,737   247,589   לאחר חמש שני� 
  209,947   232,578   222,531   238,332   292,796   לאחר שש שני� 

  273,900   264,359   262,561   338,973   לאחר שבע שני� 
  298,057   296,871   354,269   לאחר שמונה שני�

  313,655   371,471   לאחר תשע שני�
  379,790   לאחר עשר שני�

  אומד� תביעות מצטברות (כולל תשלומי�) בסו- השנה: 
  481,158   407,136   427,526   416,093   380,772   361,952   354,622   386,526   378,220   407,152   לאחר שנה ראשונה  **)

  458,641   417,987   423,369   386,802   368,977   359,223   394,886   372,513   394,144   לאחר שנתיי� 
  432,698   445,513   396,078   377,232   372,164   402,980   379,753   400,539   לאחר שלוש שני� 
  465,782   324,225   331,412   344,611   338,889   332,993   406,571   לאחר ארבע שני� 
  352,357   328,995   339,632   330,858   323,118   403,946   לאחר חמש שני� 
  328,873   333,052   342,523   320,933   394,971   לאחר שש שני� 
  340,932   334,825   324,203   399,289   לאחר שבע שני�

  334,840   341,113   402,239   לאחר שמונה שני�
  338,199   408,017   לאחר תשע שני�
  404,092   לאחר עשר שני�

עוד- (חוסר) ביחס לשנה הראשונה שאינה כוללת צבירה 
(***   2,479  )5,206(   4,049   3,679   2,539  )28,132(  )20,269(  )14,711(  )51,505(  )107,077(  

שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שאינה כוללת 
  )3.20%(  )12.65%(  )3.52%(  )4.55%(  8.68%   0.77%   1.07%   1.19%   )1.56%(  0.61%   צבירה באחוזי�

לפני  2016בדצמבר  31עלות תביעות מצטברות, ליו� 
  3,937,572   481,158   458,641   432,698   465,782   352,357   328,873   340,932   334,840   338,199   404,092   השפעת השינויי� בעתודות

  2,027,300   3,820   39,981   118,464   197,258   192,428   209,947   273,900   298,057   313,655   379,790   2016בדצמבר  31תשלומי� מצטברי� עד ליו� 
  1,910,272   477,338   418,660   314,234   268,524   159,929   118,926   67,032   36,783   24,544   24,302   סה"כ התחייבויות ביטוחיות

  57,549   2006תביעות תלויות בגי� שני� עד וכולל שנת 
  1,967,821   2016בדצמבר  31ס( כל ההתחייבויות הביטוחיות ליו� 

  
  הסכומי� לעיל מובאי� בערכי� מותאמי� לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכי� ריאליי�.  *) 
  הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות.אומד� התביעות המצטברות בסו- השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטר�   **)

ומהשפעת  ))4)ד)2.ו'2בביטוח כללי (ראה באור  הפער בי� הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה שאינה כוללת את הצבירה להערכת התביעות המצטברות נובע בעיקרו משינויי� בעתודות ביטוח  ***)

    .להל�) .א5ב'6)36תקנות ההיוו� (ראה באור 
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  (המש()  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 

   
  : 2016בדצמבר,  31ליו�  בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגי� חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות, בשייר עצמי, בענפי ביטוח רכב חובה  . 4ג'

  
  סה"כ  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  שנת חיתו�

  *)  2016אלפי ש"ח מותאמי� למדד נובמבר 
  תביעות ששולמו (מצטבר) בסו- השנה:

  3,820   3,647   5,279   4,457   3,791   3,323   3,019   8,382   9,475   11,619   לאחר שנה ראשונה
  39,981   41,812   45,691   38,012   34,121   29,402   49,719   60,964   74,871   לאחר שנתיי� 

  118,464   117,251   94,049   81,313   77,737   109,728   119,436   140,574   לאחר שלוש שני� 
  195,899   147,250   133,901   115,301   150,892   168,569   195,755   לאחר ארבע שני� 
  192,425   171,427   142,262   193,380   205,737   245,123   לאחר חמש שני� 
  209,947   167,082   220,252   238,332   287,142   לאחר שש שני� 

  198,254   260,560   262,561   332,149   לאחר שבע שני� 
  292,134   296,871   347,445   לאחר שמונה שני�

  313,655   364,090   לאחר תשע שני�
  372,409   לאחר עשר שני�

  אומד� תביעות מצטברות (כולל תשלומי�) בסו- השנה: 
  471,359   402,046   421,483   410,126   375,646   356,447   265,093   380,275   372,347   402,206   לאחר שנה ראשונה **)

  447,462   410,537   413,392   378,177   360,206   266,235   381,543   361,261   384,797   לאחר שנתיי� 
  421,325   434,411   387,444   368,625   272,263   389,865   368,750   392,613   לאחר שלוש שני� 
  450,777   320,788   329,866   250,547   327,033   330,650   392,891   לאחר ארבע שני� 
  342,594   327,390   247,518   319,954   321,942   394,393   לאחר חמש שני� 
  325,639   241,242   331,366   320,639   388,000   לאחר שש שני� 
  246,878   326,147   324,086   391,542   לאחר שבע שני�

  326,122   340,965   394,449   לאחר שמונה שני�
  338,057   400,503   לאחר תשע שני�

  396,711   עשר שני� לאחר
עוד- (חוסר) ביחס לשנה הראשונה שאינה כוללת צבירה 

(***  )3,820(  )7,407(   911   3,669   4,227  )21,806(  )16,366(  )10,788(  )45,416(  )96,796(  
שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שאינה כוללת 

  )3.03%(  )11.30%(  )2.63%(  )3.77%(  6.80%   1.28%   1.46%   0.28%   )2.24%(  )0.97%(  צבירה באחוזי�
לפני  2016בדצמבר  31עלות תביעות מצטברות, ליו� 

  3,766,924   471,359   447,462   421,325   450,777   342,594   325,639   246,878   326,122   338,057   396,711   השפעת השינויי� בעתודות
  1,936,988   3,820   39,981   118,464   195,899   192,425   209,947   198,254   292,134   313,655   372,409   2016בדצמבר  31תשלומי� מצטברי� עד ליו� 
  1,829,936   467,539   407,481   302,861   254,878   150,169   115,692   48,624   33,988   24,402   24,302   סה"כ התחייבויות ביטוחיות

  50,170   2006וכולל שנת תביעות תלויות בגי� שני� עד 
  1,880,106   2016בדצמבר  31ס( כל ההתחייבויות הביטוחיות ליו� 

  
  הסכומי� לעיל מובאי� בערכי� מותאמי� לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכי� ריאליי�.  *) 
  את העתודה לפרמיה שטר� הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות.אומד� התביעות המצטברות בסו- השנה הראשונה כולל   **)

ומהשפעת  ))4)ד)2.ו'2בעיקרו משינויי� בעתודות ביטוח בביטוח כללי (ראה באור הפער בי� הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה שאינה כוללת את הצבירה להערכת התביעות המצטברות נובע   ***)

  .להל�) .א5ב'6)36תקנות ההיוו� (ראה באור 
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  (המש() התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 

  
  
  נתוני� מצטברי� בדבר שנות חיתו� בענ- ביטוח רכב חובה:  . 5ג'
  

  :2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו�   
    

  שנת חיתו� 

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  

  אלפי ש"ח  

  383,037   398,092   421,479   469,173   481,279   468,533   502,900   פרמיות ברוטו
רווח (הפסד) כולל בשייר 

בגי� שנת החיתו� מצטבר 
(*  )32,084(  )15,698(   3,367  )24,972(   61,024   67,480   39,166  

*) כולל יתרות עוד- 
הכנסות על הוצאות 
בשייר שנזקפו בשנת 

ישירות לעודפי�  2015
  �   �   �   )17,851(  4,104   33,272   �   בס(

השפעת ההכנסות 
מהשקעות על הרווח 

הכולל המצטבר בשייר 
  46,580   69,371   54,072   36,365   23,354   12,726   5,442   בגי� שנת החיתו�

  
  

  
  :אחרות ביטוח חבויות ענ-נתוני� מצטברי� בדבר שנות חיתו� ב  . 6ג'

  
  :2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו�     

  
      

  שנת חיתו� 

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  

  אלפי ש"ח  

  229,702   225,304   259,956   283,478   311,939   320,544   297,891   פרמיות ברוטו
רווח (הפסד) כולל בשייר 

בגי� שנת החיתו� מצטבר 
(*  )43,529(  )30,659(  )42,631(  )23,951(  )23,500(  )24,851(   7,826  

*) כולל יתרות עוד- 
הכנסות על הוצאות 
בשייר שנזקפו בשנת 

ישירות לעודפי�  2015
  �   �   �   )2,871(  )27,046(  20,444   �   בס(

השפעת ההכנסות 
מהשקעות על הרווח 

הכולל המצטבר בשייר 
  23,231   23,816   20,016   15,608   14,889   7,577   2,622   בגי� שנת החיתו�

  
  

הרווח (הפסד) המצטבר בגי� שנות החיתו� כולל את הרווח (ההפסד) בגי� פעילות שלא נכללה בחישוב   *)    
  העתודות.

  
  .)4)ד)2.ו'2באור ראה , לעניי� ביטול עוד- הכנסות על הוצאות  **)  
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  (המש() התחייבויות בגי� חוזי ביטוח הכלולי� במגזר ביטוח כללי   �: 17באור 
  

  
  בשייר בענ- ביטוח רכב חובה:כולל הרכב רווח   . 7ג'
  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  �    �    )32,092(  הפסד בגי� שנת חיתו� שוטפת

  )7,231(  )5,776(  �    הפסד כולל בגי� השני� הפתוחות 

  2011  2012  �    שנת חיתו� שהשתחררה בשנת הדיווח

  49,637   62,185   �    רווח כולל בגי� שנת החיתו� שהשתחררה בשנת הדיווח

  10,281   14,645   )58,302(  התאמות בגי� שנות חיתו� קודמות

  16,145   2,613   �    פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות

  68,832   73,667   )90,394(  סה"כ רווח (הפסד) כולל שדווח

  
  .)להל� .א5ב'6)36*) נובע בעיקר כתוצאה מעדכו� תקנות ההיוו� (ראה באור   

  
  

  :אחרות ביטוח חבויות -בשייר בענ(הפסד) כולל הרכב רווח   . 8ג'
  
  

      
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  �    �    )43,259(  הפסד בגי� שנת חיתו� שוטפת

  )29,231(  )19,238(  �    הפסד כולל בגי� השני� הפתוחות 

  2011  2012  �    שנת חיתו� שהשתחררה בשנת הדיווח

  15,057   7,870   �    רווח כולל בגי� שנת החיתו� שהשתחררה בשנת הדיווח

  )21,320(  )2,469(  )29,813(  התאמות בגי� שנות חיתו� קודמות

  )4,857(  )9,995(  �    פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות

  )40,351(  )23,832(  )73,072(  סה"כ הפסד כולל שדווח

  
  

   �  .)להל� .א5ב'6)36(ראה באור *) נובע בעיקר כתוצאה מעדכו� תקנות ההיוו
  

  
  
  
  
  
  



 ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"ממנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
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   גזר ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווחנתוני� נוספי� אודות מ  �: 18באור 
  
  בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תפירוט ההתחייבויו  א.

  
  פוליסות הכוללות מרכיב חסכו� (לרבות   נתוני� ליו�

  פוליסות ללא מרכיב חסכו�  נספחי�) לפי מועד הנפקת הפוליסה  2016בדצמבר,  31 

  סיכו� הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת

  סה"כ  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  1990(*  

  באלפי ש"ח  

  לפי חשיפה ביטוחית:  (א)
  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח:  
  1,148,825   �   �   1,125,628   23,197   �   �   קצבה ללא מקדמי� מובטחי�  
  

  קצבה ע� מקדמי� מובטחי�:
  7,231,783   �   �   �   �   5,502,090   1,729,693    2001עד חודש מאי   
  6,102,136   �   �   4,815,104   3,650   1,283,382   �   2001מחודש יוני   
  1,304,729   �   �   224,680   405,889   312,002   362,158   קצבה בתשלו�  
  6,420,032   �   �   810,065   �   3,744,755   1,865,212   אופציה לקצבה)הוני (ללא   
  675,473   �   �   �   280   340,961   334,232   עתודה משלימה לגמלאות **)  
  1,244,826   50,111   413,534   342,997   �   381,242   56,942   מרכיבי סיכו� אחרי�  

  
  4,348,237   סה"כ בגי� חוזי ביטוח

 
11,564,432   433,016   7,318,474   413,534   50,111   24,127,804  

  
  4,430,840   �   �   4,422,439   1,792   3,302   3,307   התחייבויות בגי� חוזי השקעה

  
  4,351,544   סה"כ בביטוח חיי�

 
11,567,734   434,808  

 
11,740,913   413,534   50,111   28,558,644  

  לפי חשיפה פיננסית:  (ב)
  5,688,884   50,111   382,293   344,975   434,808   208,562   4,268,135   שאינו תלוי תשואה   
  תלוי תשואה  

 83,409  
 

11,359,172   �  
 

11,395,938   31,241   �   22,869,760  

  4,351,544   סה"כ
 

11,567,734   434,808  
 

11,740,913   413,534   50,111   28,558,644  
 

  בעיקר� מבטיחי תשואה וה� מגובי� בעיקר� באגרות חוב מיועדות. �(לרבות הגדלות בגינ�) ה 1990*) המוצרי� שהונפקו עד לשנת       
  

חיי אלפי ש"ח, אשר תיזק- לרווח והפסד לאור(  140,885**) בנוס- לעתודה המשלימה לגמלאות, הכלולה בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח, קיימת הפרשה בס( של 
  )(ד).1)(א)(6(36הפוליסה הנותרי� עד גיל הפרישה. לפירוט נוס- ראה באור 
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  (המש()  נתוני� נוספי� אודות מגזר ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווח  �: 18באור 
  
  (המש()  בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תפירוט ההתחייבויו  א.

  
  פוליסות הכוללות מרכיב חסכו� (לרבות   נתוני� ליו�

  פוליסות ללא מרכיב חסכו�  נספחי�) לפי מועד הנפקת הפוליסה  2015בדצמבר,  31 

  סיכו� הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת

  סה"כ  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  1990(*  

  באלפי ש"ח  

  לפי חשיפה ביטוחית:  (א)
  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח:  
  715,781   �   �   715,781   �   �   �   קצבה ללא מקדמי� מובטחי�  
  

  קצבה ע� מקדמי� מובטחי�:
  6,977,840   �   �   �   �   5,278,874   1,698,966    2001עד חודש מאי   
  5,212,570   �   �   4,023,805   �   1,188,765   �   2001מחודש יוני   
  882,237   �   �   120,754   182,233   291,632   287,618   קצבה בתשלו�  
  6,575,544   �   �   838,651   �   3,827,472   1,909,421   הוני (ללא אופציה לקצבה)  
  595,792   �   336,531   259,261   עתודה משלימה לגמלאות **)  
  1,244,274   47,135   389,272   352,855   �   389,494   65,518   מרכיבי סיכו� אחרי�  

  
  4,220,784   סה"כ בגי� חוזי ביטוח

 
11,312,768   182,233   6,051,846   389,272   47,135   22,204,038  

  
  4,448,948   �   �   4,441,407   1,270   2,355   3,916   התחייבויות בגי� חוזי השקעה

  
  4,224,700   סה"כ בביטוח חיי�

 
11,315,123   183,503  

 
10,493,253   389,272   47,135   26,652,986  

  לפי חשיפה פיננסית:  (ב)
  5,291,001   47,135   357,732   354,206   183,503   205,744   4,142,681   שאינו תלוי תשואה   
  תלוי תשואה  

 82,019  
 

11,109,379   �  
 

10,139,047   31,540   �   21,361,985  

  4,224,700   סה"כ
 

11,315,123   183,503  
 

10,493,253   389,272   47,135   26,652,986  
  

                

  בעיקר� מבטיחי תשואה וה� מגובי� בעיקר� באגרות חוב מיועדות. �(לרבות הגדלות בגינ�) ה 1990*) המוצרי� שהונפקו עד לשנת         
  

אלפי ש"ח, אשר תיזק- לרווח והפסד לאור( חיי  127,911**) בנוס- לעתודה המשלימה לגמלאות, הכלולה בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח, קיימת הפרשה בס( של 
  )(ד).1)(א)(6(36 הפוליסה הנותרי� עד גיל הפרישה. לפירוט נוס- ראה באור 
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  (המש() וחסכו� ארו( טווחנתוני� נוספי� אודות מגזר ביטוח חיי�   �: 18באור 

  

   פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב
  

  פוליסות הכוללות מרכיב חסכו� (לרבות   נתוני� לשנה שהסתיימה
  פוליסות ללא מרכיב חסכו�  נספחי�) לפי מועד הנפקת הפוליסה   2016בדצמבר,  31ביו� 

  סיכו� הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  סה"כ  קבוצתי  פרט  תלוי תשואה  תשואה  2003  )1( 1990
  אלפי ש"ח  

  פרמיות ברוטו:

  57,042   �   �   �   �   32,209   24,833   מסורתי/מעורב
 �  2,095,107   �   �   1,418,187   268,819   377,722   30,379   מרכיב החיסכו

  731,405   30,339   411,893   144,030   �   132,130   13,013   אחר

  2,883,554   30,339   411,893   1,562,217   268,819   542,061   68,225   סה"כ

  278,517   �   �   109,533   12,811   124,537   31,636   )3מרווח פיננסי כולל דמי ניהול (

  3,329,056   16,764   184,648   1,733,315   268,784   835,777   289,768   תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח ברוטו

  129,801   �   �   129,775   )15(  )170(  211   תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי השקעה

  100,144   12,512   37,303   )83,306(  12,102   138,518   )16,985(  רווח (הפסד) מעסקי ביטוח חיי�

  )8,372(  )149(  )645(  )1,149(  )1,256(  )643(  )4,530(  הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח חיי�

  91,772   12,363   36,658   )84,455(  10,846   137,875   )21,515(  ס( כל הרווח (ההפסד) הכולל מעסקי ביטוח חיי�

  תקבולי� בגי� חוזי השקעה שנזקפו
  1,115,580   �   �   1,112,477   1,506   1,594   3   ישירות לעתודות ביטוח  

  193,273   �   64,680   127,280   �   1,185   128   )2עסק חדש ( �פרמיה משונתת בגי� חוזי ביטוח 

  902,476   �   �   629,754   268,819   3,761   142   פרמיה חד פעמית בגי� חוזי ביטוח

  79,680   �   �   79,680   �   �   �   עסק חדש �פרמיה משונתת בגי� חוזי השקעה 

 �  883,429   �   �   881,923   1,506   �   �   חוזי השקעהפרמיה חד פעמית בגי

  396,921   �   �   396,921   �   �   �   העברות לחברה בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה (ד)

  129,888   �   �   86,918   �   41,208   1,762   העברות מהחברה בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה (ד)
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  (המש() גזר ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווחנוספי� אודות מנתוני�   �: 18באור 
  
  (המש() פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  ב.
  

  פוליסות הכוללות מרכיב חסכו� (לרבות   נתוני� לשנה שהסתיימה
  פוליסות ללא מרכיב חסכו�  נספחי�) לפי מועד הנפקת הפוליסה   2015בדצמבר,  31ביו� 

  הנמכר כפוליסה בודדתסיכו�   2004משנת 
  שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  סה"כ  קבוצתי  פרט  תלוי תשואה  תשואה  2003  )1( 1990
  אלפי ש"ח  

  פרמיות ברוטו:

  65,472   �   �   �   �   36,114   29,358   מסורתי/מעורב
 �  1,554,199   �   �   1,147,217   �   375,875   31,107   מרכיב החיסכו

  698,571   28,254   376,587   134,019   �   143,445   16,266   אחר

  2,318,242   28,254   376,587   1,281,236   �   555,433   76,731   סה"כ

  283,378   �   �   99,033   10,671   119,934   53,740   )3מרווח פיננסי כולל דמי ניהול (

  2,674,895   22,396   235,198   1,355,684   2,922   862,195   196,500   תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח ברוטו

  58,094   �   �   58,045   20   6   23   תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי השקעה

  )4,946(  5,439   )38,545(  )45,086(  9,289   )21,271(  85,228   רווח (הפסד) מעסקי ביטוח חיי�

  )43,001(  )605(  )2,571(  )5,357(  )3,334(  )2,770(  )28,364(  חיי�הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח 

  )47,947(  4,834   )41,116(  )50,443(  5,955   )24,041(  56,864   ס( כל הרווח (הפסד) הכולל מעסקי ביטוח חיי�

  תקבולי� בגי� חוזי השקעה שנזקפו
  1,818,997   �   �   1,818,753   )1(  237   8   ישירות לעתודות ביטוח  

  168,682   �   60,420   107,616   �   577   69   )2עסק חדש ( �פרמיה משונתת בגי� חוזי ביטוח 

  425,828   �   �   417,265   �   8,325   238   פרמיה חד פעמית בגי� חוזי ביטוח

  88,345   �   �   88,345   �   �   �   עסק חדש �פרמיה משונתת בגי� חוזי השקעה 

  1,602,461   �   �   1,602,461   �   �   �   השקעהפרמיה חד פעמית בגי� חוזי 

  180,124   �   �   180,124   �   �   �   העברות לחברה בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה (ד)

  79,948   �   �   49,030   �   28,974   1,944   העברות מהחברה בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה (ד)
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  (המש()  אודות מגזר ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווחנתוני� נוספי�   �: 18באור 

  
   (המש() פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  ב.

  
  פוליסות הכוללות מרכיב חסכו� (לרבות   נתוני� לשנה שהסתיימה

  פוליסות ללא מרכיב חסכו�  נספחי�) לפי מועד הנפקת הפוליסה   2014בדצמבר,  31ביו� 
  כפוליסה בודדתסיכו� הנמכר   2004משנת 

  שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 
  סה"כ  קבוצתי  פרט  תלוי תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  אלפי ש"ח  

  פרמיות ברוטו:

  75,550   �   �   �   �   41,342   34,208   מסורתי/מעורב
 �  1,372,966   �   �   989,752   2,947   352,959   27,308   מרכיב החיסכו

  637,806   22,621   361,026   59,011   �   178,519   16,629   אחר

  2,086,322   22,621   361,026   1,048,763   2,947   572,820   78,145   סה"כ

  359,293   �   �   80,967   16,981   164,312   97,033   )3מרווח פיננסי כולל דמי ניהול (

  2,977,697   9,247   132,087   1,267,998   5,634   1,291,081   271,650   תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח ברוטו

  128,819   �   �   128,432   46   246   95   תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי השקעה

  54,281   12,727   40,619   )54,312(  11,179   8,882   35,186   רווח (הפסד) מעסקי ביטוח חיי�

  32,763   428   1,801   4,145   2,643   2,059   21,687   ביטוח חיי�רווח כולל אחר מעסקי 
  87,044   13,155   42,420   )50,167(  13,822   10,941   56,873   ס( כל הרווח (הפסד) הכולל מעסקי ביטוח חיי�

  תקבולי� בגי� חוזי השקעה שנזקפו
  1,629,957   �   �   1,629,209   566   126   56   ישירות לעתודות ביטוח  

  �פרמיה משונתת בגי� חוזי ביטוח 
  176,247   �   51,157   124,241   �   815   34   )2עסק חדש ( 

  223,476   �   �   217,833   2,947   2,509   187   פרמיה חד פעמית בגי� חוזי ביטוח
  �פרמיה משונתת בגי� חוזי השקעה 

  89,611   �   �   89,611   �   �   �   עסק חדש 

 �  1,492,648   �   �   1,492,082   566   �   �   חוזי השקעהפרמיה חד פעמית בגי

  172,395   �   �   172,395   �   �   �   העברות לחברה בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה (ד)

  88,110   �   �   59,041   �   27,660   1,409   העברות מהחברה בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה (ד)
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  (המש()  אודות מגזר ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווחנתוני� נוספי�   �: 18באור 

  
   (המש() פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  ב.
  
  

  הערות:
  (לרבות הגדלות בגינ�) היו בעיקר� מבטיחי תשואה וה� מגובי� בעיקר� באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרי� שהונפקו עד לשנת   )1( 
  הגדלות בפוליסות קיימות אינ� נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגי� עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.  )2( 
   המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.  )3( 

ליסות ע� תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל (לרבות רווח כולל אחר) לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור המרווח הפיננסי בפו
התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות. בחוזי� תלויי תשואה, המרווח הפיננסי הינו ס( דמי 

   שבי� על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח.הניהול הקבועי� והמשתני� המחו
  השורה "תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי השקעה" כוללת רק את סכו� הרווחי� (ההפסדי�) מהשקעות בגי� חוזי השקעה.  )4(
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  (המש() ארו( טווחנתוני� נוספי� אודות מגזר ביטוח חיי� וחסכו�    � :18 באור
  
  מידע אודות תשואה ודמי ניהול בגי� התחייבויות תלויות תשואה  .ג
   

  
  תשואה שנתית 

  ממוצעת 

  שני� 5נומינלית   תשואה שנתית נומינלית ברוטו

  בדצמבר 31דמי ניהול לשנה שהסתיימה ביו�   אחרי דמי  לפני דמי

  2014   2015   2016   ניהול  ניהול  2012  2013  2014  2015  2016

  באלפי ש"ח  באחוזי�

  159,095   115,528   119,826   6.12   7.46   12.39   11.80   6.91   2.90   3.66   קר� י'

  מסלול כללי
  בפוליסות החל 
  58,387   72,856   81,769   6.22   7.46   12.39   11.80   6.91   2.90   3.66   2004משנת  

  27,797   30,583   32,475   אחר

  245,279   218,967   234,070   ס( הכל
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  (המש() נתוני� נוספי� אודות מגזר ביטוח חיי� וחיסכו� ארו( טווח   � :18 באור

  
  מידע אודות העברות כספי�  .ד

  
      

  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביו� 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  העברות לחברה מגופי� אחרי�:

  108,160   66,665   98,219   העברות מחברות ביטוח אחרות

  4,760   12,454   47,163   העברות מקרנות פנסיה

  59,475   101,005   251,539   העברות מקופות גמל

  172,395   180,124   396,921   העברות לחברה ס( הכל

  העברות מהחברה לגופי� אחרי�:

  38,052   19,081   37,254   העברות לחברות ביטוח אחרות

  19,976   22,003   27,299   העברות לקרנות פנסיה

  30,082   38,864   65,335   העברות לקופות גמל

  88,110   79,948   129,888   ס( הכל העברות מהחברה

  84,285   100,176   267,033   העברות נטו

      
      

  
  נתוני� נוספי� אודות מגזר ביטוח בריאות  �: 19באור 

  
  בגי� חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסיתברוטו פירוט ההתחייבויות   א.  

  
הכיסויי� הנתוני� הכלולי� בכל אחד מהטורי� בטבלאות שלהל� הינ� בגי� הפוליסה העיקרית ו    

  המצורפי� אליה. הנוספי�
      

  2016בדצמבר,  31נתוני� ליו� 

  אחר  *)  סיעודי

  סה"כ  זמ� קצר  זמ� ארו(  קבוצתי  פרט

  אלפי ש"ח  

  60,677   �    �    �    60,677   תלוי תשואה

  1,073,170   21,061   402,893   2,095   647,121   אינו תלוי תשואה

  1,133,847   21,061   402,893   2,095   707,798   סה"כ

  
      

  2015בדצמבר,  31נתוני� ליו� 

  אחר  *)  סיעודי

  סה"כ  זמ� קצר  זמ� ארו(  קבוצתי  פרט

  אלפי ש"ח  

  62,164   �    �    �    62,164   תלוי תשואה

  1,022,614   17,752   352,895   1,690   650,277   אינו תלוי תשואה

  1,084,778   17,752   352,895   1,690   712,441   סה"כ

  
  

(אשתקד  הוצאות רפואיותהינו בביטוח בריאות אחר לזמ� ארו( הכלול המהותי ביותר  כיסויה  *) 
  .)זהה �  אשתקדדמי מחלה (לזמ� קצר הינו וזהה)  �
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  (המש() בריאותביטוח נתוני� נוספי� אודות מגזר    � :19 באור

  
  בגי� חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחיתברוטו פירוט ההתחייבויות   ב.  

  
      

  2016בדצמבר,  31נתוני� ליו� 

  אחר  *)  סיעודי

  סה"כ  זמ� קצר  זמ� ארו(  קבוצתי  פרט

  אלפי ש"ח  

  75,103   �    �    1,204   73,899   קצבה בתשלו�

  1,058,744   21,061   402,893   891   633,899   מרכיבי סיכו� אחרי�

  1,133,847   21,061   402,893   2,095   707,798   סה"כ

  
      

  
      

  2015בדצמבר,  31נתוני� ליו� 

  אחר  *)  סיעודי

  סה"כ  זמ� קצר  זמ� ארו(  קבוצתי  פרט

  אלפי ש"ח  

  63,589   �    �    826   62,763   קצבה בתשלו�

  1,021,189   17,752   352,895   864   649,678   מרכיבי סיכו� אחרי�

  1,084,778   17,752   352,895   1,690   712,441   סה"כ

  
      

הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לזמ� ארו( הינו הוצאות רפואיות (אשתקד   *) 
  ).זהה � זהה) ולזמ� קצר הינו דמי מחלה (אשתקד  �

  
  

  פירוט התוצאות לפי פוליסות  ג.  
  

      
  2016בדצמבר,  31נתוני� לשנה שהסתיימה ביו� 

  אחר    סיעודי

  סה"כ  זמ� קצר  זמ� ארו(  קבוצתי  פרט

  אלפי ש"ח  

  629,520   *) 62,222   *) 492,143   976   74,179   פרמיות ברוטו

תשלומי� ושינוי 
בהתחייבויות בגי� חוזי 

  358,765   48,127   287,211   940   22,487   ביטוח ברוטו

רווח (הפסד) מעסקי ביטוח 
  14,529   )1,860(  19,876   44   )3,531(  בריאות

רווח (הפסד) כולל אחר 
  )620(  69   )441(  )5(  )243(  מעסקי ביטוח בריאות

ס( כל הרווח (ההפסד) 
  13,909   )1,791(  19,435   39   )3,774(  הכולל מעסקי ביטוח בריאות

  75,542   �    72,396   �    3,146   עסק חדש � פרמיה משונתת 

    
  

 58,579אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בס(  433,564פרמיות פרט בס( של לזמ� ארו(  ,מתו( זה  *) 
  אלפי ש"ח ולזמ� קצר כל הפרמיות הינ� פרמיות פרט.

ולז"ק הינו    הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות  **)
 עובדי� זרי� .
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  (המש() בריאותביטוח נתוני� נוספי� אודות מגזר    � :19 באור

  
  (המש() פירוט התוצאות לפי פוליסות  ג.

  
      

  2015בדצמבר,  31נתוני� לשנה שהסתיימה ביו� 

  אחר    סיעודי

  סה"כ  זמ� קצר  זמ� ארו(  קבוצתי  פרט

  אלפי ש"ח  

  556,806   *) 63,563   *) 419,635   1,009   72,599   פרמיות ברוטו

תשלומי� ושינוי 
 �חוזי בהתחייבויות בגי

  296,880   45,702   288,824   981   )38,627(  ביטוח ברוטו

רווח (הפסד) מעסקי ביטוח 
  29,054   1,265   17,767   )27(  10,049   בריאות

הפסד כולל אחר מעסקי 
  )9,206(  )24(  )1,969(  )12(  )7,201(  ביטוח בריאות

ס( כל הרווח (ההפסד) 
  19,848   1,241   15,798   )39(  2,848   הכולל מעסקי ביטוח בריאות

  72,458   �    68,654   �    3,804   עסק חדש � פרמיה משונתת 

  
      

 38,769אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בס(  380,866מתו( זה, לזמ� ארו( פרמיות פרט בס( של   *) 
  אלפי ש"ח ולזמ� קצר כל הפרמיות הינ� פרמיות פרט.

  
  

      
  2014בדצמבר,  31נתוני� לשנה שהסתיימה ביו� 

  אחר    סיעודי

  סה"כ  זמ� קצר  זמ� ארו(  קבוצתי  פרט

  אלפי ש"ח  

  531,973   *) 73,828   *) 386,451   960   70,734   פרמיות ברוטו

תשלומי� ושינוי 
בהתחייבויות בגי� חוזי 

  512,973    73,837    218,629   )598(  221,105   ביטוח ברוטו

רווח (הפסד) מעסקי ביטוח 
  5,588   )535(  3,108   1,475   1,540   בריאות

רווח (הפסד) כולל אחר 
  7,187   )91(  2,313   9   4,956   מעסקי ביטוח בריאות

ס( כל הרווח (ההפסד) 
  12,775   )626(  5,421   1,484   6,496   הכולל מעסקי ביטוח בריאות

  73,240   �    68,293   �    4,947   עסק חדש � פרמיה משונתת 

  
  

 44,919אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בס(  341,532מתו( זה, לזמ� ארו( פרמיות פרט בס( של   *) 
  אלפי ש"ח ולזמ� קצר כל הפרמיות הינ� פרמיות פרט.
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  ביטוח בריאותחוזי ו חוזי השקעה ,תנועה בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח חיי�  �: 20באור 

  

  נכסי ביטוח

�  ביטוח  ארו( טווח (*) ביטוח חיי� וחסכו
משנה 
  בביטוח

  בריאות  בריאות  סה"כ  חוזי השקעה  חוזי ביטוח

  אלפי ש"ח  

  514,654  1,084,699  24,196,143  3,370,444  20,825,699  2015בינואר,  1יתרה ליו� 
ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי 

  844  7,800  345,253  16,739  328,514  )1השקעה (
שנזקפו גידול בגי� פרמיות 

  )978(  39,807  3,926,717  1,859,749  2,066,968  )2להתחייבויות (
  �  �  )218,967(  )40,752(  )178,215(  קיטו� בגי� דמי ניהול מצבירה

קיטו� בגי� תביעות, פדיונות ותו� 
  �  �  )1,770,361(  )753,184(  )1,017,177(  תקופה 

  )87,705(  )101,898(  178,135  �  178,135  )4שינויי� בגי� שינוי בהנחות (
  �  �  �  )4,048(  4,048  סיווג מחדש של מגזרי פעילות

  57,050  54,370  )73,158(  �  )73,158(  )3שינויי� אחרי� (

  483,865  1,084,778  26,583,762  4,448,948  22,134,814  2015בדצמבר,  31יתרה ליו� 
ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי 

  1,023  11,211  646,302  86,893  559,409  )1השקעה (
גידול בגי� פרמיות שנזקפו 

  )236(  42,135  3,762,998  1,157,707  2,605,291  )2להתחייבויות (
  �  �  )234,070(  )42,127(  )191,943(  קיטו� בגי� דמי ניהול מצבירה

קיטו� בגי� תביעות, פדיונות ותו� 
  �  �  )2,281,482(  )1,226,561(  )1,054,921(  תקופה 

 �  )17,584(  19,172  62,805  �  62,805  )4שינוי בהנחות (שינויי� בגי
  �  �  �  5,980  )5,980(  סיווג מחדש של תוכניות השקעה

  )7,406(  )23,449(  )50,278(  �  )50,278(  )3שינויי� אחרי� (

  459,662   1,133,847  28,490,037  4,430,840  24,059,197  2016בדצמבר,  31יתרה ליו� 

  
  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  (*) הרכב (ברוטו):

  5,284,737   5,683,187   חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינ� תלויי תשואה    

  21,299,025   22,806,850   חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה    

 28,490,037   26,583,762  
  
לל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגי� וכסעי- זה  �  ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעות .1

ספת ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגי� הפרמיות לחסכו� בלבד ובתלתחילת השנה, היתרה 
   שנרשמו בתקופת הדוח.

  
 .פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה � להתחייבויותגידול בגי� פרמיות שנזקפו  .2

, בניכוי דמי ניהול הפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכו� וחלק מהפרמיה במוצרי� בעלי פרמיה קבועה
  הנגבי� בשיעור מהפרמיה.

  
, IBNRשינויי� בעתודה בגי� תביעות תלויות, רזרבה לתביעות עיתיות, הסעי- כולל  � שינויי� אחרי� .3

ג�  בנוס- הסעי- כולל. ה הקודמת)ההנחות שהיו בשימוש בסו- השנ פי�על( קצבאות בתשלו� וכדומה
הפרשי הצמדה  ,"ריביתאת השפעת הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעי- 

ועל פרמיות שאינ�  כגו�: ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות ורווחי השקעות",
�  .חסכו

  
  להל�. )2)א'(6(36הביטוחיות, ראה באור לעניי� ההנחות העיקריות המשמשות בחישוב ההתחייבויות   .4
  

פוליסות שהונפקו ובוטלו לאינה כוללת התייחסות וחוזי השקעה התנועה בהתחייבות בגי� חוזי ביטוח   
  בשנת הדוח.
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  מסי� על ההכנסה  �: 21באור 

  
  חוקי המס החלי� על חברות הקבוצה  א.

  
    כללי  .1
  

על הכנסות החברה וכל יתר החברות בקבוצה חל מס חברות בהתא� לפקודת מס הכנסה 
"מוסד �הפקודה). בנוס-, על הכנסות החברה, המסווגת כ �(להל�  1961�(נוסח חדש), התשכ"א

  , חלי� מס רווח ומס שכר. 1975� כספי" כהגדרתו בחוק מע"מ התשל"ו
  
  1985�היה), התשמ"מס הכנסה (תיאומי� בשל אינפלצ חוק  .2
  

מס הכנסה (תיאומי� בשל  , חוק2007, עד לתו� שנת החברות המוחזקות חלועל החברה 
רכי מס כשה� ונמדדו התוצאות לצ, חוקהפי �על .החוק) � (להל�  1985� האינפלציה), התשמ"
  במדד. מותאמות לשינויי�

  
התקבל בכנסת תיקו� לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומי�  2008בחודש פברואר 

לא יחולו עוד הוראות החוק, למעט הוראות  2008, ומשנת המס 2007תסתיי� בשנת המס 
, נמדדות התוצאות לצורכי 2008המעבר שמטרת� למנוע עיוותי� בחישובי המס. החל משנת 

 31מסוימי� בגי� שינויי� במדד בתקופה שעד ליו�  מס בערכי� נומינליי� למעט תיאומי�
התוספת והניכוי בשל תיאו� . התיקו� לחוק כולל בי� היתר את ביטול 2007בדצמבר, 

  .2007אינפלציה והניכוי הנוס- בשל פחת לנכסי� בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
        

  
  הסדרי מס ייחודי� לענ- הביטוח  .3
  

  הסכ� ע� שלטונות המס   )א
  

הסכ�  �(להל�  לבי� שלטונות המס קיי� הסכ�בישראל י� התאחדות חברות הביטוח ב
ההפרשה למס  .לענ- תהמס) המתחדש ומתעדכ� מדי שנה, המסדיר סוגיות מס ייחודיו

. ההפרשה בדוחות 2012נערכה על בסיס ההסכ� לשנת  2014 תבדוחות הכספיי� לשנ
, 2016שנחת� בחודש פברואר מבוססת על הסכ�  2016 �ו 2015 י�הכספיי� לשנ

בי� היתר  י�מתייחסהאמורי�  מי�ההסכ .2020עד  2013בהתייחס לשנות המס 
  לנושאי� הבאי�:

  
הוצאות ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי  � )DACהוצאות רכישה נדחות (  •

בניכוי לצורכי מס  נהותרת ,2014בגי� שנות חיתו� עד וכולל ביטוח חיי� 
על  2020עד  2015ובגי� שנות חיתו�  בחלקי� שווי� בפריסה על פני ארבע שני�

הוצאות כאמור המתייחסות לחוזי ביטוח חיי� שבוטלו, תותרנה . פני עשר שני�
  בניכוי בשנת הביטול.

  
על פני לצרכי מס הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופחתות   

  .דוחות הכספיי�שני�, בדומה לשיעור ההפחתה ב ששתקופה של 

  

להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתי�  � ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות  •
ולהכנסות הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח ("הכנסות מועדפות") 
יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות 
חייבות במס מלא, בהתא� לשיעור הייחוס. שיעור הייחוס שנקבע בהסכ� תלוי 

  כנסות המועדפות. במקור הכספי� המניבי� את הה
  
•   �מיסוי הכנסות מנכסי� המוחזקי� כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות אופ

  תשואה.
  
יבוצע תיאו� חלקי של ההפרשה  � הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב תביעות  •

להוצאות עקיפות ליישוב תביעות בתחו� ביטוח כללי ובריאות, בגי� שנת 
. בנוס-, החל משנת 2014 �ו 2013מס בשני� . הסכו� יוכר לצורכי 2012חיתו� 

, יתוא� חלק מהגידול בהפרשה והסכו� שיתוא� יוכר 2020עד שנת  2013
  לצורכי מס במש( שלוש שנות המס העוקבות. 
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  (המש() חוקי המס החלי� על חברות הקבוצה  א.
  

  (המש() הסדרי מס ייחודי� לענ- הביטוח  .3
  

   המס החל על ביטול העתודה לסיכוני� יוצאי� מ� הכלל בביטוח חיי�   )ב
  

בחוק ההסדרי� במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות 
נקבעו כללי� לגבי  2007, בינואר 11מיו�  2007�התשס"ז ,)2007הכלכלית לשנת הכספי� 

י� מ� הכלל בביטוח חיי� שנכללה בדוחות המס החל על ביטול העתודה לסיכוני� יוצא
. על פי הכללי�, חלק העתודה המחושב בגובה 2006 ,בדצמבר 31הכספיי� עד ליו� 

מסכו� הביטוח בסיכו�, בשייר עצמי, הקיי� בביטוח חיי� ואשר בגינו הוגדרה  0.17%
דרישת הו�, יהיה פטור ממס. בהסכ� המיסוי הענפי צוי� כי בבסיס הפטור עומדת 

ישת ההו�, שבאה לידי ביטוי כאמור לעיל, ובמידה ותתבטל או תקט� דרישת ההו� דר
 .�  ידונו הצדדי� בהשלכות המס הנובעות מכ(, ככל שישנ

  
מסכו� הביטוח  0.17% היוותהיתרת העתודה הקיימת בחברה  2006בדצמבר,  31ליו� 

  בסיכו� בשייר העצמי.
  
  הקבוצהשיעורי המס החלי� על ההכנסות של חברות   ב.

    
את עיקר פעילות  ה, המהווובכלל� החברהוסדות כספיי� מהמס הסטטוטורי החל על  .1

  מס רווח. ממורכב ממס חברות ו, הקבוצה
  

פורס� צו מס ער( מוס- (שיעור המס על מלכ"רי� ומוסדות כספיי�)  2015בחודש נובמבר   .2
, אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיי� יעמוד על 2015 � (תיקו�), התשע"ו

 17%ואיל( ומס הרווח יעמוד על  2015מהשכר ששול� בעד עבודה בחודש אוקטובר  17%
תחול לגבי החלק היחסי מהרווח  2015מהרווח שהופק. ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס 

 בשנה זו. 
  
 מס שיעור הפחתת) (216' מס( הכנסה מס פקודת לתיקו� החוק אושר 2016 ינוארחודש ב  .3

, 25%�ל 26.5%� מ החברות מס שיעור הפחתתקבע, בי� היתר,  אשר, 2016� ו"התשע), חברות
שיעור המס הכולל שיחול על  ,בהתא� לתיקו� האמור. 2016בינואר,  1וזאת בתחולה מיו� 

 . 35.90%יעמוד על  2016 החל משנת מוסדות כספיי�, ובכלל זה החברה, 
  

השפעת התיקו� האמור הינה קיטו� בהתחייבויות בגי� מסי� נדחי� וגידול ברווח כולל אחר 
אלפי ש"ח נזק- לסעי-  2,515 �אלפי ש"ח. מתו( הסכו� האמור, ס( של כ 3,821 � בס( של כ

  אלפי ש"ח נזק- לרווח כולל אחר. 1,306 �מסי� על ההכנסה בדוח רווח והפסד וס( של כ
  
 המדיניות ליישו� חקיקה (תיקוני הכלכלית ההתייעלות חוק אושר, 2016 דצמבר בחודש  .4

 בינואר 1 ביו� לתוקפו יכנס אשר ,2016�ז"התשע ),2018 �ו 2017 התקציב לשנות הכלכלית
חודש מ החל 24% �ל 25% �מ חברות מסשיעור  הורדת אושרה, בי� היתר,, זאת במסגרת. 2017
בהתא� לתיקו� האמור שיעור המס הכולל  .ואיל( 2018 ינוארחודש מ 23% �ול 2017 ינואר

והחל מינואר  35.04%יעמוד על  2017 בשנת שיחול על מוסדות כספיי�, ובכלל זה החברה, 
 . 34.19%על  2018

  
השפעת התיקו� האמור, כפי שנרשמה בדוחות החברה, הינה קיטו� בהתחייבויות בגי� מסי� 

הוצאת מס אלפי ש"ח. מתו( הסכו� האמור,  4,151 �וח כולל אחר בס( של כנדחי� וגידול ברו
ס( הטבת מס בלסעי- מסי� על ההכנסה בדוח רווח והפסד ו פהאלפי ש"ח נזק 582 �ס( של כב

  לרווח כולל אחר. פהאלפי ש"ח נזק 4,733 �של כ
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  (המש() ההכנסות של חברות הקבוצה שיעורי המס החלי� על  ב.
  

בעקבות  הל� שיעורי המס הסטטוטוריי� החלי� על מוסדות כספיי� ובכלל� החברהל  .5  
  :י�האמור �ייהשינו

       

    
שעור מס 

   חברות
שעור מס 

    רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיי�

  %    שנה
             

2014   26.5  18.00  37.71 
2015   26.5  17.75 (* 37.58  (** 
2016    25.0   17.00  35.90  
2017   24.0   17.00  35.04  
2018   23.0   17.00  34.19  

  
        

  משוקלל.מס שיעור   *) 
  ערב פרסו� התיקו�. 37.71%**) לעומת שיעור מס של 

  
  

  שומות מס  ג.
    

לפי מיטב לחברה הוצאו שומות מס . 2011 לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס
. החברה חולקת על טענות שלטונות המס והגישה השגה על שומה זו. 2012השפיטה בגי� שנת המס  

  להערכת החברה לא נדרשת הפרשה נוספת מעבר לזו שנכללה בדוחות הכספיי�.
        ....נחשבות כסופיות 2012לשנות המס עד וכולל  אחרותמאוחדות חברות השומות של 

    
  מס והפרשי� זמניי� אחרי�הפסדי� מועברי� לצורכי   ד.

  
 2016בדצמבר,  31ליו� מסתכמי� ולצורכי מס המועברי� לשני� הבאות עסקיי� הפסדי� לחברה 

 . בגי� יתרות אלה ובגי�אלפי ש"ח) 196,462 � 2015 בדצמבר, 31ליו� ( אלפי ש"ח 354,565 � לס( של כ
בסעי-  כמפורטנרשמו בדוחות הכספיי� נכסי מסי� נדחי�  ,הפרשי� זמניי� אחרי� הניתני� לניכוי

   להל�. 'ט
  
   החלטת מיסוי  ה.
  

נחתמה החלטת מיסוי, אשר על פיה אושר המיזוג לצרכי מס של החברה  2012בחודש פברואר 
הבנק) לתו(  � הבנק לפיתוח התעשייה בע"מ) (להל�  �לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ (לשעבר 

. כמו כ�, הותרו לחברה הפסדי� צבורי� לצרכי מס של הבנק בס( 2011באפריל,  1החברה החל מיו� 
  ח לפקודת מס הכנסה.103מיליוני ש"ח וזאת בהתא� לסעי-  344 �כ

  
  
  רווח והפסד ותמסי� על ההכנסה הכלולי� בדוח  .ו

  
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  11,991   8,490   3,869   מסי� שוטפי�

  מסי� נדחי� המתייחסי� ליצירה והיפו( של
 �  26,872   6,002   )29,717(  הפרשי� זמניי�, ראה ג� סעי- ט' להל

  )387(  )1,759(  )532(  הטבת מס בגי� שני� קודמות (שוטפי� ונדחי�)

  התאמת יתרות המסי� הנדחי� בעקבות
  �    )1,684(  )1,933(  שינוי בשיעורי המס 

)28,313(   11,049   38,476  
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  כולל אחר(הפסד) המתייחסי� לסעיפי רווח (הטבת מס) מסי� על ההכנסה   .ז
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  15,549  )38,028(  11,349  נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה

  3,000  2,738  1,110  רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה מוגדרת

התאמות הנובעות מתרגו� דוחות כספיי� של 
  8,018  )1,384(  )2,764(  פעילות חו0

  �  �  35,261  הערכה מחדש רכוש קבוע

הערכה מחדש בגי� בנייני משרד שייעוד� שונה 
  �  396  �  לנדל"� להשקעה

  בעקבותהתאמת יתרות המסי� הנדחי� 
  �  )1,622(  )6,039(  שינוי בשיעורי המס 

38,917  )37,900(  26,567  

 

  לסעיפי הו� תהמתייחס הטבת מס  ח.
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

של שינויי�  2015בדצמבר,  31השפעה מצטברת ליו� 
(ראה באור בהערכת נכסי� והתחייבויות בביטוח כללי 

  �    31,610   �    ))4)ד)2.ו'2
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  מסי� נדחי�  .ט
  

  ההרכב:  
  

  הוצאות

  רכוש  רכישה

  הפרשות  קבוע   הפסדי�  נדחות

  הטבות   לחובות  מכשירי�  ונדל"�  לצרכי  בביטוח

  סה"כ  אחרי�  לעובדי�  מסופקי�  פיננסי�  להשקעה  מס  חיי�

  אלפי ש"ח

  מס נדחה ליו�  יתרת נכס (התחייבות)
  )184,117(  )20,322(  25,678  32,345  )72,416(  )32,397(  43,191  )160,196(  2015בינואר  1 

  )6,002(  )4,552(  1,491  1,922  1,837  )5,179(  )1,262(  )259(  לרווח והפסד  שינויי� אשר נזקפו

  לרווח הכולל ולהו� שינויי� אשר נזקפו
�  9,560  )396(  38,027  �  )2,738(  1,384  45,837  

  3,306  516  )359(  )455(  1,019  332  �  2,253  השפעת השינוי בשיעורי המס

  מס נדחה ליו� יתרת נכס (התחייבות)
  )140,976(  )22,974(  24,072  33,812  )31,533(  )37,640(  51,489  )158,202(  2015בדצמבר  31 

  29,717  1,128  4,125  1,202  )4,357(  )10,416(  30,635  7,399  לרווח והפסד שינויי� אשר נזקפו

  

  )44,956(  2,764  )1,110(  �  )11,349(  )35,261(  �  �  לרווח הכולל ולהו� שינויי� אשר נזקפו

  

  9,997  �  �  �  �  �  9,997  �   שינוי מול נכסי מסי� שוטפי�

  7,973  54  )1,918(  )2,776(  2,858  7,379  )9,828(  12,204  השינוי בשיעורי המסהשפעת 

  מס נדחה ליו� יתרת נכס (התחייבות)
  )138,245(  )19,028(  25,169  32,238  )44,381(  )75,938(  82,294  )138,599(  2016בדצמבר  31 

  
    



 ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"ממנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�    באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

 114

  
    
  (המש() מסי� על ההכנסה  �: 21באור 

  
  (המש() מסי� נדחי�  .ט
  

  ההרכב: (המש()  
  

  כדלקמ�: על המצב הכספי ות המאוחדי�דוחהמסי� הנדחי� מוצגי� ב  
  

  בדצמבר 31 

2016  2015  

  אלפי ש"ח

  176   117   נכסי מסי� נדחי�

  )141,152(  )138,362(  התחייבויות בגי� מסי� נדחי�

)138,245(  )140,976(  

  
  
  טיתאורמס   .י

  
   � וההוצאות, הרווחי� וההפסדי� בי� סכו� המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תמובאלהל

מסי� על ההכנסה , לבי� סכו� שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  י�היו מתחייבבדוח רווח והפסד 
   :שנזק- בדוח רווח והפסד

  
  לשנה שהסתיימה ליו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  109,111   57,037   )69,036(  (הפסד) לפני מסי� על ההכנסהרווח 

  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיי�
  37.71%   37.58%   35.90%   (ראה סעי- ב' לעיל)  

  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל
  40,148   18,910   )27,104(  הפחתה בגי� אי החלת מס רווח על חברות שאינ� מוסד כספי 

  עלייה (ירידה) במסי� על ההכנסה הנובעת מהגורמי� הבאי�:
  1,516   1,114   1,064   הוצאות שאינ� מותרות בניכוי לצורכי מס

  )3,164(  )5,288(  )17,122(  הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדי�
  )67(  )28(  )592(  הפרשי� בבסיס המדידה 
 �  �    )1,684(  )1,933(  שינויי חקיקהעדכו� מסי� נדחי� בגי

עדכוני� שוטפי� של יתרות מסי� נדחי� בגי� שינויי� בשיעורי 
  �    )22(  2,352   המס

  �    �    14,199   אי החלת מס רווח על הפסדי�
  )387(  )1,759(  )532(  מסי� בגי� שני� קודמות (שוטפי� ונדחי�)

  430   )194(  1,356   אחרי�

  38,476   11,049   )28,313(  מס)מסי� על ההכנסה (הטבת 

  35.26%   19.37%   41.01%   שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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  בשל הטבות לעובדי�התחייבויות נכסי� ו  �: 22באור 

  
הטבות לעובדי� כוללות הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיו� העסקה, הטבות אחרות לטווח ארו( 

.�  והטבות בגי� פיטורי
  

  סיו� העסקההטבות לאחר 
  

ה לשל� פיצויי� לעובד בעת פיטורי� או קבוצדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורי� בישראל מחייבי� את ה
כמתואר לחוק פיצויי פיטורי�  14פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת, לפי סעי- 

  בשל כ( מטופלות כהטבות לאחר סיו� העסקה. קבוצהלהל�. התחייבויות ה
הסכ� העסקה בתוק- ומבוסס על משכורת  פי� עלבשל הטבות לעובדי� מתבצע  קבוצהישוב התחייבות הח

  את הזכות לקבלת הפיצויי�. י�אשר יוצרותקופת העסקתו העובד 
  

הטבה להפקדות המסווגות כתוכנית  ידי� עלההטבות לעובדי� לאחר סיו� העסקה, ממומנות, בדר( כלל, 
  גדרת כמפורט להל�: מוגדרת או כתוכנית הפקדה מו

  
  תוכניות להפקדה מוגדרת  .1
  

פיו �, על1963�ג"לחוק פיצויי פיטורי�, התשכ 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויי�, חלי� תנאי סעי-   
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל 
 �התחייבות נוספת לעובדי�, בגינ� הופקדו הסכומי� כאמור לעיל. הפקדות אלו וכ� הפקדות בגי

  תגמולי� מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת. 
  

