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(להלן:  19
התקופתי, 
בטח הוא 

מנורה , מ
ם לחוזרי 
מתחייבים 

.  

ירות ערך 

, 2012בר 
, וכן )201

ר הדוחות 

 גם מידע 
לתי וודאי 
ת החברה 
הותי מן 
לים מידע 

ורה",  סב
ים. מידע 

 או לעדכן

המחייבים 

 כן צוין 

שלם ביום 

(בשמה  מ

(בשמה  מ

 כן צוין 

 במפורש 

970-, התש"ל
דוח הה עניין

טח או שהמב

ם ביטוח בע"מ
ק זה בהתאם
בשינויים המ
ות האמורות.

לתקנות ניי ה

דצמב חודשב
3ש ספטמבר 
, בדבר קיצור

ילותה, כולל 
הינו מידע בל
ותל את הערכ

ות באופן מ
קטעים המכיל
רה/הקבוצה
יסוחים אחרי

ל מתחייבת ה

ם המלאים וה

ם, אלא אם

ם פנסיה הוש

ות גמל בע"מ

בע"מוגמל ה 

תה, אלא אם

תמע או צוין

יים ומידיים),
לניירות ערך 
חוד יחסי מב

מבטחיםנורה 
רובו של פרק
, בל מבטחים

התקנ רש לפי

הראשונה פת

ניירות ערך ב
עודכנה בחודש

,2014 ינוארש 

ה ותחומי פעי
ה פני עתיד ה
ם הדוח וכולל
 להיות שונו
ניתן לזהות ק
ריכה", "החב
יופיע גם בני

אינה החברה. 
  .לידיעתה

חיים. התנאים
  .ןי העניי

רשומה לציד

נורה מבטחים

ם ניהול קופו

מבטחים פנסי

רות בשליטת

 אם כן משת

וחות תקופת
ב לתקנות נ8 

או איחד באיח

 מבטחים (מנ
ע"מ), נערך ר
ע ך האמורות

 שונה מהנדר

וראות התוספ
1969.  

סמה רשות נ
(כפי שע חות

מחודשיסכון, 

חותה ועסקיה
. מידע צופ19

במועד פרסום
פועל עשויות
ם מסוימים, נ
הקבוצה מער
כי מידע זה 
בו הוא נכתב.

ל יגיע כאמור

סויים ביטוח
או תקנון, לפי

  ת.

המשמעות הר

  עקיפין;

 

  "מ;

 מיזוגה אל מ

ת המהנדסים
  מ);

מנורה מ - "מל
;  

 בע"מ והחבר

  "מ;

ליטתה, אלא

  2 - א 

ירות ערך (דו
 -א ו8(ב), 8ת 

אגיד שאיחד א
  מבטח.

ידים שהינם 
ה לביטוח בע
ת ניירות ערך
קביעת פירוט

 בהתאם להו
9-), התשכ"ט

ת כפי שפרס
שא קיצור דוח
ון, ביטוח וחי

ברה, התפתח
968- התשכ"ח

ימת בחברה ב
התוצאות בפ
ע זה. במקרים
ון: "החברה/ה
ה, אך ייתכן כ
 ורק למועד ב

כ למידע קשר

רי ביטוח וכי
זה ביטוח ו/א

, כמקשה אח

הבאים, הם 

מישרין או בע

  יטוח בע"מ;

 גיוס הון בע"

(אשר   בע"מ

חים והסתדרו
הנדסים בע"מ

  ל"ן בע"מ;

ם פנסיה וגמ
;)31.12.13ום 

ים פיננסים 

"בע) 2005( ים

חברות שבשל

ג לתקנות ני8
אמור בתקנות
קופתי של תא
ה מתייחס למ

 החברה תאגי
שומרה חברה
לו את תקנות
עיתים, תוך ק

נערךפרק זה, 
מבנה וצורה) 

וה ולעקרונות
, בנוש105-25 

אגף שוק ההו

ק בתיאור החב
 ניירות ערך, 
פורמציה הקיי
סום הדוח. ה
מעות ממידע
ת מילים כגו
וי/ה" וכדומה
ה מתייחס אך

ב שונה או סף

ציתי של מוצר
ליסה ו/או חו

על כל חלקיו,

ינה לקיצורים

  קות בע"מ;

שבשליטתה, ב

ה מבטחים בי

ורה מבטחים 

מבטחים גמל

מנורה מבטח
שתלמות למה

 מבטחים נדל

נורה מבטחים
, עד לי"מבע 

מנורה מבטחי

חיי לביטוח ת

וח בע"מ והח

8אם לתקנה 
האואולם ך"), 

דע בדוח התק
ככל שמידע ז

חזקותיה של 
בע"מ ושגמל 

אשר החיל ,ח
ל מבטחים, ל

בפ ,פיננסיים
-טת תשקיף 

ם לב למתוו
ת מספרשפטי

ת המפקח על 

ופתי, העוסק
הגדרתו בחוק
סס על האינפ
 למועד פרס
ות או המשת
על ידי הופעת
קבוצה", "צפ
ופיע בדוח זה

נוס שמידע ל

ר כללי ותמצ
רטים בכל פול

ח התקופתי, ע

פרק זה, תהי

מבטחים החז

ה והחברות ש

מנורה - " יטוח

מנו - "וס הון

מנורה מ - " מל

מ -  "מהנדסים
ניהול קרן הה

מנורה -" דל"ן

מאו "" נסיה
פנסיה טחים

מ -" פיננסים

סוכנות אורות

 חברה לביט

בהתאה נערך 
ת ניירות ערך
חל ביחס למיד
 כלולה שלו, כ

היות עיקר הח
וגים פנסיה 

ח על הביטוח
 הפעילות של

השירותים הפ
וטיוט תשקיף, 

ה נערך בשי
עמדה מש רת

 לב, להנחיות
  ים.

ה בדוח התק
פני עתיד, כה
העתיד, המבוס
ונותיה, נכון
אות המוערכו
 פני עתיד ע
ת החברה/הק
פני עתיד המו

ככל זה מידע ת

ה כולל תיאור
תנאים המפור

רוא את הדוח

  ות

 הנוחיות, בפ
  ש אחרת:

מנורה מ -" רה

החברה -" צה

ה מבטחים בי

גיומבטחים ה 

ה מבטחים גמ
31.12(;  

ה מבטחים מ
החברה לנ -ם 

ה מבטחים נד

ה מבטחים פ
מבט מנורה -ם 

ה מבטחים פ
  אחרת;ש 

א -" אורות ות

שומרה -" רה
;  

 

פרק זה
"תקנות
אינו ח
חברה 

בשל ה
מבטחי
המפקח
מאופי

ה סעיף
(פרטי 

דוח זה
מסגרב

בשים 
הכספי

פרק זה
צופה פ
לגבי ה
או כוו
התוצא
צופה 
"בכוונ
צופה פ
לשנות

פרק זה
הם הת

יש לקר

הגדרו

למען 
במפור

  כללי

החבר"

הקבוצ"

מנורה"

מנורה"

מנורה"
2.2013

מנורה"
הקודם

מנורה"

מנורה"
הקודם

מנורה"
במפור

סוכנו"

שומר"
אחרת;

  



  

ת לקרנות 
 שנחתמו 

  ;מים

מל עבור 

או לכיסוי 

ש אותם 

שוק ההון 
ת וניגודי 

אם לחוק 

סיוניים), 

השקעות, 

ת הנחות 
תחייבות 

ן במשרד 

 והקרנות 

חת המונפקות
הסכמים  קף

דמ לרבותיסה 

מית בקופת ג

מי רישום, א

20;  

  עדות;

 אם לא ירכו
  ציבור; ל

 תחרותי בש
ום הריכוזיות

ן לכך, בהתא

  המפקח;

כת סליקה פנ

1994;  

בניהול תיקי ה

20;  

 היתר, בעזרת
אה הגדרת "ה

טוח וחיסכון

  נה;

שקעת ההון 

שואה מובטח
ומתו, 1962-ג

 לתנאי הפולי

פנסיה או עמ

בטח, כגון: דמ

13בדצמבר  3

רות חוב מיוע

 פי תשקיף 
למכור אותם 

ביסוס מבנה
חרות ולצמצו

קיבלה רישיו

 הממונה או ה

-1994;  

שיווק ומערכ

4-ת, התשנ"ד

-1981;  

ק השקעות וב

 

05- התשס"ה

מבוצעת, בין 
לגביו רא יים,

שוק ההון, ביט

 למבטח משנ

(דרכי ה )טוח

ות בעלות תש
טוח), התשכ"ג

בטח בהתאם 

בקרן עסיק) 
 

הוצאות המב

31חברה ליום 

אמצעות איגר

המוצעים על
 תשקיף כדי ל

להביא לרה 
להגברת התח

2005;   

ת גמל אשר ק
20;  

סמים על ידי

-תשנ"דכתי, ה

סיים (ייעוץ, 

תפות בנאמנו

  

-ח), התשמ"א

קעות, בשיווק

  ;1975-של"ה

(קופות גמל),

 הפוליסה המ
רותים פיננסי

ממונה על ש
  יקוח;

  וסח חדש];

חלק מהסיכון

ביטם (פיננסיי

  3 - א 

יות לא סחיר
(חברות ביט 

ח לשלם למב

ר, עצמאי ומע
  לפי העניין;

טח לכיסוי ה

החוקרים של 

בוצה שלא בא

ניירות ערך ה
וצעים על פי 

מטב, 2004ר 
חוק להחקק 

5-ה), התשס"ה

יה או קופות
005- התשס"ה

תפרסהרות המ

בריאות ממלכ

שירותים פיננס

שקעות משות

1;  

 ;1981-תשמ"א

יננסים (ביטוח

 בייעוץ השק

  ;1968-ח

ת דרכים, התש

ים פיננסיים (

עולת תמחור
ושירמוצרים  

  

  ;סיוני

המ - "ממונה
תו בחוק הפי

מס הכנסה [נו

  ;הדוח נת

אחר העברת ח

שירותים פל 

חוב ממשלתי
המילווהחוק 

  הלת;

שעל המבוטח 

ם עמית (שכיר
קופת הגמל, 

על ידי המבו
  לים שונים;

כספיים המבו

 של נכסי הקב

בות לרכוש 
רות ערך המו

רברכה בנובמ
נחפורמה זו 

תיקוני חקיקה

לת קרן פנסי
קופות גמל), 

ת עמדה והבה

חוק ביטוח ב 

הפיקוח על ש

חוק הש - " נות

999-התשנ"ט

 הביטוח, הת

ל שירותים פי

סדרת העיסוק

ערך, התשכ"ח

נפגעי תאונות

וח על שירותי

ת הביטוח ופע
בפרק זה,  7ף 

ות חיתומית;

הפנסהייעוץ  ק

המ" או "טוח
יטוח, כהגדרת

פקודת מ - " ה

לשנ מתייחסת

ל המבטח לא

ות הפיקוח ע

- איגרות - " ת
, מכוח חיטוח

ח וחברה מנה

הסכום - " יה

סכום שמשלם
או החיסכון ב

 המשולמים ע
: מסים והיטל

הדוחות ה -" 

השקעות -  "ת

התחיי -" ית
ות לרכוש ניי

רפורמה שנער
בהתאם לרפ 

ון בישראל (ת

חברה המנהל
ם פיננסיים (

חוזרים, ניירות

- " ת ממלכתי

חוק ה -" יוני

ותפות בנאמנ

וק החברות, ה

חוזהחוק  - " 

ק הפיקוח על

חוק הס -" ת

חוק ניירות  - 

וק פיצויים לנ

חוק הפיקו -  

אישור הצעת
ט לעניין סעיף

ייב בהתחייבו

בחוקהגדרתו 

פקח על הבי
הבמפקח על 

הפקודה" או "ה

המ פרמיה - " 

ון המוטלת ע

תקנו - " קעה

  :ם

תמיועד חוב ת
ולחברות בי 
 

מבטח -" וסדי

פרמי" ,"ביטוח

הס -" גמולים
ח הפנסיוני א

סכומים  -" 
מי חובה כגון:

"ות הכספיים

חופשיותעות 

יבות חיתומי
ר או התחייבו

ר - " מת בכר
 .ור תפקודו

ים בשוק ההו

ח -  "מנהלתה 
ח על שירותי

ח -"  המפקח

ביטוח בריאות

הייעוץ הפנסי
  ;2005- ס"ה

השקעות משו

חו -" החברות

"חוזה הביטוח

חו - " הפיקוח

השקעות ייעוץ
  ;1995- "ה

- " ניירות ערך

חו -" "דהפלת

"קופות הגמל

תהליך א -  "ם
אריות (למעט

  );לעילית" 

מי שהתחי - " 

כה - "פנסיוני 

המפ" או "קח
ר שהוא גם המ

"ת מס הכנסה

"שהורווחה ה

יתרת סיכו -" 

ת דרכי ההשק

 

מונחים

איגרת"
פנסיה
 ;עימן

גוף מ"

דמי ב"

דמי ג"
הביטוח

"דמים"
תשלומ

הדוחו"

השקע"

התחי"
הציבור

רפורמ"
ולשיפו
העניינ

חברה"
הפיקוח

חוזרי"

חוק ב"

חוק ה"
התשס

חוק ה"

חוק ה"

חוק ח"

חוק ה"

י חוק"
התשנ"

חוק נ"

ה חוק"

חוק ק"

חיתום"
אקטוא
חיתומ

"חתם"

מוצר"

המפק"
האוצר

פקודת"

פרמיה"

"שייר"

תקנות"



  

חלים על 
 פיננסיים

לתביעות 

 בה ליטה
כטנשטיין 
ם הזרים 

ת כללית 
  חי.

ביב בע"מ 

 הביטוח 
לי, הכולל 
 החברה, 
ובכלל זה 

 שאינןת (
 תשקיף, 

  ה.

 

לי השקעה הח
שירותים  ל

ב הפרשות ל

  ;1964-שכ"ד

השל בעלי שר
ליכ -  בואדוז 

"). התאגידיםם
 .1, ז"לביץ

לאחריושרד 
ה לשמה הנוכח

אב- ערך בתל

ה, בכל ענפי
כלל, ביטוח ל

וסף, עוסקת
ו והפיננסים,

לויות נוספות
שקיף וטיוטת

בשליטתה ותר

ות גמל) (כלל
ת הפיקוח על

(דרכי חישו 

ות גמל), התש

אש ,ת החזקות
ים הרשומים
אגידים הזרים

גורבמנחם מר 

רטית בשם מ
את שמה 200

סה לניירות 

בשליטתה ות
וגמל פנסיהל 

 בריאות. בנו
ם שוק ההון 
ברה גם פעיל
ך (פרטי התש
אמצעות חבר

  

יננסיים (קופו
תקנות -" לי

199;  

)ביטוח( סיים

ר וניהול קופו

  ומית;

  ד

) הינה חברת
, תאגידים זר

התאולהלן: "
מ המנוח  של

כחברה פר 19
06בשנת נתה 

החברה בבור

בנות חברות 
 טווח, הכולל

ביטוח כן  ו
עילות בתחום
וחיתום. לחב
ת ניירות ערך
דל"ן בחו"ל בא

  4 - א 

200;  

 שירותים פי
הון המינימאל

98-), התשנ"ח

רותים פיננס

כללים לאישור

אשראי בינלא

סקי התאגיד

   עסקיו

")החברהלן: "
,סטבלישמנט
חברה (לעיל ו

בנותיו)  י(שת

935ה) בשנת 
ך השנים, שי

ר של מניות ה

ת, באמצעות
חיסכון ארוך
ח כללי אחר
שליטתה, בפע
קי השקעות 
מונח בתקנות
 השקעות בנד

  

01-), התשס"א

הפיקוח על ת
תקנות הה".2

דרש ממבטח)

שי פיקוח על
  ;1984-ה

מס הכנסה (כ

חברת דירוג א

לית של עס

ר התפתחות 

ות בע"מ (לה
אסופלמס  מנט
הח ממניות 
ות (יורשה ור

ראל (פלשתינ
יי שם, במהל

נפקה לציבור
  ציבורית.

עוסקת חברה
ביטוח חיים ו

ביטוחו רכוש)
נוספות בש ת

ת, ניהול תיק
" כהגדרת הת
), כגון 1969-ט

    

 .2013, בנובמבר

התחייבויותיו)

תקנות -עה" 
2012-התשע"ב

 מינימאלי הנד

תקנות הפ - 
ללי), התשמ"

תקנות מ -" מל

 - Standardח

פתחות הכלל

תאגיד ותיאו

בטחים החזקו
אסטבלישמן 

61.86% -ם ב
עבו בנאמנות 

תאגדה בישר
אחר מס' שינו

בוצעה הנ 19
הפכה לחברה

החעד הדוח, 
ם, ובכלל זה ב
כב (חובה ור

בנותת חברות 
רנות נאמנות

פעילות תחום
רה), התשכ"ט

                  

ב 23 ביוםנפטר  

בטח וניהול ה

כללי השקע ת
 מוסדיים), ה

(הון עצמי מ )ח

-" ת החישוב
ות בביטוח כל

ת קופות הגמ

 -d & Poor's 

יאור ההתפ

פעילות ה 1

מנורה מב
ניידן הינם

המחזיקים
מוחזקים ב

ההחברה 
ולא בע"מ

982בשנת 
והחברה ה

נכון למוע
העיקריים

רכביטוח 
באמצעות
בניהול קר

ת" מהוות
מבנה וצור

                  

 "לז גורביץ נחם
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תקנות"
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כן תיאור 
 מפורטת 
ח פרטים 

  

בבעלותה 
ביטוח , ב
ביטוח  כן

 חברה, ה
 - מקיפה

 מבטחים"
, 2012אר, 

דנד בעין, 

 באמצעות
בדרך של 

 ביום ות.
 של מיזוג
 לתוך ים,

 מנורה: "
ת פעילות 

 ,"לבחו"ן 

וכ מועד הדוח
של החברה  
דוח"להלן: ( ך

וב בשליטתה 
ים ובכלל זה,
ככללי אחר ו

פנסי בטחים
המ החדשה 
: "להלן( ראל
בפברוא 15ם 

סיה, כדיביד

ב, השתלמות
מתפתחת הן ב
ות גמל חדש

המ, הושלם ך
טחים פיננסי

 

:להלן( מ"בע 
 דרך רכישת

 ע"מ.

בנדל" השקיע

בוצה, נכון למ
המהותיותת 

ת ניירות ערך

 לחברה בת 
השוניהביטוח 

ביטוח כו ש)

מ מנורה עות
הפנסיה קרן

בישר הגדולה
ביו ".פלוס ה

ים פנ מבטח

ה וקרנות מל
מל בענף זה מ
ל הקמת קופו

לכך הנדרשים
די מנורה מב

.פירוק ללא 

 נאמנות ות
על ,בתחום 

חי טפחות בע

לה ,חים נדל"ן
  .בחו"ל תי

  2013ר 

של הקבריות 
ות המוחזקות

לתקנות 11ה 

 של החברה
קת בתחומי ה
 (חובה ורכוש

באמצע, חברה
ק אתחברה, 

ה החדשה ה
החדש טחים

ניות מנורה 

גמ קופות רה
ה מבטחים גמ

ן בדרך של וה
ה האישורים 

תו מועד על י
 ,חוסלה גמל 

קרנ מבטחים
2006 בשנת 

מ ומבנק מזרח

מבטחמנורה 
ראסולנרגיה 

  5 - א 

בדצמבר 31ם 

העיקרחזקות 
ה של החברו
מסגרת תקנה

סקי הביטוח
יטוח, העוסק

רכב ביטוח 

הח מנהלת ,2
הח של לאה
הפנסיה קרן ה
מב" הכללית 

יטוח את מנ

החבר מנהלת
תה של מנורה
גמל קיימות 

כל שהתקבלו
זקה, עד לאות

 מבטחים ורה

מ מנורה מה
פעילותה את

אל בע"מלישר

באמצעות מ ,
א של יקטים

 הקבוצה ליום

של מבנה האח
. רשימהלו בו

התקופתי, במ

פוצלו עס ,19
ה מבטחים ב
כללי, הכולל

2004 וקטובר
המל שליטתה

שהינה", דשה
 הפנסיה קרן 

 מבטחים בי

מ ,2005נואר 
פעילות. גמל ם
קופות ג שלת 

ש לאחר, 201
, שהוחזגמל ם
ומנו, פנסיה ם

הוקמ, 2005 ט
א החלה"). ת

 מבנק אגוד ל

,חלה החברה
פרויב גם ,20

בנה אחזקות

שים סכמטי ש
מהותיים שחל

לדוח חמישי 
  

98משנת  חל
מנורה - מלאה 

כיים, ביטוח 
 ריאות.

א מחודשחל 
ובש בעלותה
החד מבטחים
 ואת") חדשה

ילקה מנורה
  חברה.

י מחודש חל
מבטחים נורה
ת פעילותכיש

3בדצמבר,  3
מבטחים נורה
מבטחים נורה

אוגוסט חודש
קרנות בטחים

רנות נאמנות 

ה ,2006שנת 
10החל משנת 

תרשים מב 1

להלן תרש
שינויים מ

החבחלק 
.")נוספים

הח 1.2.1
המ
חי
בר

הח 1.2.2
בב

מ"
הח
חי
לח

הח
מנ
רכ
31
מנ
מנ

בח 1.2.3
מב
קר

בש 1.2.4
וה
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שומרה . 
 מחזיקה 
 וינשטוק 

בחודש  ).
את  יטוח

 שומרה ה
בהתאם  
  .פי)

ן המניות 
 "אומגה". 

. חלק עיל
ה נכסים 

 הנכללות 
 ומיזוג וך
(ראה  מור

 מעניקח 
ו משיכה 

 בחלקכן 
והנובעים 

 חד שלום
"). ריסק "

ל שליטה 

 ות הגמל
ל ומנורה 

 ושומרה 

כב מנועי 
ניק כיסוי 
הפיצויים 
ם לנפגעי 
גרם לנהג 
טוח רכב 
מש, ברכב 

 העילות 
ם (להלן: 
של קרנית 
נטו) בגין 
ון הקרן), 

מבוטחים 
מבוטחים. 
  נוספים.

מניות שומרה
ח רכוש וכן

ת ארנון את 
 נדל"ן בע"מ)

בי מבטחים ה
שהנפיקה הון

.לחברהעין, 
לדוח הכספ 1

מהון 60% ,ה
ההשתלמות "

שלעבתרשים 
על ידי מנורה

) המניות 10
תו, אל בע"מ

כאמ העסקה 

 ארוך הטווח
סיית זקנה או

, וכ")חיסכון
י של האדם ו

כתש(בין  וות
) (להלן: נסיה

שכיר או כבעל

פנסיה וקופו
 פנסיה וגמל

  להלן.

בטחים ביטוח

דת ביטוח רכ
יטוח זה מענ
וב לפי חוק ה
חוק הפיצויים
 נזק גוף שנג

בי. כב מנועי
ם אחר ישתמ

 מבטח, בשל
תאונות דרכים
. פעילותה ש

מהפרמיה (נ 
 דרכים (מימו

.  

של כלי רכב מ
כלי הרכב המ
עם כיסויים

מ מלואאת  
רכוש) וביטוח
ע"מ וסוכנות

שומרהה בת 
מנורהחילקה  

הה שטרירוף 
כדיבידנד ב 

5 -ו 1ים אור

מהמדינהסים 
לת את קרן ה

ת כמתואר ב
 מוחזקים ע

0%מלוא ( ת
עשייה בישרא

 השלמת ועד

סכוןיחיים וח
ח ארוך (פנס

ח(להלן: " )
מצבו הכלכלי

ומ גם נכות) 
הפנ בענף רים
מעביד, כש-בד

ח החיים, הפ
רה מבטחים

ל 2.2ה סעיף 

מנורה מב ות

, על פי פקוד
"). בימנועי ב

ם עלולים לחו
" או "פיצויים

ם לחוב בשל
 משימוש בר
 הגורם שאדם

צויים מאת 
פיצוי נפגעי ת
וק הפיצויים.

 1%בוע של 
פגעי תאונות

להלן. 3.2עיף 

בדן או נזק ש
על ידי כ ישי

 או בשילוב

טחים ביטוח
רכב (חובה ור

בע )1989( וח
חברהאמצעות 

 על הביטוח, 
עלותה בציר

,החלוקה עד
(ראה גם ב ה

בטחים פיננס
נדסים, שמנה

ת בנות נוספו
של החברה 

את ביטוח ים
ק לפיתוח תע

למו בסמוך ח

ביטוח הח ם
פנסיוני לטווח
יל הרלבנטי)
ם הקשורים ל
דה (המכונה 

שאיר פנסיית
גרת יחסי עוב

  אי.

 בענפי ביטוח
, מנור ביטוח

התחום רארי 

אמצעוב תהל

,ח סטטוטורי
רכב ביטוח תד

חבות בה הם
חוק הפ: " הלן
שהם עלולים 

פגעו כתוצאה
המשתמש או 

ם לתבוע פיצ
הקרן לפצוי מ

וקם מכוח חו
בשיעור קב 

ו פיצויים לנפ
תחום ראה סע

י ביטוחי לאב
שלרמו לצד 

לישי בלבד 
  להלן. 4.2ף 

  6 - א 

ה מנורה מבט
של ביטוח ר

לביטו סוכנות
סי נדל"ן (בא
שור המפקח 

בבע שהיו, רה
במוע שבתוקף

בת של החברה

שה מנורה מב
מבטחים מהנ

מספר חברות
- ומקרקעין 

מבטחי מנורה
רע של הבנק

ביטוח בטחים

  הבאים:

תחום:  טווח
ת לחיסכון פ
ח/עמית לגי
עים ביטוחיים
דן כושר עבו

פ כתשלום בין
גם במסגישה 

 באופן עצמא

ות הקבוצה 
רה מבטחים 
 אודות מוצר

מנוהטוח כללי 
  :יםהבא ת

הינו ביטוחה 
פקוד(להלן: "

בו, מפני כל ח
(לה 1975- ל"ה

חבות אחרת,
כי הרגל שנפ
יב כל אדם ה

ן באפשרותם
זכאים לפיצ 

טטוטורי שהו
רות הביטוח

צוב כמפורט 
דות מוצרי הת

כולל כיסויה 
קי רכוש שנג
 כלפי צד ש
ום ראה סעיף

, רכשה2007 
 בתחומים ש
יטוח סיני ס

ובנכ) 1989ח (
אחר קבלת אי

שומר מניות 
ש, ביטוח ים

מרה לחברה ב

רכש ,2008בר 
ע של מנורה מ

 השקעות במ
משרדים  - 
  מ.

מ, רכשה 201
המונפק והנפ

מב למנורהק 
  ח הכספי).

הפעילות המי 

חיסכון ארוך
יתים אפשרו
הגיע המבוט
כיסוי לאירוע
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 נעשה ביטוח
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 בחברות בנ

בתרשים פורט
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אמצעות החב
שקעות בע"מ
נורה מבטחים

עילויות אחר
לעיל משום ש
זום פרויקטים
אמצעות מנור

לה 8.4.4סעיף 

מחזיקהכן,  מו
  .חברה

חומי הפעילו
 של הקבוצה,

פעילות דלעיל
טוח, והתקנות

 החקיקה המר

 בהון התאגיד

 השקעות בה
עסקאות מהו

   יבידנדים

חלוקת בדבר
15 באור ראה

ביט
ביט
עי
פע
של
הר
מה
הס

ביט 1.3.3
וב
אר
דמ
פו
למ
לה

שי 1.3.4
ניה
בא
הש
מנ

פע 1.3.5
של
ייז
בא
בס

כמ
הח

תיאור תח
הפעילות ש

מי הפתחו
חוזה הביט

למגבלות 

השקעות ב 1

לא בוצעו
התבצעו ע

חלוקת די 1

ב לפרטים
רלחלוקה, 

  

 

.4

.5



  

 

  -  

  8 - א 

'ג 
התאגיד של ת  ד הפעילות חומי תח על ומידע 

 

  

חלק
תיאור

  



  

  9 - א 
 



  

 מבטחים 
 מסיכונים
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פוליסות ביט 
מנ באמצעות

החיסכוןיים ו
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 מהשקעה ות

ישירות צאות
% על המצרפי

לגר עשוי עיל
 בהן המבוטח

לתקנ התיקון
עשוי אשר ה

מאפיישל תי 
ובהיצע שלהם
 ביטוח, לפי 

 כיסוי לאירו
ם שונים, כג
יות ביטוח ה
שנן פוליסות 
מרכיבים (ריס
וטח ובצרכיו
ישה באופן עצ

   ").ים

ת ביטוח מנה
פוליסות ביט
 ביניהם (לפי
כל אחד מהמ

  בד).

ח אפשרות למ
  דין.

טח לקצבה חו
 מקנה תקופ
אם המבוטח ש

יקות תשלום
מעט במקרה

משווקת  לו
תן המשכנתא
ב ביטוח מבנ

מסוג וליסות
הכנסה רצף("

יים מרכיב ח
ולי ההשקעה

ל יהיה ניתן 
הנובעו צאות

הוצ לגבות ה
ה השיעור עלה

לע כאמור ת
ד כה נשאו 

ה של פשריות
החברה של ת
  .שונה אופן

 כללי ותמצית
ים בביקוש ו
ה ו/או חוזה

  הפוליסה.

חיים מעניק 
ים מסיכונים
ר ישנן תוכני

כמו כן, יש"). 
המב בין שני 

בבחירת המבו
הניתנות לרכי

ביטוח מנהל"

וליסותקת פ
ת הגמל) וכן פ
י או שילוב
למיניהם, או כ
ון לסוגיו בלב

  הוני

עניק למבוטח
ה והוראות הד

  לקצבה

זכאי המבוט 
סלול העיקרי

אף א מוטבים,

  סק טהור

 ריסק המעני
ת המבוטח, ל

אסות ביטוח 
ה מוות לנות
שרת גם שילו

פות הקבוצה 
( ת המבוטח

  ח.

  ה

יטוח בהם ק
ה לגבי מסל

 2015 בשנת 
הו או ישנות
יהיה ניתן לא
ע לא עוד כל

לתקנות תיקון
קבוצה (ושעד

האפ השלכות
והנחו ערכות

בא יאושראו 

  שירותים

 כולל תיאור 
גמות ושינויי
ם בכל פוליס
רכי פרשנות 

   טוח חיים

נף ביטוח הח
אדם והנובעי

"), כאשרריסק
"חיסכוןהלן: "
השילובשות. 

פרדות תלוי ב
רוכות טווח ה
בעל שליטה ("

  יאור כללי

קבוצה משוו
תקנות קופות
וני או קצבת
רכיבי ריסק ל
לבד או חיסכו

סכון היח רכיב

הוני מע סכוןי
תנאי הפוליסה

לסכון יח רכיב

מסלול קצבה
פוליסה. המס
שארים או למ

טוח חיים ריס

ליסות מסוג
מקרה של מות

מסגרת פוליס
בטוחה למקר
פוליסה מאפש

נוסף, משווקת
מקרה של מו
קופת הביטוח

השקעה סלולי

מוצרי הב כל
מבוטח בחירה
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מנורה  ת
מתמחים 
מסלולים 

מדד  מודי

  צה:

חלטת בין 
 ביטוח, ם

ה מגלמת 
 הקבוצה 
וס קצבה 

הקבוצה  
ת גמל לא 
עצמאים, 
ל כספים 
מפקח על 

 60ה על 
דם קצבה 

 אושנים  
ד לחברה 
ל מקדם 
ן הצבור 
 המבוטח 
סכם בין 

ון הצבור 
 המבוטח 
יכום בין 
 וסביבת 

המייצגים 
בכיסוי  ה

יה נגבית 

ד מקרה 
 של נכות 
כיסוי זה 

.  

מנהלת ,בנוסף
לי השקעה ה
במ המבוטחים

צמבנכסים  

הקבו שווקת

ת הפרדה מוח
מנהלים ביטוח

טטוס לקצבה
ופות הגמל,
וליסות סטטו

2012דצמבר 
בה או כקופת
 לשכירים ולע
ת הוניות של
 להנחיית המ
ילם לא עולה
 כוללות מקד

 60עולה על 
שו לבצע ניוד

לביטולחיים. 
החיסכו .וצר

מדים לרשות 
ל על פי המו

 פרט. החיסכו
מדים לרשות 
ל על פי הסי
קעה חלופיים

או איגודים, ה
חברי הקבוצה
כאשר הפרמי

 

ודשים ממוע
במקרה  ושר

 או תאונה. 
ס" או "ריסק"

ב). החדשה' 
לרבות מסלול
יקר כספי ה

בהשקעה ה

שמוחי חיים 

יסה זו קיימת
ב כפוליסת ת
, פוליסת סט2

לחוק ק 3ן 
חיים גם בפו

ועד ד 2009 
משלמת לקצב
בה המיועדת
קליטת צבירו

, בהתאם 20
עצמאים שגי
 גמל שאינן 
אים שגילם ע

וביקש 60 -מ
חלת חחת תו

למו ביקושה
שקעה שעומ
ם דמי ניהול

קת כפוליסת 
שקעה שעומ
ם דמי ניהול
 באפיקי השק

אלמעסיקים 
ח לבטח את 
ם קבוצתי, כ

  ים בקבוצה.

של מספר חו
תקופת אי הכו
צאה ממחלה
 כגון "סטטוס

   ופרטיים.

 ם.

י(קרן  הכללי
, למתמחים ה

כאשר עיל, 
המתמחה מדד

 

יקריים בביטו

. בפולי2004ת 
משווק ליסה

2008חל מיולי 
יקון לאור ת

טחת תוחלת ח
 החל משנת 
כקופת גמל מ
ת מקדם קצב
המיועדות לק

013חל משנת 
ת שכירים וע
שרות כקופות
שכירים ועצמ

מ נמוך גילם
קצבה להבטח
השפעה על 
ן מסלולי הה
כאמור מנוכים

לבד, המשווק
ן מסלולי הה
כאמור מנוכי
ר התשואות 

  .ר זה

 בדרך כלל ל
המעוניינים 

ת ביטוח חיי
 כל המבוטחי

ש ת המתנה
ם פרמיה בת
 חלקי, כתוצ
ביטוח אחרות

ם, עצמאיים 

סקי ביטוח חיים

  14 - א 

ה במסלול, 2
השקעה סלולי

 במניות חו"ל
מ צמוד לול

  .ח ממשלתי

  טוח החיים

והתכניות העי

שיווקה בשנת
הפוהוצאות. 
. החעצמאיים

קדם הקצבה.
 קצבה להבט

. בהתאם 20
המאושרות כ
ה, עם הבטח
לתגמולים", ה

. הח2008בר 
עבור לקוחות

", המאוש201
ור לקוחות ש

שג מבוטחים
ות מקדם ק

יש ה חייםה 
 יותר ממגוון
ן המושקע כ

3  

כיב חיסכון בל
 יותר ממגוון
ן המושקע כ

לאור פוליסה
ביקוש למוצר

תי משווקות
ה משותפת,
ופות לתקנות
פוליסה עבור 

לאחר תקופת
חרור מתשלו
דה, מלא או
ף בפוליסות ב

קוחות שכירים

נכללים בדוח עס

2004חר שנת 
מס ח, תשעה

יות, לרבות 
במס שקעים
ואג"ח קונצרני

טוח בענף בי

גי המוצרים ו

  "ס

וצה החלה בש
 החיסכון והה

לע תגמולים 
ת חיים במק
ביעת מקדם 

004 מינואר 
ת "סטטוס" 
הה, לפי המקר
טופ פייננס ל
לחודש דצמב
רה משווקת 

13ת "סטטוס 
לת חיים ועבו
ת המפקח ל
טוס", הכוללו

תוחלת  חת
קע באחד או
תו. מהחיסכון

 ח.

TOP FINA

 הכוללת מרכ
קע באחד או
תו. מהחיסכו
ח וכרשום ב
ה חל גידול בב

  בוצתי

 ריסק קבוצת
ים בעלי זיק
בלבד והן כפ
צעות בעל הפ

  ושר עבודה

למבוטח, ל 
ם חודשי ושח
דן כושר עבוד
ל ככיסוי נוסף

ר נמכרת ללק

    

סות אלה אינם נ

לאח ,ושקעים
בטחים ביטוח
השקעה במני

מושמתמחים 
קעיקר אג"ח 

וגי תכניות בי

הלן פירוט סוג

ליסת "סטטו

ליסה שהקבו
רכיבי הריסק,

ביטוח או רט
בטחת תוחלת
חליטה על קב
הונפקו החל
יווקה פוליסו
שלמת לקצבה
ן פוליסות "ט
הופרשו עד ל
ביטוח, החבר
נים, פוליסות
הבטחת תוחל
כפוף להנחיות
ליסות "סטט

טחבהקצבה ל
פוליסה מושק
על פי הנחיית
חברה למבוטח

ANCEליסת 

ליסת ביטוח
פוליסה מושק
על פי הנחיית
חברה למבוט
ריבית הנמוכה

ריסק קבטוח 

ליסות מסוג
בוצת מבוטח
במקרה מוות 
דרך כלל באמ

טוח אובדן כ

מעניקה סוי
ביטוח, תשלו
גורמת לאובד
מכר בדרך כלל

פוליסה כאמו

                  

של פוליס דיונות
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והפד הפרמיות 

 

        
 
3
נתוני  



  

נו לעניין 
עות בעל 

כום כספי 

של נכות 
לם סכום 

שעומדים 
ול על פי 
ה הכולל 
ם לריבית 

וח, וזאת 
הלקוחות 
תיים, עם 
ה מיידיים 

ים גידול 

ועדיין  קה

מפוצלים 
מרכיבים 
 מסוג זה 
ומה בהן. 
שתתפות 
עה ודמי 

מסורתי), 
ם שלובים 
ח הקבוע 

הינו  1990
וקו החל 

(תלויות  
ם בתנאי 
. פוליסות)

ואילך  20

חדות שהותק
 כלל באמצע

 מתאונה, סכ

נה. במקרה ש
 חלקית ישול

  בפוליסה.

י ההשקעה ש
וכים דמי ניהו
סלול השקעה
שנה, בהתאם

פוליסות ביטו
 שונות של ה
תשלומים עית
שלומי קצבה

ים אנו צופי

שיווקקבוצה 
   :ויים)

דמי הביטוח מ
 היחס בין ה
ר בפוליסות 
 ריבית הרשו

מש" פוליסות 
סלול ההשקע

ג "מעורב" (מ
הריסק כשהם
סכום הביטוח
0קו עד שנת 
וליסות ששוו
ות ברווחים"
הניהול נקובים
ה בחלק מהפ

008 מינואר 

לתקנות מיוח
 נגבית בדרך

טח כתוצאה 

ות עקב תאו
רה של נכות
לה הקבועה ב

מגוון מסלולי
ע כאמור מנו
ח לבחור במ

ש 15 -תיים ל

ת גמל ו/או פ
כים והעדפות
המיועדים לת
רת מראש; ת

 תוחלת החי

השוחי חיים 
מרכזית לפיצ

 "עדיף" בה ד
סכון, כאשר 
חיסכון הצבור
צרכן ותוספת

הינן  2003ת 
בחור את מס

 ביטוח מסוג
ספת מרכיב ה
ה) משולם ס
סוג זה ששוו
מה בהן. הפו

משתתפו"ות 
שקעה ודמי ה
ם נספח קצבה
גין הפקדות

  צבה.

צתי כפופות ל
שר הפרמיה

  

ות של המבוט

מקרה של נכו
מלואו, ובמק
בהתאם לטבל

  שלישי

 2013.  

ד או יותר ממ
סכון המושקע
יכול המבוטח
 של בין שנת

ספים מקופות
ן מענה לצרכ
תר, מוצרים ה
תקופה מוגדר

ר התארכות
  

יקריים בביט
ט בגין קופה מ

ליסת ביטוח
 מרכיב החיס
 המבוטח. הח

ירים לצ המח
עד לסוף שנת
אינו יכול לב

בוצה פוליסת
החיסכון בתוס
 תום תקופה
 בפוליסות מ
ריבית הרשומ

הינן פוליסו 
 מסלול ההש

(אם כי קיים 
בגבפוליסה  

) מיועדת לקצ

  15 - א 

  

 עבודה קבוצ
כאש ,2007יל 

  ם בקבוצה.

  ה

עת מקרה מוו

  ה

פעמי במ-  חד
ם הביטוח במ
יטוח המלא ב

וחות הגיל ה

שיווקן בשנת 

מושקע באחד
חייתו. מהחיס

. בנוסף, יטח
מדד לתקופה

דות לניוד כס
משך תוך מתן

בין היתווקת 
 תשלומים לת

  ת. 

 חדש ולאור
ובות. ם הקר

והתכניות העי
(למעט שוטפות

ה הקבוצה פו
וצאות) לבין

הפוליסה או 
 צמוד למדד 

וע 1991שנת 
. המבוטח א)

  יסה. 

 

קה הקבשיוו
כב ממרכיב ה
ח (מוות או
יסכון הצבור
כן ותוספת ר

2001דש יוני 
ל לבחור את

 הינה הונית 
מל הצבירה 
ת קופות גמל)

 בודה קבוצתי

כושר  אובדן
מחודש אפרי
 כל המבוטחי

מוות מתאונה

 למוטבים בע

נכות מתאונה

 סכום כספי 
ת ישולם סכו
תוך סכום הבי

TOP L ללק

ברה החלה בש

ר בפוליסה מ
ח ועל פי הנח
החברה למבוט
 והצמדה למ

  סה.

 TOP Lמיועד
 כתוכנית המ

הקבוצה מש 
מקדם קצבה;
תקופות שונות

ר בקהל יעד
ים אלו בשנים

גי המוצרים ו
הפקדות שם 

  

שיווקה 2003 
יסק (כולל ה
על ידי בעל ה

הינו 1990נת 
ווקו החל מש
ויות תשואה)
 בתנאי הפולי

  ב" (מסורתי)

ש 2001ש יוני 
 הביטוח מורכ
 מקרה ביטוח
בפוליסה. הח
מחירים לצרכ
עד לסוף חוד
וטח אינו יכול

, לרוב,סה זו
חוק הגמל 3

פופות לתקנות

ובדן כושר עב

ליסות מסוג 
ה שתחולתן מ
פוליסה עבור 

טוח למקרה 

סוי המעניק 
  .עמיפ- ד

טוח למקרה 

סוי המעניק 
לאה ותמידית
טוח יחסי מת

 LIFEליסות 

ליסות שהחב

חיסכון הצבור
רשות המבוטח

בין ה מוסכם
בטחת ריבית
קבועה בפוליס

 LIFEליסות
מטרה לשמש
 גיל הפרישה.

לא הבטחת מ
ו עתידיים, לת

כיוון שמדובר
ביקוש למוצר

הלן פירוט סוג
בגינם תקבלות

ליסת "עדיף"

ד לסוף שנת 
ן מרכיב הרי
אמור, נקבע ע
שווקו עד שנ
פוליסות ששו

(תלו רווחים"
ניהול נקובים

ליסת "מעורב

ד לסוף חודש
שר בה סכום 
חדיו. בקרות

ראש, הנקוב ב
מוד למדד המ

וע 1991שנת 
. המבושואה)

פוליסה. פוליס
3אור תיקון 
פוליסות הכפ
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בור את 
מל. לאור 
ה רשאית 

רק בגין  
 להפקיד 

ת זקנה), 

ר עבודה 
ט בתקנון 

מדי  עמית
 הקרן תיי

י מסלול 
 לפי גילו 

תקופת  ד
 במרכיבי 

דות לקרן 
 - ק (כיום 

 עבור כל 

 על פיהן,
אים תניב 
 שהעמית 
ל לפני גי

ית (מבין 
תפתחות 

עשר  בעה
 למקבלי 

ה חדשה 
 בעיקרה 
כן משק ו

יית נכות 
כל ויהם י
 -ר  כלומ

ון מתוקן 

ביטוח  ,ה
 ממנורה 
ריטית של 

  ר.

 

למעסיק לצב
 קופות הגמ
וג זה, הייתה

2010 שנת 
לא ניתןיום 

 ארוך (פנסיי

, אובדן כוש
קנה), כמפורט

העם מחשבון 
עמי של דדית

ם ייקבע לפ
 אפשריים), 

בעד לעמית 
 עבורו קדו
). ההפקדטוח

ממוצע במשק
אופן מצטבר 

אשר עתקנון, 
קטוארי מתא
תוני הפנסיה 
כות ומוות ל
בו בחר העמי
תו לקרן וה

ארבהחדשה" 
הקרן יבויות

  .פי דרישתו

קרן פנסיה ה
המיועדת, 
הממוצע במ 
   

 זקנה, לפנסי
 שונים שביני
,פנסיית יסוד
עבודה. התקנו

בטחים פנסיה
ביטוח נרכש
 של מסה קר
ביטוחי כאמור

ומאפשרת ל
פוף לתקנות
פוליסות מסו
ות עד לתום

נכון לה .200

נסיוני לטווח
  שאירים). 

  ה" 

יית שאירים),
ה (פנסיית זק
לות הסיכונים

הד ערבות יס
יקף הכיסויים
סלולי ביטוח

  שלו.

יים שיינתנו
שיופק ,מולים
הבי דמי לום

כפל השכר המ
המחושבת בא

 הוראות הת
תו במקדם א
רישה, לפי נת
חי למקרי נכ
ול הפנסיה ב
ועד הצטרפו

"מבטחים הב 
התחיי לכיסוי

הממונה או לפ

  פלוס"

נההי, ו1997 
,ן משלימה")
 כפל השכר

גיל פרישה. ל

ף (לפנסיית 
סלולי ביטוח 
ור במסלול פ
טירה בגיל הע

  .ו

שת מנורה מב
שה פלוס". ה
ש עד לקיומה
ליהם כיסוי ב

  

סכון בלבד 
יו, הכול בכפ
שיווקן של פ
יסות הקיימו
07ת עד סוף 

ת לחיסכון פנ
וות (פנסיית 

טחים החדשה

י מוות (פנסי
יה בגיל זקנה
 ידי ניכוי על

בסי על ועלת
). ההקרן תי

בין מגוון מס
תחות השכר ש

ויים הביטוחי
הגמ מדמי 3
תש ממועדי ד

מכ 20.5% עד 
ש"ח בחודש), 

נקבעות לפי
כום, שחלוקת
י לה בגיל הפ
 כיסוי ביטוח
בע לפי מסלו
לפי גילו במ
דר התחיקתי.
ל קי השקעה

עת, באישור ה

טחים החדשה

וקמה בשנת
ת" או "קרן
ר העולה על
כישת קצבה 

 פנסיוני מקי
רצה בכך, במס
אפשרות לבח
י נכות או פט
ו לפי דרישתו

קשר זה, רוכש
בטחים החדש
וסיף ולהירכש

שחל ע ,"לוס
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 מרכיב חיס
צויים לעובדי
א יותר עוד ש
פקדות לפולי
בגינם הפקדו

חים אפשרות
יית נכות) ומ

 מקיפה "מבט

סויים למקרי
פרישה לפנסי
לו ימומנו על

פו הקרן אשר
עמית הינם ח
(מב העמית 

ו לקרן והתפת

ת של הכיסו
35% על לה
אחד לכל עד

חודשית של 
ש 3,672 - ל כ

מיתי הקרן נ
בקרן נצבר סכ
ה שיהיה זכאי
ענק לעמית

יקב הכיסויים
 אפשריים), ל
ל בכפוף להסד

תיק שני וכן 
תוקן מעת לע

 כללית "מבט

הו ,ה פלוס"
 "קרן כללית
מולים משכר
מיות לצורך רכ

ניתן כיסוי  
ם) לעמית שר
ך נשמרת הא
וחיים למקרי
ר הממונה או

 הממונה בהק
הביטוח ב"מב

להוהוא צפוי 
פל ים החדשה

  לפיצויים

ח הכוללת 
תשלום פיצל

מל, לפיו לא
יך ולקבל הפ
סיק העביר ב

  סות אלו.

עניק למבוטח
רה נכות (פנס

פנסיה חדשה

ן מעניקה כיס
יית נכות) ופ
ן. כיסויים אל

כאש בחודשו, 
המבטח -ינו 

סיה בו בחר
עד הצטרפותו

ות המצטברת
תעל לא חו

( בקרן מולים
לות בתקרה 
דה בסכום של

   מס בנפרד.

ת וחובות ע
ת כל עמית ב
פנסיית הזקנה
 כמו כן, יו

היקף ה שה.
מסלולים  ר

ר שלו, והכול
,השקעה ולי
התקנון מת .ה

פנסיה חדשה

טחים החדשה
ת (המכונה

קדות דמי גמ
פעמ-קדות חד

,לתקנון אם
סיית שאירים
ית לבחור, אך
 כיסויים ביט
 לעת, באישו

אם להוראות
ה למסלולי ה
חים ביטוח וה
תים ב"מבטחי

מרכזית ל ופה

ליסת ביטוח
תחייבויותיו 
יקון חוק הגמ
חברה להמשי
ובדים שהמעס
כומים לפוליס

  נסיה 

נף הפנסיה מ
ן כיסוי למקר

קרן פ 2.2.2

הקרן
(פנסי
הקרן
חודש
(דהיי
הפנס
במוע

עלוה
ביטו
התגמ
מוגב
הפקד
שנת 

זכויו
לזכות
את פ
קבע.
הפרי
מספר
השכ
מסלו
קצבה

קרן פ 2.2.2

"מבט
כללי
להפק
להפק

בהתא
ולפנס
העמי
ללא 
מעת

בהתא
משנה
מבטח
עמית

קו

פו
הת
תי
הח
עו
סכ

פנ 2.2.2

ענ
וכן

2.1

2.2

 



  

בינוני וח 
טבות מס 

  מי.

 משלמות 
ל כקופות 
ויים, וכן 

וקופות  ת

חד פעמי 

פות גמל 
ם מסוגים 

 על מנת 
 התוכנית 

תקנות ו 
), אחת מל

אותו סוג, 

 

 נוספת לטוו
תוך קבלת הט
סכום חד פעמ

פות גמל לא 
פות להתנהל
רכזיות (לפיצ
למטרה אחרת

יכה בסכום ח

קופוואילך)  
דות לעמיתים

ר קופות גמל,
יקה ליישום 
,")התייעלות

גמ ופתמק ר
מל אחת מא

  .ד

שרות חיסכון
תת לקצבה), 

ים שנצברו כס

קופ :ם שונים
מוסי 2007ת 

ופות מרת, ק
קופות גמל ל

ח ארוך (משי
.(  

2011 משנת 
קצר, המיועד

ים של מספר
 (תיקוני חקי

ההלן: "חוק 
יותר לנהלאה 

תר מקופת גמ
בלבד 2013נת 

  

") אפשעמית "
 לא משלמות
שיכת הסכומי

סוגים 5 - ל מ
 עד סוף שנת
נות השתלמות

ק , תקציבית)

ת גמל לטווח
אים מסוימים)

  ח בינוני.

ני הפקדות 
 גמל לטווח 

ים גמל מיזוג
ות הכלכלית

(להל 2009-ט
) (הרשאגמל 

 שמנהלת יות
ך עד לסוף שנ
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חוסך (להלן: "
(קופת גמל ך

למש ,מסוימים

ת קופות גמל
שהופקדו בהן
פיצויים), קרנ
פות בפנסיה

לים הן קופות
בהתקיים תנא

גמל לטווחת 

 (שנסגרו בפ
קופות , כלל

מנורה מבטחי
וק ההתייעלו

), התשס"ט20
(קופות  סיים

ברה מנהלת,
 להמשיך בכך

מל מעניק לח
ארוךמות) או 

בתנאים מ, ת

מנהלת ,ם גמל
ין הכספים ש
תגמולים ולפ
כזית להשתת

  .שי

שיות לתגמול
בתאפשר רק 

ות הינן קופות

ת לפיצויים 
בדרך ,ת הינן

.  

ביצעה מ, 201
חו בדרישות 

009-2010ים 
פיננס ירותים

לחבשאפשרו 
פר מתפעלים,

  מל

נף קופות הגמ
רנות השתלמ

ת ואפשרותונו

נורה מבטחים
קצבה (שלעני
מל אישיות ל
ופת גמל מרכ
מל בניהול איש

ופות גמל איש
תתקופות אלו 

רנות השתלמ

ופות מרכזיות
מטרות אחרות
סוימים בלבד

13 שנת מהלך
תוכל לעמוד
כלכלית לשנ

שי על פיקוח
ש, 2012-"בשע

אמצעות מספ

גמ 2.2.3

ענ
(ק
שו

מנ
לק
גמ
קו
גמ

קו
מק

קר

קו
למ
מס

במ
שת
הכ
הפ
תש
בא

 



  

ם, מנורה 

פת גמל 
  ים

פת גמל 
, יצויים

פת גמל 
, יצויים

 

פת גמל 
, יצויים

 

בפנסיה 

  הבראה

 גמל פת

באמצעות 

 

(כיום חים גמל

  ופה

 לקצבה, קופ
לפיצויי ישית

קופ לקצבה, 
לפאישית  

קופ לקצבה, 
לפאישית  

  יחי תשואה

קופ לקצבה, 
לפאישית  

  יחי תשואה

  

  

השתתפות ב

חופשה וה -ת 

וקופ לקצבה 
  שי

   אישי

שתלמות", ב

מנורה מבטח

סוג הקו

  מות

 לא משלמת
אוקופת גמל 

 לא משלמת
 וקופת גמל

  וריאלית

 לא משלמת
 וקופת גמל
סלולים מבטי

 לא משלמת
 וקופת גמל
סלולים מבטי

 לפיצוייםית 

 ית לפיצויים

 מרכזית לה
 

למטרה אחרת

 משלמת לא 
בניהול איש - 

בניהול -מות 

ומגה קרן ה

  

מ לות על ידי

קרן השתלמ

גמל  קופת
לתגמולים ו

קופת גמל 
לתגמולים
קופה סקטו

קופת גמל 
לתגמולים

מס 3כוללת 

קופת גמל 
לתגמולים

מס 2כוללת 

קופה מרכזי

קופה מרכזי

קופת גמל
  תקציבית

קופת גמל ל

 גמל קופת
-תגמולים ל

קרן השתלמ

הגמל גם "א
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, המנוהבענף

 

  ת

  ופיצויים

 

  ם

פת בפנסיה 

רות חופשה, 

  ול אישי

מות בניהול 

מסגרת ענף ה

קופות הגמל ב
  :ה וגמל)

 שם הקופה

ים השתלמות

ים תגמולים 

  בטחים

  ים יותר

  ים אמיר

  ת לפיצויים

כזית לפיצויים

חים משתתפ

פת גמל למטר
  ה

ים גמל בניהו

חים השתלמ

במ  הקבוצה,
 ם מהנדסים.

הלן רשימת ק
בטחים פנסיה

מנורה מבטח

מנורה מבטח

מור מנורה מ

מנורה מבטח

מנורה מבטח

מנורה מרכזית

מבטחים מרכ

מנורה מבטח
  תקציבית

מבטחים קופ
חגים והבראה

מנורה מבטח

מנורה מבטח
  אישי

מנהלתנוסף 
נורה מבטחים

לה
מב

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ
ת

מ
ח

מ

מ
א

בנ
מנ

 



  

  סה"כ

72,374, 
7,543,  

649,  

  ה"כ

60,792 
6,585  
4,919  

  ה"כ

50,697  
5,725  
4,321  

 

ס  אחר

912,592 ,323

74,253  ,877

43,443  ,074

0.60%  

-  

סה  אחר

816,864 2,523

79,417  5,154

38,526  9,974

0.64%  

-  

ס  אחר

716,66  7,025

75,70  5,033

69,95  1,097

0.66%  

-  

 :גמל

קרנות 
  השתלמות

4,975,524  
633,847  
315,855  

0.83%  

-  

קרנות 
  השתלמות

4,592,594  4

587,133  7

179,993  6

0.82%  %

-  -

קרנות 
 השתלמות

4,059,976  68

499,829  06

192,728  52

0.68%  %

-  

  

ג וקופות סיה

קופות גמל 
לתגמולים 
  ופיצויים

9,570,422  
194,164  
24,001  

0.92%  

1.69%  

קופות גמל 
לתגמולים 
  ופיצויים

8,802,787  
186,663  

)121,099(  

1.29%  

-  

קופות גמל 
לתגמולים 
  ופיצויים

8,292,364  
173,368  

)185,746(  

1.26%  

-  
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פנס קרנותות 

  יה חדשות

  משלימות

641,100  
152,165  

)6,348(  

0.74%  

1.52%  

  ה חדשות

  משלימות

465,726  
90,268  
82,238  

1.05%  

-  

  ה חדשות

  משלימות

348,946  
71,624  
65,678  

0.99  

-  

לגבי פעילו דע

קרנות פנסי

  מקיפות

56,274,685  
6,489,448  

272,123  

0.29%  

3.56%  

קרנות פנסי

  מקיפות

46,114,552  
5,641,673  
4,740,316  

0.30%  

3.80%  

קרנות פנסיה

  מקיפות

37,279,071  6

4,904,506  4

4,178,485  8

0.33  9

4.10  -

מידריכוז  הלן

201  

כסים 
  מנוהלים

  דמי גמולים
  צבירה נטו

שיעור דמי 
  יהול מנכסים

שיעור דמי 
יהול 

  מהפקדות

201  

נכסים 
  מנוהלים

  דמי גמולים
  צבירה נטו

שיעור דמי 
ניהול 
  מנכסים
דמי  שיעור
ניהול 

  מהפקדות

201  

כסים 
1  מנוהלים

6  דמי גמולים
5  צבירה נטו

שיעור דמי 
יהול 
3  מנכסים

שיעור דמי 
יהול 

0  מהפקדות

לה 2.2.4

13

נכ
מ
ד

צ

ש
ני
ש
ני
מ

  
12

  

11

נכ
מ
ד

צ

ש
ני
מ
ש
ני
מ

  

 



  

 704.4של 
 נכסי. .14
ש"ח,  רדי
  "ח.ש

 ם במשק,
ח החיים 

 - ו 36.3%

החודשים 
ח במשק 
המקבילה 

 שיעור על
 כאשר, 2

שיעור של 
, 2012 נת

  התאמה.

ם ארבעת 
 פנסיוני. 
 להקמת 
 מעמדם 

ם למעבר 
ון לטווח 
ם השונים 

 עלויות ת
אצל בתי 
היקף של 

 אתידדו 
מל. יצוין 
(כבעלים) 

 בעיקרד 
  ציבור.

ת מקדם 
 ההפקדות

. כלשהו י
 מחד מל

 במקביל 
 ההפקדות

 לרכושל 
 ביטוחי וי

) מתשלום
ל לשנות 
 לא ניתן 

, בסך ש2013 
9%. - כר של 

מיליאר 197 
מיליארדי ש 34

מסך הנכסים 
בענף ביטוח 2

, 8.2%עומת 

, בתשעת הר
ון ארוך הטוו
ח בתקופה ה

8.6% .  

ע עמד, 2013 
012 בשנת 13
עמד על ש ים

בש, 4.2% -ו 

ירקטוריון, בה

 הקבוצה הם
סכוןיכספי ח

עות בהליכים
ה לחזק את

ו את החסמים
נכסי החיסכו
 בין המוצרים

את הגדילה 
, בעיקר און

ספי ציבור בה
האחרונות חי
יה וקופות גמ
חזיק ולנהל (
עילות מתמק
צוץ פנסיוני ל

ם עם הבטחת
ה ליעד פנסיה
פנסיוני מוצר
ג לקופות ת
),קצבתיים 

ה ליעד, הלים
גמלהלקופות 

כיסו, חיים ת
מ לשחרור חי

ת קופות הגמ
,זכרים לעיל

ון לסוף שנת
שיעורגידול ב

-כ בסך של 
47 - בסך של כ

12.6% -של כ
2013ק בשנת 

, לע4.6% -גמל

משרד האוצר
תחום החיסכו
מיליארדי ש"
% -יעור של כ

 שנת של ים
3.4%-כ של ר
החיי ביטוח ף
 8% ,31.2% ,

לדוח הדי .4.4

  ם העיקריים

העיקריים של
ת המנהלים כ
ר בתי השקע
ק) מתוך מגמ

ביטלו אשרת, 
ות בתחום נ
ם המפרידים 

אשר גולציה
ההו בשוק 

ם המנהלים כס
ציה בשנים ה
 קרנות פנסי
ל הבנקים לה
 בתחום הפע
לים, וכן בייע

 ביטוח חיים
הפ קרנות כו
למ לראשונה 

ההפקדות יקף
לכספים הן

המנה ביטוחי
 שניתן היתר
לאריכות טוחי

ביטוח וכיסוי 
תי על יכולת
גולטוריים הנ

ו הנכסים נכו
ג"ח המהווים 
 ביטוח חיים
ב בענף הגמל

מד על שיעור 
שר נתח השוק

בענף הגו .35

ולנתוני  יים
מי גמולים בת

מ 44.3סך של 
בשי גידולים 

הראשוני שים
שיעור לעומת

בענף 2013 נת
 לעומת, 4.3%

1.ף  ראה סעי

ת והמתחרים

 המתחרים ה
בתי ההשקעו
 החלו מספר
 חיים (ריסק

ים האחרונות
ו את התחר
טשות הקווים

הרג מהגברת
גופים של ה

צרו תאגידים
הרגולצ שינויי

 החיים לבין
ת שהוטלו על
ים בתחרות
ללגופים המנה

שיווק מוצרי
הפלעיל)  2.1
המצטרפים 

בהי תמשכת
אלי בוצעות

ב עם ביחד 
הה. מאידך, ל

ביט(כיסוי  נים
נכות לסיכוני

אופן משמעו
רגה יםהשינוי
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, הסתכמו5 4ק
מיליארדי ש"
נכסים בענף 
ליארדי ש"ח ו

, עמ2013שנת 
, כאש2012ת 

5%. - הפנסיה

המוסדי ופים
ודמ מפרמיהת 

"ח, לעומת ס
 ש"ח, המהווי

החודש תשעת
ל, גמולים דמי

שנ של שונים
% -  הגמל ענף

דמי גמולים, 

  טווח

תחום הפעילות

ארוך הטווח 
בהגדולות וכן 

, 2013 שנת 
בפרט ביטוח
ארוך הטווח.

בתחום בשני
הגבירו ,שונים

ר בשל היטשט
מ וכתוצאה 
קונסולידציה 
צא מכך נוצ יו
ש. י ש"חארד

מוצרי ביטוח
קבות ההגבלות
ם של הבנקי

, כשירות למל

ש הפסקת ור
1.1 ראה סעיף

,בישראל רים
המת הירידה 

שמב פקדות
,הפנסיה נות
בישראל ירים

שונ ביטוחיים
ל ביטוחי סוי

לא השפיע בא
בעקבות ה ל.

 .1990מו לפני 
  סיה הוותיקות.

הטווח במשק
מ 91.1 - של כ

נממורכבים  
מיל 160.3 - כ

ה בתחום בש
בשנת 12.2% 
, בענף 8.2% 

  .תאמה

הגופיים של 
הכנסותה 201

מיליארדי ש" 
ימיליארד 3.8

בת בתחום צה
וד מפרמיה ת

הראש חודשים
בעו 30.8% - ה

צה מפרמיה ו

ט ארוך סכוןי

 התחרות בת

ום החיסכון 
צת הביטוח ה
, כי במהלך
ות ביטוח וב
ום החיסכון א

ורמות שחלו 
מוצרים השה
בעיקר זאת, 

,במקבילום. 
החלה, עול

עות וכפועל 
מיליא מאה 

ליפיות בין מ
ין זה, כי בעק
ת גמל, חלק

גמ קופות עול

לאו, 2013 ת
ה (לפרטים ר

שכיר של קרי
נמשכהביל, 

ה הפיכת ר
קרנ של כתן
השכי של קרי
ב כיסויים וק
כיס, מוות כוני

עדיין ל יתיהן
המגמות הנ"ל

    

פוליסות שהוקמ
את קרנות הפנס

חיסכון ארוך ה
ש"ח, גידול  
הטווח ארוך 

בסך שלסיה 

ק של הקבוצה
 - שיעור של כ
 - שיעור של כ

בהת, 2012 שנת

לדוחות הכספ
13ם של שנת 

48.1 סך של 
8 -גידול של כ

הקבוצ של ק
מהכנסות 14.3
הח בתשעת ק
הפנסיה בענף 
.  

כנסות הקבוצ

וח חיים טוח

תנאי 2.3.1

בתח
קבוצ
יצוין
פעיל
בתח

הרפו
בין ה
ארוך
בתח
התפע
השק
מעל
התח
לעניי
קופו
תפעב

בשנת
קצבה
העיק
במקב

רלאו(
להפי
העיק
ולשו
לסיכ
לעמי
את ה

                  

נט, לא כולל פ-ח
נט, לא כולל א-ה

   תחרות 2

ח בתחום
מיליארדי
א החיסכון

בענף הפנס

נתח השוק
לעומת ש
עמד על ש

בש, 4.6%

בהתאם ל
הראשונים
עמדו על 
אשתקד, ג

השוק נתח
3% -כ של
השוק נתח
ב, 8.2% -כ

בהתאמה.

לפירוט הכ

ביט 2.3.1

.1

                  

אם לנתוני ביטוח
אם לנתוני פנסיה

 

2.3

        
 
בהתא 4
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עם זאת, 
יים עקב 

ם פועלת 

 הביטוח 
במסגרתן, 
 לתשואה 
 מפרמיה 

התפלגות 
 החברות 

  

 

ס

הראל
 16%

 

ע .הפנסיוני ן
 זו לא תתק

 השונים בהם

מגוון תכניות
ם הקצבה ב
נכסים ביחס 
 דמי הניהול

רד האוצר, ה
, בין2013בר 

הפניק
16%

ה
 

נורה מבטחים  
8%

סכוןיהחשוק 
תכן והערכה

חרות בענפים

יקרה סביב מ
ל זה תשלום
רמת סיכון הנ

שיעור חים, 

חיסכון במשר
בספטמב 30ם 

  

מנ

שאליו יגיע ש
ני עתיד ויית

פיים של התח
  חום.

 מתרכזת בעי
ביטוח ובכלל
 לאורך זמן, ר
הניתן למבוטח

הון, ביטוח וח
ליום ,ח חיים

:  

  

7%אחר 

  21 - א 

וי המשקל ש
ידע צופה פ

 

פיינים ספציפ
פעילותה בתח

יטוח החיים 
י חברות הב
ת על הנכסים
ת, השירות ה

   הביטוח. 

אגף שוק הה
מעסקי ביטוח
הינה כדלקמן:

2

מהו שיווריך 
ע זה, הינו מ
  הגות השוק.

 יפורטו מאפ
רה במסגרת פ

  ח חיים

רות בענף בי
צעות על יד
שואה המושגת
שגת/מובטחת

תעריפיבירה ו

אם לנתוני א
ברוטו,  מיות

חרות בענף ה

מגדל
32%

כלל
 21%

להער
מידע
התנה

להלן
החבר

ביטו

התח
המוצ
התש
המוש
ומצב

בהתא
הפרמ
המת

 



  

  

התפלגות 
 החברות 

לדוח  4.4

 בהרחבת 
 השירות, 
 בתחום 

 הביטוח 
ם הם על 

ר תגמול 
 שמציעה 

ת הפנסיה 
 הפנסיה 
ול שיגבו 
ם/ארגוני 

ת לניהול 
-מעלה מ
  הטווח.

ת קבוצת 
שבשליטת 

 

חזקות   
3

, ה6 הביטוח
בין  ,2013 

4.1ראה סעיף 

ה, בין היתר, 
ירה על רמת 
 ובמובילות

 הם חברות
 משפיעים גם

 הינם: שיעו
פי הביטוח 

ם בין קרנות
גמל לקרנות
בה דמי הניהו
בים (מעסיקים

  תן.

בעלותן חברות
טוח מהוות למ
פנסיוני ארוך 

ת שבשליטת
גילעד ש אל

כלל החזקות  
25%

מגדל אח
5%

של חברות
בספטמבר 3
:  

, רבענף זה ה

חום זה, תלויה
צור תוך שמי
תיק הקיים

חרות בענף 
ביטוח אשר 

 של הקבוצה
צרים ותעריפ

עברת עמיתי
לים וקופות 
בעיקר על גוב
 עם קולקטיב
שירות שתינת

יטוח אשר בב
הביט קבוצות

שות בשוק הפ

 מקפת אישי
ת כלל; הרא

  

כ

הכספיים ש
30כון ליום 

הינה כדלקמן:

בוצה מפרמיה

התחרות בתח
תשומות הייצ
 בשימור הת

עים על התח
להן וסוכני ה

  ם השונים.

דה התחרותי 
ל מגוון המוצ

  חים.

במאמצים להע
ביטוחי מנהל
רות נסובה ב
 להתקשרות

יחס לרמת הש

ביקבוצות הן 
ק שבשליטת 
הפנסיה החדש

הפנסיה הם: 
תשליטת קבוצ

ם  

  22 - א 

הדוחות ה 
ביטוחיות, נכ

הביטוח חיים 

הכנסות הקב 

התמודד עם ה
בהתייעלות ב
 ייחודיים,

  חים.

ים המשפיע
חי השוק של
של המבטחים

ם את מעמד
קטיביות של
ואה למבוטח

ה מתמקדת ב
ת עמיתים מב

התחר חדשים.
ר בכל הנוגע
 נסובה גם בי

ןנה בעיקר בי
רנות הפנסיה
 של קרנות ה

ריים בענף ה
תודות שבש

מנורה מבטחים
10%

אם לנתוני
חייבויות הב
בחרות בענף 

נוסף על וט 
  קטוריון.

ת הקבוצה לה
המכירות, בך 

תוח מוצרים
שואות למבוטח

מים העיקרי
חרות על נת
 נתחי השוק ש

מים המחזקי
כנים והאטרק
וצה וכן התש

  ה

רות בענף זה
להעברת ,נות

ס לקוחות ח
מיתים, כאשר
דים) התחרות

רות בענף הינ
קר .ת פנסיה

מנתח השוק 

חרים העיקר
ע- ל; מיטבית
  צת הראל. 

    

יקס אחזקות  
15%

ל השקעות  
15%

בהתא
ההת
המת

  

לפיר
הדיר

יכולת
מערך
בפית
התש

הגור
המת
ל גוד

הגור
הסוכ
הקבו

פנסי

התח
השונ
ובגיו
מהעמ
עובד

התח
קרנו
90% 

המת
מגדל
קבוצ

                  

  וח נט".

הפני

הרא

                  

אם לנתוני "ביטו
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התפלגות 
, הינה 20

 

הפקדות  
  קמן:

 

לדוח  4.4

וכן בענף 
 לחוק זה 
 הפנסיה. 

 הקבוצה 

רד האוצר, ה
13בדצמבר  

  

התפלגות 
, הינה כדלק20

  

4.1ראה סעיף 

בתחום כולו 
יוני והתיקון 
ייעוץ בנושא 
חום. כמו כן,

-מיטבית
עתודות

18%

אל גילעד  
פנסיה  

14%

-ת
ת

אל גילעד 
פנסיה  

 17%

חיסכון במשר
31נכון ליום 

,7נות פנסיה
013 בדצמבר 

, רבענף זה ה

נה התחרות ב
הייעוץ הפנסי
לתת לציבור י
התחרות בתח

הרא
פ

הפניקס  
פנסיה

 5%

מיטבית
עתודות

 18%

הרא
פ
 

הפניקס  
פנסיה

 7%

הון, ביטוח וח
תחרים בענף 

מנהלות קרנ
 31נכון ליום  

בוצה מפרמיה

ה כאמור מבנ
קף של חוק ה
חלו הבנקים ל
ם גם הם על 

ה
ר הקרנות

 4%

תר הקרנות
 5%

  23 - א 

אגף שוק הה
סיה בין המת

החברות המ 
 ,בענףתחרים 

הכנסות הקב 

השתנה  בכר,
 כניסתו לתוק

, החלהלן .8.1
ובה משפיעים

פת  
שה
23

יתר

ית

אם לנתוני א
 קרנות הפנס

  קמן:

אם לנתוני
בין המת, מיה

נוסף על וט 
  קטוריון.

בות רפורמת 
סיה. בעקבות
2.ורט בסעיף 

פנסיית חורי 

    

מבטחים  
החדשה  

  36%

מקפ
החדש

 3%

בטחים  
חדשה  

  31%

מקפת  
החדשה

 22%

בהתא
נכסי
כדלק

בהתא
הפרמ

  

לפיר
הדיר

בעקב
הפנס
כמפו
הסדר

                  

 ".נט-פנסיה

מב
ה

                  

פסס על נתוני "
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צי הפצה 
 מהאמור 
א הייתה 

ווק ש ולש
יה לפתח 

. )2013ת 
ות הגמל 
היערכות 

סכון י הח
 כתוצאה 
ת הגמל, 
 שייווצרו 

 הקבוצה 
חום. צפי 
ונה מזה 
הלקוחות 
 עמיתיה 
סגרת זו, 
 מבטחים 
 הקרנות 
ה גבוהה 
דמוגרפית 

ים כאשר 
יהול י הנ

ופן שרוב 
לו לשמש 
אה מכך, 
העיקריים 
ס (בעלת 
- לטשולר

 - ה הינו כ
 מבטחים 
המנוהלים 

 

 הציבור וערוצ
צוי. כתוצאה 
 חדשה שלא

לרכושהוניות 
 במשק, עשוי
די ביטוי בשנת
של שיווק קופ
נסיה, והן ב
טית בתחום 

בנוסף, עות. 
קר על קופו
ת הגמל כך 

הערכתכיום. 
אחרונות בתח
וק באופן ש
מור על תיק ה
ום מעבר של
 חדשים. במס
ו כן, מנורה 
שלה על פני
השגת תשואה
על תשואה ד

ב של מתחרי
כון), גובה דמ

ות הגמל, באו
והחליהולם, 

יוניים. כתוצא
נקאיים, וה ב

קבוצת הפניק
דש, א-  מיטב

שוק בענף זה
על ידי מנורה 
סך הנכסים ה

גם על טעמי 
הפנסיוני הרצ

הי אוכלוסי

כקופות גמל ה
בת הפנסיה 
לא באה לכד
הן על רקע ש
לקרנות הפנ
תם הדומיננט
ת בתי ההשקע
להשפיע בעי
ם בענף קופו
זו הקיימת כ
הרפורמות הא
תנהגות השו
על מנת לשמ
פועלת לצמצו
וס לקוחות 
 פנסיה. כמו
רון הגודל ש
ם פנסיה לה
; לשמירה ע

מצד מספר ר
 לרמת הסיכ

ות בענף קופו
שהיו בנימל 

כיועצים פנסי
קר גופים לא
בוצת מגדל, ק

, פסגותעות 

דוח, חלקה ב
 המנוהלים ע
ערכה בדבר ס

  

ם משפיעים ג
שור למוצר ה
ות הפנסיה

פעלו עד כה כ
 על רקע חוב
רות שעדיין ל
כת החברה, ה
צר תחליפי 
ופים שפעילו

דוגמתכהגמל 
אשר צפויה ל
שות ומיזוגים
תית גדולה מז
מבוססת על ה
מקרה של הת

ע .עד דוח זה
חים פנסיה פ
במקביל, לגי
נסיה במכרזי
גיש את יתר

מבטחיםנורה 
קרן הפנסיה;

  אי ועסקי.

רות מתמדת מ
שואה (ביחס

 דפוס התחרו
על קופות הג
ופות גמל וכ
ה הינם בעיק
בוצת כלל, קב
ובתי ההשקע

עד אישור הד
הנכסים ת על 

ם, ביחס להע
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יים האמורים
נים) בכל הק
הצטרף לקרנו

  בר.

ופות גמל שפ
,ם לעמיתיהן

(אפשר תחום
ביטויו, להערכ
לקצבה כמוצ
נסיה בידי גו
ענף קופות ה
לדמי ניהול א
הליך של רכיש
וצמה תחרות
 פני עתיד המ
להתממש במ

במוע הקבוצה
מנורה מבטח 

 המתחרות וב
 מבטחים פנ
ל מנת להדג
ף פועלת מנ
בירה שלו בק
ע חיתום רפוא

ל קיימת תחר
ת בהשגת תש

 

 בכר השתנה 
ת הבעלות ע
תפעול של קו
ם של החברה
צת הראל, קב
ונס נשואה), 

  .ת

 כי נכון למוע
מבוססת וצה

חים מהנדסים

נויכה כי השי
ים (כגון סוכ
, החלה לה
טחת בהן בעב

 רישיונות לק
יים ביטוחיים
ות נוספת בת
ר מוצא את ב
 משלמות ל
מת קרנות פ
סיוני הינה בע
יעת תקרה ל
 ויתפתח תה

מל בעלי עו ג
 מידע צופה 
עלול שלא ל
הערך על ידי 

ם והרחבתו, 
נות הפנסיה 
תתפת מנורה
ה פועלת על
חרות. בנוסף
וטח על הצב
ה; ועל ביצוע

  ת הגמל 

ף קופות הגמל
רות מתמקדת
  .ות השירות

בות רפורמת 
קים מכרו את
ני שירותי ת
ריה העיקריי
הם הינם קבוצ

באקסלנ יטה
לפידות-ם וילין

מעריכה, וצה
הקבוהערכת 

ומנורה מבטח
  ף זה).