    
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  23,779   26,205   28,219   הוצאות בגי� תוכניות להפקדה מוגדרת

  
      

  
  
  הטבה מוגדרתלת ותוכני  .2
  

הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, להפקדות בתוכניות  ידי�עלהחלק של תשלומי הפיצויי� שאינו מכוסה 
ובגינה ת התחייבות בגי� הטבות עובדי� מוכרהטבה מוגדרת לפיה להקבוצה כתוכנית  ידי�עלמטופל 

  מפקידה הקבוצה סכומי� בקופות מרכזיות לפיצויי� ובפוליסות ביטוח מתאימות.
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  (המש() בשל הטבות לעובדי�התחייבויות נכסי� ו  �: 22באור 
  

  (המש() הטבות לאחר סיו� העסקה
  

  (המש() תוכניות להטבה מוגדרת  .2
  

  שינויי� בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוג� של נכסי תוכנית  א)     
  

  2016שנת       
  

          

  רווח (הפסד) בגי� מדידה מחדש ברווח כולל אחר  הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

  תשואה 

  על נכסי

  רווח   רווח   תוכנית

  סה"כ  (הפסד)  אקטוארי  למעט   סה"כ

  יתרה   הפקדות  השפעה  אקטוארי  בגי�  סכומי�  הוצאות  יתרה 

  31ליו�    שהופקדו  על רווח   בגי�  שינויי�  שהוכרו   שנזקפו  הוצאות  עלות  1ליו�  

  בדצמבר  על ידי   כולל   סטיות  בהנחות  בהוצאות   תשלומי�  לרווח או  ריבית  שירות  בינואר

  2016  המעביד  אחר  בניסיו�  הפיננסיות  ריבית נטו  מהתוכנית  הפסד  נטו  שוט-  2016

  אלפי ש"ח  

  154,893   �   4,315   1,178   3,137   �   )6,696(   19,594   5,465   14,129   146,310   התחייבות להטבה מוגדרת

  32,911   3,456   )1,222(   )42(   )4(   )1,176(   )3,241(   1,179   1,179   �   32,739   שווי הוג� של נכסי תוכנית
 �התחייבות (נכס) נטו בגי

  121,982   )3,456(   3,093   1,136   3,133   )1,176(   )3,455(   18,415   4,286   14,129   113,571   הטבה מוגדרת
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  (המש() בשל הטבות לעובדי�התחייבויות נכסי� ו  �: 22באור 
  

  (המש() הטבות לאחר סיו� העסקה
  

  (המש() להטבה מוגדרת תוכניות  .2
  

  (המש() שינויי� בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוג� של נכסי תוכנית  א)     
  

  2015שנת       
  

          

  רווח (הפסד) בגי� מדידה מחדש ברווח כולל אחר  הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

  תשואה 

  על נכסי

  רווח   רווח   תוכנית

  סה"כ  (הפסד)  אקטוארי  למעט   סה"כ

  יתרה   הפקדות  השפעה  אקטוארי  בגי�  סכומי�  הוצאות  יתרה 

  31ליו�    שהופקדו  על רווח   בגי�  שינויי�  שהוכרו   שנזקפו  הוצאות  עלות  1ליו�  

  בדצמבר  על ידי   כולל   סטיות  בהנחות  בהוצאות   תשלומי�  לרווח או  ריבית  שירות  בינואר

  2015  המעביד  אחר  בניסיו�  הפיננסיות  ריבית נטו  מהתוכנית  הפסד  נטו  שוט-  2015

  אלפי ש"ח  

  146,310   �   9,083   6,070   3,013   �   )12,754(   14,209   5,618   8,591   153,938   התחייבות להטבה מוגדרת

  32,739   3,856   )1,908(   )464(   )284(   )1,160(   )1,853(   1,162   1,162   �   31,482   שווי הוג� של נכסי תוכנית
 �התחייבות (נכס) נטו בגי

  113,571   )3,856(   7,175   5,606   2,729   )1,160(   )10,901(   13,047   4,456   8,591   122,456   הטבה מוגדרת
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  (המש() בשל הטבות לעובדי�התחייבויות נכסי� ו  �: 22באור 

  
  (המש() לאחר סיו� העסקההטבות 

  
  (המש() תוכניות להטבה מוגדרת  .2
      
  ההנחות העיקריות בגי� תוכנית להטבה מוגדרת  ) ב    

  
  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

%  

(* �  4.1   4.0   שיעור ההיוו

  4.2   3.9   שיעור עליית שכר צפויה

  
      
  צמודות מדד באיכות גבוהה. *) שיעור ההיוו� מבוסס על אגרות חוב קונצרניות    

  
  סכומי�, עיתוי ואי וודאיות של תזרימי מזומני� עתידיי�  )ג    

  
להל� שינויי� אפשריי� הנחשבי� לסבירי� לסו- תקופת הדיווח, לכל הנחה אקטוארית   

  בהנחה שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי:

השינוי במחויבות להטבה 
  מוגדרת

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח

מבח� רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפויה 
  מעבר להנחות האקטואריות

  השינוי כתוצאה מ:

  11,718   10,524   1%עליית שכר בשיעור של 

  )8,667(  )7,753(  1%ירידת שכר בשיעור של 

מבח� רגישות לשינוי שיעור ההיוו� של 
ונכסי התכנית מעבר להנחות התחייבות 

  האקטואריות

  השינוי כתוצאה מ:

  )9,060(  )8,408(  1%עליית שיעור ההיוו� של 

  11,960   11,214   1%ירידת שיעור ההיוו� של 
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  זכאי� ויתרות זכות   �: 23באור 

  

  בדצמבר 31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח  

  88,553   74,932   והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורתעובדי� 

  24,271   20,379   הוצאות לשל� 

  102,843   89,377   ספקי� ונותני שירותי�

  19,236   13,575   מוסדות ורשויות ממשלתיות

  11,380   21,493   חברות קשורות

  38,924   37,846   הוצאות רכישה נדחות בגי� ביטוח משנה

  ותווכני ביטוח:חברות ביטוח 

  347,312   345,318   פקדונות של מבטחי משנה

  107,397   105,958   חשבונות אחרי�

  454,709   451,276   ס( כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח

  246,219   238,044   סוכני ביטוח

  212,558   212,583   מבוטחי� ועמיתי�

  12,459   12,482   הפרשה להשתתפות מבוטחי� ברווחי�

  196,951   54,981   . להל�)4.ג.38פרמיה מראש (ראה באור 

  6,668   35,129   זכאי� בגי� עיסקאות פיננסיות

  12,099   12,564   אחרי� 

  1,426,870   1,274,660   ס( הכל זכאי� ויתרות זכות

  
  ').ה)(2(36באור במסגרת הצמדה ראה פירוט הנכסי� וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי 
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   התחייבויות פיננסיות   � :24אור ב
  

באור זה מספק מידע בדבר התנאי� החוזיי� של התחייבויות פיננסיות. מידע נוס- בדבר החשיפה של 
  .ניהול סיכוני�בדבר  36נית� בבאור הקבוצה לסיכוני ריבית, מטבע חו0 ונזילות, 

  

  פרוט התחייבויות פיננסיות  .א
  

  בדצמבר 31

2016  2015  2016  2015  

  שווי הוג�  **)  ער( בספרי�

  אלפי ש"ח 

התחייבויות פיננסיות המוצגות   .1
  בעלות מופחתת:

  

  1,125,040   1,164,866   1,021,769   1,076,860   כתבי התחייבות נדחי� *)  

  304,167   301,426   275,663   274,582   שטרי הו� שהונפקו לחברה הא�  

  9,172   6,293   3,913   2,698   פיקדו� צובר ריבית   

   1,354,140   1,301,345   1,472,586   1,438,379  

התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי   .2
  הוג� דר( רווח והפסד:

  44,526   21,840   44,526   21,840   נגזרי�   

  1,482,905   1,494,426   1,345,871   1,375,980   ס( התחייבויות פיננסיות  

  מזה כתבי התחייבות נדחי�  *)
  1,027,790   1,068,488   919,396   975,369   המהווי� הו� משני והו� שלישוני 

  
  

אביב מבוסס על מחיר� בבורסה � השווי ההוג� של תעודות ההתחייבות הנסחרות בבורסה בתל  **)
, תו( DCFלתארי( הדיווח. השווי ההוג� של תעודות ההתחייבות שאינ� נסחרות נקבע במודל 
  שימוש בשיעור ההיוו� המשק- את שיעור הריבית של המנפיק לתו� תקופת הדיווח. 
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  (המש() התחייבויות פיננסיות  �: 24באור 

  
  התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת.  ב  

  
  פרטי� נוספי� )1

  תדירות 
  זכות  מועדי  מועדי  תשלו�  שווי הוג�   ער( בספרי�   ריבית   הו� לפי  דירוג החוב  סכו� 

  לפידיו�  תשלו�  תשלו�  קר�  בדצמבר 31  שנתית  תקנות  תנאי  והחברה  גור�   הלוואה   מועד
  הערות  מוקד�  הריבית  הקר�  וריבית  2015  2016  2015  2016  קבועה  הפיקוח  סחירות  הצמדה  המדרגת  מנפיק  מקורי  הנפקה  סוג התחייבות

באלפי 
  אלפי ש"ח   % �ב  ש"ח 

כתבי התחייבות 
  נדחי�

, 2007מאי 
  400,000   2008מאי 

מנורה גיוס 
�  סחירי�  צמודי מדד  Aa2 � מדרוג   הו

משני 
  (ב),(א)  �   2022�2008  2022�2012  שנתית  340,378   289,135   308,028   263,484   4.05   נחות

כתבי התחייבות 
  נדחי�

אוקטובר 
2011   200,000  

מנורה גיוס 
�  לא סחירי�  צמודי מדד  Aa3 � מדרוג   הו

משני 
  246,360   240,720   205,812   205,284   4.65   מורכב

� ריבית
  (ד),(ב)  (ג)  2024�2012  10/2024  שנתית

כתבי התחייבות 
  2014אפריל   נדחי�

 203,000  
מנורה גיוס 

�  לא סחירי�  צמודי מדד  A1 � מדרוג   הו
משני 
  221,412   227,563   203,954   204,015   3.30   מורכב

חצי � ריבית
  (ו),(ב)  (ה)  2030�2014  10/2030  שנתית

כתבי התחייבות 
  נדחי�

יוני,דצמבר 
2015   300,000  

מנורה גיוס 
�  סחירי�  שקליי�  Aa3 � מדרוג   הו

שלישוני 
  316,890   314,880   303,975   304,187   4.10   מורכב

חצי � ריבית
  (ח),(ב)  (ז)  2027�2016  7/2027  שנתית

  2016נובמבר   כתב התחייבות נדחה
  לא סחירי�  צמודי מדד  A1 � מדרוג   החברה  100,000 

משני 
  �   92,568   �   99,891   2.78   מורכב

� ריבית
  �   (יא)  2034�2017  7/2034  שנתית

שטרי הו� לחברה 
  הא�

יולי, 
ספטמבר 

  לא סחירי�  צמודי מדד  ללא דירוג  החברה  250,000   2010
ראשוני 
  304,167   301,426   275,663   274,582   5.30   מורכב

� ריבית
  �   (ט)  2059�2011  6/2059  שנתית

  �   �   (י)  (י)  (י)  9,172   6,293   3,913   2,698   4.50   �   לא סחיר  צמוד מדד  ללא דירוג  (י)  47,645   2012מרס   ריביתפיקדו� צובר 
 1,354,140   1,301,345   1,472,586   1,438,379  

  

 , פרסמה מדרוג דוח מעקב ובו הותירה את הדירוג כאמור ללא שינוי.2016ונובמבר  2015ודצמבר  מרס ,2014י� ינואר ע� אופק יציב. בחודש 3Aaת דירוג כתבי ההתחייבות לדירוג  אה מדרוג רידהו 2012בחודש דצמבר   )א(

  

  פי תנאי כתבי ההתחייבות.�ההצמדה והריבית עלפי שיקוליה ועל אחריותה. החברה התחייבה לשל� לבעלי כתבי ההתחייבות את הקר�, �תמורת הנפקת כתבי ההתחייבות הופקדה בחברה, לשימושה, על  )ב(

 
) באישור 2) במקביל לפידיו� המוקד� של כתבי ההתחייבות, תנפיק מנורה גיוס הו� מכשיר הו� בעל איכות זהה או עדיפה; או (1, בהתקיי� אחד מהתנאי� הבאי�: (2021למנורה גיוס הו� אפשרות לפידיו� מוקד� בשנת   )ג(

ההתחייבות באותה עת, בגי� יתרת  שיקבע. ככל שמנורה גיוס הו� לא תנצל את זכותה לפרעו� מוקד�, תשול� תוספת ריבית למחזיקי כתבי ההתחייבות על הריבית אותה נושאי� כתביובתנאי�  ממונהמראש של ה
כמו כ�, יידחו  .1.235%� המקורי שנקבע בהנפקה. תוספת הריבית כאמור תעמוד על שיעור של ממרווח הסיכו 50%התקופה (ממועד הפידיו� המוקד� שלא נוצל כאמור ועד למועד הפרעו� בפועל), שתהא בשיעור של 

ממועד להתקיי� "הנסיבות המשהות" וזאת לא יותר משלוש שני� תשלומי הקר� ו/או הריבית, אשר במועד הקובע לתשלומ� תתקיימנה "נסיבות משהות", כהגדרת� בשטר הנאמנות. תשלומי� אלו יידחו עד שתחדלנה 
  ייבות כמפורט בשטר הנאמנות.פרעו� הקר� ו/או הריבית. תשלומי קר� וריבית אשר נדחו כאמור, ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הריבית הנקובה בגי� כתבי ההתח

  

 , פרסמה מדרוג דוח מעקב ובו הותירה את הדירוג כאמור ללא שינוי.2016ונובמבר  2015 דצמברורס , מ2014י� ינואר , ע� אופק יציב. בחודש1Aדורגו כתבי ההתחייבות על ידי מדרוג בדירוג  2012בחודש דצמבר   )ד(
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  (המש() התחייבויות פיננסיות  �: 24באור 

  
  (המש()   התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת  .  ב  

  
 (המש()  פרטי� נוספי� )1

 

) 2) במקביל לפדיו� המוקד� של כתבי ההתחייבות הנדחי�, תנפיק מנורה גיוס הו� מכשיר הו� בעל איכות זהה או עדיפה; או (1בהתקיי� אחד מהתנאי� הבאי�:  ( 2027למנורה גיוס הו� אפשרות לפדיו� מוקד� בשנת   )ה(

זיקי כתבי ההתחייבות הנדחי�, על הריבית אותה נושאי� כתבי ההתחייבות הנדחי� ובתנאי� שיקבע.  ככל שמנורה גיוס הו� לא תנצל את זכותה לפדיו� מוקד�, תשול� תוספת ריבית למח ממונהבאישור מראש של ה

ממרווח הסיכו� המקורי שנקבע בהנפקה. תוספת הריבית כאמור תעמוד על שיעור של  50%באותה עת, בגי� יתרת התקופה (ממועד הפדיו� המוקד� שלא נוצל כאמור ועד למועד הפדיו� בפועל), שתהא בשיעור של 

לעניי� "הרכב הו� עצמי מוכר  2011מחודש אוגוסט  ממונהוזר הכמו כ�, יידחו תשלומי הקר� ו/ או הריבית בגי� כתבי ההתחייבות הנדחי�, אשר במועד הקובע לתשלומ� תתקיימנה "נסיבות משהות" כהגדרת� בח. 0.94%

 של מבטח".

 

 ללא שינוי. 2014בחודש אפריל הותירה את הדירוג שנית�  , פרסמה מדרוג דוח מעקב ובו2016ונובמבר  2015ודצמבר מרס  י�בחודש  )ו(

  

יבות , בהתא� לתנאי� המפורטי� בשטר הנאמנות. ככל שמנורה גיוס הו� לא תנצל את זכותה לפדיו� מוקד�, תשול� תוספת ריבית למחזיקי כתבי ההתחי2024ביולי,  1למנורה גיוס הו� אפשרות לפדיו� מוקד� ביו�   )ז(

ממרווח הסיכו� המקורי  30%בשיעור של  ותה נושאי� כתבי ההתחייבות הנדחי� באותה עת, בגי� יתרת התקופה (ממועד הפדיו� המוקד� שלא נוצל כאמור ועד למועד הפרעו� בפועל), שתהאהנדחי�, על הריבית א

לעניי� "הרכב  2011מחודש אוגוסט   ממונההקובע לתשלומ� יתקיימו "נסיבות משהות", כהגדרת� בחוזר היידחו תשלומי קר�, אשר במועד . כמו כ�, 0.522%שנקבע בהנפקה. תוספת הריבית כאמור תעמוד על שיעור של 

 הו� עצמי מוכר של מבטח".

  

 , פרסמה מדרוג דוח מעקב ובו הותירה את הדירוג שנית� במועד ההנפקה ללא שינוי.2016ונובמבר  2015דצמבר  י�בחודש  )ח(

  

 שני� ולאחר מכ�, מידי חמש שני�. לחברה אופציה לפרעו� מוקד� לאחר עשר  )ט(

 

. יתרת הפיקדו� והריבית שנצברה בעבר נת�בגי� הלוואות שהבנק המוכרת), להבטחת גביית האשראי  �הפיקדו� התקבל ממוכרת החברה לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ (לשעבר הבנק לפיתוח התעשיה בע"מ) (להל�   )י(

 .הבנק בעבר נת�בגי� ההלוואות ש ,למוכרתבגינו נפרעי� מידי חודש בדר( של העברת סכומי הגביה 

  

 2011לעניי� "הרכב הו� עצמי מוכר של מבטח" מחודש אוגוסט  ממונה� (כמשמעותו בחוזר ה) הנפקה של מכשיר הו1. הפדיו� המוקד� יתאפשר בהתקיי� אחד מאלה: (2031ביולי,  1לחברה  זכות לפידיו� מוקד� ביו�   (יא)

. 0.95%ובתנאי� שיקבע. ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לפדיו� מוקד�, תשול� תוספת ריבית למלווה בשיעור של  ממונה) באישור מראש של ה2בעל איכות זהה או עדיפה; או (
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  (המש() יננסיותהתחייבויות פ   �: 24אור ב
  

 (המש() התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת  .ב
  
  פרטי� בדבר ריבית והצמדה )2
  

  בדצמבר 31

2016  2015  

  ריבית אפקטיבית

  אחוזי�

  בסיס הצמדה:

  4.39   4.24   צמוד מדד  

  4.13   4.13   שקליי�

  
3( �  מועדי פרעו
        

  בדצמבר 31

2016  2015  

  אלפי ש"ח

  67,450   65,818   שנה ראשונה

  45,213   43,266   שנה שניה

  42,865   43,346   שנה שלישית

  42,953   309,866   שנה רביעית

  1,102,864   891,844   שנה חמישית ואיל(

  1,301,345   1,354,140   סה"כ

  
  �  )ג'.3(36של התחייבויות פיננסיות בלתי מהוונות, ראה באור  למידע נוס- בדבר מועדי פרעו

  
  הוצאות הנפקה שטר� הופחתו  )4  

  
 � כ של בס( הינה 2016בדצמבר,  31ליו�  הוצאות ההנפקה הנדחות שטר� הופחתויתרת 
 . הוצאות ההנפקה הנדחות)ש"חאלפי  5,441 � 2015בדצמבר,  31ליו� ( ח"אלפי ש 5,036

  הריבית האפקטיבית. לפי שיטת ותמופחת
  

  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוג�  ג.  
  

השווי ההוג� של התחייבויות פיננסיות הנסחרות באופ� פעיל בשווקי� פיננסי� מוסדרי�,   )1
 �נקבע על ידי מחירי השוק בתארי( הדיווח. השווי ההוג� של התחייבויות פיננסיות שאינ

רווח והפסד, וכ� של התחייבויות פיננסיות שאינ� סחירות, סחירות, הנמדדות בשווי הוג� דר( 
 �אשר מידע לגבי השווי ההוג� שלה� נית� לצרכי גילוי בלבד, נקבע באמצעות היוו� אומד

.�   תזרימי המזומני� הצפויי� בגינ�. שיעורי הריבית ששימשו להיוו� נקבעי� על ידי מרווח הוג
  

  השווי ההוג�: להל� שיעורי הריבית ששימשו בקביעת  )2    
  

        
  בדצמבר 31

2016  2015  

  ריבית אפקטיבית

  אחוזי�

  עבור התחייבויות פיננסיות שאינ� סחירות:

  2.09   1.99   כתבי התחייבויות נדחי�

  2.62   2.46   התחייבויות פיננסיות אחרות
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  (המש() התחייבויות פיננסיות   �: 24באור 
    
  (המש() פיננסיות המוצגות בשווי הוג�התחייבויות   ג.    

  
  שווי הוג� של התחייבויות פיננסיות בחלוקה לרמות:  )3
  

  2016בדצמבר,  31  

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח  

  21,840   �    20,977   863   נגזרי�   *)

התחייבויות המוצגות בעלות 
 �מופחתת אשר נית� גילוי לשוויי

:�  ההוג

  1,164,866   �    560,851   604,015   כתבי התחייבות נדחי�

  301,426   �    301,426   �    שטרי הו� שהונפקו לחברה הא�

  6,293   �    6,293   �    פיקדו� צובר ריבית

 604,015   868,571    �   1,472,586  

  
  בתקופת הדוח לא היו מעברי� בי� הרמות.                         

  

  2015בדצמבר,  31  

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח  

  44,526   �    44,526   �    נגזרי�   *)

התחייבויות המוצגות בעלות 
 �מופחתת אשר נית� גילוי לשוויי

:�  ההוג

  1,125,040   �    467,772   657,268   כתבי התחייבות נדחי�

  304,167   �    304,167   �    שטרי הו� שהונפקו לחברה הא�

  9,172   �    9,172   �    פיקדו� צובר ריבית

 657,268   781,111    �   1,438,379  

  לא היו מעברי� בי� הרמות. 2015בשנת          
  

להל� סכו� החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של ההתחייבויות   *)
  לתארי( הדוח הכספי: הפיננסיות

        
  בדצמבר 31ליו�  

2016  2015  

  אלפי ש"ח 

  )707,261(  )389,036(  מטבע חו0

  51,803   �    מדדי מניות

  �    )32,701(  ריבית
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  פרמיות שהורווחו בשייר   �: 25באור 
  

  לשנה שהסתיימה

  2016בדצמבר,  31ביו�  

  ביטוח 

  שייר  משנה  ברוטו

  אלפי ש"ח  

  2,765,513   118,041   2,883,554   פרמיות בביטוח חיי�

  508,129   121,391   629,520   פרמיות בביטוח בריאות

  1,895,132   491,301   2,386,433   פרמיות בביטוח כללי

  5,168,774   730,733   5,899,507   סה"כ פרמיות

  )33,058(  3,423   )29,635(  שינוי ביתרת הפרמיה שטר� הורווחה *)

  5,135,716   734,156   5,869,872   שהורווחוסה"כ פרמיות 

  
  

  לשנה שהסתיימה

  2015בדצמבר,  31ביו�  

  ביטוח 

  שייר  משנה  ברוטו

  אלפי ש"ח  

  2,197,097   121,146   2,318,243   פרמיות בביטוח חיי�

  440,390   116,417   556,807   פרמיות בביטוח בריאות

  1,763,006   501,726   2,264,732   פרמיות בביטוח כללי

  4,400,493   739,289   5,139,782   סה"כ פרמיות

  )37,368(  )23,815(  )61,183(  שינוי ביתרת הפרמיה שטר� הורווחה  *)

  4,363,125   715,474   5,078,599   סה"כ פרמיות שהורווחו

  
  

  לשנה שהסתיימה

  2014בדצמבר,  31ביו�  

  ביטוח 

  שייר  משנה  ברוטו

  אלפי ש"ח  

  1,968,229   118,093   2,086,322   פרמיות בביטוח חיי�

  418,928   113,045   531,973   פרמיות בביטוח בריאות

  1,713,823   481,230   2,195,053   פרמיות בביטוח כללי

  4,100,980   712,368   4,813,348   סה"כ פרמיות

  )101,034(  50,168   )50,866(  שינוי ביתרת הפרמיה שטר� הורווחה  *)

  3,999,946   762,536   4,762,482   סה"כ פרמיות שהורווחו

  
    

  *) עיקר השינוי נובע מפרמיות בענפי ביטוח כללי.
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   רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו�   �: 26באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר  31   

2016  2015  2014  

כנגד התחייבויות תלויות רווחי� (הפסדי�) מנכסי� המוחזקי� 
  אלפי ש"ח    תשואה

  3,205   3,980   4,284   נדל"� להשקעה

  השקעות פיננסיות:
      

  381,317   76,563   213,575   נכסי חוב סחירי�

  171,761   154,582   50,170   נכסי חוב שאינ� סחירי�

  381,147   84,265   298,819   מניות

  164,882   169,779   202,589   אחרות

  1,073   )7,745(  )3,469(  מזומני� ושווי מזומני�

  ס( הכל רווחי� מנכסי� המוחזקי� כנגד התחייבויות תלויות
  1,103,385   481,424   765,968   תשואה, נטו 

�  רווחי� (הפסדי�) מנכסי� המוחזקי� כנגד התחייבויות שאינ
  תלויות תשואה, הו� ואחרי� 

  הכנסות מנדל"� להשקעה:

  5,945   13,483   13,426   נדל"� להשקעה שערו(

  6,783   6,595   6,820   הכנסות שוטפות בגי� נדל"� להשקעה

  12,728   20,078   20,247   ס( הכל הכנסות מנדל"� להשקעה

  רווחי� (הפסדי�) מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית הפרשי
 :�  הצמדה הפרשי שער ודיבידנד בגי

  101,623   33,559   )19,547(  למכירה (א)נכסי� פיננסיי� זמיני� 

  )88,857(  3,757   21,092   נכסי� הנמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד (ב)

  14,522   )35,706(  )24,406(  נכסי� המוצגי� כהלוואות וחייבי� (ג) 

)22,861(   1,610   27,288  

הכנסות ריבית  *) והפרשי הצמדה מנכסי� פיננסי� שאינ� נמדדי� 
  410,759   385,124   386,668   הוג� דר( רווח והפסד בשווי

  הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסי� פיננסי� הנמדדי� בשווי
  4,099   4,711   4,387   הוג� דר( רווח והפסד 

 �רווח (הפסד) מהפרשי שער בגי� השקעות שאינ� נמדדות בשווי הוג
  )5,514(  5,162   )4,058(  רווח והפסד ומנכסי� אחרי�  דר(

  10,027   14,435   8,444   הכנסות מדיבידנד

�  1,562,772   912,544   1,158,794   ס( הכל רווחי� מהשקעות נטו והכנסות מימו

*)  בהכנסות הנ"ל כלולה ריבית בגי� נכסי� פיננסי� אשר אינ� 
  3,334   3,557   5,211   בשווי הוג� דר( רווח והפסד שערכ� נפג� מוצגי�

    



 בע"מבע"מבע"מבע"מ    ביטוחביטוחביטוחביטוחמנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
        באורי� לדוחות הכספיי� המאוחדי�באורי� לדוחות הכספיי� המאוחדי�באורי� לדוחות הכספיי� המאוחדי�באורי� לדוחות הכספיי� המאוחדי�

  
 

 127

   (המש() רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו�   �: 26באור 
  
  זמיני� למכירהפיננסיי� נטו מהשקעות בגי� נכסי� (הפסדי�) רווחי�   .א

  
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  103,155   38,007   )24,915(  רווחי� (הפסדי�) נטו מניירות ער( שמומשו

ער( (ירידות ער() נטו שנזקפו לרווח ביטול ירידות 
  )1,532(  )4,448(  5,368   והפסד

�  ס( הכל רווחי� (הפסדי�) מהשקעות בגי
  101,623   33,559   )19,547(  נכסי� זמיני� למכירה 

  
  
  
  � בשווי הוג� דר( רווח או הפסדנמדדימהשקעות בגי� נכסי� ה(הפסדי�) רווחי�   .ב

  
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  שינויי� בשווי ההוג� נטו, לרבות רווח ממימוש

  )88,857(  3,757   21,092   בגי� נכסי� שיועדו בעת ההכרה לראשונה 

  
  
  
  מהשקעות בגי� נכסי� המוצגי� כהלוואות וחייבי�:(הפסדי�) רווחי�   .ג

  
  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

רווחי� (הפסדי�) נטו ממימוש נכסי� המוצגי� 
  4,042   )37,246(  )22,017(  וחייבי� כהלוואות

ביטול ירידות ער( (ירידות ער() נטו שנזקפו לרווח 
  10,480   1,540   )2,389(  והפסד

  ס( הכל רווחי� (הפסדי�) מהשקעות בגי� נכסי� 
  14,522   )35,706(  )24,406(  המוצגי� כהלוואות ויתרות חובה 
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  הכנסות מדמי ניהול   �: 27באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  99,598   52,037   56,692   דמי ניהול משתני� בגי� חוזי ביטוח חיי� *)

  116,906   126,178   136,031   חיי� **)דמי ניהול קבועי� בגי� חוזי ביטוח 

  28,774   41,356   42,126   דמי ניהול בגי� חוזי השקעה

  245,278   219,571   234,849   סה"כ הכנסות מדמי ניהול

  
  )ב'.2(36ראה באור   *)    

  
ביטוח  לגבי השפעה אפשרית על דמי הניהול עקב שינוי בהוראות המתייחסות למכירת תוכניות  **)   

 .5)א.6(36ראה באור חיי� משולבות בחסכו� הכוללות מקדמי קצבה המגלמי� הבטחת תוחלת חיי�, 
�    .להל

    
  

  הכנסות מעמלות   �: 28באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  7,799   8,704   9,098   עמלת סוכנויות ביטוח

שינוי בהוצאות רכישה  עמלת ביטוח משנה, בניכוי
  134,016   109,418   119,747   בגי� ביטוח משנה נדחות

  141,815   118,122   128,845   סה"כ הכנסות מעמלות

  
  
  

  הכנסות אחרות   �: 29באור 
  
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  302   7,715   464   .1ג'38ראה באור  � הכנסות מתמלוגי� 

  169   203   928   רווח הו� ממכירת רכוש קבוע

  9   27   21   אחרות

  480   7,945   1,414   סה"כ הכנסות אחרות
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  בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר תתשלומי� ושינוי בהתחייבויו  �: 30באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  בגי� חוזי ביטוח חיי�:

  תביעות ששולמו ותלויות

  374,348   427,423   418,810   מקרי מוות, נכות ואחרי�

  )65,717(  )73,904(  )80,520(  בניכוי ביטוח משנה

 338,290   353,519   308,631  

  523,224   517,618   583,539   פוליסות שנפדו

  177,572   202,037   150,624   פוליסות שמועד� ת�

  41,955   54,611   75,046   גמלאות

  1,051,382   1,127,785   1,147,499   ס( כל התביעות 

  גידול בהתחייבויות בגי� חוזי
  1,855,801   1,437,270   2,081,567   ביטוח חיי� (למעט שינוי בתלויות) בשייר  

  גידול בהתחייבויות בגי� חוזי השקעה
  128,819   58,094   129,801   בשל מרכיב התשואה 

  ס( כל התשלומי� והשינוי בהתחייבויות בגי� חוזי
  3,036,002   2,623,149   3,358,867   ביטוח וחוזי השקעה בשייר בגי� חוזי ביטוח חיי� 

�  ס( כל התשלומי� והשינוי בהתחייבויות בגי
  חוזי ביטוח כללי: 

  1,698,485   1,645,867   1,990,760   ברוטו

  )493,969(  )319,024(  )343,175(  ביטוח משנה

  1,204,516   1,326,843   1,647,585   בשייר

�  ס( כל התשלומי� והשינוי בהתחייבויות בגי
  חוזי ביטוח בריאות: 

  512,973   296,880   358,765   ברוטו

  )245,986(  )64,703(  )74,917(  ביטוח משנה

  266,987   232,177   283,848   בשייר

  ס( כל התשלומי� והשינוי בהתחייבות בגי� חוזי
  4,507,505   4,182,169   5,290,300   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 
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  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרותעמלות,    �: 31באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  הוצאות רכישה:

  495,527   517,549   520,104   עמלות רכישה

  236,088   257,238   249,672   הוצאות רכישה אחרות 

  )47,387(  )76,416(  )41,466(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות

  684,228   698,371   728,310   סה"כ הוצאות רכישה

  233,144   247,090   275,721   עמלות שוטפות אחרות

  1,390   1,264   461   הוצאות שיווק אחרות

  918,762   946,725   1,004,492   סה"כ עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  7,596   7,000   8,250   לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות בס(

  הוצאות הנהלה וכלליות   �: 32באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  383,603   415,534   395,643   שכר עבודה ונלוות

  142,991   143,925   129,321   פחת והפחתות 

  68,541   64,281   56,230   אחזקת משרדי� ותקשורת

  34,571   30,793   31,579   משפטי ומקצועיייעו0 

  59,390   60,435   70,465   מיכו� (ללא פחת ושכר)

  14,603   16,698   16,982   בנק

  11,103   10,427   11,971   אחזקת רכב

  31,967   37,828   35,542   אחרות

  )27,633(  )24,447(  )14,366(  השתתפויות

  719,136   755,474   733,367   סה"כ  *)

  בניכוי:

  סכומי� שסווגו בסעי- שינוי בהתחייבויות
  )92,862(  )101,042(  )112,364(  ותשלומי� בגי� חוזי ביטוח  

  סכומי� שסווגו בסעי- עמלות, הוצאות
  )237,478(  )258,503(  )250,131(  שיווק והוצאות רכישה אחרות  

  388,796   395,929   370,872   הוצאות הנהלה וכלליות 

  הוצאות הנהלה וכלליות כוללות(*) 
  235,302   238,709   222,810   הוצאות בגי� מיכו� בס(    

לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות הנהלה 
  95,920   91,494   95,855   וכלליות בס( 
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  תשלו� מבוסס מניות  �: 33באור 
  
  דוחות הכספיי�הוצאה שהוכרה ב  א.
  

  בגי� תוכניות תשלו� מבוסס מניות:הוכרה בדוחות הכספיי� להל� ההוצאה ש  
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  ס( ההוצאה שהוכרה מתוכנית תשלו� מבוסס
 (�  )2,869(   )66(   �    מניות המסולקת במזומ� (ראה סעי- ג' להל

  
    הלהקצאת יחידות תגמול למנכ"ל החברה ולנושאי משרה בכיר תוכנית  .ב
  

 פרטי התוכנית .1
  

וכ�  לנושאי משרה בחברה וקצוהג' להל�,  37כמפורט בבאור במסגרת תוכנית תגמול כוללת 
לא הוקצו יחידות תגמול , יחידות תגמול בתנאי� המפורטי� להל�. למנכ"ל מבטחי� פנסיה

או שאינ� חברי  אשר הינ� צד קשור לבעל השליטה לדירקטורי� בחברה ולנושאי משרה
דירקטוריו� החברה מופקד על ניהול תוכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תוכנית . הנהלה

התגמול הכוללת,  ועל כל הפעולות שתהיינה נדרשות לש� כ(, לרבות קביעת זהות הניצעי�, 
ות תוכנית יחידות התגמול או הענקת יחידות תגמול נוספות לניצעי� נוספי� בהתא� להורא

על כל עניי� אחר הדרוש לש� הסדרת ההענקות  �בשונה מהוראותיה לגבי ניצעי� ספציפיי�, וכ
  לניצעי�, וכ� ניהול, הבהרה ויישו� תוכנית הענקת יחידות התגמול.

  
יחידות התגמול הינ� יחידות לצור( חישוב התגמול הכספי (ברוטו) המגיע לניצע במועד מימוש 
יחידות התגמול בלבד, ואינ� מהוות אופציות ו/או זכות כלשהיא לרכוש ניירות ער( כלשה� של 

  מי מחברות הקבוצה ו/או אילו מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה.

הסכו� אשר ישול� לניצע בגי� מימוש איזו מבי� יחידות התגמול, יחושב על פי ההפרש נקבע כי 
ל יחידת תגמול לבי� מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול, כשהוא מוכפל בי� מחיר המימוש של כ

 �סכו� התגמול). מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול  � במספר יחידות התגמול הממומשות (להל
יו� לפני מועד אישור הדירקטוריו� את  90ת החברה הא� בבורסה יממוצע מחיר מני הינו

נעילה של מנית החברה הא� בבורסה, ביו� מחיר המימוש יהא מחיר ההקצאה לכל ניצע. 
המימוש (וא� יו� המימוש אינו יו� מסחר, אזי ביו� המסחר הראשו� שלאחר יו� המימוש). 
הסכו� אשר ישול� לניצע בגי� מימוש יחידות התגמול הינו סכו� "ברוטו", וכל מס מכל מי� וסוג 

ה תהיה חייבת לנכות על פי כל שהוא אשר יחול על התשלו� בגי� יחידות התגמול, ו/או שהחבר
  די�, יחול על הניצע.

יחידות התגמול יבשילו במספר מנות, על פני ארבע שני� ממועד אישור דירקטוריו� החברה את 
 25%ל בחלו- שנתיי�, יתבש 50%הענקת יחידות התגמול, כאשר המנה הראשונה בשיעור של 

כל מנה תהא ניתנת למימוש בתו( שנה הנותרי� בחלו- ארבע שני�.  25% � בחלו- שלוש שני� ו 
ממועד הבשלתה, כאשר לאחר חלו- המועד האחרו� למימוש יחידות התגמול ביחס לכל מנה, לא 

.�   יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח אותה מנה, או לזכות כלשהי מכוח

פיטורי�, פרישה, בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות, 
סיו� יחסי עובד מעביד מחמת נכות/מוות, וכ� התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות 
הטבה, חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכ� בשל אירועי� נוספי� אשר הדירקטוריו� יקבע, 

.�  א� יקבע לפי ישקול דעתו, מנגנוני התאמה, לפי העניי

עי� מועסקי� על ידי החברה הא�, ולפיכ( ההוצאות בגי� תשלו� , חלק מהניצ2012החל משנת 
  מבוסס המניות נרשמות בדוחות החברה הא�.

 פגה התכנית ללא מימושי� שבוצעו. 2015בחודש דצמבר 
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  הוצאות מימו�   �: 34באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח  

  הצמדה והפרשי שער בגי�:הוצאות ריבית, הפרשי 

  34,933   29,182   39,515   כתבי התחייבות נדחי� 

  13,764   11,494   13,032   שטרי הו� שהונפקו לחברה הא�

  6,836   4,816   5,654   מבטחי משנהריבית ל

  4,836   1,909   1,752   פיקדו� צובר ריבית

  618   5,545   1,389   אחרות

�  60,987   52,946   61,342   ס( הכל הוצאות מימו

  
  

  למניה(הפסד) רווח    �: 35באור 
  

המיוחס לבעלי המניות הרגילות בס( של  הפסדההתבסס על  2016 לשנת הבסיסי למניה הפסדהב חישו
 ,)ש"חאלפי  69,877רווח בס(  � 2014לשנת ו אלפי ש"ח 44,957בס(  רווח � 2015לשנת (ש"ח אלפי  42,124

  .אלפי מניות 230,869מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בס( של 
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  ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  
   כללי .1

 מגזרי פעילות  .א

ביטוח (החברה פועלת בתחומי הפעילות העיקריי� הבאי�: ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווח 
  החברה לסיכוני� הבאי�:חיי�), ביטוח בריאות וביטוח כללי. בפעילותה חשופה 

   .סיכוני� פיננסיי� �

  סיכוני� ביטוחיי�. �

  סיכוני� תפעוליי�. �

 תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכוני�  .ב

  ארגו� המבוססת על שלושה קווי הגנה: �פעילות חוצת הינהניהול הסיכוני� 
  
גורמי� אלו  � בפעילות הביטוח וההשקעות אשר נוטלי� את הסיכוני� העסקיי�הגורמי�  •

מובני� בפעילות� ובמערכות ההסיכוני�  על ניטור ודיווח ,אחראי� לזיהוי, הערכה
לרבות הגדרת בקרות בתהליכי� ונהלי� פנימיי�. פעילות הבקרה  ,המשמשות אות�

הגורמי� כמו כ�, בכל אג-.  ותמתבצעת בי� היתר באמצעות מחלקות בקרה פנימי
מערכות  ,כספי�ריה, ביטוח משנה, העסקיי� נעזרי� ביחידות תומכות הכוללות: אקטוא

  מידע ותחו� ניהול הסיכוני�.
  
אחראי על גיבוש מסגרת ניהול סיכוני�, פיתוח כלי�  התחו� � תחו� ניהול סיכוני� •

בפרט, הערכת  ,הסיכוני� לחשיפות קיימות והפוטנציאליות תשיטות להערכפיתוח ו
יחידה בלתי תלויה  והסיכו� הכולל אליו חשופה החברה. תחו� ניהול סיכוני� הינ

�כספי� ה,  האקטואריה תחו�משת- פעולה ע� התחו�  .בגורמי� העסקיי� נוטלי הסיכו
עסקאות מהותיות עבור  ,בנוס-. שהינ� חלק מקו הגנה זה והציות )SOX(כולל תהליכי 

ת לסיכוני� שיקה מתבצעת הערכת סיכוני� נפרדת הרלוונטימוצרי� חדשי� שהחברה מו
  /עסקאות.הכרוכי� באות� מוצרי�

  
הביקורת הפנימית אשר מבקרת באופ� בלתי תלוי תהליכי� פנימיי� וכ� עוקבת אחר  •

  תיקו� ליקויי� שזוהו.
  
להגדיר, לכוו�  ,לדו� הלניהול סיכוני�, בראשות המנכ"ל אשר תפקיד הועד תפועל חברהב

מו( בפעילויותיו של מער( ניהול הסיכוני� בחברה, תו( התחשבות בהיבטי� עסקיי� ולת
של  סיכוני�ניהול ה תכוועד לכה�ועדת המאז� של החברה  הוסמכה כ�כמו . ורגולטורי�

 �עקרונות לניהול  ותפקידיה לדו� בנושאי� הקשורי� בניהול סיכוני�, להתוותהדירקטוריו
   .אשר מדיניות בתחומי הפעילות השוני�קטוריו� לובהתא� להמלי0 לדירהסיכוני� 

  
דירקטיבה ההערכות החברה ליישו� משטר כושר פירעו� ישראלי על בסיס עקרונות  במסגרת

 החברה עורכתתו( התאמות למשק (להל�: "משטר הסולוונסי") , Solvency IIהאירופאית 
. כמו כ�, הוקמה I�ה הנדב( של הסטנדרטית הגישה מתודולוגיית בסיס על, כמותיי� סקרי�

בחברה ועדה ייעודית של הדירקטוריו� שתפקידה להנחות ולפקח על תהלי( היישו� של 
החברה בוחנת את  ).3)(ו( 14 באור. לפרטי� נוספי� ראה נדבכיההדירקטיבה עצמה על כל 

משטר הסולוונסי ובהתא� לכ(  על פיסיכו� הכולל כפי שמוער( ההלימות ההו� שלה אל מול 
ת שינויי� בגורמי סיכו� והשפע. כמו כ� החברה בוחנת את )14קבעה את הו� היעד (ראה באור 

) ואת על בסיס דוחותיה הכספיי�(מסוימי� על הונה הרגולטורי בהתא� למשטר הנוכחי 
  . יכולת הלימות ההו� הנגזרת מה�

  
  � פיננסיי� (שוק, נזילות ואשראי)ניהול סיכוני )1(

  

החל האורגני� השוני� בחברה  מחולקת בי� הסיכוני� הפיננסיי�ניהול לאחריות ה
מחלקת מחקר ודרוג, דירקטוריו�, דר( ועדות השקעה, ועדת אשראי, אג- השקעות, מה

  .ניהול סיכוני� ותחו� מחלקת דיווח ובקרה (מידל אופיס)
  

 �פיננסיי סיכוני� ניהול ומדיניות אשראי מדיניות, שקעותה מדיניות מיושמות בחברה
מקבל דיווח שוט- לגבי עמידה במגבלות סטטוטוריות שנקבעות ע"י הדירקטוריו� אשר 

 . ועל יד וומגבלות ניהול סיכוני� שאושר
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 

  (המש() כללי .1

 (המש() תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכוני�  .ב

  (המש() � פיננסיי� (שוק, נזילות ואשראי)ניהול סיכוני )1(
  
 אשר עמיתי� וכספי נוסטרונפרדות עבור כספי ה השקעה ועדות פועלותחברה ב

�בחברה שאושרו  סיכוני� ניהולחשיפה ו מגבלות עללפקח  בי� השאר, ,תפקיד
  .ו�בדירקטורי

  
 מחלקת דיווח ובקרה באג- השקעות (מידל אופיס) מנטרת באופ� שוט- את מגבלות

 תחו� ניהול. הת ההשקעו, מתריעה על חריגות ומדווחת, ע"פ העניי�, לועדהחשיפה
באמצעות מדדי סיכו�, תרחישי בי� השאר מכמת את החשיפה לסיכוני שוק  הסיכוני�

קיצו� ומבחני רגישות מדי רבעו� במערכת ייעודית ומדווח לועדת ההשקעות 
�וגי הסיכוני� הפיננסיי�, ראה פירוט לגבי ס .ולדירקטוריו� החברה ע"פ הוראות הדי

  להל�. 5 � 2נויי� בגורמי סיכו� בסעיפי� החשיפות אליה� ומבחני רגישות לשי
  

. המדיניות הול הסיכוני� הפיננסיי� של החברההדירקטוריו� קובע את מדיניות ני
וכ� עקרונות  .כולל ודרכי מעקב אחר התפתחותוהו� סיכהאבו� יכוללת קביעת ת

  תיאבו� סיכו� המשק- מידתיות סבירה לנטילת סיכוני�. ומגבלות שמטרת� לשמר 
לסוגי טווחי השקעה מותרי�  קביעתהסיכוני� הפיננסי� מנוהלי� בי� היתר באמצעות 

וענפי  בסיס הצמדההנכסי� השוני�, תו( התייחסות לפיזור, בי� השאר, לפי מנפיקי�, 
עתודות ביטוח נכסי� כנגד ( החברהעקרונות ניהול סיכוני שוק בנוסטרו של  משק.
תשואה והו� עצמי) מבוססי� על ניהול נכסי�  שאינ� תלוייובריאות ביטוח חיי� וכללי 

): הקצאת הנכסי� נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה, כמו ג�, ALMמול התחייבויות (
. ניהול בהתאמה התשלומי� הצפויי� של הנכסי� וההתחייבויותהתקבולי� ומעיתוי 

סי� מול ההתחייבויות מתבצע על ידי הגבלת החשיפה לסיכו� ריבית, אפקטיבי של הנכ
וכ� ע"י מדד  תרחישי קיצו� ומבחני רגישות ביצועבאמצעות בעיקר סיכו� השוק מדידת 

 "�  .(VaR)ה"ער( בסיכו
  

 על ידיאקטיבי:  סיכוני�בתיקי� המנוהלי� (ביטוח חיי� תלוי תשואה) מתבצע ניהול 
, מדידת סיכוני� מדדי הסמ�בחינה של הקצאת נכסי� אסטרטגית לכל תיק מנוהל כנגד 

אבסולוטיי� ויחסיי� (יחסית לתיק סמ�), חישוב מדדי ביצוע מתואמי סיכו� וניתוח 
�   .ומבחני רגישות השפעת תרחישי קיצו

  
אשר מתווי� תשתית האשראי נעשית בכפו- לתקנות ההשקעה וחוזרי הממונה  פעילות

לתמיכה ניהולית, מקצועית ותפעולית וזאת על מנת להבטיח מנגנוני בקרה ופיקוח 
מדיניות למדיניות ההשקעות,  לניהול סיכוני האשראי. הפעילות נעשית בהתא�

 על ידישנה  מידיניהול הסיכוני� הפיננסיי� המאושרות מדיניות האשראי ו
 .� ,יכוני אשראי בתיק הנכסי�סעקרונות ניהול  כוללי�המדיניות מסמכי הדירקטוריו

, משק לפי ענפיפיזור לפי מאפייני� שוני� כגו� חשיפה לתאגיד ולקבוצת תאגידי�, 
 אחר ניתני� בהתא� למדיניותואשראי לא סחיר הלוואות מותאמות  .וחתכי� לפי דרוג

  .ועל פי נהלי� פרטניי�האשראי הלא סחיר 
   

 אשראי אשר מונו על ידי ועדתפועלות ועדת אשראי פנימית וועדת משנה ל בחברה
ואושרו על ידי הדירקטוריו�. תפקידיה� בי� היתר, לדו� ולאשר בהתא� למדרג  השקעות

סמכויות ולפי העניי�, עסקאות של אשראי לא סחיר, בכפו- למסמכי המדיניות וחוזרי 
הממונה. ברמת העסקה הבודדת, הערכת הסיכו� מתבססת, בי� היתר, על אנליזות 

, במידת האפשר, במודל דרוג אשראי ודרוגי�. ככל שאי� דרוג חיצוני החברה משתמשת
(לביאור בדבר אישור המודל ראה פירוט פנימי שאושר על ידי הדירקטוריו� והממונה 

. בעסקאות הנעשות בשיתו- ע� בנק, נית� לקבל את עיקרי הדרוג של הבנק (ג)4בסעי- 
כפי שהורה הממונה. נית� לבצע עסקאות לא מדורגות או בדרוג  מסוימי�בתנאי� 

מדרוג השקעה בתנאי� מסוימי� כהגדרת� בהוראות הממונה ובכפו- לנהלי  הנמו(
בעסקת אשראי המועלית לאישור ועדת משנה לאשראי מוגשת חוות ככלל החברה. 

דעת של תחו� ניהול סיכוני�. כמו כ�, ברמת החשיפה הכוללת, מתבצעת בתחו� ניהול 
חוב בעיקר באמצעות סיכוני� הערכת הסיכו� הגלו� במרווחי האשראי של נכסי ה

.�  תרחישי קיצו
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  (המש() � פיננסיי� (שוק, נזילות ואשראי)ניהול סיכוני      )1(
  

מרכז חובות בעייתיי� בחברה מתבצע תהלי( לאיתור וסיווג חובות בעייתי� ומונה 
  דיווח תקופתי על חובות בעייתיי� נמסר לועדות השונות.בהתא� לדרישות הממונה 

מחלקת המידל אופיס מבצעת בקרות שוטפות אחר עמידה במגבלות השונות (מגבלות 
מדיניות, תקנו�, מגבלות הממונה ועוד) ומעבירה דיווח לוועדת ההשקעות אשר 

ת שמירה על מגבלות חשיפה מפקחת על רמת פיזור נאותה בתיק נכסי החוב, לרבו
  הנגזרות מתקנות השקעה ו/או המדיניות.

  
על  י�המבוסס ,מבטחי משנההנובע מחשיפה לעקרונות מדיניות ניהול סיכו� האשראי 

  ) להל�.ה( 4רו, מפורטי� בסעי- איכות התיק ופיזו תשמיר

רמה מינימאלית  תבעיקר� על שמיר מבוססי�עקרונות מדיניות ניהול סיכו� הנזילות 
נכסי� סחירי� ומזומני� בתיק הנכסי�. שיעור של
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  ביטוחיי� סיכוני�ניהול  )2(
  

�  :הביטוחיי�העקרונות המנחי� בניהול הסיכוני�  להל

: בכל ענ- וענ- נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית בשייר ברמת מגבלות חשיפה בשיירמגבלות חשיפה בשיירמגבלות חשיפה בשיירמגבלות חשיפה בשייר
 חברההאירוע. המגבלה מבטאת את החשיפה לסיכו� הביטוחי שהוהתיק, הפוליסה 

בהתא�  למבטחי משנה בחו"ל י�מעבר לכ( מועברסיכוני�  מוכנה לקחת על עצמה.
ג� רכשה הגנה נגד הצטברות של נזקי�  החברה. ביטוח המשנה של החברה ניותלמדי
 .חיי� בביטוח וה� הכללי בביטוח ה�, בודד מאירוע רבי�

מענה לכלל ההתחייבויות הביטוחיות  ספקתערי- הביטוח מותא� ל :תערי-תערי-תערי-תערי-    קביעתקביעתקביעתקביעת
המגולמי� בכל  העתידיות שייווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכוני� הביטוחיי�

מש( ואופי הכיסוי הביטוחי קובע את פוליסה, כולל הוצאות ושיעורי רווח רצויי�. 
   אופי תזרי� ההתחייבויות העתידיות ("זנב קצר" לעומת "זנב ארו(").

        
כולל זיהוי  ההלי( ::::הלי( השקת מוצרי� חדשי� והתקשרויות בעסקה משמעותיתהלי( השקת מוצרי� חדשי� והתקשרויות בעסקה משמעותיתהלי( השקת מוצרי� חדשי� והתקשרויות בעסקה משמעותיתהלי( השקת מוצרי� חדשי� והתקשרויות בעסקה משמעותית

קביעת הדרכי� לניהול�  ,ר או בעסקהובחינה מקיפה של הסיכוני� הכרוכי� במוצ
ולבקרה עליה� וכ� ניסוח פוליסה המשקפת בצורה מדויקת את הסיכוני� שהחברה 
מוכנה לקחת על עצמה מול המבוטחי�. כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה 
 �בתוצאות החיתומיות, שמקורה אינו בתנודות אקראיות, נערכות בדיקות מעמיקות, בי

כו� הגלו�, ובמידת הצור( מותאמות הערכות הרזרבות. בדיקות השאר, להערכת הסי
  דומות מתבצעות בעת חידוש עסקאות. 

היררכיה  יצירת: מערכת כללי החיתו� כוללת מגבלות אשר מטרת� כפולה: א) חיתו�חיתו�חיתו�חיתו�
המחוז, החת� ועד  מנהלבקבלת ההחלטות לגבי לקיחת הסיכו� (מרמת הסוכ�, דר( 

החשיפה לסיכוני� הביטוחיי�. כללי החיתו� נאכפי� בצורה הגבלת האג-) ב)  מנהל
ממוכנת (למשל, חת� אוטומטי בביטוח חיי� או חסימות לרמת הכיסוי בביטוח כללי) 

  או ידנית על ידי איש מקצוע.

החברה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת  ::::קטסטרופהקטסטרופהקטסטרופהקטסטרופה
 כיסוי מרביי� בחוזי� מסוימי� וכ� על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאי�. סכומי

מטרת מדיניות החיתו� וביטוח המשנה הינה להתאי� את ההפסד המרבי הנגזר 
מהחשיפה לקטסטרופות לסיכו� שתומחר בתערי-. ההפסד המרבי נקבע מראש בהתא� 

�.על ידי הדירקטוריו הסיכו� של החברה כפי שאושר תיאבו�ל  

סיכו� זה הוא סיכו� ביטוחי מהותי בו החברה  ניהול סיכו� רעידת אדמה:ניהול סיכו� רעידת אדמה:ניהול סיכו� רעידת אדמה:ניהול סיכו� רעידת אדמה:  )א(
 �  . שאינו שכיחמתייחסת להשפעה הפוטנציאלית של אירוע קיצו

הפוליסות המכסות רעידת אדמה כוללות מרכיב של השתתפות  רוב •
  .עצמית

 משנה יחסי מוגנת באמצעות חוזי ביטוחסיכו� רעידת האדמה החשיפה ל •
 Catת חוזה ביטוח משנה לא יחסי, המג� על החשיפה בשייר (וכ� באמצעו

Cover.(  

העקרונות הנ"ל מבוססי� על הנחות ואומדני� לגבי אופי אירוע רעידת 
מדני� הנ"ל, ותרחש בשונה מההנחות והאיהאדמה והנזק בעטיו. אירוע ש

  .מהותילנזק עלול לחשו- את החברה 

בתחו� ביטוח חיי�  מהותייטוחי סיכו� זה הוא סיכו� במלחמה: מלחמה: מלחמה: מלחמה: ניהול סיכו� ניהול סיכו� ניהול סיכו� ניהול סיכו�   )ב(
בלתי צפוי. בגי�  קיצו�בו החברה מתייחסת להשפעה פוטנציאלית של אירוע 

 �סיכו� מעי� זה אי� החברה שומרת עתודות ביטוח ולכ� מדיניות ניהול הסיכו
קניית הגנה לפי שיקול דעת ההנהלה על החשיפה  מבוססת בעיקרה על

החשיפה בשייר כנגד כיסויי החברה מבטחת את  2016בשנת  בשייר. יצוי�, כי
 Cat Coverריסק מוות, נכות מוחלטת ואובד� כושר עבודה, באמצעות חוזה 

 /ביולוגית/כימית.גרעיניתהמכסה ג� רעידת אדמה וג� אירועי� מסוג מלחמה 
  אינו מכסה מגיפה.האמור הכיסוי 
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  (המש() כללי .1

 (המש() הליכי ושיטות ניהול סיכוני�תיאור   .ב

 (המש() ביטוחיי� סיכוני�ניהול  )2(
 

חישוב של  . בסקרי� אלו מתבצעכמותיי� הערכה סקרי במסגרתכימות הסיכו� מתבצע 
�ישירות למנכ"ל  מדווחות התוצאות .על פי משטר הסולוונסי הו� מותא� סיכו

  להל� עיקרי המודל בפעילות הביטוחית:  .�ולדירקטוריו
המודל מבוסס על פרמטרי� של היק-  �וענפי בריאות לזמ� קצר  כללי ביטוח עבור

לא שמרניות), שיעורי  �פרמיות, היק- רזרבות (המחושבות על בסיס הנחות מיטביות 
סטיות תק� של קבוצות מוצרי� בעלי מאפייני� דומי�. כמו כ� , )Loss Ratiosהפסד (

דת אדמה או מעשה ידי אד�) על הו� החברה המודל מניח השפעה של אירוע קיצו� (רעי
  .לפי פרמטרי� שנקבעו מראש

המודל מבוסס על ביצוע שינויי� בגורמי  � לזמ� ארו(  בריאותענפי ו חיי� ביטוח עבור
הסיכו� המשפיעי� על ערכ� ההוג� (ע"פ הערכה מיטבית) של ההתחייבויות הביטוחיות. 

ו או בשיעורי הביטולי� שהונחו לצור( לדוגמא, שינוי קיצוני בשיעורי התמותה שהונח
 �חישוב ההתחייבויות הביטוחיות. כמו כ�, המודל מניח השפעה של אירוע קיצו
(קטסטרופה) על גובה התחייבויות לפי פרמטרי� שנקבעו מראש (גידול בתמותה 

  ובתחלואה).
 �ע"פ המודל מתחשבת בכ( שלא כל הסיכוני� מתממשי�  הכולללבסו-, מדידת הסיכו

קורלציות בי� ענפי הביטוח השוני� אשר מקטינות  בו זמנית בכל הענפי� ולכ� קיימות
  את הסיכו� הכולל.

  
 ושיטות כלי�, אליה�ות החשיפ, הביטוחיי� הסיכוני� סוגי לגבי פירוט ראה

  .להל� 6 בסעי- בגינ� רגישות ומבחני באומדנ� המשמשי�
  

 ניהול סיכוני� תפעוליי� )3(
  

או  אנשי�הסיכו� התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי התאמה של תהליכי�, 
 .�חלק מהותי מפעילות החברה מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגו

נשע� על מערכות מידע שונות, לפיכ( היעדר תשתיות מספקות לרבות בתחו� אבטחת 
מידע והסייבר עלולי� לחשו- את החברה ומבוטחיה לסיכו� של זליגת מידע רגיש, 
וכשל תפעולי בזמינות המערכות ובכ( לגרו� לפגיעה בתהליכי החברה, אי ציות 

  לרגולציה וכדומה. 
  בפעולות שונות בתחו� ניהול הסיכוני� התפעוליי�:  נוקטתרה החב

, כמתחייב בי� היתר מהוראות הרגולטור, יחידות אבטחת מידע בחברה קיימת •
באג- ( IT. הוגדרה תוכנית לניהול סיכוני וסייבר לטיפול בסיכוני אבטחת מידע

נבנתה ונכתבה מדיניות דרישות חוזר ניהול טכנולוגיות.  מערכות מידע) על פי
והוצפו סיכוני� וליקויי� מהותיי�, כמו כ� הוכנה   ITמתודולוגיה לניהול סיכוני

  תוכנית לטיפול בסיכוני� וליקויי� שנמצאו;

) להקמה מחדש של BCP/DRP )Disaster Recovery Planתכנית  ה ותרגול שלעריכ •
   ;המערכות המיכוניות במקרה של אירוע חיצוני קטסטרופאלי שיפגע במשרדיה

ובהתא� למדיניות שאושרה בדירקטוריו�  ממונההחברה פועלת בהתא� לחוזר ה •
, מונה ייעודיבחברה קיי� פורו� ניהול סיכוני מעילות והונאות. כמו כ�,  בנושא

  � בנושא;סקרי סיכוניגור� אחראי ובוצעו 

במטרה לגבש תכנית ביקורת  ביצעה הערכת סיכוני� לביקורת הפנימיתהחברה  •
ממוקדת סיכוני�, מתו( הכרה כי קיומ� והאפקטיביות של תהליכי רב שנתית, 

  ביקורת ובקרה פנימית עשויי� להפחית את הסיכוני� התפעוליי�;

 � ה וגיות המידע הוגדרו יעדי בקרה על פיבמסגרת יישו� חוזר ניהול טכנול •
COBITעת על ידי הנהלת אג- מערכות מידע;, יעדי הבקרה משתני� מעת ל  

 להנחיות בהתא�ו "Sarbanes-Oxley" לחוק 404 סעי- הוראות יישו� במסגרת •

 ,נאות ולגילוי הכספי לדיווח הקשורי� הסיכוני� הערכת של תהלי( בוצע ,ממונהה
 פערי ונותחו שנמצאו סיכוני�ה את לצמצ� או למנוע שמטרת� בקרות נקבעו

, COSO�ה של הפנימית הבקרה מודול את החברה אימצה, זאת במסגרת. בקרה
 ;הפנימית הבקרה להערכת ומוכרת מוגדרת מסגרת המהווה
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  (המש() כללי .1

 (המש() תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכוני�  .ב

 (המש() ניהול סיכוני� תפעוליי� )3(
  
  

קיי� מנגנו� לבדיקה, אכיפה וציות לחוקי� תקנות ורגולציות לחברה, במסגרת  •
 �על אחראית  ומונתה החברההמנגנו� אושרה תכנית אכיפה פנימית בדירקטוריו

 ;האכיפההציות ו

 ;בחברה פועלות מחלקות בקרה ייעודיות פנימיות בתחומי הפעילות המהותיי� •

  
הערכה כמותית של החשיפה לסיכוני� תפעוליי� מתבצעת במסגרת סקרי הערכה 

  כמותיי� על פי משטר הסלוונסי.
  

  חוקיות דרישות  .ג

רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי הדרישות המונחה על ידי  חברהתהלי( ניהול הסיכוני� ב  
 10פרק ואוחדו במסגרת החוזר המאוחד  ת השוני� שפורסמו בשני� האחרונותהפעילו

  חובת מינוי מנהל סיכוני� שתפקידיו העיקריי�: הכוללות(קודקס) 

הגלומי� מהותיי� פיננסיי� סיכוני� ביטוחיי� ולוודא קיומ� של תהליכי� לזיהוי  •
בנכסי� המוחזקי� כנגד חסכונות המבוטחי� ובנכסי� אחרי� של חברת הביטוח 

להשפיע באופ� מהותי על חוסנו והגלומי� בהתחייבויות חברות הביטוח אשר עשויי� 
 הפיננסי של הגו- המוסדי.

בי� כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכוני� המהותיי� שזוהו  •
  ת תרחישי� ובכלל זה תרחישי קיצו�.היתר באמצעו

הערכת ההו� הנדרש (ההו� הכלכלי) מחברת הביטוח לצור( נשיאה בסיכוני� המהותיי�  •
 דת המתא� בי� הסיכוני� השוני�.תו( התייחסות למי

  ניהול סיכוני� כוללות בי� היתר:  לעניי�רגולטוריות  דרישות

דרישה לקביעת מדיניות חשיפה לסיכוני�, תקרות חשיפה, נהלי� וכלי� למדידה ולבקרת  �
  סיכוני�.

הוראות בחוזר המאוחד לרבות   4הוראות לעניי� ניהול נכסי השקעה במסגרת פרק  �
  יכוני אשראי.בנושא ניהול ס

  הוראות בנושא ניהול חשיפה למבטחי משנה. �

מעילות והונאות, טכנולוגיות  :הוראות בנושאי� ספציפיי� בתחו� סיכוני� תפעוליי� �
תוכנית להמשכיות עסקית ), SOXובקרה על דיווח כספי (וסייבר מידע, אבטחת מידע 
) �  . , סיכוני ציות ועוד)BCP/DRPוהתאוששות מאסו

כחלק מפיתוח משטר כושר פירעו� מבוסס    Solvency IIע ליישו� דירקטיבתהוראות בנוג �
 סיכוני�.
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  שוק סיכוני .2

 שוק סיכוני הגדרת  .א

סיכו� שוק הוא הסיכו� שהשווי ההוג� או תזרימי המזומני� העתידיי� של נכסי� פיננסיי�, 
 �התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויי� בגורמי סיכו

במדד, השוק. גורמי סיכו� השוק כוללי�, בי� היתר, שינויי� בעקומי הריבית, בשערי מניות, 
     .ובמחירי הנדל"� במרווחי האשראי ,בשערי מטבע חו0

  
   בנכסי� ובהתחייבויות עבור חוזי� תלויי תשואה הגלומי� הסיכוני�

התחייבויות תלויות תשואה הינ� התחייבויות בגי� חוזי� בה� תגמולי הביטוח שלה� זכאי 
המבוטח תלויי� בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של החברה, בניכוי דמי ניהול כמפורט 

:�  להל

וכ� דמי ניהול משתני�  דמי ניהול קבועי� 2004פוליסות שהונפקו עד שנת לגבי  •
 ניכוי דמי הניהול הקבועי�. במהתשואה הריאלית  15% של בשיעור

כפי שנקבע  דמי ניהול קבועי� בלבד �ואיל(  2004משנת  בפוליסות שהונפקו •
 בתנאי פוליסה.

 �חשיפה בגי� שינויי�  לחברהקיימת  תלויי תשואהחוזי� לגבי הנכסי� וההתחייבויות בגי
 2004לגבי פוליסות שהונפקו עד  בעיקר כתוצאה משינוי בדמי הניהול המשתני� שוק בגורמי

לגבי כלל  החברהומ� ההיק- הכולל של ההתחייבות ממנה נגזרי� דמי הניהול הקבועי� של 
  המוצרי� תלויי התשואה.

לאור האמור, מבחני הרגישות ומועדי הפירעו� של ההתחייבויות המפורטי� בסעיפי� הבאי� 
  אינ� כוללי� חוזי� תלויי תשואה. 

להל� מבח� רגישות לגבי חוזי� תלויי תשואה והאופ� בו הרווח (הפסד) מושפע מכל שינוי 
 בתשואה:

הול הקבועי� במסגרת בתשואה הריאלית על ההשקעות לאחר ניכוי דמי ני 1%כל שינוי של 
, שהיק- ההתחייבויות בגינ� ליו� 2004חוזי� תלויי תשואה בגי� פוליסות שהונפקו עד שנת 

 17 �כדמי הניהול בס( של מ ההכנסותמיליארד ש"ח, משפיע על  11.4 �כ 2016בדצמבר,  31
הניהול דמי מ ההכנסותמיליארד ש"ח, משפיע על  11.1 �כ 2015בדצמבר,  31מיליו� ש"ח (ליו� 

ואיל(  2004השפעת שינוי כאמור על פוליסות שהונפקו משנת מיליו� ש"ח).  16.7 �בס( של כ
כאשר התשואה בחוזי� אלה הינה שלילית  ,2004אינה מהותית. בפוליסות שהונפקו עד שנת 

דמי ניהול משתני� כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את אינה רשאית לגבות החברה 
   צברו בתיק ההשקעות בשל התשואה השלילית.ס( ההפסדי� שנ

 רגישות הנוגעי� לסיכוני שוק מבחני  .ב

ריבית, בשווי של השקעות במכשירי� שיעורי להל� מבחני רגישות ביחס להשפעת השינויי� ב
על הרווח (הפסד) וההכנסה הכוללת (הו�) עבור הנכסי�  ר החליפי�הוניי�, במדד ובשע

יות וההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגי� הפיננסיי�, ההתחייבויות הפיננס
בסיס המדידה הינו שינוי משתנה אחד כאשר  .משתנה הסיכו� הרלבנטי נכו� לכל מועד דיווח

. כ(, למשל, השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרי� כל שאר המשתני� האחרי� קבועי�
  האחרי� לא השתנו.
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 (המש() שוק סיכוני .2

 (המש() רגישות הנוגעי� לסיכוני שוק מבחני  ג.