מערי
נוספ
לעיל
מבוט

מתן 
כיסוי
תחרו
הדבר
הלא
מלהק
הפנס
מקבי
יתכן
גופי 
הינה
זה ע
המוע
הקיי
לקרנ
משת
פנסי
המת
למבו
גבוה

קופו

בענף
התח
ואיכו

בעקב
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201  

79%  

13%  

8%  
100%  

  

ם על מעמדה 
סיה מובילה ב
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  ם ועצמאיים

ת דמי הגמו
פות מרכזיות)
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טוח רכב 
 המשמש 
גר המידע 
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 ביטוח רשאי
בעל כלי רכב

רכוש ביטו ל

ף ביטוח רכ
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   מבוקרת. 
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קוני חקיקה 
הו") החוק" 

יהשני תוספת
אשר  - יטוח

ים שהעניקו

חי היתר, ובין
במ עבורם אי

תים רפואיים

נפגעי תאונות
ת, עבור קופות
ש הקודם בג
התשלומים ה
פיצויים לנפג
ת השירותים

  .2009-ע

ליסה תקנית 

בתחוםבוצה 
  .אמה

יני המוצרים
ם. התנאים 
 העניין. התיא

פקודת ביטוח
ם לחוב לפי ח
 הרכב, לנוס

חי בתחום רכ
ל כן לא קיי
מחיר כמתוא

, מונה2010בר 
בענף זה (להל
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ריפיו גבוהים

טוח השיורי ב
, המ2001-"א
הבנהל את מ

תעריפ מסגרת
, פור2012אר 

א. לפקודה ש
גדרתה בפקו

מר יהיה, פול
ע"מ ,6.5% -ל 

3 - ו 2012נים 

המפקח על ה

הכלכלית (תיק
:בפסקה זו 
בת הקבוע ם
הבי מחברות 

ולים הרפואי

ו מסוימות, ת
רפוא טיפול ת

ת בגין שירות
  .ת

הרפואיים לנ
עביר לקרנית
שגבו בחודש

סך כל ה -" ח
נית לפי צו פ
עלות אספקת

ים), התש"עת

גת בענף, פול

לות על הקב
, בהתאלהלן 8

מאפיישל תי 
ובהיצע שלהם
 ביטוח, לפי 

, בהתאם לפ
שהם עלולים
שנגרם לנהג

כיסוי הביטוח
ועל ות הדין

בעיקר ב קדת

חודש אוקטוב
טי, המחייב ב

לכל דבר, ותע

גן הסדר הביט
ריף), התשס"

מש ,הפול"" ,ם

במ לכלול ות
פברוא בחודש

א7ן את סעיף 
ת כההרשו ה
לפ ביטוח פי
5.5% בין ,ול

ראת שעה לש

ים לאישור ה

ההתייעלות ה
להלן,( 2009-
השירותים סל

לפיו,  תרופות
ם בגין הטיפו

אוכלוסיות רגו
הוצאות כיסוי

 גם האחריות
בצו התרופות

 השירותים 
המבטחים לה
מי הביטוח, 

דמי הביטוח"
ת למימון קרנ
פת למימון ע
ספקת השירות

מונהג 2010ר 

מרכזיות החל
8.1.1 - ו 8.1.2 

 כללי ותמצית
ים בביקוש ו
ה ו/או חוזה

   הפוליסה.

ביטוח חובה 
י כל חבות ש
של נזק גוף 

  מנועי.כב 

  הינם: יםרי

הכמור לעיל, 
 על פי הורא

מתמקחום זה 

עיל, החל מח
טוח סטנדרט

ועל כמבטח ל

, מעו2003ת 
לקביעת תער
של המבטחים

  .עניין זה

רשאיו ביטוח
בהפול". " סדי

המתקן ,2012
בעהק אם ה,

תערי מטעמו)
הפ במסגרת 

ה, נקבעה הור

הביטוח כפופי
  .להלן 3.2ף 

חוק המסגרת 
-), התשס"ט2
בס הנכללים 

הת ובצו 1994
ולבתי החולים

 

הוחר התיקון
ל הביטוחית 

ביטוח, כמו 
ובטוח בריאות 

ימון אספקת
נקבע כי על ה

מדמ 9.4%ל 
לעניין זה, " 

מעט התוספת
והתוספ 2002

ימון עלות אס

דש אוקטובר
  להלן. 

 החקיקה המ
פיםראה סעי

   שירותים

לל תיאור  כו
גמות ושינויי
ם בכל פוליס
רכי פרשנות 

עיל, פוליסת 
נוהג בו, מפנ
ולים לחוב בש
מהשימוש בר

התחום העיקר

כאמ - המוצר
 והוא נקבע 
התחרות בתח

לע 4.1.1סעיף 
ווה חוזה ביט

ה"פול" פו

החל משנ
ומנגנון ל
המשותף ש
פורסם בע

הב חברות
הפס מימון
2-"בהתשע

לתיקון זה
שמונה מ
אופנועים
לתיקון זה

תעריפי ה
ראה סעיף

במבנוסף, 
2009-2010
,רפואיים
4-התשנ"ד
החולים ו
  .החולים

ה לתמתחו
האחריות
חברות הב
לחוק ביט

לצורך מי
החולים, נ
שיעור של
שהנפיקו.
חובה, למ
2-התשס"ג
דרכים (מי

החל מחוד
 3.2סעיף 

למגבלות
ה, רהקבוצ

מוצרים וש 3

סעיף זה 
שלהם, מ
המפורטים
ישמש לצר

כאמור לע
הרכב והנ
שהם עלו
כתוצאה מ

מאפייני ה

ה אחידות
הביטוח, 
בהתאם, ה

כאמור בס
אשר מהו
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), מנועי ב
המיועדת 
גון: בעלי 

מבטח שר 
במסגרת  

   עי.

 פרמיה ה

י לאובדן 
.  

מחזיק או 
 בהוכחת 

של מספר 

  התעריף
 סטטיסטי

 המפקח, 
 הנהג של
בשלוש  ן

  עריף 

 מבטח אי
  לאישור,

 אצל חים
לכיסוי  - 
 המבטח 

 שאז ים

; מבטח ו
 במסגרת

יטוח נטו 
 

קח בעניין 
מש להשת

פרטי; (ב) 

ב פרסום 

ל הסיכון, 
י האמור, 
קון, בכל 

 

רכב לשובה 
צורכי סחר, ה
חר וכיו"ב (כג
כב חובה אש
 וי הביטוחי.
טוח רכב מנוע

ש של מלוא

מוני והכיסוי
.מוגבל בסכום

על הרכב, המ
 אינה תלויה

רוך יחסית, ש

 על הביטוח.
הסגר המידע 

על ידי אושרו
ש נהיגה ותק 

רישיו שלילות
  .ברכב

רך קביעת הת

שרשא ביטוח 
וח המוגשים 

המבוטח לכל 
 דמיםלגבות 

. הסיכון יית
ולקולקטיבי ב

אותו אצל ם
ב מבטח אותו

  .הביטוח

מדמי הבי 90
  ידי המפקח.

וראות המפק
שבהם ניתן ל
א) כלי רכב פ

  טיולית.

ה קיימת ערב

דויק יותר של
שלכות השינוי
בעקבות התי

ה לביטוח ח
ה תקנית לצ
כי תיקון, מס
ם לביטוח רכ
 היקף הכיסו
 במסגרת ביט

מראתשלום 

ינו נזק ממשא
הכיסוי אינו מ

חריות של בע
רכים לפיצוי 

בזמן בירור אר
  ביעה.

ישור המפקח
די מפעיל מאג

שא כון שונים
קבע, דרך כב
ש מספר או/ו

ב אוויר כריות
השתמש לצור

דמי לקביעת
ם דמי הביטו

אחידח נטו) 
שאי מבטח ל

מפרמי 16.25%
רכב לציי ובה

ומבוטחים חת
 אצל בוטחים
ה עשיית אינה

0%שיעור של 
על י ,עת לעת

ר המאוחד, הו
ת המשתנים ש
 כלי רכב: (א
) אוטובוס וט

תהיתנים שהי

שר תמחור מד
 את היקף הש
שוק שייקבע ב

  בשוק.

  

ח)(תנאי חוזה
ד וכן פוליס
פן זמני, לצורכ
ם מינימאליים
רחבות לגבי

בטח להנפיק 

ף רק לאחר 

רכיבי נזק ש
וצע במשק, ה

יצויים, האח
ע בתאונת דר

 מאופיינות ב
עד סילוק התב

ה כפופים לאי
מלצים על יד

מסבירי סיכ ם
ברכ הנוהג תר
 קודמות עות
 והימצאות ע

להבעו כאמור 

ל נהלים קובע
, כוללילחוזר

(דמי הביטוח ה
בנוסף, רש. יל
% עד של ור

חו רכב יטוח
   

אח בבעלות 
המבת, שונו ת
א הקולקטיב ת

מש לחרוג ים
מע ,תפרסמים

 תיקון החוזר
פוצלה רשימת
ות, לפי סוגי

מונית; (ו  (ה)

שימת המשת

עשויים לאפש
כולה להעריך 
את מחיר הש
ם והלקוחות 
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ננסיים (ביטוח
בעל רכב יחי
כלי רכב באופ
ובעות תנאים

הרעליהם ף 
יטוח שעל מב

 נכנס לתוקף

רת פיצוי למ
מהשכר הממו

אות חוק הפ
כאות הנפגע

ח בתחום זה 
טוחי לבין מוע

טוח רכב חובה
כון המומ הסי

משתניםע לפי 
ביות הצעיר ג

תביע ע, מספר
קבע דרך ברכב

שנקב שתנים

ק חובה רכב ף
 בהתאם. קח
חובה רכב טוח
לעי שנזכרו ם

בשיעוהרווח, 
בבי למעט, ד

.נטו הביטוח

שכולם רכב
בבעלויות רכב
התארגנות של

יכולי אינם ה
י "הפול" המת

במסגרת  ,קף
רת התיקון, פ
מות ספציפיו
י רכב מיוחד 

מה ביחס לרש
  ה.

לקטגוריות ע 
אינה יכ חברה

לה להעריך א
גות המתחרים

שירותים פינ
ת תקנית לב
קים במספר כ

התקנות ק. )
וסיףלה אלא 

ח תעודת הב

ח רכב חובה

למעט תקר 
ד פי שלושה מ

התאם להורא
זטת ולפיכך 

ביעות הביטוח
האירוע הביט

תעריפי ביט -
 על תעריפי 
סיכון ממוצע

הנהג גיל או/
קבע דרך רכב
ב הנוהגים כל

מהמשר באילו 

בענף ביטוח י
המפק לאישור

ביט בתעריףש
פרמטרים תם

 הסוכנים וה
בלב הדמים

מדמי אף חה

כלי 40 חות
ר כלי 100 חות
ש העיקרית ה

חוב רכב טוח
סגרת תעריפי

לתוק ונכנס ,2
במסגר חובה.

 למספר רשי
סחרי; (ד) כלי

רחבה הרשימ
ם צומצמהתני

 םתנים וסיווג
החעם זאת,  

היא אינה יכו
היתר, בהתנהג

הפיקוח על ש
פוליסת - 201

ליסה המחזיק
יבואנים וכו')

,םאי לשנות
נקבע גם נוס

ביטו - מראש

- הפיצוי רכי
ת המוגבל לעד

בה -  מוחלטת
, הינה מוחלט

תב - ות ארוך 
 מועד קרות 

- התעריפים ל
מסתמךישור 
תעריף ם על 

/ו מנוע, מין 
בר הנוהג ותר

כ של אחרונות
 רשאי לבחור

דמי בעניין וח
ל הגשתם ופן

ש סיכון רמיית
אות על עונים

ניהול, עמלת
מן הנחות ת

הנ לתת בטח

לפח מונה - 
לפח מונה - " ב

שמטרתה לבד

ביט בענף טוח
תו מבוטח במס

2013וקטובר 
ח בענף רכב 
דמי הביטוח,
ג) כלי רכב מס

 הסוגים, הור
חלק מן המש

שימת המשת
את התחרות.
, מהטעם שה

התלוי, בין ה 

תקנות הל
10-התש"ע

לבעלי פול
מוסכים, י
אינו רשא
התקנות, נ

מ תשלום
  .בגינו

ודר היקף
השתכרות

מ אחריות
הנוהג בו,

  שם.א

זנב תביעו
שנים, בין

על פיקוח
מוגש לאי
המבוססים

גון: נפחכ
ביו הצעיר
הא השנים

כל מבטח 

ביטו חוזר
ואו לגבות
פרמ מרכיב
שעח מבט

הוצאות נ
לתת רשאי
המב רשאי

"רכב צי"
"קולקטיב"

וב, הסכם

הביט דמי
עבור אות

בחודש או
דמי ביטוח
לקביעת ד
אופנוע; (ג

בחלק מן
החוזר ובח

הרחבת רש
ולהגביר א
בין היתר,
קטגוריה, 

  

  

  

 



  

 שומרה ת
 משתקפת

 התחום. 
ממהלכים 

 רכב כלי 
 דרכים ת
 בשנים, 

 ,2013נת 
ת סך של 

 1% הווים
 מבטחים 

בתקופה  

ם בתחום 
 .תחום זה

 מגדלאל, 
ה, כאשר 

  

רמים לכך 
ת הביטוח 
תמקדות. 
ח אחרות 

לה ומודל 

1

9%שוב 

7

רכישת. אחרון
מ בפעילות ל

לביטוח ישיר.
תחרים וכן מ

 במספר ידול
מתאונו געים
ממשיכה, ום

שונים של שנ
 ש"ח, לעומת

המה"ח, ש ני
בוצה (מנורה 

 ,14.8%עומת 

ופים הגדולים
י הביטוח בת
ל, קבוצת הרא
הראל והקבוצ

 

 מחירים, גור
יטוח. חברות
ק בהם הן מת
חברות ביטוח

י הביטוח של

10%איילון 

הכשרת היש

7%ביטוח ישיר 

4%

2%אי 

הא בעשור ול
הגידול מגמת

בות חברות ל
ר מריבוי מת

גי לאורנות. 
הנפג בהיקף ן

בתחו תחרות

חודשים הראש
מיליוני 3,645
מיליונ 38 -כ

הקב ,2013ת 
על 16.4% -כ

הגו ארבעתל 
מסך דמי 52%

ן קבוצת כלל
לל, קבוצת ה

  דירקטוריון.

השוואתי של
 פוליסות הבי
א בפלחי השו
הינו שימוש ח

ם מערך סוכני

12%ל 

%שירביט  

ביטוח חקלא

גיד במגמת ה
מ. בתחום ה
   

 ביטוח, לרב
עת בין היתר
שנים האחרו

קיטון חל ,רים
הת ולאור, ם

  חובה.

 בתשעת הח
5 על סך של 

גידול של  .ד
שלישי של שנת
תח שוק של כ

וח, חלקם של
% -עמד על כ

הינ ,2013נת 
בתחום היו כ

לדוח הד 4.4.2

  :ות בתחום

מינות מידע ה
 הרכישה של
 וכפועל יוצא
ל הקבוצה ה

  מוש.

הקבוצה הינם
  ים יותר.

מגדל

AIG 3%
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הינה, חובה ב
הצמיחה היקף

 .להלן מפורט

חברות 12ת 
תית המושפע
די המפקח בש

משופר ותטיח
בהתאם. עות

 ביטוח רכב ח

רות הביטוח,
עמדו  חובה, 

בילה אשתקד
ן לרבעון הש
מחזיקה בנת

חברות הביטו
ע 2013 שנת 

בש ,כב חובה
ות הגדולות ב

2.2 סעיף ראה

הפעילו חברות

ת הביטוח וזמ
קרי בהחלטת 
 את התעריף
התחרותי של

שימ עושה צה

תחרותי של ה
חי שוק רווחיי

5%ה ביטוח 

רכב ביטוח ום
בה נוספת ה
כמ מפרמיה ת

מתחרות ,ובה
ירים משמעו
עריפים על יד

בט אמצעי ם
התביע שלומי

ידה בתעריפי 

פיים של חבר
 ביטוח רכב 

תקופה המקב
נכון י ביטוח.
ום ולה בתח

הכספיים של ח
אשונים של 
חום ביטוח רכ

החברו ,2012 

ר, מפרמיה צה

י שוק, לפי ח

ד בכל חברות
משתנה העיק
ים הקובעים 

מעמדה  לע 
הקבוצבהם  ה

ת מעמדה הת
תמקדות בפלח

16%ים 

9%הפניקס 

שלמה

בתחו הקבוצה
מדרגה קפיצת
ההכנסו היקף

יטוח רכב ח
בתחרות מחי
שקיפות התע

מותקני שבהם
בתש גם וצא
יריה מגמת, ת

לדוחות הכספ
הענף בתחום
ליוני ש"ח בת

דממ הכנסות
שומרה), מובי

  . אשתקד

הדוחות ה וני
החודשים הר
הגדולות בתח

תבשנואילו  
.39% -כ על ד

הקבוצ כנסות

וט נתוני נתח

ביטוחי האחי
מוצר הינו המ
ו מזו במשתנ

 להשפיעלול 
מאלהשונים  ם

 המחזקים את
 המאפשר הת

מנורה מבטחי

 12%

11%ל  

ה

   תחרות 3

ה פעילות
ק היוותה
בה בשינוי

בתחום ב
מאופיין ב
להגברת ש

ש חדשים
יו וכפועל

האחרונות

בהתאם ל
ה הכנסות

מיל 3,607
הההיקף מ

ביטוח וש
המקבילה 

נתועל פי 
בתשעת ה
החברות ה
והקבוצה.

עמדחלקן 

הכ לפירוט

להלן פירו

הכיסוי הב
שמחיר המ
נבדלות זו
גורם העל
במשתנים

הגורמים 
תעריפים 

  

  

  

כלל 

הראל
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רכב פרטי 

שיעור 
מסך 

 ההכנסות 
לשנת 

201  

93.4%  

6.6%  
100%  

ותר מסך 
ומצם של 

ובה. לפי 
, ואחוז 20

וכלוסיית 

לתקופות 

  

2011  
36%  

23%  
16%  
25%  

100%  

 

לקטיביים בר

רמיות 
רוטו  
  שנת

ש
מ
ה

(אלפי  201
  ש"ח)

ל
1

592,88  %

41,89  %

634,78  %

או יו 10%ת 
ו במספר מצו

טוח רכב הח
012בשנת  63

מסך או 57%
 

טוח החובה ל

ר מסך הכנסות

2012  1

36%  %

23%  %

15%  %

26%  %

100%  %

לציי רכב וקול

שיעור מסך 
  ההכנסות 

פר
בר
בש

  2012לשנת 
11
ש

92.1%  85

7.9%  95

100%  80

 ממנו מהוות
לקוח בודד או

ה בתחום ביט
3%למול  ,64

 - עמד על כ
   ה אשתקד.

בתחום ביט 

שיעו

2013  
36%  

23%  
15%  
26%  

100%  

  

פרטיים ל םחי

רמיות 
רוטו  
  שנת

ש
ה

(אלפי  201
ל  ש"ח)

640,53  %

54,56  %

695,10  %

 שהכנסותיה
וצה תלות בל

 של לקוחותי
4% עמד על 2

ח רכב רכוש 
ופה המקבילה

של לקוחות 

  פי ש"ח

2011  
228,521  

145,999  
101,565  
158,695  
634,780  
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מבוטחבין  טו

שיעור מסך 
  ההכנסות 

פר
בר
בש

  2013לשנת 
12
ש"

91.9%  35

8.1%  66

100%  01

 רכב חובה, 
 וכן אין לקבו

נים קבועים 
2013ם בשנת 

חובה וביטוח
בתק 56%מת 

שנות ותק ש

ור פרמיות באלפ

2012  
248,475  

160,507  
101,140  
184,979  
695,101  

ברוטפרמיות  
  בד):

רמיות 
רוטו  
  שנת

ש
ה

(אלפי  201
ל  "ח)

712,91  %

62,44  %

775,35  %

תחום ביטוח
ום הפעילות 

צה על מאפיי
ור החידושים
 ביטוח רכב ח
צה וזאת לעומ

ביטוח לפי ש

מחזו

2013  
275,479  

176,507  
116,337  

  207,034  
775,357  

 התפלגותוט 
טון בלב 4עד 

פר
בר
בש
13
ש

   פרטיים
עסקיים 

13

44  יים

57

אין לקוח בת
הקבוצה בתח

  בתחום זה. 

א ידוע לקבוצ
קבוצה, שיעו
 אשר רכשו 
החובה בקבוצ

דמי פלגות 
  ת בדוח:

  ת ותק

 

 
  ים

שלוש שנות ותק

  לקוחות 3

להלן פירו
ע(ומסחרי 

  

מבוטחים 
ולקוחות ע

  קטנים
ציי רכב 

וקולקטיבי

  סה"כ

לקבוצה א
הכנסות ה
לקוחות ב

בנוסף, לא
ה הערכת

הלקוחות
מבוטחי ה

להלן התפ
המתוארות

מספר שנות

  ללא ותק

 ותק שנה
ותק שנתיי

למעלה מש

  סה"כ
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מבוטחים 
וי לחבות 

  פעילות

העיקריים 
 התנאים 
בלבד ולא 

כן נזק ו, 
בלבד או 
ת מארבע 
לא כיסוי 
בד, זאת, 

ן (ביטוח 
וח (תנאי 

 - " ו רכוש
נימאליים 
א לטובת 
לסיכונים, 

, רשאי, ד
 תחולת ל

 - טון  .3
להוראות 

, לקבלת 

 הביטוח 
 רכב טוח

 התיישנות

ינו אחיד 
, גילו וטח

 כתעריף 

 

ם ולחבות המ
 לרכוש כיסו

כללה וכן ב

, השווקים ה
מחייבים הם
רכי דוח זה ב

מבוטח, גניבה
לנזק לצד ג' ב
לבחור באחת
טוח מקיף, לל
ד שלישי בלב

טו 3.5רי עד 
על עסקי ביטו

תקנות רכב "
 ותנאים מינ
 השינוי הוא
ף הכיסוי, ל

אחד מבטח צל
על לוותר, ח

5חריים עד 
אינם כפופים ל

כתבי שירות,
 

 קרות מקרה
בי לתגמולי ה

הה תקופתג' 

אח. התעריף 
המבו טבר של

 ידי המפקח

רכב מבוטחים
וטחים. ניתן

ם פעילות זה

 ושימושיהם
המלאים והמ
אור הינו לצר

גרם לרכב המ
וש פוליסה ל
י המבוטח ל

) ביט2ישי); (
טוח לנזק לצד

  . י המבטח

  הרכב: 

 פרטי ומסחר
ות הפיקוח ע
קנות (להלן: "
קובעת נוסח
ותם רק אם
 באשר להיק

אצ מבוטחים
המבטח אצל

פרטיים ומסח
ועים, אשר א

ה "ריידרים"/כ
  משות, ועוד.

  

זמן קצר בין 
תביעה של ת

י צד גין כיסו

אישור המפקח
המצט ותביע

 מאושר על

  

 נזק של כלי 
לי הרכב המב

  ספים.

בתחוםבוצה 
  .אמה

יני המוצרים
התנאים  ם.

 העניין. התיא

נזק עצמי הנג
שי. ניתן לרכו
ביטוח, רשאי
נזק לצד שלי

) ביט4ונות; (
תועדה על ידי

ת על פי סוג ה

לצד ג' לרכב 
מעוגנת בתקנו
תקבתוספת ל

ה התקנית ק
 יכולה לשנו
יף הרחבות 

המ, לפחות ם
 שתתועד ת
ים שאינם פב

ואופנולגזות, 

וסף לפוליסה
ת לתיקון שמ

 . של עד שנה

משך זבינות 
ההתיישנות ת
עם זאת, בגי 

כפוף לאכוש 
ח, ניסיון התב

התעריף כב.
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חי לאבדן או 
שי על ידי כל
ם כיסויים נוס

לות על הקב
, בהתאלהלן 8

מאפיישל תי 
ובהיצע שלהם
 ביטוח, לפי 

יסויים בגין נ
ח לצד שליש
לב הצעת הב
 נזק עצמי ונ
סוי מפני תאו
פורשת אשר ת

וצות עיקריות

ונזקי רכוש ל
מהאופנועים, 

וב 1986-שמ"ו
מה). הפוליסה
חברת ביטוח
 ניתן להוסי

פרטיי רכב לי
מפורשת דעה

טוחים לרכב
, נתמכים, מל

ה לרכוש בנו
 גרירה, שירות

וב, לתקופה ש

ם זה מתאפיי
תקופ").  קצר
 .הביטוח רה
  .ר

ביטוח רכב רכ
הרכב המבוטח
ם לנהוג ברכ

  הפעילות 

ל כיסוי ביטוח
מו לצד שליש
או בשילוב עם

מרכזיות החל
8.1.1 - ו 8.1.2 

 כללי ותמצית
ים בביקוש ו
ה ו/או חוזה

   הפוליסה.

כוש כוללת כי
הרכב המבוט

בשל נוספים.
קיף (המכסה
קיף, ללא כיס
ה בהודעה מפ

לק לשתי קב

 נזקי רכוש ו
ד ג'), למעט א
ב פרטי), הת

", בהתאמנית
לרכב אשר ח
סה התקנית
 המבוטחים.

כל 40 בעלותו
בהוד, ביטוח

ביט .כולה ית
נגררים וסים,

 ת.
צה למבוטחיה
כגון: שירותי

  ריים הינם:

וש הינה, לרו

ביעות בתחום
זנב תביעות 

מק מקרות ם
עה ארוך יותר

התעריף לב -
ם, כגון: סוג ה
הגים הרשאים

  רכוש

 לי של תחום

ב רכוש כולל
 רכוש שנגרמ
שלישי בלבד א

 החקיקה המ
פיםראה סעי

  תיםשירו

 כולל תיאור 
גמות ושינויי
ם בכל פוליס

פרשנות רכי 

ביטוח רכב רכ
גרם על ידי ה
עם כיסויים 

) ביטוח מק1(
) ביטוח מק3
ויתור נעשהוה

ב רכוש מתח

יסה לביטוח
יף וביטוח צד
ה לביטוח רכ
פוליסה התקנ
טוח מקיף ל
בוטח. לפוליס
שבויות ולרכו

בב אשר, וטח
ה הצעת לב

התקני ליסה
איות, אוטובו
ליסה התקנית

ציעה הקבוצ
 שונים לרכב 

התחום העיקר

וח רכב רכיט

תב - ות קצר
ב התביעה ("

שנים שלוש א
 יישוב התביע

- התעריפים ל
ספר משתנים
 ומספר הנה

.  

טוח רכב ר

תיאור כלל 4

ביטוח רכב
נזקי בגין 

כלפי צד ש

למגבלות
ה, רהקבוצ

מוצרים וש 4

סעיף זה 
שלהם, מ
המפורטים
ישמש לצר

פוליסת ב
רכוש הנג
בשילוב ע

פות: (חלו
3לגניבה; (
שה בתנאי

ביטוח רכב

פולי )1(
מקי
חוזה

הפ"
לביט
המב
לחב

מבו )2(
בשל
הפו
משא
הפו

בנוסף, מצ
שירותים ש

מאפייני ה

פוליסת בי

זנב תביעו
לבין יישוב

היא רכוש
משך זמן ו

על פיקוח
ותלוי במס
של הנהג
מקסימום.
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ת שומרה 
משתקפת 

  

החודשים 
ח, לעומת 

בהיקף ח 
פיים של 

ראשונים 
המקבילה 

  

חירה של 
פוטנציאל 
מתמקדת 
ל תעריף 
ת לאותן 
י הביטוח 

וחיות  לנ

 

אחרון. רכישת
ל בפעילות מ

 לביטוח ישיר.

בתשעת ה ש
מיליוני ש"ח 
מיליוני ש"ח 2

הדוחות הכספ

 החודשים הר
בתקופה ה 1

 

י ומאפשר בח
רחיבה את פ
ת. התחרות מ
בתחום זה ע
טבות ייחודיו
 מערך סוכני
של מוסכים

9

8%איילון 

הכשרת 
5%הישוב 

9%טוח ישיר 

5%

ול בעשור הא
מגמת הגידול

בות חברות ל

רכוטוח רכב 
5,080סך של 

296 - של כ יה
על פי ה וח.
  ם. 

בתשעתטוח 
6.2%ור של 

  .דירקטוריון

 הינו מודולר
ת הבחירה מר
סה המודולרית
קבוצה דגש ב
ת וכוללים הט
הקבוצה הינם
 עם רשת ש

  

9%מגדל 

ביט

שירביט  
2%טוח חקלאי 

ה במגמת גידו
ה בתחום. מ

  

 הביטוח, לרב

, בתחום ביט
ם עמדו על ס

עלייד, אשתק
דמי ביטות מ

בתחוםובילה 

ות מדמי הביט
לעומת שיעו

לדוח הד 4.4.2

  :ות בתחום

סה התקנית,
גמישותוטח. 

מרכיב בפוליס
שמה הק ,כך

סיות מובחנות
תחרותי של ה
כן התקשרות

13%

ביט
AIG 3%
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ב רכוש, הינה
היקף הצמיחה
 מפורט להלן.

רבית חברות

רות הביטוח,
 הענף בתחום
ה המקבילה א

ההכנסותקף 
הינה המוצה 

תקף מהכנסו
ל 17.4% של 

2.3ראה סעיף 

הפעילו חברות

התאם לפוליס
 בחירת המבו
כל מרכיב ומ

אי ל ללקוח.
מים לאוכלוס
ת מעמדה הת
משתמשת וכ

%הפניקס 

% 2%יטוח 

ום ביטוח רכב
ה נוספת בה
ת מפרמיה כמ

וש פועלות מ

פיים של חבר
הכנסות ,201

ש"ח בתקופה
הימ 5.8%ם 

הקבוצ הדוח, 

ה, כפי שמשת
 על שיעור 

ר ,מפרמיה צה

י שוק, לפי ח

ד בתחום, בה
ק מהם לפי 
 השונות על כ
צר והמחיר ל
דיים המותאמ
המחזקים את
פי בו היא מ

חים  
שלמה בי

הקבוצה בתחו
קפיצת מדרגה
היקף ההכנסו

רכב רכויטוח 

לדוחות הכספ
3ם של שנת 

מיליוני ש 4,78
, המהוויםטוח

בשנתביטוח, 

ק של הקבוצ
, עומד2013 
  

הקבוצ כנסות

וט נתוני נתח

האחיביטוחי 
סויים או חלק
בין החברות 
התאמת המוצ
מוצרים ייחוד
ת. הגורמים ה
מודל התעריפ

.  

מנורה מבטח
17%

12

15%ראל  

   תחרות 4

פעילות ה
היוותה ק
בשינוי בה

בתחום בי

בהתאם ל
הראשונים

84סך של 
דמי הביט
חברות הב

נתח השוק
של שנת
 אשתקד. 

הכלפירוט 

להלן פירו

הכיסוי הב
כלל הכיס
התחרות ב
בעיקר בה
תחרותי ו
אוכלוסיות
שלה, המ
מבוטחיה.

2%כלל 

הר
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ותר מסך 
ת בתחום 

שיעור 
מסך 

 ההכנסות 
לשנת 

2011  

92%  
8%  

100%  

כוש. לפי 
 70%ומת 

תוך כלל 
בשנה  62

מתוארות 

  

2011  
40%  

22%  
14%  
24%  

100%  

 

או יו 10%ת 
ם של לקוחות

  ולקטיביים:

רמיות 
  רוטו בשנת

ש
מ
ה

(אלפי  201
  ש"ח)

ל
1

833,51  %

70,83  %

904,35  %

ביטוח רכב רכ
לעו 71% -ל כ

רכב חובה מ
2%יעור של 

לתקופות המ 

 ר מסך הכנסות

2012  1

41%  %

22%  %

13%  %

24%  %

100%  %

  רטיים.

 ממנו מהוות
ספר מצומצם

 לציי רכב וקו

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 
פ
ב

לשנת 
2012  

1
ש

91%  9

9%  33

100%  52

תיה בתחום ב
עמד על 2013 

וש וביטוח ר
לעומת שי 6

פרמיותחזור 

שיעו

2013  
42%  

23%  
13%  
22%  

100%  

  

קר לקוחות פ

 שהכנסותיה
 בודד או במס

פרטיים  טחים

פרמיות 
ברוטו 
  בשנת

ש
מ
ה

(אלפי  2012
  ש"ח)

ל
2

909,527  %

87,430  %

996,957  %

 של לקוחות
 רכוש בשנת 
טוח רכב רכו

1%הינו  201

ות במונחי מח

  לפי ש"ח

2011  
361,741  

198,957  
126,609  
217,044  
904,352  
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הקבוצה בעיק

 רכב רכוש, 
תלות בלקוח

מבוטבין  וטו

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 

פ
ב
ב

לשנת 
2013  

2
ש

90%  7

10%  0

100%  7

ינים קבועים
 בתחום רכב 
שר רכשו ביט

13וש בשנת 

ת ותק לקוחו

ור פרמיות באל

2012  
404,360  

222,933  
126,605  
243,059  

  996,957  

טחת הוש, מב

תחום ביטוח
אין לקבוצה ת

ברו רמיותפ ת

פרמיות 
ברוטו 
  בשנת
(אלפי  2013
  ש"ח)

1,034,067  
113,221  

1,147,288  

צה על מאפיי
ר החידושים 
הלקוחות אש
כוטוח רכב ר

טוח לפי שנות

מחז

2013  
482,815  

264,215  
143,710  

  256,548  ק
1,147,288 

יטוח רכב רכו

אין לקוח בת
הקבוצה וכן א

התפלגותרוט 

  פרטיים 
עסקיים 

  קולקטיביים

א ידוע לקבוצ
קבוצה, שיעו

. שיעור ה20
 שרכשו ביט

 

דמי ביפלגות 

  ר שנות ותק

  

  
  יים

שלוש שנות ותק

  לקוחות 4

בתחום בי

לקבוצה א
הכנסות ה

  זה.

פיר להלן

מבוטחים 
ולקוחות ע

  קטנים
ציי רכב וק

  סה"כ

  

בנוסף, לא
הערכת הק

012בשנת 
הלקוחות

   קודמת.

להלן התפ
  בדוח:

מספר

 ללא ותק

 ותק שנה
ותק שנתי

למעלה מש

  סה"כ
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ענפי כן ב

ד שלישי 

ם נלווים, 
ת של "כל 

 ת פעילו

השווקים 
 המלאים 
. התיאור 

של חבות 
או לרכוש 

 בו יישא 

ה תביעה 
היווצרות 
 וכן בשל 

בעל  זה כ

קיומו של 
תוגש אף 

סה לפי כו
, ובתנאי 
ביטוח או 

ת הגבוהה 
זנב מתר, 

י המעלה 

כב חובה. 
 אחריות 

וכ טוח רכוש,

וטח, כלפי צ

בוטח ונזקים
 או במתכונת

כללה וכן ב

שימושיהם, ה
התנאים  .

ח, לפי העניין.

 המבוטח בש
ן נזק לגוף א

המקסימאלי 
  בירות.

ד לא התיישנה
 בין מועד ה
שת התביעה 
, נחשב ענף 

  :וי

מכוסה הוא ק
יטוח יכול שת

 החבות המכ
קופת הביטוח
ך תקופת הב

דאותות אי הו
ובעת, בין הית
ינוי התרבותי

עט ביטוח רכ
ת מעבידים,

ביטו  חבויות

דין, של המב

 לרכוש המב
ונים נמנים" 

ם פעילות זה

  :כללו בו

 המוצרים וש
היצע שלהם
ו חוזה ביטוח

  הפוליסה.

את  מכסות 
ד שלישי, בגין

ינו הסכום ה
משפטיות סב

  לרוב לשנה.

ישנת, כל עוד
הזמן הארוך
או מועד הגש

ות,מורכב ןהינ

כיסוני בסיסי 

א החבות המ
ה לחברת הב

  נות.

Cla(  - נשוא
טוח במשך תק
אף הוא בתוך

  ליסה.

את בשל רמת
הנוס אירוע, 

יפוטי ומהשי

החבויות, למע
טוחי אחריות

ביטוח -  יים
  .מהותי

ספית על פי ד

 נזק, שנגרם
ונת של "סיכ

בתחוםבוצה 
  .אמה

ביטוחיים שנכ

מאפיינישל 
בביקוש ובה
 פוליסה ו/או
רכי פרשנות ה

 ,החבויותח 
דין, כלפי צד

 אחריות שה
ספת הוצאות מ

הינו לסוג זה 

ייות אינה מת
בשל פרק  

עד הגילוי ו/
השעות אלו 

 פי אחד משנ

Occu( - נשוא
התביעה יטוח.

כפוף להתייש

aims Made
לחברת הביט
תביעה נופל א
הוגדרה בפול

נף תנודתי וזא
סות על בסיס
 באקלים הש

  תן.

כל ביטוחי ה
זה הינם: ביט
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ענפים עיקרי 
ילותם אינו מ

ן חבותו הכס
  ת בפוליסה.

ן אבדן או 
ליסה (במתכו

לות על הקב
, בהתאלהלן 8

הכיסויים הב

שלי ותמציתי 
 ושינויים ב
פורטים בכל 
א ישמש לצר

ביטוח ףענת ב
על פי ד ב בה

גבול  נקבע 
בתוס ,של נזק

מסת הביטוח 

בענפי החבויו
גד המבוטח.
וטח לבין מוע

בירור תביע ל
.  

ן לערוך על ת

urrence Ba
ך תקופת הבי
ת הביטוח, בכ

e Basisעה (
שת התביעה ל
ל להגשת הת
ואקטיבית שה

ות נחשב לענ
בפוליס בפרט 

 מהשינויים 
יעות וחומרת

יות נכללים כ
ריים בענף ז

  פעילותה 

 פועלת בשני
שר היקף פעי

ים כיסוי בגי
האחריותבול 

ם כיסוי בגי
המכוסים בפול

מרכזיות החל
8.1.1 - ו 8.1.2 

ו פעילותם ה

 תיאור כלל
הם, מגמות
 התנאים המ
ח זה בלבד ולא

  ח חבויות

  

ית הפוליסות
א עשוי לחוב

  .רם לו

טוחי חבויות
טח במקרה ש

פן של פוליסו

עה ביטוחית ב
 השלישי כנג
לה כנגד המב
 הזמן הדרוש
.תביעות ארוך

חי חבויות נית

asisס אירוע (
ע הנזק במשך
ר תום תקופת

ס הגשת תביע
ס זה הוא הגש
ירוע שהוביל
ך תקופה רטר

ביטוח החבוי
וב התביעות 

ארוך,היעות 
שכיחות התבי

ף ביטוח חבוי
טוחים העיקר

  אחר

 לי של תחום

, הקבוצה פה
אנוספים, לי 

חבויות כולל
מבוטח, עד לג

הרכוש כוללי
מהסיכונים ה

.("  

 החקיקה המ
פיםראה סעי

  שירותים

יאור של תחו

עיף זה כולל
עיקריים של
המחייבים הם
ינו לצרכי דוח

ביטוח 5.2.1

כללי

מרבי
שהוא
שייגר

בביט
המבט

תוקפ

תביע
הצד
העיל
פרק 

ת נבז

ביטו

בסיס
אירוע
לאחר

בסיס
בסיס
שהא
בתוך

ענף ב
בייש
תביה

את ש

בענף
הביט

טוח כללי א

כללתיאור  5

בתחום זה
ביטוח כלל

ביטוחי הח
שאינו המ

ביטוחי ה
כתוצאה מ
הסיכונים"

למגבלות
ה, רהקבוצ

מוצרים וש 5

תי 5.2.1

סע
הע
וה
הי

.1
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 אחריות 

  :דלקמן

לנזקי גוף 
ו ככיסוי 
דירה או 
כפונקציה 
העובדים 
סיק, סוג 
עות של 
 זה נערך 
ות לאחר 

החבות ם, 
האחריות 
ל הכיסוי 

שי מכסה 
שלא בגין 
נם עובדי 
 תקופת 
 ת הכיסוי
סוי נוסף 
 במסגרת 
כפונקציה 
טח, היקף 
עות של 
עי ההגנה 

   אירוע.

 של בעל 
 נזק לצד 
 זה נמכר 
ות מוצר. 
המשתנה 
ח, כאשר 
ע, מספר 
 והתחום 
עריף דמי 

וטח בגין 
 שיצאור 

 משולבת 
 על דמי 
ות, קיום 
האחריות 
אלית של 
דרך כלל, 

ם ונושאי 
ם ונושאי 
ה מתוקף 
רה. בעלת 
ור נושאי 
המוגדרים 

ת צד שלישי,
  .ט

ויות, הינם כד

 אחריותו ל
צר עצמאי א
סת ביטוח ד

נקבעים כ ח
מספר  - ם 

משלם המעס
ניסיון התביע
ומה. ביטוח 
כולה להיעשו
רבית המקרים
ו לפי חוק ה
ו שיורי, מעל

  .1995-"ה

כלפי צד שליש
(ש  נזקי גוף

שלישי, שאינ
רחש במהלך
המבוטח את
מאי או ככיס
וח דירה או 
ח נקבעים כ
עיסוק המבוט
ניסיון התביע
תיים, אמצע
כלל על בסיס 

את חבותו 
תוצאתו היא

 לאו. ביטוח 
ביטוח אחריו
של המבוטח. ה
 של המבוטח

במקצוע  ותק
של המבוטח
יכרת על תע

  ה.

ותו של המב
על ידו, לאח
או כפוליסה 
קרי המשפיע
להיקף הפעילו
רשת, גבול ה
ה הטריטוריא
ח זה נערך, בד

סה דירקטורים
 הדירקטורים
ה היא בעיקרה
המשרה בחבר
ת הכיסוי עבו
נו בעבר וה

שרה, אחריות
ביטוח כלי שי

ה בענף החבו

למבוטח בגין
טוח זה כמוצ
עסקית, פולי
. דמי הביטו
רכזיים שבהם
 השנתי שמ
ת הרצוי, נ
ם בעסק וכדו

ביעה יכת הת
במר תיישנות.

/אוו הנזיקין 
והביטוח הינו
שולב], התשנ"

וח אחריות כ
כל דין, בגין
נגרמו לצד ש
י אשר התר
גינה רכש ה
 כמוצר עצמ
 פוליסת ביט
. דמי הביטו

ע - ים שבהם 
וי, נת הרצ

סיכונים סביב
 נערך בדרך כ

וח המכסה 
המקצועית שת
וטח ובין אם
שולבת עם ב
ם מכוונים ש
 הוא עיסוקו
ריות הרצוי, 
ן התביעות ש
ט השפעה ני
הגשת תביעה

מכסה את חב
ו שווקו ערו א

ה עצמאית א
משתנה העיק
, כאשר גם ל
קטיבית הנדר
וטח והתחולה
ביטוח. ביטוח

ביטוח המכס 
רה על ידי 
בות המכוסה
ת על נושאי ה
 הרוכשת את
 ו/או שכיה

ם ונושאי מש
ח כלי טיס וב

שווקת הקבוצה

כיסוי ל - ם
ן לרכוש ביט
סת מטריה ע
דות קבלניות
 כאשר המר
שכר העבודה
בול האחריו
גנה הקיימים
אירוע. הגשת
 תקופת ההת
 לפי פקודת 

, ו1980-תש"ם
ומי [נוסח מש

פוליסה לביט
וטח על פי כ
 או רכוש ש
ירוע תאונת
 הפעילות בג
ש ביטוח זה
ריה עסקית, 
דות קבלניות
כאשר המרכזי
בול האחריו
פגעים או ס
מה. ביטוח זה 

ביטו - ועית
צוע חובתו ה
קוח של המב
ו כפוליסה מ
 מכסה מעשי
 דמי הביטוח
 גבול האחר
כנסות, ניסיון
יסוי והשיפוט
רך על בסיס ה

ביטוח המ - ר
וצרים שיוצר
נמכר כפוליסה
מקצועית. המ
של המבוטח,
פה הרטרואק
ות של המבו
עריף דמי הב

  ה.

 - שאי משרה
חוקית שהופ

יטוח. הח הב
 חבות אישית
הינה החברה
ם המכהנים

  39 - א 

ת דירקטורים
וק מכר, ביטוח

ים אותם מש

חבות מעבידי
 לעובד. ניתן
מסגרת פוליס
לביטוח עבוד
פר משתנים,
ים, היקף ש
 המעסיק, גב
 אמצעי ההג
ל על בסיס א
הביטוח בתוך 
 היא חבות 
 פגומים, הת
אהביטוח הל

הפ - יד שליש
תו של המבו
ברכב מנועי) 

שנגרם מא 
 בקשר עם 
 ניתן לרכוש
 פוליסת מטר
לביטוח עבוד
ר משתנים, כ
 המבוטח, גב
 חשיפה למפ
 בעסק וכדומ

אחריות מקצ
גין כשל בביצ

הינו לק ין אם
 עצמאית או
פוליסה אינו 
המשפיע על 
ף הפעילות,
, מחזור ההכ
יאלי של הכ
ביטוח זה נער

חריות המוצר
רם על ידי מו
 ביטוח זה נ
ח אחריות מ
הוא עיסוקו ש
ייצוא, התקו

סיון התביעוי
השפעה על ת
 הגשת תביעה

רקטורים ונוש
של חבות ח
בתוך תקופת 
ברות, המטיל 
 בביטוח זה 
 והדירקטורים

ועית, אחריות
צר, ערבות חו

יצרים המרכזי

ביטוח ח
הנגרמים
נוסף במ
פוליסה ל
של מספ
המועסקי
פעילות 
המבוטח,
בדרך כלל
תקופת ה
המכוסה
למוצרים
לפי חוק 

ביטוח צד
את חבות
שימוש ב
המבוטח

הביטוח 
הביטוחי.
במסגרת 
פוליסה ל
של מספר
פעילות 
המבוטח,
הקיימים 

ביטוח א
מקצוע ב
בי שלישי

כפוליסה
הכיסוי ב
העיקרי ה
גם להיק
העובדים,
הטריטורי
הביטוח. 

ביטוח אח
נזק שנגר
מחזקתו.
עם ביטו
הביטוח ה
פעילות י
הרצוי, ני
הכיסוי ה
על בסיס 

ביטוח די
משרה ב
המשרה ב
חוק החב
הפוליסה
המשרה 

מקצו
המוצ

המוצ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

 



  

טוח עם בי
ל מספר 
וי, ניסיון 
כב בעלי 
 החברה 
ס הגשת 

 המבוטח 
כונת של 
ש מציעה 

יקוח על 
(להלן  19

. )התאמה
בנה דירה 
ש, פריצה, 

ינוי הינו 
 הסכמת 

ביטוח ת 
וני נוסח 
מים ו/או 
רך חילוף 
כולל ערך 
י הנמוך), 
חוק חוזה 

 מעריכה 
טה צפויה 

יכולה  ה
רה אינה 
 התקנות, 

דע המצוי 
שונות מן 
התקנות, 
השינויים 
 בעקבות 

על בסיס 
ש, על פי 
ברי ערך, 

עבור בד, 
שועבדות 
ם (ריסק) 

או בשילוב ע
מתבססים ע
אחריות הרצו
 החברה, הרכ
חברה והיות

על בסיס כלל

גרם לרכוש 
ליסה (במתכ
בביטוח רכוש

  :הרכוש ח

תקנות הפ ל
986- התשמ"ו
בה "יתה התקנ

מינימאלי למב
סיכוני אש ם:

 רק אם השי
טעון אדמה

לתיקון תקנו
 מעבר לתיק
כיסויים הקיימ
סוי ביטוח ער
רה הביטוח כ
 הביטוח, לפי
 הקבועים בח

חה הנוכחי,
בטיוט לולים

 החברה אינ
טעם שהחבר
מוץ טיוטת 

ססת על מיד
ת להיות ש
ן הסופי של 
רפיות של ה
קוחות בשוק

/או תכולה ע
אפשרות לרכוש
לתכשיטים וד

בלבוח מבנה 
סות אלו מש
ם ביטוח חיים

סה עצמאית א
 בענף זה מ
הם: גבול הא
העיסוק של 
סיים של הח
נערך בדרך כ

 או נזק, שנג
מכוסים בפול
הסיכונים"). ב

ביטוח בענף ה

עה בתוספת
ת ותכולתן), 

הפוליסה" -  ו
י הביטוחי המ
סיכונים נמנים

  

סה התקנית 
וי לרעידת 

יטוח טיוטה ל
קבועה בהן.
רחיב את הכ

) כיס1כגון: (
ם קרות מקר
רה או סכום 
טח לסעדים 

  

תקנות בנוס
 שינויים הכל
ת. עם זאת,
ין היתר, מה
 בעקבות אימ

   וק.

 עתיד המבוס
בפועל עשויו
צאה מנוסחן
שלכות המצר

ים והלקמתחר

טוח מבנה ו/
ת למבוטח א
ל הסיכונים ל

ביטוליסות ל
 דירות. פולי
ל בשילוב עם

 נמכר כפוליס
דמי הביטוח
רכזיים מביניה
טח, תחום ה
חוסן הפיננס
 ביטוח זה נ

י בגין אבדן
הסיכונים המ
ת של "כל ה

  עסק.בתי 

הקבוצה שווקת

תקנית הקבוע
ביטוח דירות
"ות ותכולתן
 היקף הכיסוי
נו על בסיס ס
 ונזקי צנרת. 

 את הפוליס
כיסתור על 

מפקח על הבי
ה התקנית ה
ת הטיוטה לה
סויי חובה, כ
ל הדירה ביום
ל מבנה הדיר
 זכויות המבט

 ח חסר, ועוד.

שר טיוטת ה
מספר ת של

עה הממוצעת
 האמורה, בי

שיקבע  שוק
המתחרים בש

דע צופה פני
 התוצאות ב
ין היתר, כתו
חייב, מההש
התנהגות המ

וליסות לביט
וליסות מקנו
גון: כיסוי כל

  דירה ועוד.

 משווקת פו
ימון רכישת
כר בדרך כלל
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ביטוח זה ם.
 מקצועית. ד
 כאשר המר
ת של המבוט
 המבנה והח

 או פרטית.
  

כוללים כיסוי
כתוצאה מה
 או במתכונת
 לפרטים ולב

מש אותם ים

  דירה

גת פוליסה ת
נאי חוזה לב
ת ביטוח דירו

את  המגדיר ת
 בפוליסה הינ
רעידת אדמה 

כולה לשנות
ואולם, וית 

, פרסם המ20
את הפוליסה
וצע במסגרת
 התקנית כיס
רך השוק של

ההקמה של ך
) סיוג2תף; (

צב של ביטוח

ככל שתאוש
פעה מצטברת
היקף התביע
ף ההשפעה 
ת מחיר הש
 בהתנהגות ה

הינה בגדר מי
מועד הדוח. 
כות וזאת בי
מצו כדין מ
 שיקבעו ומה

  

סוגים של פו
ת. חלק מן הפ
ים נוספים כג

ת הדם לתכול

הקבוצה - ת
משכנתא למי
ביטוח זה נמ

כמבוטחי
אחריות 
משתנים,
התביעות
המניות,
ציבורית
התביעה.

  ח רכוש

  

חי הרכוש כ
ים נלווים, 
ונים נמנים"
וצה ביטוחים

המרכזיי צרים

סות לביטוח ד

ום זה מונהג
י ביטוח (תנ

תקנות"יף זה: 
ליסה התקנית

הכיסוילתה. 
י נזקי טבע, ר

ת הביטוח יכ
מבוטח.בת ה

  וטח בכתב.

013דש ינואר 
ות ותכולתן 
ה ואחרים, מ
סיף לפוליסה
פרש שבין ער
קע, לבין ערך
ה בבית משו
טוח ביחס למצ

ב זה, אם ו
השפהרה כי 

א לגידול בה
ריך את היקף
ה להעריך א
וי, בין היתר, 

ה החברהכת 
במ החברה 

צאות המוערכ
 וככל שיאומ
ולים בתקנות

  התקנות.ום 

מספר סוצה 
ליסה התקנית
רתו גם כיסויי
יםי כל הסיכונ

ח משכנתאות
ם הנוטלים מ
בת המלווה. ב

ביטוח 5.2.1

כללי

ביטו
ונזקי
"סיכ
הקבו

המוצ

פוליס

בתח
עסקי
בסעי
הפול
ותכו
כיסוי

חברת
לטוב
המבו

בחוד
דירות
כאלה
להוס
(ההפ
הקרק
לדיר
הביט

בשלב
החבר
להבי
להער
יכולה
התלו

הערכ
בידי
התוצ
אם 
הכלו
פרסו

לקבו
הפול
בחיר
כיסוי

ביטו
לווים
לטוב
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 סחורות, 
ת מגורים 
בנה כנגד 
בביטוחים 

וחומרים, 

רוייקטים, 

 המבוטח 
או למות 
דן כושר 

כר בעיקר 

 לשיפוי 
בקשת  ל

ת ביצוע. 
 חות אלו
 למזמיני 
 הקבוצה 
גין הפרת 

 של קעות
 מגופים ת

 בהסכמים
על חשבון 
דות דיור 
)(הבטחת 
ות בחוק 
התקיימם 
היינו, גמר 
 ל שעבוד.

בפוליסות 

 עם בנק 
כי מנורה 
בהסכמים 

ו בענפים 
 החברה 

 

 רכוש (כגון; 
ושאינו דירת
לתכולה ולמב
יתן לרכוש ב

לניות, ציוד ו

פרקמה של 

אם להעדפות 
ו קבועה) ו/א
עי בגין אוב

 הביטוח נמכ

 התחייבויות
סות מונפקות
בויות/פוליסות
ותים מלקוח
קוחות אלו

בנוסף, דים.
וי המוטב בג

השק הבטחת
דירות רוכשי 
ב מנורה עם

ם ששולמו ע
 רוכשי יחיד
מכר (דירות)
ם את ההנחי
מסתיימת בה
הפוליסה, דה
הן נקיות מכל

הסיכון ב שנה.
  

ם שהתקשרו
הם נקבע גם כ

ב שהתקשרו 
  ר.

שר לא נכללו
ים. לדוגמא:

  בוטח.

מכסים אבדן
שונים וכו') ו
 כולל כיסוי ל
דת אדמה. ני

. 
לעבודות קבל

 לעבודות הק
 תאונתי.

ם נקוב בהתא
 (זמנית ו/או
ם פיצוי שבו

 כלל שנתית.

  ת

וע שמהותן
לפיו. הפוליס
להנפקת ערב

או שירודה 
לקיהם של 

מו בין הצדד
ייבות לשיפו

ה)(דירות( כר
טובתל פקות

ע שהתקשרו
בגין תשלומים
השקעתם של

וחוק המ 197
וח זה תואםט

בזמן והיא מ
יטול/פקיעת 
ש בדירה כשה

על ש ר עולה
סירת החזקה.

מגופים, ירות
ע"י הבנק, בה
רות מגופים 

מכר-סות חוק

ים שונים אש
 לא מהותיי

  ת.

  

ה של מות המ

ביטוחים המ -
אי מסוגים ש
וח בתי עסק 
קי טבע ורעיד
אובדן רווחים.

כיסוי ל - ות)

כיסוי  - ה)
ם, מפני נזק ת

  קצר)

 פיצוי בסכום
רמים לנכות
וי לעתים גם

  . מחלה

ה היא בדרך 
  קבוצתית.

ויות פיננסיות

ביצו וליסות
ת המבוטח כל
ה בהסכמים ל
 מזמיני עבוד
בהתחייבויות

שסוכמ נאים
שמהותן התח

  טח כלפיו.

 

המכ חוק פי
מונ הפוליסות

ש )יחידים או
ר, בכאמו מכר

את ה טיחות
73-תשל"גה 
. ביט1974-ל"ה

ה קצובה ב
עים בחוק לבי
כויות הרוכש

מכר- סות חוק
) ומס4(טופס 

לרוכשי הדיו 
מון הפרויקט 
ו לרוכשי דיר
להנפקת פוליס

מכסות סיכוני
נם בסכומים
ות משפטיות
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לוואה במקרה

- ף בתי עסק
פעלים, מלא
 מנועי. ביטו
ה, כיסוי נזק
תוצאתי של א

בודות קבלניו
  

עבודות הקמה
ציוד וחומרים

   

שיות (טווח ק

ישיות מעניק
אונתיים הגור
 כולל הכיסו

ו/או  מתאונה

בפוליסות אלה
גם במסגרת ק

ביצוע וערבו 

/פוערבויות 
ת התחייבות
רו עם מנורה

טובת קות ל
יח עמידה ב

בתנ, ירותים
יננסיות ש פ

ת של המבוט

  חוק המכר 

לפ פוליסות 
ה. 1974-ה"של

ת רשומה א
המ חוק לפי 

פוליסות מבט
כר (דירות),
דירות), התשל
הביטוח אינה
תנאים הקבוע
קה ורישום זכ

פוליס טוח של
שלמת הבניה (

פוליסות אלו
ם לליווי ומימ

מכר, או-חוק
ה (ללא בנק) ל

 פוליסות המ
הכיסויים הינ
לכיסוי הוצא

סוי יתרת ההל

ומקידן רכוש 
ות, ציוד, מ
לתה או רכב
ני אש, פריצ

כיסוי לנזק ת 

ח הנדסי (עב
 נזק תאונתי.

ח הנדסי (ע
כות מכניות, צ

ענפי הביטוח

תאונות איח 

ח תאונות אי
 אירועים תא
וטח. בנוסף,
דה כתוצאה מ

יטוח בפת הב
טים ולעתים ג

/פוליסותויות

נפיקהוצה מ
טב בגין הפרת
חות שהתקשר
בויות מונפק
עדות להבטי
ודה או השי

ערבויות קה
ייבות פיננסית

/פוליסותתיוו

נפיקהוצה מ
תש), דירות שי
, שותפותרות
פוליסות פקת

ר הדירה. הפ
ר מחוק המ
עות רוכשי ד

. תקופת הר
הת 3טבר של 

, מסירת חזק
 תקופת הביט
פוחת עם הש

רה מנפיקה פ
ראל בהסכמים
ק פוליסות ח
ים עם מנורה

  נים אחרים

וצה מנפיקה 
יל מאחר וה
קה פוליסות 

לכיס

אובד
מכונ
ותכו
סיכונ
 אלה

ביטו
מפני

ביטו
מערכ

יתר ע 5.2.1

ביטו

ביטו
בשל
המבו
עבוד

תקופ
לפרט

ערבו

הקבו
המוט
לקוח
הערב
ומיוע
העבו

נפימ
התח

ערבו

הקבו
רוכש

חבר(
להנפ
מחיר
כנגזר
השק
המכר
במצט
בניה,
לרוב
פאלו 

החבר
בישר
תנפי
ישיר

סיכונ

הקבו
שלעי
מנפי
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 מפרמיה, 

החודשים 
ח, לעומת 

בהיקף ח 

ראשונים 
המקבילה 

  .2012ת 

הכספיים 
ת הראל, 
ם בתחום 

 לעומתטו 

 

ת במשק 
חלים בו 
נף ביטוח 
ת איכות 
כוש, כגון 
ורכב ועל 

 (במיוחד 
 פוליסות 
מבוטחים 
שמור על 
דכנית על 

 

ף ההכנסות 

בתשעת ה חר
מיליוני ש"ח 
מיליוני ש"ח 1

 החודשים הר
בתקופה ה 1
בשנת הרביעי 

ה הדוחותוני 
ם הינן קבוצת
ופים הגדולים
הביטוח ברוט

 

 

סקיות השונות
 והשינויים ה
הגדולים ובענ
ת את חשיבות
לים בענף הרכ
קים כיסוי מו

.  

יסות חבויות
בוצה (למשל 
מה גבוהה למ
ים הבאים לש
 קפדנית ועד

13%גדל 

8%

בשינוי בהיקף

כללי אחטוח 
5,875סך של 

199 - של כ יה
  

בתשעת טוח
1.8% של ור

שוואה למקום

ק. על פי נת
עלות בתחום
ל שלושת הגו

מסך דמי ה 5

  .דירקטוריון

החברות העס
טוח המשנה 
ח העסקים ה
בדה המחדדת
ביטוח הכלול
ציפית ומעניק
יקה הקבוצה.

: מכירת פולי
חרים של הקב
רתן שירות ב
הלים חיתומי
שרות בקרה 

  

14%ס 

מג

%איילון 

 המשתקפת ב

, בתחום ביט
ם עמדו על ס

עלייאשתקד, 
 דמי ביטוח.מ

הביט מדמיות 
שיעו לעומת

שק וזאת בהש

הביטוח במש
הגדולות הפו
לו, חלקם של

54%-מד על כ

לדוח הד 4.4.2

  :ות בתחום

וצרים מצד ה
טוח. שוק ביט
בנוסף, בביטו
י ביטוח, עוב
ים. מוצרי הב
מומחיות ספצ
ביטוחי שמעני

קבוצה הינם
ם מוצרים אח
 המבוטח ומת
ה מודלים ונה
רכות המאפש

 

פניקס

13%אחר 
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מגמת גידול, 

רות הביטוח,
 הענף בתחום

המקבילה א ה
ההכנסות מף 

תקף מהכנסו
ל 12.4% של 

במש החמישי

חברות ה בית
ות הביטוח ה

ם אלפי נתוני
עמ 2013שנת 

2.4ראה סעיף 

הפעילו חברות

 הביקוש למ
חברות הביט
י בתחרות. ב
על ידי יועצי
הורדת תעריפ
וני, דורשים מ
ות הכיסוי הב

תחרותי של ה
שי) ביחד עם
המוצר לצרכי 
בנוסף, לחברה
 על ידי מער

ם

ום, הינה במ

פיים של חבר
הכנסות ,201

פהבתקוש"ח 
היקמ 3% - כ

ה, כפי שמשת
 שיעור על 

הקמת במקום 

מתחרה במרב
שלושת חברו
הפניקס. על פ
אשונים של ש

  .ה, אשתקד

ר ,מפרמיה צה

י שוק, לפי ח

פעת הן מצד
מוצרים של ח
ם גורם מרכז
 המבוטחים ע
צרת לחץ לה
דסי ואלקטרו

על איכו ססת

ת מעמדה הת
דים וצד שלי
ה בהתאמת ה
ביעות יעיל. ב
ה המנוטרת

מנורה מבטחים
12%

בתחהקבוצה 
   להלן.

לדוחות הכספ
3ם של שנת 

מיליוני ש 5,67
, המהוויםטוח

ק של הקבוצ
, עומד2013 

ממוקהחברה 

מ הקבוצה ,ה
ת הביטוח, ש
לל וקבוצת ה
החודשים הרא
קופה המקבילה

הקבוצ כנסות

וט נתוני נתח

 בתחום מושפ
ע ואיכות המ
מהווים אף הם

ם מיוצגיםרי
בו בזמן גם יו
י, אווירי, הנד
ות בהם מבוס

המחזקים את
אחריות מעבי
ניטין הקבוצה
הול סילוק תב
וחיות הרצוי

   השוטפות.

מ

20%

20%הראל  

  תחרות 5

פעילות ה
כמפורט ל

בהתאם ל
הראשונים

76סך של 
דמי הביט

נתח השוק
של שנת
ה אשתקד.

בתחום זה
של חברות
קבוצת כל
בתשעת ה

בתק 55%

הכלפירוט 

להלן פירו

התחרות ב
והן מהיצע
בתחום מ
הדירקטור
הכיסוי וב
ביטוח ימי
כן, התחרו

הגורמים ה
פוליסת א
עסק); מונ
הכולל ניה
רמת הרוו
התוצאות

%כלל 
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. החברה 
 

ה בתחום 
 תחום זה.

שיעור 
מסך 

 ההכנסות 
לשנת 

2011  

15%  

85%  

100%  

צעה לפי 

לתקופות 

  

2011  
16%  

14%  
11%  
59%  

100%  

ושים של 

 

חות מוסדיים
  משכנתאות.

סות הקבוצה
 לקוחות בת

  וח כללי.

פרמיות 
ברוטו 
  בשנת

ש
מ
ה

(אלפי  2011
  ש"ח)

ל
1

115,726  %

655,779  %

771,505  %

פי הרכוש בוצ

ל דירות מקיף

ור מסך הכנסות

2012  1

17%  %

13%  %

10%  %

60%  %

100%  %

ת שיעור חידו

לקוח קיים וכן
של בנקים למ

תר מסך הכנס
מצומצם של
 בתחום ביטו

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 

פ
ב
ב

לשנת 
2012  

1
ש

13%  6

87%  9

100%  5

חלוקה בענפ

  טנים.

מחום ביטוח 

שיעו

2013  
16%  

15%  
10%  
59%  

100%  

לעומת 87% -כ

פרטיים, עסק
טיבים ישנים 

או יות 10% 
 או במספר מ
של לקוחותיה

פרמיות 
 ברוטו בשנת

(אלפי  2012
  ש"ח)

109,703  

734,170  

843,873  

אחריות. ה ת

ות עסקיים ק

 לקוחות בתח

  לפי ש"ח

2011  
41,228  

36,074  
28,344  

152,027  
257,673  

עמד על כ 20

  43 - א 

חת לקוחות פ
למעט קולקט

מנו מהוות 
בלקוח בודד 
נים קבועים ש

  רוטו*:

שיעור 
מסך 

ב  ההכנסות 
לשנת 

2013  
2

16%  

84%  0

100%  

ה לפי גבולות

 מוטה לקוחו

נות ותק של 

ור פרמיות באל

2012  
41,045  

30,975  
23,946  

144,507  
240,473  

013רות בשנת 

קבוצה מבטח
לכל מבוטח, 

הכנסותיה מ
בוצה תלות ב
צה על מאפיינ

 מלקוחות בר

פרמיות 
  ברוטו בשנת

(אלפי  2013
  ש"ח)

146,951  

771,491  

918,442  

בויות בוצעה

 של הקבוצה

יטוח לפי שנ

מחז

2013  
42,302  

38,840  
26,499  

  150,217  ק
257,858  

חום מקיף דיר

יטוח כללי ה
חיתום פרטני 

אין לקוח ש
 וכן אין לקב

לקבוצא ידוע 

 דמי הביטוח

  

ים ומפעלים 

לקוחות 
  קטנים

ה בענפי החב
  הפרמיה.

תיק הביטוחי

פלגות דמי ב
  ת בדוח:

  ר שנות ותק

  

  
  יים

שלוש שנות ותק

חידושים בתח
  .2012שנת 

  לקוחות 5

בתחום בי
מבצעת ח

לקבוצה א
הפעילות 
בנוסף, לא

התפלגות 

סוג לקוח

קולקטיבי
  גדולים

פרטיים ול
עסקיים ק

  סה"כ

* החלוקה
סכומי ה

פרופיל הת

להלן התפ
המתוארות

מספר

 ללא ותק

 ותק שנה
ותק שנתי

למעלה מש

  סה"כ

שיעור הח
בש 86% -כ
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 בהתאם 
משלימים 
  הביטוח.

לימים או 
ת החולים 
 זכויותיו 
שירותים 

סות פרט 
 - וזאת ם, 
 תאונות 
במסגרת  
 בעיקרן ת

  פעילות

השווקים 
 המלאים 
. התיאור 

 (הוצאות 

פר שנים 

 הפוליסות
 למבוטח 

ר תקופת 
 המבוטח 
 בהתאם 

הפיצוי  .ה
מהתקופה 
ימות גם 

שה מתוך 
ל מחלות 
 ובתנאי 
ם לתנאי 

יאות הבסיסי
ותי בריאות מ
צעות חברות 
פיים או משל
ן) של קופות
אופן מימוש
בוטח, לקבל 

   או בשב"ן.

מסגרת פוליס
רפואייםועים 
,סיעודי טוח
 ,הקצר לטווח

הפוליסותם. 
 

כללה וכן ב

   לים בו

יהם, השימוש
התנאים  .

ח, לפי העניין.

ח ולעיתים 

מוגבלת למספ

ה. ולקטיבים
 הנגרמים ,)

 מראש לאחר
ח (מועד בו 
ולן או חלקן
דרה בפוליסה
 לא יותר מ
 פרטיים. קי

חלה קשמ לוי
ע קבוצות של
 מחלה קשה

ובהתא שונה

סל הברישון, 
שירו - השני  

רטיים באמצ
ר הינם תחליפ
ספים (השב"
 והגמישות ב
אפשרות למב

ריאותסל הב

בהפרטיים,  
בגין אירוצוי, 

ביט, שיניים 
ל בריאות וח

 זרים ותיירים
 .מתאונות או

ם פעילות זה

קריים הנכלל

 המוצרים וש
היצע שלהם
ו חוזה ביטוח

  הפוליסה.

טווארוכות  

יטוח שלהן מ

קו או פרט 
וות ממחלה)

מוגדר ונקבע
מקרה הביטוח

, כוADLות 
וי כפי שהוגד
 סיעודי, אך
קר ללקוחות

גילמקרה של 
חלוקה לארב
ע של גילוי
 המחלה הרא

הראש - בדים 
;וצאו מכוחו
הבריאות הפ

אשר ים,טוחי
הבריאות הנו
כות הבחירה 
ה, בחלקן, מא
נם כלולים ב

הבריאותטוח 
 שיפוי או פיצ

ביטוחי, שפוז
ביט יסותפול

טוח עובדים 
א/ו ממחלות 

בתחוםבוצה 
  .אמה

העי ביטוחיים

מאפיינישל 
בביקוש ובה
 פוליסה ו/או
רכי פרשנות ה

 פוליסות נן
 

שתקופת הבי
  

מסוג ליסות
(למעט מו ם

  .ות

צוי חודשי המ
החל ממועד מ
ומיות בסיסי

הפיצו תקופת
בוטח במצב 
 נמכרת בעיק

 יעודי.

יצוי כספי במ
פיינת על ידי 
וספת לאירו

בה נכללה ת 
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משלושה רבם 
קנות אשר הו

ביטוחי ה -שי 
ביט יםכיסוים 

ותי האו לשיר
 הביטוחי, זכ
פוליסות אלה
דמת, אשר אי

ביט בענפי ה
מסוג  ,יטוחי

ואש מחלות 
פ והן קשות ת

 לחו"ל וביט
 כתוצאה טח

לות על הקב
, בהתאלהלן 8

הכיסויים הב

שלי ותמציתי 
 ושינויים ב
פורטים בכל 
א ישמש לצר

הי בתחום ת
  לכל החיים.

פר מוצרים ש
 .קבוצתיות) 

פול במסגרת
נזקים מגוון 
מתאונו או/ו 

 למבוטח פיצ
ר חודשים ה
פעולות יומיו
ה), ולמשך ת
כל עוד המב

פוליסה זו .
ת לביטוח סי

  שות

ה למבוטח פי
וגדרת המאופ

תביעה נ טח
בוצת המחלות

  פעילותה 

ראל מורכבים
והתק ממלכתי

"); והשליש"ן
יםטיים מעניק

ת הבסיסי ו/א
חבת הכיסוי
ח. כמו כן, פ
רפואית מתקד

הקבוצה עילות
כיסוי בים יק

ביטוח סגרת
מחלות ביטוח

טוח נסיעות
למבו נגרמים

מרכזיות החל
8.1.1 - ו 8.1.2 

ום הפעילות 

 תיאור כלל
הם, מגמות
 התנאים המ
ח זה בלבד ולא

  

הפוליסות ית
איות וסיעוד) 

ף, ישנם מספ
פוליסות יתן 

ב נעשה טוח
 מכסות קרן
ממחלות צאה

  ח סיעודי

ית המעניקה
נה של מספר
 יכול לבצע פ
דרות בפוליסה
ור משולם כ
בה בפוליסה
סות קבוצתיו

ח מחלות קש

סה המבטיחה
מת מחלות מו

למבוטפשרת 
נה כלולה בקב

  ליסה.

  ת

 לי של תחום

בריאות בישר
מטוח בריאות 

שב""( החולים
בריאות הפרט
לסל הבריאות

הר בדרך של
ת של המבוטח
בטכנולוגיה ר

פע את כולל 
מענהטיביים, 

במס, ארוך ח
וב) ארוךטווח 

, בימחלה מי
ה, נזקים גוון

 החקיקה המ
פיםראה סעי

  שירותים

תחויאור של 

עיף זה כולל
עיקריים של
המחייבים הם
ינו לצרכי דוח

כללי 6.2.1

מרבי
רפוא

בנוס
(מרב

הביט
בעיק
כתוצ

ביטוח 6.2.1

תוכנ
המת
אינו
להגד
כאמו
הנקו
פוליס

ביטוח 6.2.1

פוליס
רשימ
ומאפ
שאינ
הפול

טוח בריאות

תיאור כלל 6

שירותי הב
לחוק ביט
בקופות ה
ביטוחי הב
מוספים ל
ב בישראל

הרפואיות
רפואיים ב

 זה תחום
או קולקט

לטווחהן 
(ט אישיות
דמביטוח 
מג מכסות

למגבלות
ה, רהקבוצ

מוצרים וש 6

תי 6.2.1

סע
הע
וה
הי

.1

.2

.3

 

בי .6

6.1

6.2



  

קבוצתיות 
עובדיהם 

 זה מוצר
 מקרה ת

ים בעניין 

 הוצאות 
 הביטוחי 

המפקח ם 
ספי בגין 

ן כלולות 
 ניתוחים 
ם רופאים 
 בדיקות 
ין אשפוז 
אלקטיבי 
 ת שיניים

קבוצתיים 
 רפואיות 

 חבילות 
 רט להלן:

 רפואיים 
אינן בסל 

פת כיסוי 
 לתוכניות

תר מבין 
 השתלות

 וכן יתוח

אקסטרא 
לבחירת  

  עוד.

) מוצר 1(
שיניים  ת

 המשווק 
 ת שיניים

, נכותל ה

 בעת טית
ה בקרבת 

פוליסות קם 
ם לבטח את 

מ להתאמת ת
הגדרת לעניין 

יפרטים נוספ

 שיפוי בגין
וסף לכיסוי 
צויין, כי כיום
כיב פיצוי כס

  להלן. 8

תרופות שאינן
חדים בחו"ל, 
תייעצויות עם
ת אבחנתיות,

פיצוי בגיכוש 
תי צפוי/ז בל

שונה ברפואת

ן ללקוחות ק
סה הוצאות 

,2013ברואר 
יסויים כמפור

לאירועים  י
, תרופות שא

Top, בתוספ
ל השלמה(כ 

 הרחבים ביו
בחו"ל, ארץ ו

ני מחליפי ם

א בריאותם 
רחבות איות

 אבחנתיות וע

ם עיקריים: (
תלרפואכיסוי 

) מוצר2( ;ות
תמרפואהחל 

  

גרמה אשר"ל 
  .ות

פרט אחות: 
קרוב משפחה

  .ועוד ם

קיימות גםאך 
ם שמעוניינים

נערכת קבוצה
 ובפרט, שות

אות החוזר. ל

על מודל של
לעיתים, מתו

יצ ות בפועל.
למבוטח מרכ

8.1.2.6 סעיף 

תר: כיסוי לת
טיפולים מיוח
ת ניתוח, הת
 כגון בדיקות

ניתן לרכ ,ו כן
וי בגין אשפוז

עזרה ראשוא 

ים והןית פרט
 ביטוח המכס

קבוצה, בפבה
לות מספר כי
מציעה כיסוי
וחדים בחו"ל,

p Basic  על
כאות בשב"ן

ת הכיסויים 
לניתוחים בא

טיפולים, דות

 פוליסה בש
רפוא בדיקות

בדיקות רחב, 

 משני סוגים
, המעניק כ).1

י אבן ועקירו
של כיסויים ה

 .האורתודנטי

"בחו או בארץ
או מקרי מוו 

:תאונה בעת
ה של קי שהי
משקמי יניים

 ,חות פרטיים
עות מעסיקים

הק, 2014נת 
קש מחלות 

התאם להורא
.  

  ת

אלו מבוסס ע
 בפוליסה. ל
 תלוי בהוצאו
ם שתאפשר ל
לפרטים ראה 

 הם, בין הית
רים בחו"ל, ט
גיות מחליפו
ריים מגוונים

כמו מה ועוד.
ה בבית, פיצו

ביקור רופון 

ר הן ללקוחות
נים לרכוש 

ות השיקה ה
הכולל החברה,

בסיסית ה ם
 טיפולים מיו

 .בחו"ל

המבוססת  
חר מיצוי הז

ו מציעה את
 היתר כיסוי 

מיוחד תרופות

קה הקבוצה 
וב בולטוריים
ון מורסל הרי

הקבוצה הם
10.2012ליום 

תימות, ניקויי
 מגוון רחב ש

וא הפריודונטי

  רוך

ב תאונה בעת
וסיעוד חולים

 נוספים יים
, הוצאותלנס
שי טיפולי, יה
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ללקוחבעיקר 
באמצע קשות

במהלך שנ .
לביטוח כנית

בה ,מעת לעת
להלן. 8.1.2.6 

צאות רפואיות

 בפוליסות א
קרה הנקובה
כספי שאינו 
נית ניתוחים
סגרת שב"ן. ל

ניתן לרכוש 
שתלות איבר
חו"ל, טכנולוג
ם אמבולטור
רפואה משלימ
ין ימי החלמה

כגו בי שירות

פואיות נמכר
קים שמעוניי

צאות רפואיו
שיקול דעת ה

ת כיסוייםביל
ה, השתלות, 

לניתוחים בוי 

בילת ביטוח
 בישראל לאח

  ). החולים

חבילה זו - 
 וכוללת בין 

ת"ל, בחו ם

, השיק2013 
אמ שירותים

אה משלימה, ס

שיניים של ה
(עד ל פרטיים

בין היתר, סת
ביים הכולל 
פאה משקמת 

לזמן א שיות

ב כספי פיצוי
ח בבית שפוז

כיסויחבילת 
באמבול פינוי
פיזיותרפיולי 

בליסה נמכרת 
טוח מחלות ק
טוח מסוג זה

תכ עריכת ר
מ ,ועדכונו טוח

ר ראה סעיף 

ח לכיסוי הוצ

סוי הביטוחי 
איות עד לתק
ב של פיצוי 
ו מאשר תכנ
ח שבוצע במס

 הכיסויים ש
 הבריאות, ה
יים בארץ ובח

ושירותים חים
ן, טיפולים בר
לה, פיצוי בגי

כתבות חולים 
.  

ח הוצאות רפ
צעות מעסיק

  דיהם.

ף זה של הוצ
, לפי שלריות

Top B- חב
ובכלל זה רים

כיסואות וכן 

Top P - חב
וע ניתוחים 
"ן של קופות 

Top Prem
ולי הבריאות

מיוחדי ולים
 .שירות י

דש אוגוסט 
ש מגוון הניק

וח כגון: רפוא

  ח שיניים

ות לביטוח ש
וק ללקוחות 
מרת, הכולל, ב
וחות קולקטי
מרת ועד רפוא

אי תאונות ח

פ מעניקה נית
א, כוויות, ים

כוללת ח תני
פ הוצאות, וז

החולים, טיפו

הפול
לביט
בביט
לחוז
הביט
החוז

ביטוח 6.2.1

הכיס
רפוא
מרכי
איננו
ניתוח

סוגי
בסל
פרטי
מומח
הריון
ממח
בבית
.ועוד

ביטו
באמצ
לעוב

בענף
מודו

Basic
חמור
הברי

Plus
לביצ
"השב

ium
מסלו
וטיפ
כתבי

בחוד
המענ
הלקו

ביטוח 6.2.1

תכני
שווש

משמ
ללקו
משמ

ביטוח 6.2.1

התכנ
שברי

התכנ
אשפ
בית 

.4

.5
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עסוקתית 
ר עבודה 
אי כושר, 

ם במהלך 
ואירועים 

ה בימים, 

בעניין  צו
הפוליסה 

ם. יהעביד
ם ציבורי 
ון כרטיס 
ה. בנוסף, 
ת צמיתה 

 השוהים 
אך מוגבל 

 המבוטח 
 (חקיקה, 

 בהיקף י

החודשים 
 5,528של 
 522 - של כ

  ביטוח.