  תוצאות מבחני הרגישות מבוססות על ההנחות הבאות:
  מבחני רגישות אלו אינ� כוללי� כאמור את השפעת� של חוזי� תלויי תשואה.  •
כמו כ�, הונח שהשינויי� האמורי� אינ� משקפי� ירידת ער( פרמננטית של נכסי�  •

וצגי� בעלות מופחתת או של נכסי� זמיני� למכירה ולפיכ(, במבחני הרגישות המ
  שלהל�, לא נכללו בגי� נכסי� אלו הפסדי� מירידת ער(.

  מבחני הרגישות, מביאי� לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות.  •
• �ר ביחס כי הרגישויות אינ� ליניאריות, כ( ששינויי� גדולי� או קטני� יות יצוי

לשינויי� שמתוארי� להל� אינ� בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אות� 
 שינויי�. 

  תוצאות מבחני הרגישות מוצגות נטו לאחר ניכוי השפעת המס.  •
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 (המש() מבחני רגישות הנוגעי� לסיכוני שוק  ג.

  
  :2016בדצמבר,  31ליו� 

  השקעות
  שיעור השינוי בשע"ח  שיעור השינוי   במכשירי� 

  של מטבע חו0   במדד   הוניי� **)  שיעורי הריבית *)

+1%  �1%  +10%  �10%  +1%  �1%  +10%  �10%  

  אלפי ש"ח  

  רווח (הפסד)
 

108,094  )314,782(   5,884  )5,884(  )14,725(   14,725  )13,490(   13,490  

  רווח (הפסד)
  )41,596(  41,596   14,725   )14,725(  )70,780(  70,780   )215,576(  17,935   כולל ***) 

  
  

  :  2015בדצמבר,  31ליו� 
  השקעות

  שיעור השינוי בשע"ח  שיעור השינוי   במכשירי� 
  של מטבע חו0   במדד  הוניי� **)  שיעורי הריבית *)

+1%  �1%  +10%  �10%  +1%  �1%  +10%  �10%  

  אלפי ש"ח  

  14,028   )14,028(  10,450   )10,450(  )4,712(  4,712   )208,626(  71,968   רווח (הפסד)

  רווח (הפסד)
  )38,089(  38,089   10,450   )10,450(  )63,077(  63,077   )111,992(  )16,428(  כולל ***) 

  
בניתוח הרגישות נכללו נכסי חוב סחירי� בריבית קבועה ומשתנה, נכסי� לא סחירי�   )*

המוחזקי� כנגד התחייבויות הוג�, ונכסי חוב לא סחירי� ה �המוצגי� בספרי� לפי שווי
 תשאינ� תלויות תשואה א( שווי� ההוג� בא לידי ביטוי בהערכת ההתחייבויו ביטוחיות

לא נכללו בסיכו� הריבית מתו( הנכסי� וההתחייבויות המוצגי� בטבלה  .הביטוחיות
בסעי- ג' שלהל�, כנכסי� או התחייבויות "ע� סיכו� ריבית ישיר", מזומני� ושווי 

�חוזי ביטוח שאינ� מהוונות, התחייבויות  מזומני�, נכסי ביטוח משנה, התחייבויות בגי
  משנה. שוטפות מול מבטחי ופיקדונות ויתרות הנמדדות בעלות מופחתת פיננסיות 

  
 ניתוחהנכסי� שערכ� בספרי� מוצג בשווי הוג� המושפעי� מסיכו� ריבית הכלולי� בס(     

� ש"ח), ומתוכ מיליו� 3,262 �כ ש"ח (בשנה קודמת מיליו� 3,260 �הסתכמו בכהרגישות 
ש"ח).  מיליו� 166 �כ (בשנה קודמת  והפסדרווח לדוח ש"ח נזק-  מיליו� 136 � ס( של כ

 31יו� ל 22%(מתו( ס( הנכסי�  21%הנכסי� עליה� הופעל ניתוח הרגישות מהווי� 
  ). 2015בדצמבר 

  
ההפרשה הנובעת מבדיקת נאותות בגי� התחייבויות  בניתוח הרגישות נכללו

) א(4.א.6) בביטוח חיי� ובריאות, (לפרוט ראה סעי- LATההתחייבויות הביטוחיות (
את , וכ� בביטוח חיי�וגמלאות בתשלו� גמלה השלמת לבאור זה), ההתחייבויות ל

  . בעקבות המעבר לנוהג המיטבי בביטוח כללי  ההתחייבויות הביטוחיות
  

בשיעור הריבית על הרווח לאחר מס בגי� התחייבויות ביטוחיות  1%�בההשפעה של עליה 
 תוביל 1% של וירידה"ח ש מיליוני 103 �כ של ברווחבניתוח הרגישות מוערכת  ותהכלול
"ח ש מיליוני 202 �וכ"ח ש מיליוני 66 �כ 2015 בשנתש"ח ( מיליוני 310�כ של בס( להפסד

כוללת ג� את ההשפעה על אופ� שיערו( יצוי� כי ההשפעה על ההתחייבויות, . )בהתאמה
  .האמורות תחייבויותההנכסי� הלא סחירי� העומדי� כנגד ה

  
היוו� הקצבאות שישולמו שאינה כלולה בטבלה בשל  לריבית רגישותג�  קיימתלחברה 

 יוני חודשב תיקונ� פרסו�ובפרט  הלאומי הביטוחתקנות  מתוק-לנפגעי תאונות עבודה 
יע ג� על גובה הסכומי� שיהיה על חברות הביטוח לשל� שפלה עלולהדבר  .2016

מידע לגבי שינוי " להל� )5('ב6(ראה פרוט בסעי-  לנפגעי� בתביעות נכות ומוות אחרות
והיות שכ(  מיידיתזו אינה   השפעה )."בהנחות האקטואריותו באומדני�מהותי שנעשה 

בעת  הכספיות התוצאותעל  ריבית ינית� לקבוע את היק- ההשפעה העתידי של שינוי לא
  .שינוי חד פעמי
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 (המש() מבחני רגישות הנוגעי� לסיכוני שוק  ג.

 
אי� מידע ביחס  חברההשקעות במכשירי� שאי� לה� תזרי� קבוע, או שלחילופי�, ל  )**    

כמו  כ�  השקעות בחברות כלולות. ללותואינ� כ IFRS 7�לתזרי� זה. בהתא� להגדרות ב
  נכללו תעודות סל שעוקבות אחרי מדדי אג"ח וקרנות אג"ח.

  
ניתוחי הרגישות ביחס להכנסה הכוללת מביאי� לידי ביטוי ג� את ההשפעה על הרווח   ) ***

  (הפסד) לתקופה.
  

  ישיר ריבית סיכו�  ד.
סיכו� ריבית ישיר הינו הסיכו� ששינוי בריבית השוק יגרו� לשינוי בשווי ההוג� או בתזרי� 

מהנכס או ההתחייבות. סיכו� זה מתייחס לנכסי� שהסליקה שלה� נעשית  הנובעהמזומני� 
 .�  במזומ

כי קיימי� נכסי� ע� סיכו� ריבית ישיר אשר שוויי� ההוג� מושפע משינוי הריבית  לציי�יש 
א( החברה אינה רושמת אות� בשווי הוג� בדוח הכספי ולכ� אינ� כלולי� במבחני בשוק 

  הרגישות המתוארי� בסעי- הקוד�. 
תוספת המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע ג� על סוגי נכסי� 

  אחרי� אבל לא באופ� ישיר, כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המניות.
  
  2016בדצמבר,  31ליו�   

  תלוי   שאינו תלוי 

  ס( הכל  תשואה  תשואה

  אלפי ש"ח  

  נכסי� ע� סיכו� ריבית ישיר:

  10,248,783   7,111,694   3,137,089   נכסי חוב סחירי�

  נכסי חוב שאינ� סחירי�:

  2,701,551   169,142   2,532,409   אג"ח ח"0   

  7,366,468   4,076,183   3,290,285   אחר  

  920,816   792,496   128,320   השקעות פיננסיות אחרות

  2,383,390   1,832,444   550,946   מזומני� ושווי מזומני�

  1,666,013   �    1,666,013   נכסי ביטוח משנה

  25,287,021   13,981,959   11,305,062   ס( הכל נכסי� ע� סיכו� ריבית ישיר 

  13,572,691   9,247,439   4,325,252   *)נכסי� ללא סיכו� ריבית ישיר 

  38,859,712   23,229,398   15,630,314   ס( הכל נכסי�

  התחייבויות ע� סיכו� ריבית ישיר:

  1,375,980   16,421   1,359,559   התחייבויות פיננסיות

  34,378,036   22,867,527   11,510,509   התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  345,318   �    345,318   אחרי�

  36,099,334   22,883,948   13,215,386   ס( הכל התחייבויות ע� סיכו� ריבית ישיר  

  1,190,113   260,336   929,777   התחייבויות ללא סיכו� ריבית ישיר **)

 �  1,570,265   �    1,570,265   הו

  38,859,712   23,144,284   15,715,428   ס( הכל הו� והתחייבויות

  �    85,114   )85,114(  ס( הכל נכסי� בניכוי התחייבויות
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 (המש() סיכוני שוק .2
  
  (המש() סיכו� ריבית ישיר  ד.

נכסי מיסי� , נדל"� להשכרהנכסי� ללא סיכו� ריבית ישיר כוללי�: מניות, רכוש קבוע,   )*
קבוצות מאזניות של נכסי� פיננסיי� שמש( הוצאות רכישה נדחות, רכוש אחר וכ� נדחי�, 

(חייבי�  יתהחיי� הממוצע (מח"מ) שלה� עד חצי שנה ולפיכ( סיכו� הריבית נמו( יחס
  ויתרות חובה, פרמיות לגבייה, ויתרות שוטפות).

  

, יתרות חו"ז התחייבויות בגי� מיסי� נדחי�ללא סיכו� ריבית ישיר כוללות  התחייבויות  )**
 למיניה�, וכו'.

 
  

  
  2015בדצמבר,  31ליו� 

  תלוי   שאינו תלוי 

  ס( הכל  תשואה  תשואה

  אלפי ש"ח  

  נכסי� ע� סיכו� ריבית ישיר:

  10,320,011   7,202,014   3,117,997   נכסי חוב סחירי�

  נכסי חוב שאינ� סחירי�:

  2,699,382   171,210   2,528,172   אג"ח ח"0   

  7,084,683   4,020,240   3,064,443   אחר  

  779,959   627,410   152,549   השקעות פיננסיות אחרות

  1,518,499   1,245,185   273,314   מזומני� ושווי מזומני�

  1,568,617   �    1,568,617   נכסי ביטוח משנה

  23,971,151   13,266,059   10,705,092   ס( הכל נכסי� ע� סיכו� ריבית ישיר  

�  12,453,306   8,404,769   4,048,537   ריבית ישיר *) נכסי� ללא סיכו

  36,424,457   21,670,828   14,753,629   ס( הכל נכסי�

  התחייבויות ע� סיכו� ריבית ישיר:

  1,345,871   35,677   1,310,194   התחייבויות פיננסיות

  31,920,689   21,361,189   10,559,500   התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  347,312   �    347,312   אחרי�

  33,613,872   21,396,866   12,217,006   ס( הכל התחייבויות ע� סיכו� ריבית ישיר  

  1,334,613   320,760   1,013,853   התחייבויות ללא סיכו� ריבית ישיר **)

�  1,475,972   �    1,475,972   הו

  36,424,457   21,717,626   14,706,831   ס( הכל הו� והתחייבויות

  �    )46,798(  46,798   ס( הכל נכסי� בניכוי התחייבויות

  
  

נכסי מיסי�  ,נדל"� להשקעהנכסי� ללא סיכו� ריבית ישיר כוללי�: מניות, רכוש קבוע,   *)
הוצאות רכישה נדחות, רכוש אחר וכ� קבוצות מאזניות של נכסי� פיננסיי�  נדחי�

ת י) שלה� עד חצי שנה ולפיכ( סיכו� הריבית נמו( יחסשמש( החיי� הממוצע (מח"מ
 (חייבי� ויתרות חובה, פרמיות לגבייה, ויתרות שוטפות). 

  
, יתרות חו"ז התחייבויות בגיו מסי� נדחי�התחייבויות ללא סיכו� ריבית ישיר כוללות   **)

  .למיניה�, וכו'
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  (המש() ריבית ישיר סיכו�  .ד

   הערות:
  

 הינו בגי� פוליסות מבטיחותעיקרו של תיק ביטוח החיי�  � תלוי תשואה שאינוביטוח חיי� 
המגובות בעיקר� באגרות חוב מיועדות (ח"0) המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אור(  תשואה

כיסוי פיננסי חופ- על עיקר ההתחייבויות מבחינת  קיי� לחברה ,תקופת הפוליסה. לפיכ(
�כיסו אגרות החוב המיועדות כ 2016בדצמבר,  31ריבית והצמדה למש( חיי הפוליסות. ליו� 

   ).61.1% �כ 2015 בשנת( מכלל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיי� בתוכניות אלו 59.7%
מת חשיפה לשערי הריבית שישררו קיי ,בגי� יתר השקעות החברה במסגרת עסקי ביטוח חיי�

חזור ההשקעות אשר מש( החיי� שלה� עשוי להיות נמו( מאור( החיי� הממוצע של יבעת מ
  ההתחייבויות הביטוחיות.

כושר � בגי� מוצרי� אלה וכ� בגי� תביעות מתמשכות בתשלו�, בביטוח סיעודי ובביטוח אי
בית התעריפית שבפוליסה (ראה עבודה, מבוסס חישוב ההתחייבות הביטוחית על שיעור הרי

  ).להל�) 2'(א 6פירוט בסעי- 
הביטוחיות ה� בביטוח חיי� ובריאות  תבדבר שיעורי ההיוו� ואופ� קביעת� עבור ההתחייבויו

הנחות העיקריות המשמשות לבאור זה בחלק המתייחס ל 6 סעי-וה� בביטוח הכללי, ראה 
  לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות.
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 בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסי� ופירוט ה  .ה

  
  2016בדצמבר,  31ליו�   

  נכסי�  פריטי�  במטבע  
  בגי� חוזי�  לא   חו0 או   בש"ח   בש"ח  
  תלויי  פיננסי�  בהצמדה  צמוד  לא   

  סה"כ  תשואה  ואחרי�  אליו *)  למדד   צמוד 

  אלפי ש"ח

  352,086   �   352,086   �   �   �   נכסי� בלתי מוחשיי�

  117   �   117   �   �   �   נכסי מסי� נדחי�

  1,129,198   3,131   1,126,067   �   �   �   הוצאות רכישה נדחות

  779,781   �   779,781   �   �   �   רכוש קבוע

  202,610   �   �   202,610   �   �   השקעות בחברות כלולות
נדל"� להשקעה עבור 
  76,211   76,211   �   �   �   �   חוזי� תלויי תשואה

  136,351   �   136,351   �   �   �   נדל"� להשקעה אחר

  324,529   נכסי ביטוח משנה
 

1,252,910   88,574   �   �   1,666,013  

  63,887   �   �   �   63,887   �   נכסי מסי� שוטפי�

  205,007   66,055   23,025   12,771   26,468   76,688   חייבי� ויתרות חובה

  594,538   105,906   �   51,173   437,459   �   פרמיות לגבייה
  השקעות פיננסיות עבור

  21,145,651   21,145,651   �   �   �   �   חוזי� תלויי תשואה 

  השקעות פיננסיות
  אחרות: 

  433,005   נכסי חוב סחירי�
 

2,373,450   330,634   �   �   3,137,089  
  נכסי חוב שאינ�

  722,399   סחירי� 
 

4,964,967   135,328   �   �   5,822,694  

  195,685   �   �   79,643   �   116,042   מניות **)

  969,404   �   �   672,619   31,758   265,027   אחרות
סה"כ השקעות פיננסיות 

  1,536,473   אחרות
 

7,370,175  
 

1,218,224   �   �   10,124,872  

  מזומני� ושווי מזומני�
  עבור חוזי� תלויי 
  1,832,444   1,832,444   �   �   �   �   תשואה 

  מזומני� ושווי מזומני�
  550,946   �   �   41,320   �   509,626   אחרי� 

  2,447,316   ס( כל הנכסי�
 

9,150,899  
 

1,614,672   2,417,427   23,229,398   38,859,712  

 

  החשיפה למטבע חו0 מתייחסת לדולר.עיקר   *)
  

  המטבע הרלוונטי לצור( החשיפה של מניות נקבע בהתא� למטבע הרשו�.  **)
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 (המש() בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסי� ופירוט ה  .ה
  
  2016בדצמבר,  31ליו�   

  התחייבויות  פריטי�  במטבע  
  בגי� חוזי�  לא   חו0 או   בש"ח   בש"ח  
  תלויי  פיננסי�  בהצמדה  צמוד  לא   

  
  סה"כ  תשואה  ואחרי�  אליו *)  למדד   צמוד 

  
  אלפי ש"ח  

 �  1,570,265   �   1,570,265   �   �   �   ס( כל ההו

  התחייבויות

  התחייבויות בגי� חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
  שאינ� תלויי תשואה 

 
1,195,162   10,203,062   112,285   �   �   11,510,509  

  התחייבויות בגי� חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
  22,867,527   22,867,527   �   �   �   �   תלויי תשואה 

�  התחייבויות בגי
  138,362   �   138,362   �   �   �   מיסי� נדחי� 

  התחייבויות בשל
  121,982   �   �   �   �   121,982   הטבות לעובדי� 

�  התחייבויות בגי
  427   �   �   �   427   �   מסי� שוטפי� 

  1,274,660   260,336   38,267   130,329   352,423   493,305   זכאי� ויתרות זכות 

  1,375,980   16,421   �   5,419   1,049,953   304,187   התחייבויות פיננסיות 

  ס( כל ההתחייבויות
 

2,114,636   11,605,865   248,033   176,629   23,144,284   37,289,447  
�  ס( כל ההו

  וההתחייבויות 
 

2,114,636   11,605,865   248,033   1,746,894   23,144,284   38,859,712  

  ס( הכל חשיפה
  )2,454,967(  332,680   מאזנית 

 
1,366,639   670,533   85,114   �  

חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות מכשירי� 
  �   �   �   )717,814(  158,103   559,711   נגזרי� במונחי דלתא

  �   85,114   670,533   648,825   )2,296,864(  892,391   ס( הכל חשיפה
  

  
  עיקר החשיפה למטבע חו0 מתייחסת לדולר.  *)
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 (המש() בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסי� ופירוט ה  ה.

  
  2015בדצמבר,  31ליו�   

  נכסי�  פריטי�  במטבע  
  בגי� חוזי�  לא   חו0 או   בש"ח   בש"ח  
  תלויי  פיננסי�  בהצמדה  צמוד   לא   

  סה"כ  תשואה  ואחרי�  אליו *)  למדד  צמוד 

  אלפי ש"ח

  341,521   �   341,521   �   �   �   נכסי� בלתי מוחשיי�

  176   �   176   �   �   �   נכסי מסי� נדחי�

  1,087,732   3,799   1,083,933   �   �   �   הוצאות רכישה נדחות

  561,384   �   561,384   �   �   �   רכוש קבוע

  243,261   �   �   243,261   �   �   השקעה בחברות כלולות
נדל"� להשקעה עבור 
  74,937   74,937   �   �   �   �   חוזי� תלויי תשואה

  122,156   �   122,156   �   �   �   נדל"� להשקעה אחר

  326,004   נכסי ביטוח משנה
 

1,068,360   174,253   �   �   1,568,617  

  120,448   �   �   �   120,448   �   נכסי מסי� שוטפי�

  159,642   37,386   23,943   29,806   15,486   53,021   חייבי� ויתרות חובה

  584,350   89,689   �   66,654   428,007   �   פרמיות לגבייה

  השקעות פיננסיות עבור
  20,219,832   20,219,832   �   �   �   �   חוזי� תלויי תשואה 

  השקעות פיננסיות
  אחרות: 

  458,725   נכסי חוב סחירי�
 

2,294,420   364,852   �   �   3,117,997  
  נכסי חוב שאינ�

  535,210   סחירי� 
 

4,828,780   228,625   �   �   5,592,615  

  179,453   �   �   74,230   �   105,223   מניות **)

  931,837   �   �   657,439   33,043   241,355   אחרות
סה"כ השקעות פיננסיות 

  1,340,513   אחרות
 

7,156,243  
 

1,325,146   �   �   9,821,902  
  מזומני� ושווי מזומני�

  עבור חוזי� תלויי 
  1,245,185   1,245,185   �   �   �   �   תשואה 

  מזומני� ושווי מזומני�
  273,314   �   �   32,340   �   240,974   אחרי� 

  1,960,512   ס( כל הנכסי�
 

8,788,544  
 

1,871,460   2,133,113   21,670,828   36,424,457  
  

  עיקר החשיפה למטבע חו0 מתייחסת לדולר.  *)
  

או בהתא�  נקבע בהתא� למטבע הרשו�המטבע הרלוונטי לצור( החשיפה של מניות   **)
  לפעילות.

    



        ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"ממנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� 
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�    באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

  
 

 148

  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  

  (המש() סיכוני שוק .2
  

 (המש() בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסי� ופירוט ה  ה.  

  
  2015בדצמבר,  31ליו�   

  התחייבויות  פריטי�  במטבע  
  בגי� חוזי�  לא   חו0 או   בש"ח   בש"ח  
  תלויי  פיננסי�  בהצמדה  צמוד  לא   

  
  סה"כ  תשואה  ואחרי�  אליו *)  למדד   צמוד 

  
  אלפי ש"ח  

 �  1,475,972   �   1,475,972   �   �   �   ס( כל ההו

  התחייבויות

  התחייבויות בגי� חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
  שאינ� תלויי תשואה 

 
1,141,296   9,160,785   257,419   �   �   10,559,500  

  התחייבויות בגי� חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
  21,361,189   21,361,189   �   �   �   �   תלויי תשואה 

�  התחייבויות בגי
  141,152   �   141,152   �   �   �   מסי� נדחי� 

  התחייבויות בשל
  113,571   �   �   �   �   113,571   הטבות לעובדי� 

�  התחייבויות בגי
  332   �   �   �   332   �   מסי� שוטפי� 

  1,426,870   320,760   39,506   182,573   345,429   538,602   זכאי� ויתרות זכות 

  1,345,871   35,677   �   8,849   997,370   303,975   התחייבויות פיננסיות 

  ס( כל ההתחייבויות
 

2,097,444   10,503,916   448,841   180,658   21,717,626   34,948,485  

�  ס( הכל ההו
  וההתחייבויות 

 
2,097,444   10,503,916   448,841   1,656,630   21,717,626   36,424,457  

  ס( הכל חשיפה
  )1,715,372(  )136,932(  מאזנית 

 
1,422,619   476,483  )46,798(   �  

חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות מכשירי� 
  �   �   �   )812,408(  41,182   771,226   נגזרי� במונחי דלתא

  �   )46,798(  476,483   610,211   )1,674,190(  634,294   חשיפה ס( הכל
  

  

  עיקר החשיפה למטבע חו0 מתייחסת לדולר.  *)
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 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירי� הוניי�  ו.  

  
        

  2016בדצמבר,  31ליו�   

  נסחרות  נסחרות   
  נסחר  לא  במדד מניות  במדד  

  
  %  סה"כ  בחו"ל  סחיר  היתר  100ת"א 

  
  אלפי ש"ח  

  ענ- משק

  16.17  31,645   904   �   376   30,365   תעשיה

  11.89  23,265   486   8,666   5,490   8,623   נדל"� ובינוי

  8.15  15,945   �   212   4,743   10,990   מסחר ושירותי�

  3.66  7,171   �   �   2,194   4,977   השקעה ואחזקות

  10.12  19,798   4,265   643   93   14,797   טכנולוגיה

  39.87  78,012   34,900   �   536   42,576   בנקי�

  2.82  5,518   3,688   �   �   1,830   ביטוח

  1.80  3,525   �   �   1,299   2,226   ביומד

  5.52  10,806   �   �   1,835   8,971   חיפושי נפט וגז

  100.00  195,685   44,243   9,521   16,566   125,355   סה"כ
  
  
  

        
  2015בדצמבר,  31ליו�   

  נסחרות  נסחרות   
  נסחר  לא  במדד מניות  במדד  

  
  %  סה"כ  בחו"ל  סחיר  היתר  100ת"א 

  
  אלפי ש"ח  

  ענ- משק

  18.87  33,866   166   �   410   33,290   תעשיה

  11.78  21,133   473   23   11,341   9,296   נדל"� ובינוי

  8.39  15,064   871   562   4,172   9,459   מסחר ושירותי�

  4.31  7,732   �   �   1,721   6,011   השקעה ואחזקות

  9.50  17,038   1,341   826   377   14,494   טכנולוגיה

  36.69  65,839   29,715   �   438   35,686   בנקי�

  3.00  5,387   3,954   �   �   1,433   ביטוח

  1.99  3,580   �   216   1,205   2,159   ביומד

  5.47  9,814   �   �   1,479   8,335   חיפושי נפט וגז

  100.00  179,453   36,520   1,627   21,143   120,163   סה"כ
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  נזילותסיכוני  .3

  הגדרת סיכוני נזילות  .א

סיכו� נזילות הינו הסיכו� שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד 
  בהתחייבויותיה.

החברה חשופה לסיכוני� הנובעי� מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה לשל� 
  תביעות והטבות אחרות למבוטחי� ביחס להיק- הכספי� שיהיו זמיני� לכ( באותו מועד. 

כתוצאה מהתממשותו של  �גיוס מקורות באופ� בלתי צפוי ובזמ� קצר ביצוי� כי צור( אפשרי 
או אירוע אשר יפגע בו זמנית ג� בביטוח חיי� ואשר יגרו�  כללי בביטוחאירוע קטסטרופה 

עלול לחייב מימוש נכסי� משמעותי באופ� מהיר  �בלתי צפויה בתביעות ו לעלייה חדה
 עלולהחברה הכיוו� ש בעיקר. שלה�ומכירת� במחירי� שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק 

   דרש לשל� תביעות טר� קבלת ההשתתפות ממבטח המשנה.ילה

וחיסכו� ארו( טווח, הסיכו� מושת חלק ניכר מהתחייבויותיה הביטוחיות במגזר ביטוח חיי� ב
  :אופיי� של חוזי הביטוח כמתואר להל� על המבוטחי� או שהסיכו� הינו נמו( וזאת בשל

תשואה על פי תנאי החוזי� זכאי� בעליה� לקבל  � חוזי� תלויי תשואה, בביטוח חיי�חוזי� תלויי תשואה, בביטוח חיי�חוזי� תלויי תשואה, בביטוח חיי�חוזי� תלויי תשואה, בביטוח חיי� •
ער( ההשקעות מכל ב ירידה ,. לפיכ(בניכוי דמי ניהולבהתא� לתוצאות ההשקעות 

 . חברהירידה בגובה התחייבויות הבבמקביל תלווה סיבה שהיא 

על פי תנאי החוזי�, זכאי� בעליה� לקבל  �  חוזי� שאינ� תלויי תשואה, בביטוח חיי�חוזי� שאינ� תלויי תשואה, בביטוח חיי�חוזי� שאינ� תלויי תשואה, בביטוח חיי�חוזי� שאינ� תלויי תשואה, בביטוח חיי� •
הינה בס( של  2016בדצמבר,  31תשואה מובטחת. ההתחייבות בגי� חוזי� אלה ליו� 

מיליוני  4,284מתיק ביטוח החיי� (שנה קודמת  16.36%ח המהווה "ש מיליוני 4,673
מגובי� בעיקר�  1991לפני שנת  בגי� חוזי�מתיק ביטוח החיי�).  16.1%ש"ח המהווה 

זכאית לממש  חברהבאגרות חוב מיועדות (ח"0) המונפקות על ידי מדינת ישראל. ה
רות וכ� בעת תשלו� קצבה המשולמת האמואג"ח אלו בעת שנדרש פדיו� הפוליסות 

   מתו( ערכי הפוליסות ולפי תנאי הפוליסות.
 

סיכו� הנזילות של החברה נובע, אפוא, בעיקר מיתרת הנכסי� שאינ� אגרות חוב מיועדות 
 13.1הינה בס(  2016בדצמבר,  31ליו�  הללו ואינ� כנגד חוזי� תלויי תשואה. יתרת הנכסי�

  מיליארד ש"ח).  12.2 מיליארד ש"ח (שנה קודמת

מיליארד ש"ח  הינ�   4 �כס(  של  2016בדצמבר,  31מתו( יתרת הנכסי� האמורה, ליו� 
מיליארד ש"ח), הניתני� למימוש בזמ� קצר  3.9 � כ 2015בדצמבר,  31נכסי� סחירי� (ליו� 

  תנאי הנזילות של שוקי ההו�. ל בהתא�יחסית, 

 כפי שהוגדרו בתקנות ,ההשקעה על חברת הביטוח להחזיק בנכסי� נזילי� כלליעל פי תקנות 
כנגד ההו� העצמי  הנדרשהעצמי המזערי מההו�  30% � שלא יפחת מ שיעורבכללי השקעה 

, 2016בדצמבר,  31ליו� והתחייבויות אחרות ובכפו- להתאמות המפורטות בכללי ההשקעה. 
  . התקנותבדרישת  העמד החברה

דנה מדי רבעו� בהתאמת הנכסי� מול ההתחייבויות ומפקחת על קיומ� של ועדת השקעות 
נכסי� נזילי� למימוש צרכי הנזילות של החברה הנובעי� מהפריסה הצפויה של 

  .התחייבויותיה

 ניהול נכסי� והתחייבויות  .ב

  החברה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתא� לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו. 

רעו� המשוערי� של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות ירכזות את מועדי הפהטבלאות להל� מ
כוללות  ") ואינ�פרעו�הבלתי מהוונות של החברה (למעט המוגדרי� ב"ללא מועד והפיננסיות 

את הפער בי� השווי ההוג� לעלות המותאמת בגי� נכסי החוב הלא סחירי� שעומדי� כנגד 
ה בינ� לבי� יתרות ההתחייבויות הביטוחיות . היות שכ( הרי שאי� התאמתההתחייבויו
  בדוח על המצב הכספי.והפיננסיות 
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 (המש() ניהול נכסי� והתחייבויות  .ב

מועדי הפירעו� המשוערי� של ההתחייבויות בביטוח חיי� ובריאות נכללו בטבלאות  )1(
�  :כדלקמ

בהנחה ו, ללא הנחת ביטולי�, )גיל הפרישה (לרובחוזיי�  פירעו�מועדי  �  חסכו� כספי •
 שכל החיסכו� יימש( כהוני ולא כקצבה.   
 על בסיס אומד� אקטוארי. � "ע בתשלו� וסיעודי בתשלו� אכבתשלו�,  גמלאות •
ללא מועד פירעו�  �ועתודה לפרמיה בחסר, אכ"ע פעיל וסיעודי פעיל תלויות תביעות •

  .מוגדר

מועדי הפירעו� המשוערי� של ההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח כללי נכללו בטבלאות  )2(
�  :כדלקמ

 על בסיס אומד� אקטוארי.  �התחייבויות ביטוחיות שהוערכו על ידי האקטואר  •
  נפרסו בהתא� להערכות מומחי החברה. האקטואר ידי על מוערכי� שאינ� ענפי� •
• �הסכומי� המהווי� מרווח שמרנות מעבר  נכללו � מוגדר" בעמודת "ללא מועד פירעו

להערכת התביעות התלויות עבור התחייבויות ביטוחיות שלא הוערכו על ידי 
 האקטואר.

  

מועדי הפירעו� של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגי� חוזי השקעה נכללו על בסיס  )3(
מועדי הפירעו� החוזיי�. בחוזי� בה� הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלו� של 

בסיס המועד המוקד� ביותר שבו החברה יכולה להידרש  , ההתחייבות נכללת עלסכו�ה
  לשל� את ההתחייבות.
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 (המש() נזילותסיכוני  .3

   ת ברוטוהפיננסיות והביטוחיו ההתחייבויותניתוח של מועדי פירעו� של סכומי   .ג

  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח חיי� ובריאות *)

  
  ללא מועד   10מעל    5מעל   מעל שנה

  פירעו�  מעל  שני� ועד  ועדשני�   ועד

  סה"כ  מוגדר  שני� 15  שני� 15  שני� 10  שני� 5  עד שנה

  אלפי ש"ח  

  בדצמבר, 31ליו� 
 2016  

 
1,182,305  

 
1,860,865  

 
1,439,671   997,617   810,053  

 
1,541,585  

 
7,832,096  

  בדצמבר, 31ליו� 
 2015  

 
1,019,708  

 
1,713,940  

 
1,330,368   984,914   812,173  

 
1,509,645  

 
7,370,748  

  
  לא כולל חוזי� תלויי תשואה.  *)

 
  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח כללי

  
  

  ללא מועד   מעל  שני� 3מעל   מעל שנה

  סה"כ  פירעו� מוגדר  שני� 5  שני� 5ועד   שני� 3ועד   עד שנה

  אלפי ש"ח  

  בדצמבר, 31ליו� 
 2016   1,401,875   1,745,913   831,055   694,786   147,728   4,821,357  

  בדצמבר, 31ליו� 
 2015   1,174,732   1,535,733   773,069   730,372   125,844   4,339,750  
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  (המש() נזילותסיכוני   .3

  (המש() ברוטו והביטוחיותהפיננסיות  ההתחייבויותניתוח של מועדי פירעו� של סכומי   ג.

  
  בגי� חוזי השקעה תהתחייבויות פיננסיות והתחייבויו

  
  

  

  10מעל   5מעל 

  שני�   שני�   מעל שנה
  מעל   15ועד   10ועד   5ועד 

  סה"כ  שני� 15  שני�   שני�   שני�   עד שנה 

  אלפי ש"ח  

  2016בדצמבר,  31ליו� 

  1,693,117   �   323,626   429,420   840,385   99,685   התחייבויות פיננסיות

  התחייבויות בגי� חוזי
  5,099   �   �   �   �   5,099   השקעה  

  התחייבויות בגי� חוזי
  4,425,741   �   �   �   �   4,425,741   השקעה תלויי תשואה  

  2015בדצמבר,  31ליו� 

  1,655,880   �   216,398   689,923   649,632   99,927   התחייבויות פיננסיות 

  התחייבויות בגי� חוזי
  5,185   �   �   �   �   5,185   השקעה   

  התחייבויות בגי� חוזי
  4,443,762   �   �   �   �   4,443,762   השקעה תלויי תשואה  
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  סיכוני אשראי .4

  
 חלוקת נכסי חוב על פי מיקומ�:  .א

 
  
  2016בדצמבר,  31ליו�   

  שאינ�  

  סה"כ  סחירי�  סחירי� *)

  באלפי ש"ח  

  8,568,037   5,761,456   2,806,581   באר0 

  391,746   61,238   330,508   בחו"ל 

  8,959,783   5,822,694   3,137,089   ס( הכל נכסי חוב

  
  2015בדצמבר,  31ליו�   

  שאינ�  

  סה"כ  סחירי�  סחירי� *)

  באלפי ש"ח  

  8,275,879   5,522,472   2,753,407   באר0 

  434,733   70,143   364,590   בחו"ל 

  8,710,612   5,592,615   3,117,997   ס( הכל נכסי חוב

  

  

.�        *) נכסי חוב סחירי� מסווגי� בעיקר לקטגוריית זמיני� למכירה ונמדדי� בשווי הוג

 .�  ראה ג� פירוט הנכסי� בחלוקה לדירוגי� להל
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        (המש()    סיכוני אשראי .4

  :פירוט נכסי� בחלוקה לדירוגי�  .ב

  נכסי חוב .1
 

  

  דירוג מקומי *)

  2016בדצמבר,  31ליו� 
AA  BBB  )נמו  

  סה"כ  לא מדורג  BBB � מ   Aעד    ומעלה 

  אלפי ש"ח
  נכסי חוב באר0

  נכסי חוב סחירי�
  1,760,392   �    �    �    1,760,392   אגרות חוב ממשלתיות

  1,046,189   13,364   15,044   297,864   719,917   אגרות חוב קונצרניות

  ס( הכל נכסי חוב
  2,806,581   13,364   15,044   297,864   2,480,309   סחירי� באר0  

  נכסי חוב שאינ� סחירי�
  2,532,409   �    �    �    2,532,409   אגרות חוב ממשלתיות
  736,878   7,335   3,056   155,906   570,581   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקי�
  1,009,865   �    �    �    1,009,865   ובמוסדות פיננסי� 

  נכסי חוב אחרי� לפי
  בטחונות: 

  186,534   186,534   �    �    �    משכנתאות
  5,006   5,006   �    �    �    הלוואות על פוליסות

  479,822   38,426   �    270,550   170,846   בשיעבוד נדל"�הלוואות 
  770,419   108,018   �    326,120   336,281   בטחונות אחרי� 

בשעבוד מניות המקנות 
  25,611   �    �    25,611   �    שליטה

  14,912   14,912   �    �    �    לא מובטחי�

  ס( הכל נכסי חוב
  5,761,456   360,231   3,056   778,187   4,619,982   שאינ� סחירי� באר0 

  8,568,037   373,595   18,100   1,076,051   7,100,291   ס( הכל נכסי חוב באר0

  נכסי חוב �מזה
  415,215   �    �    310,107   105,107   בדירוג פנימי **) 

  
  .Aועד+ -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)

  
כל הסכומי� המוצגי� בשורה זו מייצגי� נכסי� שלא דורגו ע"י חברה חיצונית   **) 

  ודורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה. 
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  

  (המש() סיכוני אשראי .4

  : (המש()פירוט נכסי� בחלוקה לדירוגי�  .ב

  (המש() נכסי חוב .1
  

  

  דירוג מקומי *)

  2015בדצמבר,  31ליו� 
AA  BBB  )נמו  

  סה"כ  לא מדורג  BBB � מ   Aעד    ומעלה 

  אלפי ש"ח
  נכסי חוב באר0

  נכסי חוב סחירי�

  1,799,848   �    �    �    1,799,848   אגרות חוב ממשלתיות

  953,559   24,441   4,159   378,039   546,920   אגרות חוב קונצרניות

  ס( הכל נכסי חוב 
  2,753,407   24,441   4,159   378,039   2,346,768   סחירי� באר0 

  נכסי חוב שאינ� סחירי�
  2,528,172   �    �    �    2,528,172   אגרות חוב ממשלתיות
  754,033   3,392   �    179,587   571,054   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקי�
  1,049,857   �    �    �    1,049,857   ובמוסדות פיננסי� 

  חוב אחרי� לפינכסי 
  בטחונות: 

  76,746   76,746   �    �    �    משכנתאות
  7,739   7,739   �    �    �    הלוואות על פוליסות

�  353,554   83,342   �    178,463   91,749   הלוואות בשיעבוד נדל"
  704,025   130,132   �    291,832   282,061   בטחונות אחרי� 

בשעבוד מניות המקנות 
  31,340   6,657   �    24,683   �    שליטה

  17,006   17,006   �    �    �    לא מובטחי�

  ס( הכל נכסי חוב
  5,522,472   325,014   �    674,565   4,522,893   שאינ� סחירי� באר0 

  8,275,879   349,455   4,159   1,052,604   6,869,661   ס( הכל נכסי חוב באר0

  נכסי חוב�מזה
  372,877   �    �    282,355   90,522   בדירוג פנימי **) 

  
  .+Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)

  
כל הסכומי� המוצגי� בשורה זו מייצגי� נכסי� שלא דורגו ע"י חברה חיצונית   **) 

   ודורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה.
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  
        (המש() סיכוני אשראי  .4

  : (המש()פירוט נכסי� בחלוקה לדירוגי�  ב.

  (המש() נכסי חוב  .1
 

  

  דירוג בינלאומי *)

  2016בדצמבר  31ליו� 
A  )נמו  

  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  BBB  ומעלה 

  אלפי ש"ח

  נכסי חוב בחו"ל

  נכסי חוב סחירי�
  20,531   �    �    �    20,531   אגרות חוב ממשלתיות
  309,977   8,055   117,256   184,666   �    אגרות חוב קונצרניות

  ס( הכל נכסי חוב סחירי�
  330,508   8,055   117,256   184,666   20,531   בחו"ל 

  נכסי חוב שאינ� סחירי�

  61,238   61,238   �    �    �    בטחונות אחרי�

  391,746   69,293   117,256   184,666   20,531   ס( הכל נכסי חוב בחו"ל

  
  

  .+Aועד  � Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 

  (המש() סיכוני אשראי .4

 : (המש()פירוט נכסי� בחלוקה לדירוגי�  .ב

  (המש() נכסי חוב  .1
 

  

  דירוג בינלאומי *)

  2015בדצמבר  31ליו� 

A  )נמו  

  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  BBB  ומעלה 

  אלפי ש"ח

  נכסי חוב בחו"ל

  נכסי חוב סחירי�
  20,998   �    �    �    20,998   אגרות חוב ממשלתיות
  343,592   8,125   98,134   234,412   2,921   אגרות חוב קונצרניות

  ס( הכל נכסי חוב סחירי�
  364,590   8,125   98,134   234,412   23,919   בחו"ל 

  נכסי חוב שאינ� סחירי�
  70,143   70,143   �    �    �    בטחונות אחרי�

  434,733   78,268   98,134   234,412   23,919   ס( הכל נכסי חוב בחו"ל 

 
  .Aועד + � Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)  
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  (המש() ניהול סיכוני�  � : 36באור  
  

  (המש() סיכוני אשראי .4

  (המש(): פירוט נכסי� בחלוקה לדירוגי�  .ב

  (באר0) נכסי� אחרי� .2
  

  

  דירוג מקומי *)

  2016בדצמבר,  31ליו� 
AA  BBB  )נמו  

  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  Aעד   ומעלה

  אלפי ש"ח

  חייבי� ויתרות חובה, למעט
  114,221   114,221   �    �    �    יתרות מבטחי משנה  

  117   �    �    �    117   נכסי מסי� נדחי�
  9,502   5,858   3,644   �    �    השקעות פיננסיות אחרות

  533,038   6,541   �    6,137   520,360   מזומני� ושווי מזומני�

  סה"כ חשיפת אשראי לנכסי�
  656,878   126,620   3,644   6,137   520,477   אחרי� 

  
  

  

  מקומי *)דירוג 

  2015בדצמבר,  31ליו� 
AA  BBB  )נמו  

  
  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  Aעד   ומעלה

  אלפי ש"ח

  חייבי� ויתרות חובה, למעט
  30,410   30,410   �    �    �    יתרות מבטחי משנה 

  176   �    �    �    176   נכסי מסי� נדחי�
  7,511   1,836   5,675   �    �    השקעות פיננסיות אחרות

  259,073   20,163   �    52,593   186,317   ושווי מזומני�מזומני� 

  סה"כ חשיפת אשראי לנכסי�
  297,170   52,409   5,675   52,593   186,493   אחרי� 

  
  .+Aועד  � Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)    
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 

  (המש() סיכוני אשראי .4

  : (המש()פירוט נכסי� בחלוקה לדירוגי�  .ב

  (בחו"ל)   נכסי� אחרי�  .3
  

  דירוג בינלאומי *)

  2016לדצמבר,  31ליו� 

A  
  

  נמו(
  

  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  BBB  ומעלה

  אלפי ש"ח

  חייבי� ויתרות חובה, למעט
  35  35  �  �  �  יתרות מבטחי משנה  

  172,201  �  �  �  172,201  השקעות פיננסיות אחרות

  17,908  �  �  �  17,908  מזומני� ושווי מזומני�

  סה"כ חשיפת אשראי לנכסי�
  190,144  35  �  �  190,109  אחרי� 

  
  

  דירוג בינלאומי *)

  2015לדצמבר,  31ליו� 

A  
  

  נמו(
  

  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  BBB  ומעלה

  אלפי ש"ח

  חייבי� ויתרות חובה, למעט
  10,097  10,097  �  �  �  יתרות מבטחי משנה 

  144,395  �  �  �  144,395  השקעות פיננסיות אחרות

  14,241  �  �  �  14,241  מזומני� ושווי מזומני�

  סה"כ חשיפת אשראי לנכסי�
  168,733  10,097  �  �  158,636  אחרי� 

  
  

  .Aועד + � Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  

 (המש() סיכוני אשראי .4

  : (המש()פירוט נכסי� בחלוקה לדירוגי�  ב.

  סיכוני אשראי בגי� מכשירי� חו0 מאזניי�  .4
      

  דירוג מקומי *)

  2016לדצמבר,  31ליו� 

AA  BBB  )נמו  
  

  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  Aעד   ומעלה

  אלפי ש"ח

  129,526   �    130,580   16,722   מנוצלותמסגרות אשראי בלתי 
 

276,828  
        

      

  דירוג מקומי *)

  2015לדצמבר,  31ליו� 

AA  BBB  )נמו  
  

  סה"כ  לא מדורג  BBB�מ  Aעד   ומעלה

  אלפי ש"ח

  17,352   �    134,812   �    מסגרות אשראי בלתי מנוצלות
 

152,164  
  

  .Aועד + � Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)  
  

  
  
  מידע נוס- בדבר סיכוני אשראי:  ג.
  

על ידי חברות החברה מבצעת דרוג אשראי לנכסי חוב לא סחירי� שאינ� מדורגי�   )1
  .ממונהשגובש ואושר על ידי הדירקטוריו� ועל ידי ה מודל פנימיע"פ  דירוג חיצוניות

המודל אושר לראשונה לצור( הכרה בהפחתת הקצאת הו� עבור הלוואות שדורגו לפי   
. המודל המעודכ� שאושר אינו 2017בינואר  4ועודכ� ואושר ביו�  2014המודל בשנת 

תק- להערכת אשראי לא סחיר עבור נדל"� יזמי, חברות אחזקה, פרויקטי� ותשתיות, 
   וח ו/או למוצרי� מובני� ונגזרי�.מוסדות פיננסיי� חברות בנקי� וחברות ביט

קיי� שוני בסולמות דרוג בי� נכסי חוב באר0 לבי� נכסי חוב בחו"ל. יצוי�, כי בהתא�   )2
 �, בדבר פרסו� סול� המרה בי� סול� הדירוג הישראלי לסול� 1�6�2008לחוזר שוק ההו

רוג המקומי , סול� המרה בי� הדי2009הדירוג הבינלאומי, פרסמו חברות הדירוג, בשנת 
 לבי� סול� הדירוג הבינלאומי.

מידע בדבר סיכוני אשראי בסעי- זה אינו כולל את הנכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה   )3
  להל�. 7המוצגי� בסעי- 

ש"ח  נימיליו 1,236 � של כ בס(  2016בדצמבר,  31לעניי� חשיפה למבטחי משנה ליו�   )4
 ' להל�.ה 4) ראה סעי- מיליוני ש"ח 1,163 � שנה קודמת בס( של כ(

ש"ח (שנה  נימיליו 594�של כ בס( 2016בדצמבר,  31ליו�  לעניי� יתרות פרמיה לגבייה  )5
  .10מיליוני ש"ח) ראה באור  584 � בס( של כקודמת 
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  

 (המש() סיכוני אשראי .4
    

 חוב פיננסי� סחירי� ושאינ� סחירי� פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי  ד.   
  

  2016בדצמבר,  31ליו�   

  סיכו� אשראי  סיכו� אשראי מאזני

  חו0 מאזני  %

  אלפי ש"ח    מסה"כ  אלפי ש"ח  

  ענ- משק

  �    1.74   155,897   תעשיה

  234,880   11.61   1,040,305   נדל"� ובינוי

  7,509   9.82   879,874   מסחר ושירותי�

  1,403   2.45   219,747   ואחזקותהשקעה 

  32,240   1.82   163,077   טכנולוגיה

  �    18.88   1,691,509   בנקי�

  796   1.00   89,312   ביטוח

  �    0.57   52,000   חיפושי נפט וגז

  �    3.97   354,730   אנשי� פרטיי�

 4,646,451   51.86   276,828  

  �    48.14   4,313,332   אג"ח מדינה

  276,828   100.00   8,959,783   ס( הכל
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  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
    

  (המש() סיכוני אשראי .4
    

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסי� סחירי� ושאינ� סחירי�  ד.

  (המש()
  

  2015בדצמבר,  31ליו�   

  סיכו� אשראי  סיכו� אשראי מאזני

  חו0 מאזני  %

  אלפי ש"ח    מסה"כ  אלפי ש"ח  

  ענ- משק

  �    2.01   175,241   תעשיה

  124,413   10.64   927,265   נדל"� ובינוי

  11,620   9.49   826,322   מסחר ושירותי�

  999   3.06   266,593   השקעה ואחזקות

  14,336   0.88   76,653   טכנולוגיה

  �    19.14   1,667,079   בנקי�

  796   0.92   80,056   ביטוח

  �    0.10   8,558   ביומד

  �    0.87   75,794   חיפושי נפט וגז

  �    2.96   258,033   אנשי� פרטיי�

 4,361,594   50.07   152,164  

  �    49.93   4,349,018   אג"ח מדינה

  152,164   100.00   8,710,612   ס( הכל
  
  

 ביטוח משנה  .ה
 

  הנובעי� מהחשיפה למבטחי משנהתיאור אופ� ניהול סיכוני אשראי  )1(
  

החברה מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה, שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל. ע� 
  זאת, ביטוח המשנה אינו משחרר את החברה מחובתה כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח. 

  
חלק�  החברה חשופה לסיכוני� הנובעי� מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשל� את

  בהתחייבויות בגי� חוזי ביטוח (נכסי ביטוח המשנה) ואת חובותיה� בגי� תביעות ששולמו. 
החברה חשופה לריכוז סיכו� אשראי למבטח משנה בודד, עקב מבנה שוק ביטוח המשנה 

  והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק. 
  

קובע דירקטוריו� החברה, אחת לשנה, מסגרות חשיפה מירביות  ממונהבהתא� להנחיית ה
  למבטחי המשנה, עימ� התקשרה ו/או תתקשר החברה, המבוססות על דירוג� הבינלאומי. 

  
לכל סוג חוזה נקבעת מגבלת  ,מסגרות החשיפה מנוהלות ברמת סוג חוזה ביטוח המשנה. כלומר

  חשיפה מקסימאלית לקבוצות דירוג. חשיפה מקסימאלית למבטח משנה בודד ובנוס- נקבעת
  

החברה מבצעת מעקב שוט- אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי, שינויי� בדירוג 
  האשראי שלו, וקיו� התחייבויותיו הכספיות השוטפות. 
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  (המש() סיכוני אשראי .4
  

  (המש() משנה ביטוח  ה.
  

  מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )2(
 

  

  חובות בפיגור  נכסי ביטוח משנה  :2016בדצמבר,  31ליו� 

        
  ביטוח כללי  יתרות  ס( פרמיות
  בי�  סה"כ  פקדונות  בחובה  למבטחי
  מעל  חצי שנה  חשיפה  מבטחי  בביטוחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  (זכות)  משנה

  לשנה  לשנה   (א)  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיי�  נטו (ב)  2016לשנת   קבוצת דירוג 

  באלפי ש"ח

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   203,297  )36,264(  107,566  326,059  46,415  133,712  140,285  437,203  �  �  

  �  3  266,077  107,779  69,321  100,878  126,356  90,296  )12,995(  136,094  אחרי�

  
339,391  )49,259(  197,862  452,415  147,293  203,033  248,064  703,280  3  �  

A  

Everest Reinsurance Co  73,317  )3,723(  �  �  77,116  54,956  26,494  101,855  �  �  

  1,755  1,132  426,736  69,413  307,806  206,821  7,095  6,838  )32,411(  313,311  אחרי�

  
386,628  )36,134(  6,838  7,095  283,937  362,762  95,907  528,591  1,132  1,755  

BBB  3,434  )76(  �  �  2,476  75  1,245  1,230  �  3  

  45  �  2,777  102  1,325  649  152  101  652  1,281  או לא מדורגות - BBB- נמוך מ

  1,803  1,135  1,235,878  345,318  567,195  434,355  459,662  204,801  )84,817(  730,734  ס( הכל

  
  .Aועד + A�כולל  Aכל קבוצת דירוג כוללת בתוכה את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)



        ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מ    מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�
        

        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�    הכספיי�הכספיי�הכספיי�הכספיי�באורי� לדוחות באורי� לדוחות באורי� לדוחות באורי� לדוחות 

  
 

 165

  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
 

  )(המש( סיכוני אשראי .4
  

  )(המש( משנה ביטוח  ה.
  

  (המש() מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )2(
  

  

  חובות בפיגור  נכסי ביטוח משנה  :2015בדצמבר,  31ליו� 

        
  ביטוח כללי  יתרות  ס( פרמיות
  בי�  סה"כ  פקדונות  בחובה  למבטחי
  מעל  חצי שנה  חשיפה  מבטחי  בביטוחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  (זכות)  משנה

  לשנה  לשנה   (א)  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיי�  נטו (ב)  2015לשנת   קבוצת דירוג 

  באלפי ש"ח

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   199,496  )10,939(  93,616  295,778  28,035  167,465  151,342  422,613  �  �  

surance Co AGMunich Rein  53,416  )2,824(  44,324  107,784  9,583  24,418  52,674  130,611  �  �  

  159  477  187,745  45,427  37,130  101,085  71,467  36,311  )12,821(  93,960  אחרי�

  
346,872  )26,584(  174,251  475,029  138,703  229,013  249,443  740,969  477  159  

A  

Everest Reinsurance Co  75,770  2,651  �  �  66,284  34,162  27,170  75,927  �  �  

  1,177  2,469  338,414  67,363  224,885  205,366  8,675  2,634  )35,783(  306,771  אחרי�

  
382,541  )33,132(  2,634  8,675  271,650  259,047  94,533  414,341  2,469  1,177  

BBB  8,660  401  �  �  4,425  848  3,230  2,444  �  �  

  511  70  5,570  106  2,375  1,480  161  326  1,334  1,216  או לא מדורגות - BBB- נמוך מ

  1,847  3,016  1,163,324  347,312  491,283  416,258  483,865  177,211  )57,981(  739,289  ס( הכל

  
 
 
 

 .Aועד + A�כולל  Aכל קבוצת דירוג כוללת בתוכה את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)
 
 



        ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מ    מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�    באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

  
 

 166

  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
 

  (המש() סיכוני אשראי .4
  

  (המש() ביטוח משנה  ה.
  

 (המש()  בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה מידע .2
  

נכסי  בתוספת סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה: יתרות בחובה (זכות) נטו  )א(
בניכוי פיקדונות וכתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה וביטוח משנה 

  .כערבות להתחייבויותיה�

  2,812 �של כ בוצעה הפחתה בשל הפרשה לחובות מסופקי� בס(  2016בשנת   )ב(
 אלפי ש"ח). 1,492 �כאלפי ש"ח (בשנה קודמת בוצעה הפחתה של 

 משנה מבטחי של חלק�(הקטנת)  בתוספת, מסופקי� לחובות ההפרשות כל ס(  )ג(
 מס( 0.23% �כ  המהווי�ש"ח  2,812 � בכ הסתכ�, ביטוח חוזי בגי� בהתחייבויות

  .החשיפה

  היתרות אינ� כוללות יתרות של חברות ביטוח בגי� ביטוח משות-.  )ד(

 AM�ו S&P חברות הדירוג  על סמ( דירוגי� שלהדירוג של מבטחי המשנה נקבע   )ה(

Best .  

 מירבינזק  שיעורבכל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה �ס(  )ו(
)MPL( 2%  כהינה�לעומת ש יליונימ 4,388 ) כ "ח�מיליוני ש"ח בשנה  4,356 

מיליוני  862 �כ חלקו של מבטח המשנה המשמעותי ביותר הינו מתוכהקודמת), 
מיליוני  902 �כ(לעומת  -AA, המדורגת Swiss Reinsurance Co חברתש"ח, של 

 . )קודמתש"ח בשנה 

לעיל  בטבלה , לא קיימי� מבטחי משנה נוספי� על אלו אשר פורטו2016בשנת   )ז(
מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או  10%אשר החשיפה בגינ� עולה על 

 .מס( הפרמיות לביטוח משנה 10%שהפרמיה בגינ� עולה על 

הלא מדורגת נכללות יתרות בגי� תביעות תלויות באמצעות ברוקרי�  קבוצהב  )ח(
 .אלפי ש"ח 1,313 �כ הינה אשר החשיפה בגינ� 2013עד וכולל שנת 
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   גיאוגרפיי� (*)סיכוני�   .5
      
 הסופית החשיפה מקו� את לזהות נית� לא בה� במקרי�. רלוונטיות לפי, גאוגרפי אזור או מדינה, הסופי הסיכו� למקו� בהתא�הגיאוגרפית  החשיפה    

    .דיהתאג או הנכס נסחר בו למקו� בהתא� נרשמה החשיפה
  

  2016בדצמבר,  31ליו� 
  נגזרי�  סה"כ   השקעות  אגרות  אגרות

  במונחי  חשיפה  אחרות  נדל"�  קרנות  תעודות  חוב  חוב  

  סה"כ  דלתא  מאזנית  (**)  להשקעה  נאמנות  סל  מניות  קונצרניות  ממשלתיות

  אלפי ש"ח

  9,585,011   �   9,585,011   3,106,974   136,351   �   140,730   134,283   1,753,341   4,313,332   ישראל

  1,104,328   )39,139(  1,143,467   540,819   �   313,552   69,304   54,381   165,411   �   ארה"ב

  235,212   )31,839(  267,051   267,051   �   �   �   �   �   �   בריטניה

  310,940   �   310,940   307,252   �   �   1,291   2,397   �   �   גרמניה

  739,894   �   739,894   696,916   �   �   �   4,042   38,936   �   שווי0

  629,009   �   629,009   370,357   �   66,438   56,276   582   135,356   �   אחר

  12,675,372   5,289,369   136,351   379,990   267,601   195,685   2,093,044   4,313,332   ס( הכל 
 
)70,978(   12,604,394  

  

  
  לא כולל נכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה. הגילוי בבאור  *)

  
  השקעות אחרות כוללות נכסי ביטוח משנה, השקעות בחברות כלולות, מזומני� והשקעות פיננסיות אחרות שלא נכללו בטורי� האחרי�.  **)
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  (המש()   סיכוני� גיאוגרפיי� (*)  .5

 הסופית החשיפה מקו� את לזהות נית� לא בה� במקרי�. רלוונטיות לפי, גאוגרפי אזור או מדינה, הסופי הסיכו� למקו� בהתא�הגיאוגרפית  החשיפה
  (המש(). דיהתאג או הנכס נסחר בו למקו� בהתא� נרשמה החשיפה

      
      

  2015בדצמבר,  31ליו� 
  נגזרי�  סה"כ   השקעות  אגרות  אגרות

  במונחי  חשיפה  אחרות  נדל"�  קרנות  תעודות  חוב  חוב  

  סה"כ  דלתא  מאזנית  (**)  להשקעה  נאמנות  סל  מניות  קונצרניות  ממשלתיות

  אלפי ש"ח

  9,000,445   �   9,000,445   2,598,077   122,156   �   127,604   127,684   1,675,906   4,349,018   ישראל

  951,037   )92,635(  1,043,672   517,150   �   293,782   60,337   46,587   125,816   �   ארה"ב

  205,137   )37,147(  242,284   241,696   �   �   �   588   �   �   בריטניה

  346,943   �   346,943   337,428   �   �   6,929   2,586   �   �   גרמניה

  705,719   �   705,719   642,920   �   �   �   1,367   61,432   �   שווי0

  681,338   �   681,338   377,271   �   64,393   51,003   641   188,030   �   אחר

  12,020,401   )129,782(   12,020,401   4,714,542   122,156   358,175   245,873   179,453   2,051,184   4,349,018   ס( הכל 

  

  
  
  

  הגילוי בבאור לא כולל נכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה.  *)
  

  כוללות נכסי ביטוח משנה, השקעות בחברות כלולות, מזומני� והשקעות פיננסיות אחרות שלא נכללו בטורי� האחרי�.השקעות אחרות   **)
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   סיכוני� ביטוחיי�  .6
  

  תיאור סיכוני� ביטוחיי� עיקריי�
  

  :היתר בי�, כוללי� הביטוח סיכוני

: הסיכו� לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויי� בתהלי( החיתו� ומהפער בי� חיתו�חיתו�חיתו�חיתו�סיכוני סיכוני סיכוני סיכוני 
 �הסיכו� שהוער( בעת התמחור וקביעת הפרמיה, לבי� ההתרחשות בפועל, כ( שהפרמיות הנגבות אינ
מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות. הפערי� עשויי� לנבוע משינויי� מקריי� בתוצאות 

  יי� בעלות התביעה הממוצעת ו/או בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמי� שוני�. העסקיות ומשינו

עלולה לגרו� לכ( אשר : הסיכו� להערכה לא נכונה של התחייבויות ביטוחיות סיכוני רזרבהסיכוני רזרבהסיכוני רזרבהסיכוני רזרבה
קות לכיסוי ההתחייבויות והתביעות. המודלי� האקטוארי� על ישהרזרבות האקטואריות אינ� מספ

מעריכה החברה את התחייבויותיה הביטוחיות, מבוססי� על כ( שדפוס ההתנהגות  ,� היתריפיה�, ב
  מורכבת מהסיכוני� הבאי�:להערכה בחסר בעבר מייצג את העתיד לקרות. חשיפת החברה 

 הסיכו� לבחירת מודל שגוי להערכת ההתחייבויות הביטוחיות. � מודל  סיכו�  א)

גויי� וביניה� הסיכו� שהסכו� שישול� הסיכו� לשימוש בפרמטרי� ש �סיכו� פרמטר   ב)
ועד סילוק ההתחייבויות ההתחייבויות הביטוחיות של החברה, או שמ סילוקעבור 

  הצפוי.מיהיה שונה  הביטוחיות

 ה רבה (קטסטרופה) כגו� אסו� טבע,: חשיפה לסיכו� שאירוע בודד בעל השפעסיכו� קטסטרופהסיכו� קטסטרופהסיכו� קטסטרופהסיכו� קטסטרופה
  היק- גבוה. יביא להצטברות נזקי� באו מגיפה מלחמה, טרור 

גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי, כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או הצטברות 
    הוא  MPL 2%)( מרבישנה (שיעור נזק  1:500נזק של  בשכיחותנזקי� בגי� אירוע רעידת אדמה 

מיליו� ש"ח חשיפה  4,444מיליו� ש"ח בשייר עצמי (בשנה קודמת  86�מיליו� ש"ח ברוטו וכ 4,474�כ
  ).2%) של MPL( מרבישיעור נזק ב מיליו� ש"ח בשייר עצמי 88 �ברוטו ו

חיי�, ס( הסכו� בסיכו� כנגד כיסויי ריסק מוות, נכות מוחלטת ואובד� כושר עבודה, עומד  בביטוח
 הכיסוי .Cat Coverבאמצעות חוזה החברה מבטחת את החשיפה בשייר . בשיירK  ארדימיל 214�על כ

שהופחתה החל משנת עצמית  השתתפות מתוכ�ש"ח  מיליו� 250 �כ הינו משנה ביטוח הסכ� של
 "ח. שמיליו�  25של  2017

לעניי� נתוני� בדבר מוצרי הביטוח השוני� אשר בגינ� נוצרת למבטח חשיפה לסיכוני� הביטוחיי�  
נתוני� נוספי� לגבי מגזר ביטוח  .3 בבאורראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי סיכוני ביטוח  �

נתוני� ,  18בבאור וחסכו� ארו( טווח ביטוח חיי�  נתוני� נוספי� אודות מגזר(א),   17כללי, בבאור 
  ב).�(א19 בבאור ביטוח בריאותנוספי� אודות מגזר 

  חיי� ובריאות ביטוח  .א

 והשיטות הסיכוני�, הסיכוני� הגלומי� ואופ� מדידת להל� תיאור מוצרי הביטוח השוני�
  וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינ� בהתא� לסוג המוצר.