הכספיים 
כלל אל, 

החודשים 

 -וק של כ

ממוקמת 
המקבילה 

  .80גיל 

תע נכות סוי
 אובדן כושר
 הוא נמצא בא

ם למבוטחים
ות, תאונות ו

 טווח ונקובה

הצ לדרישות 
. וי מינימאלי

באמצעות מע
ז בבית חולים

ומימו .)אשפוז
וד עקב מחלה
וות או נכות

  וצא.

איות לתיירים
דים זרים, א

חבותו של 
הוראות הדין

בשינו תקפת

בתשעת ה ת
מדו על סך ש

ש עלייהקד, 
דמי במ נסות

וני הדוחות ה
 קבוצת הר
ום בתשעת ה

  . אשתקד

בנתח שו יקה

ו ני ש"חליוימ
חס לתקופה ה

ג בתוקף עדו 

לכיס פוליסה
 במקרה של
צרה וכל עוד 

ויים ביטוחיי
וי בגין מחלו

   כבודה.

ך כלל קצרת 

זרים בהתאם
 הגדרת כיסו
ם ולקבוצות ב

אשפוזוצאות 
 לא מלווה בא
 מסוגל לעבו
מי למקרה מו
פה לארץ המו

הוצאות רפוא
 הניתן לעוב

מכסה את 
לה בהתאםה. 

  זה.עניין 

משת, הגידול

בריאותביטוח 
ענף עמלות ב

מקבילה אשת
ההכמהיקף  

ק. על פי נת
 בתחום הינן
גדולים בתחו
פה המקבילה 

החזיו הראל 
  . קד

מ 359יה של 
ללא שינוי ביח

  רקטוריון.

פרטיים וחות

פ הקבוצה ה
פיצוי חודשי
פת המתנה קצ

יסו סל של כ
ין היתר, כיס
 לצד ג' ונזקי

לה היא בדרך
  טח בחו"ל.

  תיירים

ח לעובדים ז
 המעביד תוך
רשים לפרטים
סוי למימון הו
מיון (גם אם 
המבוטח אינו
צוי חד פעמ
ופם והעברת ג

סה לביטוח ה
קרו לביטוח

מי מחלה ה
ום ימי מחלה
וי הרחבה) לע

ג במגמת נה

ח, בתחום ב
חברות הגדול
 בתקופה המ

10% -כ ה של

הביטוח במש
ת הפועלות 
ת הגופים הג
ר זהה לתקופ

קבוצת ובילה
אשתק קבילה

עם פרמ 6% 
לוזאת   בענף

לדוח הדי 4.4
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ללקו בעיקר ת

הקי, הש2013
למבוטח פ ה

, לאחר תקופ
 גדרת. 

  חו"ל

חו"ל מעניק 
כולל, בי הסל

כמו גם נזקים

בפוליסות אל
המבוט שהיית

בדים זרים ות

 תכנית ביטו
אי החלה על 
ת סוכנים מור
ן השאר, כיס
הוצאות חדר מ
טח במידה וה
וליסה זו, פיצ
חירום בשיניים

הקבוצה פוליס
בעי דומהה 
  י.

  

ת ביטוח דמ
עובדיו לתשלו
קיבוצים וצוו

הינ, בריאות 

ברות הביטוח
חמשת הח ת
מיליוני ש"ח 

עלייה מהווים

בית חברות ה
טוח הגדולות

ושם של של
שיעו, 83% -כ

הו, 2013שנת 
המק בתקופה 

 -ח שוק של כ
רות הגדולות 

4.3סעיף  ראה

משווקת ליסה

3דצמבר  דש
הונה המעניק
צאה מתאונה,
ופת פיצוי מו

ח נסיעות לח

ח נסיעות לח
התם בחו"ל. 
איים שונים, כ

פת הביטוח ב
אם לתקופת 

ובח רפואי לע

וצה משווקת
ת ביטוח רפוא
וקת באמצעות
טוח כולל, בין
ראל, לרבות ה
ה עבור המבוט
 להוסיף לפו
ונה, טיפול ח

כן, משווקת ה
ראל. כיסוי ז
ום מקסימאלי

 ח דמי מחלה

וצה משווקת
עסיק) כלפי ע
ות, הסכמים ק

 ביטוח חום
  .להלן פורט

ספיים של חב
הכנסות, 2013

 5,006סך של 
מי הביטוח, ה

מתחרה במרב
 חברות הביט
ם אלו, חלק

עמד על כ 20

אשונים של ש
, 42% - של כ

נתחבמחזיקה 
 לחמש החבר

ר, מפרמיה צה

הפול

בחוד
מתא
כתוצ
לתקו

ביטוח 6.2.1

ביטו
שהות
רפוא

תקופ
בהתא

ביטוח 6.2.1

הקבו
חובת
משוו
הביט
בישר
טיסה
ניתן
מתא

כמו כ
בישר
בסכו

ביטוח 6.2.1

הקבו
(המע
תקנו

בתח הקבוצה
כמפ מפרמיה 

לדוחות הכס
3ם של שנת 
ש"ח, לעומת ס

ח בהיקף דמש"

ה, הקבוצה מ
ות הביטוח, 
 על פי נתוני

13ם של שנת 

החודשים הרא
נתח שוק  מת

הקבוצה מ ,זו
חמישי ביחס 

 

הקבוצ כנסות

.7

.8

.9

  תחרות 6

ה פעילות
 ההכנסות

בהתאם ל
הראשונים
ש" מיליוני

מיליוני ש"

בתחום זה
של חברו
.והפניקס

הראשונים

בתשעת ה
לעומ 43%

לתקופה ז
החבמקום 
  .אשתקד

הכ לפירוט
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 מהנחות 
ס לסיכון, 
ת רזרבות 
קיות ועל 

במוצרים. 
 היועצים 

  .ם

מעה של 
ם לצרכי 
 בסוכנים 
ם לרבות 
התייעלות 

 הפיננסי 
לי ביטוח 

ת ביטוח 
כסות את 

כות, בהן 
מיה שלא 
 הביטוח, 
שורו של 

באמצעות 
ן המבטח 
 ,דרך כלל

להסכמת 
ועד תום 
ח סיעודי 

 מושפעות
אריות, ביחס
אפיין בצבירת
וצאות העסק

רים ודמיון ב
צתיים, ריבוי 
יקת תעריפים

פעילות ההטמ
דשים העונים

יעות  והסתי
קוח ולסוכנים

ה ;ם בתחום

ם הם חוסנה
תשלום תגמול

  רט להלן:

 כלל, תכניות
 מראש), המכ

תקופות ארוכ
התחייב לפרמ
רת פוליסות 
ת בכפוף לאיש

תפת בוה מש
משא ומתן בין
רלוונטית. בד
דשות בכפוף 
ף ביטוחי במ
וצה. בביטוח

43%הראל 

22%לל  

ות, וככאלו
רכות האקטוא
סיעודי, המתא
הותית על תו

 מריבוי מתח
טוחים הקבוצ
מחירים ושחי

הרחבת פהן: 
 מוצרים חד
ך הסוכנים 
השירות ללק
זים מרכזיים

קבוצה בתחום
ל תביעות ות

  צה.

קריות, כמפור

בדרךהינם, 
ל אשר נקבע

  ו.

הפרט הינן לת
יים קושי לה
שרות, במסג
קיימים, וזאת

  

ם בעלי זיקה
י נקבעים במ
 בקבוצה הר
שנים המתחד
סות למתן רצ
המבוטח בקב

כל

  :ות בתחום

קופות ארוכו
הנחות ובהער
ות. בביטוח ס
 השפעה מה

ת, בין היתר, 
התמדה. בביט
תר, בירידות מ

ם התחרות ה
פיתוח; כניה

הרחבת מערך
; שיפור הות

תתפות במכר

חרותי של הק
צה בעת ניהול
מוצרי הקבוצ

י קבוצות עיק

ות פרטיים 
וטח או עד גי
הלך תקופה זו

רת ביטוחי ה
ת הביטוח קי
הביטוח, האפ

למבוטחים ק 
 .2005ש יולי 

וצת מבוטחים
ביטוח קבוצת
ים הנכללים
 של מספר ש
ללים התייחס

של ה חברות
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פעילוה חברות

ת הינן לתק
 שינויים בה
צאות העסקיו
קעות קיימת

ריפה הנובעת
תחום גדל בה
טאה, בין הית

להתמודד עם
ת בקרב סוכ
ה הרפואה; 

הפניית לקוחו
; השתקדמים

 מעמדה התח
ה של הקבוצ
משווקים את מ

לשתיבריאות 

כרות ללקוחו
 כל חיי המבו
בריאותי במה

ביטוח במסגר
ותי, לחברות
נה לחברות ה
נאי הפוליסה

מחודשעניין זה 

מכרות לקבו
ההסכמים לב
ל כל הפרטי
דועות מראש
קבוצתי הכול
עד סיום הח

טחים  

י שוק, לפי ח

וח הבריאות
יי הפוליסה.
תית על התוצ
כנסות מהשק

מת תחרות ח
לקטיביים בת

חרות שהתבטת

של הקבוצה ל
ום הבריאות
יות בתחום
ה כמקור לה
ולוגיים מתק

משפיעים על 
שירות הגבוהה
ם סוכנים שמ

בתחום הבות 

 ביטוח הנמכ
רוכות (למשך 
ינוי במצבו הב

ת תכניות הב
ן מהות באופ

ניתנ ,על כן .
וכן תנ רמיות

המפקח לער 

ות ביטוח הנ
"). תנאי היסה

הם חלים ע
תקופות יד ל

מים לביטוח 
צתי, או במוע

מנורה מבט
6%

10%

וט נתוני נתח

תכניות ביטו
ות, במשך ח
השפיע מהות

ניכרים, להכ 
   בתחום.

בריאות קיימ
ביטוחים הקו
עצים את הת

העיקריות ש
קבוצה בתחו
 ולהתפתחוי
 עם הקבוצה
ת כלים טכנו

   ועוד.

המרכזיים המ
צה; רמת הש
ארוך טווח עם

ק את הלקוחו

: תכניותרט
 לתקופות אר
גם אם חל שי

ובדה שמרבית
כול להשתנות
לאורך השנים
ת טבלת הפר

חוזכמפורט ב

: תכניובוצתי
בעל פוליצג ("

ל הפוליסה ו
אלו נחתמים
קיימים הסכמ
לביטוח קבוצ

%מגדל  

19%ניקס 

להלן פירו

מרבית ת
אקטואריו
עשויים לה
בסכומים

הרווחיות 

בתחום הב
משקל הב
בתחום הע

ההשיטות 
מוצרי הק
הלקוחות
העובדים
באמצעות
תפעולית 

הגורמים ה
וצשל הקב

וכן קשר א

  לקוחות 6

ניתן לחלק

פר ביטוח
המוצעות 
המבוטח ג

לאור העו
הסיכון יכ
תשתנה ל
לשנות את
, כהמפקח

קב ביטוח
גורם מייצ
לבין בעל
הסכמים א
הצדדים. ק
ההסכם ל

הפנ
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ם עזיבת 

 בודד או 
ת נו מהוו

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 
לשנת 

2011  

10%  

90%  

100%  

 פרמיות, 

 עמד על 
 בהתאם 
ה בחודש 
וזאת רק 

 

הסכם או עם

תלות בלקוח 
כנסותיה ממנ

פרמיות 
ברוטו  
  בשנת

ש
מ
ה

(אלפי  2011
  ש"ח)

ל
1

37,367  %

332,817  %

370,184  %

במונחי, שפוז
   אשתקד.

נחי פרמיות,
יצויין, כי קד.

רמיה שחויבה
ה הקודמת ו

  פים. 

ופת ההם תק

קבוצה אין ת
בודד שסך הכ

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 

פ
ב
ב

לשנת 
2012  

1
ש

10%  7

90%  7

100%  4

ואש מחלות 
פה המקבילה 

במות השנה, 
קבילה אשתק
ת סכום הפר
רון של השנה
 עליית תעריפ

  

מבוטח בתום

נים, כך שלק
ה אין לקוח ב

  

פרמיות 
ברוטו  
  בשנת
(אלפי  2012
  ש"ח)

44,955  

389,888  

434,843  

בענפיהשנה, 
בתקופ 8.6%ת 

לראשית וקף
בתקופה המק
על ידי חלוקת
בחודש האחר
טפת ובנטרול 
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ף ביטוחי למ

ת הינם מגוונ
 כן, לקבוצה

  ה.

 ברוטו*: ,חות

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 
לשנת 

2013  

6%  

94%  

100%  

ה לראשית קף
לעומת 2013 

בת, סיעודי 
ב 6.1%עומת 

ם מחושב ע
ה שחויבה ב
 השנה השוט

 להציע רצף
  

חום הפעילות
לקוחות. כמו
סות הקבוצה

ביטוח מלקוח

פרמיות 
ברוטו  
  בשנת
(אלפי  2013
  ש"ח)

30,677  

455,227  

485,904  

בתוקוליסות 
בשנת  10.1%

ביטוח ליסות
לע 2013שנת 

עור הביטולי
סכום הפרמי
תחילתן לפני

קיימת חובה
 .את הקבוצה

הקבוצה בתח
מצומצם של ל
לה מכלל הכנ

לגות דמי הבפ

  

ים ומפעלים 

לקוחות 
  קטנים

 טולים

ביטולים מהפ
% -שיעור של כ

מפול ביטולים
בש 7.9% - ל כ

 המפקח, שי
של השנה בס
 לפוליסות ש

קבוצתי ק
המבוטח א

לקוחות ה
במספר מ

ומעל 10%

התפלהלן 

סוג לקוח

קולקטיבי
  גדולים

פרטיים ול
עסקיים ק

  סה"כ

ביט שיעור

הב שיעור
עמד על ש

הב שיעור
שיעור של
להוראות

האחרון ש
בהתייחס 
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די מנורה 

ם קרנות 
 השקעות 
מ (להלן: 
ת (ניהול 

 .וחוב הון
הסתדרות 
  פעילות

תנודתיות 
ם בשערי 
שוק ההון 
וצאותיה 

ות רבות 
- ערך בתל

דירים את 

ות העזה 
בתעשייה, 

כאשר  ני)
משולמת 

בת קבלת 
רוט ראה 

האג"ח  ק
ניטארית, 
 בסביבה 

ל הירידה 
פה דומה, 
אף ביתר 

עת לרמת 
 לנכסים 

השוק של 
 הקרנות 

יד- נוהלת על

מנורה מבטחי
 ניהול תיקי 
ם וניהול בע"
יווק השקעות
עות וגיוסי ה
הה מבטחים ו
גמל. לתיאור

האחרונות בת
מים לשינויים
 הפעילות בש
ם, נכסיה ות

ה של רשויו
ה לניירות ע

  .ק ישראל

שינויים המסד

והתחרו ,מחד
הממוצעים ב

  ם בשוק.

אג"ח קונצרנ
איגרות חוב ו

  תילו

ה רבה ולחוב
ות ערך. לפיר

חו"ל וכן בשו
להרחבה מונ
 ושקט יחסי

ין היתר, בשל
ארה"ב לתקופ
תבטאה גם, ו

 הקרנות נוגע
כספים הסטת

 כך שנתח ה
גייסו השנה 

פיננסיים מנ

הבת שלה, מ
רה מבטחים
בטחים חיתום
פיננסיים ושי
קאות להשקע

מנורהעלות ב
הול קופות ג

לך השנים הה
הגורמ ,בעולם

עים על היקף
טחים פיננסיי

עורבות ענפה
 ערך, הבורס

בנקו ד האוצר

היתר, שובין 

ליות רבות מ
דמי הניהול ה

מיזוגים מספר

(הנפקות אני 
הנפקות של א

ל תחום הפעי

פה לרגולציה
ר רשות ניירו

בארץ ובח יות
ל בין היתר, 

 של המשק 

שר בחו"ל, בי
"ח ממשלת א
המרווחים הת

 בעיקר בענף
ה של מגמה 

ת משולבות 
בתחילתכך, 

ה והמוצרים
  ה.

עות חברות ה
"), מנוקרנות

") ומנורה מב
הול נכסים פ

, בנקוהפצה 
מהבע 60%ה 

העוסקת בניה

   בו

מתאפיין במה
 בישראל וב
רים, המשפיע
ל מנורה מבט

וכן במערבה 
רשות ניירות
 ההון במשרד

וריים רבים, ו
  די בו.

צאות תפעול
גם בירידה ב
מל  היתר, גם

י חוב קונצר
בה מיתחיתו 

דים החלים על

פיננסיים כפו
שונות ובעיקר

  יותו

ם בשוק המני
 ,את הודות
מיחה מתונה

בות יותר מאש
שנים לאג" 10

. ירידת ה0.7%
  

ילות התחום 
ניכרה זו שנה

וקרנות ונצרני
ארד ש"ח. כ
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 השירותים ו
ת של החברה

עוסקת באמצע
רה מבטחים ק
"ים השקעות

בשירותי ניה 
קים), חיתום
נסים מחזיקה

, המל בע"מ
  .לעיל 2רק 

נויים החלים 

ם הפיננסיים מ
ים וכלכליים
ווקים המוסד
 הפעילות של

ברגולציה ר 
ובכלל זה, ר 
"), אגף שוק ה

ינויים רגולטו
ממשל התאגיד

המחייבת הוצ
 לידי ביטוי ג

ביןו, רווחיות

גיוסיב מקדת
 ת התחייבות

לוצים מיוחד

והמוצרים הפ
ת המדינה הש

תחום וברווחי

פת של רווחים
תי בארץ, זא
ה נמוכה, צמ

תוצאות טוב
0 -ישראל ל ת

% נמוכות של 
 נצרני בארץ.

שפיעה על פעי
ש לךבמה .20

קו אג"ח נות
מיליא 30 - כ

  סיים

   הפעילות

בתחום  צה
יים, חברה בת

ם פיננסיים ע
מנור(להלן: "

מנורה מבטח
,")ים חיתום

ת וניהול תיק
מבטחים פינ
הול קופות ג

ראה פ הגמל,

פעילות והשינ

ים והמוצרים
ועים פוליטיי
בורסות ובשו
משפיעים על

התחוםפיין 
לות בתחום 

הבורסההלן: "

נות בוצעו שי
ה בתחום והמ

ה החדשה, ה
באה, אשר ם

לשחיקה ברם 

מתהחיתום, 
נתים, לא נית
  הפצה בלבד.

ה, תקינה ואי

ירותים ו הש
ונות מרשויות

  

 הפעילות בת

מה שנה נוספ
ג"ח הממשל

, אינפלציהה
  

בארץ, הניבו 
אג"ח ממשלת
לרדת לרמות 
ק האג"ח הקו

 נוספת שהש
013ה בשנת 
לקרנ ובפרט

דל לסך של

וצרים פיננס

תחום  שללי 

  ללי

עילות הקבוצ
בטחים פיננס

נורה מבטחים
אמנות בע"מ 
מ: "ע"מ (להלן

מנורה מבטחי
רנות נאמנות
נוסף, מנורה 

ניהמהנדסים 
קבוצה בענף ה

בנה תחום הפ

חום השירותי
תוצאה מאיר
ירות הערך בב
תוצאה מכך 

  עסקיות. 

מתאפ מו כן,
הסדרת הפעי
ביב בע"מ (לה

שנים האחרונ
גברת האכיפה

יקף הרגולציה
קיימת בתחום

מובילים ,אידך

פעילות ה קר
מרבית המקרי
מלת ניהול וה

גבלות, חקיקה

עילות תחום
יתרים ורישיו

להלן. 7.9עיף 

ינויים בהיקף

סיכמ 2013נת 
קונצרני והא
ריבית הנמוכ
 גיאופוליטית.

ווקי האג"ח ב
מרווחים בין א
שר המשיכו ל
את גם באפיק

ופעה מרכזית
ריבית הנמוכה

יותר סוכנים
רנות אילו גד

ירותים ומו

כלל תיאור 7

כל 7.1.1

פע
מב

מנ
נא
בע

מ"
קר
בנ
המ
הק

מב 7.1.2

תח
כת
ניי
וכת
הע

כמ
בה
אב

בש
הג

הי
הק
מא

עי
במ
עמ

מג 7.1.3

פע
הי
סע

שי 7.1.4

שנ
הק
הר
הג

שו
במ
אש
שא

תו
הר
מס
קר
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רביעי של 
 קרנות ף

לסך  ראל

וחל ראל, 
 הפעילות

ה בתחום 

יועצי כו 
ת קרנות 
שונים של 

פרמטרים 
יוס חוב 
 החיתום 
הראשונה, 
ייה, הינה 
וף מוסדי 
מצם של 
 החיתום 

תר, מצב 
ן סבירה, 
 על רמת 

 החיתום 
ם (ראייה 
המנפיקים 
 ואיתנות 
המחירים 
ה הדוקים 

רשים על 
רך מספר 
השינויים 

ריות  אח

ת פיקדון 

הקבועות 
  נות.

ל ביטוח 
חיתומית 

בנוסף,  ן.
 תובעים 
ה, כעבור 

וברבעון הר ני
ענ גייס שנה

ביש הקרנות 

בישרהאג"ח  
על היקף וב 

ילות הקבוצה
   בכללותה.

  לקוחות

הפכנאמנות, 
בהפצועיקרי 

 המוצרים הש

והקשחת הפ
של גמגמה 

ה על פעילות
ה -ת נוספות 

 סחיר; השני
על אחד") מגו
ר מספר מצו

פעילותבגין 

  ם

 הינם, בין הי
על רמת סיכו
ח וכן שמירה

טין של חברת
 בינתחומיים
שתנים של ה
ות החיתום 
ספקת, גובה ה
 קשרי עבודה

  חלים בהם

בתנאים הנדר
ון מוכח לאור

השלכות הם, 
מאלי וביטוח

מוניטין חובת
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 ניירות הער
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ילות זה הינ

, שירות יעילה
ת את הצעות
פה פני עתיד
קף ההשפעה 

תקנות הפיקו
, המ2009-"ט
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רכישותלותית 

לרווחיות בת
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ת לניהול קרנ
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ה, נכון לאות
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יהול השקעו
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ם בישראל, א
בטחים השקע
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בענף החיתום
שחלו בשוק ב
צה בשוק החי

דיעת הקבוצ
 בשוק החיתו
חלה עלייה במ
וזאת, בין הית
 המגבלות הר

  

,2011פטמבר 
 חיזוק ענף ה

קביעת, ר סף"
המעורבים בש

וקביעהחתם 

 פרסמה הרש
מלהשתתף ב

פים בלים כס

, כי להערכת
הקשורות לב
טיים המנהלי
 בתחום פעי
 של הקבוצה

תמדולחיתום 
הינה מידע צו
ת עוצמת והי

ת, פורסמו 20
התשס" ,ערך)

' של גופים מ
מגבלה כמו ה

ל מקורות
ההשקעות
נוסטרו וא

ניהול קרנ

ידי למיטב
חברות 19

לניהול קר

על פי נתו
בגוד 9 - ה
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השוק שלה

ניהול תיק

בישראל פ
הקשורות
פסגות ניי

אמבן ני -
השקעות ב

עדר פיבה
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מנורה מב
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התחרות ב
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וכן עקב 
 מוסדיים.
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בפעולות ה

, במקביל
ל הרשאים

מנהלאשר 

עוד יצוין,
החיתום ה
גופים פרט
התחרות 
הפיננסית
ח מבטחים
כאמור, ה
לאמוד את

009 בשנת
ניירות ע
'זוברוקרא
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בנאמנות וחו
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. מדובר בערך
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ל ידי שלושה
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וק השקעות
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השקעות עצי
ממנ רסומיים

הרשות של ת
הה פי על סים

לת הרלבנטי

רשימת מעש 
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ה להוראות ה
, חרות ערך

וכן להנחים, 

המרכזי הדין 
בת שפורסמו 
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רנות בגין הפ
; וב0.35% :3 

"). לת הפצה
כ נובות שנת

ת את דמי הנ
ת עמלת הפ
הפחתת עמלות

עלה את שכ י
השכר המ עור

המלת הפצה. 

ליוע הוראות 
פר( מוצרים ת

הקודמת ראה
סנבכ שתתפות

 נוסף צועיק
 . להשיג

סה לתוקפה 
רסמה ע"י רש

הא חובות רת
ל ויות להביא

מנה הליך חת
ל שמורה ת,

מובהקת טייה
האכ שיקולי ר

לכלל תחו ות

, בשהקבוצה 
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ת של הקבוצ

3  ראה סעיף

התאגידילות 

ום זה כפופה
אות חוק ניי
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הוראות דות
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פיקוח על פע
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קרי ההוראות

באפר 4 ום
,ון)(תיקה)פצ

בנקים לגבות
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צה, להלן 

 ולחובת 
ת ניירות 

רות ערך 
 הכנסה, 
משותפות 

ה והן על 

 מנהלות 
, וכן יקוח

הנושאים 

 המוגבל 
י שליטה 

ספים של 
של נכסים 

יק מבטח 
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שאו בו יי
 הלוואות 
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ות מחוק 
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שור ועדת הכס
 מינימאלי ש
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לדרך פעולתם

 תחום פעילו
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 חוק החברו
ח ולהוראות
להוראות חוק
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דבר דרכי הפ
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כן ביטוח; חו
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 של חלק הס
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בנק ישרנגיד 
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כוש ביטוח מש

בור בדבר פ
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 הוראות בד
שונים, פעילו
טח, בשינויים

כמו כןוריות. 
הוראות שונו
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המתייחס ,ל
  בוצה.

צוניים על פעי

לדוח הדירקט

פעילות הקבו

הפעילות הש
רשויות המדי

צה, בין היתר
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קון ליקוי שנ

ן לחוק הפיק
ידי של מבט
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ת דרך כלל על
ועצות עם הו

ה רמת כלל

 שניתן בסעי
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מצעי שליטה
רכי חישובן;
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קח כלים 

 על פיו, 
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סים (תיקוני
ישר ממדינת

SOLVENC .
מו על להודיע
להמתין דרש

של הפעולה 
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 מרחב את 
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ת ואופן ההת
ניות ביטוח ק

קריות הבאות

אלי הנדרש מ
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הנ אופן את ת

מוצר של ים
ה לתחילת י
יג ומאידך, ד
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עה בחוזר הו

vency II תב
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טיים, ניתן ל

העמדהחברה, 
ה המפורט לע
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פים סטטיסט

ה להערכתל. 
מנגנון הצביר
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מטילו תקנות
ל המבטעת, 
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ה המנגנון ל
. התלויות ת
  

פורסמה ,20
 עתודות שב

ת את ההתח
  אות:

התחייב כיסוי
יבות שנקבעה

בהתאמת הה
ת והמודלים ה
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גופים מוס
ההשקעה ה
(קרנות פנס

הא ובוטלה
לבין פנסיה

 .ההשקעה
012בשנת 
, להמקורי

השקעה בש
ה ;ותהלווא

או באמצעו

תקנות החי 

בתקנות הח
ביטוח ודר

הפ תקנות
כללי), התש

הפר חישוב
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ל הנובע 

ר תנאים 
פת לדמי 
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טוח בנושאים

סייגים לעיל). 
צעי ההגנה ה
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יום סדרי ניה
שיפור הציות ל
בה לקיום סד
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ם או הטבות
ח ותנאים לגב
 חוזה לביטו
ת בדבר צורת
פיפורט בסעי

ט בחוזה הב
נ ,כן. כמו ש)

וטחים בביטו

"החוקה זו: "
ח. על פי חוק
ת המבטח, ת

החוק מסדי 
בות וזכויות ה

ת בדבר חובו
מד המוטב וז
ת הוראות מ
לה ונכות, ובי

הצע שלישית
,2014-"דתשע

של נכות שנגר
 שבו קמה למ
וככל שתאומ

. עם זאונכות 
ין היתר, מן 
כדין מחייב ומ

לן: "חוק הגנת

ר מאגרי מידע
ום מאגר בפ

והחזקה של ש
חודש אוגוסט
הרישום וקביע

מ אשר ,2012
מידע, בדרך ש
גר מידע ומיק
ר, את חובת ר
עודם במסמכ
 היבטי הציו
וזאת לצד הה
 רק על גופים
 מעצם קיומם

תקנות של ה
ה הינה, יתר

מה ת ואבטח
דרי; בארגון 

ובנ סביבתית
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ביטוח לבין ה
אומדן ובין רה

ה לאמוד הש

מ, נקבעו קוח
ח, בין היתר,
כונים, תנאים
 בחוזי ביטוח
 חיים, ותנאי
תקנות הוראו
 ודירות) (כמפ
כיסוי המפורט
 ביטוח רכוש
לגבות מהמבו

לצורך פסקה
מבוטח-סוכן-ח

ח המחייב א
טוח למוטב.
תשלומם, חוב

תר, הוראות 
ה ביטוח, מעמ
טח וכן קביעת
ח תאונה מחל

ש לקריאה ה
הת), התביעה

עה הינה בש
מנה מהמועד 
 החוק, אם ו
תאונה מחלה
עת החוק, בי

ל כאם תתקב

(להל 1981-"א

הוראות בדבר
רישו : חובת
שימושניהול, 

אגר ועוד. בח
מצום חובת ה
2-), התשע"ב

ות במאגרי מ
ם ניהול מאג
מוצע בתזכיר
 עבודה ותיע
 הפנמה של
פן פעולתו ו
 פי המוצע, 
כון לפרטיות

שנייה טיוטה 
הי בין, קנות

מאגרי מידע 
 המידע טחת
וס פיזית דע

בין חברות הב
הצביר ביטול 

שרות הקבוצה
  .לעיל

הפיקחוק  כוח
ל בחוזי ביטוח
דיים בשל סי
חידות מטבע 
חוזה לביטוח 

נקבעו בתסף, 
הביטוח (רכב
ו להיקף הכ
 (במקרה של
שאי מבטח ל

  שלומים.

  טוח

(להלן, טוח 
 ויחסי מבטח
ח לבין מבוט
, תגמולי ביט
 המועדים לת

, בין היתחוק
 לביטול חוזה
סיכון המבוט
ח חיים, ביטוח

הועברה, 2014
 זכות ממועד

ם עילת התבי
תיישנות תימ

הצעת .ליסה
עות בביטוח ת
 השלכות הצע
ר אין לדעת א

טיות, התשמ"

טיות קובע ה
ריים הבאים

מידע, נ מאגר
 המידע במא
ון מס'...) (צמ
דם במסמכים
וגעות לפרטיו
הנדרשים לשם
פה. על פי המ

ול וכללי יה
ם, שמטרתם
ן ביחס לאופ

חול, עלל ך
ים בחובם סי

פורסמה, 20
התק מטרת 

 עם ניהול מ
אבט על מונה

מי אבטחת 

והבהרות ב
 בין וקההד
אין באפשו

מההסדרה 

מככמו כן,  
שיש לכלול
ביטוח יסוד
כלשהו, אח
הצמדה בח

בנוס לעיל).
תוכן חוזי ה
המבטח או
מהמבוטח 
ביטוח שרש
הנגבים בתש

וק חוזה הביט

וק חוזה הבי
חוזה הביטוח
וזה בין מבטח
קרה הביטוח
גמולי ביטוח,

החנוסף כולל 
גילוי, תנאים

ל שינויים בס
שונים (ביטוח

4מרס חודש 
מ(התיישנות 
חוק, כך שאם
זי תקופת הה
פי תנאי הפול
שלומי התביע

את  ,שלב זה
אש ,וק בלבד

וק הגנת הפרט

וק הגנת הפר
עניינים העיק

למ מידע יסוף
אבטחת ובת

פרטיות (תיקו
בודה ולתיעוד

הנו הנ"לחוק 
ללי עבודה ה
פיקוח והאכיפ
קיום סדרי נ
ליכים פנימיי
מישות לארגו

משירישום ת
טומניהמיוחד 

12 יוני חודש
.2012-"בתשע

אגרים בקשר
הממ על ובות
לעניין רישות
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 במסגרת 
ה עליהם 

מל וסוכן 
ם מרכיב 
ף, קיימת 
לות בלתי 

 ולתקנות 
ך לציבור, 
. תם ועוד

(להלן:  2

ות ביחס 
ערך, חוק 
בין השאר 
 המנכ"ל 
אי משרה 
ה המנהלי 
שורה של 
ם על ידי 
רן ונאמן 

ריטריונים 
ן: "מסמך 
ם תאגיד 
חידים בו 
עילה היא 
ן ולציות 
ע נהלים 
נים אשר 
ם תכנית 

 התיקון, 
 של המס

 לדוחות 2

אל (להלן: 
 לשליטה 

סמך נועד 
תן היתרי 
סכון ארוך 
 התאמת 
ר ויושרה 
 ועיסוקיו 

, 2014אר 
יטה ו/או 

מוצע,  עוד. ע
 גופים שחלה

  ון")

טח, קופת גמ
ים בהם קיים
הזיהוי. בנוסף
כן בשל פעול

ניירות ערך 
ל ניירות ערך
עילותו של חת

011-התשע"א

פרות מנהליו
חוק ניירות ע
לי תחולה, ב
מנהלים), על
אמנות, נושא

ליך האכיפהה
צע הפרה, ש
ם המפוקחים
 של מנהל ק

קר, 2011סט 
שקעות (להלן
מאמץ ומיישם
התאגידים ויח
פה פנימית יע
להטמעת הדי

לקבוע וכן ,ם
 ביחס לסיכו
חראי על יישו

1961- תשכ"א
ה ושיעור אלי

22ראה באור 

ם בבנק ישרא
היתר למתן 

. המסבהיתר
ה ביחס למת
ת ביטוח וחיס
חים בבחינת
קריים: יושר
סקי; ועסקיו 
בחודש פברוא

היתר שלי לת

מידע אבטחת
לפטור  וגיה

   צעות.

סור הלבנת ה

טלות על מב
ות ביטוח חי
 של מסמכי ה
הוגדרו בצו וכ

חוק נראות 
י הצעתם של
תקין, דרכי פע

וני חקיקה) ה

רשימה של ה
 -יירות ערך 

אכיפה המנה
ירקטורים ומ
הול קרנות נ
ת. במסגרת ה
מצאה כי בי
כהונה בגופים
וץ או אישור

.  

בחודש אוגוס
ך וניהול ההש
ונטרי אותו מ
א ציות של ה
, תכנית אכיפ
קיומה יביא ל
דירוג סיכונים
ודים ובייחוד
אשר יהיה אח

  

) חדש(נוסח  
ריא הון רווח

טים נוספים ר

ח על הבנקים
ות הציבור, 

ב תנאים עת
קוחית הנהוגה
יים ומוסדות
 עיני המפקח
 תחומים עיק
ה; ניסיון עס
ה הממונה, ב
תנאים לקבל

א ואירועי שה
וטכנולו מידע

התקנות המוצ

הלן: "חוק איס

ם מכוחו מוט
וטח בפוליסו
חובת שמירה 
 במקרים שה

  

הול ציבורית,
תר, את דרכי

מסחר ת טחת
  .ת

ת ערך (תיקו

הלי, וכולל ר
כפת רשות ני
נות. להליך ה
שרה בהם (ד
על חברה לני
תיקי השקעות
יל על מי ש
, איסור על 
פי חוק הייעו
.נפגע ההפרה

יירות ערך, ב
 ניירות הערך
ה מנגנון וולו
ת וכדי לוודא

מסמך,העל פי 
וק הייחודיות

סקר ציות וד
אפייניה הייחו
מונה אכיפה א

2011-ב"התשע

 הכנסה מס ת
 על המס רי
לפרט החברה 

  ים

וף עם המפק
שותף, להער

ולקביע קחים
מדיניות הפיק
מוסדות בנקא
ומדים לנגד 
ים בחמישה

טגיית השקעה
אמור, פרסמה
ובע כללים ו
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גיש ותיעוד רה
למ הרשות ש

מכל הוראות ה

(לה 2000-ש"ס

ת הון ולצווי
טי המבות פר

ת גמל, וכן ח
ר הלבנת הון
 .עוררות חשד

  ות

תה חברה צ
סדיר, בין הית
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חוק החברות

ברשות ניירות
  

מנההאכיפה ה
ם שאותם אוכ
ותפות בנאמנ
ל נושאי מש
ת פיקוחית), ע
ות, ומנהלי ת
וסמכת להטי
סות כספיים,
בעל רישיון ל

תשלום לו  נה

מה רשות ני
מית בתחום 
הפנימית הינה
בירות והפרות

ע ים, כאמור.
ולנסיבותיו ה
 בהתאם לס
 החברה, למא
יד למנות ממ

הני חקיקה), 

פקודת, היתר
שיעור יועלו 

 על החוקעת 
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ממונה בשית
 עקרונות מש

מפוק בגופים
והאחידות במ

מ -ם השונים 
שיקולים העו
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ר. בהמשך לא

הק מוסדי וף
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ראשמיך את 

ה מחלק או מ

בנת הון, התש

 איסור הלבנת
זיהוי ואימות
עמית בקופות
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 כפעולות מע

החברו חוק, ך

, מכוח היות
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להוראות רה 

כי האכיפה ב
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ההליך  אתר 
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ת למבנה 
השליטה, 
 השליטה 

 מוסדות 
חשבונות 

הגופים ל 
על פי . ת

ר לרשות 
. כמו כן, 
חשבונות 
קור עבור 
 שמועבר 
סיים והן 
 בישראל 
תפעוליות 
אוצר לבין 

 צפויתם 
   נות.

מסוימות 
הפעילות 

 מטרתם 
 השינויים

 במסגרת 
 בתשלום 
ד לביטוח 
עד ביצוע 

שלא  ככל
 לביטוח 
ליכים בין 
שנה מיום 
 הלאומי. 
ח לאומי 
יו והיקף 

 השנהלך 
 7עד  2ם 

סדי בעת 
ונה מגוף 
שמעותית. 
בעסקאות 
ותית על 

וך התייחסות
שת אמצעי ה
אודות היתר 

לחייבהינה  
מידע אודות ח

FATעל כל ,
 האמריקאית
ונות, ולהעביר
"אמריקאים".
ות של בעלי ח
 לנכות במק
ה אמריקאי 
מגופים פיננס
ם הפיננסיים
 והעלויות הת
בין משרד הא

ייחובמידה  ר
גירת החשבונ

ות שחברות מ
איות, היקף 

אליים אשר
ה השפעת בר

קים שונים. 
מזיק שחויב 
נפגע מהמוסד

ימים ממוע 6
י המוקדם. כ
 של המוסד
וסד על ההל

ש 15 -חרוג מ
לת הביטוח

מוסד לביטוח
את השלכותי

מהלמפקח ב
ורטו בסעיפים

הלות גוף מוס
תיו של הממו
 בעסקה מש
ת ולטיפול ב
שפעה משמעו

. 

בכלל זה, תו
על מימון רכי
טים נוספים א

For(  

החוק מטרת 
(FF להעביר מ

TCA-ראות ה
שות המיסים
 לבעלי חשבו
נות שזוהו כ"
ערך החשבונו
ם הפיננסיים,
מקור הכנסה

FATCהן מ ,
על ידי הגופים
דין הישראלי, 
מים מגעים ב

אשר, תימדינ
א הרישום וס

לול הפעילויו
יות האמריקא
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שינויים פיסק
בד לפרטים .