פי שיטות � ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על ידי אקטואר, על ממונהבהתא� להוראות ה
מקובלות. ההתחייבויות מחושבות בהתא� לנתוני הכיסויי� הרלוונטיי�, כגו�:  אקטואריות

פרמיה תקופתית  ,הביטוח, מועד תחילת הביטוח, סוג הביטוחגיל ומי� המבוטח, תקופת 
  וסכו� הביטוח.

  

  :הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב האקטואריות השיטות תיאור .1

  :"סטטוסתוכניות ביטוח מסוג "עדי-" ומסוג "    )א
" קיי� מרכיב חיסכו� מזוהה. סטטוסבתוכניות ביטוח מסוג "עדי-" ומסוג "

היא בגובה החיסכו� שנצבר בתוספת תשואה העתודה הבסיסית והעיקרית 
:�  בהתא� לתנאי הפוליסה כדלקמ

  קר� צמודה לתשואת תיק השקעות (חוזי� תלויי תשואה). �
קר� צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה  �

  מובטחת כנגד נכסי� מותאמי� (חוזי� מבטיחי תשואה). 

המצורפי� לפוליסות אלו (אי כושר עבודה, מקרה מוות,  בגי� מרכיבי� ביטוחיי�
  ביטוחית בנפרד כאמור להל�.התחייבות הסיעודי וכו') מחושבת ה



        ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מ    מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�    באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

  
 

 170

  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  

 (המש() סיכוני� ביטוחיי�  .6
  

  (המש() תיאור סיכוני� ביטוחיי� עיקריי�

 (המש() ובריאות חיי� ביטוח  .א

  : (המש()הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב האקטואריות השיטות תיאור  .1
  

  : תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה ("מסורתי")    )ב
תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה משלבות מרכיב של סכו� חסכו� במקרה 
 �שהמבוטח נשאר בחיי� בתו� תקופת התוכנית ע� מרכיב ביטוחי של סיכו

�מוצרי� אלה מחושבת התחייבות ביטוחית  מוות במש( תקופת התוכנית. בגי
לכל כיסוי כהיוו� של תזרי� המזומני� בגי� התביעות הצפויות, כולל תשלו� 
בתו� התקופה, בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות. חישוב זה מבוסס על 

ריבית ה � כולל שיעורי הריבית (להל�  ההנחות לפיה� תומחרו המוצרי�,
התחלואה. החישוב נעשה בשיטה הידועה בש� תעריפית), לוח התמותה או ה
"Net Premium Reserve אשר אינה כוללת בזר� התקבולי� הצפוי את המרכיב ,"

שהועמס בתערי- הפרמיות לכיסוי העמלות וההוצאות, ומנגד אינה מנכה את 
ההוצאות והעמלות הצפויות. בגי� מוצרי� מסורתיי� תלויי תשואה מחושבת 

 הריביתהעתודה בהתא� לתשואה שהושגה בפועל בניכוי דמי ניהול ובניכוי 
  .התעריפית

  

מחושבות בהתא� לתוחלת החיי� הצפויה על  בתשלו� לגמלאותחייבויות הת  )ג
בחוזר ידי אקטואר האוצר �בסיס לוחות תמותה עדכניי� אשר פורסמו על

 . 2013 משנת ממונהה

 

או הגיעו לגיל פרישה וטר�  הקצבהשטר� התחיל תשלו�  לגמלאותהתחייבויות   )ד
, ומסולקות)פרמיה בגי� פוליסות בתוק- (משלמות התחיל התשלו� בפועל 

כוללות עתודה בסיסית המשקפת את ער( הפדיו� שנצבר לזכות המבוטח ועתודה 
  .משלימה לגמלאות

 ההעתודה המשלימה לגמלאות מחושבת בהתא� להסתברות למשיכת גמל
. ככל שהפער ובהתא� לתוחלת החיי� הצפויה על בסיס לוחות תמותה עדכניי�

וחות התמותה שעל בסיס� תומחרו בי� לוחות התמותה המעודכני� לבי� ל
הפוליסות גדול יותר (התארכות תוחלת החיי�) ו/או ככל ששיעורי ההסתברות 

גבוהי� יותר, ההתחייבות להשלמה לגמלאות תהיה גבוהה  למימוש הקצבה
  יותר. 
שינויי� בהנחות לגבי שיעור ההיוו�, שיעורי הביטולי�, ו/או שינויי�  כ�כמו 

ל ההתחייבויות האמורות. אומדני� אלו מחושבי� עג� ה� אחרי� ישפיעו 
או נתוני  ממונהבהתא� לניסיו� החברה בשילוב ע� נתוני� שפורסמו על ידי ה

  .שוק
ההפרשה לעתודה המשלימה לגמלאות מבוצעת באופ� הדרגתי על ידי שימוש 

 �, הנקבע כ( שיביא לצבירה הדרגתית נאותה של העתודה עד Kבפקטור היוו
  הצפוי.  למועד הפרישה

פקטור זה מוגבל עד לשיעור ההכנסות העתידיות הצפויות מדמי ניהול או 
ממרווח פיננסי הנובעי� מהשקעות המוחזקות כנגד עתודת הביטוח בשל 
 �הפוליסה או מתשלומי פרמיות בניכוי ההוצאות המתייחסות לפוליסה. באופ

מסגרת דומה תחושב הפרשה הדרגתית ג� עבור פרמיות שתתקבלנה בעתיד ב
  הפוליסות וזאת ממועד קבלת הפרמיות. 

, החלה החברה בקביעת שני ערכי ממונהבעקבות חוזר שפרס� ה 2013 �החל מ
K תלוי תשואה ("פוליסות תלויות �, אחד בגי� פוליסות שמרכיב החסכו� בה

תשואה") ושני בגי� פוליסות שמרכיב החסכו� שלה� כולל תשואה מובטחת 
ת תשואה") לעומת החישוב הקוד� שהתבסס על ער( ("פוליסות שאינ� תלויו

     0% � בגי� פוליסות תלויות תשואה ו 0.36%החברה קבעה ער( של . Kיחיד של 
  לפוליסות שאינ� תלויות תשואה.

  



        ביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מביטוח בע"מ    מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�מנורה מבטחי�
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�    באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�

  
 

 171

  (המש() ניהול סיכוני�  �: 36באור 
  

  (המש() סיכוני� ביטוחיי�  .6

 (המש() ובריאות חיי� ביטוח  .א

  : (המש()הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב האקטואריות השיטות תיאור  .1
  
  (המש() הקצבהשטר� התחיל תשלו�  לגמלאותהתחייבויות   ד)
  

יתרת ההפרשות אשר תיזק- לרווח והמשלימה לגמלאות,  העתודה לפרוט ס(
 �בצורה הדרגתית עד הגעת המבוטחי�  Kוהפסד, על ידי שימוש בפקטורי ההיוו

   ' לעיל.א 18 באור  ראה ,לגיל פרישה
  

� ההפרשות ליתרת ובקשר לגמלאות המשלימה לעתודה בקשר, הנתוני� כי יצוי
 אחת כל לתו� עד בפוליסות שנצברו לכספי� מתייחסי� בעתיד תיזק- אשר

  .עתידית צבירה תוספת בגי� התחייבות כוללי� ואינ� הדיווח מתקופות
  

כוללות מוצרי סיכו� טהור (אובד� כושר  אחרות ובריאותתוכניות ביטוח חיי� 
עבודה, מקרה מוות, סיעודי, מחלות קשות, נכויות וכו') הנמכרות כפוליסות 
עצמאיות או שה� מצורפות לפוליסות ע� תוכנית יסודית מסוג "עדי-", 

פרמיה  ע�עבודה וסיעודי " "מסורתי" או סיכו� טהור. באובד� כושר סטטוס"
 Net Premiumנעשה על בסיס ות האקטואריות ההתחייבויחישוב  ,קבועה

Reserve כושר עבודה, השיטה �ואילו שיעורי ביטולי� ב מתחשבת. באובד
  בחשבו� ללא ביטולי�. מתחשבתבסיעודי 

בביטוח אובד� כושר וביטוח סיעודי ענפי בגי� תביעות מתמשכות בתשלו�, ב
לו� ביטוחית בהתא� למש( תקופת התשההתחייבות העבודה, מחושבת 

כשהיא מהוונת לפי שיעור הריבית התעריפית שבמוצר וצפי לתקופה  ,הצפויה
  .העתידית של התביעה בהתא� לגיל התובע וותק התביעה

 

מורכבת מהתחייבות בגי� עתודה  ההתחייבות הביטוחית בגי� ביטוח קבוצתי  )ה
(תביעות אשר אירעו א( טר� דווחו) והוצאות  IBNR�לתביעות תלויות ידועות ו

עקיפות לסילוק תביעות, עתודה להמשכיות והפרשה להפסדי� עתידיי�, ככל 
 שנדרשת.

 

כוללות הפרשות  פוליסות פרט חיי� בביטוח תלויות תביעות בגי� התחייבות  )ו
 ואובד� סיעודילמעט ענפי  הענפי� בכל, IBNRלתביעות שטר� שולמו כולל 

הפרשה לתביעות תלויות בענפי מוות,  .עתודות בסעי- נכללי� אשר עבודה כושר
תוספת ב הערכת מחלקות התביעות לענכות, מחלות קשות וניתוחיי� מתבססת 

ההתפתחות  .שנת פתיחה לפי ריאליתהתפתחות אקטוארית על בסיס ניתוח 
הענפי� יתר ). בincurred claims triangleהמסורתית ( בשיטת ה"משולשי�" נבדקת

 עתודת ,אובד� כושר עבודה וסיעודבענפי . נסמכי� על הערכת מחלקת תביעות
IBNR  תביעות קוד� �לתביעות שקרו א( טר� דווחו, מחושבת על בסיס ניסיו

מחושב על ידי משולש לפי שנת נזק  IBNR�ה .בחברה ונכללת בסעי- עתודות
 .-לענופער בי� האירוע לדווח והתביעה הממוצעת 

 

ביטוחי חיי� ובריאות מחושבת  עבורלסילוק תביעות  עקיפות להוצאות עתודה  )ז
אשר מתעדכ� בהתא� לשינויי�  למודל הוצאות בהתא�על בסיס נתוני הוצאות 

 .בחברה החלי�
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הינ� ממספר סוגי�, לקולקטיבי�  בגי� פוליסות בריאותהעיקריות התחייבויות ה  )ח
 :ולפוליסות פרט בנפרד

      
הפרשה לפרמיה בחסר שמחושבת כעוד- (א� גבוה מאפס) של הער( הנוכחי  •

של כל העלויות העתידיות פחות הער( הנוכחי של כל ההכנסות העתידיות, 
). הנחות החישוב לגבי פרמטרי� Gross Premium Reserveכיסוי (ו פוליסהלפי 

 .ההקשורי� להנחות תחלואה התבססו על בסיס ניסיו� החברה ומבטחי המשנ
 הנחות הקשורות להוצאות, עמלות וביטולי� התבססו על ניסיו� החברה.

  IBNR�ה ותביעות ידועות. IBNR�לבנפרד תביעות תלויות, כולל הפרשה  •
 והתביעה לדווח האירוע בי� ופער נזק שנת לפי משולש ידי על מחושב

. בתביעות הידועות החברה נשענת על משולש התפתחות לענ- הממוצעת
 על הערכות מחלקת התביעות ביתר הענפי�.וניתוחי� בענ- המחלות הקשות 

 

 :)LAT(דיקת נאותות העתודות ב  )ט
פורס� חוזר ביטוח שעניינו אופ� חישוב בדיקת נאותות  2015בחודש אוגוסט 

החוזר מתייחס להנחיות  ").LAT�) בביטוח חיי� ובריאות ("חוזר הLATהעתודות (
   מדידה ולבחירת הנחות מסויימות.

  

 
  הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב המשמשות העיקריות ההנחות .2

 
L (א)  �  שיעור ההיוו

  
בגי� תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה ("מסורתי") ומוצרי סיכו� טהור ע� 

 :�  פרמיה קבועה הריבית המשמשת להיוו� הינה כדלקמ
  

בריבית  �בתוכניות ביטוח המגובות בעיקר� באגרות חוב מיועדות   )1
 �בחישוב של השלמת צמודה למדד;  4.8%�ל 2.5%בשיעורי� של בי

 �החלק שאינו מגובה באגרות חוב מיועדות עתודה לתשלו� קיצבה, 
�  תו( התחשבות בפרמיית אי הנזילות. בריבית חסרת סיכו

מקד� קצבה שאינ� מגובות  בתוכניות מבטיחות תשואה ומבטיחות  )2
צמודה למדד, ובחישוב של  2.5%ריבית של   � באגרות חוב מיועדות 

תו( התחשבות  ריבית חסרת סיכו� � השלמת עתודה לתשלו� קיצבה 
  בפרמיית אי הנזילות.

ריבית של  � ) 1991בתוכניות ביטוח תלויות תשואה (שהונפקו החל משנת   )3
וליסה שינויי� בריבית יזקפו צמודה למדד. בהתא� לתנאי הפ 2.5%

ריבית חסרת  �למבוטחי�. בחישוב של השלמת עתודה לתשלו� קיצבה 
�  תו( התחשבות בפרמיית אי הנזילות.  סיכו

ואובד� כושר עבודה, הריבית  בפוליסות המשלמות תשלומי סיעוד  )4
  המשמשת להיוו� הינה כדלקמ�:הריאלית 

 .2.5%תשואה השיעור הוא פיצויי� שאינ� תלויי  •
  לפני חישוב דמי ניהול. 3.1%פיצויי� תלויי תשואה מהווני� בשיעור  •

החברה מחשבת את העתודות להוצאות  �שיעורי היוו� במגזר הבריאות  )5
כאשר הריבית השנתית  Gross Premium Reserveרפואיות פרט לפי שיטה 

  .2.5%להיוו� הינה 
  

 ח מסוג מסלולי השקעה קיי�בגי� תוכניות ביטוח מסוג "עדי-" ופוליסות ביטו
תו( התחשבות  ריבית חסרת סיכו� �חישוב של השלמת עתודה לתשלו� קיצבה 

 בפרמיית אי הנזילות.
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  (המש()  שיעור ההיוו�  (א)
  

   �ירידה בשיעור הריבית לטווח הארו( עלולה להגדיל את עתודות הביטוח בגי
) של פוליסות שמרכיב המרכיב החופשי (שאיננו מגובה באגרות חוב מיועדות

סכו� בה� כולל תשואה מובטחת הגבוהה משיעור ריבית ההיוו�, וזאת יהח
ת במסגרת בדיקת נאותות העתודות כתוצאה מהצור( בהעמדת עתודה נוספ

)LAT ,( שינויי�  4ראה סעי- לפרטי� בדבר השפעת השינוי" �מהותיי� להל
  .באומדני� ששימשו בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות"ובהנחות שנעשו 

 
  תמותה שיעורי  (ב) 

  
בפוליסות מסוג  שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות

מעורב ("קלאסי") בגי� תמותה של מבוטחי� לפני הגיע� לגיל פרישה (לא כולל 
אי כושר של  קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי תמותה של מבוטחי� מקבלי

  . זהי�, בדר( כלל, לשיעורי� אשר שימשו לקביעת התערי-עבודה או סיעוד) 
  

, מחושבת לא מהענ- הסיעודי)(ש ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיי�
. עליה בהנחה של שיעור ממונהבהתא� ללוחות תמותה עדכניי� שפרס� ה

התמותה, עקב עליה בשיעור התמותה בפועל לרמה העולה על ההנחה הקיימת, 
בהתחייבויות ביטוחיות בגי� תמותה של מבוטחי� לפני הגיע� תביא לגידול 
טו� ההתחייבות לקצבאות ולקי לכיסויי� ע� מרכיב ריסק לגיל פרישה

 גידולהמשולמות לכל החיי�. יצוי� כי בעשורי� האחרוני� קיימת מגמה של 
תוחלת החיי� וקיטו� בשיעור התמותה. הנחת התמותה המשמשת לחישוב ב

  .ההתחייבות לקצבה לוקחת בחשבו� הנחה בגי� גידול עתידי בתוחלת החיי�
  

  תחלואהשיעורי   )ג(
שיעורי התחלואה מתייחסי� לשכיחות של מקרי תביעה בגי� תחלואה ממחלות 

, נכות מתאונה וכיוצ"ב. רפואיות הוצאותקשות, אובד� כושר עבודה, סיעוד, 
שיעורי� אלה ותקופת תשלו� הקצבאות (לעניי� ביטוח סיעוד ואי כושר עבודה) 

 �ל שההנחה לגבי או מחקרי� של מבטחי משנה. ככ החברהנקבעו על בסיס ניסיו
 �   .הענפי� הנ"לשיעור התחלואה תעלה כ( תגדל ההתחייבות הביטוחית בגי

  

 שיעורי לקיחת קצבה ותמהיל מסלולי הקצבאות    )ד(
חוזי ביטוח חיי� הכוללי� מרכיב חיסכו�, התנהלו, בגי� כספי� שהופקדו משנת   

בשני מסלולי� אפשריי�: מסלול הוני או מסלול  2007עד לסו- שנת  2000
 חודשקצבתי ע� מקד� מובטח להמרה לקצבה. לעניי� פרמיות שהופקדו עד 

עליו. רשאי המבוטח לבחור, במועד הפרישה, את המסלול המועד-  2000 מאי
היות וסכו� ההתחייבות הביטוחית שונה בכל אחד משני המסלולי�, נדרשת 
החברה להערי( את שיעור הפוליסות בה� יבחרו המבוטחי� במסלול הקצבתי 
בשל ההשלכה לעניי� העתודה הנדרשת בגי� התחייבויות מסוג זה. שיעור זה 

אמינות מתוא� להנחות הפיקוח לאור  בחברהנקבע על פי הניסיו� שנצבר 
התוכניות מסוג קופת גמל מרבית  2008הניסיו� בחברה. יצוי�, כי החל משנת 

ה. בנוס- החברה מעדכנת בהתא� והפקדות בתוכניות הישנות מיועדות לקצב
שיעור  מסלולי הקצבאות שהמבוטחי� יבחרו. לניסיו� שנצבר את תמהיל 

ליסות שאינ� לקיחת הקצבה מחושב בנפרד לגבי הפוליסות תלויות התשואה ופו
  תלויות תשואה. 
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 שיעורי ביטולי�  )ה(

 
בגי� חלק מביטוחי  ההתחייבויות הביטוחיותת אמידשיעור הביטולי� משפיע על 

הבריאות וביטוחי אובד� כושר עבודה וכ� על קצבאות המשולמות לכל החיי� 
מביטול בתקופה שלפני התחלת התשלומי�. ביטולי חוזי ביטוח יכולי� לנבוע 

פוליסות  �הפסקת תשלומי הפרמיות או פדיו עקבהחברה פוליסות היזו� על ידי 
 טולי� מבוססות על ניסיו� החברהבעליה�. ההנחות לגבי שיעורי הבילבקשת 

. שיעור דיווחהזמ� שעבר מתחילת הביטוח עד תארי( ה מש(ו מוצר סוג לפי
 בחינתהביטולי� משפיע ג� על בדיקת נאותות העתודה בכל הענפי�, וג� על 

  ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות. 
  

 שיעורי הנחות מפרמיה שניתנו למבוטחי�  )ו(

 
בחישוב ההפרשות השונות, החברה מניחה גביה של פרמיה תו( התחשבות 
בשיעורי הנחות בגי� אות� פרמיות. שיעורי� אלו מתבססי� על ניסיו� החברה 

  והערכות לגבי מגמות המכירה. 
  

 שיעורי הוצאות  )ז(
    .החברה מקצה הוצאות על בסיס מודל הקצאת הוצאות

    
 )LATבדיקת נאותות העתודות (  )ח(

  
 ותהנחות אקטואריות הרלוונטיהחברה בחנה, שיפרה ועדכנה  2016במהל( שנת 

עתודות. במסגרת זאת, בי� השאר, נקבעו שיעורי מימוש הג� לבדיקת נאותות 
נפרדי� לתיק מבטיח תשואה ותיק משתת- לעניי� שיעורי מימוש גמלא, עודכנו 

כ( התחשבה ומשהוצאות ותמותה, תחלואה, שיעור הנחות, , י�הנחות ביטול
שפורס� על ידי  14�1�2015נכסי� לא סחירי� בהתא� לחוזר החברה בייחוס 

   הפיקוח.
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  ובריאות חיי�רגישות בביטוח  מבחני  .3

  
  

  :2016בדצמבר,  31ליו� 

  שיעור הביטולי�

  שיעור   (פידיונות,

  לקיחת   שיעור  שיעור  סילוקי� 

  גמלא  תמותה  תחלואה   והקטנות) 

10%+  10% �  10%+  10% �  10%+  10% �  5%+  5%�  

  אלפי ש"ח  

  רווח (הפסד)
 

11,229  )12,287(  )51,268(  
 

35,593  
 

100,871  )117,728(  )34,664(  
 

38,640  
  
  

  

  :2015בדצמבר,  31ליו� 

  שיעור הביטולי�

  שיעור   (פידיונות,

  לקיחת   שיעור  שיעור  סילוקי� 

  גמלא  תמותה  תחלואה   והקטנות) 

10%+  10% �  10%+  10% �  10%+  10% �  5%+  5%�  

  אלפי ש"ח  

  רווח (הפסד)
 

14,045  )15,313(  )50,777(  
 

34,421  
 

87,016  )99,837(  )30,331(  
 

29,905  
  

        
  א'.18 באור ראה � לגמלאות המשלימה העתודה לסכו�  *)
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ובאומדני� ששימשו בחישוב ההתחייבויות  בהנחות ושנעש י�מהותי י�שינוי  . 4
  : הביטוחיות

  
 �  :(בשייר) התוצאות הכספיות מפורטת להל� על "להנ והתופעותההנחות השפעת עדכו� להל

  

  ):LATובחינת נאותות העתודה ( לקצבאותעל העתודה המשלימה  ההשפע  א. 

  
  

  
  בדצמבר 31ליו� 

2016    2015    2014  

  ש"חבמיליוני 

            
העתודה המשלימה לגמלאות  השפעתהגדלת 

 �בעקבות הקיטו� בשיעור ריבית ההיוו
  38 המשמש לחישובה

  

13  

  

30  
קצבה ותמהיל וסוג השינוי בשיעור מימוש 

  12 מסלולי הקצבה
  

26  
  

104  

  
  50 ס( כל ההשפעה על עתודה משלימה לגמלאות

  
39  

  
134  

            

           גידול בעקבות בחינת נאותות העתודות:

  �    �    13 בביטוח חיי�            �

  �    �    3 בביטוח בריאות           �

גידול בעקבות בחינת נאותות  ס( הכל
  16 העתודות

  
�  

  
�  

            

  134    39    38 ס( הכל לפני מס

            
  

  

 הפרשה בגי� התחייבויות ביטוחיות באובד� כושר עבודה  .ב
  

עדכנה במהל( השנה את ההנחות בקשר להתחייבויות ביטוחיות בענ- אובד� כושר  החברה
עבודה במגזר ביטוח חיי� בקשר ע� מבוטחי� אשר הכיסויי� בגינ� נמכרי� למעסיקי� בתנאי 
הטבות מיוחדי�. ההנחות שעודכנו הינ�: תקופת ההטבה, הנחת שיעור ההטבה והסתברות 

מיישו� ההנחות קטנו ההתחייבויות הביטוחיות בשייר חידוש ההטבה לאחר סיומה. כתוצאה 
     .מיליו� ש"ח 27 �בכ
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 כללי ביטוח    .ב
  

 הגלומי� והסיכוני�בה� פועלת החברה,  העיקריי� הביטוח ענפישל  תמציתי תיאור .1
 :בה�

את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שה� עשויי� פוליסת ביטוח רכב חובה, מכסה 
, בשל נזק גו- שנגר� 1975� לחוב לפי חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� תשל"ה

כתוצאה משימוש ברכב מנועי לנהג ברכב, לנוסעי� ברכב או להולכי רגל שנפגעו על 
היינו ד LONG TAILרכב חובה מתאפיינות ב "זנב ארו(" מגזר ידי הרכב. תביעות ב

  ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה. עלעיתי� חול- זמ� רב ממועד קרות האירו
  

ביטוחי חבויות מיועדי� לכיסוי חבותו של מבוטח בגי� נזק שהוא עלול לגרו� לצד 
שלישי. סוגי הביטוח העיקריי� הינ�: ביטוח אחריות כלפי צד ג', ביטוח אחריות 

חריות מקצועית, חבות מוצר ואחריות מעבידי�, ביטוח חבויות אחרי� כגו� א
ממספר גורמי� כגו�  עיתוי הגשת התביעה וסילוקה מושפעדירקטורי� ונושאי משרה. 

� משפטיי�. בדר( כלל תביעות בתחו� יסוג הכיסוי, תנאי הפוליסה, חקיקה ותקדימ
דהיינו לעיתי� חול- זמ� ארו( ממועד  LONG TAIL "זנב ארו(" � החבויות מתאפיינות ב

  עד הסילוק הסופי של התביעה.וות האירוע ועד מקר
  

פוליסה לביטוח נזקי רכב ולנזקי רכב רכוש צד ג' מעניקי� למבוטח כיסוי לנזק רכוש. 
, התערי- לביטוח רכב רכוש מחייב אישורהכיסוי בדר( כלל מוגבל לשווי הרכב שניזוק. 

והינו תערי- אקטוארי על הביטוח  ממונההכמו ג� אישור הפוליסה בכללותה, על ידי 
. התערי- האמור דיפרנציאלי (שאינו אחיד לכלל המבוטחי� ומותא� לסיכו�)ובחלקו 

, הרכב מבוסס על מספר פרמטרי�, ה� אלה הקשורי� לרכב המבוטח בפוליסה (כגו� סוג
וכו').  תביעות �ניסיושנת ייצור, וכיו"ב) וה� אלה הקשורי� לאפיוני המבוטח (גיל הנהג, 

חיתו� מתבצע בחלקו באמצעות התערי- עצמו ובחלקו באמצעות מערכת תהלי( ה
הצגת אישור העדר  י�כוללשנועדו לבדוק את ניסיו� התביעות של המבוטח הנהלי� 

 .תביעות ממבטח קוד� במש( שלוש שני� אחרונות, הצגת אישור מיגו� עדכני וכו'
רבית המקרי�, במ משולבי� באופ� ממוכ� בתהלי( ההפקה של הפוליסות.הנהלי� 

רכוש מונפקות לפרק זמ� של שנה. כמו כ�, במרבית המקרי�, רכב הפוליסות בביטוחי 
   תביעות בגי� פוליסות אלו מתבררות בסמו( למועד קרות מקרה הביטוח.

  
ביטוחי רכוש מיועדי� להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו ואובד� רווחי� 

ריי� המכוסי� בפוליסות רכוש הינ� סיכוני אש, עקב הנזק לרכושו. הסיכוני� העיק
התפוצצות, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע. ביטוחי הרכוש כוללי� לעיתי� כיסוי 
לנזקי אובד� רווחי� עקב הנזק הפיזי שנגר� לרכוש. ביטוחי רכוש מהווי� נדב( חשוב 

ית, יבשתית, בביטוחי דירות, ביטוחי בתי עסק, ביטוחי� הנדסיי�, מטעני� בהובלה (ימ
במרבית המקרי�, תביעות בגי� פוליסות אלו מתבררות בסמו( למועד אווירית) וכו'. 

  קרות מקרה הביטוח.

  בביטוח כללי  האקטוארית הערכה חישוב עקרונות   .2

  ההתחייבויות בגי� חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבי� העיקריי� הבאי�: )1(
 .(מרכיב חשבונאי, לא אקטוארי) הפרשה לפרמיה שטר� הורווחה •
 .ומרווח סיכו� תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות •
הפרשה לפער שבי� העתודה לסיכוני� שטר� חלפו כפי שחישב האקטואר  •

 (פרמיה בחסר). לבי� הפרמיה שטר� הורווחה ברמת השייר
 .בניכוי הוצאות רכישה נדחות (מרכיב חשבונאי, לא אקטוארי) •

  

בדר( שאינה  ותהוצאות הרכישה הנדחות מחושב ,לפרמיה שטר� הורווחה ההפרשה
תלויה בהנחות כל שה� ולכ� אינ� חשופות לסיכו� הרזרבה. לעניי� האופ� בו מחושבות 

  .הפרשות אלה ראה באור מדיניות חשבונאית
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  בביטוח כללי  האקטוארית הערכה חישוב עקרונות  .2

פי �על ,אקטואר ידי עלהתביעות התלויות מחושבות  ממונהבהתא� להוראות ה )2(
באופ� עקבי לשנה הקודמת. בחירת השיטה שיטות אקטואריות מקובלות 

האקטוארית המתאימה לכל ענ- ביטוח ולכל שנת אירוע, נקבעת על סמ( שיקול 
מידת ההתאמה של השיטה לענ- ולעיתי� נעשה שילוב בי� השיטות דעת לפי 

השונות. ההערכות מתבססות בעיקר� על ניסיו� העבר של התפתחות תשלומי 
התביעות ו/או התפתחות סכו� התשלומי� וההערכות הפרטניות. ההערכות 
כוללות הנחות בדבר עלות התביעה הממוצעת, עלויות הטיפול בתביעות, שכיחות 

 . הנחות נוספות יכולותבחומרת התביעות בקבוצת הסיכו� הרלוונטיתות והתביע
 שערי חליפי� ובעיתוי ביצוע התשלומי�להתייחס לשינויי� בשיעורי הריבית, 

. תשלומי התביעות כוללי� הוצאות ישירות ועקיפות ליישוב תביעות, וחומרת�
  בניכוי שיבובי� והשתתפויות עצמיות. 

השימוש בשיטות אקטואריות המבוססות על התפתחות התביעות מתאי� בעיקר  )3(
כאשר קיי� מידע יציב ומספק בתשלומי התביעות ו/או בהערכות הפרטניות כדי 
להערי( את ס( עלות התביעות הצפויה. כאשר המידע הקיי� בניסיו� התביעות 

 �אומד� ידוע בפועל אינו מספק, משתמש האקטואר לעיתי�, בחישוב המשקלל בי
 �לבי� התפתחות התביעות בפועל. משקל אורי יאפר L/R(בחברה ו/או בענ-) כגו

גדול יותר נית� להערכה המבוססת על ניסיו� ככל שהזמ� עובר ומצטבר מידע נוס- 
  על התביעות.

אחרי הפעלת כ�, נכללות הערכות איכותיות באשר לשינוי מגמות בעתיד �כמו )4(
לא באו לידי ביטוי באופ� מלא בניסיו� העבר. שינויי�, ה. כאשר שיקול דעת

האקטואר מעדכ� את המודלי� ו/או מבצע הפרשות ספציפיות על סמ( הערכות 
.� סטטיסטיות ו/או משפטיות לפי העניי

 על) ובשייר בברוטו( תנקבע העתודה, סטטיסטי לא אופי בעלות גדולות בתביעות )5(
  .המשפטיי� יועציה� להמלצות ובהתא�, החברה מומחי דעת חוות סמ(

ברמת בענפי� בה� אי� מודל סטטיסטי מתאי�, ההתחייבות הביטוחית נקבעת  )6(
ובהתא� להמלצות יועציה�  וטו על סמ( חוות דעת מומחי החברהברה

 המשפטיי�. 

חלק� של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכ�  )7(
  התביעות בפועל.ונתוני (יחסי/בלתי יחסי) 

התבססה על חישוב שבוצע על  בפולהתביעות התלויות עבור חלק החברה הערכת  )8(
 ידי הפול.
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  בביטוח כללי  האקטוארית הערכה חישוב עקרונות  .2

לנוהג  בקשראת עמדת הממונה  החברהיושמה  2015בדצמבר,  31החל מיו�  )9(
כוללת, בי� היתר, את הקביעות הב עתודות ביטוח בביטוח כללי ושיהמיטבי לח

 הבאות:

  
"זהירות" משמעה כי, לגבי עתודה שחושבה על ידי אקטואר, "עתודה הולמת  •

") fairl likelyלכיסוי התחייבויות המבטח" פרושה כי קיי� סיכוי סביר למדי ("
הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסוי התחייבויות המבטח. לגבי כי ההתחייבות 

 �תביעות תלויות בענפי חובה וחבויות הבחינה של "סיכוי סביר למדי" תכוו
בחינת מספר  � לפחות. לעניי� הסיכו� הרנדומלי  75%לאומד� הסתברות של 

שיטות אקטואריות ושימוש בשיקול דעת בקביעת האומד� ביחס לתוצאות 
זיהוי השפעות סיסטמיות מהותיות ה�  � יי� הסיכו� הסיסטמי לענ .השיטות

פנימיות וה� חיצוניות והפעלת שיקול דעת בדר( שילוב�. כמו כ� נלקחה 
�של השימוש בשווי הוג� של הנכסי� הלא סחירי� העומדי�  ההשפעה בחשבו

  אלה. ביטוחיותכנגד התחייבויות 
  

ית חסרת סיכו� תו( התאמתו עקו� ריבנלקח  –מזומני� השיעור היוו� תזרי�  •
 .הביטוחיותלאופיי� הבלתי נזיל של ההתחייבויות 

  
בענפי� סטטיסטיי�  הוודאות חוסר בגי� מרווחי� חישובלצור(  �קיבו0  •

(כהגדרת� בחוזר), יש להתייחס לכל ענ- בנפרד, א( נית� לקב0 את הסיכוני� 
מכל שנות החיתו� (או נזק) בענ-. בענפי� שאינ� סטטיסטיי�, נית� להתייחס 

כמו כ� בוצעה הפחתת מרווח הזהירות בהתא� לעמדת  לכול� כמקשה אחת.
 הממונה בגי� העדר מתא� מלא בי� הענפי�.

  
•  �קביעת גובה התחייבויות ביטוחיות בגי� פוליסות שנמכרו בפרקי זמ

  הסמוכי� ליו� המאז� ולסיכוני� שטר� חלפו.
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  (המש() העיקריי� הביטוח בענפי האקטואריות השיטות פרוט  .3

הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלי� אקטוארי� המפורטי� להל�,  לצור(
  :השונות ההנחותבשילוב 

        chain ladderשיטת שיטת שיטת שיטת 

מתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות בהיבטי� שוני� (התפתחות שיטה זו 
שימוש ההתפתחות כמות התביעות ועוד). התשלומי� ו/או עלות התביעות ו/או 

כאשר קיי� מידע  ממועד האירועבשיטה זו מתאי� בעיקר לאחר תקופה מספיקה 
  . צפויותהתביעות הס( בעבר על מנת להערי( את  שאירעו/קרומספיק מתביעות 

        ) ) ) ) Ferguson -BF) Bornhuetter    שיטתשיטתשיטתשיטת

התפתחות שיטה זו משלבת בי� אומד� מוקד� (אפריורי) ואומד� נוס- המבוסס על 
תביעות  חומרה וכמותהתביעות עצמ�. האומד� האפריורי בחברה מבוסס ברובו על 

זו, הערכת התביעות המשולבת  שיטה במסגרת. ו/או יחס תביעות צפוי צפויה
לות הינ� פונקציה של גורמי ההתפתחות כאשר ומשקללת את שני האומדני�. המשק

ו� התביעות ככל שהזמ� נית� משקל גדול יותר להערכה המבוססת על ניסיבדר( כלל 
השימוש בשיטה זו מתאי� בעיקר במקרי�  עובר ומצטבר מידע נוס- על התביעות.

בה� אי� מספיק מידע מהתביעות או כאשר מדובר בעסק חדש או כזה ללא מידע 
  היסטורי מספק.

        ו/או מודל התביעה הגלומהו/או מודל התביעה הגלומהו/או מודל התביעה הגלומהו/או מודל התביעה הגלומה    הממוצעי�הממוצעי�הממוצעי�הממוצעי�    שיטתשיטתשיטתשיטת

קופות האחרונות אינו מספיק כאשר ניסיו� התביעות בת,  BFבדומה לשיטת לעיתי�, 
ישנו שימוש בשיטת ממוצעי� היסטוריי�. בשיטה זו נקבעת עלות התביעות על בשל, 

סמ( עלות התביעה הגלומה לפוליסה בשני� מוקדמות וכמות הפוליסות בשני� 
 מאוחרות. בדומה, עלות התביעות מחושבת על סמ( תחזית כמות התביעות (שיטת 

(chain ladder תבסס על חישוב סכו� ממוצע לתביעה פתוחה או סגורה מודל זה מ
  והתביעה הממוצעת ההיסטורית.(חומרת התביעה), 

בוצע מודל התפתחות תשלומי� ותשלומי� ותלויות חודשי ובחודשי  �  רכב רכושרכב רכושרכב רכושרכב רכוש    בענ-בענ-בענ-בענ-
הנזק האחרוני�, שאינ� בשלי�, נעשה שימוש בשיטת הממוצעי� בקביעת עלות 

  תביעה לפוליסה (מודל התביעה הגלומה). 

בוצעו מודלי� חצי שנתיי� של התפתחות תשלומי�  �והנדסיוהנדסיוהנדסיוהנדסי חבויותחבויותחבויותחבויות    ,,,,בענפי רכב חובהבענפי רכב חובהבענפי רכב חובהבענפי רכב חובה
 באמצעי�נעשה שימוש ותלויות. לתקופות שאינ� בשלות והתפתחות תשלומי� 

  .Expected Loss Ratio�שיטת הו  BFבשיטת  ,בי� היתר ,נוספי�

התפתחות בוצע מודל רבעוני של  � אישיותאישיותאישיותאישיות    ותאונותותאונותותאונותותאונות    , רכוש אחר, רכוש אחר, רכוש אחר, רכוש אחרדירותדירותדירותדירות    מקי-מקי-מקי-מקי-בענפי בענפי בענפי בענפי 
בי� השאר , נעשה ותתקופות שאינ� בשלוב )chain ladder( ותלויות ברוטו �תשלומי

  תו( הפעלת שיקול דעת. BFובשיטת שימוש בשיטת הממוצעי� 

 הערכה נעשתה לא ענ- ערבויותו אחריות נושאי משרה ודירקטורי� �  הבאי�הבאי�הבאי�הבאי�    בענפי�בענפי�בענפי�בענפי�
 התביעות אלו בענפי�. אקטוארי מודל לביסוס מתאי� אינו והניסיו� מאחר אקטוארית

 על הכנסות עוד- כוללתו בחברההתביעות  מחלקת הערכות בסיס על נכללות התלויות
גישה זו מהווה שמרנות מספיקה לצור( עמידה בהנחיות  .למש( שלוש שני� הוצאות

  הנוהג המיטבי.

שיבובי� ושרידי� נלקחי� בחשבו� בבסיס הנתוני� לפיו מחושבות ההערכות 
  האקטואריות של התביעות התלויות.

על יביי� חלק� של מבטחי המשנה בתביעות התלויות בהסכמי� היחסיי� והפקולטט
חבויות, בתקופות חובה ופי שיעור ביטוח המשנה מתביעות תלויות בפועל. בענפי 

 EXCESS (6חוזי עוד- (והערכה עבור ביטוח המשנה מסוג פקולטטיבי  ,שאינ� בשלות
ובשני� הלא בשלות על פי שיעור  בפועל גדולות תביעותשילוב בי�  על בעיקרומבוסס 

L/R.   
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 הביטוחיותהעיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות  הנחותה  .4

  
, ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבייישו� הערכת בעקבות   )א

נו לפי יהחברה מהוונת את תשלומי התביעות העתידיי�. ההיוו� ה , 2015בשנת 
עקו� ריבית חסרת סיכו� תו( התאמתו לאופיי� הבלתי נזיל של ההתחייבויות 
 .הביטוחיות ובהתחשב באופ� שיערו( הנכסי� העומדי� כנגד התחייבויות אלו

מרווח סיכו� להתחייבויות בהתא� בדצמבר,  31ליו�  כוללת בנוס- החברה
  .לעילכפי שתוארו לעקרונות האמורי� 

  
  שינויי� בהנחותרגישות ההפרשות ל  )ב

  
האקטוארית כפופה לאי וודאות משמעותית. האומדני� האקטואריי�  ההערכה

 הסטוכסטילחיזוי התביעות התלויות, מתייחסי� לתוחלת התביעות. בגלל האופי 
 �של תשלומי התביעות, יש אפשרות של סטיות סביב התוחלת. בנוס- לכ(, האומד

בהכרח יתממשו. במידה ויחול  הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות, אשר לא
התביעות או לחילופי� בהיק- התביעות המדווחות, ובחומרת שינוי באופ� סילוק 

עלול להיווצר פער בי� ההערכה האקטוארית לבי� התוצאה בפועל. ג� שינוי 
  בגובה התשואה, עלול לגרו� לפערי� בי� ההערכות לתוצאה בפועל. 

  
 בהנחות צפוי לא ששינוי הרי, העבר ניסיו� על מבוסס האקטוארי והמודל היות  

  .בעתודה לשינוי ויגרמו יתכ�, התביעותסילוק  בהתנהגות או המודל
  

  בהנחות האקטואריותבאומדני� ומידע לגבי שינוי מהותי שנעשה   .5

  
שינתה החברה חלק מהאומדני� וההנחות בה� השתמשה בחישוב  2016 תבשנ

. לשינויי� אלה היתה השפעה זהה על הרווח ועל התחייבויות ההתחייבויות הביטוחיות
:�  החברה כמפורט להל

  
 לאומי ביטוח קצבאות� היוו ריבית  .א

 
,  (להל�: "החוק") 1995� לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה בהתא�

זכות תביעה מצד שלישי להשבת גמלאות  ")מל"למל"למל"למל"למוסד לביטוח לאומי ("מוקנית ל
לשל�, א� המקרה משמש עילה ג� לחייב צד שלישי לפי פקודת  ששיל� או עתיד

הנזיקי� או חוק הפלת"ד ("זכות שיבוב"), כלומר המל"ל יכול לתבוע את חברות 
 .�  הביטוח בגי� כספי� אשר שיל� או עתיד לשל� למבוטחיה

  
, מונתה ועדה בי� משרדית לבחינה ועדכו� של הנתוני� 2014בחודש יולי   

ביטוח לאומי בבואו לחשב את גובה הער( המהוו� של הקצבאות המשמשי� את 
ששולמו לנפגעי תאונות עבודה ואת אופ� היוונ� של אות� קצבאות, אשר נקבע 

, ואשר ("התקנות") 1978� היוו�), התשל"חתקנות הביטוח הלאומי (בהתא� ל
  .1987מבוססי� על לוחות תמותה ושיעורי ריבית שלא עודכנו מאז שנת 

  
פורסמו מסקנות הועדה כאמור הקובעות, בי� היתר, כי יש  2016בחודש מרס 

 � �לעדכ� את התקנות ה� לגבי מרכיב לוחות התמותה וה� לגבי שיעור ההיוו� (להל
"ההמלצות"). כמו כ� קובעות ההמלצות  כי לאחר העדכו� האמור יעודכנו התקנות 

יחד ע� זאת, בכל ארבע שני�. מועד העדכו�) ובכל  �(להל�  2020בינואר,  1ביו� 
הועדה ולא יאפשר ריבית שלילית.  1%�תקופת עדכו� השינוי לא יהיה יותר מ

ממליצה כי כל עוד לא נקבע אחרת, יעמוד שיעור הריבית לצור( היוו� קצבה 
  הקבועי� בתקנות הקיימות.  3%במקו�  2%שנתית על 
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  (המש() חיי�סיכוני� ביטו  .6

 (המש() ביטוח כללי  ב.

  (המש()  בהנחות האקטואריותבאומדני� ומידע לגבי שינוי מהותי שנעשה   .5
  

 לאומי ביטוח קצבאות� היוו ריבית  .א

  
נדחה מועד כניסת התיקו� האמור לעיל לתוק- בשנה אחת,  2016בחודש ספטמבר 

.�  ללא דחיה של מועד העדכו
  

להערכת החברה, לאור תיקו� התקנות, יגדל גובה הסכומי� שיהיה על חברות 
הביטוח לשל� לביטוח לאומי במסגרת תביעות שיבוב שמגיש המל"ל כנגד 
מבטחי� בגי� הקצבאות שזכאי� לה� נפגעי תאונות עבודה וכ� יכול והדבר ישפיע 

יעות נכות ג� על גובה הסכומי� שיהיה על חברות הביטוח לשל� לנפגעי� בתב
   ומוות אחרות.

  

ביצעה החברה אומד� ראשוני בגי� , בשיעור ההיוו� כתוצאה מהעדכו� האמור
הגדילה את ההפרשות להתחייבויות ביטוחיות השפעת התיקו� האמור ובהתא� 

בס( של  ביטוח רכב חובה  בענ-מיליוני ש"ח ( 164 �בשנת הדוח בכ בביטוח כללי
 ש"חמיליוני  43 �כבס( של ובענפי חבויות אחרי� מיליוני ש"ח לפני מס  121 �כ

 .)לפני מס

  
על  האמורהתיקו� קיימת אי ודאות בקשר להשפעת יודגש כי בשלב זה 

, שכ� אי� לה� ביטוי של ממש בפסיקת בתי המשפט ולא החברה תהתחייבויו
תהיה יתכ� שהתפתחות התביעות בעתיד יולפיכ( בתשלומי התביעות הנוכחיי�, 

בסכומי� את הערכותיה  משמעותית מאומדני החברה והיא תידרש לעדכ� שונה
  .בהתא�מהותיי� 

  

 שינויי� בריביות  .ב

על השווי  �והשפעת ופרמיית אי הנזילות כתוצאה מהשינויי� בעקו� הריבית
 שנתב החברה גדילהההוג� של הנכסי� העומדי� כנגד התחייבויות ביטוחיות, ה

  .   ש"ח לפני מסמיליו�  16 �בס( של כ הדוח את התחייבויותיה הביטוחיות
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  מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה  .6

  
  פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה  . 1

  
  2016בדצמבר,  31ליו�   

  במטבע
  חו0 או  
  בהצמדה  בש"ח צמוד  בש"ח   

  סה"כ  אליו  למדד  לא צמוד

  אלפי ש"ח  

  1,832,444  229,221  �  1,603,223  מזומני� ושווי מזומני�

  14,811,979  5,425,586  3,419,890  5,966,503  נכסי� סחירי�

  6,333,672  2,091,170  3,365,384  877,118  נכסי� בלתי סחירי�

  22,978,095  7,745,977  6,785,274  8,446,844  ס( הכל הנכסי�

  
  2015בדצמבר,  31ליו�   

  במטבע
  חו0 או  
  בהצמדה  בש"ח צמוד  בש"ח   

  סה"כ  אליו  למדד  לא צמוד

  אלפי ש"ח  

  1,245,185  76,733  �  1,168,452  מזומני� ושווי מזומני�

  14,184,147  5,626,744  3,776,626  4,780,777  נכסי� סחירי�

  6,035,685  2,099,296  3,236,948  699,441  נכסי� בלתי סחירי�

  21,465,017  7,802,773  7,013,574  6,648,670  ס( הכל הנכסי�
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  (המש() מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה    .6

  
   סיכו� אשראי עבור נכסי� באר0  . 2
   

  דירוג מקומי *)

  2016בדצמבר,  31ליו� 

AA  BBB  )לא   נמו  

  סה"כ **)  מדורג  BBB � מ   Aעד   ומעלה 

  אלפי ש"ח

  נכסי חוב באר0:

  3,906,393  �  �  �  3,906,393  אגרות חוב ממשלתיות

  2,390,073  27,587  37,164  670,814  1,654,508  סחירי� � נכסי חוב אחרי� 

  3,909,646  619,974  9,350  1,098,016  2,182,306  בלתי סחירי� � נכסי חוב אחרי� 

  10,206,112  647,561  46,514  1,768,830  7,743,207  ס( הכל נכסי חוב באר0

  415,267  �  �  278,613  136,654  נכסי חוב בדירוג פנימי ***) � מזה 

  

  דירוג מקומי *)

  2015בדצמבר,  31ליו� 

AA  BBB  )לא   נמו  

  סה"כ **)  מדורג  BBB � מ   Aעד   ומעלה 

  אלפי ש"ח

  נכסי חוב באר0:

  3,584,132  �  �  �  3,584,132  אגרות חוב ממשלתיות

  2,633,455  60,989  4,751  832,384  1,735,331  סחירי� � נכסי חוב אחרי� 

  3,806,902  453,204  �  1,064,236  2,289,462  בלתי סחירי� � נכסי חוב אחרי� 

  10,024,489  514,193  4,751  1,896,620  7,608,925  ס( הכל נכסי חוב באר0

  471,207  �  �  331,661  139,546  נכסי חוב בדירוג פנימי ***) � מזה 

  
  

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינ� חברות הדירוג "מעלות" ו"מדרוג". נתוני חברת   *) 
כל דירוג כולל בתוכו את כל מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלי�. 

  +.Aועד  � Aכולל  Aהטווחי�, לדוגמא: דירוג 
  

בספרי� מהווה קירוב לסיכו� האשראי המרבי. לפיכ(, טור סה"כ מייצג סיכו�  הער(   **) 
  אשראי מרבי.

  
כל הסכומי� המוצגי� בשורה זו מייצגי� נכסי� שלא דורגו ע"י חברה חיצונית ודורגו   ***)

  של החברה.  הפנימי ע"פ מודל הדירוג
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  (המש() מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה    .6

  
  סיכו� אשראי עבור נכסי� בחו"ל   .3

  
  דירוג בינלאומי *)

  2016בדצמבר,  31ליו� 

  נמו(

A ומעלה  BBB   מBBB   סה"כ **)  לא מדורג  

  אלפי ש"ח

  1,150,907   200,328   372,230   555,426   22,923   ס( הכל נכסי חוב בחו"ל

  
  

  דירוג בינלאומי *)

  2015בדצמבר,  31ליו� 

  נמו(

A ומעלה  BBB   מBBB   סה"כ **)  לא מדורג  

  אלפי ש"ח

  1,368,975   251,006   430,362   641,893   45,714   ס( הכל נכסי חוב בחו"ל

  
  

, S&P ממונהידי ה�המקורות לרמת הדירוג בחו"ל הינ� חברות הדירוג אשר אושרו על  *)
Moody's ו� Fitch .  

  
סיכו�   הער( בספרי� מהווה קירוב לסיכו� האשראי המרבי. לפיכ(, טור סה"כ מייצג  **) 

  אשראי מרבי.
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  קשורי�יתרות ועסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי�   �: 37באור 
  
  יתרות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�  א.

  
  ההרכב:

  
  2016בדצמבר,  31ליו� 

 �  בעל עניי

  בעל שליטה        
  

  וצדדי�

  קשורי�  חברות   (החברה        

  אחרי�  כלולות **)  הא�)

  אלפי ש"ח

  *) 54,343   53,375   �    נכסי חוב בלתי סחירי�

  27,727   �    �    חייבי� ויתרות חובה

  6,874   �    16,234   ויתרות זכותזכאי� 

  �    �    274,582   התחייבויות פיננסיות
  
  

מנורה  �אלפי ש"ח בגי� הלוואה שנתנה החברה לחברה אחות  43,149�של כ כולל יתרה בס(*) 
תשלומי�  6 �קר� ההלוואה צמודה למדד ותיפרע ב .2016באוגוסט,  1ביו� מבטחי� נדל"� בע"מ 

ועד  2020באוגוסט,  1אשר ישולמו מידי שנה החל  מיו�  3.43%בשעור של ונושאת ריבית שווי�, 
 1. הריבית על ההלוואה צמודה למדד ותשול� מידי שנה החל מיו� 2026באוגוסט,  1ליו� 

תנאי שוק רגילי�. נקבעו תניות ל נקבעה בהתא�ועד לתו� ההלוואה. הריבית  2017באוגוסט, 
יפחת מדירוג השקעה וכ� חל איסור שעבוד לנכסי מנורה פיננסיות לפיה� דירוג ההלוואה לא 

 .�  נדל"
    

  
  2015בדצמבר,  31ליו� 

 �  בעל עניי

  בעל שליטה        
  

  וצדדי�

  קשורי�  חברות   (החברה        

  אחרי�  כלולות **)  הא�)

  אלפי ש"ח

  10,988   63,742   �    נכסי חוב בלתי סחירי�

  22,823   �    �    חייבי� ויתרות חובה

  7,393   �    7,824   זכאי� ויתרות זכות

  �    �    275,663   התחייבויות פיננסיות
  
  
  להל� הרכב ההלוואות לחברות כלולות:  *)*
  

  בדצמבר 31ליו�   ריבית %                

  2015  2016  שנתית  מטבע 

  אלפי ש"ח  מועד פרעו�  נקובה  ההלוואה  החברה

Surrey Street Limited Partnership  38,001   29,528   2017תו� שנת עד   5.423%  ליש"ט  

Surrey Street Limited Partnership  14,014   12,891   2017עד תו� שנת   12%  ליש"ט  

.MMZ Properties B.V  1,948   1,775   2024מאי   10%  יורו  
.MMZ Properties Alaska Haarlem 

B.V  9,779   9,181   2024ספטמבר, נובמבר   10%  יורו  

 53,375   63,742  
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  עסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�  ב.
  

  2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

�  בעל עניי

  בעל שליטה        
  

  וצדדי�

  קשורי�  חברות   (החברה        

  אחרי�  כלולות  הא�)

  אלפי ש"ח

  784   15,050   108   והכנסות מימו�רווחי� מהשקעות 

  3,787   �    �    הכנסות מעמלות

  33,300   �    �    עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  )95,688(  �    14,364   הוצאות (השתתפות בהוצאות) הנהלה וכלליות

�  35   �    13,311   הוצאות מימו

)27,566(   15,050   66,924  

  

  2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

�  בעל עניי

  בעל שליטה        
  

  וצדדי�

  קשורי�  חברות  (החברה        

  אחרי�  כלולות  הא�)

  אלפי ש"ח

�  1,044   13,902   109   רווחי� מהשקעות והכנסות מימו

  3,462   �    �    הכנסות מעמלות

  27,725   �    �    עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  )91,394(  �    12,672   בהוצאות) הנהלה וכלליותהוצאות (השתתפות 

�  41   �    11,616   הוצאות מימו

)24,179(   13,902   68,134  

  

  2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

�  בעל עניי

  בעל שליטה        
  

  וצדדי�

  קשורי�  חברות  (החברה        

  אחרי�  כלולות  הא�)

  אלפי ש"ח

�  1,337   15,442   109   רווחי� מהשקעות והכנסות מימו

  3,156   �    �    הכנסות מעמלות

  25,779   �    עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  )95,739(  �    8,769   הוצאות (השתתפות בהוצאות) הנהלה וכלליות

�  44   �    13,800   הוצאות מימו

)22,460(   15,442   74,409  

  
נושאי משרה בחברה עשויי� לרכוש, מידי פע�, חוזי ביטוח, חוזי השקעה או מוצרי� פיננסיי� 

  ידי הקבוצה וזאת בתנאי שוק ובמהל( העסקי� הרגיל. � אחרי� שהונפקו על
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   (המש() יתרות ועסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�  �: 37באור 
    

  (המש() ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�עסקאות   ב.
  

  החברה הא� �מנורה החזקות התקשרות ע�   .1    
  

, ניתני� 2012בינואר,  1, אשר על פיו, החל מיו� מנורה החזקותהתקשרה בהסכ� ע�  החברה
, וזאת מנורה החזקותלחברה שירותי ניהול על ידי מנהלי� בכירי� המועסקי� על ידי 

בתוספת  ,בחברה העסקת� והיק- לעלות שכר� של המנהלי� דמי ניהול בהתא�לבתמורה 
  .10%מרווח של 

  
  התקשרויות ע� חברות קשורות   .2  

  
. החברה הא�החברה התקשרה בהסכמי� שוני� ע� חברות קשורות, אשר מוחזקות על ידי 

ההסכמי� כוללי�, בי� השאר, מת� ערבויות, גיוס כספי� ומת� שירותי� בהתא� לצרכי 
ניהול מער(  ונות. השירותי� הכלולי� בהסכמי� השוני� הינ�, בי� היתר,החברות הש

, פעילות דוברות, שירותי soxהשקעות ושירותי "בק אופיס", שירותי ניהול סיכוני�, שירותי 
תיוו( באמצעות סוכני החברה, שירותי תפעול, ניהול ואחזקה של מערכות המחשב ושירותי 

  תפעול, תיוו( והפצה של מוצרי ביטוח חיי� וחסכו� ארו( טווח. 
אלפי  20,000 �העמידה החברה הלוואה בס( של כ 2017בינואר  19ביו� לאחר תארי( הדיווח, 

קפיטל בע"מ, חברה כלולה של החברה הא�. ההלוואה הינה לתקופה של ש"ח לחברת אמפא 
 � אשר תשול� מידי חודש. ההלוואה תיפרע ב 5%שנתיי�, ונושאת ריבית שיקלית בשיעור של 

 ע� מסגרתהתקשרה בהסכ�  החברה, בנוס- .2019בינואר,  19תשלומי� שווי� עד ליו�  24
. לפירוט אודות ערבויות ייבויות פיננסיותלקבלת שירותי ייעו0 להנפקת התח קשורה חברה

      ב' להל�.38ראה ביאור 
  

  הטבות לאנשי מפתח ניהוליי�  ג.
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו�   

2016  2015  2014  
מס' 
  סכו�  אנשי�

מס' 
  סכו�  אנשי�

מס' 
  סכו�  אנשי�

אלפי 
  ש"ח

אלפי 
  ש"ח

אלפי 
  ש"ח

  14,118   3   11,486   3   12,127   4   הטבות לטווח קצר

  תשלומי� מבוססי מניות
  )1,669(  2   )63(  2   �    �    לעיל) 33(ראה באור  

 12,127   11,423   12,449  
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  (המש() הטבות לאנשי מפתח ניהוליי�  ג.
  

מנורה מנכ"ל של מר ארי קלמ�, יו"ר דירקטוריו� החברה המכה� ג� כו העסקתו תנאי כהונתו  )1  
  החזקות  

  
, והאסיפה הכלליתהא� מנורה החזקות  החברהאישרו דירקטוריו�  ,2003באוגוסט,  27ביו� 

 , ה"ה ארי קלמ�,הא� ויו"ר דירקטוריו� החברה החברה ל"ת תנאי כהונתו והעסקתו של מנכא
 המועד לאחר. חודשי� 12 של מוקדמת הודעה ע� 2003 מאוגוסט החל שני� 15 של לתקופה
תנאי . חידושו אי על מהצדדי� מי הודיע כ� א� אלא פע� בכל לשנה ההסכ� יחודש, האמור

בכפו- והחברה הא�  החברה של התגמול מדיניות ע� אחד בקנה העסקתו של היו"ר עולי�
, "מדיניות 2�9�2014גופי� מוסדיי�  בחוזר המעבר להוראות לסטיות לא מהותיות ובהתא�

על פי כמפורט להל�:  "),התגמול חוזר" � להל� החל על החברה ( תגמול בגופי� מוסדיי�"
למענק שנתי מובטח אלפי ש"ח,  141לשכר חודשי בס(  היו"רהסכ� ההעסקה שבתוק-, זכאי 

נאי� נלווי� כפי , ולתללא הפרשות סוציאליות), 2003(צמוד למדד יוני ש"ח אלפי  591בס( של 
לשנה, ואיננו כולל  1%. שכרו צמוד למדד בתוספת ריאלית של שנהוג למנהלי� בדרגת משרתו

 12, במקרה של סיו� העסקה, להודעה מוקדמת של היו"רתגמול משתנה כלשהו. בנוס-, זכאי 
חודשי�. כמו כ�, במקרה של סיו� יחסי עובד מעביד (למעט במקרה של נסיבות פוטרות) יהא 

על מרכיב פיצויי הפיטורי� שהיה מגיע לו על פי החוק  50%המכה� זכאי לתוספת של  יו"רה
בתוספת מרכיב פיצויי הפיטורי� שיצטבר לזכותו בפוליסת ביטוח המנהלי�. בנוס-, במקרה 

המכה� להמש( תשלו� השכר  היו"רשל סיו� יחסי עובד מעביד עקב פיטורי�, יהיה זכאי 
חודשי� (מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת  12נוספת של  והתנאי� הנלווי� לתקופה

האמורה לעיל) בתמורה להתחייבותו לאי תחרות במש( תקופה של שנתיי�, וזאת כל עוד לא 
   מעביד. �מתקיימי� בי� העובד לבי� צד ג' כלשהו יחסי עובד

  
 4% של הקצאה שעיקרה מניות תכניתלמר קלמ�  אושרה ההעסקה להסכ� ובנוס- במקביל
, יצוי�)). ב(34 באור ראה( מנורה החזקות למניות, השני� במהל(, הומרו אשר החברה ממניות

 ,נכו� למועד זה. כאמור לתכנית בהתא� המניות מלוא הבשילו, 2013 אוגוסט בחודש כי
מהונה  2.72%, באמצעות נאמ�, המהוות מנורה החזקותמניות  1,719,034 �מחזיק מר קלמ� ב

  .נורה החזקותמהמונפק והנפרע של 
 

מקבל היו"ר את שכרו מהחברה הא� (לעניי� דמי ניהול מהחברה  2012בינואר,  1החל מיו� 
  לעיל). 'בלחברה הא� ראה סעי- 

  
עדכו� למדיניות של החברה ושל החברה הא� האסיפה הכללית  ו, אישר2016אוגוסט  בחודש  

לאמור בזימו� האסיפה של החברה הא�,  "). בהתא�התגמול מדיניות" �להל� ה� (שלהתגמול 
 בהסכ� שנקבעו הכהונה לתנאי זכאי יהא, הא� ויו"ר דירקטוריו� החברה חברהה ל"מנכ

 משרה נושאי לתגמול חוקב הקבועות למגבלות כפו-כמפורט לעיל, אשר יחולו ב העסקתו
� "והתשע), חריג תגמול בשל מס לצרכי הוצאה התרת ואי מיוחד(אישור  פיננסיי� בתאגידי�

2016 ):� בהתא� לאישור ההסכ� תנאי עדכו� יובא לא עוד כל וזאת"חוק התגמול"),  להל
מגבלות ותקרות תגמול שלא  �" קוגנטיות. לעניי� זה, "מגבלות התגמול חוק להוראות ובכפו-

 א� כיבמסגרת מדיניות התגמול,  הובהר כ�נית� לאשר� כדי� בהתא� להוראות חוק התגמול. 
כפי שתהיה מעת  המענקי� ותכנית התגמול למדיניות(בהתא�  הכולל התגמול (שס וככל

 מנגנו� יופעל, הקוגנטיות המגבלות על יעלהבהתא� להסכמי� קיימי�,  זה ובכלללעת), 
לאמור,  בהמש(    .שקיימי� וככל א�, תחילה משתנהו/או  עוד-"קטימה" של מרכיבי תגמול 

, שיחרוג יכול ועימ הקיי� ההעסקה שהסכ�לאור העובדה  כי, ליו"ר החברה הודעה נשלחה
(א) לחוק 2האפקטיבית של התגמול הכולל הקבוע בסעי-  מהתקרה, מסוימות בנסיבות

, החל ממועד ול המשתל� שהתגמול כ("קטימה"  מנגנו�, כאמור בנסיבות, יופעלהתגמול, 
יעלה על  , לא")הקובע המועד" :להל�( 2016באוקטובר  12יו� ב לתוק- התגמול חוק כניסת

יצוי�, כי החברה ביצעה בדיקה לגבי התחייבויותיה בגי� הסכמי העסקה  התקרה האמורה.
  שלה עובר לכניסת חוק התגמול לתוק-, ובהתא� הפרישה, ככל שהדבר נדרש.

  
תנאי העסקתו של המנכ"ל הינ� בהתא� למדיניות התגמול של החברה, למעט לעניי� המענק 

מענק משתנה), גידול ריאלי בשכר (חל- הצמדה למדד בלבד), תשלו� בגי� הודעה  הקבוע (חל-
חודש  24מוקדמת ובמקרה של פיטורי� (בשל התחייבות לאי תחרות) לתקופה מצטברת של 

  חודשי�). 16(חל- תקופת הודעה מוקדמת והסתגלות מצטברת של 
  

 3,118 של ס(, ח"ש אלפי 3,215 של ס( על עמדה, מר קלמ�, המכה� כיו"ר החברה השכר עלות
 2016בנוס-, בשנת  .בהתאמה, 2014 �ו, 2015 ,2016 לשני� ח"ש אלפי 2,578 �ו ח"ש אלפי

  אלפי ש"ח. 5,102 � עודכנו סכומי ההפרשות בגי� הסתגלות בס( של כ
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  (המש() ניהוליי�הטבות לאנשי מפתח   ג.
  

   תנאי כהונתו והעסקתו של מר מוטי רוז�, מנכ"ל החברה  )2  
  

אישר דירקטוריו� החברה את מינויו ואת תנאי ההתקשרות ע�  2010בספטמבר,  19ביו� 
, וזאת מנכ"ל החברה (לאחר קבלת אישורה והמלצתה של ועדת הביקורת של החברה)

: "חברת שירותי ניהול ע� חברה בבעלותו המלאה של המנכ"ל (להל� למת� הסכ� באמצעות
  "). הניהול הסכ�הניהול", "

  
 �, לפיו החל מחודש התגמול חוזר הוראתלאור על רקע כניסתו לתוק- של חוק התגמול וכ

, לא יוכל מבטח להתקשר ע� חברת ניהול בבעלות נושא משרה בו, אלא בהסכ� 2017ינואר 
 , התקשרות, ועדת הביקורת ודירקטוריו� החברה2016אישרו, בחודש נובמבר העסקה ישיר, 

וזאת חל- הסכ�  להל�: "הסכ� ההעסקה החדש")ישי ע� מנכ"ל החברה (עבודה אהסכ� ב
כאשר תנאי הסכ� ההעסקה הניהול, ובתוק- מהמועד הקובע על פי חוק התגמול ואיל(, 

, תו( החלת המגבלות קוד� לכ�וק- החדש דומי� בעיקר� לתנאי הסכ� הניהול שהיה בת
, ובהתא� למדיניות התגמול של החברה, ולאחר ביצוע "סגירת הקבועות בחוק התגמול

 "�  פי הסכ� הניהול.�עלע� חברת הניהול חשבו
, חל הסכ� הניהול עד למועד הקובע, ומיו� זה ואיל( חל הסכ� ההעסקה 2016בהתא�, בשנת 

  ה של מנכ"ל החברה בהתא� להסכמי� הנ"ל.החדש. להל� מפורטי� עקרונות ההעסק
אחד מהצדדי� זכות להביא  לכלהסכ� חברת הניהול ועל פי הסכ� ההעסקה החדש, פי  על

"תקופת להל�: ההסכ� לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת מראש ובכתב של שישה חודשי� (
ההודעה המוקדמת"). במידה והחברה תודיע על סיו� ההסכ�, היא רשאית לוותר על שירותיו 

עד לתו� תקופת ההודעה  ואול� תידרש לשל� את מלוא התמורה בגי� שירותישל המנכ"ל, 
) פוטרותהמוקדמת. בנוס-, ובמקרה של סיו� ההסכ� על ידי מי מהצדדי� (למעט בנסיבות 

לתקופת הסתגלות (החופפת לתקופת ההודעה המוקדמת) של שני� עשר יהיה המנכ"ל זכאי 
במהל( תקופת ההסתגלות ולהבטחת התחייבות "). חודשי� (להל�: "תקופת ההסתגלות

"ל ימשי( להיות זכאי למשכורת ולתנאי� הנלווי� המנכ"ל לאי תחרות, כמפורט להל�, המנכ
ששת החודשי� הראשוני� של הנזכרי� בהסכ�, אול� לא יידרש לעבוד בפועל (למעט ב

תקופת הודעה מוקדמת), לאחר תו� תקופת ההודעה כאמור תקופת ההסתגלות המהווי� 
רשאי לעסוק בכל עיסוק שאינו עיסוק נוגד אלא בהתא� למפורט המנכ"ל יהיה  ,המוקדמת

"ל לא יהא רשאי לעבוד בחברה אחרת בתקופת ההודעה המוקדמת, א- א� ויתרה מנכלהל�. ה
"ל בגי� ההודעה למנכ"ל בפועל, והחברה תהא רשאית לא לשל� המנכל עבודתו של החברה ע

"ל הפר הוראה זו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתקופת המנכהמוקדמת בא� מתברר ש
ההסתגלות, א( רק לאחר תו� ששת החודשי� הראשוני� המהווי� את תקופת ההודעה 

י� נוספי� המתחרי� ע� עיסוקה של החברה "ל יהיה רשאי לעסוק בעיסוקהמנכהמוקדמת, 
ו/או הקבוצה ו/או שבעתיי� יש לה ניגוד ענייני� עימ� ("עיסוק נוגד"), ובלבד שהודיע על כ( 

"ל לכל תשלו� נוס- בגי� תקופת המנכמראש ובכתב לחברה, ובמקרה זה, לא יהיה זכאי 
   ההסתגלות, וזאת החל ממועד תחילת העיסוק הנוגד.

 252 �בגי� שירותי הניהול של המנכ"ל הינה בס( של כ התמורהיהול נקבע כי חברת הנ בהסכ�
חודשי� בשנה) כתמורה הכוללת זכויות סוציאליות. התשלו� החודשי  12אלפי ש"ח לחודש (

) ועודכ� אחת לשנה. 2010צמוד למדד (כאשר "מדד הבסיס" הוא המדד הידוע לספטמבר 
כ�, בהתא�  כמובדרגת משרתו. נהוג למנהלי� המנכ"ל יהיה זכאי לתנאי� נלווי� כפי ש

שנתי בהתא� לתכנית  לבונוס"ל זכאי (באמצעות חברת הניהול) המנכלהסכ� חברת הניהול 
"תכנית התגמול"), וזאת  �להל� התגמול כפי שאושרה על ידי דירקטוריו� החברה מידי שנה (

 � חודשי (להתשלו�  10, שבי� בונוס מטרה בשיעור של י�חודשי תשלומי�בטווח, במונחי 
), עמידה ביעדי� 150% � (ל י�חודשיתשלומי�  14עמידה ביעדי�) לבונוס מכסימלי של  100%

  כהגדרת� בתכנית התגמול השנתית.
בשירות החברה, ובתמורה ליתר  המנכ"לבתמורה לעבודתו של  ,החדש ההעסקה הסכ�על פי 

 ש"ח 192 �בס( של כ )ברוטו(תשל� לו החברה משכורת חודשית  �,סכההתחייבויותיו עפ"י ה
) �המשכורת  יהיה זכאי לשתי� עשרה משכורות בשנה. המנכ"ל. )"המשכורת החודשית" � להל

לחודש בהתא�  החודשית כהגדרתה לעיל, תהיה צמודה למדד המחירי� לצרכ� ותתעדכ� אחת
. בנוס-, זכאי 2016באפריל,  12ביו� המדד הידוע  הוא"מדד הבסיס" כאשר  ,מדדבלשינוי 

כמקובל, רכב, טלפו�  )עבודה כושר ואי השתלמות קר� לרבות(המנהל להפרשות סוציאליות 
זכות הצבירה או הפדיו� לימי חופשה תהיה  כאשר ,ימי חופשה בשנה 24 � ומחשב, וכ� ל

ימי  5 � לימי מחלה בשנה, אשר אינ� ניתני� להמרה בתשלו�,  30 �, למוגבלת לשנתיי�
  הבראה בשנה ולהחזר הוצאות ותשלומי� שוני� כמקובל למנהל במעמדו.
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   (המש() יתרות ועסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�  �: 37באור 
  
  (המש() הטבות לאנשי מפתח ניהוליי�  ג.
  

  (המש()  תנאי כהונתו והעסקתו של מר מוטי רוז�, מנכ"ל החברה  )2  
  

 הניהול חברת של לסודיות התחייבות ג� י�כוללוהסכ� ההעסקה החדש  הניהול הסכ�
 שנה(למש(  כמקובל תחרות הגבלתל וכ� ,מוגבלת בלתילתקופה  , לפי העניי�"לוהמנכ

 לביטוחכמו כ�, זכאי המנכ"ל לכתב התחייבות לפטור ולשיפוי, ו ).ההסתגלות תקופת מתחילת
  בחברה. משרה לנושאי כמקובל משרה ונושאי דירקטורי�

, זאת בהתא� למדיניות 2015למנכ"ל הפרשי� למענק בגי� שנת  , אושר2016בחודש יולי 
התגמול ובהתבסס על פרמטרי� השוואתיי� לתוצאות קבוצות הביטוח הגדולות האחרות, 
תוצאות אשר פורסמו, במסגרת הדוחות הכספיי� של אות� חברות, לרבעו� הראשו� של שנת 

 2015לשנת  הותיי� בי� הסכומי� שנכללו כאומד� בדוח התקופתי. לא חלו שינויי� מ2016
  לבי� הסכומי� הסופיי� כאמור.

 אלפי 6,346 �ו ח"ש אלפי 5,226 של ס(, ח"ש אלפי 4,530 של ס( על עמדהמר רוז�  השכר עלות
עודכנו סכומי ההפרשות בגי�  2016בנוס-, בשנת  .בהתאמה, 2014 � ו, 2015 ,2016 לשני� ח"ש

  אלפי ש"ח. 2,752 �בס( של כ הסתגלות
  

  כהונה של קרוב משפחה של איש מפתח ניהולי תנאי  )3
  

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריו� החברה, בהתאמה, את תנאי כהונתו 2016מרס  16יו� ב  
והעסקתו של מר מיכאל קלמ�, בנו של מנכ"ל מנורה החזקות ויו"ר החברה, כמשנה למנכ"ל 

 קלמ�בהתא� להסכ� ההעסקה, מר  .2016 ינואר מחודש ובתוק-בחברה ומנהל אג- אלמנטרי 
מדי שנה, למדד המחירי�  ות,צמוד, ח"ש אל- 65 בס( חודשיות משכורות 13 �יהיה זכאי ל

� השתלמות קר� לרבות( וסוציאליות פנסיוניות הפרשות; יו� 90 של מוקדמת הודעהול, לצרכ
נוספי� כפי שנהוג לבעלי תפקיד בדרגת  נלווי� לתנאי� וכ�כמקובל, ) עבודה כושר ואי

כ� לכתב ו, אלפי ש"ח 7, בס( חודשי של צמוד רכב העמדת חל- תשלו�זה, , ובכלל משרתו
בנוס-,  .בחברה משרה לנושאי כמקובל משרה ונושאי דירקטורי� לביטוחהתחייבות לשיפוי ו

חודשיות ("מענק  משכורות 4זכאי מר קלמ� לתגמול משתנה תלוי ביצועי�, בהיק- של 
) ביעדי�, בהתא� לתכנית תגמול השנתית ובכפו- 100%מטרה") עבור עמידה מדויקת (

הינ� בהתא� למדיניות התגמול  קלמ�תנאי העסקתו של מר לאישור האורגני� המוסמכי�. 
  החברה.של 

 1,056� ו ח"ש אלפי 932 של ס(, ח"ש אלפי 1,500 של ס( על עמדהמר קלמ� של  השכר עלות  
  .בהתאמה, 2014 �ו, 2015 ,2016 לשני� ח"ש אלפי

  
  תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה מדיניות  ) 4  

  
� להל� נושאי משרה ג� בחברה הא� (מדיניות התגמול לגבי נושאי משרה בחברה שהינ� 

הא�, שהינה חברה חברה "נושאי משרה משותפי�") אושרה על ידי האסיפה הכללית של ה
בכירה בקבוצה שאינ� נושאי  התגמול האמורה איננה חלה על נושאי משרהציבורית. מדיניות 

הינ� מכהני� בחברות בנות שהינ� גופי� מוסדיי� הכפופי�  משרה בחברה הא�, באשר
להוראות הממונה, ואשר כוללת הוראות בדבר תגמול לתכנית תגמול מוסדרת בהתא� 

כזיי� הנכללי� במדיניות התגמול משתנה לנושאי משרה אלו, הדומות בעיקר� לעקרונות המר
   .מהותי באופ�של החברה הא� ואינ� סוטות מה� 

  
 � להל� מוסדיי� ( בגופי� תגמול מדיניות ושעניינ, 2�9�2014חוזר  �רסופ ,2014 בחודש אפריל

 25וזאת בהמש( לטיוטת החוזר בנדו� שפורסמה ביו�  "חוזר התגמול") החל על החברה,
 תגמול , למעט לגבי הסכמי2014ביולי  1ר החדש נקבעה ליו� . תחילת החוז2013בדצמבר 
"הוראת מעבר") אשר לגביה�  �להל� כאמור ( החוזר טיוטת פרסו� לפני תארי( שאושרו

בדצמבר  31תמשי( לחול מדיניות התגמול שהיתה בתוק- עובר לפרסו� החוזר וזאת, עד ליו� 
2016 ) �  ").המעבר תקופת" �להל

  
 החוזר לדרישות העונה עדכנית תגמול מדיניותרגני� המוסמכי� בחברה אישרו האו, בהתא�
 והשיקולי� המטרות, היתר בי�, הוגדרו במדיניות"). התגמול"מדיניות  �להל� ( להל� כמפורט

 סיכוני� נטילת שיעודדו תמריצי� מניעת שעיקר�, התגמול מדיניות בקביעת המרכזיי�
, שלו הסיכוני� ניהול מדיניות ע�, המוסדי הגו- של הטווח ארוכי יעדיו ע� עקביי� שאינ�

 תגמול להתאמת עקרונות נקבעו; באמצעותו החוסכי� כספי של מושכל בניהול הצור( וע�
בחוזר) ועובדי� המועסקי� בפונקציות בקרה;  �(כהגדרת מרכזי תפקיד ובעלי משרה לנושאי

נקבע יחס רצוי בי� רכיב התגמול הקבוע לרכיב המשתנה לנושאי משרה; נקבעו טווחי שכר 
רצויי� לנושאי משרה; נקבעו עקרונות להתאמה של רכיב משתנה, בי� היתר, לסיכוני� 

  המהותיי� בחברה; 
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   (המש() קשורי� יתרות ועסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי�  �: 37באור 
  
  (המש() הטבות לאנשי מפתח ניהוליי�  ג.

  
  (המש()  תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה מדיניות  ) 4  

  
נקבעו עקרונות להגדרת תכנית מענקי� שנתית לרבות עקרונות להגדרת תקציב המענקי�, 

התחשבות, תנאי ס- לחלוקתו, עקרונות על פיה� יחושב המענק השנתי תו( ככל שרלוונטי, 
בי� היתר, ג� ביעדי תשואה למבוטחי� ועמיתי� ומנגנו� דחיה של תשלו� רכיב משתנה; 

וכ� כללי� להשבה ו/או  מרכזי תפקיד בעלסיו� העסקה של  תנאינקבעו עקרונות ותקרות ל
  . מסוימי� במקרי� משתנה רכיב של הפחתה

  
 ואי�, החברהידי �על יניותהמד אימו0 ממועד החל שיאושר תגמול על תחול התגמול מדיניות

 לעניי�התגמול  בחוזר שנקבעו המעבר להוראות בכפו-, קיימות בהתקשרויות לפגוע כדי בה
  פורסמה במלואה באתר האינטרנט של החברה.  התגמול מדיניות .זה
  

, הסתיי� תוק- הוראת המעבר, כהגדרתה לעיל, ולא חלה עוד 2017יודגש, כי החל משנת 
התגמול לנושאי משרה שוני� בחברה, בהתא� למועד חתימת הסכ�  הפרדה בי� מדיניות

   ההעסקה עמ�.
  

אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריו� החברה, שינויי� במדיניות התגמול של , 2016בחודש מרס 
באוקטובר  7תיקו�" מיו�  �"מדיניות תגמול בגופי� מוסדיי�לחוזר  התאמות שעיקר�החברה 

לעני� שכר יו"ר דירקטוריו�, גמול דירקטור שאינו  וזר אוקטובר")("ח )31�9�2015(מס'  2015
דח"צ, הגדרת "יחס ההכפלה" כמשמעו בחוזר אוקטובר, נשיאה בעלויות עובדי� בקבוצה, 

  קביעת "נזק חריג" כמשמעו בחוזר אוקטובר.
  

ל שינויי� במדיניות התגמול ש אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריו� החברה,, 2016בחודש מאי 
 החברה שעיקר� עדכו� תנאי הס- לחלוקת מענקי� כמפורט להל�, תו( ביטול סל המענקי�

ושינוי אופ�  ,2016כפי שהיה נהוג עד שנת  המהווה ס( הכל התקציב למענקי� לנושאי משרה
, ביטול טווחי מענקי המטרה וקביעת תקרה למענקי ישוב המענק האישי של נושאי המשרהח

פריסת תשלו� המענק המשרה ובעלי תפקיד מרכזי השוני�,  מטרה לאוכלוסיות נושאי
  .והפחתת מענק בשיקול דעת

  
שינויי� במדיניות התגמול של  אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריו� החברה,, 2016בחודש יולי 

  .תגמולההתאמת מדיניות התגמול בחברה לחוק  החברה שעיקר�
  

  : לעניי� הרכיב המשתנה ל החברהלהל� פירוט בדבר שלבי יישו� מדיניות התגמול ש
  
  בחינת עמידה ביעדי ס- �שלב א' 
  

 תנאי הס- (תנאי� מצטברי�) לתשלו� המענק בשנה מסוימת הינ�:

עמידה ביעד הרווח הכולל לפני מס ומענקי� של מנורה מבטחי� החזקות, בנטרול  .1
 75%אירועי� חריגי� (בכפו- לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריו�), בשיעור של 

 יינת� השנתי המענק משול� בגינה לשנה כאשר( L לפחות, לפי חישוב ממוצע משוקלל
  ). 20% של משקל שלפניה ולשנה 30% משקל שלפניה לשנה, 50% של משקל

השגת תשואת רווח כולל על ידי מנורה מבטחי� החזקות (לפי רווח כולל המיוחס  .2
, לא ישול� 4%ואה של עד ומעלה בשנת המענק. בתש 7%לבעלי המניות) בשיעור של 

 �, ישול� חלק יחסי של המענק השנתי, 7% �ל 4%המענק השנתי, ובשיעור תשואה שבי
מהמענק השנתי המחושב בהתא�  4/7תשואה ישול�  4% �על בסיס ליניארי, כאשר ב

 מהמענק המחושב וכ� הלאה. 5/7ישול�  5% �למדיניות, ב

יה) עבור החוסכי�, לפי ממוצע תשואה ריאלית חיובית (לפחות בגובה האינפלצ .3
 לשנה, 50% של משקל יינת� השנתי המענק משול� בגינה לשנהמשוקלל (כאשר 

), בהתא� לתיק משוקלל (ביחס 20% של משקל שלפניה ולשנה 30% משקל שלפניה
לנכסי� צבורי� בתחילת השנה) של קר� י' שבניהול החברה והמסלול הכללי של 

ה מבטחי� פנסיה וגמל (בנטרול תשואה הנובעת "מבטחי� החדשה" שבניהול מנור
 מאג"ח מיועדות ו/או מאיזו� אקטוארי). 
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  (המש()  תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה מדיניות  ) 4  

  
  (המש()  ביעדי ס-בחינת עמידה  �שלב א' 

  

  (המש()  .3        

 כספי בס( מענק שישול� יכול, השנתי המענק לתשלו� ס- בתנאי עמידה� אי של במקרה
). התקציב ס(( המשרה נושאי של המטרה מענקי מס( 40% על יעלה שלא, מצטבר
 במדדי� לפחות 85%של  בציו� המשרה נושא של לעמידה בכפו- יבוצע כאמור תשלו�

המענק השנתי כאמור לא יעלה על ). מנהל הערכת ציו� כולל משוקלל ממוצע( האישיי�
 הביקורת ועדת לאישור כפו-ממענק המטרה של נושא המשרה, והינו  75%

� .והדירקטוריו
  

  חלוקת המענק לנושאי המשרה �שלב ב' 
  

מענק פוטנציאל תפקיד מרכזי הכפו- למדיניות התגמול נקבע  ובעל לכל נושא משרה
) �דה מקסימלי לעמי ומענק) ביעדי� 100%מטרה") עבור עמידה מדויקת ( מענק" � להל

"), והכל כנגזרת של מספר משכורות. המענק טווח" �) ביעדי� (להל�150%עודפת (עד 
, האג- או החברה �ידה שונות דימדדו על ביצועי� ברמות מוהמנהלי� נושאי המשרה 

 אבחנה תו(, שנקבעו למשקלות בהתא�נהל, היחידה וביצועי� אישיי� על פי הערכת מ
�  . לבי� פונקציות בקרה מטה יחידת מנהל לבי� עסקי מנהל בי

    
קבעו רמות המדידה, הרכיבי� הרלוונטיי� והמשקל לכל רכיב. נלכל נושא משרה   

שייכלל בתכנית המענקי�,  נושא משרההמדדי� שעל פיה� יחושב המענק השנתי לכל 
על ידי האורגני� אופ� הגדרת�, חישוב� ומשקלותיה� יוגדרו מידי שנה ויאושרו 

המדדי� שייקבעו יבוססו על ביצועי� ברמות מדידה שונות, אשר ייתכ� המוסמכי�. 
ביצועי� ברמת החברה, האג-/היחידה וביצועי� אישיי� לרבות על פי הערכת  �ויכללו 

. בחישוב המענק מדדמדד ייקבעו היעדי� הרלוונטיי� ומשקל אותו  מנהל, כאשר לכל
המדדי� לפיה� ו. משקל מרכיב הערכת המנהל יהיה לא מהותי בהיקפבכל מקרה, 

שייכללו בתכנית המענקי�, יהיו תלויי� בעמידה  נושאי משרהיחושב המענק עבור 
שקל� של משתני� הקריטריוני� יהיו ניתני� למדידה ומ בקריטריוני� שנקבעו מראש;

 (�פיננסיי�, משתני שוק ומשתני� חשבונאיי�, בס( המענק השנתי יהיה (ככל הנית
חלק לא מהותי מהמענק השנתי יוענק על פי כי . על א- האמור, אפשר 50%�גבוה מ

לחברה  נושא המשרהקריטריוני� שאינ� ניתני� למדידה, בהתחשב בתרומתו של בעל 
היחס בי� הקריטריוני�  תה (ככל שרלוונטי לתפקיד);ולניהול כספי החוסכי� באמצעו

 לעיל ישק- את מאפייני התפקיד ותחומי האחריות של בעל התפקיד המרכזי כאמור;
הערכת הביצועי� לפי הקריטריוני� תהא מבוססת על מדדי ביצוע, ובכלל� מדדי 

התלוי תקופת המדידה של מענק שנתי  ביצוע ארוכי טווח וכ� על מדדי יחוס והשוואה;
 בתוצאות ניהול השקעות החברה או של כספי חוסכי� באמצעותה תהא שלוש שני�;
בעל תפקיד מרכזי שנקבעה לגביו תקופת מדידה ארוכה מתקופת העסקתו בחברה 
באותו תפקיד (או בתפקיד רלוונטי דומה), יימדד רק על תקופת העסקתו בחברה (או 

  עניי�).באותו תפקיד או בתפקיד רלוונטי דומה, לפי ה
    

המענק לכל בעל תפקיד מרכזי, יחושב כמכפלה של הציו� המשוקלל של מדדי החברה, 
המדדי� האישיי� (אג-/יחידה) והערכת המנהל, בהתא� למשקלות שנקבעו בתוכנית 

  המענקי� השנתית, במענק המטרה של נושא המשרה.
  

  מדיניות התגמול המלאה מפורסמת באתר האינטרנט של החברה. 
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  הטבות לצדדי� קשורי� ולבעלי עניי� אחרי�  ד.
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו�   

2016  2015  2014  
מס' 
  סכו�  אנשי�

מס' 
  סכו�  אנשי�

מס' 
  סכו�  אנשי�

אלפי 
  ש"ח

אלפי 
  ש"ח

אלפי 
  ש"ח

דמי ניהול לשאינ�  
בחברה או  מועסקי�

  699   6   666   6   605   6   מטעמה

  
  

הגמול הנית� לכלל הדירקטורי� בחברה למעט הגמול לה"ה ער� גריפל, מהווה את הגמול המרבי 
  ).4�9�2009בגופי� מוסדיי�" (בהתא� לחוזר "גמול לדירקטורי� חיצוניי� 

  
  

   הכנסות והוצאות מצדדי� קשורי� ומבעלי עניי�  ה.
  

   תנאי העסקאות ע� צדדי� קשורי�
  

ובעלי עניי�  קשורי� צדדי�נעשה ע�  החברהחלק מפעילותה הכספית והביטוחית של 
 שונות ביטוח עסקאות נערכו, 2016 שנת במהל(במהל( העסקי� הרגיל ובמחירי שוק. 

 ל"הנ העסקאות כל. וקרוביו בעל השליטהמשרה ובכלל זה עבור  נושאי עבור בחברה
 להוראות בהתא�, כי יצוי�. המקובלי�שוק  ובתנאי הרגיל העסקי� במהל( נעשו

 25 ביו� ,, אישרההחברה לתקנו� ובהתא�, החברות לחוק א)2(117 �ו )א1(117 סעיפי�
 בהיות�"ל כנ עסקאות כי, החברה הא� שלו, החברה של, ועדת הביקורת 2016 דצמברב

במהל( העסקי� הרגיל ובתנאי "ישירי�" (תנאי� הניתני� באופ� כללי לעובדי  עסקאות
) הינ� בגדר סוג של עסקאות שאינ� חריגות ואשר הטיפול בה� יעשה בהתא� החברה

  . פרטניצור( באישור  ללאעסקאות בעלי עניי�,  ילנהל
  

 לשני� עשה במזומ�.ניישוב� ואינ� מובטחות שטר� נפרעו לתו� השנה  יתרות
 הפרשה כל רשמה לא החברה 2014 �ו 2015, 2016, בדצמבר 31 בימי� שהסתיימו

  .שטר� נגבו סכומי� בגי� מסופקי� לחובות
  

  משרה ונושאי דירקטורי� אחריות ביטוח  .ו
  

 הכללית והאסיפה החברה דירקטוריו�, הביקורת ועדת באישור 2015 ,יוני חודשב
 עבורמשרה, לרבות  ונושאי דירקטורי� ביטוחבפוליסת  התקשרות אושרה, בחברה

 נימיליו 100גבול אחריות כולל של ב, 2016, ביולי 31 ליו� עדבעל השליטה בחברה, 
 לכלדולר למקרה ולתקופה. גבול האחריות של הפוליסות מורכב מרובד כיסוי בסיסי, 

דולר, ומרובדי כיסוי נוספי�  נימיליו 15, בגבול אחריות של הקבוצה מחטיבות אחת
 85בקבוצה, בגבול אחריות כולל של  חטיבותבמסגרת פוליסות "מטריה", לכלל ה

  דולר. נימיליו
  

באישור ועדת הביקורת, דירקטוריו� החברה והאסיפה  ,2016בחודשי� יולי ואוגוסט 
משרה, לרבות  ונושאי דירקטורי� ביטוחבפוליסת  התקשרות אושרההכללית בחברה, 

, 2017ביולי  31עד ליו� , החברה הא�של הבנות  ובחברותבעל השליטה בחברה,  עבור
מיליו� דולר,  110של  בגובהמנורה מבטחי� כולה  לקבוצתגבול אחריות מצטבר ב

ולחברות הבנות שלה,  מנורה החזקותדולר ל מיליו� 15פוליסת בסיס בס( מ המורכב
בגבול  מבטחי� מנורה תלכלל החטיבות בקבוצ כיסוי משות- בפוליסת מטריה,ו

  מיליו� דולר נוספי�.  95אחריות כולל של 
 .  
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  ודירקטורי� משרה נושאי לשיפוי והתחייבות פטורכתבי  הענקת  .ז
  

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור 2002 ,בדצמבר 1ביו� 
 , ברה הא�האורגני� המוסמכי� בח ואישורי ,2002באוגוסט  29הדירקטוריו�, מיו� 

בעל השליטה,  ובכלל�, מת� כתב פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה
 25סכו� השיפוי למקבלי השיפוי, במצטבר, לא יעלה על  להוראות חוק החברות.בכפו- 

ליו� דולר ארה"ב לאירוע, כולל סכו� הביטוח ימ 30 � ליו� דולר ארה"ב לנושא משרה וימ
 החברה של העצמי מההו� 25% על השיפוי יעלה לא, מקרה ובכל שבפוליסת הביטוח

  .השיפוי מת� ערב שלה הדוחות הכספיי� המאוחדי� לפי
  

 אישור קבלת לאחר, החברה של הכללית האסיפה אישרה 2006 ,בדצמבר 28 ביו�
� מת�, ברה הא�האורגני� המוסמכי� בח ואישורי, 2005באוגוסט  30מיו�  הדירקטוריו

בעל  ובכלל� בחברה משרה ונושאי לדירקטורי� לשיפוי והתחייבות פטור כתב
סכו� השיפוי למקבלי השיפוי,  החברות.בכפו- להוראות חוק  וקרוביוהשליטה 

ליו� דולר ארה"ב ימ 30 �ליו� דולר ארה"ב לנושא משרה וימ 25במצטבר, לא יעלה על 
 25% על השיפוי יעלה לא, מקרה ובכל לאירוע, כולל סכו� הביטוח שבפוליסת הביטוח

�  .השיפוי מת� ערב שלה הדוחות הכספיי� המאוחדי� לפי החברה של העצמי מההו
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2011 ,בנובמבר 24ביו� 
 וכ� 2011 בנובמבר 24 בימי� הדירקטוריו�ואישור  2011בנובמבר  21 ביו�הביקורת 

הא�, הענקת כתבי פטור ושיפוי,  החברהקבלת אישור האורגני� המוסמכי� של  לאחר
הוצאות בגינ� תהיה החברה רשאית להעניק , לעניי� הרחבת החבויות ו/או הבי� היתר

שיפוי ו/או ביטוח לדירקטורי� ונושאי משרה בנוגע להליכי� מנהליי� שוני� בהתא� 
 2011�להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ער( (תיקוני חקיקה), התשע"א

 אישרה ובהתא�, 2011�וחוק הגברת האכיפה בשוק ההו� (תיקוני חקיקה), התשע"א
 השליטה בעל של קרובו, גריפל ער� ה"לה, החברה ידי על, חדש שיפוי כתבהענקת 
 סכומי למגבלות בהתא� הינו השיפוי כתב. בחברה כדירקטור כהונתו בגי� דאז בחברה
 לאחר) נטו( השיפוי סכו�על פי כתב השיפוי, , מקרה בכל. לעיל כמפורט השיפוי

 נושאי ביטוח פוליסות פי על אירוע אותו בגי� ששולמו ביטוח תגמולי של הפחתות
 על ששול� השיפוי סכו� בשל או, רכשה א�, דעתה שיקול לפי, החברה שרכשה משרה

, מקרה בכל, יעלה לא, שהוענקו קודמי� שיפוי כתבי מכוח אירוע אותו בגי� החברה ידי
 מת� ערב, שלה הדוחות הכספיי� המאוחדי� לפי החברה של העצמי מההו� 25% על

 אשר קוד� שיפוי כתב מכל לגרוע ולא להוסי- נועד האמור השיפוי כתב .השיפוי
 החברה התחייבויות ס(, ואול� די� פי על למותר בהתא� והכל), שהוענק ככל( הוענק
  .האמור השיפוי בכתב האמור על בסכו� יעלה לא לשיפוי

  
 ר"כיו גריפל ער� ה"ה של העסקתו תנאי מאישור וכחלק, 2015 ,ינוארב 5יו� ב

�, לאחר קבלת אישור החברה של הכללית האסיפה אישרה, החברה הא� דירקטוריו
, 2014בנובמבר  23ואישור ועדת ביקורת מיו�  2014בנובמבר  26הדירקטוריו� מיו� 

� המקובלי� בנוסחי�בה הוא מכה� כדירקטור,  בחברה,התחייבות לשיפוי  יכתב מת
השיפוי  כתב .התגמול בחברה, ובהתא� למדיניות הבחבר המשרה נושאי ליתר

 ואילו החברות בחוק זה לעניי� שנקבעו למגבלות בהתא� הינו החברה שהעניקה
 מיליוני 30ס( של ול משרה לנושא דולר מיליוני 25 של לס( מוגבלת לשיפוי ההתחייבות

 מההו� 25% על השיפוי יעלה לא, מקרה ובכל בודד באירוע השיפוי מקבלי לכלל דולר
  .השיפוי מת� ערב שלה הדוחות הכספיי� המאוחדי� לפי החברה של העצמי
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   (המש() יתרות ועסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�  �: 37באור 
    

  (המש() הטבות לאנשי מפתח ניהוליי�  ג.
  

  (המש() מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה   )3  
  

  ודירקטורי� משרה נושאי לשיפוי והתחייבות פטורכתבי  הענקת  .ז
  

, אישר ואשרר דירקטוריו� החברה, לאחר אישור ואשרור ועדת 2016 ,במאי 30ביו� 
, ענקת כתב פטור לנושאי משרה בחברההבהתאמה,  ,2016 ,במאי 26הביקורת, מיו� 

הענקת מדיניות התגמול בחברה ולהוראות ו חוק החברותל 263�ו 259סעיפי� לבכפו- 
זאת בהמש( להחלטת , יפוי לנושאי משרה בחברהכתבי פטור והתחייבות לש

  .2011בנובמבר  24יו� החברה מיו� דירקטור
  

אישרה ואשררה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור  2016 ,ביוני 9ביו� 
, בהתאמה, הענקת כתב פטור 2016במאי  30ואשרור דירקטוריו� החברה מיו� 

 263�ו 259סעיפי� לבכפו- , מבעלי השליטה בחברה, ער� גריפל ובכלל� לדירקטורי�
הענקת כתבי פטור והתחייבות מדיניות התגמול בחברה, ולהוראות ו חוק החברותל

 24מיו�  החברה דירקטוריו�להחלטת , זאת בהמש( לשיפוי לדירקטורי� בחברה
, כמפורט לעיל, הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוילפיה, אושרה , 2011בנובמבר 

  .עת לעת מאותו מועד ואיל(נושאי משרה אשר כיהנו באותו מועד, ואשר מונו מל
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  ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 
  

  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

תובענות ייצוגיות המוגשות נגד בהיק- הבקשות לאישור משמעותי בשני� האחרונות ניכר גידול     
. זאת, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות ובכמות התובענות שהוכרו כייצוגיות הקבוצה

כייצוגיות בכלל, לרבות כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של הקבוצה, אשר נובע בעיקרו 
גיות"). מגמה זו מגדילה באופ� מהותי ("חוק תובענות ייצו 2006� מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

   ייצוגית כנגדה.כאת פוטנציאל החשיפה של הקבוצה להפסדי� במקרה של אישור תביעה 
  

בקשה לאישור תובענה כייצוגית נית� להגיש בתביעה מהסוג כמפורט בחוק האמור או בעניי� שנקבע     
, ההגדרה 2006. יצוי�, כי החל משנת בהוראת חוק מפורשת אחרת כי נית� להגיש בגינה תובענה ייצוגית

של תביעה שבגינה נית� להגיש בקשה לאישורה כייצוגית כלפי חברות הקבוצה, הינה הגדרה רחבה 
הכוללת כל עניי� שבי� חברה ללקוח, בי� א� הצדדי� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו. על מנת שבקשה 

) קיומה של עילת תביעה 1בי� היתר: ( לאישור תובענה ייצוגית תאושר על התובע הייצוגי להוכיח,
) כי עילת 3) כי העילה מבוססת דיה כדי כ( שמתקיי� סיכוי לכאורה לזכיית התובע בתביעתו (2אישית (

התביעה מעוררת שאלה מהותית של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה המיוצגת 
) התובענה הייצוגית היא 4וצה (וקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקב

  ) התאמת התובע ובא כוחו לייצג את הקבוצה המיוצגת.5הדר( היעילה וההוגנת לבירור המחלוקת (
  

בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנו� הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות.     
לשני שלבי� עיקריי�: ראשית, שלב הדיו�  י בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלקנההלי( הדיו

בהתאמה). במידה ובקשת  ,"שלב האישור" � בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ("בקשת האישור" ו
ת� שלב הדיו� ברמה הייצוגית. על החלטה בשלב האישור נית� להגיש  � האישור נדחית באופ� חלוט 

ובקשת האישור מתקבלת, תתברר בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור. בשלב השני, במידה 
על פסק די� בשלב התובענה כייצוגית נית�  התובענה הייצוגית לגופה ("שלב התובענה כייצוגית").

  להגיש ערעור לערכאות הערעור.
  

הסדרי� ספציפיי� לעניי� הסכמי ג� במסגרת המנגנו� לפי חוק תובענות ייצוגיות קיימי�, בי� היתר,     
וה� בשלב התובענה כייצוגית, וכ� הסדרי� לעניי� הסתלקות התובע מבקשת פשרה, ה� בשלב האישור 

   האישור או מהתובענה הייצוגית.
  

 דעת חוות על היתר בי� המתבססת, ההנהלה להערכת, בה� אשר יצוגיותכי ותלאישור תובענ בקשותב    
של החברה ו/או  ) כי טענות ההגנה"more likely than not"( לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטיות

חברות מאוחדות תתקבלנה וההלי( ידחה (לגופו או, במקרה של תובענה ייצוגית, ידחה בית המשפט 
את אישורה כייצוגית), לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיי�. בהליכי� אשר בה�, יותר סביר מאשר לא 

)"more likely than not" ,ידחו, נכללו ) כי טענות ההגנה של החברה ו/או חברות מאוחדות �כול� או חלק
בדוחות הכספיי� הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי החברה ו/או החברות המאוחדות. 

את סיכויי ההלי(, לא נכללה הפרשה בדוחות אשר מצויי� בשלב ראשוני ולא נית� להערי(  בהליכי�
 במי, בו מקרהבלהל�).  2�1"ק ס' 3א וסעי- 2�1"ק ס' 2א, סעי- 21�1"ק ס' 1א(ראה סעי- הכספיי� 
, לפשרה הנכונות בגובה הפרשה נכללה, לפשרה נכונות מאוחדות לחברות/או ו לחברה יש מההליכי�

 חברות/או ו החברה של ההגנה טענות כי) "more likely than not"( לא מאשר סביר יותר א� א- וזאת
  .ההלי( סיכויי את להערי( נית� לא שבו ראשוני בשלב מצוי שההלי( או תתקבלנה מאוחדות

  
אושרו כייצוגיות על  , אשר, להל�6�1"ק ס '1אי- בסע המתוארות תויצוגיכי ותלאישור תובענ בקשותב    

 ברהלכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הח ותבדוחות הכספיי� הפרש נכללו ידי בית המשפט המחוזי,
 היתר על חוות דעת משפטיות /או החברות המאוחדות, אלא א� להערכת ההנהלה, המתבססת בי�ו

") כי טענות ההגנה של החברה ו/או חברות more likely than not(" לא מאשר סבירשקיבלה, יותר 
  מאוחדות בתביעה לגופה תתקבלנה והתובענה, א- א� תנוהל כתובענה ייצוגית, תידחה.

  
    �, בה הנתבע הסכו� א� כמהותית תיחשב כייצוגית לאישורה ובקשה תובענה, זה באור לעניי� כי, יצוי

  "ח.ש מיליוני 15 של ס( על עולה
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 
  

  להל� פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור� כייצוגיות:   .1א
 

        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס
        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה

    סכו�סכו�סכו�סכו�        פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        ))))2222המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות        הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�
        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה

1.  01/2008  
  ת"א � מחוזי 

 מבוטחי�
בביטוח 

  חיי� 
  ' נ

 החברה
וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

מרכיב תשלו� לכאורה של ביתר ושלא כדי� הטענה הינה גבייה 
עילות תביעה: הפרת . בפוליסות המכונה "תת שנתיות"

, חוסר תו� לב ועשיית עושר ולא הדי� הרלבנטיותהוראות 
התת שנתיות שנגבה  : החזר סכו�י�מבוקש י�במשפט. סעד

שלא כדי�, וכ� צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דר( 
.�  פעולת

  

מבוטח אשר נגבה  כל
ממנו בגי� מרכיב 
תשלו� בפוליסות 
המכונה "תת שנתיות", 

 ובסכו� בנסיבות
 מהוראות החורגי�

�  .הדי

, החליט בית המשפט המחוזי 2016ביולי  19ביו� 
 התביעה עילת. התובענה כתובענה ייצוגיתלאשר את 

, במשפט ולא ושרע עשיית היא שאושרה העיקרית
 המבוקש הסעד. נטענות נוספותתו( דחיית עילות 

החזר הסכומי� שנגבו שלא כדי� בשבע השני�  ינוה
ת שקדמו להגשת התובענה וצו עשה המורה לנתבע

� הגיש, 2016בספטמבר  26ביו�  .ההתנהלות את לתק
דחיית  לבית המשפט העליו� בדברהתובע ערעור 

משיבות (ובכלל� כנגד חלק מה הפרטנית הטענה
עולה בשיעור ה "שנתיות תת"גביית ), שעניינה החברה

הערעור, כאמור, מצוי  .המותר בדי�(לפי הטענה) על 

גיש ה ,2016בנובמבר  3בשלב הסיכומי�. ביו� 
 ,2016בדצמבר  15כתב תביעה מתוק�. ביו�  המבקש
בקשת רשות ערעור על ההחלטה  החברההגישה 

, 2017 בינואר 8ביו�  לאשר את התובענה כייצוגית.
  .גנהכתב ה יבותגישו המשה

  

 2.3 �כ
מיליארד 
 בגי�ש"ח, 

תקופה של 
השני�  7

האחרונות. 
 �מתוכ
 ויוחס

       חברהל
 229 �כ

 �  "ח.שמיליו

  

  תארי( הגשת התובענות והבקשות הינו התארי( המקורי בו הוגשו. הערכאה המצוינת הינה הערכאה בה הוגש ההלי( במקור.  )1(

  התובע לייצג לפי כתב התביעה, המהווה בסיס לאומד� סכו� התובענה.מבוסס על הקבוצה אותה ביקש   )2(

התובע לא  י� של הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג. ישנ� תובענות בה�סכו� התביעה המפורט לעיל הינו הסכו� שהוער( ע"י התובע בעת הגשת התובענה. הסכומי� הנקובי� בתובענות מוערכי� ע"י התובע בהתא� לאומדנ  )3(

  ס לחברה, קיימת התייחסות מפורשת.כו� תביעה, ועל כ� לא צוי�. ככל וצוי� על ידי התובע סכו� שיוחנקב בס
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 
  

  (המש() להל� פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור� כייצוגיות:  .1א
  
  

        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס
        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה

    סכו�סכו�סכו�סכו�        פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        ))))2222המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות        הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�
        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה

2.  04/2008  
 אזורי "דבי

  ��י לעבודה

 מבוטחות
 בביטוח

  חיי�
  'נ

 החברה
וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

של נשי� במסגרת פוליסות "ביטוחי לכאורה הפליה לרעה 
על ידי הענקת גמלא חודשית נמוכה לנשי�  וזאת מנהלי�"

, מזו שמקבל מבוטח זכר בעל בהגיע� לגיל פרישהמבוטחות, 
נתוני� זהי�, בנימוק כי תוחלת החיי� של נשי� גבוהה יותר 

גברי�, המ שנגבהפרמיית "ריסק" בשיעור זהה לזה א( גביית 
 עילותשל נשי�. הנמוכי� יותר על א- ששיעורי התמותה 

: הפליה אסורה מאחר והנתבעת מבחינה בי� המגדרי� תביעה
כי:  יעההבחנה פועלת לטובתה. סעדי� מבוקשי�: קבכאשר ה

א) ההפליה בה נוהגת הנתבעת, לפי הטענה, מנוגדת לדי�, וכל 
בטלות  � הוראה בפוליסה ו/או כל פעולה מכוחה של הפליה זו 

מקדמי הגמלא למבוטחת אישה  השוואת ) 1ומבוטלות; ב) 
הפחתה של  )2או לאלה הנוהגי� למבוטח גבר באותו גיל. 

מי הריסק שנגבו מהתובעת בפוליסה נשוא התובענה כאשר סכו
 חבריהסכומי� שיופחתו יצורפו לסכומי הצבירה לחיסכו� של 

. כמו כ�, התובעת מבקשת מבית הדי� להתיר המיוצגת הקבוצה
פיצול סעדי� כ( שנית� יהיה לתבוע בנפרד את הפיצוי ללא 

  הוכחת נזק כקבוע בחוק איסור הפליה.

 ותהעובדהנשי�  כלל
 � פוליסותשיש לה

הנתבעת,  אצלביטוח 
ואשר בחישוב פרמיית 

לא שלה�  הריסק
אבחנה בי�  נעשתה
 לתעריפי נשי� תעריפי
  .גברי�

, החליט ביה"ד האזורי 2014באוגוסט,  17 ביו�
את התובענה כייצוגית ואת הקבוצה,  לאשרלעבודה 

 �תו( החלתה ג� על נשי� שאינ� עובדות א( ברשות
בדצמבר  3בתקופה הרלוונטית. ביו� פוליסת ביטוח 

בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית  שה, הוג2014
 מצרי( הערעורקבע כי  אשרהדי� הארצי לעבודה 

 לתובעת הורה כ( ובתו(, המשיבות מצד תשובה
, קבע בית הדי� 2015באפריל  16 ביו�. תשובה להגיש

רשות ערעור ולקיי� דיו�  לית�הארצי, כי יש מקו� 
, החליט ביה"ד 2016בפברואר,  23 ביו�בפני מותב. 

 22 ביו� .לתובענהלבקש עמדת הפיקוח בנוגע 
 אוה, לפיה הממונה, ניתנה עמדת 2016 בדצמבר

  .הערעור קבלת בעדולבקשת האישור  דמתנג

מאות 
 מיליוני

  "ח.ש
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3 .  04/2009  
  מרכז �  מחוזי

 מבוטח
 בביטוח
  בריאות

  ' נ
  .החברה

הטענה בתובענה היא שבפוליסות ביטוח בריאות בה� המבוטח 
בחר שלא לתבוע את הפוליסה ולקבל את מחצית ערכו של "טופס 

תגמולי הביטוח, באופ� המפחית של  חישוב" הנתבעת עורכת  17
. עילות את סכו� התגמולי� המגיע לתובעת ולחברי הקבוצה

. סעדי� הביטוח בניגוד לדי�חוזה והפרת הטעיה התביעה: 
לחברי הקבוצה וצו המחייב את  ת תגמולי ביטוחהשבמבוקשי�: 

את  תובעתה פרשנותבהתא� ללפעול מעתה ואיל(  הנתבעת
  .הפוליסה

בביטוח מבוטחי� כלל ה
שעברו ניתוח בריאות 

אלקטיבי שבעלויותיו 
נשאה קופת החולי� 
בה ה� חברי�, ולא 

  הנתבעת.

אישר בית המשפט את הבקשה  2012באוגוסט,  16ביו� 
. ביו� בעילה של הפרת חוזהכייצוגית  התובענהלאישור 

 את לדחות העליו�"ש ביהמ החליט 2013, בפברואר 4
תו( קביעה כי  החברה שהגישה הערעור רשות בקשת

כל טענותיה, היה ויוגש ערעור על פסק לה שמורות 
כתב תביעה  הוגש, 2013, באפריל 4 ביו�הדי� הסופי. 

כתב  החברהמתוק� ע"י התובעת, בהמש( לכ(, הגישה 
נית� פסק די� הדוחה את  2016במאי,  8ביו� הגנה. 

הגישה התובעת ערעור  ,2016ביוני  23ביו� התובענה. 
לבית המשפט העליו� על החלטת בית המשפט המחוזי 

   .לדחות את התובענה

סכו� 

העולה על 
10  �מיליו

  ש"ח.
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4.  04/2010  
  מרכז � מחוזי 

 מבוטחי�
בביטוח 

חיי� 
  ובריאות 

  נ' 
 החברה

וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

הטענה העיקרית בתובענה הינה שבעת ביטול הביטוח, מכל 
 �סיבה שהיא, המשיבות גובות פרמיות עודפות שלא כדי
ממבוטחי�. כמו כ�, לפי הטענה בעת ביצוע החזר פרמיה של 

, ההחזר מבוצע בערכי� נומינליי�. החלק היחסי שנגבה ביתר
הפרות חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח, חוסר : עילות תביעה

 די�מצג שווא, ועשיית עושר ולא במשפט. סע ,תו� לב, הטעיה
החזר סכו� הפרמיות העודפות שנגבו שלא כדי�  י�:מבוקש

ו/או שלא הוחזרו שלא כדי� ו/או של הפרשי שערו( שלא 
הקבוצה, וכ� צו עשה המורה לנתבעות  שולמו לכאורה לחברי

  לשנות את דר( פעולת� כמתואר בתובענה.

כל מי שהוא ו/או שהיה 
 �מבוטח אצל מי מבי

בפוליסת  משיבותה
ביטוח כלשהיא (למעט 
פוליסת ביטוח רכוש) 
או יורשו של מבוטח 
כאמור ופוליסת 
הביטוח הופסקה 
מסיבה כלשהיא בי� א� 

 על ידיעקב ביטולה 
י� א� עקב המבוטח וב

  קרות אירוע ביטוח. 

, אישר בית המשפט את הבקשה לאישור 2015ביוני,  23
התובענה כייצוגית לגבי חלק מהעילות והסעדי� 

  שנתבקשו. 
לבית  הגישו הצדדי�, 2016בספטמבר  29 ביו�  

  בקשה לאישור הסכ� פשרההמשפט 

 225 � כ
 �ש"ח מיליו

לכלל 
        המשיבות. 
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5.  04/2011  
  מרכז � מחוזי 

  

 מבוטח
בביטוח 

  חיי� 
  נ' 

 החברה
וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

המהווי� ללא כל עיגו� בהסכ� בי� הצדדי�, ת כספי�, גביי
שיעור נכבד מ� הפרמיה המשולמת על ידי לטענת התובעי� 

המבוטח והמכוני� "גור� פוליסה" ו/או "דמי ניהול אחרי�". 
 �עילות תביעה: הטעיית לקוחות ה� בשלב הטרו� חוזי וה

  החוזי; הפרה של הוראות הדי� ובפרט של חוק הפיקוחבשלב 
והתקנות מכוחו; חוסר תו� לב; התעשרות שלא כדי�; הפרת 

סעדי�  הסכ�; הפרת חובת חקוקה; תנאי מקפח בחוזה אחיד.
מבוקשי�: תשלו� סכו� פיצוי/השבה השווה לסכו� גור� 

 85%הפוליסה שנגבה מחברי הקבוצה המיוצגת בפועל, בצירו- 
אה שנמנעה מה� ביחס לסכו� זה בשל כ( שנוכה מ� מהתשו

הפרמיה ולא הושקע בעבור� ולאור זכאותה של חברת הביטוח 
מהתשואה; מת� צו עשה המורה לנתבעות לשנות את  15% �ל

הדר( בה ה� נוהגות בכל הקשור בגביית "דמי ניהול אחרי�" 
  ו/או "גור� פוליסה".

של  מבוטחכל מי שהוא 
המשיבות בפוליסות 
ביטוח חיי� משולבות 
 �חיסכו� שנערכו בי

, 2003 – 1982השני� 
ושנגבה ממנו סכו� 
כלשהו כ"גור� פוליסה" 
ו/או כ"דמי ניהול 

  .אחרי�"

 ידי על פשרה הסדר הוגש, 2015, ביוני 10 ביו�
 ביו�("הסדר הפשרה").  המשפט בית לאישור, הצדדי�

הורה בית המשפט על מינוי בודק  2015, ביוני 11
ועל קבלת התייחסות היוע0 המשפטי  הפשרה להסדר

, ובהמש( 2015באוקטובר,  18לממשלה להסדר. ביו� 
להגשת חוות דעת הבודק והתנגדות שהוגשה להסדר 
הפשרה, התקיי� דיו� בו הביע בית המשפט עמדתו 
הראשונית לפיה נטייתו הברורה הינה שלא לאשר את 

� לשפר ההסדר כפי שהוגש ותו( שהוא ממלי0 לצדדי
 �את תנאי ההסדר באופ� משמעותי, בית המשפט ציי
כי לאחר קבלת עמדת הנתבעות ועמדת בא כח היוע0 
המשפטי לממשלה, תינת� החלטה ביחס להסדר 
הפשרה וככל שיידחה ביחס לבקשות האישור. ביו� 

, הוגשה עמדת היוע0 המשפטי 2016בפברואר,  25
בעות הגישו הנת 2016באפריל,  21לממשלה. ביו� 

תגובת� לעמדת היוע0 המשפטי לממשלה ולהצעת 
 בית דחה, 2016בנובמבר,  21 ביו�בית המשפט. 

אישר באופ� חלקי את  וכ�הפשרה  הסדר אתהמשפט 
 הגישו, 2017בינואר,  12 ביו�התובענה כייצוגית. 

   .הייצוגית בתובענה תביעה כתב המבקשי�

 � ס( של כ
מיליוני  254

ש"ח מתו( 
ס( כולל של 

 2.3� כ
מיליארד 
המיוחס 

לכלל 
  המשיבות.
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6.  06/2011  
  מרכז � מחוזי 

  

   נ' מבוטח
 החברה

וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

תגמולי ביטוח, בשל עיקול או צווי כינוס או עיכוב תשלו� 
זכויות אחרות כלשה� של צדדי� שלישיי�, בערכי� נומינליי� 
ללא שיערו( וללא שה� משיבות למבוטחי� הזכאי� לתגמולי 

 :עילות תביעה. על אות� כספי�ביטוח את הפירות שנצמחו 
עשיית עושר ולא במשפט. סעד מבוקש: תשלו� הפרשי 

  הצמדה וריבית בגי� תקופת העיכוב.

מי ששולמו לו  כל
תגמולי ביטוח שלוש 
שני� לפני מועד הגשת 

נ"ל לאחר ההתובענה 
עיכוב מחמת עיקול 
ושולמו בער( נומינלי 
ללא הפרשי הצמדה 
וריבית בגי� תקופת 

  העיכוב.

, אישר בית המשפט את 2012בדצמבר,  12 ביו�
תו( שהוא קובע כי  ,כתובענה ייצוגית הבקשה

יש להגביל את הקבוצה הרלבנטית לתובענה 
כ( שתתייחס רק לזכאי� שעילת תביעת� קמה 
שלוש שני� לפני מועד הגשת התובענה כנ"ל. 
עילות התביעה בגינ� אושרה התובענה היא 

ת הפרשי זכות� של חברי הקבוצה לקבל
הצמדה וריבית המייצגי� את טובת ההנאה 

הנתבעות בתקופת העיכוב בשל  שהפיקו
להודעת ב"כ התובע הייצוגי  בהמש(. העיקול

הופסקו הליכי הגישור ובית המשפט הורה על 
הגשת כתב הגנה וכתב תשובה על ידי הצדדי�. 

 13ביו� התובענה מצויה בשלב ההוכחות. 
י� הסכ� פשרה , הגישו הצדד2016באוקטובר 

  לאישור בית המשפט. 

  מיליו� ש"ח 43 �כ
מתו( ס( כולל של 

מיליו� ש"ח,  350 �כ
המיוחס לכלל 

  .הנתבעות
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        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה
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7.  12/2012  
  מרכז � מחוזי 

 מבוטח
בביטוח 

  אלמנטרי 
 החברהנ' 

וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

מסווגות, לכאורה בניגוד  משיבותהטענה להפליה בשל כ( ש
וואני� אשר �שטח והמיני�להוראות הדי�, כלי רכב מסוג הפנאי

("כלי הרכב"), מועד כניסתה לתוק- של  2007יוצרו עד שנת 

ולא  N-1הרפורמה בענ- רישוי הרכב, כרכבי� מסחריי� מסוג 

. בנוס- נטע�, כי ביחס לרכבי� M-1כרכבי� פרטיי� מסוג 

שנת החל משייוצרו לאחר כניסת הרפורמה לתוק-, כלומר 
אלו  את התנהלות� וכלי רכב משיבות, שינו האיל(ו 2008

עילת  :עילות תביעה מבוטחי� על יד� ככלי רכב פרטיי�.
ההשבה; עשיית עושר ולא במשפט; הפרת חובות חקוקות לפי 

 �התובענה דנ�; חוסר נושא חוק הפיקוח וחוזר ביטוח בעניי
הסבירות;  תו� לב ואי גילוי נאות; הטעיה; דוקטרינת הציפיות 

. סעדי� ת; התנהלות קרטליסטיתעוולת הרשלנות הכללי
הסכומי� שנגבו מחברי הקבוצה בגי�  מבוקשי�: להצהיר כי

פוליסות ביטוח בה� סווגו רכבי� פרטיי� כרכבי� מסחריי� 
נגבו שלא כדי� ולהורות לנתבעות להשיב� בתוספת הפרשי 
הצמדה וריבית; מת� כל סעד אחר כפי שנראה לבית המשפט 

 מבקשי�תשלו� גמול לו�; לנכו� לעשות בנסיבות העניי
לבאי כוח�  ר טרחהמסכו� ההשבה ושכ 5%בשיעור של 

  .מהסכו� האמור 15%בשיעור של 

התקשרו אשר  מבוטחי�
בחוזה לביטוח רכב 
בביטוח חובה ו/או 

בינואר,  9רכוש, מיו� 
2007 �, אשר ברישיו

הרכב שברשות� ו/או 
היה ברשות� במועד 
הרלוונטי, מופיע הסיווג 

1 � Mנגבתה  , ואשר

מה� פרמיית ביטוח 
בהתא� לסיווג רכב� 

  .ככלי רכב מסחרי

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
הגישה תשובתה לבקשה. הצדדי�  החברהייצוגית. 

  ממתיני� להחלטת בית המשפט בבקשת האישור. 