עקיפים לחוק
 מבטח של מ
ם המגיעים לנ

60מים, תוך 
 פסק דין, לפ
ביעת שיבוב
 בו נודע למ
ישנות לא תח
שלם את גמ
 תשלומים ל

א במדויקריך 

ו על ידי המ
ספציפיים שפו

התנשעניינה 
ורטות ציפיות
ל התקשרות
פיון, להערכו
טנציאל להש
ספי לקוחותיו

 מוסדיים וב
ה, מגבלות ע
עברתם. לפרט

reign Accou

. FATCA- ה
Foreign–FI

הור פי על. 
יוחד עם רש
יקת נאותות 
אודות חשבו

מספר וסך ע ר
חייבו הגופים
ל תשלום מ

CA-וראות ה
ע FATCA-ה

 הקיימים בד
 כיום, מתקיימ

-ביןה להסדר 
מס והן בנושא

עריך את מכל
הדיווח לרשוי

  

3-"גהתשע, 20

בין היתר, ש
אותן השנים.

  

בו תיקונים ע
סדר שיחייב 
שלום סכומים
ל אותם סכומ
ו מיום מתן 
שנות בגין תב
וח או מהיום
תקופת ההתיי
לש טוח לאומי

להשפיע על
א ניתן להער

ים שפורסמו
 החוזרים הס

דת הממונה ש
מסמך זה מפ

החלטה עת 
ם הולמים לאפ
 בעלות פוט
סדי או על כס
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, להעזה שלב
כללן היקף ה
 על הקבוצה.

014-ו 2013 ם

אשר כולל, ב
ת המיסים לא
ות הכספיים.

-2013 

בהחוק וסם 
נקבע הס מי

ו ניכה מהתש
י), לדווח על
כם פשרה או
ופת ההתייש
 קבלת הדיוו
ם, ובלבד שת
המוסד לביט
הסדר צפוי ל
אשוני זה, לא

  המפקח
רים המרכזיי
צה (נוסף על

 פורסמה עמד
. במשמעותית

תו טרם קבלת
קיים הליכים
רקטוריון הן
של הגוף המוס

 אמצעי של
 פיננסי של ב
עבוד אמצעי 

2.2.אה סעיף 

ompliance A

בא חוקק ,201
)Institutions

 ידי לקוחות
רים להתקשר
ב הגוף הפיננ
יקאית אחת 
פיננסי להעבי
שתף פעולה.
ם האמריקאית
אלו שאינם 

בנק. יישום ת
שיים רבים, לא
אלצו לשאת א

האמריקאית 
שונות, הן בנ

ב, ניתן לא, 
שנה להן, ובכ

כות החוק עשל

הכספים שנות

א חוקק ,201
העמקת גביית

לדוחו 22אור 

-2014 לשנים 

, פורס2013ט 
הלאו ביטוח

שאי לנכות או
ביטוח לאומי
ם כריתת הסכ
 במועד, תק
הימנות מיום
 לפי המוקדם
 שחייב את ה
רה, יישום הה
לם בשלב רא

הוהנחיות  םי

עיקרי החוזר
לים על הקבו

, 2013דצמבר 
ת בעסקה מש
גבי התנהלות
וסדי נדרש ל
 קביעת הדי
ת העסקיות ש

יתר להחזקת
שליטה, חוסן
גבלות על שע
ל הקבוצה, רא

FATC )Act

0 חודש מרס
( זרים ננסים

מוחזקים על
פיננסיים הזר

יתחייב ,הסכם
מיסים האמרי
תחייב הגוף הפ
שר סירבו לש
שות המיסים
ליהם, מכל א
בעלי חשבונו
פוי לעורר קש
רבות בהן ייא
שות המיסים 
קבוע הקלות ש

לאמור המשך
קבוצה תידרש
תפעולית והש

ל התקציבוק 

3יולי  חודש
עיקרית היא 

, ראה במיסוי

 ההסדרים וק

אוגוסט חודש
ה לחוק יקון

פגע והיה רש
אומי (גמלת 
ניכוי או מיום
קוים החובה
אומי תחל לה
נפגע למבטח,
רות המקרה 

החבר הערכת
הגדילם, ואו

  שפעתו.

חוזרי 8.1.1

הלן יפורטו 
, והחלאחרונה

  עיל):

בחודש ד  )א
התקשרו
מוסדי לג
הגוף המ
שעל פי
התוצאות

הי
הש
מג
של

CA

בח
פינ
המ
הפ
הה
המ
ית
אש
רש
אל
מב
צפ
הר
רש
לק

בה
בק
הת

חו

בח
הע
במ

חו

בח
תי
לנ
לא
הנ
תק
לא
הנ
קר
לה
ולה
הש

.2

לה
הא
לע

א (

 



  

 נכסים ב
. מטרת 2

די גופים 
 סחירים 
ם בערכם 
הון. ביחס 
 נייר ערך 
ב כאשר 
ף הוראות 
ל ידי גוף 
קבע את 
ת החוזר. 
, ודולוגיה

 השפעה 

ה מטעמו 
סייע תו ל

 החוזרים 
המוסדיים 
ת החוזר 
חודש יוני 
כן מסמך 
כלל פרקי 
קח נוסח 
שראי אגב 
ף שעניינו 

מועד  201
 1 א ביום

ת קיימות, 

 הוראות 
 

. מוסדיים
 החוזר. ם
 מהותית 

 עסקית ת
די לקיים 

 יעדי יעת
ני שירות 

ולל כיסוי 
ת הגילוי 
ת טיפול 
לוונטיות 
ך תקופת 
לפוליסות 
בדף פרטי 

עמדת . ב
וזר, יראו 

 על. עניין
 התיישנות

חודש בת 
 קח עדכון

חישו בדבר ת
2011דש מרס 

וחזקים על י
י נכסים לא
ם אלו מוצגים
ות בשוק הה
אות לחישוב 
טית ולחישוב
החדש הוסיף
ווי של נכס ע
רי ריבית" תק
סגרת הוראות
 הצפוי במתו
והאם תהיה

ות הרגולציה
מטרתש ,"חד

את מערכת 
חד לגופים ה
פאת מורכבו

ם. בח בשלבי
ו יטוח כללי"

לה שונות לכ
פרסם המפק 

 והעמדת אש
של פרק נוסף

13ם בדצמבר 
הואו כאמור, 

ם של הוראות

זר המאוחד,
 לעיל. 3.2יף 

מ בגופים חוץ
מוסדיים פים

צאת פעילות

המשכיות ול
לגוף מוסדי כד

וקבילבנטיים 
רות עם נותנ

 

ה ביטוח הכו
עמידה בחובת
ות המסדירות
פוליסות הר
 נכות במהלך
ל  בעניין זה

ת הביטוח וב
.2014דצמבר 

שנקבעה בחו
ף לנסיבות הע

ה) (6ון מס' 
ריאה שלישית
פרסם המפק

הוראותו ניינ
בנושא מחוד
וי נכסים המ
ת חישוב שוו
דא כי נכסים
צאת המקורו
 היתר, הורא
 מהנפקה פר
ו כן, החוזר ה
ם להעלות שו
 חברת "שער
קרונות שבמס
שפעת השינוי
לא סחירים 

של הורא כוז
חוזר המאוח
שר יחליף א
ים, חלק אח
 פנסיונים. מ
ם ישולבו בו 
אות לחוזה בי
תחילה ותחול

,2013ש יולי 
נכסי השקעה 
 נוסח סופי ש
עדכון שפורסם
ים שפורסמו
רבות תיקונים

 חד.

ת תיקון החוז
רטים ראו סע

ח מיקור וניינ
בגופ חוץ יקור

הוצ ייןם לענ

ניהו שעניינו 
 מינימאלית ל
הסיכונים הרל
סכמי התקשר

.זה בנושא ם

תיישנות בחוז
 ביחס לאי ע
נקבעו הוראו

בכות עות נ
אפשר בירור 
מבטח לתת 
גילוי בפוליס

בד 1 - שו מה
בת הגילוי ש
יישנות, בכפוף

(תיקו ביטוח
הועברה לקר

פלעיל),  .8.1

שעקח חוזר 
 ביטל חוזר 
פן חישוב שו
 את הוראות

במטרה לוו, 
עיוותים בהק

נוספו, בין 2
 נכס סחיר 
 מהותית. כמ
 נכס ובתנאים

,2014אפריל 
, בהתאם לעק
עריך את הש
 נכסי חוב ל

ריכהליך של 
הח המכונה "

ואש השונות 
ב משני חלק
קים ויועצים
פרקים שונים
של פרק "הורא
ל הוראות ת

בחודשעתיד. 
נ"ניהול ניינו 

רסם המפקח 
בהתאם לע. "

ושל הפרקד 
ל המפקח, לר

חוזר המאוחה

וקף במסגרת
. לפרכב חובה

שע חוזר קח
במי לשימוש

והליכים חובות
 .כך לצורך

 חוזר מפקח
סגרת פעולה 
רבות ניתוח ה
אות לגבי הס

קודמים וזרים

הת שעניינור 
הבהרה  -ה 

רת החוזר נ
ישנות בתביע
וטח אינו מא
גילוי שעל מ

. חובת הדשו
או יחודש וקו

א יעמוד בחוב
תקופת ההתי

ה חוזה חוק 
אשר ה ,2014

2  זה בסעיף

  68 - א 

 פרסם המפק
, אשרמוסדי

עקרונות לאופ
קש להתאים

פים מוסדיים,
וכדי למנוע ע

2011ר משנת 
חישוב שווי

רה עסקה סחי
תת שווי של 
חל מחודש א
עורי הריבית,

לה חברהת ה
י ההוגן של

ון, החל בתה
דור ומקיף 

הרגולציהת 
קודקס יורכב
ביטוח, משווק
ם מוסדיים, פ
נוסח סופי ש
ד כולו, הכול
שיפורסמו בע
המאוחד שענ

פר 2014נואר 
ם המוסדיים"
חוזר המאוחד

ות שלת חדש
מסגרת המו ב

נכנס לתו 20
טוח בענף רכ

המפק פרסם 
כללים קבוע
ח וקובע "וץ
ל הנדרשים ם

המ פרסם, 2
מתווה מס וזר

צב חירום, לר
וקובע הורא 

חו מעדכן בכך

 פורסמו חוזר
מדת הממונה

. במסגרהחוזר
תקופת ההתיי
אי של המבו
אות לעניין ג
שווקו או יחוד
ליסות שישוו
ם מבטח לא
להאריך את ת

 לתיקון חוק
4-"דתשעהה), 

חבה לעניין 

,2013דצמבר 
מ גוף של רים

ינה קביעת ע
. החוזר מבק
ם על ידי גופ
 ככל שניתן, 
ת שהיו בחוזר
 ממסחר, לח
 במניה לא ס
הצורך בהפחת
צויין, כי הח
המחירים ושיע

אין ביכולת ,ה
על השווי ה,

על שוק הה 
סד") קודקס"

אות בהנחיות
. הק שבתוקף

סף לסוכני הב
 הנוגע לגופים
סם המפקח נ
חוזר המאוחד
 שפורסמו וש

בחוזר ה פרק 
, ובחודש ינ"

יכונים בגופים
לתוקף של הח

, והוראו2014
ועד זה יפורס

013אוקטובר 
דמי ביבעניין 

,2013 אוגוסט
ל היא זה וזר
ח מיקור" הו
וההסכמי חוץ

2013 אוגוסט
החו .מוסדיים

ת עסקית במצ
חירום למצב

וב מהותיים, 

, 2013אוגוסט 
לנכות וכן עמ
 בהוראות ה
 להארכת ת
ו מצבו הרפו
נות וכן הורא
פוליסות שיש
 יחול על פול

אםנקבע כי  
 כמי שביקש 

ח הצעת סום
כות התביעה

(ראה הרח 20

בחודש ד  )ב
סחיר לא

החוזר הי
מוסדיים.
המנוהלים
הכלכלי, 
להוראות
המושעה
מבוצעת 
לבחינת ה
מוסדי. י
ציטוטי ה

זה בשלב
ואם יהי
  כאמור.

 מונההמ  )
("בספר 
בהתמצא
הקיימת 
וחלק נוס
המאוחד

, פר2013
מבוא לח
הקודקס
סופי של

השקעות"
"ניהול ס
כניסתו ל
4באפריל 
החל ממו

בחודש א  )
המפקח ב

א בחודש  )ה
חו מטרת
מה מגדיר
ח למיקור

א בחודש  )
מ בגופים

המשכיות
ל שירות

חיצוניים

בחודש א  )
ביטוחי ל
הקבועה
בבקשות
מקום בו
ההתיישנ
קיימות ו
הביטוח 
הממונה

במבוטח 
פרס רקע

ז ממועד
014 מרס

)ב (

)ג (
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 תידחהקו 
, אזי, קבל

 להשתנות

ים ות וקו
שמטרתם 
ה פשוטה 
ם ותכלול 

 שחזקהם 
אין לכלול 
 בכללים 

שאינם  ם
 לא יוכל 
ום כספי. 

 2013 מבר
שהונהגה 
לראשונה 
ד הקובע 

 אשר ,מל
 ביטוח ת
שיש  עים

ופת גמל, 
ות, חיים, 
נונים או 

על  וקמה

פי תחומי 
שפורסמו 

ות הגמל 
ק קופות 
י שליטה 
 בלעדיות 
ת אישור 
ם לקופה 
פיקוח על 

את קופת 
כי במידה 
זו, תהא 
עובד את 

העובר על 
ק הגברת 

  הלן.

ת נושאים 
 ובכללם, 
י, שיטות 

ליסות ששווק
תתק זה עניין
ל/או ו בטל

עקרונות עניין
עקרונות ש ר

תוכנית תהיה
יות מקפחים
מה של נהגים

אשר א ,אויים
אינה עומדת

תנאים אותם 
וי מבטח אף
צויח להטיל ע

בדצמ 1 -הם 
ח קבוצתי ש
ת ששווקה ל
 בטרם המועד

גמ קופת קנון
תכני על דעה

מידע תווספו
או תקנון לקו
צתיות (בריאו
ות או התקנ

שהוה לדיווח, 
 .ע

, בחלוקה לפ
שת מהותיות) 

ילות של קופ
. בחוקת הגמל

מנהלת, היתרי
ברה מנהלת, 
הלת, הסדרת
ניין תשלומים
הול נכסיה, פ

עובד לבחור א
 זה נקבע כ
אם לזכותו 
ם המעניק לע

כספיים על ה
פים בדבר חוק

ל 8.1.1.1עיף 

ות המסדירות
רות מנהלות 
וי לגוף מוסדי

לעניין פולזר 
לעהמתייחסת 

להתב עתידים

בע ממונה דת
מספר פורטים

טוח, כך שהת
 כעשויים לה

רשיממופיעה  
לתי ראהגים ב

ת ביטוח שא
תנגד לשילוב 
והג בלתי רא
רשאי המפקח
נה החל מיום

ותכנית ביט 
תחשב כתכני
 ידי החברה 

 מנחים.

ותק ביטוח ית
הוד הגשת פן
נת, החוזר ת

ית ביטוח ו/א
ת ביטוח קבוצ
ע, כי התכניו
רנטית חדשה
 אחר שייקבע

  צה

, על הקבוצה
(וכן טיוטות 

ת תחום הפעי
תקנות קופות
ישוי חברה מ
י שליטה בחב
 בחברה מנה

לענ כללים, 
י הקופה וניה

כותו של עה ז
בורו; בהקשר
סוימת בהתא
דין או בהסכם

  . ל

יל עיצומים כ
 פרטים נוספ

בסע 2011-ע"א

תקנות שונו 
וחבת פנסיה) 

מותרות בניכו

החוז תחולת 
ה החוק צעת
ע, לעיל טים

עמד המפקח 
מפ ,מסמך זה

ח תכנית ביט
גדרו על ידו 
 , למסמך זה

רשימה של נה
 ניסוח תכני

שהמפקח הת 
 של שילוב נו
הפרה יהיה ר
שווקו לראשו
 , מסמך זה

טח אחר לא ת
משווקות על
מך הקווים המ

תכני הנהגת 
לאופ נוהל ינו
במסגרת. בהם

שינוי בתוכני
 שינוי תכניות
 החוזר נקבע
מערכת אינט

או באופן  ")ת

לות של הקבו

כזיות החלות
הרגולטוריות

  ח

ראשיתקיקה 
גן עד אז בת
אות לעניין רי
חזקת אמצעי
לי תפקידים

ואופן שינויו,
השקעת כספי

  מיתים.

בעה לראשונה
 הכספים עב
ופת גמל מס
תה נקבעה בד
מו בקופת גמל

המפקח להטי
 זה, ראה גם
קיקה), התשע

,מעת לעת ,נו
לרבות קרנות
, הוצאות המ
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לפיו  ,2013ר 
שהצ ככל. 201
המפורט ונה
  .לחוק יקון

, פרסם 2013
מב. ת ביטוח

 בעת ניסוח
תנאים שהוג
מעות. בנספח
ת הביטוח ור

קביעה כי ך
 ככזו התכנית

נית ובמקרה 
משו. בגין הה
ת ביטוח שש

"). לענייןבע
מת אצל מבט
ע לתכניות המ
 לתחולת מסמ

פורסם חוזר
שעניי, 2013 
ב שינויים ו

אישור ו/או ש
ו/או  הן הגש

. עוד לפי )
באמצעות מ ו

מערכת אותות

תחומי הפעיל

הדין המרכ ת
רי ההוראות ה

טווח ארוך כון

לראשונה בחק
פנסיה) שעוג
 היתר, הורא
גבלות על הח
אורגנים ובעל
קנון הקופה ו
ממנה, דרכי ה
לממונה ולעמ

ות הגמל נקב
 מעבידו את
לא בחר בקו
הגמל שזהות
ספים על שמ

 מסמיך את ה
חוק. בהקשר
הון (תיקוני חק

תקנהו הגמל 
(לקופות גמל 
פים מוסדיים

דצמבר חודש
14 ביוני 1 -ה

הממו עמדת
התי להוראות

3יולי  חודשב
תכניו לניסוח

 את המבטח
לא תכלול ו 

הנו בעל משמ
בתכני םללוכ

תוך  הביטוח,
הם, יראו את 

בכללים בתכנ
 עליו או לממ
חל על תכניו
המועד הקוב
 ביטוח קודמ
ה. בכל הנוגע
וראות מעבר 

, 2013אפריל 
דצמבר חודש

א חדשים ון
בעת הגשה ל
שינויים באופן
כושר עבודה)
ם בהם, יועבר
מונה (להלן: "

על ת ח החלים

מצית הוראות
וכן עיקר ים,
  :ה

וחיסכ חיים ח

קופות הגמל

ק זה הוסדר ל
ות קרנות הפ
ל נקבעו, בין
רה כאמור, ה
סוק, מינוי א
פות גמל, תק
יכת כספים מ
פה ודיווחים ל

גרת חוק קופ
ל בה יפקיד 
בד הזכאי ל
קדה בקופת 
ת להפקדת כ

גמל קופות ה
 מהוראות הח
יפה בשוק הה

ח חוק קופות 
עם ם בקשר 

 השקעה לגופ

ב, לחוזר
 לתאריך
ו החוזר
ל בהתאם

בבנוסף,   )ח
למנחים 

להנחות 
ובהירה, 
כיסוי שה
לכ שראוי

בתכנית 
האמורים
עומדים ב
להסתמך
המסמך ח
(להלן: "
בתקופת
במועד זה
נקבעו הו

א בחודש  )ט
בח עודכן
תקנו או

לפרטם ב
נערכו שו

ואובדן כ
השינויים
ידי הממו

גבלות ופיקוח

הלן פירוט תמ
עילותה השונ
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ה מנהלת 

גילו, ואת 
 במסגרת 
של גילה, 

, תאשר 2
צות ועדה 

קבעו בו, 
, תנאים 
או שיווק 
ץ מיטבי 
 החיסכון 
ץ, זיקתו 
 על ניגוד 
 הממונה 
ות תיקון 

 לעיל. 2.1
 שיווק, ץ

 8.1.2עיף 

סיוני של 
ד בנקאי. 
 מנהלת, 
לא תלות 
פיקוח על 
הן נקבעו 

 טיוטת ת

, ייעוץ( ם
 במסגרתה

 מתן בות
 רישיון ל

 כי, מוצע
, בנוסף. ת
 ברכישת 

 . לכך ונה

של מרכיב 
 זה לגבי 
 הפנסיה, 
ו החזרה א

ל לגביית 
יוכיחו כי 

  

פות על חברה

בודתו בשל ג
נות מגמלה. 
מעבודתה, בש

2016ום שנת 
 בסיס המלצ

 1955 .  

ק הפנסיוני. נק
שווק פנסיוני
לעניין ייעוץ א
 ללקוח ייעו
את כדאיות 
שווק או יועץ
רות ואיסור 
 בדבר פיקוח
לפרטים אודו

1.2ראה סעיף 
ייעוץ( ננסיים

, ראה סע201

וק בייעוץ פנס
נסיוני לתאגיד
פצה מחברה
לה ייעשה לל

תקנות הפמו 
, בה2006-ס"ו

אודות לפרטים
  הלן.

פיננסיים ותים
ב ,2014-ד"שע
לרב, פנסיוני ר

בעל ידי על 
מ. תפעול תי

פלילית בירה
אחד פנסיוני

הממו אישור 

פות הגמל ש
בה, ובכלל 
לים) וקרנות 

השעבוד, ול, 

לפעולות גמל 
מחבותן אם י
 .ור מחבות זו

חובת השתתפ

בד לפרוש מע
וקדמת וליהנ
דת לפרוש מ
 אם עד לתו
שה אחר, על
דה עד לשנת 

ץ או השיווק
כיועץ או מש
ים והגבלות ל
החובה ליתן
קים בכתב א
בי היותו מש
ן וחובת זהיר
וח, והוראות 
שום ודיווח. 

ר -פנסיונית 
פינ שירותים

14- ד"תשע), 6

ת לגבי העיסו
ר של יועץ פנ
קבל עמלת ה
חישוב העמל
שר זה פורסמ
הפצה), התשס

ל .עץ פנסיוני
לה 8.1.2.2עיף 

שירו על יקוח
תש), 6' מס 
מוצר לגבי ה
בביצועו, דיו

שירות מעביד
כעב תיחשב 

פ מוצר ישת
את קיבל אם

הפקדות בקופ
ת גמל לקצ
ביטוחי מנהל
מור מפני עיקו

שכר, על קופו
 להשתחרר מ
צדיקות שחרו

ופות הגמל, ח

2  

תן לחייב עוב
ש פרישה מו
ן לחייב עוב

, אלא64 -ל 
לגיל פריש שר

לאישה שנולד

צועות הייעוץ
בת הרישוי כ
ובות, איסורי
רכי הלקוח, ה
מכים המנמק
לוי נאות לגב
 חובות אמו
המשווק ללקו
ל וחובות ריש

מסלקה  מת
 על הפיקוח

6' מס תיקון(

הוראות ,סיוני
לקבלת היתר
וני רשאי לק
ת, ובלבד שח

ח. בהקשללקו
מל)(עמלות ה
תן לשלם ליוע

, ראה סע"להנ

הפי חוק צעת
תיקון), (ניים
עסק ביצוע ת
עובד בעבור 
למ המספק ן

,כאמור סקה
רכ להתנות 

א למעט, אחר

1963  

ים לעניין הה
קדות בקופות
ופות הגמל (
שהופקדו כאמ

19  

לחוק הגנת הש
יהיו רשאיות
ת אחרות המצ
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ם שונים בקו
   ועוד.

0420-ס"דהתש

נית  הגיל שבו
 רשאי לפרוש
גיל שבו ניתן

62גתי מגיל 
מלצות של הש
גיל הפרישה ל

 יוני

העיסוק במק
ת בדבר חוב

לעניין זה, ח 
 המוצר לצר
), מתן מסמ
ת היועץ, גיל
 תוך קביעת
ין היועץ או ה
 המקצוע הנ"
קה בנוגע לה

ה חוק הצעת
), (פנסיוניים

 הייעוץ הפנס
כללן תנאים ל
כי יועץ פנסי
יקבע בתקנות
מליץ היועץ ל
ם (קופות גמ
מרביות שנית

ה הפצה מלות

הצפורסמה  ,
פנסיונ סליקה
להתנות עסיק

ניהול בדמי 
רישיו בעל ה
עס לביצוע ק
רישיון בעל 
מ או ממנו, ר

3-ים, התשכ"ג

ן היתר, כלל
ן כלל ההפק
ת לתקנות קו
 על כספים ש

958- התשי"ח

א ל19 סעיף 
קופות הגמל י
י חלו נסיבות

וך לגבי נכסים
יפות כלליות 

גיל פרישה, ה

זה קובע את 
 שבו עובד 
ק נקבע, שהג
ה באופן הדרג
ת הכספים המ
רית לבחינת ג

הייעוץ הפנס

ק זה הוסדר ה
היתר, הוראו
 שות כשירות
וני, התאמת
Best Advi("

סיוני והמלצת
נים,נים השו

ים אפשרי בי
פעילות בעלי 

של חוק זה 3
הטים אודות 

פ סליקה רכת
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נקבעו בחוק 
יד בנקאי ובכ
קבע בחוק, כ
עור מרבי שי
צר שעליו המ
תים פיננסיים
ות ההפצה המ

עמ לתקנות ן

2014 מרס דש
ס ומערכת ק
ממע למנוע ע
הנחה או ה
זה ובכלל ם
מעסיק של ה
על לאסור ע
אחר פנסיוני ר

פיצויי פיטורי

 זה קובע, בי
צויים ולעניין
סות הכפופות
הוראות הגנה 

  רה.
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ת כספים 
ת הגמל 
 לכספים 
י ההסדר 

1   

ל, קרנות 
הינם, בין 
,  פנסיוני

אפשרויות 

ל, לערוך 
לני כלפי 
 הביטוח 
בנאמנות 
ים וחברי 

 השעה ת
 . לפיגמל

 משלמות 
 החל וקף

טח וסוכן 
 להלבנת 
 המנהלת 

הלות של 
שונים. צו 
פת הגמל 
פת הגמל 
ד בחשבון 
ת פרטים 
א חל על 

ספים בין 

עת לעת, 
באופן קל 
ה וקופות 

.  

ול אישי), 

ת עצמאי 
ול אישי, 
  השקעה

ם המפקח 
רחיב את 

עקב הפקדת
תקנות קופו
 מס הניתנות
התאם לתנאי

1964-התשכ"ד

של קופות גמל
הם בתקנות 
טובת חיסכון
וכן קביעת א

  .ה

ת קופות גמל
או מחדל רש
פי העמיתים.
ת משותפות ב
של דירקטורי

הורא את ליף
הג קופות חוק
 לא גמל פות
בתו זה תיקון

מים של מבט
) וצו איסור
הגמל וחברה 

  הגמל")

החברות המנה
ת מסמכים ש

צו קופ חיסכון.
קשר עם קופ
וניין להפקיד
דיווח ואימות
קופת הגמל ל

 (העברת כס

מ די המפקח,
רת כספים, ב
 קרנות פנסיה
ת גמל לקצבה

פת גמל בניהו
 

סכון של עמית
פת גמל בניה
תחת מגבלות

, פרסם2013י 
רתן הציע להר

ס הניתנות 
 הכפופות לת
סיה, והטבות 
ת שאינן בה

קופות גמל), ה

עים לניהולן ש
המוסדריםים 

 להפרשה לט
ם עצמאים, ו
אים לעניין זה

רות המנהלות
של מעשה א
 עובדיהן כלפ
נות השקעות
נאי כשירות ש

מחלה הגמל, 
לח 3מס'  קון

בקופ הפיצויים
ת התגמולים.

וניהול רישומ 
"צו הביטוח"
 של קופת ה
: "צו קופת ה

יטוח והכני הב
ניהול ושמירת
לות מרכיב ח
קופת גמל בק

ית המע העמ
מחיל חובות ד

צו קבצו. ים 

קופות גמל)
  וד")

עניין זה על יד
 לבצע העבר
 סוג (לרבות 

ופותוניות לק

ות גמל) (קופ
ניהול אישי")

סוגי כספי חיס
באמצעות קופ
ים מטעמו, ת

בחודש יולית. 
ישי, שבמסגר

  ול אישי.

ת הטבות מס
בי פוליסות
וקרנות הפנס
" על משיכו

שור וניהול ק

 שונים הנוגע
העיקרייאים 

ות המותרים
עמיתיםורים 

והתנ ם בהם

 הגמל וחבר
סוי חבותן ב
 באמון של 

בתקנקבועים 
קרן ונאמן ותנ

.  

תקנות קופות
תיק של יקתו
ה לרכיב ספים
ה למרכיב ביל

 זיהוי, דיווח
 בפסקה זו: "
ול רישומים

לן בפסקה זו:

 הביטוח, סוכ
חות, דיווח, נ
טוח חיים בעל

קשל מנהלת 
ת פרטי זיהוי 
מו כן, הצו מ

מפורטמים ה

 פיננסיים (
 "תקנות הניו

שר פורסמו בע
שר לעמיתים

 גמל מאותו 
קופות גמל הו

פיננסים (קופו
 קופת גמל ב

לנהל ס שרות
השתלמות, ב
ו מנהל תיקי
ברה המנהלת

בניהול אימל 
פת גמל בניה
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  ה

קבועות נסה
בכלל זה לגב
חי מנהלים) ו

וכן "קנסות" 

ה (כללים לאי

ירות נושאים 
. הנושאביטוח

עורי ההפרשו
עמיתים שכיר
ומים הצבורי

ת את קופות
מקצועית לכיס

עילהכיסוי מ
 ובתנאים הק
ח של מנהל ק

.1995- תשנ"ו

תיקון בת ערך
חקי מאז לעת
כס להפקיד ה

מקבם תשלו
.  

 הון (חובות 
(להלן  2001-

, דיווח וניהו
(להל 2001-ס"ב

ם על חברות 
ת זיהוי לקוח
ל תכניות ביט
ל או חברה מ
ם ולשמור את
ופת גמל. כמ
שיכות בסכומ

על שירותים
: (להלן 2008-

ם חוזרים אש
שנועדו לאפש
ן, בין קופות
רת כספים מק

ל שירותים פ
הלן: "תקנות 

ות את האפש
 וכספי קרן ה
די העמית א
רו על ידי החב
קנות קופת גמ
תן לנהל בקופ

דת מס הכנסה

ודת מס הכנ
פות גמל, וב
מאיים וביטו
שתלמים מהן

  .יקתי

ות מס הכנסה

ות אלה מסדי
ב וקופותה, 
קביעת שיער, 

ע  אבחנה בין
שיכה של הסכ

נות מחייבות
ח אחריות מ
יתים, וכן לכ
ה בסכומים 
עצמי וביטוח
ת ההשקעות),

נע ,2013מבר 
ל מעת ארכה

יהיה ניתן קון,
ללא גם בה,
.2013מאי  דש

איסור הלבנת
-ח), התשס"ב
(חובות זיהוי
ת גמל) התשס

ם אלו מטילים
ת הגמל חובת
טוח חל רק על
ב קופת גמל
הולה לרשום
ת עצמאי בקו
ההפקדות ומ

  ת פנסיה. 

ות הפיקוח ע
-ת), התשס"ח

נות, ביחד עם
כללים ש עים

ט ככל שניתן
ח), ואף העבר

ות הפיקוח ע
(לה 2009-שס"ט

ות אלו קובעו
גדרו בתקנות
 תנוהל על י

שיבוקר מות,
ת תיקון לתק
י הכספים שנ

פקוד

בפקו
בקופ
(לעצ
המש
התח

תקנו

תקנו
פנסי
היתר
תוך 
המש

התק
ביטו
העמי
ייעש
(הון 
ועדת

בנובמ
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כירה של 

ף מוסדי 
טוח חיים 
באמצעות 
קת אותם 

ה מנהלת 

ע מוסדי 
צבעה בו 
ח טיוטת 

שלא  יים

רי הנדרש 
לן, לצורך 
 מחברות 
 ומגבלות 

), מוטבים
 התקנות 

 מוסדיים 
שחשבונם 

 שיש תים

 חשבונות
 איתור ת
. הצבורה 

ת שיעור 
 בין דמי 
מי הניהול 

 העלאת 
הכרעה, ה

עמיתיהם 
 בהסדר 
 התקופה 

ישום יל. 
פיות של 

 ייפוי ויינ
, כוח יפוי

 להעביר 
 או תיים

 מסוגים 
וקף מלא 

ני זכויות 
לפרטים  

 (רכישה ומכ

ערך בידי גו
, פוליסת ביט
או מופצים ב
חתם בהנפק

תתפות חברה

ה של משקי
 בעל זכות ה
פרסם המפקח
גופים מוסדי

  וימים.

ן עצמי מזער
(להל 2012- "ב

דרישות הון 
ברה מנהלת 

ומ עמיתים ור
")ומוטבים 

גופים  יבות
ר, עמיתים ש

עמית" :(להלן

בח כי לעיל), 
בתקנות נקבע

 מהיתרה .0
זור ולגבות א
 את ההפרש
או שיעור דמ

בעניין רונית
ה במסגרת"). 
לא נתנו לע ר

ם למתחייב
ר, וזאת לגבי 

2009, דצמבר
כספהצאות 

שעניויועצים 
יי לטופס חיד
או מידע בל

נקודת נסיוני
ף ייפויי כוח
לכניסתו לתו

טיוב נתונ ונ
.2012ובמבר 

קופות גמל)

שת ניירות ע
ה, קופת גמל
ך משווקים א
אמור הוא ה

ות גמל) (הש

תפות בהצבע
תאגיד שהוא

, פ2013מבר 
צע להתיר ל
ם תנאים מס

פות גמל) (הו
סיה), התשע"
דיים בעניין ד
מי הנדרש מח

  הכספיים.
איתו) (גמלת 
עמיתים תור
מחיי) ןיהבות

קש מנותקים 
ם שנפטרו (

  בתקנות.
,2.1.4 סעיף 
ש הזמן פרק
3%.- ל בגינם

יתן יהיה לחז
ק הקשר וכן 

א 0.5%ך מבין 

עקר הכרעה 
"כרעהההלן: "

אשרפות גמל 
ניהול בהתא
ל שנגבו ביתר

בד 31ה ביום 
ית על התו

סוכנים ו זרחו
אח מבנה קבע

לקב הרישיון 
פנ שיווק ו

שונות לתוקף
 החוזר, עד ל

 חוזר שעניינ
דכן בחודש נ

 הכספיים.

 פיננסיים (ק

ת לעניין רכיש
(קרן פנסי אה

ם ניירות ערך
שצד קשור כא

פיננסיים (קופ
20 

חובת השתת
 כללית של ת
בחודש ספטמ
מסגרתה, הוצ
ללית בהתקיים

פיננסיים (קופ
ל או קרן פנס
 גופים מוסד
ת ההון העצמ

בדוחות  15ר 

(קופו יננסים
אית תקנות "

בעקבפורסם 
עמיתים יתור

ם של עמיתי
ים שהוגדרו ב

ניהול (ראהה
בפ אותרו לא
ב הניהול דמי

עמית שכזה נ
במועד ניתוק

) לבין הנמוך0
  הקשר.

רסם המפקח
(להל מוקדמת

נהלות של קופ
עלות דמי נ
ים דמי ניהול

וסיומ 2006, 
מהותי שלכה

המפקח ח סם
נק, החוזר רת
 בעל את ח
א פנסיוני 

ו תקופות ש
מעבר ליישום

רסם המפקח
עוד אשר, יים

לדוחות ה 39 
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על שירותים
  2009-שס"ט

קבעו מגבלות
שואתלויות ת

ם), אם אותם
מוסדי, או ש

ל שירותים פ
009-התשס"ט

 בין היתר, 
תים, באסיפה
בם בתקנות. 
אלו, אשר במ
ע באסיפה כל

ל שירותים פ
של קופת גמל

חוזרו"), נות
 מגדירות את
ראה גם באור

פ שירותים ל
לעיל ולהלן: 
המשלים שפ

לאיל פעולות 
דום ומוטבים
 ללוחות זמני

דמי ה תקנות
ושל לאתרם ש

ד יופחתום, 
ש הקשר עם ע
בבו מהעמית 

0.3%ם הנ"ל (
מועד ניתוק ה

  רות עמדה

, פר2013סט 
מ הודעה לא
לחברות מנ ח

 הכוונה להע
השיב לעמיתי

,בינואר 1יום 
הש הייתהא 

רס, פ2012בר 
במסגר. ישיון

לקוח מייפה 
ייעוץ סגרת

בחוזר נקבעו
עו הוראות מ

פר ,2011 בר
המוסדיופים 

ה, ראה באור 

ות הפיקוח ע
ת ערך), התש

נות אלה נק
הל השקעות ת
תתפת ברווחי
קשור לגוף ה

  . ת ערך

ות הפיקוח על
ת), היפה כללי

נות קובעות,
 כספי העמית
שאים המנויים
ן לתקנות א
תתף ולהצביע

ות הפיקוח ע
רה מנהלת ש

התקנה זו: "
התקנות ות.ל

 .ת לעניין זה

על הפיקוחות 
(ל 2012- "בשע

זר הממונה ה
בשורה של ט

ר כחשבון ר
") בהתאםרם

בת נקבע ,ביל
שיש עמיתים

תים ומוטבים
עד שבו חודש
 הניהול שנגב
ול המופחתים
בו מהעמית במ

ונייר מפקח י

בחודש אוגוס
לל ניהול דמי
המפקח מורה

הודעה על 
התחיקתי, לה
שתחילתה בי
ההכרעה לא

 הקבוצה.

דצמב בחודש
יר לכוח לבע

שבאמצעותו
במס בקשות

ב .מתמשכים
שונים ונקבע

 .2017בשנת 

דצמבבחודש 
העמיתים בג
בדבר חוזר זה

תקנו
ניירו

בתקנ
המנה
משת
צד ק
ניירו

תקנו
באסי

התק
לגבי
בנוש
תיקו
להש

תקנו
מחבר
פסקה
מנהל
שונות

תקנו
התש
(וחוז
לנקוט
מוגד
לאתר

במקב
ע של

עמית
במוע
דמי 
הניה
שנגב

חוזרי







 



  

 ,קבוצתי)

 קבוצתי, 
י ביטוחי 
 למבוטח 
 בתנאים 
מחדש. כן 
ליסה, דף 

 

לא מרכיב 
 הביטוח, 
אות לגבי 

  חדש.

של מבטח 

כסים של 
של עסקי 

.  

חיים), ח 

 בחישוב 
וח בחוזה 

ל)(עמלות 

שירותים 
שמטרתה 
 אחידות 
הרפורמה 
ץ את כל 

גדלת כח 
ת העובד 
הפנסיוני. 
ידע צופה 
ד פרסום 
ה בלבד, 
תלוי, בין 
 הגורמים 

להשתמש 
ת תוקף, 

-התשע"ב
 כמפורט 

כושר עבודה ק

כושר עבודה
הבטחת כיסוי
עביד בלבד;
טוח הקבוצתי
לא חיתום מ
ח בקבוצה פול

  1993-תשנ"ג

ללתי, ריסק (
אלי, תקופת 
לקבוע הורא
לא חיתום מח

ות ונכסים ש

שבונות והנכ
רדת נכסים ש
 חיים אחרים.