� מיליו 72�כ
  ש"ח.
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        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס
        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה
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        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה

8.  04/2014  
  מרכז �  מחוזי

 מבוטח
בביטוח 
  אלמנטרי

  נ' 
  .החברה

לא סימטרית  ההצמד בגי�ושלא כדי�  ביתר ביטוח דמי גביית
, רק בעליית המדד ולא כאשר המדד יורד למדד הביטוחשל דמי 

. עוד נטע�, כי המשיבה נוקבת במדד בסיס מתחת למדד הבסיס
שאמור להיות וכי ערכי מדד הבסיס  הבסיס ממדד נמו(

 החברהשבפירוט החיובי� שוני� מאלו שבה� נוקבת 
ת הסכ� לפי חוק החוזי� (חלק עילות תביעה: הפר בפוליסות.

, הפרת החובה לנהוג בדר( מקובלת ובתו� 1973� כללי), תשל"ג
לחוק החוזי�, עשיית עושר ולא  39 � ו 12לב לפי סעיפי� 

, 1981� במשפט, הפרת הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א
לחוק הפיקוח  55, הטעיה לפי סעי- ממונההפרת הוראות ה

רת תקנות הפיקוח על עסקי לחוק זה, הפ 58והפרת סעי- 
 1983� ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ"ג

 לנתבעת) להורות 1: (מבוקשי� סעדי�והפרת חובה חקוקה. 
, את הכספי� המיוצגת הקבוצה על הנמנה תובע לכל להשיב

 ספתשנגבו מה� ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה למדד ובתו
 לקבוצה פיצוי לפסוק) 2; (�כדי ריבית ולחילופי� מיוחדת ריבית

הכספי�  על משיבהה לטובתאו לציבור בגי� הפירות שנצברו 
) ;�לאלתר  לחדול לנתבעת) להורות 3שנגבו ביתר שלא כדי

מחיובי יתר בגי� הצמדת דמי הביטוח למדד ולייש� את 
הוראות הדי� המורות על הצמדה סימטרית של דמי הביטוח; 

 על הצמדה הפרשי מחישוב לאלתר לחדול לנתבעת) להורות 4(
 תקופת תחילת במועד הידוע המדד שאיננו בסיס מדד פי

 דמי של תשלו� שגרר השינוי תקופת תחילת/או ו הביטוח
  .נוספי� ביטוח

כל בעלי הפוליסות 
ו/או המוטבי� ו/או 
המבוטחי� שבוטחו על 

בפוליסות  החברהידי 
ביטוח ו/או תוספות 
לפוליסות, בענפי 

לי, אשר הביטוח הכל
בשבע  החברהשילמו ל

השני� שקדמו 
לתובענה, הפרשי 
הצמדה בגי� דמי 

 החברהביטוח, מבלי ש
הפחיתה את תשלו� 
דמי הביטוח עקב 
מדדי� שליליי�, כאשר 
המדד היה נמו( ממדד 

  הבסיס בפוליסה.

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה  
המשפט . בית לבקשה הגישה תגובתה החברהייצוגית. 

, 2016 בדצמבר 7ביו�  מינה מומחה מטעמו בתיק.
  מומחה.ההמשפט חוות דעת  לביתהוגשה 

מיליו�  31 �כ
  ש"ח.
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9.  06/2014  
  �� י � מחוזי 

  

 מבוטח
בביטוח 

חיי� 
  למשכנתא

  נ' 
  החברה

וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

גביית תשלומי פרמיה עודפי�, כביכול, בפוליסות לביטוח חיי� 
סכומי  המונפקות לצור( ביטוח משכנתא, באמצעות קביעת

ביטוח שהינ� גבוהי� מסכו� ההלוואה בבנק המלווה וזאת 
תו( התעלמות, בי� היתר, ממסלולי המשכנתא השוני� בעלי 

רשלנות והפרת חובה חקוקה עילות תביעה:  הריביות השונות.
; 1968�לפקודת הנזיקי� [נוסח חדש], התשכ"ח 63לפי סעי- 

תו� הלב  הפרת חובת חוק הפיקוח;ל 58 �ו 55הפרת סעיפי� 
�סעדי� . התעשרות שלא כדי� ועשיית עושר ולא במשפט וכ

בי�  (לפי הטענה)הפרשי הפרמיות השבה של מבוקשי�: (א) 
הפרמיות אות� היו אמורי� לשל�, בהתא� ליתרת הלוואה 

לפרמיות ששולמו בפועל, בתוספת פיצוי בגי�  בבנק המלווה,
 �פעולת�, כ( עוגמת נפש; (ב) להורות למשיבות לשנות את אופ

סכו� הפרמיה, יתבסס על  � שתחשיב סכו� הביטוח, וכנגזרת 
נתוני� מדויקי� של הלווי�, ויעודכ� באופ� יזו� על ידי 
המשיבות מידי חצי שנה, לפחות; (ג) להורות לנתבעות למסור 
למבוטחי� מידע מפורט בדבר אופ� חישוב סכו� הביטוח 

יתרת הלוואה על והפרמיה, לרבות אפשרות עדכו� אודות גובה 
  ידי הלווי�. 

כל מי שהיה או הינו 
מבוטח של אחת או 

, משיבותיותר מ� ה
בפוליסת ביטוח חיי� 
לצור( ביטוח הלוואת 
משכנתא אותה נטלו 
באחד הבנקי� 
למשכנתאות בישראל, 
ואשר כתוצאה 
מההתנהלות המתוארת 
לעיל, סכו� הביטוח 
ממנו נגזרות פרמיות 
הביטוח שנדרשו לשל�, 

השני�  בשבע
האחרונות, עלה על 

  יתרת ההלוואה בבנק.

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
התובענה . לבקשה הגישה תגובתה החברהייצוגית. 

  מצויה בהלי( גישור. 

 114 �כ
  מיליו� ש"ח.
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10.  01/2015  
  מרכז �  מחוזי

 מבוטח
בפוליסת 
תאונות 
אישיות 
וביטוח 

  חיי�
  ' נ

  .החברה

בפוליסות תאונות אישיות  למבוטחי�, תגמולי ביטוח אי תשלו�
ובפוליסות ביטוח חיי� הכוללות נספח "נכות מתאונה", מקו� 
בו נגרמה למבוטחי� נכות צמיתה כתוצאה מתאונה, לרבות 
ובמיוחד מסוג צלקת אסתטית ואשר המשיבה מוצאת אותה 

הפרת חוזי הביטוח  :עילות תביעהכנכות בלתי תפקודית. 
, 1981�התשמ"א ,הביטוח והפוליסות, הפרת הוראות חוק חוזה

קביעה כי יש  מבוקשי�:סעדי�  הפרת חוק הפיקוח והטעיה.
לשל� לחברי הקבוצה תגמולי ביטוח, בהתא� לאחוז הנכות 
שנקבע לה� על ידי המוסד לביטוח לאומי, ג� בגי� פגיעות 

  .כאמוראסתטית 

מבוטחי� בפוליסת 
תאונות אישיות 
ובפוליסות ביטוח 
חיי�: נספח נכות 

, החברהה, אצל מתאונ
שנפגעו בתאונה ואשר 
נקבעה לה� בגינה 
נכות לצמיתות בעטיה 
של פגיעה, אשר 

מגדירה כבלתי  החברה
  .תפקודית

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
. הבקשה לבקשה הגישה תגובתה החברהייצוגית. 

   .הסיכומי�מצויה בשלב 

. כומת לא
 מוער(

  .ש"ח במיליוני

11.  09/2015   
  "את �  מחוזי

 מבוטח
בפוליסות 
ביטוח נ' 

  החברה

במודע ובמכוו�, כמדיניות, התעלמותה (לפי הטענה) של הנתבעת 
מחובתה על פי די� ומכוח ההלכה הפסוקה, כאשר היא משלמת 

 .�עשיית עושר ולא : ילות תביעהעתגמולי ביטוח ללא ריבית כדי
על הביטוח  ממונהבמשפט, הפרת חוזה, קיפוח, הפרת הוראות ה

להצהיר ולקבוע כי מבוקשי�: הסעדי�  והפרת חובה חקוקה.
הנתבעת מפרת את חובתה לצר- ריבית והצמדה כדי� לתגמולי 
ביטוח המשולמי� על ידה ולהורות לה לתק� את מדיניותה 

�לשל� לחברי  את הנתבעת לחייב ואיל(; באופ� מיידי מכא
חוק פסיקת ל 1הקבוצה ריבית צמודה כדי� כהגדרתה בסעי- 

או בהתא� לשיעור הריבית  1961� ריבית והצמדה, תשכ"א
ה�), בגי� התקופה יניההסכמית שנקבעה בפוליסה (הגבוה מב

שתחילתה במועד קרות מקרה הביטוח ועד תשלו� תגמולי 
יו�  30הביטוח בפועל, או לחילופי�, בגי� התקופה שתחילתה 

ו� ועד למועד תשללנתבעת מיו� מסירת תביעת הביטוח 
לחייב את הנתבעת לשל� לחברי  ;תגמולי הביטוח בפועל

הקבוצה הפרשי הצמדה וריבית בגי� תשלו� חסר שבוצע על 
ידה, ממועד תשלו� תגמולי הביטוח בחסר ועד למועד בו תשל� 

בנוס- ו/או  ;הנתבעת לחברי הקבוצה את הריבית הצמודה
 אינולחילופי�, היה ובית המשפט יקבע כי פיצוי לחברי הקבוצה 

  מעשי, להורות על מת� פיצוי לטובת הציבור.

 7כל מי שקיבל במהל( 
השני� שקדמו להגשת 
התובענה ו/או יקבל 
 �עד למת� פסק הדי
בתובענה, תגמולי 
ביטוח מ� המשיבה, 
מבלי שצורפה 

הביטוח ריבית  לתגמולי
.�  כדי

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
לבקשה. יצוי�, כי  תגובתה הגישה החברהייצוגית. 

 �על פי הנטע� בבקשה, תובענות בגי� אותה עילה וכ
 בקשות לאישור� כתביעות ייצוגיות הוגשו כנגד

ובשל�  חברות ביטוח נוספות ואושרו כייצוגיות
� .הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו

בית  בפני, התקיי� דיו� 2016באוגוסט  3יו� ב
 � עלהנוספות  החברות ימוהסכבו המשפט העליו

בקשת רשות הערעור תו( שמירה על  מחיקת
.�   זכויותיה

מיליוני  50 �כ
ש"ח לכל 

  הפחות.
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 

 (המש()  להל� פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור� כייצוגיות:  .1א

  
 

        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס
        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה
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        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה

12.  09/2015  
  מרכז � מחוזי 

  

 מבוטחי�
בביטוח רכב 
(מקי-) נ' 

  החברה
וכנגד 

חברות 
ביטוח 
  נוספות

דמי הביטוח ביתר בגי� ביטוח רכב מקי-, המחושבי� לפי ביית ג
י משוקלל על ידשווי רכב גבוה משווי הרכב בפועל כפי שהוא 

בעת מקרה ביטוח של אובד� גמור, במצבי� שוני� בה� נתבעת ה
מופחת שווי הרכב בגי� "משתני� מיוחדי�", ובפרט כאשר הרכב 

עשיית  :עילות תביעה נרכש מחברת השכרה או חברת ליסינג.
עושר ולא במשפט, הפרת חוק חוזה הביטוח, היות החוזה פסול 
ולא חוקי ונוגד את תקנות הציבור, חוסר תו� לב, גזל לפי דיני 

לחייב את המשיבות להשיב את מבוקשי�: סעדי�  הנזיקי� ועוד.
הסכומי� שנגבו ביתר בניגוד לדי� מהמבוטחי�, בצירו- ריבית 

� רשאיות לגבות פרמיה לפי ער( כדי�; להצהיר כי המשיבות אינ
 �רכב שאינו כולל את הפחתת ה"רכיב המיוחד" מער( הרכב; לית
צו מניעה האוסר על המשיבות להמשי( בפרקטיקה של הגבייה 
ביתר כאמור וכ� כל סעד הנראה לבית המשפט נכו� וצודק 

�  .בנסיבות העניי

כל בעלי הפוליסות 
בשבע  ,אשר רכשו

 ,השני� האחרונות
מקי- מאת ביטוח 

המשיבות בעבור רכב 
אשר לגביו מתקיימי� 
משתני� מיוחדי� 
לפי הפוליסה, 
שבפוליסת הביטוח 
נכתב כי בעת מקרה 
 �ביטוח מסוג אובד
גמור או אובד� גמור 
להלכה יופחת מער( 
הרכב שיעור מסוי�, 
בלא להפחית את דמי 
הביטוח (הפרמיה) 

  .בהתא�

נה התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובע
      .לבקשה תגובתה הגישה החברהייצוגית. 

הצדדי� ממתיני� להחלטת בית המשפט בבקשת 
  האישור.

 550 �כ
�  מיליו

  ש"ח  
  לכל 

  הנתבעות.

13.  11/2015  
  מרכז � מחוזי 

 העמותה
 �למע

משרתי 
  המילואי� נ'

 החברה
 5וכנגד 

חברות 
ביטוח 

  נוספות.

פרמיות ביטוח ממבוטחי� המשרתי�  של, לפי הטענה, פסולה 
במילואי�, אשר מחויבי� בפרמיית ביטוח מלאה ג� במהל( 

שנית�  הביטוחיתקופת שירות המילואי�, למרות שהכיסוי 
בפוליסה בתקופה כאמור חלקי וחסר, ושוויו נמו( משמעותית 

 ולא עושר עשיית: תביעההעילות מהפרמיות הנגבות ממנו בפועל. 
 חובה הפרת; פסולה אפליה; אחיד בחוזה חמקפ תנאי; במשפט
 .לב תו� בחוסר חוזה וקיו� היזו� הגילוי חובת הפרת; חקוקה

הסכומי�  מבוקשי�: לחייב את המשיבות להשיב אתסעדי� 
שנגבו ביתר מחברי הקבוצה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

למשיבות, להורות  ;ממועד גביית� ועד למועד השבת� בפועל
�הביטוח של המבוטחי�  תיפרמיואיל( על התאמת גביית  מכא

בתקופת שירות המילואי� וכ� להורות על ידוע המבוטחי� בדבר 
  . הדי� הצבאי מכחמימוש הפוליסה  עלהמגבלות החלות 

 או שהייתהכל מי 
 בבעלותו שנמצאת
 ביטוח פוליסת
 החרגה שכללה

 שירות שעניינה
 וששיל�, מילואי�

 בשבע למשיבות
 שקדמו השני�
 ועד זו בקשה להגשת
 אישורה למועד

 פרמיות, כייצוגית
 בה בתקופה ביטוח

 מצוי היה המבוטח
  .מילואי� בשירות

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
  .לבקשה תגובתה הגישה החברהייצוגית. 

  עשרות 
מיליוני 

  ש"ח.
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 

 (המש()  פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור� כייצוגיות:להל�   .1א

  
        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס

        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה
    סכו�סכו�סכו�סכו�        פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        ))))2222המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות        הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה
14.  03/2016  

  מרכז �  מחוזי
  

 מבוטחי�
בפוליסת 

  רכב  ביטוח
  'נ

  .החברה

 ער( ירידת בגי� פיצוי/או ו"מ מע סכומי הביטוח מתגמולי הפחתה
 בניגוד, לכאורה, שמאי טרחת שכר של מופחת תשלו� ביצועו

� ולא עושר עשיית, חקוקה חובה הפרת: התביעה עילות .לדי
 פיננסיי� שירותי� על הפיקוח חוק הפרת, תרמית, במשפט

 הביטוח עסקי על הפיקוח תקנות הפרת, 1981�"אהתשמ(ביטוח) 
 עסקי על הפיקוח ותקנות 1986� "והתשמ) רכב לביטוח חוזה(תנאי 
 הפרת, 1986�"והתשמ), ותכולת� דירות לביטוח חוזה(תנאי  ביטוח
 המשיבה חיוב: מבוקשי� סעדי�. הלב תו� חובת הפרתו חוזה

 לחברי שולמו שלא הער( ירידת סכומי"מ, המע סכומי אתלהשיב 
, שמאי טרחת שכר בהחזר שולמו שלא סכומי� את וכ� הקבוצה
; כדי� וריבית הצמדה הפרשי כוללי� כשה� ריאליי� בערכי�
 לדי� מנוגדת המשיבה פועלת לפיה ההפחתה שיטת כי ולקבוע

  מי� השימוש בה. ללחדו למשיבה ולהורות

 או מוטב, מבוטח כל
 לא אשר שלישי צד

� שנגר� הנזק את תיק
 עובר המבוטח לרכוש
 תביעה להגשת
 תגמולי לקבלת
 לו ושולמו, ביטוח

 תגמולי, פיצויי�
 שיפוי/או ו ביטוח

 שכר החזר/או ו
 שלפי, שמאי טרחת

 מה� הופחתו, הטענה
, לדי� בניגוד סכומי�

 סכו� זה ובכלל
 ירידת/או ו"מ המע

  .חלק� או, הער(

מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה  התובענה
 המבקשי�לבקשה.  תגובתה הגישה החברהייצוגית. 

הדיו�  ע�, דנ�את הדיו� בתביעה  לאחד ביקשו
פי הנטע�  על אשרלעיל,  17שבסעי-  בהלי(הקבוע 

 �בבקשה, השאלות המשותפות בו, דומות בעיקר
 ביתלאלו העולות בהלי( דנ�. טר� התקבלה הכרעת 

  בשאלה זו. המשפט

  .כומת לא
 �בכ הוער(

60  �מיליו
  .בשנה"ח ש

15.  06/2016   
  מרכז�מחוזי

 מבוטח
בביטוח 
  מנהלי� 

  נ' 
  .החברה

של הנתבעת  מחדלהפגיעה, לכאורה, בזכויות המבוטחי� עקב 
בקליטת הכספי� המופרשי� על ידי המעסיקי� לטובת פוליסות 

: פגיעה כגו� במועד שיוכ� ואיביטוחי המנהלי� וקופות הגמל 
פגיעה בזכות המבוטח לניוד  ,בתשואה לה המבוטח זכאי בפוליסה

לה�  הביטוחיי�פגיעה בכיסויי� ו ביטוח אחרת הפוליסה לחברת
כמו כ�, נטע� כי למרות שלכאורה הסיבה לאי  .זכאי המבוטח

הפקדת הפרמיה בפוליסה נעוצה במחדלה של הנתבעת, הנתבעת 
חייבה לכאורה את התובע בריבית פיגורי� עקב איחור בתשלו� 

  הפרמיה.
קיו� הביטוח; רשלנות; הטעיה;  הסכ�הפרת : עילות התביעה

 ולא עושר ועשיית; חקוקהחוזה בחוסר תו� לב; הפרת חובה 
 מחדלה את להסיר לחברה עשה צוסעדי� מבוקשי�:  .במשפט
� והעמיתי� המבוטחי� כספי את לקלוט אותה ולחייב הנטע

 לפגוע שלא לחברה להורות; הרלוונטיות לפוליסות ולשייכ�
 הקבוצה חברי כי, לקבוע; העמיתי� זכויות של החישוב במקד�

 הפנסיה תגמולי בה� החודשי� בגי� פיגורי� בריבית יחויבו לא
 ולחלופי�, החברהידי � על נקלטו לא מעסיקיה�ידי �על שהופרשו

  .מה� שנגבתה הפיגורי� ריבית סכומי את הקבוצה לחברי להשיב

לקוחות הנתבעת  ללכ
בפוליסות ביטוח 
מנהלי� או קופות 
גמל, אשר במהל( 
התקופה החל מחודש 

ועד  2016פברואר 
למועד הגשת 
הבקשה, הופרשו 
משכר� כספי� 
לטובת הפוליסות 
אצל הנתבעת אול� 
כספי� אלה לא 
נקלטו על ידי 

 שויכוהנתבעת ולא 
  .לפוליסות

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
   .לבקשה תגובתה הגישה החברהיצוגית. י

  

  לא כומת.
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 (המש()  להל� פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור� כייצוגיות:  .1א

  
 

        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס
        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה

    סכו�סכו�סכו�סכו�        פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        ))))2222המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות        הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�
        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה

16.  09/2016  
  מרכז �  מחוזי

 מבוטח
בפוליסת 

"טופ 
  "פייננס

  'נ
  .החברה

רכיב "הוצאות ניהול השקעות" ("הוצאות ישירות") וזאת  גביית
הוראה בפוליסה המאפשרת  , לכאורה,מעבר לדמי הניהול, בהיעדר

  לגבותו. 
 חוזית זכות בהיעדר הישירות ההוצאות גביית: עילות התביעה

 לב תו� חוסר, גילוי אי, הטעיה תו(, הפוליסה הפרת תו( לביצועה
השבה של  (א) :מבוקשי�עיקריי� סעדי� . הנאמנות חובת והפרת

צו האוסר על  (ב) ;החברהההוצאות הישירות שנגבו על ידי 
פסיקת גמול (ג)  ;לגבות מחברי הקבוצה הוצאות ישירות חברהה

  לבאי כוחו. ר טרחהלתובע המייצג ושכ

בעלי פוליסת  לכ
של  "טופ פייננס"

בעבר  נתבעת,ה
 ובשבע בהווהו

 למועד שקדמו השני�
  .התובענה הגשת

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
  .לבקשה תגובתה הגישה החברהייצוגית. 

  

 23.6 �כ
מיליוני 

  ש"ח.

17.  09/2016  
  ת"א � מחוזי 

 מבוטח
בפוליסת 

ביטוח 
  בריאות

  נ'
 החברה

וחברות 
ביטוח 

  נוספות.

בגי�  ,בריאות בביטוח המבוטחי� מ�גביית פרמיות, לכאורה, 
, מכירה �כיסויי� מיותרי� שהמבוטחי� אינ� זקוקי� לה�, וכ

 הכוללות בריאות ביטוח פוליסות, ובמכוו� במודע, לכאורה
 בביטוח מחזיק הוא שכ�, בה� צור( כל אי� למבוטח אשר כיסויי�

עילות  .משתיי( הוא אליה החולי� קופת מטע� משלי� בריאות

הטעייה, התעשרות שלא כדי� ועשיית עושר ולא : התביעה
במשפט, הפרת חובת תו� הלב, הפרת חובה חקוקה, הפרה של 

, וחוק 1981� הוראות הדי� לרבות חוק חוזה ביטוח, התשמ"א
, הפרה של 1981�הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח), התשמ"א

וכ� תניה מקפחת בחוזה אחיד  6�1�2007מס'  ממונהה הוראות חוזר
סעדי� עיקריי�  .1982� בניגוד לחוק החוזי� האחידי�, התשמ"ג

(א) החזר של סכומי הפרמיות העודפי� שנגבו לכאורה מבוקשי�: 
 �שלא כדי�; (ב) צו עשה המורה למשיבות לשנות את דר( פעולת

 ר טרחהושככפי המתואר בתובענה; (ג) תשלו� גמול למבקשי� 
לבא כוח� בשיעור יחסי לשווי הסעד ממנו יהנו חברי הקבוצה; 

.�  (ד) כל סעד נוס- כפי שבית המשפט ימצא לנכו� בנסיבות העניי

הנתבעת  מבוטחי כלל
השני�  בשבע

 בפוליסת, האחרונות
 הכוללת בריאות

כיסויי� חופפי� 
  באופ� מלא או חלקי.

ה התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענ
 . לבקשה תגובתה הגישה טר� החברהייצוגית. 

  

 4.45�כ
מיליארד 

ש"ח לכלל 
הנתבעות; 

חלקה 
היחסי של 

 החברה
 �הוער( בכ

�מיליו 314 
  ש"ח.
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 

  (המש()  להל� פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור� כייצוגיות:  .1א

  
        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס

        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה
    סכו�סכו�סכו�סכו�        פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        ))))2222המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות        הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה
18.  11/2016  

  מרכז � מחוזי 
מבוטח 

בפוליסת 
  ביטוח חיי� 

  נ'
 החברה

וחברות 
  נוספות. 

, בפוליסות ביטוח חיי� אי תשלו� על ידי הנתבעות למבוטחי�
 �אגב הלוואה לדיור, בה� מסלול ההלוואה הינו כזה שבו קר
ההלוואה מוחזרת בסו- התקופה (הלוואות גישור), בעת קרות 
מקרה הביטוח את מלוא יתרת סכו� ההלוואה הרשומה בספרי 
הבנק המוטב וזאת תו( הטעיה בוטה, לכאורה, בכיסוי הביטוחי 

 .�צרכ�, חוק הגנת הבהתא� לעילות : עילות התביעההנית
הטעיה, הפרת חובת הגילוי, הפרת הוראות  �  כגו� 1981 � התשמ"א 

, הפרת חובה חקוקה, רשלנות 1981 � חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
מכח פקודת הנזיקי�, חוסר תו� לב והפרת הוראות הפוליסה. 

להורות לנתבעות לשנות את סעדי� עיקריי� מבוקשי�: (א) 
כ( שבכל מקרה ביטוחי תשול�  התנהלות� ביחס לכיסוי הביטוחי

מלוא יתרת ההלוואה הרשומה בספרי הבנק, בלי קשר למסלול 
שבו נטל הלקוח את ההלוואה וכ� להורות לנתבעות לבצע אבחנה 

פיצוי (ב) בי� סוגי ההלוואות כבר במעמד מילוי טופס ההצעה; 
בס( מלוא יתרת ההלוואה שהופיעה בספרי הבנק במועד קרות 

ע השני� האחרונות על דר( אומד� הנתוני� מקרה ביטוח בשב
ששולמו לאור( השני� על ידי הנתבעות או באמצעות מינוי 

לבאי  ר טרחהפסיקת גמול לתובעי� המייצגי� ושכ (ג) ;מומחה
  כוח�.

לקוחות (או 
שנטלו  ,יורשיה�)

הלוואה לדיור 
("משכנתא"), שבה 
קר� ההלוואה 
מוחזרת בסו- 
התקופה, אשר רכשו 

י� אגב פוליסות חי
משכנתא מהנתבעות 
("הפוליסות") שלא 
באמצעות סוכנויות 
הביטוח של הבנקי�, 
ובכלל� אלו שבקרות 
אירוע ביטוח מזכה 
לא קיבלו מהנתבעות 
את מלוא יתרת חוב 
המשכנתא כפי 

 פרי הבנק;שהופיע בס
לקוחות המחזיקי� 
כיו� בפוליסות 

  מהסוג האמור.

נה התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובע
  טר� הגישה תגובתה לבקשה. החברהייצוגית. 

מיליו�  75�כ
ש"ח לכלל 

הנתבעות; 
חלקה 

היחסי של 
 החברה

 �הוער( בכ
15  �מיליו

  ש"ח.
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 

  (המש()  להל� פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור� כייצוגיות:  .1א

  
 

        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס
        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה

    סכו�סכו�סכו�סכו�        פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        ))))2222המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (המיוצגת (    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות        הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�
        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה

19.  12/2016  
  מרכז � מחוזי 

מבוטחת 
בפוליסת 

  ביטוח חיי� 
  נ'

  .החברה

הנותר למבוטח בבנק  לוואת דיורה חוב יתרתשל  חלקי ירעו�פ
במסגרת הלוואת משכנתא ואיננה כוללת בתגמולי הביטוח 
המשולמי� את עמלת הפירעו� המוקד�, העולי� על סכו� 

הפרת הוראות הפוליסה; הביטוח בפוליסה. עילות התביעה: 
 58�ו 55פי סעיפי� � הטעיית המבוטחי� והפרת חובת הגילוי על

לחוק  3; הפרת סעי- 1981�לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א
פי � ; רשלנות והפרת חובה חקוקה על1981�חוזה ביטוח, תשמ"א

: (א) מבוקשי�עיקריי� סעדי�  פקודת הנזיקי� [נוסח חדש].
חלק להורות לנתבעת להשיב את מלוא הפער בי� הסכו� ששול� ל

חברי הקבוצה לבי� יתרת החוב של אות� חברי� בספרי הבנק; מ
להורות לנתבעת לחדול מהתנהלותה המתוארת בתובענה כלפי (ב) 

 ;הקבוצה ולפצות� בגי� נזק לא ממוני כמפורט לעיל חלק מחברי
  לפסוק גמול לתובע המייצג ושכ"ט לבאי כוחו.(ג) 

כל לקוחות החברה 
המחזיקי� או 
שהחזיקו בפוליסה 
לביטוח חיי� אגב 
נטילת משכנתא 
("ביטוח חיי�"), 

 בע השני�במהל( ש
שקדמו להגשת 

   הבקשה.

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
  טר� הגישה תגובתה לבקשה. החברהייצוגית. 

 53.85�כ
  מיליו� ש"ח.

20.  01/2017  
  מרכז � מחוזי 

מבוטח 
בביטוח 
  מנהלי�

  נ' 
  .החברה

רכיב "הוצאות ניהול השקעות" ("הוצאות ישירות"), גביית 
, לפי וזאת י הנתבעת,המשווקות על ידבפוליסות ביטוחי מנהלי� 

מעבר לדמי הניהול ו/או דמי הביטוח ובהיעדר הוראה  הטענה,
הפרת הוראות : בפוליסה המאפשרת לגבותו. עילות התביעה

הפוליסה, הפרת חובת האמו�, הפרת חובת הגילוי והפרת חובת 
תו� הלב במשא ומת�, מסירת תיאור מטעה תו( הפרת חוק 

, וחוק 2005�י� פיננסי� (קופות גמל), התשס"ההפיקוח על שירות
סעדי�  .1981�� פיננסי� (ביטוח), התשמ"אהפיקוח על שירותי

פיצוי של חברי הקבוצה בגי� הנזקי� (א)  :מבוקשי�עיקריי� 

שנגרמו לה� לכאורה תו( השבת כלל הסכומי� שנגבו לכאורה 
 ות ליתרת הכספי�בניגוד לפוליסה כנטע� לעיל, והעברת� ישיר

צו האוסר על הנתבעת לגבות מחברי ; (ב) הצבורה בפוליסה
פסיקת גמול לתובע המייצג (ג)  כאמור; הקבוצה הוצאות ישירות

  ושכ"ט לבאי כוחו.

כל המבוטחי� 
בביטוחי המנהלי� 
ששווקו על ידי 
הנתבעת (משתת- 
ברווחי�, "מרב", 
"סטטוס" וכיו"ב), 
אשר נגבו מה� 
הוצאות ניהול 
השקעות כאשר 

יסה לא כללה הפול
הוראה המאפשרת 

  .לגבות הוצאות אלו

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
   טר� הגישה תגובתה לבקשה. החברהייצוגית. 

מיליו�  185�כ
  ש"ח.
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 

  (המש()  כייצוגיות:להל� פירוט הבקשות בגי� תובענות מהותיות ובקשות לאישור�   .1א

  
 

        תארי(תארי(תארי(תארי(        "ד"ד"ד"דממממסססס
        ))))1111((((    וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה
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        ))))3333((((    התביעההתביעההתביעההתביעה

21.  01/2017  
  מרכז � מחוזי 

מבוטח 
בביטוח 
  אלמנטרי

  נ'
 החברה
וחברה 
  נוספת.

מלנהוג כלפי  גביית יתר על ידי הנתבעות, תו( הימנעות
המבוטחי� על פי פרקטיקה נוהגת, לפי הטענה, של הפחתה בדמי 
הביטוח בעת חציית מדרגת גיל ו/או ותק נהיגה המזכה בהפחתה 

הפרת חובת האמו�, הפרת : עילות התביעהבפרמיית הביטוח. 
חובת הגילוי וחובת תו� הלב המוגברת, הפרת חובת תו� הלב 

הוראות בפקודת הנזיקי�,  במשא ומת� ובדר( מקובלת, הפרת
מסירת תיאור מטעה תו( הפרת חוק הפיקוח שירותי� פיננסי� 

סעדי� , ועשיית עושר ולא במשפט. 1981�(ביטוח), התשמ"א
לחייב את הנתבעות בפיצוי ו/או השבה עיקריי� מבוקשי�: (א) 

 �לחברי הקבוצה בגובה מלוא סכומי הפרמיה שנגבו ביתר כנטע
 ;צמדה וריבית עד למועד ההשבה בפועללעיל בתוספת הפרשי ה

להורות לנתבעות לגלות למבוטחי� ו/או למועמדי� לביטוח (ב) 
באופ� יזו� בפוליסות ביטוח רכב מכל סוג שהוא שהינ� עתידי� 
להגיע במהל( תקופת הביטוח לגיל ו/או ותק נהיגה המזכה 
 �בהפחתת דמי הביטוח וזאת טר� ההתקשרות בפוליסה וכ

סמו( לפני הגעת המבוטח לגיל המזכה ו/או הותק  בהודעה נפרדת
  לפסוק גמול לתובע המייצג ושכ"ט לבאי כוחו. (ג) ;המזכה

כל המבוטחי� 
בביטוח רכב חובה, 
מקי- וצד ג', בתקופה 

שני�  7שתחילתה 
קוד� להגשת 
 �התובענה ועד למת
פסק די� בתובענה, 
אשר הגיעו במהל( 
תקופת הביטוח 
למדרגת הגיל ו/או 

הנהיגה המזכה וותק 
בהפחתת דמי 
הביטוח, ואשר 
הנתבעות נמנעו 
מלנהוג כלפיה� על 
פי הפרקטיקה 

 , לפי הטענה,הנוהגת
ואשר כתוצאה מכ( 
לא קיבלו את 

  .ההפחתה

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור כתובענה 
  טר� הגישה תגובתה לבקשה. החברהייצוגית. 

חלקה 
היחסי של 

 החברה
�הוער( בכ

12.5  �מיליו
  "ח.ש
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קיימות תובענות ובקשות לאישור� כייצוגיות כאמור, אשר סכו� התביעה בכל אחת שאושרו או שטר� אושרו,  ,כייצוגיות, המתוארות לעיל �ולבקשות לאישורהמהותיות לתובענות  בנוס-
  מה� אינו מהותי ולפיכ( לא נכלל לגביה� תיאור מפורט בדוחות הכספיי�:  

  
 

        התביעה התביעה התביעה התביעה     סכו�סכו�סכו�סכו�        פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�  מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות  הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�  וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה    תארי(תארי(תארי(תארי(  "ד"ד"ד"דממממסססס
1.  11/2015  

  ת"א  �  מחוזי
  אלמנטרי  בביטוח מבוטחי�

 ביטוח וחברות החברה' נ
  .נוספות

 בטענה', ג צד ידי על הנתבעי� הנזק סכומי תהפחת
. הנמקה ללא', ג צד של מצדו" תורמת"רשלנות ל

  .ממונהה וחוזרי הדי� להוראות בניגוד, וזאת
  

 לאישור הבקשה בשלב מצויה התובענה
 תגובתה הגישה החברה. ייצוגית כתובענה

   .לבקשה

6 �  "ח.ש מיליו

2.  03/2016  
    "את �  מחוזי

בביטוח אלמנטרי  מבוטחי�
  .החברהנ' 

) הביטוח סכו� הגדלת(בגי�  מוגדלת בפרמיה חיוב
�בפוליסות  הביטוח סכו� הוגדל בו לחודש 1 � ה למ

 בפועל שבה� מקרי� באות� ג�ביטוח מבנה, 
) הוגדל הביטוח סכו�(כלומר,  הפוליסה הורחבה

  .לחודש 1 � ה לאחר
  

התובענה מצויה בשלב הבקשה לאישור 
טר� הגישה  החברהכתובענה ייצוגית. 
 , 2017במרס  13 ביו�תגובתה לבקשה. 

 פשרה הצדדי�  הסדר ידי על   הוגש
("ההסדר"),. ההסדר כפו- לאישור בית 

  המשפט.

  מיליו� ש"ח. 14 �כ
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 
  

 :אחרות מהותיותנגזרות ו תובענות  .3א
  
  

        סכו� התביעהסכו� התביעהסכו� התביעהסכו� התביעה  פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�  וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות  הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�  וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה    תארי(תארי(תארי(תארי(  "ד"ד"ד"דממממסססס
1.  02/2014  

04/2014  
  ת"א �  מחוזי

"ח קופ חברי
 כללית
  ומכבי

  ' נ
קופות 

החולי�, 
  ,החברה
 חברות
ביטוח 
  .נוספות

הדי� כלפי ח ו, לכאורה, מכקופות החולי�אי מימוש זכות ההשתתפות העומדת ל
חברות הביטוח לצור( כיסוי ההוצאות ששולמו על ידה בתוכניות שירותי 

�הבריאות הנוספי� (השב"�) ביחס למקרי� בה� קיימת חפיפה בחבות בינ  �לבי
חברות הביטוח במסגרת פוליסות ביטוח בריאות הנמכרות על יד�. עיקר החפיפה 

נלוות) ובתחו� הייעו0  הנטענת הינה בתחו� הניתוחי� (בחירת מנתח ועלויות
הרפואי. עוד נטע� כי חברות הביטוח מתמרצות, לכאורה, את המבוטחי� להפעיל 

מנע כביכול יאת תוכניות השב"� בקופות החולי� באמצעות גמול כספי על מנת לה
מלספוג את התממשות הסיכו� של האירוע הביטוחי תו( גלגול הסיכו� לכאורה 

. הסעד כדי� שלא התעשרות: התביעה עילת לקופות החולי� ובראש� הכללית.
כלפי חברות הביטוח על  קופות החולי�מימוש זכות ההשתתפות של  :המבוקש

לפחות מחצית מהתשלומי�  לה�ידי חיוב כל אחת מחברות הביטוח לשל� 
שנשאה בה� לצור( כיסוי ההוצאות ששולמו על ידה בתוכניות השב"� ברכיב 

וה� ברכיב הייעו0 הרפואי בשבע השני� שקדמו הניתוחי� ובחירת מנתח בישראל 
קיי� ביטוח בריאות הקופות להגשת הבקשה, וזאת במקרי� בה� למבוטחי 

 .מסחרי בגי� רכיבי� אלה

 14ביו� לבקשה.  תגובתה הגישה החברה
נער( דיו� בטענת� המקדמית  2015במאי 

של קופות החולי� וחברות הביטוח 
באשר לשאלת מעמד� של המבקשי� 

ביוני,  11שת בקשת האישור. ביו� בהג
, קבע בית המשפט כי חבר באגודה 2015

עותמנית רשאי להגיש בקשה לאישור 
תובענה נגזרת בש� האגודה. על החלטה 
זו הגישו קופות החולי� בקשת רשות 
ערעור לבית המשפט העליו�, אליה 

, 2016במרס,  2ביו�  הצטרפו המבטחות.
ה הוגשה עמדת היוע0 המשפטי לממשל

לבית המשפט, לפיה לתובעי� לא עומדת 
הזכות להגיש תובענה נגזרת כנגד קופות 

  החולי�. 

  ש"ח, מיליארד  3.5
  .לכללית ביחס

  , ש"חמיליארד  1.7
  .למכבי ביחס

2.  06/2016  
  מרכז �  מחוזי

�   סוכ
  ' נ

  החברה

ובשל הפרת  החברה לבי� בינו ההסכ� הפרת בשל(התובע)  הסוכ� לטענת
חובת הזהירות שלה כלפיו, בוטלו פוליסות ביטוח שתווכו על ידו בשיעורי� 

במקביל מתנהל הלי( בהוצאה לפועל ניכרי� וסוכנות הביטוח שבבעלותו קרסה. 
  .החברהאגב בקשה לביצוע שטר שהוגשה על ידי 

, הגיש הסוכ� תביעה 2016ביוני  19 ביו�
 ,2016בספטמבר  1ביו�  .החברהכנגד 

   .הגנה כתב החברההגישה 

  "ח.ש מיליו� 35 �כ
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  :וסתיימהש ותתובענ  . 4א
  

        סכו� התביעהסכו� התביעהסכו� התביעהסכו� התביעה  פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות  הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�  וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה    תארי(תארי(תארי(תארי(  "ד"ד"ד"דממממסססס
1.  07/2015  

  מרכז �  מחוזי
  מבוטחי�
  ביטוח חיי�  בפוליסת

  ' נ
  .החברה

של התובענה הינה תשלו� מופחת, לכאורה, של תגמולי ביטוח  עניינה
בפוליסות מסוג "נכות מתאונה" על בסיס נכות פחותה מזו שנקבעה 

  לתובעי� והוסכ� עליה בפוליסה. 

בקשה הוגשה , 2016 ,במאי 9ביו� 
להסתלקות מבקשת האישור 

ללא צו להוצאות. כתובענה ייצוגית, 
בית המשפט אישר את בקשת 
ההסתלקות והורה על דחיית 
התביעה האישית של המבקשי�. בכ( 

  באה התובענה לידי סיו�.

  מיליוני ש"ח לכל  50�כ
  הפחות.

2.  08/2008  
  "את �  מחוזי

בביטוח  מבוטח
  אלמנטרי 

  ' נ
 וחברות החברה
  .נוספות ביטוח

בביטוחי  המשיבהאי תשלו� שיפוי למבוטחי של התובענה הינה  עניינה
פי דרישתה, תו( � רכב, בגי� הנזק שנגר� לאמצעי המיגו� שהותק� ברכב על

לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה  1הפרת הוראות סעי- 
   .1986� לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו

, אישר בית 2016ביוני  19ביו� 
המשפט את הסדר הפשרה שהוגש 
על ידי הצדדי�, נת� לו תוק- של 
פסק די� וכ� אימ0 את המלצת 
הצדדי� לעניי� שכר טרחה וגמול 
לתובעי�, תו( תיקו� לא מהותי 
להמלצה לעניי� שכר הטרחה לתובע 
הייצוגי. בכ( באה התובענה לידי 

  סיו�.

  .מיליו� ש"ח 23�כ

3.  12/2013  
  ��י�מחוזי

בביטוח  מבוטחי�
  בריאות

  'נ
 וחברות החברה
  .נוספות ביטוח

של התובענה הפלייה ופגיעה בכבוד ובזכות לשוויו� לאור סירוב  עניינה
, כאורההמשיבות לבטח לקוחות בעלי מוגבלויות בביטוחי פרט, בניגוד, ל

  .1998� הוראות חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות, התשנ"חל

, הגישו 2016 באפריל 13ביו� 
המבקשי� לבית המשפט בקשה 

 7ביו� . להסתלקות מבקשת האישור
הורה בית המשפט  ,2016בספטמבר 

על הסתלקות המבקשי� מבקשת 
האישור ועל מחיקת תביעותיה� 

בכ( באה התובענה לידי  האישיות.
  סיו�.

מיליו� ש"ח לכלל  230�כ
  המשיבות.

4.  06/2016    
�  ��י �  עליו

בביטוח  מבוטח
  אלמנטרי נ' 

  וחברות  החברה
  .נוספות ביטוח

ביטוח חובה לרכב לתקופה של שנה שלמה, ג� גביה ביתר של פרמיית 
כאשר תעודת הביטוח משולמת על ידי המבוטח במועד המאוחר 

  מהתארי( הנקוב בתעודת הביטוח, ונכנסת לתוק- רק במועד התשלו�.

, נית� על ידי 2016באפריל  5ביו� 
בית המשפט המחוזי פסק די� הדוחה 

ביוני  8. ביו� את בקשת האישור
קש בבקשת האישור, , הגיש המב2016

ערעור לבית המשפט העליו� על פסק 
.�, קיבלו 2016באוקטובר  9ביו�  הדי

המבקשי� את המלצת בית המשפט 
בכ( באה  וחזרו בה� מ� הערעור.

  התובענה לידי סיו�.

  מיליו� ש"ח. 4.35
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 
  

  (המש()  :וסתיימהש ותתובענ  . 4א
  
  

        סכו� התביעהסכו� התביעהסכו� התביעהסכו� התביעה  פרטי�פרטי�פרטי�פרטי�        וסעדי�וסעדי�וסעדי�וסעדי�    עילותעילותעילותעילות, , , , מרכזיותמרכזיותמרכזיותמרכזיות    טענותטענותטענותטענות  הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�  וערכאהוערכאהוערכאהוערכאה    תארי(תארי(תארי(תארי(  "ד"ד"ד"דממממסססס
5.  10/2013  

  מרכז �  מחוזי

  בביטוח חיי� מבוטח
  ' נ

  החברה

 ביטוח וחברות
  .נוספות

עדכו� פרמיות הביטוח במהל( חיי הפוליסה עקב שינוי גיל המבוטח 
 �מדד בסיס בהתא� ליו�  שלפוליסה ב קביעה בדברבמועד מוקד� מדי וכ

הראשו� בחודש בו ביקש המבוטח להתקבל לתכנית ביטוח ולא במועד בו 
  התקבל לתכנית בפועל. 

בית  דחה, 2016 בספטמבר 15 יו�ב
הבקשה לאישור המשפט את 

בכ( באה ו כתובענה ייצוגית
  התובענה לידי סיו�.

מיליו� ש"ח מתו( ס(  35 � כ
מיליו� ש"ח  399� כ של

  המשיבות. המיוחס לכלל 

6.  09/2013  
  מרכז � מחוזי 

בביטוח  מבוטחת
  אלמנטרי

  נ' 
וחברות  החברה

  ביטוח נוספות.

חישוב גילו חובה לרכב ע"י המשיבות, לאור  דמי ביטוחשל  גבייה עודפת
של הנהג הצעיר ביותר הנוהג דר( קבע ברכב נכו� למועד כריתת חוזה 

שהחל מיו� הולדתו של הנהג , כ( הביטוח ולא באופ� יחסי לתקופת הביטוח
   הצעיר, ייגבה תערי- יחסי מופחת.

, דחה בית 2016בנובמבר  3 ביו�
הבקשה לאישור את  המשפט

כתובענה ייצוגית ובכ( באה 
  התובענה לידי סיו�.

  מיליו� ש"ח 28� כ

7.  04/2010  
  מרכז � מחוזי 

הישראלית  המועצה
  לצרכנות 

  נ' 
וחברות  החברה

  ביטוח נוספות.

הפרה לכאורה של החובות המוטלות על המשיבות לאיתור בעלי זכויות 
אי איתור בעלי זכויות, אי העברת (מבוטחי�, מוטבי� ו/או יורשי�), 

, בהגיע המועד לכ( לידי האפוטרופוס הכללי, זאת תו( התעשרות כספי�
שלא כדי� בשל גביית דמי ניהול בשיעור העולה על המותר או מתשואה 

  .פי� שלא נדרשושמניבי� הכס

, אישר בית 2017בפברואר  13ביו� 
תו(  הסדר הפשרההמשפט את 

 �קביעה כי הינו הסדר ראוי, הוג
וסביר ובהתא� נת� לו תוק- של 
פסק די�, תו( הפחתת שכר הטרחה 
והגמול לתובעי� לכדי מחצית הגמול 
ושכר הטרחה שהומל0 על ידי 

בכ( באה התובענה לידי  הצדדי�.
  סיו�.

  כומת.לא 

8.  04/2016  
  �� י � מחוזי 

בפוליסת  מבוטחת
  נכות 

  נ' 
  .החברה

, בעת מענה לפניות ו/או תביעות לתשלו� תגמולי לכאורההטעייה 
 נגרמהשנכות  בגי�ממבוטחי�, לכאורה,  ביטוחתגמולי  ושלילתהביטוח 

שני�  3לה� בשל מחלה ו/או תאונה בהתבסס על טענת התיישנות לאחר 
 �לחוק חוזה  6מיו� קרות מקרה הביטוח וזאת בניגוד להוראת תיקו

, לפיה, תקופת ההתיישנות לתשלו� תגמולי ביטוח 1981�ביטוח, התשמ"א
במקרי� בה� נגרמה הנכות בשל מחלה ו/או תאונה תחל מהיו� שקמה 

  וע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. למבוטח הזכות לתב

, אישר בית 2017בפברואר  23ביו� 
המשפט את בקשת ההסתלקות ובכ( 

  באה התובענה לידי סיו�.

  מיליו� ש"ח. 416 � כ
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  (המש() ת והתקשרויותהתחייבויות תלויו  �: 38באור 
  

 (המש() תובענות כייצוגיותתובענות ייצוגיות ובקשות לאישור   א.
  

  
  טבלה מסכמת:

  
להל� טבלה מסכמת של הסכומי� הנתבעי� במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות, 
תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית ותביעות מהותיות אחרות כנגד הקבוצה, כפי שצויינו על ידי 

� הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות התובעי� בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמ�. מובהר כי הסכו
 �של סכו� החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה, שכ� המדובר בהערכות מטע� התובעי� אשר דינ
להתברר במסגרת ההלי( המשפטי. עוד מובהר כי הטבלה להל� אינה כוללת הליכי� שהסתיימו, 

  לרבות בהליכי� שהסתיימו לאחר שאושר בה� הסכ� פשרה. 
  

  כו� הנתבעהס  כמות תביעות  
  אלפי ש"ח    

            תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:

  535,254  4   צוי� סכו� המתייחס לקבוצה

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכו� ספציפי 
  225,000  1   לקבוצה

  �  1   לא צוי� סכו� התביעה

            בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:

  890,950  12   צוי� סכו� המתייחס לקבוצה 

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכו� ספציפי 
  55,000  1   לקבוצה 

  �  4   לא צוי� סכו� התביעה

  5,235,000  2         תביעות מהותיות אחרות *)תביעות מהותיות אחרות *)תביעות מהותיות אחרות *)תביעות מהותיות אחרות *)
  

  
לתארי( הדיווח, סכו� ההפרשה המצטבר בגי� התביעות שהוגשו כנגד החברה כמפורט לעיל, 

  מיליוני ש"ח) 22 �, כ2015בדצמבר  31מיליוני ש"ח (ליו�  20 � מסתכ� בכ
  

  א' לעיל3*) ראה סעי- 
  

בנוס- על הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההליכי� המשפטיי� 
, הנובעת, בי� היתר, ממורכבות� ואחרי�, קיימת חשיפה כללית, אשר לא נית� להעריכה ו/או לכמתה

של השירותי� הניתני� על ידי הקבוצה למבוטחיה. מורכבות שירותי� אלו צופנת בחובה, בי� היתר, 
פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות עקב פערי מידע בי� הקבוצה לבי� המבוטחי� ו/או צדדי� 

רגולטורי�. חשיפה זו באה שלישיי� לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאי� מסחריי� ו
לידי ביטוי בעיקר בתחומי החיסכו� הפנסיוני והביטוח ארו( טווח, לרבות ביטוח בריאות, בה� 
פועלת הקבוצה. בתחומי� אלו המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני שני� בה� מתרחשי� שינויי� 

� אלה מיושמי� על ידי במדיניות, ברגולציה ובמגמות הדי�, לרבות בפסיקת בתי המשפט. שינויי
מערכות מיכוניות העוברות שינויי� והתאמות באופ� תדיר. על כ� בתחומי� אלו בקבלת פרשנות 
חדשה לאמור בפוליסות ביטוח ובמוצרי� פנסיוני� ארוכי טווח, יש לעיתי� בכדי להשפיע על 

ישות לפיצוי הרווחיות העתידית של הקבוצה בגי� התיק הקיי�, זאת בנוס- לחשיפה הגלומה בדר
לקוחות בגי� פעילות העבר. לא נית� לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחו� זה ואת 
החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר ע� חוזי הביטוח, המועלות, בי� היתר, באמצעות 

  המנגנו� הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות.
  

�להעריכה או לכמתה, לתקלות באופ� תפעול  כמו כ�, קיימת חשיפה, אשר בשלב זה לא נית
המוצרי� בתחו� החיסכו� ארו( הטווח ובתחו� הבריאות המאופייני� כאמור באור( חיי� ממוש( 
וכפופי� לשינויי� רגולטוריי� ואחרי�, תכופי� ומורכבי�, לשינויי� ותוספות לנוסח המוצרי� 

על ידי המבוטחי� ו/או המעסיקי�  ולשינויי� רבי� אחרי� המבוצעי� לאור( חיי המוצר, לרבות
ו/או מי מטעמ�, ביחס לכיסויי� הביטוחיי� ו/או ביחס להפקדות למרכיב החיסכו�. מורכבות 
ושינויי� אילו נוגעי�, בי� היתר, להיקפי ההפקדות ושיעור�, לרכיבי המוצר השוני�, לאופ� שיו( 

קיפת�, לזיהוי פיגורי� בהפקדות הכספי� למבוטחי� ו/או למרכיבי� השוני� של המוצרי�, למועד ז
ולטיפול בה�. מורכבות זו מועצמת לאור ריבוי הגורמי� המעורבי� בניהול המוצרי� ותפעול� 

  ולעתי� תו( מת� הנחיות סותרות מצד� או מטעמ�. 
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  (המש() התחייבויות תלויות והתקשרויות  �: 38באור 
  
 (המש() כייצוגיותתובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות   א.

  
הגופי� המוסדיי� בקבוצה, עוסקי� באופ� שוט- בלימוד, איתור, ניטור וטיפול בסוגיות העולות 
עקב המורכבויות האמורות, לרבות אגב פניות ציבור, מעסיקי� ויועצי� פנסיוניי�, ישירות או 

כ�, לא �חות. כמו, ה� ביחס למקרי� פרטניי� וה� ביחס לסוגי מוצרי� ו/או לקוממונהבאמצעות ה
נית� לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בהקשר זה ו/או את החשיפה הנובעת מה� אשר יכול 

  ויועלו, בי� היתר, באמצעות המנגנו� הדיוני של תובענות ייצוגיות. 
  

החברה עוסקת באופ� שוט- בלימוד, איתור, ניטור וטיפול בסוגיות העולות עקב המורכבויות 
, ה� ממונהת אגב פניות ציבור, מעסיקי� ויועצי� פנסיוניי�, ישירות או באמצעות ההאמורות, לרבו

כ�, ובהמש( להוראת החוזר �ביחס למקרי� פרטניי� וה� ביחס לסוגי מוצרי� ו/או לקוחות. כמו
�2011(מס'  2011בחודש דצמבר  ממונהבעניי� טיוב נתוני זכויות עמיתי� בגופי� מוסדיי� שפרס� ה

עניינו חובת גו- מוסדי לבצע פעולות טיוב שונות ביחס לנתוני� וזכויות הלקוחות, ) ואשר 10�9
הלי( יסודי של בדיקה וטיוב של הנתוני� במערכות בתחו� החסכו� ארו( הטווח  מבצעתהחברה 

, החברה אינה יכולה להערי( את היק- ועלות הליכי במסגרת יישו� החוזרלהשגת יעדי החוזר. 
ואת ההשלכות האפשריות שלה�, לרבות בגי� מוצרי�  סתיימו,ה, אשר טר� רי�הטיפול והטיוב האמו

כ�, לא נית� לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בהקשר זה ו/או את החשיפה �שנמכרו בעבר. כמו
  הנובעת מה� אשר יכול ויועלו, בי� היתר, באמצעות המנגנו� הדיוני של תובענות ייצוגיות. 

  
  ערבויות שניתנו  .ב

  
ידי  � ו"אמיר" (המנוהלות על החברה העמידה ערבויות לטובת עמיתי קופות הגמל "יתר"  .1

גמל) להבטחת התחייבות הקופה כלפיה� לשיעור תשואה מובטח. היק- פנסיה ומבטחי� 
(שנה K  ניליוימ 4,707 � הערבויות מתייחס, נכו� לתארי( הדוח הכספי, לצבירה בס( כולל של כ

. יצוי�, כי החשב הכללי במשרד האוצר התחייב כלפי הקופות לקבל ש"ח)מיליוני  4,689קודמת 
את מרבית הפקדונות של כספי העמיתי� כאמור בתשואה מובטחת העולה על שיעור 
 �התשואה המובטח לעמיתי�. בנוס- לאמור, נתנה החברה ערבויות דומות להבטחת קר

בת עמיתי� שהצטרפו ההשקעות של העמיתי� במסלול שאינו מבטיח תשואה וזאת לטו
. היק- הערבויות 2009ולגבי הפקדותיה� הנומינליות עד לחודש ינואר,  1994לקופה עד לשנת 

 מיליוני ש"ח. 94 �מתייחס, נכו� לתארי( הדוח הכספי, לצבירה בס( כולל של כ
  

ש"ח, אשר הועברו לקבוצה, כתוצאה מעסקת אלפי  4,222 �ס( כולל של כקיימות ערבויות ב  .2
  .ג החברה לפיתוח התעשיהמיזו

  
  התקשרויות  .ג
  

ע� חברת סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע"מ (להל�:  חברהההתקשרה  2003בשנת   .1
"סאפיינס") בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מער( ביטוח חיי� ("טופז חיי�"). על רקע 

ושינויי� רגולטוריי� בתחו� הפעילות כמו ג�  2004רכישתה של מבטחי� פנסיה בשנת 
, ע� הספק הנ"ל 2005�ו 2004ה בשני� חברה, התקשרה החברהתפתחות עסקית של ה

בפרויקט נוס- לפיתוח מערכת לניהול מערכי הפנסיה והגמל ("טופז פנסיה וגמל") (טופז חיי� 
להל�: "מערכת טופז"). מערכת טופז חיי� נמצאת בשלב המאפשר  �וטופז פנסיה וגמל יחד 

. מערכת טופז פנסיה וגמל החברההפקה ותפעול של הפוליסות החדשות הנמכרות על ידי 
בשלב תפעולי מלא. בנוס-, מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של המערכות, לרבות  תצאנמ

  עדכוני� הנדרשי� מעת לעת. 

בהסכ� המעג� ומסדיר את  2011בחודש אוקטובר  חברהבהמש( לאמור לעיל, התקשרה ה
ההתקשרות רבת שני� ע� סאפיינס בקשר למערכת טופז ומערכות תוכנה נוספות שסופקו 

היתר, בתחו� ביטוח חיי�, פנסיה, ביטוח משנה ובריאות (להל�: "המערכות")  , בי�קבוצהל
  בקשר ע� אות� מערכות (להל� בפסקה זו: "ההסכ�").  לקבוצהולשירותי� שסופקו 

 החברהבמערכות ואת זכויות השימוש של  החברהההסכ� מעג� את רישיונות השימוש של 
וחני ברכיבי� ייחודיי� מסוימי� במערכות בתוכניות המקור של המערכות וכ� את הקניי� הר

לאור שיתו- הידע  .הקבוצהשפותחו בעבר וככל שיפותחו בעתיד על ידי סאפיינס עבור 
 זכויותעוגנו בהסכ� ג�  ,במסגרת הלי( הפיתוח של המערכות הקבוצההמקצועי של עובדי 

עד לתקרה של וללא מגבלת זמ� לצדדי� שלישיי� לתמלוגי� על מכירת טופז וביטוח משנה 
בנוס-, ההסכ� יוצר מסגרת להמש( אספקת שירותי� שוני� לחברה  .י�ההשקעה במוצר

בקשר למערכות הנ"ל, לרבות שירותי פיתוח, בדיקות, תיקו� תקלות, תמיכה, אספקת גרסאות 
  ומהדורות ושירותי תחזוקה למערכות, בהתא� לתכניות עבודה שנתיות מוסכמות.
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  (המש() לויות והתקשרויותהתחייבויות ת  �: 38באור 
  

  (המש()  התקשרויות  .ג
  

  (המש() .1

 מיליוני 45 �ס( של כ 2015 � ו 2016בגי� ההסכ� כאמור לעיל שילמה החברה לסאפיינס בשני� 
   בהתאמה. ש"ח,מיליוני  39 �ש"ח וס( של כ

, וזאת על רקע 2011, נחת� הסכ� משלי� להסכ� מחודש אוקטובר 2013בחודש ספטמבר 
מערכת לניהול קרנות פנסיה ומערכות   יישו�של סאפיינס ע� לקוח נוס- ל התקשרותה

נלוות המשמשות את הקבוצה. במסגרת ההסכ� המשלי�, התחייבה סאפיינס לשל� לקבוצה 
תמלוגי� שוני� בהיקפי� לא מהותיי�, אשר ישולמו על פני מספר שני�. בנוס- הוארכה 

מחויבת אליה ביחס לתחזוקת המערכות והמש( פיתוח� עבור  תקופת ההתקשרות שסאפיינס
בעקבות יישו�  בשינויי� מסחריי� מסויימי�. 2018בדצמבר,  31הקבוצה, לפחות עד ליו� 

הכנסות מתמלוגי� בס( של ב 2015בשנת החברה  הכירההמערכת אצל הלקוח הנוס- כאמור, 
  מיליוני ש"ח. 8 �כ

להל�: ( מ"בע )עידית( תוכנה פתרונות סאפיינס לבי�  ההחבר בי� נחת�, 2016ספטמבר  בחודש
 שנועדה, אלמנטרי ביטוח לניהול מערכת לאספקת הסכ� השייכת לקבוצת סאפיינס, ,")עידית"

 של פרויקט כולל שנחת� ההסכ�. זה בתחו� בחברה הקיימת המחשב מערכת את להחלי-
 בדיקות, התאמה, הטמעה, התקנה, פיתוח, תכנו� לרבות החברה לצרכי המערכת התאמת
, הפרויקט ביצוע לתקופת מעבר. המערכת של) אופציונאלי( ותחזוקה ותמיכה אחריות, מסירה
 של הסופי הקבלה מועד לאחר חודשי� 36 שמסתיימת אחריות תקופת כוללת ההסכ� תקופת

 מעידית להזמי� רשאית החברה, האחריות תקופת תו� לאחר. ובכללותה בשלמותה המערכת
, הפרויקט עלות. האחריות תקופת מתו� לפחות שני� 10 של לתקופה תחזוקה שירותי
 .מיליוני ש"ח 46 � כב נאמדת למערכת והאחריות השירותי�, הרישוי עלויות את הכוללת

 תעריפי� הוסכמו כ� .וככל ויתבקשו שנתית, א� שירותי תחזוקה סוכמה עלות, בנוס-
 נוספי� הדרכה ימי, נוספי� מוצרי�, נוספי� דוחות, נוספי� ממשקי� עבור ומחירי�

  ). מ"מע ללא הינ� ל"הנ העלויות כל( T&M בסיס על שיסופקו נוספי� ושירותי�

2.  :�  לקבוצה קיימות התחייבויות עתידיות כחלק מפעילויות ההשקעה כמפורט להל
  

( הינו ס 2016בדצמבר,  31ליו�  הכולל �שסכומהתחייבויות להשקעה בקרנות השקעה   א.
  אלפי ש"ח בגי� חוזי� תלויי תשואה 579,859אלפי ש"ח, מתוכ� ס( של  588,606של 

אלפי ש"ח  469,486אלפי ש"ח, מתוכ� ס( של  519,694ס( של  2015 ,בדצמבר 31ליו� (
  ).בגי� חוזי� תלויי תשואה

  
 2016בדצמבר,  31ליו� שסכומ� הכולל התחייבויות להעמדת הלוואות לחברות שונות   ב.