חוזה לביטוח

אי ההצמדה
ו מקרה ביטו

ות גמל(קופ

הפיקוח על 
ש ,2011-שע"א

קנות יוצרות
שלימות את ה
וק או להפיץ

שלכות על הג
כן על בחירת
ום הייעוץ ה
ף זה, הינו מי

נכון למועד .
ראות רגולצי
שנחזה והוא ת
 ובהתנהגות 

י נהג רשאי ל
 בפוליסה ב

), ה20 (מס' 
 רכב חובה,

טוח אובדן כ

טוח אובדן כ
מבוטחים וה
כול שיהיה מ
 פקיעת הביט
ד המעבר ולל
א לכל מבוטח

ם קבוצתי), ת

ח חיים קבוצת
דלן המינימא
קח הוסמך ל
 הקבוצתי ולל

פרדת חשבונו

 הפרדת החש
ל מבטח, והפ
עסקי ביטוח 

 הצמדה בח

ת, לעניין תנא
ן הפוליסה או

 פיננסים 

 של תקנות ה
 מס'   ), התש
 הפצה. התק
פנסיוניים ומש
) יוכלו לשוו

לנה, השתתקב
פעה של הסו
פעילות בתחו
מפורט בסעיף
 של הקבוצה
 תקנות והור
מהותי מזה ש
ת הדין הנ"ל 

קובעת כי ועי
ביטוח חובה

ח רכב מנועי
עריף ביטוח

פיננסיים (ביט

סיסיים בביט
על ענייני המ
 הפוליסה יכ
ת פרט בעת 
מבטח במועד
בטח להמציא

ח (ביטוח חיי

 לעניין ביטוח
הקבוצות וגוד

המפקבנוסף, 
סקת הביטוח

טוח (דרכי הפ
  

 בדבר דרכי
י הביטוח של
 מנכסים של 

ביטוח (תנאי

יתר, הוראות
ם בשל פדיון

שירותיםל 
2011   

טיוטה שניה 
הפצה)(תיקון
שלם עמלות
 המוצרים הפ
יקר הבנקים)

 

הנ"ל, ככל שת
הקטנת ההשפ
 בנקאיים לפ
האפשריות כ
כות והנחות 
בר בטיוטות 
שונה באופן מ
קנות והוראות

  

יטוח רכב מנו
כב מבוטח ב

  מנועי. 

פקודת ביטוח
 העמסה בת
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על שירותים פ

 עקרונות בס
ית שמירה ע
קבע כי בעל

מעבר לפוליסת
 פרט של המ
חובה על המ

  ח שנתי. 

ל עסקי ביטוח

לות הוראות,
ה הגדרת ה
ב לסוכנים. 

מקרה של הפס

על עסקי ביט
 1984-תשמ"ד

עות הנחיות
ם מכלל עסקי
תף ברווחים 

 על עסקי ב

ולות, בין הי
המבטח לשל

 הפיקוח על
1-התשע"א, ) 

טפורסמה  ,2
גמל)(עמלות 
ם למבטח לש
הפצה בין כל 
בייקטים (בעי

  ניים במשק.

 הרגולציה ה
עובד, תוך ה
 של גופים 
ור להשלכות ה
סס על הערכ
ובדה שמדוב
שוי להיות ש
ופי של התק
 געים לעניין.

 

  ב מנועי 

פקודת בי, .3
ורק אם הרכ
 פקודת רכב מ

תיקון לפסם 
יעור מרכיב

 

  ביטוח חיים

ות הפיקוח ע
  2006-שס"ז

נות קובעות
טרתם העיקר
ת. בתקנות נק
דד יתאפשר מ

ליסותם לפו
עות התקנות 
י ביטוח ודיווח

ות הפיקוח על

נות אלה כלול
כון) ובכלל ז
רת העמלות
סת המשך במ

ות הפיקוח ע
טוח חיים), הת

ות אלה קובע
י ביטוח חיים
ח חיים משת

ות הפיקוח 
  1982-שמ"ב

נות אלה כל
שלומים שעל 

  טוח חיים.

ת תקנות
ה)(תיקון מס' 

2012דש מאי 
סיים (קופות ג
 אפשרות גם
לום עמלת ה
 יועצים אוב
צרים הפנסיונ

טות הוראות
ירה הניתן לע
ור הכדאיות
דע בכל הקשו
עתיד המתבס
ח ולאור העו
שום בפועל עש
ר, בנוסח הס
נים בענף הנוג

 ח רכב חובה

ת ביטוח רכבד

1.1בסעיף ור 
ב מנועי אך ו
אם להגדרות 

, פורס2012ת 
שעניינו ש ,

  לעיל. 3.1יף 

ענף ב 8.1.2

תקנו
התש

התק
שמט
נאות
הבוד
דומים
קובע
פרטי

תקנו

בתקנ
חיסכ
ותקר
פוליס

תקנו
טבבי

תקנו
עסקי
ביטו

תקנו
התש

בתקנ
התש
לביט

טיוט
הפצה

בחוד
פיננס
מתן
בתש
שבה
המוצ

לטיוט
הבחי
ושיפ
המיד
פני ע
הדוח
הייש
היתר
השונ

ביטוח 8.1.2

פקוד

כאמו
ברכב
בהתא

בשנת
2012
בסעי

2.2

2.3

 



  

 2004-ס"ד

ר לבירור 
שם. החוק 
סדרי הדין 

ת דרכים 
ר, לשנות 
אשון של 
כים היא 
תחבורה", 
שבו עוד 
כב שחנה 
הממעטת, 

התעריף), 

ל שחובה 

צויים בין 

רכב "קל" 
טון  4על 

ת מסכום 
ל אופנוע 
כבד", על 
דדית בין 

-התשמ"ו

 גניבות), 

 וכן נהלי 
יון הרכב 
בטח את 
 המבטח 
א הרוכש 
 או בעת 
ות החוק 

 בשטחי 
 שראליים

פורסמו  
משומשים 
 השימוש 

מידע), התשס

ון יעיל ומהיר
משאלת האש
ויים ומהם ס

נפגעי תאונות
וצע בין היתר
ק החלק הרא
ה תאונת דר
ועי למטרת ת
 אשר לא יח
ב, פגיעה ברכ
ת החזקה ה

  י נוסח.

ון לקביעת ה

וזה לביטוח ח

ת נטל הפיצ

כב המוגדר כר
 (שמשקלו מע
בה של מחצית
ר ובמקרה של
סליקה "קל כ
תחשבנות הד

רכב פרטי), ה

משים (מניעת

ללי או תיקון
חזיר את ריש
אם מוכר המב
ן, חובה על
ד אשר ימציא
תוקן כנדרש 
ין לפי הוראו

ישראליים ב
יש רכב כלי 

האמור,החוק 
חלקי רכב מ
חלק והגבלת 

 של מאגר מ

   1975-"ה

ד ליצור מנגנ
את במנותק מ
 הזכאי לפיצו

 הפיצויים לנ
צעת החוק, מ
ר על כנו רק
יסית", שלפיה
מוש ברכב מנו
הגדרה כיום 
חות של רכב
 על כנה את

בשינוירכים, 

 שיורי ומנגנו

טוח)(תנאי חו

דרים לחלוקת

עורבת בין רכ
 כרכב "כבד" 
ל" זכאי להשב
ו הרכב האחר

ס מרכזהוקם 
יים לצורך ה

   

וזה לביטוח ר

קי רכב משומ

לשם פירוק כל
 המבטח להח
רוק כללי. בא
מטרות תיקון
די הרוכש עד

ת  כי הרכב
לף נרשם כדי

רכב כלי קון
העברת על 

מכוח ה. מור
ם פעולות ב
ח על גניבת ח

קמה וניהול

 

 דרכים, תשל"

נועדת דרכים, 
שיעורם, כל זא
דרכים, מיהו

חוק  הצעת
במסגרת הצ 

באופן שיוות
ההגדרה הבסי

שימ גוף עקב
 הקבועות בה
ות או התלק
צע, להותיר
דרת תאונת ד

סדר ביטוח 

 

פיננסיים (ביט

 

 דרכים (הסד

של תאונה מע
רכב המוגדר 
ל הרכב ה"קל
הרכב הכבד א
 לעניין זה ה
גבלים העסקי

להלן.  8.17.2 

טוח (תנאי חו

 

פעולות בחלק

רת כלי רכב ל
ב אתק מחיי

עבר לשם פיר
רוק אלא למ
א להעבירו לי
מוסך מורשה
ק אשר הוחל

תי עליסור 
ואיסור נית

כאמ בשטחים
שימוש ורישו
ישום בו, דיוו
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כב מנועי (ה
  אגר מידע")

  לעיל. 3.1ף 

פגעי תאונות 

פגעי תאונות
 ולהערכת ש
מהי תאונת ד

ה, פורסמה 2
.2013-תשע"ג

נת דרכים" ב
 בפסיקה "ה
ם לאדם נזק ג
קת המרבות
גון: התפוצצו
כו'). עוד מוצ
מכוונת מהגד

כב מנועי (הס

  לעיל. 3.1ף 

ל שירותים פ
  2010-"ע

  לעיל. 3.1ף 

תפגעי תאונו
 2001-ס"א

צו, במקרה ש
טון) עם ר 4 

ם), המבטח של
המבטח של ה
ת התביעה. 
מונה על ההג
ם ראו סעיף 

 

עסקי ביטעל 

  .עילל 4.2ף 

מוש ורישום פ

ם לעניין מכיר
י חילוף. החוק
ם הרכב הוע
 למטרות פיר
ון הרכב ולא
שיון מאת מ
שור כי החלק
לחוק, חל אי

הפלסטינ חית
ב לתיקון חר

ת הגבלת הש
יהול יומן ורי

ות ביטוח רכ
ן: "תקנות מא

טים ראה סעי

הפיצויים לנפ

הפיצויים לנפ 
אות לפיצויים
ע, בין היתר, 

  רים כאלו.

2013דש יולי 
) הת25ון מס' 

הגדרת "תאו
דרה, המכונה
ורע שבו נגרם
חוק את החזק
נת דרכים (כג
ום אסור וכ
ריגה תאונה מ

ות ביטוח רכ
   2001-שס"א

טים ראה סעי

ות הפיקוח ע
מנועי), התש"

טים ראה סעי

הפיצויים לנפ
טחים), התשס

פי הוראות הצ
- קלו פחות מ
ט אוטובוסים
ת התביעה מה

מסכום עלו 
ס אישור הממ
טחים. לפרטי

 ח רכב רכוש

ות הפיקוח ע
  

ראה סעי טים

 הגבלת השימ
  1998-"ח

ק קובע נהלים
ם לגבי חלקי
ות הרישוי א
 הרכב שלא 
זיק את רישי
 המבטח ריש

, אישחלקפת 
בהתאם ל. 

האזרח ריות
א רכב צעות

תקנות 2007י 
עת גניבות) (נ

תקנו
(להל

לפרט

 חוק

חוק 
הזכא
קובע
במקר

בחוד
(תיק
את ה
ההגד
"מאו
ולמח
תאונ
במקו
המח

תקנו
התש

לפרט

תקנו
רכב 

לפרט

צו ה
המבט

על פ
(משק
למעט

לותע
75%
בסיס
המבט

ביטוח 8.1.2

תקנו
1986

לפרט

חוק 
תשנ"

החוק
רישו
לרשו
כלי 
להחז
לידי
החלפ
הנ"ל
האח
באמצ
במאי
(מניע
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ף של כלי 

  

כל מבטח 
עד הרכב 
ת תשלום 

ובת טח ח

 להשבת 
 גם עילה
 נפגע בד

ד לביטוח 
די המל"ל 
לתביעות 
שיבוב על 

לכלה של 
בין היתר, 
ך בדיקה 
 הגורמים 
מאי רכב 
 לו נזק 
דק שנתן 
י רכב. כן 
גרם "נזק 

י המרכב 
ב, לרצפת 

עות רכב 
ל התיקון. 
מן הטעם 
ה נוסחה 

מאות כלי 
העניינים 
כב מתוך 
 גם כללי 

באפריל  
וי הנוגע 
 והרחבת 

ם חלקי חילוף

 2008-תשס"ח

אי לקבל מכ
ח ששולמו בע
ח רשאי לגבות

מבט עלמטיל 
  בע שנים.

שלישי מצד ה
ע משמש קרה

עוב אם למשל

ב של המוסד
יד-ששולמו על

העתודות ל. 
ף תביעות הש

חן ועדת הכל
צעה, מוצע ב
חייבים תהליך
כל אחד מן 
בטיחותי": שמ

רם רכב שנג
של מפעל בוד
ק בידי שמאי
 כי לרכב נג

הרוחב, לחלק
רת גג המרכב

  האחוריים.

 עלויות תביע
של תו לתוקף

ן, בין היתר, מ
קבל ומה יהיה

לעניין שמ 20
מצום ניגוד 
חור שמאי רכ
עו, בין היתר,
אמור, עודכן,
הרחבת הגילו
רת השמאי

 נושא רישום

התלוי נאות), 

ב משומש זכא
מולי הביטוח
שולמו. מבטח
מור. החוק מ
 ידו למשך שב

  1995-"ה

תביעה זכות 
המק אם, ל"ל
ל( ד"הפלת ק

יעות השיבוב
ין תגמולים ש
אונות עבודה.
. גידול בהיקף

 2013-ד

רה על שולח
צבמסגרת הה

המח 309נה 
מוש ולחייב 
 נגרם "נזק ב
פעל שתיקן
הל מקצועי ש
תי ושלא נבדק
רישיון הרכב

ה רך, לקורת
וריים, למסגר
ם הקדמיים וה

חייב, צפויות
ת טרם כניסת
שלכות התיקון
דעת אם תתק

001ן מאפריל 
שמטרתו צמ
 למבוטח לבח
 בחוזר נקבע

החוזר הא ת.
אות בדבר ה
 בהליך בחיר

  נזק.

 .625) 3 נה (

מסדירות את 

למידע וגילות 

י שרכש רכב
ות סכום תגמ
רך שבשלם ש
רת מידע כא
ם שבוטחו על

התשנ" ,שולב]

למל"ל וקנית
המל ידי על ו

חו או הנזיקין
  ).עבודה נת

ה בהיקף תבי
המבטחים בגי
רות גם כתא
תביעות אלה.

 ת.
__), התשע"ד

 שר התחבור
ב.  התעבורה

פורטים בתק
ת הרכב לשימ
שוי כי לרכב 
בטיחותי; מפ
אי רכב; מנה
ו נזק בטיחות
וי תרשום בר

 לקורת האור
דמיים והאחו
רכת המתלים

הפוך לדין מח
 אותן תביעות
לב זה את הש
 אשר אין לד

משפט העליון
ש חוזר 2002

תן אפשרות 
ריסה ארצית.
עור על שומו

הורא היתר, 
 מעורבותם
ליך שומת הנ

יטוח ואח', פ"ד 
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המ ,2007-ס"ז

משומש (זכאו

 היתר, כי מי
ב מידע אודו
או ירידת הע
כרוכות במסי
אודות רכבים

ומי [נוסח מש

מ"ל, הנ לחוק
שישולמו או
ה פקודת לפי
תאונ גם היא

ת חלה עלייה
") כנגד המל"ל

דרכים המוכר
פרשות בגין ת
ע על הרווחיות

 (תיקון מס'__

, הניח2013 
תיקון תקנות
בי הנזק המפ
 טרם החזרת
לרשות הריש
רם לו נזק ב
דק בידי שמא
רכב שנגרם לו
 רשות הרישו

נזק לשלדה, 
הגלגלים הקד
סעים או למער

ת התיקון תה
ות מעלויות 
להעריך, בשל
 תיקון בלבד 

ין של בית המ
2ביוני פקח 

הרכב, תוך מ
 שמאים בפר
ומנגנוני ערע

, בין נקבעו
חים, הגברת

מבוטחים בהל

 המפקח על הבי

קי רכב), תשס
  

מכירת רכב מ

ק קובע, בין 
טח את הרכב
וט סוג הנזק א
 ההוצאות הכ
רת מסמכים א

הביטוח הלא

ל 328 סעיף י
ששולמו אות
 שלישי צד ב

ש דרכים ונת
ם האחרונות

הממי (להלן: "
עי תאונות ד
ות כוללות ה
המל"ל משפיע

ות התעבורה 

דש אוקטובר
סת הצעה לת
חיב את רכיב
שור מיוחדים
ים, להודיע ל
ק רכב שנגר
חותי ולא נבד
דת בדיקה לר
ע לקבוע כי 

 חותי".
 -"  בטיחותי

בר לקו ציר 
כב בתא הנוס

וככל שהצעת
ש להיות גבוה
את לא ניתן ל
ובר בהצעת 

  .פי

  ר השמאים

בות פסק הדי
, פרסם המ
ולות שמאי ה
מה רחבה של
לה לשמאים 

סגרתומבו, 
יות המבוטח
יפות כלפי המ

    

בישראל ואח' נ' 

בחלק
רכב.

חוק 

החוק
שביט
ופירו
בעד 
שמיר

חוק 

פ על
גמלא
לחייב
בתא

בשני
לאומ
לנפגע
תלוי
ידי ה

תקנו

בחוד
הכנס
להרח
ואיש
הבאי
שבדק
בטיח
תעוד
מוצע
בטיח

נזק"
שמע
המרכ

אם ו
רכוש
ז עם
שמד
הסופ

הסדר

בעקב
9רכב

בפעו
רשימ
פעול
2007
לזכוי
השק

                  

שמאי הביטוח ב

                  

איגוד ש 7721/96
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מאי חוץ, 
 המבוטח 
וף לזכות 
ות שומה 

אי החוץ. 
של קשר 
ה: שמאי 
הכנסותיו 

 בתנאים 
 שלליקה 

בנוגע  דע
משים והן 
 קודמים, 

, 2013סט 
וש שנים 
  ם למאגר. 

 ולהגיש 
 מוקדמת 
הנדרשת, 

 20 ביום 

ותכולתן) 

 בביטוח ם

 דמי ובה
 אה לדיור

 הגינות א
 משולמים

 דירה בנה
 עמילותה
 לשיעורה 

ח. על אף 
המרביים, 

 30% של 
2013.  

אלי זכאי 
שירותים 
מחוייבות 
ל, באופן 
זמן סביר 

, קופות ר
 בדבר ים

 רשימות שמ
בחר על ידי 
צדדים, בכפו
ריע, באמצעו

ברשימת שמא
ד עניינים בש
ל אחד מאלה

מסך כל ה 30
  יטוח.

פטורסקיים 
הסל כז, מרח
מיד גרמא ת

רכבים משומ
, מבטחים כב

בחודש אוגוס
האמור, בשלו
 מידע נוספים

תונים למאגר
בהודעה  רית

מת הפירוט ה
התחיל לפעול

ו תדירוטוח 

מרביים מילות

גו את ירות
אגב הלווא נה

לוודא נועדה
המ עמילות מי
מב ביטוח זי

ה דמי תתקר
הוגבלהדיור, 

טח מהמבוטח
י העמילות ה
יהיו בשיעור 

בינואר  1ום 

ל אזרח ישרא
מכוח החוק. 
ות החולים מ
הכלולים בסל
בירה, בתוך ז

האמור החוק 
נוספיפרטים 

רות הביטוח 
שמאי חוץ שנ
חייבת את הצ
ני שמאי מכר

אשר נכלל ב
מצב של ניגו
מים לגביו כ
0%-למעלה מ

 מקבוצת הבי

 

עסההגבלים 
הביטוח ברות

הקמת בדבר 
ר לרוכשי הן 
כהר פרטיהלן: 
תאונות. ב קי

את הפטור ה
הוספת פרטי 

: למסור נת
קלנדרת לשנה 

ק נתונים ברמ
דר. המאגר ה

 חוזה לביט

עמ טוח) (דמי

מסדי אשר 
מבנ בביטוח ח
נ עמילות מי

דמ בין בירים
בחוז שולמים

ת. מבוטח לם
ה להלוואה ל
שגבה המבט
 בשיעור דמי

, יכאמורים, 
ביוסו לתוקף 

  

, קובע כי כל1
 הבריאות מ
 קובע כי קופ
 הבריאות ה
, באיכות סב

 לתיקון תאם
"ן. לפשב יות

פרסמות חבר
 שומה של ש
עת והיא מח
 השומה בפנ

שמאי בית ו
 להימצא במ
מאי שמתקיי
וח; שמאי ש
מבטחים הם 

  רכב כלי ות

ההעל  מונהמ
חב איגוד בין
,םנוספי חים

 שיהיה זמין
ל פרטים כלה

נזקעל  פרטים
 העסקיים א
קשי הפטור, ה

סדר (דהיינו
 לפחות אחת
 מבטח לספק
רף אותו להסד

ביטוח (תנאי

  יל.

ביט( פיננסיים
  2012-ג"שע

סמו התקנות
ביטוח לסוכני

לדמ תקרה 
סב לא פערים
המש אלו לבין

שישל פרמיה
נדרש כבטוחה
דמי הביטוח 

מדרגובהן , ר
מילות המרביי

נכנ התקנות 

1994-התשנ"ד

1995ש ינואר 
 בסל שירותי

החוק  חולים.
מלוא שירותי
 דעת רפואי,

בהתהמבוטח. 
תכניוטחיהן 
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ת החוזר, מפ
וטח לבחור. 
שומה הקובע
ח לערער על

שמאי שאינו ש
ו מי שעלול

, לרבות שמח
קבוצת הביטו
 אחרים עם מ

תאונו טוריית

המ העניק 2
ב להסדרובל 
מבטח"מ ובע

נות כלי רכב
 המאגר יכלול

פות ביטוח, 
על ההגבלים
, לבקשת מבק

 להצטרף לה
את מההסדר
ר יכולתו של
 לסירוב לצר

 על עסקי ב

לעי 5.2.1.2ף 

פ שירותים ל
התש, )לדיור ה

, פורס2012 
ל שישולמו ם

קביעת. נות
פ למנוע, לות
ל לדיור ואה

הפ התייקרות
, הנלדירה יף

לל מע"מ, מד
מעבר וראות

דמי העמ 201
.25%עור של 

ת ממלכתי, ה

לתוקף בחודש
 המפורטים 
די קופות הח
בהן למתן מ
, לפי שיקול
מקום מגורי ה
 להציע למב

אם להוראות
ם יכול המבו

הווה הור, מ
טח והמבוטח

  ת.

ש -" אי חוץ
אי בית" הינו
ד עם המבטח
א עובד של ק
מאות ועסקים

להיסט מידע ר

2010 נייו דש
הסדר כו שור

בות הביטוח 
סטוריית תאונ
רות הביטוח. 

על תביעו ים
יך הממונה ע
ות וכן אישר,

מבטח יכול 
או לצאלתות) 

יום. חוסר 90
הווה הצדקה

  .2013י, 

ח כללי אחר

הפיקוח  ות
  1986-"ושמ

טים ראה סעי

ע הפיקוח ות
הלוואה אגב ה

דש אוגוסט 
המרביים ילות

מעותן בתקנ
עמיל דמי יעת
הלו אגב טוח
ה ולמנוע ים
מקי ביטוחור 
, כול20% עד

הו נקבעוור, 
13שנת שב פן

בשיע 2014נת 

  ח בריאות

ביטוח בריאו

 זה, שנכנס ל
רותי בריאות
 ניתנים על יד
 מי שחבר ב
תנו בישראל,
רחק סביר ממ
לים רשאיות

בהתא
שבה
כאמו
המבט
נגדית

שמא"
"שמא
מיוח
שהוא
משמ

מאגר

בחוד
שמאי
חברו
להיס
לחבר
פרטי
הארי
נוספ

מ כל
שאיל
0של 
לא י
במאי

ביטוח 8.1.2

תקנו
התש

לפרט

תקנו
מבנה

בחוד
העמי
כמש
בקבי
בביט
אחרי
בעבו
ע של
האמ
באופ
ובשנ

ביטוח 8.1.2

חוק 

חוק 
לשיר
אלה
כלפי
שיינת
ובמר
החול

2.5

2.6

 



  

 ה"ן ראב

קבוצתי), 

 פוליסות 
הות בעל 
ם, מספר 
וכן חובת 
 הביטוח 
וח ואופן 

 הוגנים), 

ק על ידו 

ת לביטוח 
 בתכניות 
ה לצורך 
ות כיום. 
ת תכנית 
ת לשלוש 
 בהתאם 

 6ות תוך 
 בתכנית 
ו בחוזר, 

. בנוסף, ך
 המחלות 
ל מחודש 
ינו פיצוי 
אה סעיף 

עמדת וח 
 לנייראם 

 ניתוחים 
ניתוח על 
 לשירותי 
ציבורית. 

או שיווקן 
יווקן של 
 המכסות 
 אפשרות 
 במקביל 
, השינוי 

 מבטחים 

 

הש תכניות 

וח בריאות ק

 ינהל מבטח 
מגבלות על זה
פי המבוטחים
ו ,וש הביטוח

 להמשיך את
ת דמי הביטו

טחת תנאים

ד זר המועסק
  .אות בצו

עריכת תכנית
סוח הגדרות 

") והנחיכנית
איות המקובל
תיכלל במסגר

אחת ,הפחות
בתכנית,טת 

 המבטח לפנו
מבוטח אצלו
נאים שנקבע

הצורך מידת
את רשימת 
זר יחולו החל
קריים בה הי
ות קשות, רא

קח על הביטו
בהתא שראל.

יטוח המכסה 
פוי עלויות נ
סגרת תכנית 
או במערכת ה

ייאסר ש ,201
איסור שי ה,

ות הביטוח 
ביטול  עקב

 אחר, כאשר
שב"ן. בנוסף,

לות מנורה 

במסגרת נים

ביטוח) (ביטו

חס לאופן בו
מ , ובכלל זה:
הפוליסה כלפ

חידו, הביטוח
ות למבוטח 
ח, אופן גביית

א כדין והבט

הסדיר לעובד
עת שר הבריא

שעניינו עחוזר 
 עקרונות לניס

תכסקה זו: "
הגדרות רפוא
חלות, אשר ת
לבחון, לכל ה
חלה המפורט
נקבע כי על 
 מי שהיה מ
ת בכפוף לתנ

ב הפרמיה ן
 האינטרנט א
הוראות החוז
יסויים העיק
 ביטוח מחלו

 פרסם המפק
ם פרטיים ביש
שר תכנית בי
לבחור בין שי
 שבוצע במס
ם ("שב"ן") א

14בינואר  1 -
רכת הקבוצה

של תכניות 
 הראשון", ע
מצעות גורם 
 משלימות ש

  החדש.

לות על פעיל
 לעיל. 7.9.1 

  

הניתנרותים 

 פיננסיים (ב

ם כלליים ביח
מכרות על ידו,
ובות בעל ה
ות על סכום 
, מתן אפשר
שיורה המפקח

  הקבוצתית.

העסקה שלא

ללת החובה 
תים לפי קביע

סם המפקח ח
ל, בין היתר, 

לן לצורך פה
ות כאמור לה
מלית של מח
 על מבטח ל
ון הגדרת מח
לות. כמו כן, 
ההגדרות לכל
נית העדכנית

ועדכון יטוחי
הציג באתר

עד עדכונם. ה
ת שאחד הכי
רטים אודות 

,2013 אוגוסט
סוי לניתוחים

, לא תאושמוסו
שר למבוטח ל

פי לניתוחכס
ת קופות חולי

-, החל ממדה
להערסוג זה. 

באטרקטיביו 
מ"השקל אל

הטיפול באמ
ל פוליסות 
עריף המוצר ה

טוריות החל
ה, ראה סעיף 
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ת ביחס לשיר

על שירותים

נקבעו קווים ,
בוצתיות הנמ
ת ביחס לחו
וטחים, מגבלו
 בדמי ביטוח,

שכפי ח פרט 
ס לפוליסה ה

ם (איסור ה

 מעביד מוטל
לול סל שירות

  רות עמדה

, פרס2013סט 
החוזר כולל ת.

ת קשות (לה
גדרות בתכניו
 רשימה מיני
זר נקבע כי 
הצורך בעדכו
ואיות מקובל
ועד עדכון ה
 לעבור לתכנ

בי רצף עניין
ל המבטח לה
נית ואת מוע
ל כל תכנית

לפר .קשהה 

א בחודשוח, 
א פיצוי בכיס
ל ממועד פרס
ראל שתאפש
לבין פיצוי כ
פים שמציעות

לנייר העאם 
 פוליסות מס
 עלול לפגוע

רטיים בישרא
ביל לביצוע 
 במכירות ש
א לעליה בתע

  פיננסייםם 

הוראות רגול
ת הבנות שלה

לות והרחבות
  .לעיל 7.4ף 

ות הפיקוח ע
  2009-שס"ט

,גרת התקנות
ח בריאות קב
ליסה, הנחיות
מאלי של מבו

ינוי עה על ש
וצתי כביטוח
ל המידע ביחס

 עובדים זרי
  1991-שנ"א

על ,פי החוק
ח רפואי שיכל

ונייר מפקחי 

בחודש אוגוס
מחלות קשות
ביטוח מחלו
התאמת ההג
החוזר מפרט
כאמור. בחוז
שנים, את ה
להגדרות רפו
חודשים ממו
ולאפשר לו 

לע זה ובכלל
נקבע כי על
הקשות בתכ

על 2014יוני 
במקרה מחל

לעיל. 6.2.1.3

הדו בתקופת
ממונה בנושא

החל ,העמדה
פרטיים בישר
ידי המבטח 
בריאות נוספ
כמו כן, בהתא

של חידושן 
, עהפוליסות

ניתוחיים פר
הפיצוי במקב
צפוי גידול 
האמור, הביא

תים ומוצרים

טים בדבר ה
סיים והחברות

הגבל
סעיף

תקנו
התש

במסג
ביטו
הפול
מינימ
הודע
הקבו
ניהול

חוק
התש

על פ
ביטו

חוזרי
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ה פועלת 
ע וניסיון 

ק וקבלת 
לעניין  .8
גופים בה 

  ;)ם

ר שליטה 
 מתאים, 
לתקופות 

רים ראה 

ה מנהלת 
תר מאת 

 מבטחים 
 השליטה 

ת החברה, 
 ות בחבר

ח בע"מ, 
  

ור גרעין 
גבלות על 
ל הנפקה; 
דות מניה 
תימה על 
השליטה, 
כל תנאי 

 הביטוח 
 איכותי ת

ללקוחות 
 השקעות

לל אמצעי 

  נם:

פעילות שבה
חי משנה וידע

שיונות עיסוק
1.1.1.ה סעיף 

מצעי שליטה

חות הכספיים

 לקבלת היתר
 נמצא רוכש
יות לעתים ל

יננסים ומוצר

לרבות בחברה
ם לקבלת הית

 מנורה מיזוג
היתר  עודכן 

   . ז"ל

ין, באמצעות
ושומרה; מל

וכנות לביטו
 "). א ההיתר

ת בדבר שימ
 בדרך של הג
בות בדרך של
ות, של תעוד

וכן חתהלות 
מניות גרעין ה
ה עומדת בכ

בתחומי לות
שירות ;קבוצה

רים חדשים ל
ה ניהול ות

לול מלא של כ

ל הקבוצה הינ

 בתחומי הפ
חים עם מבטח

 לקבלת ריש
(ראה  העניין

אמ ולהחזקת 

לדוח 15 באור 

 ת השונים;
מהצורךנובע 

מקרה שלא 
ביעות ביטוחי

 שירותים פי

טה במבטח (ל
 גמל, כפופים

מ רקע ועל, 2
,  גורביץ ז"ל
מנחם גורביץ

רין או בעקיפ
וגמם פנסיה 

אגיד: סיני ס
תאגידים נשו

תקמן: הוראו
ההיתר, וזאת
ים הנ"ל, לרב
פי כתב נאמנ
חברות המנה
קח למכירת מ
הדוח, החבר

הפעיל צלחת
בק האדם כוח

ושיווק מוצר
איכ; המשנה

 בעקיפין, בדיל

  בהם

 הפעילות של

התומכת ית
סקיים מפותח

 על פי דין
 שליטה, לפי

 לשליטה ים

לפרטים ראה 

חומי הפעילות

של הקבוצה נ
וצאה מכך במ
 הקיים ובתב

תחום פעילות

שליטה ושליט
ת של קופת 

013 דצמברש 
של מר מנחם

מר מל המנוח 

שליטה, במישר
ורה מבטחים
ובסוכני התא

הת(להלן: " ות

יקריים כדלק
אגידים נשוא ה
יטה בתאגידי
ישראלי) על פ

וב במבטחים
שימנה המפק
נכון למועד ה

ה תלויה הם
כ מקצועיותו 

בות שימור ו
ה מבטחי ות

ה, במישרין או
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יים החלים ב

לכלל תחומי 

גית ומקצועי
ן, קשרים עס

  קריים;

ים הנדרשים
זקת אמצעי 

תנאיח בדבר 

  ציה;

(ל י מינימאלי

קטיביים בתח

מי הפעילות ש
פעילות וכתו
יק הלקוחות

לת ה ויציאה

   טה

זקת אמצעי ש
חברה מנהלת
מונה. בחודש

ופטירתו ש ה
תי בנותיו) של

י שליטה ולש
ם ביטוח, מנ
 מהנדסים; ו

אורו וסוכנות

 התנאים העי
השליטה בתא
ל גרעין השלי
 נאמן (עו"ד י
בין השליטה 

עי השליטה ש
ם בהיתר. נ

שבה גורמים
 איכות: ניהם

לרב וסוכניה 
ויציבו משנה

מאמצעי השליטה

יקריים ושינו

ה העיקריים ל

תית טכנולוג
ח אדם מיומן
שירותים עיק

מידה בתנאי
שליטה ולהח
חיות המפקח

רישות הרגולצ

יום הון עצמי

רכי שיווק אפק

עיקרי מתחומ
רוכש את הפ
 הטיפול בתי

Run- .("  

 חסמי כניסה
  .ל

 אמצעי שליט

ות הדין, החז
ה), בסוכן ובח
יטוח או הממ

פנסיה בטחים
ליורשות (שת 

חזקת אמצעי
ורה מבטחים

מבטחים רה
ואת וינשטוק 

 בין היתר, 
וא שרשרת ה
ה, העברה של
הפקדה, בידי

גרעי ות את
מן על אמצע
ים המפורטי

  ם

מספר ימים
ובינ, הקבוצה

 הקבוצה תי
המ ביטוח מי

    

בכל אחד מ 50

סה ויציאה ע

 ללי
חסומי הכניס

 קיום תשת
קבוצה, כו
מול ספקי 

 הצורך בע
יתרים לשה

טיוטת הנח
;)יםמוסדי

 עמידה בדר

 דרישה לקי

 בניית מער

יציאה  םחסו
די הגורם הר
צורך בהמשך

 Off-רוכות ("
פירוט אודות

לעי 7.1.7 עיף

יתר להחזקת 

התאם להורא
ל קרן פנסיה
מפקח על הב

מב למנורה מל
 וניתן ,קבוצה

לה הואהיתר 
ם: מנומבטחי
מנות: ומנהל

וכנות ארנון א

היתר נקבעו,
במל 10שליטה

יעבוד, מכירה
וראות בדבר ה
מייצגות לפח
פויי כוח לנא
התקיים תנא

  היתר.

קריטיים לחה

קיי, הקבוצה 
ה פועלת בהם

ועמית בוטחי
הסכמ איכות

                  

0.01% -שליטה" 
 לבנטי.

כניס חסמי 8
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 וביסוסם 

 מבטחים 
 בישראל, 
מתקיימת 

האגף  .וג
צמוד ע"י 

חת תחום 
ות בנכסי 

השקעות 
ץ ובחו"ל 
המדיניות 

וכנגד מי, 
 וח ארוך

נכסי  צר.
 ומדיניות 
 הנובעים 

 החברה 
 ומדיניות 

 סחירות 
למדיניות 
ת נזקפת 
מבטיחות 
ה בפועל 

ההשקעה 
ת תלויות 
ת תשואה 

יר למעט 

ת לניהול 
ת פועלת 

סוכנים חדשים

ת של מנורה 
"ל, במניות 
מ .י לא סחיר

  עמיתים.

 מחקר ודירו
בצע פיקוח צ

 אופיס", תח
ע של עסקאו

גף ומנהלי ה
יצוניות בארץ

מסגרת הלף 
  .שונות

הון עצמכנגד 
בריאות לטוו
ת לטווח קצ
י ההשקעה 

. הסיכונים ן

ון שלסי הה
י ההשקעה 

ירות ושאינן
ובהתאם ל ה

ואה המושגת
ופות הגמל מ
 אם התשוא

את מדיניות ה
דת השקעות
שאינן תלויות

 הבלתי סחי

עדת השקעות
נותקרנות נאמ

גיוס ס וכן ות

גף ההשקעות
שקעות בחו"
מערך אשראי
 המבוטחים/

וצוותופיס" 
שפטית ומתב

"בק - העורפי
ביצוע ובקרת 

התחומים בא
דות מחקר חי

הכל בכפוף 
 ההשקעה הש

מושקעים כ 
קי ביטוח ב

וח בריאוביט
בתקנות דרכי
והדירקטוריון

נכס - וגמל 
בתקנות דרכי

השקעות סחי
ההשקעהללי 

התשו טוריון.
כי בק ,יצויין

ת הקופה גם

ר מיישמות א
וע -: אחת 

ת השקעות ש

חום האשראי
 עייתיים. 

וע - השקעה 
 לקוחות. בק

מתקדמוכות 
  הקבוצה. רי

והלות ע"י א
מתמחים בה
אל ובחו"ל ומ
ין ניהול כספי

"מידל א -רה
המחלקה המ

ידת המערך 
יטת, רישום 

 ידי מנהלי ה
, בעבודדירוג

.עיים בתחום
טיים וועדות 

טוח ושומרה
 חיים ומעס
לי ומעסקי ב
 הקבועות ב
דות השקעה 

 .מבטחים
טחים פנסיה
 הקבועות ב

מושקעים בה
כל בתקנות 

קעה והדירקט
 דמי ניהול. י
תאם להבטחת

השקעה אשר
ות ההשקעה

ועדת -שנייה 

בתח פועלת 
 החובות הבע

שתי ועדות 
 לניהול תיקי
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תומ ומידע ב
מוצר אתקים 

מנו קבוצה ב
תי השקעה מ
, נדל"ן בישרא
 הנוסטרו לבי

דיווח ובקר 
ץ משפטי מה

  סיים.

ים קיימת יחי
ראית על קלי

מתקבלות על
ודצוות מחקר 
מחים מקצוע
ריונים הרלבנט

  הקבוצה

מבטחים ביט
סקי ביטוח 
י ביטוח כלל
ם למגבלות
בעת ע"י ועד
 חלים על המ

ל מנורה מבט
ם למגבלות
. דירקטוריון

נכסים אלו מ
ת לעניין זה
 ועדות השק
יתים, בניכוי
ינימלית בהת

ה  של ועדות
ת את החלטו

") והשעמיתים

 הקבוצה לל
ו וכן בתחום 

 

יים קיימות ש
דת השקעות 

מחשב מערכות
ביטוח המשווק

  ם מוסדיים

  השקעות

ים המוסדיים
צוות קיימים

,רנות השקעה
כספי כלל  ול

באגף צוות 
 שוטף בייעו
סיכונים פיננס

חשבות וכספי
ות, אשר אחר

קעה בפועל מ
הסתייעות בצ
פות עם מומ

ירקטורידי הד

לים על ידי ה

מנורה משל  
הנובעות מעס
ובעת מעסק
קעים בהתאם

הנקב אושרת
נכסי נוסטרו 

המנהלת של
קעים בהתאם

ע"י הד אושרת

 -ם/עמיתים 
לות הקבועות
אושרת ע"י
פוליסות/עמי
ת תשואה מי

  

ם שני סוגים
שרה ומקבלות
י מבוטחים/ע

לכ משותפת
ראי שהוחרגו

  ים פיננסיים

  השקעות

תים הפיננסי
נאמנות וועד

מ; מהשקעות
ב של סוכני ב

  

בטחים וגופים

ניהול הה בנה

גופישקעות ה
באגף  .טוח

נכסי חוב, קר
פרדה בין ניהו

קיימיםנוסף, 
סתייע באופן
חלקת ניהול ס

נוסף, באגף ח
שבות השקעו

  שקעה.