 אלפי ש"ח בגי� חוזי� תלויי תשואה 85,734אלפי ש"ח, מתוכ� ס( של  335,157הינו 
אלפי ש"ח  111,721אלפי ש"ח, מתוכ� ס( של  263,885הינו  2015בדצמבר,  31ליו� (

  .)בגי� חוזי� תלויי תשואה
  

לחברה הסכמי� להקמת הבניי� ברמת ג�. לפירוט אודות השקעת החברה בפרויקט ועלויות   . 3
 ג'. 6לצור( השלמתו ראה באור 

  
החברה הישראלית לתקשורת  � , חתמה החברה על הסכ� ע� בזק 2014באפריל,  24ביו�   .4

 �של ), לביצוע הסדרי ביטוח ותשלומי קצבה בקשר ע� פרישה מוקדמת "בזק" �בע"מ (להל
עובדיה. בהתא� להסכ�, בזק תעביר לחברה סכו� חד פעמי עבור כל פורש, והחברה תשל� 
לפורשי� סכומי� חודשיי� במסגרת פוליסת ביטוח, כמוסכ� בי� הצדדי�. אומד� הסכומי� 

מיליוני ש"ח. הרווח הצפוי  600 �שיופקדו בחברה בתקופת ההסכ� עומד על ס( של כ
, או עד השלמת סכו� 2019בדצמבר,  31כ� הינו עד ליו� תוק- ההססקה אינו מהותי. מהע

בדצמבר  31ליו� . מהותיהרווח הצפוי מהעיסקה אינו הפרמיות שנקבע, כמוקד� מביניה�. 
אשר נבעה ממקדמה על חשבו�  ש"ח יוני מל 126  � היתה קיימת יתרת זכות בס( של כ 2015

כהכנסה מפרמיה לאחר ביצוע הסדרי הביטוח ותשלומי הקצבה אשר נרשמה בפועל 
 .2016בשנת  שהפוליסה אושרה על ידי הפיקוח

  
, חתמה החברה הא� על הסכ� למת� חסות ומיתוג להיכל הספורט ביד 2014בחודש דצמבר  .5

"היכל מנורה מבטחי�". ההסכ�  �אליהו בתל אביב, אשר, בעקבות ההסכ�, ישונה שמו ל
 � . ס( התמורה שנקבעה הינה כ2015בינואר,  1נחת� לתקופה של שמונה שני� החל מיו� 

תשלומי� רבעוניי�. בנוס-, כולל ההסכ�  32 �מיליוני ש"ח (כולל מע"מ), אשר תשול� ב 23.6
ספות. להבטחת מילוי התחייבויות אופציה להארכת תקופת ההתקשרות לשמונה שני� נו

� החברה, חברות הקבוצה, וביניהמיליוני ש"ח.  1.2 �החברה הא�, הופקד שטר ערבות בס( כ
  משתתפות בעלויות החברה הא�.
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  (המש() התחייבויות תלויות והתקשרויות  �: 38באור 
  

  חכירות  .ד
  
  היא החוכרת בחכירה תפעולית חברהחכירות בה� ה .1
  

  הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריי�, אשר כוללי�, בי� השאר, חלק ממשרדי הקבוצה. 
  

   .שני� 5 �חכירות אלו בעלות אור( חיי� שבי� שנה ל  
  

 �דמי החכירה המינימליי� העתידיי� להיות משולמי� בגי� חוזי חכירה תפעולית שאינ� להל
  בדצמבר: 31ניתני� לביטול ליו� 

  
2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  5,584   10,800   11,718   שנה ראשונה

  6,662   14,250   6,999   שנה שנייה עד חמש שני�

  2,180   871   �    יותר מחמש שני�

 18,717   25,921   14,426  

  
  הסכומי� שנזקפו לדוח רווח והפסד:

  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  לדצמבר 31

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  12,023   11,768   14,070   דמי חכירה מינימליי�

  
  
  ה היא המחכירה בחכירה תפעוליתחברחכירות בה� ה .2
  

  להשקעה) לגופי� חיצוניי�. ה מחכירה מספר מבני� (נכסי נדל"�חברה
   ואינ� ניתני� לביטול. שני� 10 �בי� שנה להסכמי החכירה ה� לתקופה ש

  חידוש החוזי� בתו� התקופה כפו- להסכמת שני הצדדי�.
  

להל� דמי החכירה המינימליי� העתידי� להתקבל בגי� חוזי חכירה שאינ� ניתני� לביטול 
  בדצמבר: 31ליו� 

  

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  9,843   10,353   10,670   שנה ראשונה *)

  15,818   19,453   17,569   שנה שנייה עד חמש שני�   **)

  7,910   11,843   2,281   יותר מחמש שני�

 30,520   41,649   33,571  

  
 537ס( של ו 2015אלפי ש"ח בשנת  648ס( של , 2016אלפי ש"ח בשנת  279ס( של כולל   *)

  .בגי� חברות קשורות 2014בשנת  אלפי ש"ח
  

בגי� חברות  2014אלפי ש"ח בשנת  45ס( של ו 2015אלפי ש"ח בשנת  609ס( של כולל   **)
  .קשורות

  
.לעיל 26לפרטי� נוספי� בדבר הכנסות שהוכרו בגי� נדל"� להשקעה, ראה באור 
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        מנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"ממנורה מבטחי� ביטוח בע"מ

        

        נספחי� לדוח הכספינספחי� לדוח הכספינספחי� לדוח הכספינספחי� לדוח הכספי

        

2016201620162016בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר,     31313131ליו� ליו� ליו� ליו� 
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        לכבודלכבודלכבודלכבוד
        בעלי המניות של מנורה מבטחי� ביטוח בע"מבעלי המניות של מנורה מבטחי� ביטוח בע"מבעלי המניות של מנורה מבטחי� ביטוח בע"מבעלי המניות של מנורה מבטחי� ביטוח בע"מ

        
        
        
        

    :�על הביטוח בהתא� לחוק על הביטוח בהתא� לחוק על הביטוח בהתא� לחוק על הביטוח בהתא� לחוק     ממונהממונהממונהממונהדוח מיוחד של רואה החשבו� המבקר על מידע כספי נפרד לפי דרישת הדוח מיוחד של רואה החשבו� המבקר על מידע כספי נפרד לפי דרישת הדוח מיוחד של רואה החשבו� המבקר על מידע כספי נפרד לפי דרישת הדוח מיוחד של רואה החשבו� המבקר על מידע כספי נפרד לפי דרישת ה        הנדו�:    הנדו�:    הנדו�:    הנדו
        1981198119811981� � � � התשמ"אהתשמ"אהתשמ"אהתשמ"א, , , , הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח)

                                                                                                        
                                                                                                                  

  
על הביטוח בהתא� לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  ממונההמידע הכספי הנפרד המובא לפי דרישת הביקרנו את 

 לכל אחתו ,2015 �ו 2016 ,בדצמבר 31החברה) לימי�  �  (להל� מנורה מבטחי� ביטוח בע"משל  1981�התשמ"א ,(ביטוח)
של המאוחדי� לדוחות הכספיי� א' ואשר נכלל כנספח  2014 �ו 2015, 2016 ,בדצמבר 31 מי�בי ושני� שהסתיימהמ

המידע באחריות הדירקטוריו� וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על  והנפרד הינ המידע הכספי .החברה
  בהתבסס על ביקורתנו. הנפרד הכספי

  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל. על פי תקני� אלה נדרש מאיתנו לתכנ� את הביקורת 
 �הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת  הנפרד במידע הכספיולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו� שאי

ביקורת כוללת ג� בחינה של . הנפרד ספיובפרטי� הכלולי� במידע הכבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומי� 
ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי הדירקטוריו� בעריכת המידע הכספי הנפרד  שיושמוהחשבונאיי�  �כלליה

אנו סבורי� שביקורתנו מספקת בסיס נאות  .הנפרד של המידע הכספיוההנהלה של החברה וכ� הערכת נאותות ההצגה 
  לחוות דעתנו.

  
על הביטוח  ממונההשנקבעו על ידי ת ולדרישבהתא� ערו(, מכל הבחינות המהותיות,  הנפרד המידע הכספילדעתנו, 

     .4�1�2010בחוזר ביטוח 
  
בדבר המאוחדי� פיי� (א) לדוחות הכס38הלב לאמור בבאור מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, הננו מפני� את תשומת  

  תלויות. להתחייבויותחשיפה 
  
  
  

  תל אביב
  2017במרס,  27

  

  קוסט פורר גבאי את קסירר
�  רואי חשבו
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 ממונהתמצית נתוני� המתייחסי� לדוחות הכספיי� הנפרדי� של החברה ("סולו") לצור( חישוב דרישות ההו� בהתא� להנחיות ה
  על הביטוח

  
 �לפי תקני דיווח דוחות סולו), הערוכי�  �להל� נתוני� כספיי� תמציתיי� על בסיס הדוחות הכספיי� הנפרדי� של החברה (להל

  ) למעט הענייני� הבאי�:IFRSכספי בינלאומיי� (
  
, נעשית לפי הוראות תק� חשבונאות בינלאומי בדיקת ירידת ער( בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  . 1

IAS 36 �  חשבונאות בינלאומי � השקעות בחברות כלולות. �  IAS28ירידת ער( נכסי� ולא לפי הוראות תק
  
2 .   �  א עיסוקה היחיד.יחברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה השל זכויות במקרקעי� כוללות ג� זכויות במקרקעי
  

  בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, יושמה בהכנת באור תמציתי זה. 2טה בבאור המדיניות החשבונאית שפור

  
  דוחות על המצב הכספי  א.
  

  
  בדצמבר  31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח

  341,465   352,013   נכסי� בלתי מוחשיי� 

  1,087,732   1,129,198   הוצאות רכישה נדחות

  561,303   779,698   רכוש קבוע

  247,103   207,435   בחברות מוחזקותהשקעות 

  74,937   76,211   נדל"� להשקעה עבור חוזי� תלויי תשואה

  122,156   136,351   נדל"� להשקעה  אחר

  1,568,617   1,666,013   נכסי ביטוח משנה

  120,448   63,887   נכסי מסי� שוטפי�

  190,976   245,913   חייבי� ויתרות חובה

  584,350   594,538   פרמיות לגבייה

  20,219,832   21,145,651   השקעות פיננסיות עבור חוזי� תלויי תשואה

  השקעות פיננסיות אחרות:

  3,117,997   3,137,089   נכסי חוב סחירי� 

  5,592,615   5,822,694   נכסי חוב שאינ� סחירי�

  179,453   195,685   מניות

  931,837   969,404   אחרות

  9,821,902   10,124,872   סה"כ השקעות פיננסיות אחרות 

  1,228,134   1,810,470   מזומני� ושווי מזומני� עבור חוזי� תלויי תשואה

  252,209   523,718   מזומני� ושווי מזומני� אחרי� 

  36,421,164   38,855,968   ס( כל הנכסי�

  21,670,828   23,229,398   ס( כל הנכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה
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 ממונהתמצית נתוני� המתייחסי� לדוחות הכספיי� הנפרדי� של החברה ("סולו") לצור( חישוב דרישות ההו� בהתא� להנחיות ה
  (המש()   על הביטוח

  
  (המש()  דוחות על המצב הכספי  א.
  

  

  בדצמבר  31ליו� 

2016  2015  

  אלפי ש"ח

:�  הו

  291,332   291,332   הו� מניות

  333,486   333,486   פרמיה על מניות

�  168,730   302,758   קרנות הו

  681,074   640,933   יתרת עודפי�

 �  1,474,622   1,568,509   סה"כ הו

  התחייבויות:

  10,559,500   11,510,509   התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינ� תלויי תשואה

  21,361,189   22,867,527   השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי

  141,152   138,362   התחייבויות בגי� מסי� נדחי�

  113,082   121,595   התחייבויות בשל הטבות לעובדי�

  1,425,748   1,273,486   זכאי� ויתרות זכות

  1,345,871   1,375,980   התחייבויות פיננסיות

  34,946,542   37,287,459   ס( כל ההתחייבויות

  36,421,164   38,855,968   ס( כל ההו�  וההתחייבויות

  

              2017במרס,  27
  איל� שגב    מוטי רוז�    ארי קלמ�    שור הדוחות הכספיי�יתארי( א

    
�  יו"ר הדירקטוריו

  
  מנהל כללי 

    
   למנהל כללימשנה 

  כספי�מנהל אג- ו
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 ממונהתמצית נתוני� המתייחסי� לדוחות הכספיי� הנפרדי� של החברה ("סולו") לצור( חישוב דרישות ההו� בהתא� להנחיות ה
  (המש() על הביטוח

  
  הפסד ואדוחות רווח   ב.
  

  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  4,762,482   5,078,599   5,869,872   פרמיות שהורווחו ברוטו

  762,536   715,474   734,156   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

  3,999,946   4,363,125   5,135,716   פרמיות שהורווחו בשייר

�  1,563,358   912,781   1,159,047   רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו

  245,278   219,571   234,849   הכנסות מדמי ניהול 

  134,016   109,418   119,747   הכנסות מעמלות

  480   7,945   1,414   הכנסות אחרות

  5,943,078   5,612,840   6,650,773   ס( כל ההכנסות

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי 

  5,317,974   4,675,736   5,808,382   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

  חלק� של מבטחי המשנה בתשלומי� ובשינוי 

  )810,469(  )493,567(  )518,082(  התחייבויות בגי� חוזי ביטוח

  תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי 

  4,507,505   4,182,169   5,290,300   ביטוח וחוזי השקעה בשייר

  923,897   952,857   1,012,314   אחרות עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה

  380,980   388,030   363,189   הוצאות הנהלה וכלליות

  �    �    769   הוצאות אחרות

�  60,987   52,946   61,342   הוצאות מימו

  5,873,369   5,576,002   6,727,914   ס( כל ההוצאות

  36,824   17,193   4,109   חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני

  106,533   54,031   )73,032(  רווח (הפסד) לפני מסי� על ההכנסה

  36,656   9,074   )30,908(  מסי� על הכנסה (הטבת מס)

  69,877   44,957   )42,124(   רווח נקי (הפסד)
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תמצית נתוני� המתייחסי� לדוחות הכספיי� הנפרדי� של החברה ("סולו") לצור( חישוב דרישות ההו� בהתא� להנחיות הממונה 
 על הביטוח  (המש()

  
  דוחות על הרווח הכולל  ג.
  

  

  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31 

2016  2015  2014  

  אלפי ש"ח

  69,877   44,957   )42,124(   רווח נקי (הפסד)

  רווח (הפסד) כולל אחר:

 פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת
  הרווח הכולל, הועברו או יועברו לרווח והפסד

  21,264   )3,722(   )7,700(   התאמות הנובעות מתרגו� דוחות כספיי� של פעילויות חו0

  שינוי נטו בשווי ההוג� של נכסי� פיננסיי� המסווגי�
  �  130,937   )11,675(   83,078   כזמיני� למכירה שנזק- לקרנות הו

  ממימוש של נכסי� פיננסיי�רווחי� והפסדי� נטו 
  )97,668(   )107,147(   )51,104(   המסווגי� כזמיני� למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד  

  הפסד מירידת ער( של נכסי� פיננסיי� המסווגי�
  7,965   16,539   6,519   כזמיני� למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד  

לראשונה סה"כ פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, שלאחר ההכרה 
  62,498   )106,005(   30,793   במסגרת הרווח הכולל, הועברו או יועברו לרווח והפסד

מסי� על ההכנסה (הטבת מס) המתייחסי� לנכסי� פיננסיי� זמיני� 
  15,549   )39,538(   8,336   למכירה

  8,018   )1,454(   )2,917(   מסי� על ההכנסה (הטבת מס) המתייחסי� לפריטי רווח כולל אחר

סה"כ פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, נטו, שלאחר ההכרה לראשונה 
  38,931   )65,013(  25,374   במסגרת הרווח הכולל, הועברו או יועברו לרווח והפסד

  פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

  �    �    141,042   הערכה מחדש בגי� רכוש קבוע

  �    1,495   �    שייעוד� שונה לנדל"� להשקעההערכה מחדש בגי� בנייני משרד 

  7,955   7,175   3,093   רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה מוגדרת

סה"כ פריטי רווח (הפסד) כולל אחר, שלאחר ההכרה לראשונה 
  7,955   8,670   144,135   במסגרת הרווח הכולל, לא יועברו לרווח והפסד

  3,000   3,092   33,498   מסי� על ההכנסה 

  4,955   5,578   110,637   פריטי רווח כולל אחר,נטו שלא יועברו לרווח והפסד

  43,886   )59,435(  136,011   רווח (הפסד) כולל אחר, נטו

  113,763   )14,478(   93,887   הכל רווח (הפסד) כולל�ס(
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  (המש() על הביטוח ממונהשל החברה ("סולו") לצור( חישוב דרישות ההו� בהתא� להנחיות ה תמצית נתוני� המתייחסי� לדוחות הכספיי� הנפרדי�
  
  דוחות על השינויי� בהו�  ד.

  
 �  התאמות   קר� הו

  קר�  הנובעות  קר� הו�   בגי� עסקת
  קרנות  הו�  מתרגו� דוחות  בגי� נכסי�  תשלו�

 �  יתרת   הו�   מהערכה   שלכספיי�   זמיני�  מבוסס   פרמיה על  הו
  סה"כ  עודפי�  אחרות   מחדש  פעילויות חו0  למכירה  מניות  מניות   מניות

  אלפי ש"ח

  1,474,622   681,074   7,034   1,099   5,977   114,535   40,085   333,486   291,332   2016בינואר,   1יתרה ליו� 

  )42,124(  )42,124(  �    �    �    �    �    �    �    הפסד

  הנובעות מתרגו� דוחותהתאמות 
  )7,700(  �    �    �    )7,700(  �    �    �    �    כספיי� של פעילויות חו0 

  שינוי נטו בשווי ההוג� של נכסי�
  פיננסיי� המסווגי� כזמיני� 
 �  83,078   �    �    �    �    83,078   �    �    �    למכירה שנזק- לקרנות הו

  רווחי� והפסדי� נטו ממימוש של
  נכסי� פיננסיי� המסווגי� כזמיני� 
  )51,104(  �    �    �    �    )51,104(  �    �    �    למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ער( של נכסי�
  פיננסיי� המסווגי� כזמיני� למכירה 
  6,519   �    �    �    �    6,519   �    �    �    שהועבר לדוח רווח והפסד 

  141,042   �    �    141,042   �    �    �    �    �    הערכה מחדש רכוש קבוע
רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה 

  3,093   3,093   �    �    �    �    �    �    �    מוגדרת
  הטבת מס (מסי� על ההכנסה) המתייחסי�

  )38,917(  )1,110(  �    )32,388(  2,917   )8,336(  �    �    �    לפריטי� של רווח כולל אחר 

  136,011   1,983   �    108,654   )4,783(  30,157   �    �    �    סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

  93,887   )40,141(  �    108,654   )4,783(  30,157   �    �    �    סה"כ הרווח (ההפסד) הכולל

  1,568,509   640,933   7,034   109,753   1,194   144,692   40,085   333,486   291,332   2016בדצמבר,  31יתרה ליו� 
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  (המש() על הביטוח ממונהלדוחות הכספיי� הנפרדי� של החברה ("סולו") לצור( חישוב דרישות ההו� בהתא� להנחיות ה תמצית נתוני� המתייחסי�
  
  (המש()  דוחות על השינויי� בהו�  ד.

  
 �  התאמות   קר� הו

  קר�  הנובעות  קר� הו�   בגי� עסקת
  קרנות  הו�  מתרגו� דוחות  בגי� נכסי�  תשלו�

 �  יתרת   הו�   מהערכה   כספיי� של  זמיני�  מבוסס   פרמיה על  הו
  סה"כ  עודפי�  אחרות   מחדש  פעילויות חו0  למכירה  מניות  מניות   מניות

  אלפי ש"ח

  1,546,456   688,994   7,034   �    8,245   177,280   40,085   333,486   291,332   2015בינואר,   1יתרה ליו� 

  44,957   44,957   �    �    �    �    �    �    �    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגו� דוחות
  )3,722(  �    �    �    )3,722(  �    �    �    �    כספיי� של פעילויות חו0 

  שינוי נטו בשווי ההוג� של נכסי� פיננסיי�
  נזק- לקרנותש המסווגי� כזמיני� למכירה 
 �  )11,675(  �    �    �    �    )11,675(  �    �    �    הו

  ממימוש של נכסי�רווחי� והפסדי� נטו 
  פיננסיי� המסווגי� כזמיני� למכירה 
  )107,147(  �    �    �    �    )107,147(  �    �    �    שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ער( של נכסי� פיננסיי�
  המסווגי� כזמיני� למכירה שהועבר לדוח 
  16,539   �    �    �    �    16,539   �    �    �    רווח והפסד 

 �בנייני משרד שייעוד� הערכה מחדש בגי
  1,495   �    �    1,495   �    �    �    �    �    שונה לנדל"� להשקעה

רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה 
  7,175   7,175   �    �    �    �    �    �    �    מוגדרת

  הטבת מס (מסי� על ההכנסה) המתייחסי�
  37,900   )2,696(  �    )396(  1,454   39,538   �    �    �    לפריטי� של רווח כולל אחר 

  )59,435(  4,479   �    1,099   )2,268(  )62,745(  �    �    �    סה"כ רווח כולל אחר

  )14,478(  49,436   �    1,099   )2,268(  )62,745(  �    �    �    סה"כ הרווח כולל
בדצמבר,  31השפעה מצטברת, נטו ליו� 

של שינויי� בהערכת נכסי�  2015
  )57,356(  )57,356(  �    �    �    �    �    �    �    והתחייבויות בביטוח כללי

  1,474,622   681,074   7,034   1,099   5,977   114,535   40,085   333,486   291,332   2015בדצמבר,   31יתרה ליו� 
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 תמצית נתוני� המתייחסי� לדוחות הכספיי� הנפרדי� של החברה ("סולו") לצור( חישוב דרישות ההו� בהתא� להנחיות הממונה על הביטוח (המש()
  
  (המש()  דוחות על השינויי� בהו�  ד.

  
 �  התאמות   קר� הו

  הנובעות  קר� הו�   בגי� עסקת
  קרנות  מתרגו� דוחות  בגי� נכסי�  תשלו�

 �  יתרת   הו�   כספיי� של  זמיני�  מבוסס   פרמיה על  הו
  סה"כ  עודפי�  אחרות   פעילויות חו0  למכירה  מניות  מניות   מניות

  אלפי ש"ח

  1,482,693   664,162   7,034   )5,001(  151,595   40,085   333,486   291,332   2014בינואר,   1יתרה ליו� 

  69,877   69,877   �    �    �    �    �    �    רווח נקי 

  התאמות הנובעות מתרגו� דוחות
  21,264   �    �    21,264   �    �    �    �    כספיי� של פעילויות חו0 

  נכסי� פיננסיי�שינוי נטו בשווי ההוג� של 
  המסווגי� כזמיני� למכירה  שנזק- לקרנות 
 �  130,937   �    �    �    130,937   �    �    �    הו

  רווחי� והפסדי� נטו ממימוש של נכסי�
  פיננסיי� המסווגי� כזמיני� למכירה שהועברו 
  )97,668(  �    �    �    )97,668(  �    �    �    לדוח רווח והפסד 

  פיננסיי�הפסד מירידת ער( של נכסי� 
  המסווגי� כזמיני� למכירה שהועבר לדוח 
  7,965   �    �    �    7,965   �    �    �    רווח והפסד 

  7,955   7,955   �    �    �    �    �    �    רווח ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה מוגדרת

  )26,567(  )3,000(  �    )8,018(  )15,549(  �    �    �    מסי� על ההכנסה המתייחסי� לפריטי� של רווח כולל אחר

  43,886   4,955   �    13,246   25,685   �    �    �    סה"כ רווח כולל אחר

  113,763   74,832   �    13,246   25,685   �    �    �    סה"כ הרווח הכולל

  )50,000(  )50,000(  �    �    �    �    �    �    דיבידנד שחולק

  1,546,456   688,994   7,034   8,245   177,280   40,085   333,486   291,332   2014בדצמבר,   31יתרה ליו� 
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  התקשרויות ועסקאות מהותיות ע� חברות מוחזקות
  

. על גיוס הו�מנורה תחייבות שהונפקו על ידי כתבי ההגיוס הו� בהתייחס למנורה החברה חתמה על הסכ� ע� חברת בת 
על אחריותה. החברה התחייבה וההתחייבות בחברה, לשימושה על פי שיקוליה  כתביפי ההסכ� הופקדה תמורת הנפקת 

 �ההתחייבות הינ כתביההתחייבות.  כתביההתחייבות את הקר�, ההצמדה והריבית על פי תנאי  כתבילשל� לבעלי 
החברה בדרגה שווה לכתבי התחייבות נדחי� שהנפיקה/שתנפיק החברה, ונדחי� מפני כל התחייבויותיה האחרות של 

גיוס הו� לרבות הוצאות ההנפקה, מנורה לנושיה. בנוס-, על פי ההסכ� מחוייבת החברה לשאת בכל הוצאותיה של 
 הוצאות התפעול השוטפות וכ� החזר הוצאות שיפוי לדירקטורי�, א� וככל שתהיינה כאלה.
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  מידע נוס- אודות השקעות פיננסיות אחרות
  

  נכסי חוב סחירי�א. 
  

  2016בדצמבר,  31ליו� 

  עלות מופחתת  הער( בספרי�

  אלפי ש"ח

  אגרות חוב ממשלתיות

  נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  598   607   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  1,742,306   1,780,316   זמינות למכירה

  1,742,904   1,780,923   ס( הכל אגרות חוב ממשלתיות 

  נכסי חוב אחרי�:

  שאינ� ניתני� להמרה 

  נמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  12,826   13,272   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  1,322,358   1,342,859   זמיני� למכירה

  1,335,184   1,356,131   ס( הכל נכסי חוב אחרי� שאינ� ניתני� להמרה

  הניתני� להמרהנכסי חוב אחרי� 

  נמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  25   35   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  3,078,113   3,137,089   ס( הכל נכסי חוב סחירי�

  7,441   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)
  

  

  2015בדצמבר,  31ליו� 

  עלות מופחתת  הער( בספרי�

  אלפי ש"ח

  אגרות חוב ממשלתיות

  נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  623   626   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  1,763,363   1,820,220   זמינות למכירה

  1,763,986   1,820,846   ס( הכל אגרות חוב ממשלתיות 

  נכסי חוב אחרי�:

  שאינ� ניתני� להמרה 

  והפסד:נמדדי� בשווי הוג� דר( רווח 

  20,789   22,139   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  1,274,264   1,274,979   זמיני� למכירה

  1,295,053   1,297,118   ס( הכל נכסי חוב אחרי� שאינ� ניתני� להמרה

  נכסי חוב אחרי� הניתני� להמרה

  נמדדי� בשווי הוג� דר( רווח והפסד:

  23   33   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  3,059,062   3,117,997   ס( הכל נכסי חוב סחירי�

  25,333   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)
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  (המש()מידע נוס- אודות השקעות פיננסיות אחרות 
  

  מניותב. 
  

  2016בדצמבר,  31ליו� 

  עלות  הער( בספרי�

  אלפי ש"ח

  סחירות

  11,935   16,022   נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  147,623   170,142   זמינות למכירה

  159,558   186,164   ס( הכל מניות סחירות

  שאינ� סחירות

  13,448   9,521   זמינות למכירה

  173,006   195,685   מניות  ס( הכל

  40,529   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)
  

  

  2015בדצמבר,  31ליו� 

  עלות  הער( בספרי�

  אלפי ש"ח

  סחירות

  12,317   14,670   נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  148,005   163,156   זמינות למכירה

  160,322   177,826   ס( הכל מניות סחירות

  שאינ� סחירות

  6,111   1,627   זמינות למכירה

  166,433   179,453   ס( הכל מניות 

  34,278   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)
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  (המש() מידע נוס- אודות השקעות פיננסיות אחרות
  
  השקעות פיננסיות אחרות ג. 
  
  

  

  2016בדצמבר,  31 ליו�

  עלות  הער( בספרי�

  אלפי ש"ח

  סחירות

  9,976   12,146   נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  582,521   639,088   זמינות למכירה

  �    183   מכשירי� נגזרי� 

  592,497   651,417   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

 �  סחירותשאינ

  111,927   115,080   נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  183,706   193,495   זמינות למכירה

  �    9,412   מכשירי� נגזרי� 

  295,633   317,987   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינ� סחירות

  888,130   969,404   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  38,202   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)
  

  

  2015בדצמבר,  31ליו� 

  עלות  הער( בספרי�

  אלפי ש"ח

  סחירות

  12,571   14,710   נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  569,859   595,040   זמינות למכירה

  �    644   מכשירי� נגזרי�

  582,430   610,394   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינ� סחירות

  142,614   144,431   נמדדות בשווי הוג� דר( רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  169,453   175,213   זמינות למכירה

  �    1,799   מכשירי� נגזרי�

  312,067   321,443   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינ� סחירות

  894,497   931,837   ס( הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  31,929   ירידות ער( קבועות שנזקפו לרווח והפסד (במצטבר)
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  של החברה מאוחדותרשימת חברות 

  
  
  

  בדצמבר 31ליו�         

2016  2015  

מניות המקנות זכויות הצבעה וזכויות 
  לרווחי�

  שיעור החזקה  

  100%  100%  מנורה מבטחי� גיוס הו� בע"מ 

  80.1%  80%  ) בע"מ2005אורות סוכנות לביטוח חיי� (

  100%  100%  מנורה נכסי� והשקעות בע"מ

Ltd ,1 Menora Surrey Street Company 50.3%  50.3%  

Ltd ,2 Menora Surrey Street Company 100%  100%  

(Nostro), Ltd Menora Surrey Street Company  100%  100%  

MM Nostro Residential, LP  100%  100%  

MM Participating Policies Residential, LP  100%  100%  
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  2112הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת  עלתמצית דוחות  .1
 א(11)תקנה 

     
 ספטמבר-יולי יוני-אפריל מרץ-ינואר אלפי ש"ח

-אוקטובר
 2116שנת  דצמבר

 2,869,872 1,499,191 1,243,886 1,213,219 1,323,287 פרמיות שהורווחו ברוטו

ידי מבטחי -פרמיות שהורווחו על
 734,126 181,817 183,443 182,691 184,212 משנה

 2,132,716 1,318,383 1,361,443 1,317,218 1,139,372 פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו 
 והכנסות מימון

(126,134) 331,922 462,269 488,717 1,128,794 

 234,849 83,119 62,211 42,267 41,262 הכנסות מדמי ניהול 
 128,842 34,112 31,613 32,126 31,191 הכנסות מעמלות
 1,414 349 633 79 323 הכנסות אחרות

 6,629,618 1,924,263 1,923,169 1,722,842 1,186,144 כל ההכנסותסך 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 2,818,382 1,479,328 1,632,942 1,288,464 1,114,642 השקעה ברוטו  חוזי ביטוח וחוזי

חלקם של מבטחי המשנה 
בהתחייבויות  בתשלומים ובשינוי

 בגין חוזי ביטוח
(191,374) (141,262) (128,387) (26,726) (218,182) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 2,291,311 1,422,272 1,477,228 1,446,899 913,271 חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 1,114,492 226,943 223,141 246,771 247,738 רכישה אחרות

 371,872 99,264 97,468 83,312 91,822 הוצאות הנהלה וכלליות

 769 769 - - - הוצאות אחרות

 61,342 13,844 19,683 22,963 4,822 הוצאות מימון 

 6,727,772 1,823,392 1,847,749 1,799,948 1,226,686 סך כל ההוצאות

חלק ברווחי )הפסדי( חברות 
 (879) (1,222) 1,616 (3,113) 1,783 כלולות

)הפסד( לפני מסים על רווח 
 (69,136) 99,916 77,126 (77,119) (168,829) ההכנסה )הטבת מס(

 (28,313) 19,281 21,182 (23,198) (42,277) מסים על ההכנסה )הטבת מס(

 (41,723) 81,636 22,944 (24,121) (123,282) רווח נקי )הפסד(

 מיוחס ל:
     

 (42,124) 81,239 22,271 (24,394) (123,841) בעלי המניות של החברה

 1,411 97 373 373 228 זכויות שאינן מקנות שליטה

 (41,723) 81,636 22,944 (24,121) (123,282) רווח נקי )הפסד( 

      
 

 

 

 



 

 4 -ד 

 

 2116שנת  דצמבר-אוקטובר ספטמבר-יולי יוני-אפריל מרץ-ינואר אלפי ש"ח     
 (41,723) 81,636 22,944 (24,121) (123,282) רווח נקי )הפסד(

 רווח )הפסד( כולל אחר:
     

פריטי רווח )הפסד( כולל אחר, 
שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת 
הרווח הכולל, הועברו או יועברו 

 לרווח והפסד
     

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (7,711) 3,641 (6,173) 4,137 (9,212) כספיים של פעילויות חוץ

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים 
 פיננסיים המסווגים

כזמינים למכירה שנזקף לקרנות  
 הון

23,641 42,962 (842) 17,318 83,178 

רווחים והפסדים נטו ממימוש של 
 נכסים פיננסיים המסווגים

כזמינים למכירה שהועברו לדוח  
 רווח והפסד

(34,627) 3,811 (14,167) (6,211) (21,114) 

מירידת ערך של נכסים  הפסד
פיננסיים המסווגים כזמינים 

 למכירה
 שהועבר לדוח רווח והפסד 

3,172 46 1,242 2,129 6,219 

סה"כ פריטי רווח )הפסד( כולל 
אחר, שלאחר ההכרה לראשונה 

במסגרת הרווח הכולל, הועברו או 
 יועברו לרווח והפסד

(17,121) 21,849 (19,843) 16,817 31,793 

ההכנסה )הטבת מס( מסים על 
המתייחסים לנכסים פיננסיים 

 זמינים למכירה
(2,138) 16,812 (4,918) 1,277 8,336 

מסים על ההכנסה )הטבת מס( 
המתייחסים לפריטים אחרים של 

 רווח כולל אחר
(3,426) 1,449 (2,216) 1,276 (2,917) 

סה"כ פריטי רווח )הפסד( כולל 
אחר, נטו, שלאחר ההכרה 

במסגרת הרווח הכולל, לראשונה 
 הועברו או יועברו לרווח והפסד

(8,426) 32,292 (12,719) 13,924 22,374 

פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא 
      יועברו לרווח והפסד

 141,142 14,721 - - 126,322 הערכה מחדש בגין רכוש קבוע

רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין 
 3,193 2,226 1,417 (993) (2,277) תוכניות להטבה מוגדרת

סה"כ פריטי רווח )הפסד( כולל 
אחר, שלאחר ההכרה לראשונה 

במסגרת הרווח הכולל, לא יועברו 
 לרווח והפסד

123,742 (993) 1,417 19,976 144,132 

 33,498 2,692 212 (327) 31,622 מסים על ההכנסה )הטבת מס(

פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא 
 111,637 17,281 912 (636) 93,191 והפסדיועברו לרווח 

 136,111 31,232 (11,817) 31,929 84,634 רווח )הפסד( כולל אחר, נטו



 

 2 -ד 

 92,288  111,871  44,127  (22,162) (38,648) הכל רווח )הפסד( כולל-סך

 מיוחס ל:
 93,887  111,774  43,724  (22,432) (39,216) בעלי המניות של החברה     

 1,411  97  373  373  228  זכויות שאינן מקנות שליטה

 92,288  111,871  44,127  (22,162) (38,648) הכל רווח )הפסד( כולל-סך
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  (11 תקנה) המאזן לתאריך מהותיותכלולות  ובחברות בת-בחברות השקעות .2

  (הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי) החברה של מהותיות וכלולותחברות בנות 

 החברה
סוג 
 מס' מניות המניה

סך ערך 
נקוב 
 )ש"ח(

ערך בדוח הכספי 
הנפרד של התאגיד 

 )אלפי ש"ח(
שיעור 
 החזקה

יתרת 
הלוואות 
 תאריך פירעון ₪באלפי 

שיעור 
 ריבית

בסיס 
 הערות הצמדה

מנורה מבטחים גיוס  
 111% 1 1,111 1,111 רגילה הון בע"מ

     
אורות סוכנות  

( 2112לביטוח חיים )
 בע"מ

 81% 7,139 1,111 1,111 רגילה
     

 
מנורה נכסים 

 121,141 111% 123,668 14,111 14,111 רגילה והשקעות בע"מ )**(
מועד אחרון 

 -לפירעון 
 2131אוקטובר 

ללא  2.26%
 הצמדה

+  2%הגבוה מבין הריבית הנקובה )
ובין שיעור הריבית שנקבע מדד( 

בתקנות מס הכנסה לעניין סעיף 
 )י(.3

 
rLSSye reSyye, uS  שותפות

עד תום שנת  29,228 7.92% 9,167   זרה
2117 

נקובות  2.423%
 בליש"ט

נוספים  21.12%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
    פוליסות תלויות תשואה )*(.

12,891 12% 
 hyroSeM  LSSye 

 eSyye moc ere 1 
ueL 

חברה 
   זרה

- 21.31% 
    

 41.12% -החזקה ב -כל פעילותה 
 rLSSye reSyye, uSמזכויות 

 hyroSeM  LSSye 
 eSyye moc ere 

(ro eSo( ueL 
חברה 
   זרה

- 111% 
    

 4.42% -החזקה ב -כל פעילותה 
 rLSSye reSyye, uSמזכויות 

 hyroSeM  LSSye 
 eSyye moc ere 2 

ueL 
חברה 
   זרה

- 111% 
    

 3.2% -החזקה ב -כל פעילותה 
 rLSSye reSyye, uSמזכויות 

 
           

 )*( החזקות החברה באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות תלויות תשואה מטופלות כהשקעות פיננסיות. 

 על הביטוח. )**( מאוחדת גם בדוח הכספי הנפרד של החברה וזאת בהתאם להנחיות המפקח
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 החברה
סוג 
 מס' מניות המניה

סך ערך 
נקוב 
 )ש"ח(

ערך בדוח הכספי 
הנפרד של התאגיד 

 )אלפי ש"ח(
שיעור 
 החזקה

יתרת 
הלוואות 
 ₪באלפי 

תאריך 
 פירעון

שיעור 
 ריבית

בסיס 
 הערות הצמדה

  a hyroSe 
 yScer oo Larr  

r.e.S. . 
שותפות 

   זרה
6,192 12.21% 

    

נוספים  22.2%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 uerLceSm ee 
 LeLcr na ee 

uuL 
שותפות 

   זרה
6,912 7.21% 

    

נוספים  12%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 
 eae 211 S eie 

CSa y uuL 
שותפות 

   זרה
2,187 6.67% 

    

נוספים  13.33%מחזיקה החברה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 
 eae ooL eor 
SoSeoo ao uuL 

שותפות 
   זרה

31,226 6.91% 
    

נוספים  11.34%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 
   ciwneF   

LLL 
שותפות 

   זרה
3,226 7.19% 

    

נוספים  14.39%מחזיקה החברה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 
hhe SSo ySeay  

V.n. 
שותפות 

   זרה
 נקובה ביורו 11% 2124מאי  1,772 4.21% 1,341

נוספים  14%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 hamMy  or  ye  
  eeey uLrL an, 

uuL 
שותפות 

   זרה
7,882 7.21% 

    

נוספים  12%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 hhe SSo ySeay  
  e me oeeS yc 

V.n. 
שותפות 

   זרה
ספטמבר,  9,181 2.27% 2,247

 נקובה ביורו 11% 2124נובמבר 
נוספים  16.38%החברה מחזיקה 

באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 

 )*( החזקות החברה באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות תלויות תשואה מטופלות כהשקעות פיננסיות.            
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 החברה
סוג 
 מס' מניות המניה

סך ערך 
נקוב 
 )ש"ח(

ערך בדוח הכספי 
הנפרד של התאגיד 

 )אלפי ש"ח(
שיעור 
 החזקה

יתרת 
הלוואות 
 ₪באלפי 

תאריך 
 פירעון

שיעור 
 ריבית

בסיס 
 הערות הצמדה

 hh to eSo 
 y aLyreae , uS 

שותפות 
   זרה

(942) 111% 18,823 
  

נקובה 
  בדולר

 hh SeSeama eearr 
So amay   y aLyreae , 

uS 
שותפות 

   זרה
(1,271) 111% 23,242 

  
נקובה 
  בדולר

  eae qoLSre  rJLeSy 
oo Larr  uuL 

שותפות 
   זרה

22,741 18.33% 
    

נוספים  21%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 VoL LyS eyle  
oo Larr  uuL 

שותפות 
   זרה

7,269 11.11% 
    

נוספים  21%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 Ve eacoSy SoSeoo ao 
uarermy uS 

שותפות 
   זרה

27,112 11.11% 
    

נוספים  13.23%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 hh  yemMeSyy 
oo Larr  uS 

שותפות 
   זרה

37,233 14.49% 
    

נוספים  22.8%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 121  e   oo Larr  
uuL 

שותפות 
   זרה

31,142 7.11% 
    

נוספים  13.1%החברה מחזיקה 
באמצעות תיקי ההשקעה של 
 פוליסות תלויות תשואה )*(

 
 )*( החזקות החברה באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות תלויות תשואה מטופלות כהשקעות פיננסיות.            
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 (12)תקנה  בת ובחברות כלולות מהותיות בתקופת הדוח-בהשקעות בחברותשינויים  .3
  

 באלפי ש"ח שם החברה מהות השינוי תאריך השינוי

 4,112 אורות סוכנות לביטוח בע"מ דיבידנד 2116מאי 

הלוואות  2116במהלך שנת 
 8,143 מנורה נכסים והשקעות בע"מ בעלים שנפרעו

הלוואות  2116במהלך שנת 
 hh to eSo  y aLyreae , uS 4,298 שניתנובעלים 

הלוואות  2116במהלך שנת 
 hh SeSeama eearr So amay   y aLyreae , uS 2,684 בעלים שניתנו

הלוואות  2116במהלך שנת 
 rLSSye reSyye, uS 1,628 בעלים שנפרעו

 uerLceSm ee he  y   yr, uS 4,311 החזר השקעה 2116ינואר 

 eae ooL eor SoSeoo ao uuL 4,922  החזר השקעה 2116אוגוסט 

 amMooSL n V oo Larr   .e.S.  17,942  החזר השקעה 2116דצמבר 
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 (13והכנסות מהן )תקנה  מהותיות כלולות חברותהכנסות של חברות בת ו .4

 (באלפי ש"ח)

 שם החברה
רווח נקי 
)הפסד( 
 לתקופה

רווח )הפסד( כולל 
 אחר לתקופה

רווח כולל 
 לתקופה

דיבידנד עד 
 תאריך הדוח

ריבית שנתקבלה 
 עבור שנת הדיווח

מנורה נכסים והשקעות 
 3,912 - 72,226 61,872 11,681 בע"מ

אורות סוכנות לביטוח 
 - 4,112 2,614 - 2,614 ( בע"מ2112חיים )

hh to eSo  y aLyreae , 
uS (278) - (278) - - 

hh SeSeama eearr 
So amay   y aLyreae , uS (338) - (338) - - 

rLSSye reSyye, uS 1,172 - 1,172 1,178 1,813 

uerLceSm ee he  y 
  yr, uS (99) - (99) 4,261 - 

 eae qoLSre  rJLeSy 
oo Larr  uuL (14,443) - (14,443) - - 

VoL LyS eyle  oo Larr  
uuL 622 - 622 - - 

Ve eacoSy SoSeoo ao 
uarermy uS (7,261) - (7,261) - - 

hh  yemMeSyy oo Larr  
uS 6,768 - 6,768 - - 

121  e   oo Larr  uuL 2,249 - 2,249 - - 
 amMooSL n V oo Larr  

 .e.S.  2,227 - 2,227 - - 

 a hyroSe  yScer 
oo Larr  r.e.S. . (281) - (281) - - 

uerLceSm ee  LeLcr 
na ee uuL 1,212 - 1,212 - - 

 eae 211 S eie CSa y 
uuL 283 - 283 - - 

 eae ooL eor SoSeoo ao 
uuL 3,411 - 3,411 - - 

hh uyrcamm  uuL (12) - (12) - - 

hhe SSo ySeay  V.n. 123 - 123 184 232 

hamMy  or  ye    eeey 
uLrL an, uuL 618 - 618 - - 

hhe SSo ySeay    e me 
oeeS yc V.n. (131) - (131) 22 934 
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אם מתן  רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי, .2
 (14הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד )תקנה 

 

 
 סכום בש"ח

 
 סכום בש"ח

מספר 
 הלווים

 126,428  21,111  עד -  מ

 2,293  111,111  עד 21,111  מ

 422  221,111  עד 111,111  מ

 22  211,111  עד 221,111  מ

 16  721,111  עד 211,111  מ

 9  1,111,111  עד 721,111  מ

 12  1,211,111  עד 1,111,111  מ

 2  2,111,111  עד 1,211,111  מ

 1  3,111,111  עד 2,111,111  מ

 14  9,111,111  עד 3,111,111  מ

 1  11,111,111  עד 9,111,111  מ

 7  12,111,111  עד 11,111,111  מ

 27  41,111,111  עד 12,111,111  מ

 14  71,111,111  עד 41,111,111  מ

 14  121,111,111  עד 71,111,111  מ

 1  999,999,999  עד 121,111,111  מ

 סה"כ
   

 129,322 

      

 (( א)21 תקנה) בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים .6
 

"(, בהתאם להנחיות הממונה על שוק התגמול תכניתלפרטים בדבר תכנית התגמול בחברה )להלן: "
, כי לגבי נושאי משרה בחברה המכהנים יצויןהכספיים.  לדוחות 37 באורההון ביטוח וחסכון, ראה 

, "(נושאי משרה משותפים)" חברה האם של החברההגם כנושאי משרה במנורה מבטחים החזקות, 
וכן  2116 אוגוסטב 11 ביום החזקות מבטחים מנורה ידי על אומצה אשר התגמול יניותמדחלה 

 -" והתגמול מדיניותתכנית המענקים שאושרה בחברה בהתאם להנחיות הממונה כאמור )להלן: "
 ", בהתאמה(.החזקותמבטחים  מנורה"
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  :1)באלפי ש"ח( 2116שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  כפי 2116להלן פרוט התגמולים ששולמו לנושאי משרה בכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה בשנת 
   תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים*  פרטי מקבל התגמולים

 שם

 

 שיעור החזקה בהון התאגיד היקף משרה תפקיד

 

 אחר עמלה דמי ייעוץ דמי ניהול  2מענק שכר**

 

 אחר דמי שכירות ריבית

 

 סה"כ

 2,267          2,267 (1) מלאה דירקטור (1) גריפל ערן

 3,212         642 2,273 2.72% מלאה יו"ר דירקטוריון (2) ארי קלמן

 4,231       2,611  1,132 782 אין מלאה מנכ"ל (3מוטי רוזן )

 2,238    211     474 1,264 אין מלאה משנה למנכ"ל (4יוני טל )

 1,872           246 1,329  אין מלאה משנה למנכ"ל  (2רון גריסרו )

 .העניין לפי"מ, מע/או ו שכר מס כוללים אינם"ל הנ הסכומים. סכומי התגמול במונחי עלות לתאגיד* 

מעביד(, -(, הפרשות סוציאליות )לרבות הפרשות בשל סיום יחסי עובד13רכיב השכר המפורט לעיל כולל את הרכיבים הבאים )לפי המקרה והעניין(: שכר חודשי ברוטו צמוד למדד )כולל משכורת ** 
 ח ונייד וכן ימי חופשה, מחלה והבראה.קרן השתלמות ואי כושר עבודה כמקובל, רכב, החזר הוצאות שונות ובכלל זה הוצאות אש"ל, טלפון ניי

, קבוצה, מבעלות השליטה בגריפלהינו בן זוגה של ה"ה טלי  גריפל מר. 2114 בדצמבר 1 מיום החל החברה האם מנורה מבטחים החזקות,כיו"ר דירקטוריון כדירקטור בחברה וגריפל מכהן  מר (1)
 ן"נדל מבטחים ומנורה מ"בע פיננסים מבטחים מנורה – הבאות בחברות וכדירקטור מ"בע וגמל פנסיה מבטחים מנורה דירקטוריון"ר כיו גריפל מרממניות החברה. בנוסף, מכהן  31.93% -המחזיקה ב

של שנים. הסכם ההעסקה אושר בידי האסיפה הכללית  3, למשך 2114בדצמבר  1הינו בתוקף מיום  אשרלהסכם העסקה  בהתאם מנורה מבטחים החזקות ידי על משולם גריפל מר של שכרו. מ"בע
, בהתאמה. תנאי העסקתו של מר גריפל הינם 2114בנובמבר  26 -ו 23מימים החברה האם, , לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון 2112, בינואר 4ביום מנורה מבטחים החזקות 

  כדירקטור במספר חברות בקבוצה, והוא איננו מקבל גמול נוסף בגין כהונתו בתפקידים אלה. כאמורמכהן  גריפל מר. האם והחברה דיניות התגמול של החברהבהתאם למ

                                                 
 מועד)" 2116באוקטובר  12ביום  .דוחות הכספייםל 37 רבבאו המתוארת, החברה של התגמול מדיניות עם אחד בקנה עולים בטבלה להלן המפורטים התגמול רכיביאחרת,  במפורש צוין אם אלא 1

 כיהיתר,  בין, נקבע בו ,"(התגמול חוק: "להלן) 2116-ו"התשע(, חריג תגמול בשל מס לצרכי הוצאה התרת-ואי מיוחד אישור) פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי תגמול חוקלתוקף  "( נכנסהתחילה
 לתנאי באשר, בעקיפין או במישרין, כאמור בתאגיד, עובד או בכירה משרה נושא עם"( פיננסי תאגיד"להלן: ) פיננסי גוף של שליטה תאגיד של או, התגמול בחוק כהגדרתו פיננסי גוף של התקשרות

 ההוצאה שבין היחס כאשר תאושר כאמור ההתקשרות וכי ,מיוחדים אישורים טעונה, בשנה ח"ש מיליון 2.2 על לעלות צפויה בשלו החזויה שההוצאה תגמול מתן הכוללת, העסקתו או כהונתו
 למועד שקדמה בשנה, שלו בפועל המעסיק הוא הפיננסי שהגוף קבלן עובד לרבות, התאגיד לעובד הפיננסי התאגיד ששילם ביותר הנמוך התגמול בשל ההוצאה לבין, התגמול בשל החזויה

, חוק התגמול חל במקביל בהתאם. תגמולה חוקנושאי המשרה הבכירה בה הוראות עובדיה לרבות תאגיד פיננסי כהגדרתו בחוק התגמול, חלות עליה ועל  החברה בהיות. 32 -מ קטן, ההתקשרות
 זה ובכללכפי שתהיה מעת לעת(,  המענקים כניתות התגמול למדיניות)בהתאם  הכולל התגמול שסך וככל אם כיבמסגרת מדיניות התגמול,  הובהרכן  .החברה שלובכפיפה אחת עם מדיניות התגמול 

"(. לעניין מנגנון הקטימה)להלן: " שקיימים וככל אם, תחילה משתנהו/או  עודף"קטימה" של מרכיבי תגמול  מנגנון יופעל, שבחוק התגמול הקוגנטיות המגבלות על יעלהבהתאם להסכמים קיימים, 
יצוין, כי עובר לכניסת חוק התגמול לתוקף, ביצעה הקבוצה בדיקה לגבי התחייבויותיה בגין  שלא ניתן לאשרן כדין בהתאם להוראות חוק התגמול.מגבלות ותקרות תגמול  -" קוגנטיותזה, "מגבלות 

 הסכמי ההעסקה קיימים שבתוקף, ובהתאם הפרישה, ככל שהדבר נדרש.
 על מבוסס בקבוצה המשרה מנושאי חלק של המענק. ספייםלדוחות הכ 37, ראה באור בנות ובחברות בחברה התגמול מדיניות במסגרתלפרטים בדבר עקרונות חישוב מענקים לנושאי משרה,  2

, המענק סכום של ואומדן הערכה מבצעת החברה ,הדוחאישור  למועד בסמוך, לפיכך. הדוח אישור למועד נכון במלואם ידועים אינם מטבע הדברים, אשרהשוואתיים למתחרים בענף,  נתונים
, הסופיים המענקים לחישוב הרלוונטייםההשוואתיים  הנתוניםלכשיתבררו . הדיווח שנתבגין  המענק על חשבון כמקדמה המשרה לנושאי משולם מוסמכים,ה האורגנים ידי על המאושר, זה ואומדן
 .משרה נושאיאותם  מול אל ,נדרשכל הכ התחשבנות בצעתו, המענק סכומי את סופי באופן חשבת החברה
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 מאוגוסט החל שנים 12 של לתקופה הינו שבתוקף עימו ההעסקה הסכם. תאגידים נוספים בקבוצהוחבר דירקטוריון בו החברה דירקטוריון"ר וכיומנורה מבטחים החזקות "ל כמנכ מכהן קלמן מר (2)
 הסכם בדבר נוספים לפרטים. מנורה מבטחים החזקות בידי משולם קלמן מר של שכרו. חידושו אי על מהצדדים מי הודיע כ"אא, פעם בכל לשנה ההסכם יחודש, האמור המועד לאחר. 2113

 יובא לא עוד כל וזאתהתגמול,  בחוק הקבועות למגבלות כפוף, כאמור הכהונה לתנאי זכאי יהא מר קלמן כי, יצוין. הכספיים לדוחות 37 באור ראה ,לרבות לעניין סטיות ממדיניות התגמול ההעסקה
 בנסיבות, שיחרוג יכולשבתוקף  עימו הקיים ההעסקה שהסכםלאור העובדה  כי, ר קלמןלמ הודעה נשלחהלאמור,  בהמשך. התגמול חוק להוראות ובכפוף בהתאם לאישור ההסכם תנאי עדכון

 התגמול חוק כניסת, החל ממועד לו המשתלם שהתגמול כך"קטימה" ה מנגנון, כאמור בנסיבות, יופעל)א( לחוק התגמול, 2האפקטיבית של התגמול הכולל הקבועה בסעיף  מהתקרה, מסוימות
ההתחייבויות מכוח הסכם  תלבדיק בהמשךשל מכתב הקטימה הנ"ל הינה בגין גמול לו זכאי מר קלמן בתוקף מיום התחילה של חוק התגמול ואילך.  תחולתו, לא יעלה על התקרה האמורה. לתוקף

 פרישה בעת זכויות בגין בעיקרעד האמור, לו עובר למואלפי ש"ח, בגין זכויות מוקנות שנצברו  2,112 של כולל סךעובר למועד התחילה,  ,מנורה החזקות הפרישהההעסקה שבתוקף עם מר קלמן, 
מנורה אשר הומרו במהלך השנים למניות  ,ביטוחמבטחים ממניות מנורה  4%תכנית מניות שעיקרה הקצאה של למר קלמן במקביל ובנוסף להסכם ההעסקה, אושרה  .תחרות אי בגין לרבות

, באמצעות נאמן, מנורה מבטחים החזקותמניות  1,719,134 -ת בהתאם לתכנית כאמור. נכון למועד זה מחזיק מר קלמן ב, הבשילו מלוא המניו2113. יצוין, כי בחודש אוגוסט מבטחים החזקות
  מהונה המונפק והנפרע של החברה. 2.72%המהוות 

, לא יוכל מבטח 2117החל מחודש ינואר  הם, לפיהממונה על שוק ההוןי ת חוזרו. על רקע כניסתו לתוקף של חוק התגמול וכן לאור הוראהחברהכמנכ"ל  ,2111אוקטובר  חודשמ החל ,רוזן מכהן מר (3)
, התקשרות בהסכם עבודה אישי עם מנורה מבטחים ביטוח, ועדת הביקורת ודירקטוריון 2116להתקשר עם חברת ניהול בבעלות נושא משרה בו, אלא בהסכם העסקה ישיר, אישרו, בחודש נובמבר 

, ובתוקף מהמועד הקובע על פי חוק התגמול ואילך, "(הניהול הסכם)להלן: " שהיה קיים עד אותו מועדבאמצעות חברה בשליטתו זאת חלף הסכם ניהול  ,"(הסכם ההעסקה החדש"להלן: ) מר רוזן
חשבון" עם חברת  גמרביצוע "תוך החברה, ו כאשר תנאי הסכם ההעסקה החדש דומים בעיקרם לתנאי הסכם הניהול, תוך החלת המגבלות הקבועות בחוק התגמול, ובהתאם למדיניות התגמול של

אלפי ש"ח, בגין זכויות מוקנות שנצברו לו עובר למועד האמור, בעיקר בגין  2,722סך כולל של להתחייבויות מכוח הסכם הניהול ב, עובר למועד התחילה, וביצוע הפרשות פי הסכם הניהול-הניהול על
, חל הסכם הניהול עד למועד הקובע, ומיום זה ואילך חל הסכם ההעסקה החדש. בהסכם הניהול נקבע כי התמורה בגין שירותי 2116, בשנת זכויות בעת פרישה לרבות בגין אי תחרות. בהתאם

חודש הבסיס" הוא המדד הידוע לחודשים בשנה( כתמורה הכוללת זכויות סוציאליות. התשלום החודשי צמוד למדד )כאשר "מדד  12אלפי ש"ח לחודש ) 222 -הינה בסך של כ מר רוזןהניהול של 
משכורות  11של  שנתימטרה  למענקרוזן )באמצעות חברת הניהול(  מרזכאי זכאי לתנאים נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו. כמו כן, בהתאם להסכם הניהול  מר רוזן(. 2111ספטמבר 
(. יצוין, כי בהתאם 31%) דירקטוריון והערכת( 71%. חישוב המענק למר רוזן מבוסס על עמידה ביעדי החברה )( ביעדים, בהתאם למדיניות התגמול המאושרת111%עבור עמידה מדויקת ) חודשיות

הינו לתקופה בלתי קצובה כאשר הפסקת  ההעסקה החדשם כמפורט בטבלה. הסכם מועד התחילה בסכול עדלגבי התקופה ש 2116, זכאי מר רוזן למענק שנתי בגין שנת יולתכנית התגמול החלה על
שלא לעסוק  רוזן מרחודשים )למעט בהתקיים נסיבות פוטרות( תוך התחייבות של  12חודשים ותקופת הסתגלות )החופפת להודעה המוקדמת( של  6ההתקשרות כפופה להודעה מוקדמת של 

, ובתמורה ליתר התחייבויותיו עפ"י ההסכם, תשלם לו החברה משכורת חודשית )ברוטו( מר רוזן כמנכ"ל מנורה מבטחים ביטוחהסכם. בתמורה לעבודתו של בתקופה זו ב"עיסוק נוגד" כהגדרתו ב
ן ותתעדכן אחת לחודש בהתאם לשינוי במדד, יהיה זכאי לשתים עשרה משכורות בשנה. המשכורת החודשית תהיה צמודה למדד המחירים לצרכמר רוזן "(. המשכורת החודשיתש"ח )" 191,224של 

ימי חופשה  24 -להפרשות סוציאליות )לרבות קרן השתלמות ואי כושר עבודה( כמקובל, רכב, טלפון ומחשב, וכן למר רוזן . בנוסף, זכאי 2116באפריל,  12כאשר "מדד הבסיס" הוא המדד הידוע ביום 
ימי הבראה בשנה ולהחזר הוצאות ותשלומים שונים  2 -ימי מחלה בשנה אשר אינם ניתנים להמרה בתשלום, ל 31 -לותהיה מוגבלת לשנתיים, בשנה, כאשר זכות הצבירה או הפדיון לימי חופשה 

 .כמקובל( שנה של)לתקופה  חרותת-אילהתחייב לסודיות )לזמן בלתי מוגבל( ו רוזן מר כמקובל למנהל במעמדו.

 מר של שכרו. קצובהבלתי  לתקופה 2112 מאי מחודש בתוקף הינו עמו ההעסקה הסכם. חברהב השקעות אגף ומנהל ל"למנכ ומשנה טחים החזקותבמנורה מב ראשי השקעות כמנהל מכהן טל מר (4)
( ביעדים, 111%עבור עמידה מדויקת ) משכורות חודשיות 6של  שנתימטרה  למענק, לעיל בטבלה כמפורט לשכר מעבר, טל מר זכאי ההעסקה הסכם פי על. מנורה מבטחים החזקות בידי משולם טל

 טל מר זכאי( פוטרות בנסיבות שלא) פיטורים של במקרה. 2116שנים, החל משנת  2מיליון ש"ח לתקופה של  1, זכאי מר טל למענק שימור בסך של בנוסף. בהתאם למדיניות התגמול המאושרת
, את המענק 2117 מרסיהם בחודש תובישיבוהדירקטוריון  התגמול ועדת, אישרו ובהתאם, בחברה התגמול מדיניות על כאמור מבוסס 2116 שנת בגין המענק .םחודשי 2תקופת הסתגלות של ל

 .החברה של המאושרת התגמול מדיניות את תואמים טל מר של התגמול תנאי כי, יצויןכמו כן, המפורט לעיל. 

 הסכם פי על. החברה בידי משולם גריסרו מר של שכרו. קצובהבלתי  לתקופה 2114 מאי מחודש בתוקף הינו עמו ההעסקה הסכם. חברהב מערכות מידע אגף ומנהל ל"למנכ משנהכ מכהן גריסרו מר (2)
 זכאיבנוסף, ( ביעדים, בהתאם למדיניות התגמול המאושרת. 111%משכורות חודשיות עבור עמידה מדויקת ) 8 של שנתי מטרה למענק, לעיל בטבלה כמפורט לשכר מעבר, גריסרו מר זכאי ההעסקה

את המענק  2117 מרסיהם בחודש תובישיבוהדירקטוריון  התגמול ועדת, אישרו ובהתאם, בחברה התגמול מדיניות על כאמור מבוסס 2116 שנת בגין המענק .ודעה מוקדמתה חודשי 3 -ל גריסרו מר
 .החברה של המאושרת התגמול מדיניות את תואמים גריסרו מר של התגמול תנאי כי, יצויןהמפורט לעיל. כמו כן, 

 
 גמול דירקטורים

 אלפי 612 -כ של סך על 2116 בשנת עמד ,(לעילכמפורט  העסקה הסכם נחתם םמיע, ולמר גריפל קלמן מרל למעט) בחברה הדירקטורים כל שקיבלו הנלוות וההוצאות הגמול סך, לעיל לאמור בנוסף
 "ח.ש
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 א(21בעל השליטה בתאגיד )תקנה  .7

הינה חברה החזקות מבטחים . מנורה החזקותמבטחים  מנורה הינה בחברה השליטה בעלת
במנורה מבטחים  השליטה בעלי ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 המוחזקים ,זרים תאגידיםניידן אסטבלישמנט, ו פלמס אסטבלישמנט הינםבחברה ו החזקות
 61.86%של  בשיעור ביחדוהמחזיקים בהתאמה,  ,גורביץ וניבה גריפל טלי"ה ה עבור בנאמנות
 ."(בתאגיד השליטה/י בעל)להלן: " החברה ממניות

 (22עסקאות עם בעל שליטה )תקנה  .8

( 4)271המנויות בסעיף או שלבעל השליטה יש בהם עניין אישי, עם בעל שליטה לפירוט עסקאות 
 לדוחות הכספיים. 37לחוק החברות ועסקאות אחרות, ראה באור 

בחברה ו בתאגידבכירה ונושאי משרה עניין  יבעל ל ידימניות וני"ע המוחזקים ע .9
  (24* )תקנה מהותית מוחזקת

 

 עניין בעל
 /ז.ת' מס

 חברה' מס

 נייר' מס
 ערך

 בבורסה

 ח"ש 1 מניות
 למרס 31 ליום

2117 

 הון שטר
 ניתן צמית

 להמרה
 למניות

 בהצבעה % בהון %
 בהון%

 בדילול
 מלא

 בהצבעה%
 מלא בדילול

 מנורה
 מבטחים
 החזקות

 מ"בע

 111% 111% 111% 111% אין 231,869,239 אין 221117469

 

 .2117 ,במרס 31ום *למיטב ידיעת החברה נכון לי

  א(24הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים של התאגיד )תקנה  .11

 14, ראה באור 2116בדצמבר  31ליום בדבר הונה הרשום והמונפק של החברה, נכון  לפרטים
 .לדוחות הכספיים

, למעט הנפקת הון ראשוני מורכב למנורה מבטחים החזקות לחברה אין ניירות ערך המירים
החברה(, אשר בהתקיים נסיבות שקבע המפקח לעניין זה, יכול שיומרו להון )חברה האם של 

 .מניות

 ב(24בעלי המניות של התאגיד )תקנה  מרשם .11

 9 , כמפורט בסעיף החזקות מבטחיםמלוא הונה המונפק והנפרע של החברה מוחזק על ידי מנורה 
 .לעיל

  א(22מען רשום )תקנה  .12

 .6281718, אביב-תל, 112 אלנבי רחובהמען הרשום של התאגיד: 

 mokedsherut@menora.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 .7117811-13 מספר טלפון:

 .7117633-13מספר פקס: 

mailto:mokedsherut@menora.co.il
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 (26הדירקטורים של התאגיד )תקנה  .13
 

 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 ונתינות

 

מען להמצאת 
 דיןת כתבי בי

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(.

תאגיד, חברת בת, עובד 
חברה קשורה או של 

התפקיד או  - בעל ענין
 התפקידים שהוא ממלא 

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור 

עיקרי  ועיסוק השכלה
השנים  2במשך 
 האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
מקצועית 
)לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2(3)3) 

בעל מומחיות דח"צ 
מוכחת ומובהקת 
בתחום הביטוח 
כאמור בתקנה 

 4()א(2)2

 ר"יו, קלמן ארי מר
,דירקטוריון  

 21898211. ז.ת
21.11.1921 
 ישראלית

 תל, 112 אלנבי
 .אביב

-- 
 

 מבטחים מנורה ל"מנכ, כן
 החברה, בע"מ החזקות

 . החברה של האם

16.11.2111 .
 ר"ליו מונה

 הדירקטוריון
 ביום

17.11.2111. 

 מכהן. תיכונית על השכלה
 מנורה דירקטוריון ר"כיו

, מ"בע פיננסים מבטחים
 הון גיוס מבטחים מנורה

 מבטחים ומנורה, מ"בע
 וכדירקטור מ"בע ן"נדל

 פנסיה מבטחים במנורה
 נכסים ובמנורה מ"בע וגמל

, כן כמו. מ"בע והשקעות
 בחברת כדירקטור מכהן

 .מ"בע ישראל אן.אר.אי

 של אביו, כן
 מיכאל ה"ה

 מנהל, קלמן
 .אלמנטרי אגף

 בעל
 מומחיות

 חשבונאית
 .ופיננסית

--- 

 ,שלמה מילואמר 
 17229669ת.ז. 

29.18.1942 
 ישראלית

 

, 14צמרות 
 הרצליה.

 ועדת ביקורת
איננו דירקטור 
חיצוני או בלתי 

 תלוי.

 תעשיה בהנדסת MBA .26.16.1992 .לא
 מכהן. מהטכניון וניהול

וכן  בחברה כדירקטור
 מנורהבחברת  דירקטורכ

 משמש. החזקות מבטחים
קבוצת  ל"כמנכ

TailWind. 

 בעל .לא
 מומחיות

 חשבונאית
 .ופיננסית

--- 

                                                 
 .2117-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ז 3
 .2117-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ז 4



 

 16 - ד

 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 ונתינות

 

מען להמצאת 
 דיןת כתבי בי

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(.

תאגיד, חברת בת, עובד 
חברה קשורה או של 

התפקיד או  - בעל ענין
 התפקידים שהוא ממלא 

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור 

עיקרי  ועיסוק השכלה
השנים  2במשך 
 האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
מקצועית 
)לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2(3)3) 

בעל מומחיות דח"צ 
מוכחת ומובהקת 
בתחום הביטוח 
כאמור בתקנה 

 4()א(2)2

 ,גריפל ערן מר
 128447137. ז.ת

21.11.1963 
 ישראלית

 תל ,112אלנבי 
 .אביב

 במדעי ראשון תואר .29.18.2112 .כן ---
 ובמשפטים המדינה

 .אביב-תל מאוניברסיטת
 בחברה כדירקטור מכהן
 דירקטוריון ר"כיו וכן

 החזקות מבטחים מנורה
 מבטחים מנורה ר"וכיו

 וכן, מ"בע וגמל פנסיה
 בחברות כדירקטור מכהן

בנות נוספות בקבוצה. 
 מנורה ל"כמנכ כיהןבעבר 

 מ."בע ן"נדל מבטחים

 של זוגה בן ,כן
 גריפל טלי ה"ה
 בסעיף מפורטכ)
7 לעיל). 

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית.

--- 



 

 17 - ד

 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 ונתינות

 

מען להמצאת 
 דיןת כתבי בי

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(.

תאגיד, חברת בת, עובד 
חברה קשורה או של 

התפקיד או  - בעל ענין
 התפקידים שהוא ממלא 

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור 

עיקרי  ועיסוק השכלה
השנים  2במשך 
 האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
מקצועית 
)לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2(3)3) 

בעל מומחיות דח"צ 
מוכחת ומובהקת 
בתחום הביטוח 
כאמור בתקנה 

 4()א(2)2

 ,אורלי ירקוניגב' 
 123664292ת.ז. 

18.11.1926 
 ישראלית

-, תל2דב הוז 
 .אביב

לימודי תעודה באקטואריה  .11.12.2119 .לא .ועדת מאזן
באוניברסיטת חיפה, 

 .(M.Scלימודי תואר שני )
בחקר ביצועים בביה"ס 
למתמטיקה באוניברסיטת 

 .(B.Sc)ת"א, תואר ראשון 
במתמטיקה 

מהאוניברסיטה העברית 
ם. מכהנת כדירקטורית -בי

כדירקטורית בלתי בחברה ו
במנורה מבטחים תלויה 
מכהנת בע"מ. וכן,  החזקות

חיצונית  כדירקטורית
בעבר, . מ"בע שק פלסטוב

כדירקטורית בלתי  כיהנה
אמות השקעות תלויה ב

  וכדח"צית  בע"מ
 מ,ביוקנסל בע"ב

 בפנינסולהכדירקטורית 
וכדח"צית  מ"בע פיננסים

וכן מ"בע טמדא מעיינותב
 איי.די.איי ישיר לית"כמנכ
 ביטוח)" לביטוח חברה
 ל"למנכ משנה, וכ"(ישיר
 כללי ביטוח תחום וראש

 .מגדל בקבוצת ובריאות

בעלת  .לא
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית.

--- 



 

 18 - ד

 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 ונתינות

 

מען להמצאת 
 דיןת כתבי בי

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(.

תאגיד, חברת בת, עובד 
חברה קשורה או של 

התפקיד או  - בעל ענין
 התפקידים שהוא ממלא 

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור 

עיקרי  ועיסוק השכלה
השנים  2במשך 
 האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
מקצועית 
)לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2(3)3) 

בעל מומחיות דח"צ 
מוכחת ומובהקת 
בתחום הביטוח 
כאמור בתקנה 

 4()א(2)2

 ,אהרון חיים מר
 169716127. ז.ת

16.11.1943 
 ישראלית

, 18 יוחאי בר
 .לציון ראשון

 חבר
 ביקורת ועדת

 (.ר"יו)
 דירקטור
 .חיצוני

 13.11.2111 .לא
 לכהונה מונה)

 צ"כדח שניה
 ביום

13.11.2114.) 

 ראשון תואר, ד"עו
, (LL.B) במשפטים

 מכהן. האוניברסיטה
 בחברה חיצוני כדירקטור
 מבטחים ובמנורה
 העברית, החזקות

 משרד בעל. בירושלים
 משמש; דין לעריכת פרטי

 המועדון כבוד כנשיא
 תל מסחרי התעשייתי

 לשכת כבוד ר"יו; אביב
 אמריקה ישראל המסחר
 הנהלת ר"יו; הלטינית

 לשכות של הגג ארגון
; לאומיות-הדו המסחר
 קולומביה של כבוד קונסול
 האזרחי הנספח; בישראל

; בישראל ילה'צ בשגרירות
 קשת ידידי בחוג חבר

 פרס ועדת חבר; איילון
 מועצת וחבר; ת"אמ

 של הפנים" של המנהלים
, (צ"חל" )ישראל

 עושרד בחברת וכדירקטור
 דירקטור מ"בע טבעי גז

 בלטין מניות ובעל
 וכדירקטור מ"בע קונקשיון
 מ"בע משה פיתוח בחברת
 כדירקטור שימש ,בעבר

 וחבר האווירית בתעשייה
 .דירקטוריון ועדות

 כשירות בעל .לא
 .מקצועית

--- 



 

 19 - ד

 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 ונתינות

 

מען להמצאת 
 דיןת כתבי בי

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(.

תאגיד, חברת בת, עובד 
חברה קשורה או של 

התפקיד או  - בעל ענין
 התפקידים שהוא ממלא 

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור 

עיקרי  ועיסוק השכלה
השנים  2במשך 
 האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
מקצועית 
)לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2(3)3) 

בעל מומחיות דח"צ 
מוכחת ומובהקת 
בתחום הביטוח 
כאמור בתקנה 

 4()א(2)2

( חזי) יחזקאל מר
 ,צאיג

 126299996. ז.ת
28.19.1961 
 ישראלית

 העם שדרות
, 28 הצרפתי

 .גן רמת

 ועדת חבר
 וועדת ביקורת
 בנוסף. מאזן
 בוועדת חבר

 שאינן השקעות
 תשואה תלויות

 "(.נוסטרו)"
 דירקטור
 .חיצוני

 

. 24.16.2113 .לא
 לכהונה מונה)

 צ"כדח שניה
 ביום

24.16.2116.) 

 ראשון תואר, מוסמך ח"רו
 וחשבונאות בכלכלה

 גוריון בן מאוניברסיטת
 כדירקטור מכהן. והנגב
 בחברה, בחברה חיצוני
 מבטחים מנורה - האם

 מבטחים ובמנורה החזקות
, כן כמו. מ"בע וגמל פנסיה
 רשות הנהלת ר"כיו מכהן
וכיו"ר חברת  הירקון נחל

 כיהן, בעבר .דואר ישראל
 תלוי בלתי כדירקטור
 ר"יו כסגן ,דורי.א בקבוצת

 בחברה הדירקטוריון
 העתיקה יפו לפיתוח
 השקעות מרכז וכמנהל
 המסחר התעשייה במשרד

 .והתעסוקה

 בעל .לא
 מומחיות

 חשבונאית
 .ופיננסית

 .כן



 

 21 - ד

 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 ונתינות

 

מען להמצאת 
 דיןת כתבי בי

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(.

תאגיד, חברת בת, עובד 
חברה קשורה או של 

התפקיד או  - בעל ענין
 התפקידים שהוא ממלא 

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור 

עיקרי  ועיסוק השכלה
השנים  2במשך 
 האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
מקצועית 
)לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2(3)3) 

בעל מומחיות דח"צ 
מוכחת ומובהקת 
בתחום הביטוח 
כאמור בתקנה 

 4()א(2)2

 גב' יוכבד )יוכי(
 ,דביר
 21283178 ת.ז.

27.17.1922 
 ישראלית

 
 

 ,12אמירים 
 תל אביב.

 ועדתחברה בו
ועדת ו ביקורת

 .מאזן )יו"ר(

 

תואר ראשון בכלכלה  .11.14.2112 לא.
וסטטיסטיקה 

מאוניברסיטת חיפה. 
לימודים מלאים לתואר 

חקר  - שני בסטטיסטיקה
ביצועים מהאוניברסיטה 
העברית, ללא עמידה 
בבחינת התזה המזכה 

עצמו. מכהנת  בתואר
כדירקטורית חיצונית 
בחברה, כדירקטורית 
חיצונית בשומרה חברה 
לביטוח בע"מ 
וכדירקטורית באלרוב 
נדל"ן, נייס מערכות 
ואנדימד. בעבר כיהנה 
כדירקטורית בויזה כ.א.ל 

 ובפסגות ביטוח.

 תבעל לא.
מומחיות 

חשבונאית 
 .ופיננסית

 כן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 - ד

 :הדוח תקופת במהלך הסתיימה כהונתם שתקופת דירקטורים

  רובינק אלה' גב
 118189311 :ז.ת

 .יתדירקטור: בחברה תפקידה
 .11.16.2112כהונה:  תחילת
 .17.17.2116כהונה:  סיום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  א(26נושאי משרה בכירה של התאגיד )תקנה  .14
 

 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 

של  קשורה בחברה או התפקיד שהוא ממלא בחברה; בחברה בת
 החברה או בבעל ענין בה

בעל עניין בחברה  התאריך בו החל כהונתו
 )כן/לא(; 

בן משפחה של נושא 
משרה בכירה אחר 
או של בעל עניין 

 )כן/לא(. בחברה

 השנים האחרונות 2 -עיקרי ב עיסוקו השכלה
 

 , מוטי רוזןמר 
 124664271ת.ז. 

26.11.1926 

 מנהל כללי. 
, מ"בע וגמל פנסיה מבטחים מנורהב כדירקטור מכהן ,כן כמו

 מבטחים גיוס הון בע"מ מנורה, מ"בע פיננסים מבטחים מנורה
 חברות אחרות בקבוצה.וב

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת  .לא .17.11.2111
  תל אביב.

 

 ,שי קומפלמר 
 129696443ת.ז. 

28.17.1962 

 . ל"למנכ משנה
ומנהל  החזקותמבטחים  במנורה כספים כמנהל מכהן ,כן כמו

במנורה מבטחים נדל"ן  כדירקטורכן ו ,הקבוצתימערך הסיכונים 
בע"מ, מנורה מבטחים פיננסים בע"מ, מנורה מבטחים גיוס הון 
בע"מ, אמפא קפיטל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ 

  .בקבוצה אחרות בחברותו

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה  רו"ח מוסמך. .לא .11.12.2116
מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בכלכלה 

  .העברית מהאוניברסיטה

 ,יוני טלמר 
 23343331ת.ז. 

18.16.1922 

מנהל כמכהן  ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות. כמו כן
מנורה וכדירקטור ב, שקעות ראשי במנורה מבטחים החזקותה

פיננסים בע"מ, אמפא  מבטחים נדל"ן בע"מ, מנורה מבטחים
בעבר כיהן כדירקטור  חברות אחרות בקבוצה.קפיטל בע"מ ו

 בשומרה חברה לביטוח בע"מ.

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת  .לא .11.14.2111
בר אילן, תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר 

 .אילן
 

 , משה מורגנשטרןמר 
 134269222ת.ז. 

21.11.1977 

מכהן כדירקטור  ,למנכ"ל, מנהל אגף ביטוח חיים. כמו כןמשנה 
מנורה מבטחים הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ ב
 חברות אחרות בקבוצה.וב

תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז האקדמי בוגר  .לא .11.11.2111
 רופין.
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 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 

של  קשורה בחברה או התפקיד שהוא ממלא בחברה; בחברה בת
 החברה או בבעל ענין בה

בעל עניין בחברה  התאריך בו החל כהונתו
 )כן/לא(; 

בן משפחה של נושא 
משרה בכירה אחר 
או של בעל עניין 

 )כן/לא(. בחברה

 השנים האחרונות 2 -עיקרי ב עיסוקו השכלה
 

 ,רון גריסרו מר
 129116971ת.ז 

22.12.1972  

 ,בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה  .לא 12.18.2114 מערכות מידע.משנה למנכ"ל, מנהל אגף 

 (B.sc   ( מאוניברסיטת ת"א, בוגר תואר שני
(M.B.A ).במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו 

 מכהן כמשנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע.
סמנכ"ל מערכות מידע בחברת כאל כ שימשבעבר, 

  .בחברת פרטנרמנהל אגף פיתוח מערכות מידע וכ

 , הדס מרגליתגב' 
 129797184ת.ז. 

31.16.1962 

 סמנכ"ל בכירה, מנהלת אגף משאבי אנוש. 
 מכהנת כדירקטורית בחברות אחרות בקבוצה. ,כמו כן

תואר ראשון במדעי הרוח מהאוניברסיטה  .לא 11.12.2111
העברית, תואר שני במנהל עסקים מהקריה 

מנהלת  בכירה,מכהנת כסמנכ"ל  .האקדמית אונו
בנוסף, משמשת  אגף משאבי אנוש בחברה.

 כדירקטורית בחברות אחרות בקבוצה.
סמנכ"לית משאבי אנוש בחברת כיהנה בעבר כ
סמנכ"לית משאבי אנוש בחברת ו אי.די.בי תיירות

 הוט.

 ,5און-בר דן מר
 319249788. ז.ת

14.13.1964 
 

משנה למנכ"ל, אקטואר ראשי ומנהל תחום אקטואריה 
 ואנליטיקה.

במדעי האקטואריה  BSCבעל תואר  .לא 11.16.2116

מאוניברסיטת  MBA -מאוניברסיטת טורונטו  ו
שימש . ורק, אקטואר ומנהל סיכונים מוסמךי

כמשנה למנכ"ל, אקטואר ראשי ומנהל סיכונים 
 2112עד לסוף חברה לביטוח בע"מ  הראלב
 .2116עד  2113אקטואר עצמאי בשנים כו

 ,הירשמןאתי גב' 
 22914288ת.ז. 

1.12.1967 

מבקרת פנימית ראשית בחברה ובחברת האם סמנכ"ל בכירה, 
 מנורה מבטחים החזקות ובחברות בנות וקשורות.

, תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מוסמך רו"ח .לא 11.13.2113
  אילן.-מאוניברסיטת בר

סמנכ"ל בכירה בחברה, מכהנת כמבקרת פנימית 
ראשית בחברה, בחברת האם ובחברות בנות 

מבקרת פנים בחברת כבעבר שימשה  .וקשורות
אקסלנס גמל ופנסיה בע"מ, אקסלנס קרנות 

 ,אקסלנס ניהול השקעות בע"מ ,נאמנות בע"מ
 קסם תעודות סל בע"מ, 

                                                 
 , למשנה למנכ"ל, אקטואר ראשי ומנהל תחום אקטואריה ואנליטיקה.2116ביוני  1מונה ביום  5
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 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 

של  קשורה בחברה או התפקיד שהוא ממלא בחברה; בחברה בת
 החברה או בבעל ענין בה

בעל עניין בחברה  התאריך בו החל כהונתו
 )כן/לא(; 

בן משפחה של נושא 
משרה בכירה אחר 
או של בעל עניין 

 )כן/לא(. בחברה

 השנים האחרונות 2 -עיקרי ב עיסוקו השכלה
 

 , עמוס רוקחמר 
 128426916. ז.ת

23.11.1964 

 משנה למנכ"ל, מנהל אגף מכירות ושיווק.
 

תואר ראשון בכלכלה )בהצטיינות( מהאוניברסיטה  .לא 11.18.2112
העברית. מכהן כמשנה למנכ"ל, מנהל אגף מכירות 
ושיווק. כיהן בעבר, כמנכ"ל מבטח סימון סוכנויות 

וכן בקבוצת "מגדל" בע"מ ודירקטור בחברות בנות 
במגדל חברה  מנהל מרחב סוכנויותכסמנכ"ל ו

 לביטוח בע"מ.

  ,שי-שמעון עירמר 
 122922918 ת.ז.

24.16.1929 

והחברה האם מנורה  סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ומזכיר החברה
 .מבטחים החזקות

(, LL.B)תואר ראשון במשפטים עו"ד.  .לא 11.17.2112

 ה העברית.אוניברסיטהמ
מכהן כיועץ משפטי ומזכיר סמנכ"ל בכיר בחברה, 

 .מנורה מבטחים החזקות ,והחברה האם החברה

 , אורית קרמרגב' 
 23142423ת.ז. 

21.17.1968 

תואר ראשון בכלכלה וייעוץ חינוכי מאוניברסיטת  .לא 11.19.2111 סמנכ"ל בכירה, מנהלת תחום בריאות.
במנהל עסקים  (MBA)אביב, תואר שני -תל

סמנכ"ל בכירה, מכהנת  גוריון.-מאוניברסיטת בן
 כמנהלת תחום בריאות בחברה. 

סמנכ"לית בכירה וסגנית ראש כ כיהנה ,בעבר
 .חטיבת הבריאות בהראל חברה לביטוח בע"מ

 

  ,רונה לררגב' 
 133727226ת.ז. 

12.12.1977 

וממונה על  ממונה על האכיפה הפנימית והציות בחברה,
מנורה מבטחים ו האכיפה הפנימית במנורה מבטחים החזקות

קצינת הציות של מנורה מבטחים והסתדרות גיוס הון בע"מ. 
 המהנדסים בע"מ.

תל  , אוניברסיטת(LL.B)תואר ראשון במשפטים  .לא 27.18.2112
המכללה , (MBA)אביב. תואר שני במנהל עסקים 

ממונה על האכיפה הפנימית והציות  למנהל.
 החזקות, מנורה מבטחים אםהבחברה ובחברה 

 בחברות אחרות בקבוצה. בע"מ וכן קצינת הציות
בקרית הסיכונים של מנורה כבעבר, שימשה 
 .מבטחים פיננסים
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 שם
 מספר ת.ז.

 תאריך לידה
 

של  קשורה בחברה או התפקיד שהוא ממלא בחברה; בחברה בת
 החברה או בבעל ענין בה

בעל עניין בחברה  התאריך בו החל כהונתו
 )כן/לא(; 

בן משפחה של נושא 
משרה בכירה אחר 
או של בעל עניין 

 )כן/לא(. בחברה

 השנים האחרונות 2 -עיקרי ב עיסוקו השכלה
 

  ,כתב ירון מר
 28771322ת.ז.

17.4.1964 

מכהן כדירקטור  ,כמו כן סמנכ"ל, מנהל תחום תפעול ורכש.
 .בחברות אחרות בקבוצה

במדעי המדינה וסוציולוגיה,  (B.A) תואר ראשון .לא 13.12.2114
ביחסים  (M.A)אוניברסיטת תל אביב. תואר שני 

 בינלאומיים ואסטרטגיה, אוניברסיטת תל אביב.
 Integrative-ב )בהצטיינות( E.M.B.A שני רתוא

Management האוניברסיטה העברית.מ 
בנוסף,  מכהן כסמנכ"ל, מנהל תחום תפעול ורכש.
 משמש כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה.

ושרשרת כמנהל חטיבת התפעול בעבר, כיהן 
בחברת הוט מובייל וכמנהל תפעול ורכש האספקה 
 .YESבחברת 

  ,שגב אילן מר
 129422114 ז.ת

14.17.1972 

מכהן כדירקטור  ,כמו כן. כספים אגף מנהל, ל"למנכ משנה
כמנכ"ל מנורה מבטחים ו מ"בע נאמנות קרנות מבטחים במנורה

 .גיוס הון בע"מ

 (.B.A) וחשבונאות בכלכלה ראשון תואר, ח"רו .לא 27.11.2112
-תל אוניברסיטת, וחשבונאות כלכלה במסלול

מנהל תחום חשבות , כיהן כסמנכ"ל, בעבר .אביב
  .בחברה וכספים

 6מר מיכאל קלמן
 133991498ת.ז 

28.13.1977 

כן, בנו של ה"ה ארי  11.11.2116 אלמנטרי.משנה למנכ"ל, מנהל אגף 
קלמן, יו"ר 
 דירקטוריון החברה.

עו"ד. תואר ראשון במשפטים )בהצטיינות(, 
אביב. תואר ראשון בניהול -אוניברסיטת תל

אביב. משנה -)בהצטיינות(, אוניברסיטת תל
למנכ"ל, מנהל אגף אלמנטרי בחברה. בנוסף מכהן 

בעבר, כיהן בפול' חברות הביטוח.  כדירקטור
כסמנכ"ל, מנהל תחום ביטוחי פרט ומטה באגף 

 .אלמנטרי בחברה

  7מר אלעד שלף
 129422114 ז.ת

19.18.1978 
 

ם. כמו כן, מכהן כדירקטור מנהל אגף עסקימשנה למנכ"ל, 
 במנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ.

( בניהול ומדע המדינה B.Aתואר ראשון ) לא. 11.11.2116
משנה  אביב.-אוניברסיטת תל)בהצטיינות(, 

למנכ"ל, מנהל אגף עסקים. בעבר, כיהן כסמנכ"ל, 
מנהל תחום עסקים וביטוח משנה באגף אלמנטרי, 
ומנהל תחום ביטוח משנה ותכנון בחברה וכן, 
כיו"ר הדירקטוריון בארנון את ויינשטוק סוכנות 

 לביטוח בע"מ.
 

                                                 
 .2116בינואר  1למנכ"ל, מנהל אגף אלמנטרי ביום מונה כמשנה  6
 
 .2116בינואר  1מונה כמשנה למנכ"ל, מנהל אגף עסקים ביום  7
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  הדוח תקופת במהלך הסתיימה כהונתם שתקופת משרהנושאי 

 לוונגליק אברהם מר

 .ראשי אקטואר, בכיר"ל סמנכ: בחברה תפקידו

 12323162: ..זת

 11.11.2111חילת כהונה: ת

 11.16.2116: כהונה סיום

 (27של התאגיד )תקנה המבקר רואה החשבון  .12

 אביב.-תל 3קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, עמינדב 

 ( 28שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד )תקנה  .16

 אופןב, תיקון תקנון החברה את, , אישרה האסיפה הכללית של החברה2116 באוקטובר 6ביום 
 מועד ועד הקודם התקנון אישור ממועד שחלו החקיקה לשינוייתקנון החברה, בו הותאם 

 האמורה. הכללית האסיפה אישור

 (29הדירקטורים )תקנה המלצות והחלטות  .17

 :החלטות אסיפה כללית מיוחדת .א

 את הנושאים הבאים: של החברההמיוחדת , אישרה האסיפה הכללית 2116 ביוני 9 ביום .1

, לחדש את מינויו של ה"ה 2116במאי  31מיום בהמשך לאישור דירקטוריון החברה   (א)
כדירקטור חיצוני של רו"ח יחזקאל )חזי( צאיג, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

, ובהתאם 2116ביוני  24שנים, החל מיום  3החברה, לתקופת כהונה נוספת )שניה( של 
הגמול שישולם למר צאיג . כאמורי, וועדות בהן הוא מכהן עובר למינולמנותו מחדש ל

בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר 
"( ובהתאם תקנות הגמול)להלן: " 2111-ירקטור חיצוני(, תש"סגמול והוצאות לד

"( וכן תקנות הזיקה)" 2116-לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז
( "גמול לדירקטורים 2119-9-4( לחוזר גופים מוסדיים )1)4בהתאם לאמור בסעיף 

איג מכהן במקביל כדח"צ חיצוניים בגופים מוסדיים", מאחר וה"ה רו"ח יחזקאל )חזי( צ
מנורה מבטחים החזקות, ובחברה קשורה מנורה מבטחים פנסיה  -גם בחברה האם 

וגמל בע"מ, ישולם לו בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, במצטבר, בכל שנה, גמול 
השתתפות בישיבות בלבד, לרבות בגין החלטות ללא התכנסות והחלטות באמצעי 

בי לחברה מדרגה ה', בהתאם לתוספת השלישית לתקנות התקשורת, לפי הסכום המר
הגמול, ובכל מקרה לא יותר מהסכום השנתי הקבוע לחברה מדרגה ה' כמשמעותו 

ל. בתקנות הגמול, כשהסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן, כאמור בתקנות הגמו
ביטוחי ולכתב ן, כי מר צאיג, יהיה זכאי, לכיסוי יצוי .לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק

ושר כדין, וזאת כחלק פטור ושיפוי מהחברה, בדומה לדירקטורים אחרים ובנוסח שא
 ;והעסקתו ומתנאי כהונת

לפרטים נוספים ראה . לדירקטורים בחברהושיפוי פטור  יהענקת כתבאישור ואשרור  (ב)
 לדוחות הכספיים. 37באור 

שדנה ואישרה  ,החברה שלכללית שנתית ומיוחדת  אסיפה התכנסה, 2116יולי ב 19 ביום .2
(  חידוש מינוי ואישור שכר טרחה 2; )2112דוחות כספיים לשנת ( 1את הנושאים הבאים: )

( חידוש מינוי של הדירקטורים המכהנים: ה"ה ארי קלמן, ערן 3של רואה  החשבון המבקר; )
טוח בי בפוליסת תקשרות( ה2( גמול דירקטורים; )4גריפל, שלמה מילוא ואורלי ירקוני; )

 .הכספיים לדוחות 37 באור ראה נוספים לפרטיםרקטורים ונושאי משרה. יד

 התקשרותשל החברה, המיוחדת , אישרה ואשררה האסיפה הכללית 2116באוגוסט  18ביום  .3
 לדוחות 37 באור ראה נוספים לפרטים. בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח בפוליסת
 .הכספיים
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 תקנון תיקון את של החברה,המיוחדת , אישרה האסיפה הכללית 2116 באוקטובר 6 ביום .4
 לעיל. 16 סעיף ראה נוספים לפרטים. החברה

 א(29החלטות החברה )תקנה  .18
 

 :פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי

באור ראה לנושאי משרה, שבתוקף בתאריך הדוח, לפרטים בדבר פטור והתחייבות לשיפוי  .א
 לדוחות הכספיים. 37

לדוחות  37ראה באור , שבתוקף בתאריך הדוח, משרהתן לנושאי לפרטים בדבר ביטוח הני .ב
 הכספיים.

 

 

 ארי קלמן
 דירקטוריון יו"ר

 י רוזןוטמ 
 מנהל כללי

 

 

 .2117במרס  27תל אביב, 





 
 

 

 1 

 
 הצהרת אקטואר ביטוח חיים                                              

 

 זהות האקטואר –פרק א' 

להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' "המבטח"( -מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלןנתבקשתי על ידי 
  .2016דצמבר  31"ההפרשות"( ליום  –עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן  ,להלן בביטוח חיים

 
. אינני בעלת עניין במבטח או בת 2009אני משמשת כאקטוארית ממונה בביטוח חיים של המבטח החל ממרץ 

 משפחה של בעל עניין במבטח.
 

 היקף חוות הדעת האקטוארית –ק ב' פר

 חוות הדעת האקטוארית . 1

המבטח. בקשותיי לקבלת לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי 
מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים. בחנתי את סבירות 
והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים 

 הקודמות.
 

שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי את מידת במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים 
 התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

 
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן נקבעו על 

 להלן. לפרק ג' 1ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף 
 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי ביטוח 
המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה. בחנתי על סמך 

 המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.
 

 הבא:  ןות דעתי נלקחו בחשבון גם הענייבחו
 

ההפרשה שחושבה בגין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מובילה, חושבה כחלק היחסי של מנורה 
 מבטחים בהפרשה שחושבה על ידי המבטחים המובילים.

 

 

 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 
, הן ברמת הברוטו והן ברמת ₪מי ההפרשות, באלפי ב'( מפורטים סכו12א' ו12בנספח ב' )טופס  .א

 השייר. 
 
, למעט הפרשה לתביעות תלויות )תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן, בין אם אושרו ובין אם לאו .1

( וההוצאות הישירות והעקיפות תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי, אכ"ע והכנסה למשפחה
  –ת שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח(הנובעות מהן )כולל הפרשה לתביעו

Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and Unallocated Loss 
Adjustment Expenses (Including IBNR)  
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  –הפרשה )עתודה( הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד, לרבות  .2
 

 צבירה;עתודה לתכנית עם    .א
 
הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה מיועדת למתן    .ב

 כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר, כגון: הפרשה בגין פרמיה קבועה, ברות ביטוח והמשכיות;
 

  ., לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי ואכ"עבתשלום תביעותחלק העתודה בגין  .3
 
  הפרשה בגין השתתפות ברווחים. .4

 
 השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה. .5

 
(, השלמת DACהפרשות נוספות לפי הוראות המפקח, כגון: הפרשה בגין עתודה להשלמה ) -אחר  .6

 העתודה לפוליסות גמלא.
 

 
 :הן ברמת הברוטו והן ברמת השייר השפעת השינויים המפורטים בהמשך על ההפרשות, באלפי ש"ח, .ב

 
סכום  –עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון    .א

ההתאמה של ההפרשות, אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות בסיס 
 ההפרשה.

 
סכום ההתאמה של  -עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון    .ב

ים בהנחות, בשיטות או ברמת הפרמיה הצפויה להיגבות, ההפרשות, אשר נובע משינוי
 ומתיקונים אחרים.

 
 

 חוות הדעת –פרק ג' 

 כי בענף ביטוח חיים: תומאשר האני מצהיר
 

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים  .1
  להלן, והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

 
 לפיו;והתקנות  1981 –, התשמ"א על שירותים פיננסיים )ביטוח(פיקוח הוראות חוק ה .א

 
 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;   .ב

 
 כללים אקטוארים מקובלים.   .ג

 
אחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, ל .2

 וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 
השיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם ההנחות ו .3

 להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 

ההפרשות המפורטות בפרק ב', מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות  .4
 הכספי. ח חיים, כתוקפם ביום הדוחהמבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטו
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 הערות והבהרות –פרק ד' 

 
 . הערות1
 

  פירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן מופיע בביאור ניהול סיכונים לדוחות הכספיים.
 

נערכו עפ"י הנחיות המפקח על הביטוח, והרכב הנתונים בהם אינו בהכרח תואם להרכב  הרצ"בהטבלאות 
 .ים של החברהוחות הכספיים ובביאורהנתונים המופיע בד

 
 ההפרשה בגין השתתפות ברווחים נרשמת במאזן בסעיף זכאים ולא בעתודות ביטוח חיים.

 
לעומת ( IBNR-כבכל שנה, אנחנו בודקים את מידת התאמת התביעות התלויות )כולל תביעות בתשלום ו

 .ההתפתחות בפועל  ומעדכנים את גורמי ההכפלה במידת הצורך
 
 
 תיים. שינויים והתאמות מהו2

 
עדכנה את ההנחות לשיעורי מימוש קצבה, ביטולים, תמהיל מסלול קצבה. החברה עדכנה את העתודה  החברה

 לכיסוי אובדן כושר עבודה הנמכר למעסיקים. 
 ביאור ניהול סיכונים. – 36.6.א.4שמספרו השפעת השינויים המהותיים בהנחות מוצגת בפירוט בביאור 
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 א' 12  טופס

טופס 12א' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - ברוטו

31/12/2016ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ
)באלפי ₪(

מבטיח 

משתתףתשואה

מבטיח 

קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1244,9195,5002,4843,64414,99598,1245,653000114,521

229,019,2032,030,9671,351,3392,638,07021,291,42147,7405,306938,227713,7672,147219

3,581,2501,471,92102,041,34856,490801010,47021901פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

10,594,89801,125,68309,402,4331,545060,6314,60600פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

11,382,8970027,46711,174,28431,8600149,286000פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

25,559,0451,471,9211,125,6832,068,81520,633,20734,2070220,3884,82401סה"כ  )2א1 עד 2א3(2א4

2725,691000013,5342,40574,893633,89189078ב

32,018,329508,699214,049262,740320,69300635,89275,0511,2040

410,148000002,9017,054053140

26,5789,236017,3420000000השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

00000000000

6679,41141,11111,607289,173337,521000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)

800000000000א

72,29315,4571,42777,212-14,724010-15,9268,8392-2שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

שם האקטואר 1 :תפקיד 27/03/2017:1תאריך : רגינה חייקיןאקטוארית ממונה

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

אחר

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת 

ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

סיעודי

כיסויים 

אחרים 1(

תביעות תלויות

עתודה )סה"כ שורות 2א1 עד 6(

 פוליסות הכוללות 

מרכיב חסכון )לרבות 

נספחים( לפי מועד 

הנפקת הפוליסה:

סיכון מוות טהור או 

מרכיב סיכון מוות 

אכ"עבפוליסה

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

סה"כ
חסכון וסיכון מוות 

)קלאסי, מסורתי(

חסכון טהור או מרכיב 

החיסכון בפוליסות 

)עדיף, מסלול(
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 'ב 12  טופס

 

 

טופס 12ב' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - בשייר

31/12/2016ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ
)באלפי ₪(

מבטיח 

משתתףתשואה

מבטיח 

קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1193,9434,3882,1933,64414,99573,4695,59500089,659

228,644,1962,027,2591,351,2892,627,84821,291,00147,7405,306806,124485,2632,147219

3,580,4891,471,85502,041,25856,48880109,96811801פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

10,584,73501,125,63309,402,0151,545053,3712,17200פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

11,376,5650027,46711,174,28431,8600142,954000פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

25,541,7891,471,8551,125,6332,068,72420,632,78734,2070206,2932,28901סה"כ  )2א1 עד 2א3(2א4

2538,336000013,5342,40566,471454,95889078ב

31,858,359508,699214,049262,740320,69300526,30524,6681,2040

410,148000002,9017,054053140

16,1525,59407,21100003,34800השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

00000000000

6679,41141,11111,607289,173337,521000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)

800000000000א

91,97415,3401,43066,984-14,795010-15,92638,9312-2שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

אחר

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת 

ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

תביעות תלויות

עתודה )סה"כ שורות 2א1 עד 6(

 פוליסות הכוללות 

מרכיב חסכון )לרבות 

נספחים( לפי מועד 

הנפקת הפוליסה:

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

סה"כ
חסכון וסיכון מוות 

)קלאסי, מסורתי(

חסכון טהור או מרכיב 

החיסכון בפוליסות 

)עדיף, מסלול(

סיכון מוות טהור או 

מרכיב סיכון מוות 

בפוליסה
אכ"ע

סיעודי

כיסויים 

אחרים 1(



 
 

1 
 

  הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי
 

 זהות האקטואר –פרק א' 

להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן )להלן המבטח( בע"מ נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים ביטוח 

 31ליום  בע"ממנורה מבטחים ביטוח  ההפרשות( –בענפי ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן 

 שמפורט להלן.  כפי 1016 דצמבר

 אני עובדת שכירה של  המבטח. 

 .1013..01.0מינוי לתפקיד מיום 

 היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

 היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשותיי  .א

ך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים. בחנתי את לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצור

סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח 

 ולנתוני השנים הקודמות.

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי את מידת  .ב

 ים והרלוונטיות שלהם.התאמת הנתונ

להלן  1המפורטות בסעיף ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות  .ג

 1נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף 

 לפרק ג' להלן.

על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי ביטוח  לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים .ד

המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה. בחנתי על סמך 

 המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:  .ה

, נעשתה תוך התבססות על חישוב שנעשה ע"י שבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"(ההפרשה שחו (1

 ה"פול".

ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל בוצעה על ידי, לפי  (1

 ניסיון של חלקנו בעסקים אלה. ה

בין הענפים מלא מתאם בגין העדר  4% -בשיעור של כ ,בלבדחישוב מרווח הזהירות ב, בוצעה הפחתה (3

  .בהתאם לעמדת הממונה ,השונים

 



 

1 
 

  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 להלן הערכת סכום העתודות:  .א
 

 

  

 1016בדצמבר  31ליום 

  

  ח"שבאלפי 

 
 שייר ברוטו  

 

 תביעות תלויות 
 : ענפים שאינם מקובצים ( א(1  

  

 

  1,632,276         1,718,350      רכב חובה 

 

  279,318             324,866         אחריות מעבידים

 

  332,876             423,461         צד שלישי 

 

  262,097             289,423         רכב רכוש

 

  15,045               31,901            מקיף דירות 

 

  398                     2,426              בנקים למשכנתאות 

  
  

 

  2,522,010         2,790,427      סה"כ ענפים שאינם מקובצים

  
  

  2,677,095         3,209,681       1סה"כ ענפים מקובצים ושאינם מקובצים ( ב(1

  
  

 221,99  221,99  2הוצאות עקיפות (1

  
  

3) 
הפרמיה שטרם הפער בין הסיכונים שטרם חלפו ו

   הרווחה

 

 11921, 17,140 רכב חובה 

 

 951,52 24,292 רכב רכוש 

 

 - אין חובת דיווח מקיף דירות

  
  

 

סה"כ התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים 
  2,816,571        313421935 במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי הערכה אקטוארית 

    

 

                                            
למעט –אובדן רכוש, מקיף בתי עסק, הנדסי, כלי טיס, סיכונים מיוחדים והוצאות משפטיות, אחריות מקצועית –ענפים מקובצים   1

  דירקטורים, אחריות מוצר, כלי שייט ,מטענים בהובלה. 
 מסולקות בחברה. למעט ענפים: יהלומים, כלי שייט וכלי טייס, התביעות בענפים אלה לא  2
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 הדעתחוות  –פרק ג' 
 –בענפים הבאים, כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח(, התשמ"ה כי  תשראומ האני מצהיר

1.91 : 

 (7)א()1סעיף  –ביטוח מפני אחריות מעבידים  .א

 ( 9)א()1סעיף  1.70-ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(, התש"ל .ב

 (.)א()1סעיף  –שלישי( רכוש )עצמי וצד  –ביטוח רכב מנועי  .ג

 (11)א()1סעיף  –ביטוח מקיף לדירות ובתי עסק  .ד

 (14)א()1סעיף  –ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי  .ה

 (11)א()1סעיף  –ביטוח מפני אבדן רכוש  .ו

 (19)א()1סעיף  –ביטוח הנדסי  .ז

 (11)א()1סעיף  –ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים  .ח

 ( 11)א()1יף סע –ביטוח מפני סיכונים אחרים  .ט
 

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים להלן,  . 1

 והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

 והתקנות לפיו; 1.91 –הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א  .א
 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח; .ב

  ;טוח כלליעמדת המפקח בנושא חישוב עתודות בבי .ג
 ם מקובלים.יכללים אקטוארי .ד
 

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי  . 1

 ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות,  . 3

 לכללים המפורטים לעיל.להנחיות ו

רכב חובה, אחריות ) מקובציםשאינם , בגין הענפים (א(1.א.1ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 4

מהוות לפי מיטב ידיעתי  ,(בנקים למשכנתאות, מקיף דירות, רכב רכוש ,מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי

התלויות, המוגדרות לעיל, בכל ענף והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות 

 כתוקפם ביום הדוח הכספי. ,שפורט בנפרד

, מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי (ב(1.א.1ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 1

, כתוקפם כללותםבושאינם מקובצים  1מקובציםההתחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים 

 ספי.ביום הדוח הכ

, מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי 1.א.1ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף  . 6

, כתוקפם ביום הדוח עבור כל שנות החיתום התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות

 .2הכספי

בה הולמת לכיסוי , מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזר3.א.1ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 7

הפער בין הסיכונים שטרם חלפו והפרמיה שטרם הרווחה ברמת השייר )ככל התחייבויות המבטח בגין 

 בענפים שפורטו, כתוקפם ביום הדוח הכספי.שקיים( 

 
                                            

למעט –אובדן רכוש, מקיף בתי עסק, הנדסי, כלי טיס, סיכונים מיוחדים והוצאות משפטיות, אחריות מקצועית  –ענפים מקובצים   1
 דירקטורים, אחריות מוצר, כלי שייט ,מטענים בהובלה.  

 ס, התביעות בענפים אלה לא מסולקות בחברהלמעט ענף אחריות נושאי משרה ודירקטורים וענפים: יהלומים, כלי שייט וכלי טיי 2
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 הערות והבהרות –פרק ד' 

עלות סך העתודה הנקובה נגזרה מנתוני תביעות ומהערכה אקטוארית שבהם אי ודאות סטטיסטית מובנית ל .1

כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה הנקוב הינו גם התביעות. 

להיות שונה באופן משמעותי מסכום  עלולסביר, הרי הסכום הממשי שיידרש ליישוב התביעות התלויות 

אשר  ,קות ותקדימים בבתי משפטבפסי ,בגורמים סביבתיים ,בנוסף יתכנו שינויים בסיכונים. העתודה הנקוב

   עלות התביעות בפועל יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר.  לכן,  .לא ניתן לחזותם מראש

)הוראות משלימות לתקנות   1ממונההעמדת את על פי הנחיית הפיקוח, , החברהאמצה  1011חל מדצמבר ה .1

  כספי, דיווח לצורך כללי בביטוח עתודות ובלחישלאקטוארים  מיטבי נוהגשעניינה ולחוזר "ביטול הצבירה"(, 

עמדת הממונה מפרטת, בין היתר, עקרונות בבסיס  ת הביטוחיות. יוכך שישקפו באופן נאות את ההתחייבו

מקצועיות, עקביות וזהירות. לעניין עקרון הזהירות, נקבע כי זהירות משמעה ש"העתודה  :הערכת העתודות

לגבי העתודה שחושבה על ידי האקטואר, קיים סיכוי סביר למדי כלומר  הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח".

"(fairly likely כי העתודה שנקבעה בשייר תספיק לכיסוי התחייבויות המבטח. בהקשר זה, נקבע לגבי תביעות )"

חד י .לפחות 71%תלויות בענפי חובה וחבויות, כי הבחינה של "סיכוי סביר למדי" תכוון לאומדן הסתברות של 

האקטואר שיקול דעת ויתכן שימוש בשיטות  עם זאת, נקבע ככל שישנן מגבלות בניתוח הסטטיסטי, יפעיל

 אקטואריות מקובלות.

אי הודאות בעתודות, מיוחסת לשלושה מרכיבים עיקריים של סיכון: סיכון רנדומלי, סיכונים סיסטמיים  .3

י ניתן לאמוד בשיטות סטטיסטיות. לעומת זאת, חיצוניים וסיכונים סיסטמיים פנימיים. את הסיכון הרנדומל

בעת הערכת ההשפעות הסיסטמיות, בשל אופיים של סיכונים אלו, נדרש שימוש בשיטות איכותיות המשלבות 

. בנוסף, יצוין כי ולכן היכולת למדל את הסיכון הסיסטמי באופן סטטיסטי מוגבלת מידה רבה של שיקול דעת

ון תלוי בנפח ובאיכות הנתונים. במקרים רבים, לשיקול הדעת יש השפעה טיב ההערכה של כל מקורות הסיכ

 .  משמעותית על קביעת מרווח הביטחון של העתודה

, ייתכנו בשנים הבאות עדכונים למודל, תוך אשתקד לאור העובדה כי יישום עמדת הממונה בוצע לראשונה  .4

   .  בות שינויים עתידיים בפרמטרים ובערכםבחינת הסיכונים הכלולים בו, בחינת יציבותו על פני זמן, לר

 -בתוספת מחצית מפרמיית אית סיכון ריאלית היא על פי עקום ריבית חסרה בחישוב משששריבית ההיוון  .1

הפער בין השווי ההוגן של נכסים שאינם סחירים לעלותם המתואמת כפי נלקח בחשבון נזילות. כמו כן, 

 כנגד התחייבויות אלו.  שרשומה במאזן

                                            
 "נוהג מיטבי לחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך דיווח כספי ; עמדת ממונה, 1-1-1011חוזר " 1
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)להלן: "החוק"( מוקנית למוסד לביטוח לאומי   ,1..1-בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה .6

)"מל"ל"( זכות תביעה מצד שלישי להשבת גמלאות ששילם או עתיד לשלם, אם המקרה משמש עילה גם לחייב 

גובה הערך  .כות שיבוב"()"ז דלפי פקודת הנזיקין או חוק הפלת"ולענייננו את חברות הביטוח צד שלישי 

בע בתקנות הביטוח נקהמהוון של הקצבאות שישולמו לנפגעי תאונות עבודה ואופן היוונן של אותן קצבאות, 

פורסם תיקון לתקנות )"התיקון"( הכולל, בין  1016בחודש יוני  "(.)"התקנות 1.79-י )היוון(, התשל"חהלאומ

לתיקון יעמוד  וון לצורך חישוב הקצבאות האמורות. בהתאםהיתר, עדכון של לוחות התמותה ושל שיעורי ההי

שהיו קבועים בתקנות ערב תיקונן. כמו כן קובע  3%במקום  1%שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית על 

ובכל ארבע שנים שלאחר  1010בינואר  1-התיקון כי לוחות התמותה ושיעורי היוון הקצבאות יעודכנו שוב ב

פורסם תיקון לתיקון האמור  1016בחודש ספטמבר  כאמור. בכל תקופה 1%ותר משינוי של אך לא י, מועד זה

  ,  ללא דחייה של מועד עדכון שיעור ההיוון.לפיו נדחה מועד כניסת התיקון לתוקף בשנה אחת

יגדל גובה הסכומים שיהיה על חברות הביטוח לשלם לביטוח לאומי , להערכת החברה, בעקבות האמור

נפגעי תאונות עבודה  בגין הקצבאות שזכאים להם, יעות שיבוב שמגיש המל"ל כנגד מבטחיםבמסגרת תב

ובהתאמה יכול והדבר ישפיע גם על גובה הסכומים שיהיה על חברות הביטוח לשלם לנפגעים בתביעות נכות 

 ומוות אחרות. 

ההפרשות, בשנת  ובהתאם לכך הגדילה את התקנות עדכוןלכת החברה ביצעה אומדן של השלאור האמור 

 .בשייר לפני מסש"ח מיליוני  43 -ובענפי חבויות בסך של כ מיליוני ש"ח  111 -בסך של כ בענף רכב חובה, 1016

שנים והשפעתם על תשלומי התביעות ובפרט  4יצוין כי תיקון התקנות ,מנגנון עדכון הריבית מדי תקופה של 

יוצרים אי ודאות  , כללי היישום לאור תיקון התקנותת בתי המשפט אשר יתבקשו להבהיר ולקבוע את ופסיק

שונים ביעות בפועל עלולים להיות שתשלומי הת ,גדולה אשר ישפיעו על אומדן ההתחייבויות הביטוחיות. מכאן

 .בדוח הכספי ()א(6()ב()6)36וספים ראה ביאור לפרטים נשבוצע. מהאומדן משמעותית 

על סך  ניתנת אקטואריתהדעת החוות  ,(1011-1-1קח )חוזרכהגדרתם בחוזר המפ ,מקובציםענפים עבור  .7

  ., וזאת מפאת רמת אי ודאות גבוההכללותם( במקובצים  ושאינםמקובצים  ההפרשות בגין כל הענפים )

אחריות נושאי משרה ודירקטורים וענף ערבויות לא נעשתה הערכה אקטוארית מאחר : בענפים הבאים .9

עודף הכנסות על  מחשבת את ההפרשה בהתאם לשיטתל אקטוארי. החברה והניסיון אינו מתאים לביסוס מוד

  ה. הוצאות בענפים אל
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 מבוא כללי
 

כי מבטח העוסק בענפי ביטוח בריאות ישתמש בשירותיו של אקטואר  1מורה בסעיף  0225012חוזר ביטוח 
)תחולה( מובהר כי החוזר חל הן על פעילות  8בעל ידע וניסיון מתאימים, להערכת ההפרשות. בסעיף 

בשנת נספחים.  המדווחות בדוח עסקי ביטוח כללי והן על פעילות המדווחת בדוח עסקי ביטוח חיים לרבות
חוץ , בריאות והיום הענפים מדווחים במגזר הבריאותהחלה לדווח על מגזר מנורה מבטחים ביטוח  0211

 מתאונות אישיות טווח קצר.
 

באותו חוזר על האקטואר להכין דין וחשבון אקטוארי המפרט את עבודתו בהערכת כל  5לפי סעיף 
בטח ומצורף לדוחות הכספיים המוגשים למפקח, לרבות ההפרשות הנ"ל. דין וחשבון זה מוגש להנהלת המ

 י'( המצורף.-א' 11פי נספח ב' של החוזר )טפסי -דיווח על
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 הצהרת אקטואר ביטוח בריאות -  'פרק א
 

 זהות האקטואר –פרק א' 

להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק  "המבטח"( –ביטוח בע''מ )להלן  נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים
 2016בדצמבר  11ההפרשות( ליום  –ב' להלן בביטוח בריאות עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן 

 כפי שמפורט להלן. 

. למיטב ידיעתי 0212ית ממונה בריאות משנת כאקטואר תשל חברת מנורה מבטחים ומשמש ההנני שכיר
בטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח, ולא עם חברה הקשורה אין לי קשרים עסקיים אחרים עם המ

 למבטח או גורם אחר המספק שירותים למבטח.

 היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

 נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.  .א
מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות  בקשותיי לקבלת

הכספיים. בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני 
 השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

ים אחרים. בחנתי במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנ .ב
 את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן  .ג
נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים 

 לפרק ג' להלן. 1בסעיף 

יר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר לצורך חישוב השי .ד
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי 
המשנה. בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 

 ההפרשות.
 העניינים הבאים: בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם  .ה

הפרשות בגין עסקים נכנסים מישיר איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ, אשר הוערכו על ידי  (1
אקטואר חברה זו. לעניין זה, "עסקים נכנסים" כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח 

 .1881 -)דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(, התשמ"ה
אין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה  -ם אין החברה מובילה ביטוחים משותפים בה (0

  מבטחת מובילה בענפים שהוערכו.
  



 

 1 

 ש''ח:נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית באלפי . 0
 

 תת הענף:
פוליסות 

 פרט
 פוליסות קבוצתיות  

 שייר ברוטו שייר ברוטו 

     

  . הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן, באלפי ש"ח 1א.

     

     עסקים  המדווחים בביטוח חיים:

 0 0 344 585 הוצאות רפואיות

 650 650 028360 438848 מחלות קשות

 2 2 628535 458403 תאונות אישיות

 357 357 83,734 73,737 סה"כ

     

     בביטוח כללי:עסקים  המדווחים 

 8,391 8,393 668486 338664 הוצאות רפואיות

 7,282 7,282 0 0 שיניים

 0 0 02 02 עובדים זרים

 0 0 68332 448400 תאונות אישיות

 כלול בפרט כלול בפרט 430 430 נסיעות לחו"ל

 0 0 68034 68034 דמי מחלה

 73,,15 75,,15 34,517 41,148 סה"כ

     

   ש''ח. ההפרשה להוצאות עקיפות לישוב התביעות, באלפי 3א.

     

     עסקים  המדווחים בביטוח חיים:

 0 0 37 37 הוצאות רפואיות

 5 5 479 479 מחלות קשות

 0 0 210 210 תאונות אישיות

 5 5 726 726 סה"כ

     

     עסקים  המדווחים בביטוח כללי:

 829 829 48828 48828 הוצאות רפואיות

 635 245 0 0 שיניים

 0 0 0 0 עובדים זרים

 0 0 350 350 תאונות אישיות

 0 0 63 63 נסיעות לחו"ל

 0 0 633 633 דמי מחלה

 1,8,8 1,8,8 8,817 8,817 סה"כ
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  :ש''ח(, באלפי Contract Reserve. ההפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח )3א.

     

     עסקים  המדווחים בביטוח חיים:

 0 0 24,105 25,176 הוצאות רפואיות

 168 168 17,375 17,375 מחלות קשות

 10 10 2,726 6,097 תאונות אישיות

 178 178 44,206 48,648 סה"כ

     

     עסקים  המדווחים בביטוח כללי:

 4,706 4,706 40,871 223,649 הוצאות רפואיות

 329 329 0 0 שיניים

 0 0 0 0 עובדים זרים

 0 0 0 0 תאונות אישיות

 0 0 0 0 נסיעות לחו"ל

 0 0 0 0 דמי מחלה

 5,735 5,735 87,471 88,,333 סה"כ

     

   :₪. ההפרשה בגין השתתפות ברווחים, באלפי 8א.

     

     עסקים  המדווחים בביטוח חיים:

 205 205 0 0 מחלות קשות

 375 375 7 7 סה"כ

     

     עסקים  המדווחים בביטוח כללי:

 024 024 0 0 הוצאות רפואיות

 0 0 0 0 שיניים 

 0 0 0 0 עובדים זרים

 כלול בפרט כלול בפרט 0 0 תאונות אישיות

 כלול בפרט כלול בפרט 0 0 נסיעות לחו"ל

 0 0 08045 08045 דמי מחלה

 1,3 1,3 1,785 1,785 סה"כ
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  פירוט השפעת השינויים המפורטים להלן על סכומי ההפרשות:ב. 

 
סכום ההתאמה  –עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון  .1

של הפרשות, אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות בסיס ההפרשה מוצגים 
 מהותיים.אין שינויים  -בטפסים  

 
 

סכום ההתאמה של הפרשות,  –עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון  .0
 -אשר נובע משינויים בהנחות, בשיטות או ברמת הפרמיה הצפויה להיגבות, ומתיקונים אחרים  

 .0סעיף  דלהלן פרק ראה 
 
 

 חוות הדעת –פרק ג' 

 אים :אני מצהיר ומאשר כי בתת ענפי הבריאות הב

 הוצאות רפואיות .א

 מחלות קשות .ב

 שיניים .ג

 תאונות אישיות .ד

 נסיעות לחו"ל .ה

 עובדים זרים .ו

 דמי מחלה .ז
 
לים המפורטים להערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכ .1

 להלן, והכל כתוקפם ביום הדו"ח הכספי:
 והתקנות לפיו; 1881 -א. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א

 ב. הוראות המפקח על הביטוח;
 ג. כללים אקטואריים מקובלים.

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים,  .0
 וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.

קצועי ובהתאם ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המ .1
 להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

ההפרשות המפורטות בפרק ב', מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות  .1
המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתת ענפי הבריאות שפורטו לעיל, כתוקפם 

 ביום הדוח הכספי.
 

 רות והבהרותהע –פרק ד' 

 :ם, הבהרות והסברי. הערות1
 

אומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים  .א
מותנים. גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה 

להיות שונה הנקוב הינו סביר, הרי הסכום הממשי שיידרש למלא את ההתחייבויות עלול 
  באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב.

 
למרות שהחברה מדווחת על מגזר בריאות בנפרד, דו"ח זה מתייחס לענפי הביטוח בהתאם  .ב

  .0225-12להנחיות הפיקוח בחוזר  הערכה אקטוארית בביטוח בריאות, מספר 
 

  רוב הסיכון מועבר לספק השירות. שכך בענף עובדים זרים קיים הסדר קפטיציה  .ג



 

 2 

  שינויים מהותיים בהנחות ובשיטות אקטואריות: .2
 

בהינתן קביעה זו לא חלו שינויים מהותיים בשנת  .נקבע בהתאם לרף המהותיות של מאזן מהותיותרף ה
0212 . 

 
 אין שינויים מהותיים. מהותיים בחישוב הפרשות שפורטו בפרק ב': תיקונים.  3

 
 

 מסוימים בהם לא ניתן לבצע הערכה אקטוארית: עסקים.   4
 

לא ניתן היה להפריד בין הקולקטיבים לפוליסות הפרט בענפי תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל, 
 ולפיכך הנתונים נכללו בעמודת פוליסות הפרט.

 

 ___________  יקטרינה רזניק         ית בריאותאקטואר  2021מרץ  02
 חתימה  האקטוארשם    תפקיד   תאריך

 