חלטות ההשק
שונים, תוך ה
גישות שוטפ

על י מאושרת

נכסים המנוה

נוסטרוהכסי 
תחייבויות ה
התחייבות הנ

מושקנוסטרו 
השקעות המא
השקעות של 

כסי החברה 
מושקמנהלת 

השקעות המא

כסי מבוטחים
התאם למגבל
מהשקעות ה

טובת בעלי ה
תשואה נזקפת

 מוכה יותר.
 עדות השקעה

קבוצה קיימים
כוללת שאוש

כספישואה ("
  ").נוסטרו

  עדת אשראי

 אשראי עדת
ספר סוגי אש

חום השירותי

הה ניהול בנה

תחום השירות
ספי קרנות ה

מ והכנסות
רחב מערך

 השקעות 8
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 ומגבלות 
ת מתווה 
במגבלות 

תחייבויות 

  :וצה

 

חברה סך 
ש"ח ע.נ. 
ם ביטוח 
ים. שטרי 

 31 ליום 
ש"ח.  יוני

ומן, כנגד 
אה באור 

שטרי הון 
ת על סך 
של קרנות 

 מבטחים 
 230 -ל כ

 הלוואת 
ההלוואה 
ה בנכסי 
ן בחו"ל. 
 בגרמניה 
 היוזמת 
ת ניהול 
יזום של 

סעיף זה: 
בטחונות 
קו על ידי 
הלוואות. 
ההלוואות 

"ח. ש יוני
 נכון, אות

ההלוואות 
ברה, בסך 

 בנאמנות, 
תיקי השקעות
על נעשות ב

לות כנגד הת
  .ת תשואה

ים בקבמוסדי

  שואה

   שבהן הינן:

השקיעה הח 2
מיליוני ש 250

נורה מבטחי
מדי חמש שני

נכון  ביטוח.
מילי 272 -כל 

וני ש"ח במזו
ביטוח (ראחים 

ת בעלים וש
עומדות 2013 

ת פעילויות ש

לים למנורה 
 סך כולל של
ת כוללת של
חבה מסגרת ה
לצורך השקע
קיעות בנדל"

מניב  נכסם, 
קיעה בחברה

רשתותהודו (
 בעסקאות י

  רופה.

ת (להלן בס
ללא ב, 2007ס 

 חיים שהופק
ד העמדת הה
 סך יתרת ה

מילי 85.7 - כ
ההלווא מדת

ש"ח. כנגד ה
פיים של החב

ת משותפות
ות לניהול ת
שקעות בפוע

שמנוהלעות 
 שאינן תלויות

המ יםמשקיע

ספים תלויי תש

15,35  
15,45  
56,91  

87,73  

ר המהותיות ש

2010ספטמבר 
ם בערך של 
ם, כאשר למ
 ולאחר מכן מ
ה מבטחים ב
מד על סך של

מיליו 8.8 של 
מבטחמנורה 

ידה הלוואות
בדצמבר 31 

לצורך רכישת

עלהלוואות ב
עומדות על  

 אישר מסגרת
הורח 2011 נת

נועדו ל אות
שקעה המשק
דדים שלישיי
כמו כן, השק
שלישיים בה
טחים נדל"ן
לאריים באיר

ות ללקוחות
מרסעד  2004 

ליסות ביטוח
בסמוך למועד
 ידי סוכנים.

, עמד על 20
הע כנגד מור

מיליוני ש 1.9 
בדוחות הכספ

חוק השקעות
דת ההשקעו
, כאשר ההש

  חות.

 נפרד מהשקע
והתחייבויות 

נוהלים של ה

כס  

  57

 59

6

  32

ת בנות, אשר

דשים יולי וס
טרי הון נדחי
ם ותשע שנים
 עשר שנים, 
ורכב במנורה
 האמורה עומ
ה החברה סך 
ש"ח ע.נ. של 

החברה העמ
שר נכון ליום
, בין היתר, ל

רה העמידה ה
 2013דצמבר 

וריון החברה
בשנוני דולר. 

ספים. ההלוו
ת קרנות הש
שיתוף עם צד
לוגיסטיקה. כ
ם צדדים ש
ה מנורה מבט
ת מיזמים סול

מידה הלווא
בין אוקטובר 
ד שיעבוד פול
ת הלווים ב
ם ביטוח על

013בדצמבר  
כאמ ששועבדו

 -כ של בסך 
ת מסופקים ב
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 הוראות ח
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צרן אחר 
עוץ אישי 

 Bestבי (

 הראשון 
ת המוצר 
רן פנסיה 
לו לגופים 
ג המוצר 
מוצר, אין 
ן לו זיקה 

מכור את 
 כיועצים 
ם ולרבות 

 העובדה 
בין כותלי 
רים הנ"ל 
 המתאים 

בו והפכו 
, בנוסף ח.

 חיים טוח
. ווחיותם

יים עקב 

כון ארוך 
ם שרוב 
. סוכנות 

 עצמאיים

 ושירות 
רכז קשרי 
ות אתר 
ב אלנבי, 

תגמול  ת,
סים בגין 

  
12  

38  

ח ו/או לכל יצ
שך להליך ייע

ן ייעוץ מיטב

ריים. השלבק
תמקד בבחירת
רת ביטוח, קר
לוי הזיקה של
תאים את סו
אמת סוג המ
מוסדיים שאין

מת בכר למ
נקים לפעול 
רישוי מתאים

   ח חיים.

הביטוח הינו
ים אך ורק ב
ק את המוצר
תו ובמועד 

ני חדש הורחב
סוכני הביטוח

ביט במוצרי ל
ר על וממילא

 זו לא תתק
  וק. 

תחומי החיס
תר, במפעלי
בטחים פנסיה

ות סוכנים ע

ומערך מטה
מר בקבוצה 

פון, באמצע
ברחוב קבוצה

עמלה שוטפת
ופרסמור תיק 

:  

 2011

  2.4%

  8.5%

 זיקה למבטח
הפנסיוני בהמ

ם חובה למתן

י שלבים עיק
שלב השני מת
ת המוצר (חבר
ין היתר, בגיל

יב להתרה חי
ם, לאחר התא
ם של גופים מ

מסגרת רפור
, הותר לבות

 לכך ויקבלו 

תכניות ביטוח

לבין סוכני ה
רים הפנסיונ
לפנות ולשווק
ודתו או בבי

ל סוכן פנסיונ
 על היצע ס

ניהול דמי רת
ו הביטוח כני

תכן והערכה
שר יופצו בשו

מטפלת בכל ת
לת, בין הית
ול מנורה מב

צריה באמצע
  .וצה

ו ת מחוזות
בחברהקיים 
בטלפ  לקוח

הקת במשרדי 

ם עיקריים: ע
עמלת שימ ),

בביטוח חיים

2012 
 12.7%

 32.7%

ד שאינו בעל
 את המוצר ה

ועצים בתחום

י החוק לשני
 הפנסיוני והש
די המנהל את
יוני מחויב, בי
 אך בכל מקר
דפותיו (אמנם
ץ על מוצרים

 הבנקים במ
רנות הנאמנו
דים שיוכשרו

   ייעוץ.

סוק בהפצת 

בין הבנקים ל
יץ את המוצ
וח רשאים ל
 במקום עבו

וההסמכה של
דבר להשפיע

תקר של קנות
סוכ עמלות על

ני עתיד ויית
ם חדשים אש

המ  "אורות",
הסדר המטפ
פנסיה שבניה

   נוספים.

וקת את מוצ
הקבו עובדי ם

צה באמצעות
ק . בנוסףוצה

ל פניה של
פגישה אישית

רכיבים 4 -  מ
מלות יעדים"

   שווקים.
ת מפרמיות ב

2013  
12.9% 

40.6% 
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דם או תאגיד
 ואשר מציע 

  ח.

מו גם על היו

מחולק על פי
ת סוג המוצר 
ת הגוף המוסד
משווק הפנסי
 הוא משווק 
 הלקוח והעד
 חייב להמליץ

שהוטלה על
פות הגמל וק
אמצעות עובד
עקבות אותו 

טרם החלו לעס

ע להבחנה ב
 לייעץ ולהפ
שסוכני הביטו
ם ובכלל זה

שות הרישוי ו
לכן עשוי הד

בתק קביעה ת
ע שלילית עה

ידע צופה פ
פיתוח מוצרים

ביטוח בשם 
 כסוכנות ה

הפ ם בקרנות
 עם מבטחים

הקבוצה משוו
פנסיוניים קים

ועלת הקבוצ
הקבויים של 

שירות לכל 
או בפ קבוצה

ביטוח מורכב
("עמ י מכירה
המש הה בין כל

 שיעור עמלו

  מיות
מיה משונתת 

אד -   פנסיוני
מוצר פנסיוני 
ם עם הלקוח

המשווקים כמ
Ad.(  

וץ המיטבי מ
קד בהתאמת
סיוני ובבחירת
ופת גמל). המ
סדיים אותם 
סיוני לצורכי 
שווק הפנסיוני

  הם).

שך לחובה ש
קותיהם בקופ
ונים וזאת בא
ע עסקאות בע

על, הבנקים ט

ט נוסף הנוגע
איםנקים רש

פים בעוד ש
וח בכל מקום

  וח.

יצוין, כי דריש
כבות יותר ול

בעקבות רונה
השפע תיתכן 

ע זה, הינו מ
הגות השוק ופ

סוכנות בוצה 
ח ומשמשת
דיהם מבוטחי
ת עובדת גם 

פן מסורתי ה
משווק מצעות

  ח חיים

טוח חיים פו
שיהרארדים 
המעניקחות 

הקטרנט של 
  אביב.

מול לסוכני ב
עדי עמידה בי

ואינו זה ,עים

 פרטים לגבי

עור עמלות מפרמ
עור עמלות מפרמ

  שה

יועץ
של מ
שקיי

על ה
vice
הייעו
מתמ
הפנס
או ק
המוס
הפנס
המש
אליה

בהמש
החזק
פנסי
ביצוע

בפוע

היבט
שהב
הסני
ללקו
ללקו

עוד י
כמור

לאחר
וגמל
מידע
התנה

לקבו
הטוו
עובד
אורו

באופ
ובאמ

ביטו

בביט
במש
לקוח
האינ
א-תל

התגמ
בגין 
מבצע

להלן

שיע
שיע
חדש

 



  

וח חיים. 
 10% על 

חיבו את 
ביטוח רי 
 Bestי (

ים שלה 
אישיים  
ף עם ירצ

 ותמפעיל
 לקוחות 
ל פריסה 
ידי מוקד 
ף למידע 
ך השיווק 
ם, צירוף 
של מנורה 

   

ר וסוכני 
וצר עקב 
עובדיהם, 
, ביטוחי 
ם פנסיה 
ת החברה 
ת שיתוף 
י בטעמי 
ק באופן 

 בקרנות 
, שהינה ת

 כסוכנות 

ל בעיקר 

ר בנקים, 
פצה של 
ת ההפצה 

 תלויהא 
 מבנק נה

גמל טמון 
קופות ה ו

 חדשים. 
היצרנים, 
ן, כניסת 
ה בפלחי 
ים פנסיה 
 ויישחקו.
שירותים 
 לפרטים 

 לעיל. .8
סתם של 

של מוצרי ביט
תיווכו עולים

י הביטוח הר
מוצר ללקוח 

ייעוץ המיטב

ים הפנסיוניי
לקוחות לי

דים בקשר ר
מגמל ופנסיה 

ונים לשימור
מעסיקים כול
שי הניתן על י
מספק, בנוס

. מערך)מעסיק
סיקים חדשים
הפנסיוניים ש
כיוצא באלה. 

וכנויות הסדר
 פעולה זה נו
אליים של ע
קרנות פנסיה,
נורה מבטחים

הערכת באות.
ה לגבי השפעת
ש בשל שינו
תנהגות השו

 

ם מבוטחים
סוכנות אורות
 זו משמשת 

גמלו פנסיה 

פצה עם מספר
 פעילות הה

. פעילותנמוך
תי יותר, והי

המשתנ דירוג
קופות גסיה ו

רנות הפנסיה
חי אוכלוסייה
ור הוצאות ה
ופות. כמו כן
תלווה בנגיסה
מנורה מבטחי
 אשר יכול 
 הפיקוח על 

.2011-תשע"א
1.2.2 ף סעי

סת על כניס

צה העיקרי ש
הפרמיות שבת

  ם.

הטווח, סוכני
ם משווקים 
חובת מתן הי

 את המוצרי
סקיים ומנה
 הארץ ועומד
ה מבטחים פ
שווקים פנסיו
מבוטחים ולמ

שירות אישת, 
ה( אינטרנט 

למבוטח ולמ
: צירוף מעס
ל המוצרים ה

מעביד וכ- ובד

עולה עם סו
. שיתוף טוח)
ם הסוציתנאי

שונים כמו ק
ם כלליים. מ
ב בשנים הב

חברהערכת ה
שלא להתממש
 שיגרמו להת

  .עד דוח זה

רוב עובדיהם
סידי - עשה על

טוח; סוכנות

ה מבטחים 

בהסכמי הפ ה
.הל שבניהול

בהיקף נ זה, 
היקף משמעות

ד, הבנקים די
קרנות פנסת 

קרים על ידי 
לפלח -צרנים 

לשינוי בשיעו
קוהו הקרנות

סיוני יכול שת
מערך עובדי מ
ורי רווחיות

תקנות לתר, 
ן מס'   ), הת

ראה ,תיקונן
עתיד המבוסס

ת ערוץ ההפצ
 ההכנסות מה
נף ביטוח חיים

חיסכון ארוך ה
הםים והיום 

בן, בכפוף לח

משווקת ל 
ם עסי תיקי
ברחבי ורים

 הקרן. מנורה
מערך של מש
ך השירות למ
לשכות שירות

Contאתר ,(
 מידע אישי 
תית הכוללת

במכלוהדרכה 
סיום יחסי ע

משתפת פע 
ביט מבטחים

פול כולל בת
בין מוצרים ש
ם גם ביטוחים
שך ואף יתרח
מבוסס על הע
י זה עלול ש
ירותים הנ"ל
ברה נכון למו

שר ,עסיקים
נע ,חים פנסיה

 מבטחים ביט

ל ידי מנורה
  טוח.

הקשורגמל ו 
וקופות הגמל

בשלב , הינה
הינה בהקים 
יד על קופות

קאיים להפצת
סים המנוהלי

היצ -מנהלות 
יות לגרום ל
הניהולן של 
 הייעוץ הפנס

מידי -עיקר על
 קיימים שיע
פופה, בין הית
 הפצה)(תיקון
 שפורסמו לת
 צופה פני ע
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טוח מהווה את
 סוכן שהיקף
הכולל של ענ

ל בתחום הח
שהם משווקי
ל, זאת, כמוב

גמלו פנסיה 
 של מנהלי
פזווחותיה, ה

בוטחים של 
לקוחות גם מ

. מערךחדשים
ולת עסקיות 

tact Center
, גםוגמל סיה

יווקית מכירת
מתן ייעוץ וה

, טיפול בגמל

גמלו פנסיה 
מ וכני מנורה

עסיקים בטיפ
יה ושילוב ב
גמל ולעיתים
עולה זה ימש
 פני עתיד המ
ל עסקיה. צפ
תם את השי
ה על ידי החב

המשולב במ
 מנורה מבטח
בעלות מנורה

  עניין.

 מתבצע על
ביטמבטחים 

פנסיהטחים 
ות הפנסיה ו
 ידי הבנקים 
 על ידי הבנק

הק של פנימי
תאגידים הבנק
ת היקף הנכס
ת החברות המ
יההפצה עשו
 הרווחיות מ
איים לתחום 
המשווקים בע

בהם ואשר 
בתחום זה, כפ
 גמל)(עמלות 
לה וטיוטות 

מידע  הינה

הביטך סוכני 
קיים בקבוצה 
קף הפרמיות ה

ר השינוי שחל
ן המוצרים ש

גמלו, פנסיה 
Ad.(  

  וגמל ה

ה מבטחים
צעות מערך
סיקים וללקו
יקים ועם מב
גרת קשרי ה
ס מבוטחים ח

של חטיבוית 
rת לקוחות (
 בנושאי פנס
ק מטריה שי

חדשים, מ תים
גו חים פנסיה

ה מבטחים 
(לרבות סו ח

 חלק מהמע
ל שכולל גבי
לים, קופות ג
ה ששיתוף פע
 מידע צופה 
ולה הנ"ל על
יתים והערכת
נה מזה הנצפה

 מהטיפול ה
שבניהול סיה 

ות ביטוח בב
ר לכל דבר וע

ול הסוכנים
צעות מנורה 

מנורה מבטף, 
קרנו הפצת 

ת פנסיה על
קופות הגמל 

הפ דירוגקר ב
. בכניסת התק

ציאל להגדלת
 עקב חשיפת
דך, עמלות ה
טון בשיעור 
גידים הבנקא
ק הקיימים, ה
ני הביטוח, 
ות ההפצה ב
סיים (קופות 
ר תקנות אל
כת החברה 

מערך
לא ק
מהיק
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מגוון
חיים
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פנסי

מנור
באמצ
למעס
מעסי
במסג
וגיוס
ארצי
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מספק
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צופה
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הפנס
סוכנ
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בנוס
לשם
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פוטנ
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השוק

סוכו
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של שינויי 

או יותר  
  .הל

ים, להם 
וי דמים. 

אין סוכן 

 בתחום 

201  

5.6%  

ים, להם 
וי דמים. 

אין סוכן 

עצמאיים. 
 בתחום 

201  

20  

נים להם 
   ים.

אין סוכן 

 בתחום 

20  

20.7  

 סוכנים 
עור מדמי 

 מדמי 10

שורים הק

 

ש במקרה ש

10%המניבים 
שבניהו הגמל

מצעות סוכני
הביטוח בניכו

כן לקבוצה א
   הפעילות.

יה ברוטורמ

2012  1

5.4%  %

מצעות סוכני
הביטוח בניכו

כן לקבוצה א
    הפעילות.

ע ות סוכנים
רמיה ברוטו

201   11

19  0%

אמצעות סוכ
וח בניכוי דמי

כן לקבוצה א
   הפעילות.

רמיה ברוטו

20  011

20.7  7%

ם באמצעות
ובעיקר כשיע

0% מעל ווה

למעסיקים ה 

שלא להתממש
    שונה.

ה מעסיקיםה, 
בקופות הו יה

ח שלה באמ
עור מדמי ה

י מסוכניה ו
אחד מתחומי 

ל מע"מ) מפ

2013  

5.4%  

ח שלה באמ
עור מדמי ה

י מסוכניה ו
אחד מתחומי 

שלה באמצעו
ל מע"מ) מפ

2013   2

19%  9%

לה בתחום בא
ר מדמי הביטו

י מסוכניה ו
אחד מתחומי 

ל מע"מ) מפ

201  12

19.0%  7%

 שלה בתחום
סוגים שונים ו

מהו פעילותו

ה משווקות 

  

י זה עלול ש
עדפת צרכנים 

אין, בשלב זה
בקרנות הפנסי

סות הביטוח
 בעיקרן כשיע

  .לסוכן

אין תלות במ
בכל א 10%ל 

עמלות (כולל

סות הביטוח
 בעיקרן כשיע

  לסוכן.

אין תלות במ
בכל א 10%ל 

ת הביטוח ש
עמלות (כולל

 3

%

ת הביטוח של
עיקרן כשיעור

אין תלות במ
בכל א 10%ל 

עמלות (כולל

13

%  טו

ות הביטוח 
ות מכירה מס

פ היקף אשר

ח דמי מחלה
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 לתחום. צפי
תחום, או הע

אגמל ופנסיה 
לים הנגבים ב

ת את פוליס
ת הנקבעות ב
שתנה מסוכן ל

ח, לקבוצה א
עימו עולה על

בי שיעור הע
  ה:

  מיה ברוטו

ת את פוליס
ת הנקבעות ב
שתנה מסוכן ל

ח, לקבוצה א
עימו עולה על

ת את פוליסו
בי שיעור הע

  ש:

  מיה ברוטו

 

 את פוליסות
 הנקבעות בע

ח, לקבוצה א
עימו עולה על

ור העבי שיע

ח מפרמיה ברוט

 את פוליסו
ת להם עמלו

א סוכן אין 
  . הפעילות

ליסות ביטוח
   הקבוצה.

נים נוספים
קה נוספים בת

רה מבטחים 
קף דמי הגמול

  חובה

וצה משווקת
למות עמלות
ר העמלה מש

 למועד הדוח
הפעילות עקף 

 פרטים לגב
ות רכב חובה

ור עמלות מפרמ

  רכוש

וצה משווקת
עמלות למות

ר העמלה מש

 למועד הדוח
קף הפעילות ע

וצה משווקת
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 כי מתקיימת

 מידע מאגרי
וספק עובדי, 
  .1981-א"שמ

מנורה מבט" 
המדגמים  ,ם
בע" לביטוח 

הוכרו בגינם 

רים לפעול 

קוח בידי הק
פורטים להלן:
חובה; רכב מ
 כלפי צד של
פי צד שלישי;
ם אחרים; והש

חברות מנהל
, רישיון לולה

בור מנורה מ
ה במרשם ה

.  

לדו 5ה באור 

, ובכלל זים

באמצעים עצ
)סחיר ולאר 

   הכספיים.

נים סביבתיים
כן, לא קיימו
רטי התשקיף

  גיד.

הליכים  מים
שא משרה בכ
ד פרסום דוח 

צה לא מצאה

מ מספר וצה
,ללקוחות קר

התש, פרטיות

המותג מותש
שם הפטנטים

חברה שומרה
הסכומים שה

ת ו/או הית
.  

לחוק הפי 15
 הביטוח המפ
ם; כלי רכב ח
רבות אחריות
 אחריות כלפ
ויות; סיכונים

וצה רישיון ל
פנסיה שבניהו
 וכן היתר עב
חיתום רשומ

2007-התשס"ז

ות מידע, ראה

מהותייטיים 

 פעילותה ב
(סחיר ההון 

לדוחות  25 ר

  רכי ניהולם

קיימים סיכונ
התאגיד. כמו כ
רות ערך (פר
פעילות התא

ח זה לא קיימ
החברה או נוש
קדמה למועד

 ביעות

וין, כי הקבוצ

  א מוחשיים

  דע

בקבו חברות
בעיק הנוגעים

הפ הגנת חוק 

בשמשתמשת 
שומים אצל ר

ש, "מבטחים"
ו א מוחשיים

  

   

בוצה רישיונו
 על פי כל דין

5אם לסעיף 
ה וכן בענפי 
יות המעבידי
; כלי טיס לר
נים בהובלה;
ים; מתן ערב

כן, בידי הקב
ל ולקרנות הפ
וץ השקעות 
רה מבטחים ח
תום)(תיקון), ה

   מידע

בנוגע למערכו

  שפטיים

הליכים משפ
  

 מממנת את
ת גיוס בשוק

בבאורריון וכן 

סביבתיים ודר

לקבוצה לא ק
מהותית על ה
 לתקנות ניי
מהותיות על 

כון למועד דוח
סביבה, אשר ה
תיים בשנה ש

תב 8.10.6

יצ

נכסים לא 8.1

מאגרי מיד

ח בבעלות
ה, המידע

 להוראות

הקבוצה מ
מסחר רש
"מנורה מ
נכסים לא
.הכספיים

 רישיונות

בידי הקב
כמתחייב 

 בהתא
פנסיה
אחרי
עסק;
מטענ
פגומ

 כמו כ
הגמל
בייעו
מנור
(חית

מערכות מ

לפרטים ב

הליכים מ 8.1

לתיאור ה
הכספיים.

  מימון 8.1

הקבוצה, 
באמצעות
הדירקטור

סיכונים ס 8.1

לחברה ול
השפעה מ
הראשונה
השלכות מ

בנוסף, נכ
איכות הס
אשר הסת

 

11

12

13

14



  

לדוחות  3

 (לפרטים 

 לישראל 
בינלאומי 
לי בע"מ, 
לי אגודת 
כי מנורה 
ן תמורת 
קדמת מן 

 דין.

 מבטחים 
ק מזרחי 

 

 

 

 

 

37 באוריון ו

ערכת מחשב 

בנק דיסקונט
ע"מ, הבנק הב

ישראל-ק ערבי
מ, בנק פועל
הפצה נקבע כ
להוראות הדי
לא תהא מוק
וץ פנסיוני כד

מל ומנורה 
אל בע"מ, בנק

ה 
ע
שפ
ה

ה
ה
בו
ג

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

  

 

 

X

 

ח הדירקטור

 לפיתוח מע

 הפצה עם ב
חי טפחות בע
אל בע"מ, בנק
 החייל בע"מ
מ. בהסכמי הה
צה בהתאם ל
 ההסכמים ל
 לעסוק בייעו

מבטחים ג 
סקונט לישרא

ה 
ע
שפ
ה

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X  
 

X 

 

  ספיים.

לדו 5.4סעיף 

ישראל בע"מ

על הסכמי  ה
"מ, בנק מזרח
לאומי לישרא
מ, בנק אוצר
נק מסד בע"מ
ם עמלות הפצ
כל אחד מן

נערך ההסכם 

חתמו מנורה
עם בנק דיס

ן

ה 
ע
שפ
ה

ת
ני
נו
בי
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לדוחות הכס 2

ס, ראה בוצה

   פעולה

   טווח

ם סאפיינס י
  להלן).

חתמהפנסיה 
 לישראל בע"
 בע"מ, בנק ל
סקונט בע"מ
בננק בע"מ, ו

תשלם לבנקים
תחילתו של כ
 הבנק עימו נ

ח 2009עד  
סכמי הפצה ע

הסיכון דירוג

ה 
ע
שפ
ה

ה
וכ
מ
נ

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

22ראה באור 

בקב הסיכונים

פ שיתוף סכמי

ט ארוך סכוןיח

צה הסכם ע
 8.17.1 סעיף 

ה מבטחים פ
מ, בנק איגוד 
שון לישראל 
 מרכנתיל דיס
אל בע"מ, יובנ
חים פנסיה ת
ת מוצריה. ת
עד בו הורשה 

2006השנים 
דסים על הס

וטי

ת

  וביל

ח המשנה 

רה
ליים

ושא המיסוי ר

  כון

ניהול הושא 
  

והס מהותיים

וח חיים יטוח

לקבו 8.17.1
ראה 

מנורה 8.17.1
בע"מ
הראש
בנק 
ישרא
מבטח
הפצת
המוע

בין ה 8.17.1
מהנד

הסיכונים

  קרו
במצב המשק

  שוק

שראי

זילות

ענפיים
מור התיק

יטוח

קטסטרופה

רגולטורים

השיפבאקלים 

התחרות בתנאי

מ משנה מבטח

 בענף ביטו
 

מיוחדים לחבר
תפעוליים כלל

מערכות מידע

משפטיים

  מיסוי 8.1

לתיאור נו

גורמי סיכ 8.1

  

   

נו לתיאור
.הכספיים

מ הסכמים 8.1

בי  8.17.1

.1

.2

.3

תיאור ה

 

סיכוני מק
שינויים ב

סיכוני ש

סיכוני אש

סיכוני נז

סיכונים ע
רמת שימ

סיכוני בי

אירועי ק

שינויים ר

שינויים ב

ב שינויים

מ קריסת

שינויים
 העולמי

סיכונים מ
סיכונים ת

תלות במ

הליכים מ
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 לישראל 
נק אוצר 
הפועלים 
 מבטחים 
אות הדין 

 2004 שנת
עות בהם 
הפיצויים 

, 2001-ס"א
ה בפגיעה 

סמכויות  
ן במישור 
 הממונה 

הישראלי 
ות שיבוב 
ש בסכום 
באמצעות 
הביטוח). 
ד חברות 
ח. הסכם 

 היתר בל
עו מנורה 

 1 - יום ה
בימים ה. 

 תביעות 
 אישור ת

 

, בנק לאומי
נט בע"מ, בנ
 בע"מ ובנק 

מנורה  אול 
התאם להורא

בשוח נחתם 
ת עקב תביע
גדרתם בצו ה
טחים), התשס"
ים להסכם זה

 הורחבו 200
ת החבות, הן
ושרו על ידי

טוח למרכז ה
בנושא תביעו
גין רכב רכוש
 תתבררנה ב
יגוד חברות ה
מסלקת איגוד
חברות הביטוח

התקב, 2011י 
הודיע 2012י 

ם" כך החל מ
עות מנגנון זה
וקות בנושא

א לקבלאיגוד 

ישראל בע"מ
כנתיל דיסקו

נק בע"מ, יוב
מבטחים גמל
לות הפצה בה

חברות הביטו
 בהתחשבנות
ופנועים, כהג
ים בין המבט
על ידי הצדדי

06כב. בשנת 
לוקות בשאלת
ן ההרחבה א

 חברות הביט
יו מחלוקות ב
אלו שאינן) בג
המשפט אלא
חר על ידי אי

באמצעות מ ת
על חת מוטל 

חודש מאיב ר
 בחודש יוני
הסדר "בנועם
ת נגדן באמצע
 לבירור מחלו
ור, יידרש הא

  

 

מי הראשון לי
"מ, בנק מרכ
דת ישראל ב
ע כי מנורה מ
 לבנקים עמל

שליד איגוד ח
 את הטיפול
לים ו/או או
ת נטל הפיצויי

המבוטחים ע 
חוץ לכלי הרכ
רות לגבי מחל

המקורי והן ה

לה בין איגוד
"), לפיבנועם"

איגוד והן כא
שנה לבית ה
 פרטית ונבח

תתבצעמייה 
ה או בבוררות

כאשר ,סקיים
ים. יצוין, כי
תן במסגרת 
ביעות חדשות

חדש  מתווה
ת הסדר כאמו
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נק הבינלאומ
ישראלי בע"- 

ק פועלי אגוד
ההפצה נקבע
עניין, תשלם 

 צריה. 

רכז הסליקה ש
"), המסדיר 

קל רכב כלי ו
דרים לחלוקת

רכב כלירבים 
ל הנפגע מח
סמכויות בורר

המתווהדתי. 

לשיתוף פעול
ע"מ (להלן: "
ו החברות בא
ש"ח, לא תוגש
צא בבעלות 
מחייבת, והגב
נועם בתביעה
ל הגבלים עס

שני שלוששל 
ל סיום פעילו
יה להגיש תב
מת להסדרת 
לצורך הפעלת

  .קיים

ות בע"מ, הב
- מ, בנק ערבי
ל בע"מ, בנק
מ. בהסכמי ה
דסים, לפי הע
רת הפצת מוצ

יטוח ובין מר
כבד"-"קל -ה 

רכב כבדים 
ת דרכים (הסד
ת בהם מעור
ם, בהולך רג

ס לווהוענקו 
במישור העוב

  עסקיים.

חתם הסכם ל
ב סכסוכים ב
טוח (הן כאלו

ש 100,000ל 
מוסד זה נמצ
 בהליך זה מ
לום למוסד בנ
די הממונה ע
פה נוספת ש
ח ושומרה על

ניתן יהלא  2
אפשרות יגוד

ות הביטוח. ל
סקעה הגבלים

טפחו
בע"מ
החייל
בע"מ
מהנד
תמור

  חובה כב

ן חברות הבי
סכם (המכונה

 כליעורבים 
פגעי תאונות
ן עקב תביעו
שותפת שלהם

 המתווהנהל 
משפטי והן ב
ל ההגבלים הע

  רכוש כב

נח 2002 שנת
בוררות ויישוב
ן חברות ביט

ו עולה עאינ
וסד בנועם (מ
חלטת הבורר
ביטוח. התשל
ה אושר על יד

לתקופ ממונה
ביטוחבטחים 

2012ספטמבר 
האלה, בוחן 

יבוב בין חבר
הה על ממונה

רכ 8.17.2

בין
הס
מע
לנ
וכן
מש
מנ
המ
על

רכ  8.17.3

בש
לב
בין
שא
מו
הח
הב
זה
המ
מב
בס
אל
שי
המ
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  תאגידי 

 

  

  

חלק
משטר
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  :הלן

רקטוריון 
שלושה  

01.04.20( ,

חבר ועדת 

שבונאית 

מבטחים  
 כמפורט 

רקטוריון 
חיצוניים, 

ופיננסית. 

 ופיננסית.

שבונאית 

רה, וזאת 

רקטוריון 
ון למועד 

 מכהןית. 

 תבעל, 2

שבונאית 

 

כלהה בלבד, 

 (ביטוח) (דיר
ביטוחחים 

012שית ביום 
  ת מאזן. 

. מכהן כחעית

 מומחיות חש

 במנורהצוני 
ות ובשומרה,

 (ביטוח) (דיר
דירקטורים ח

 חשבונאית ו

חשבונאית ו 

חשמומחיות  
  .לבנסי

חיצוני בשומר

 (ביטוח) (דיר
, נכווגמל סיה
  -הלן 

נאית ופיננסי

8.02.2014ום 

 מומחיות חש

בקבוצ ביטוח

תים פיננסיים
מבט מנורה

  -לן 

לכהונה שליש
יו"ר וועדתת ו

שירות מקצוע

, בעל 24.06

דירקטור חיצ
בטחים החזקו

תים פיננסיים
ד שלושה רה

על מומחיות 
  אזן. 

 מומחיותעל 

בעלת, 30.0
רת וועדת סול

 כדירקטור ח
  יל.

תים פיננסיים
 מבטחים פנס
 מכהנים, כלה

מחיות חשבו

ועד ליו 4.02
  רת.

, בעל 31.01

  

 

הב לחברות ם

וח על שירות
ב מכהנים 

מכהנים, כלהל

(מונה ל 31.3.2
 ועדת ביקורת

בעל כש, 3.10

2013. מיום 
  ן.

את כהונתו כ
ם במנורה מב

וח על שירות
בשומרכהנים 

, בע01.10.200
יו"ר וועדת מ

בע, 10.07.201

3.2008 מיום 
עדת מאזן וחב

 את כהונתו 
ה כמפורט לעי

וח על שירות
במנורה הנים 

דירקטורים ה

בעל מומ 3.11

2.2010 מיום 
בוועדת ביקור

2013. מיום 
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הרלבנטייםדי 

הפיקו תקנות
מועד הדוח,
 דירקטורים מ

2006חל מיום 
. מכהן כיו"ר 

0.2011ל מיום 

כדח"צ החל
ת וועדת מאזן

בא בן גרא א
נתו כדח"צ גם

תקנות הפיקו
ד הדוח, מכע

  -להלן 

08החל מיום 
ת השקעות וי

3ל מיום  הח
  .מאזן עדת

חצ"ית החל 
ורת, חברת ווע

גרא -כבא בן
חיצוני בחברה

תקנות הפיקו
דוח, מכהד ה

שמונה מתוך 

1.2010 מיום 
  .קעות

כדח"צ החל
הנת כחברה ב

כדח"צ החל
  .ת

התאגיד ממשל

  

תק החברות ו
, נכון למ20

מתוך שמונה 

הן כדח"צ הח
אית ופיננסית.

ן כדח"צ החל

איג, מכהן כ
 ועדת ביקורת

וכב מר בר כ
סיים כהונ 10

ק החברות ות
, נכון למוע2

ם מכהנים, כל

כהן כדח"צ ה
רת, יו"ר ועדת

מכהן כדח"צ 
וע וכחברורת 

 מכהנת כדח
ועדת ביקורת 

ם מר בר כוכ
ו כדירקטור ח

  וגמל 

ק החברות ות
, נכון למועד2

רים חיצוניים,

 כדח"צ החל
ו"ר ועדת השק

ג, כיהנה בר
מכה פיננסית.

איג, מכהן כ
 ועדת ביקורת

  תאגידי ל

המ יבטיהלס 

  ם חיצוניים

בטחים ביטוח

חוקלהוראות 
007-"זתשס, 

, מם חיצוניים

 קויאטק, מכ
חיות חשבונא

 אהרון, מכה
 

קאל (חזי) צ
 מכהן כחבר 

סיים 14.06.2
0.07.2013יום 

להוראות חוק
007-, תשס"ז

דירקטורי עה

 קויאטק, מכ
"ר ועדת ביקו

ה נסרדישי, מ
בר ועדת ביקו

,י לנט שריר
 מכהנת כחב

סיים, 10.07.2
לסיום כהונתו

פנסיה בטחים

להוראות חוק
2007- , תשס"ז

דירקטור ושה

בן שיף, מכהן
יוו ת ביקורת

טרכטנב- בודו
חשבונאית ופ 

קאל (חזי) צ
 מכהן כחבר 

ממשליבטי 

לק זה מתייחס

דירקטורים 9

מנורה מב

ל בהתאם
וועדותיו),
דירקטורים

ה"ה אורי 
בעל מומח

ה"ה חיים
  ביקורת.

ה"ה יחזק
ופיננסית.

2013ביום 
ובי ביטוח
  להלן.

  שומרה

בהתאם ל
וועדותיו),

שבעמתוך 

ה"ה אורי
יו"כ מכהן

ה"ה יהודה
מכהן כחב

מיריה"ה 
.ופיננסית

2013ביום 
במקביל ל

מב מנורה

בהתאם ל
וועדותיו),

שלו הדוח

ה"ה ראוב
יו"ר ועדתכ

ה"ה נדין
 מומחיות

ה"ה יחזק
ופיננסית.

 

הי .9
חל

9.1



  

לדוח  6.5

 זה, ראה 

), 3ן מס' 
פקטיביות 

 31 ליום 
תאגידים 

 הכספי ח
 הבקרה 
 . הערכת

 הארגון ת
 על לליות

 ולגילוי, 
 העסקית,
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 מידע .19
 במועד ה
 בפועל ת
 במקרים 
: כגון, ם

 אך, דומה

") החברה

 בהתאם 
לתי נפרד 

פיקוח על 
  וחיסכון.

עיקר יב. 
בעלי ל"ן. 

דים זרים) 
 מחזיקים
ר מנורה 
) מחזיק, 
ה. יתרת 
תה, ראה 

רה ובעל 
 2013-01-

מונה ה"ה 
 סעיףאה 

רות בנות 

 חזי"ה ה 
איג מכהן 
ר חיצוני 

 פרטיםק 

  מ

968-ח"כהתש 
בחברה קיימת

התוצאות. וח
.זה ממידע 

מילים הופעת
וכד" ה/פויצ "

"מ (להלן: "

. הדוח נערך
 הינו חלק בל

 

נות הפ לתק
ההון, ביטוח ו

רך בתל אבי
 פיננסים ונדל
שמנט (תאגיד

וה 1ם גורביץ
מכהן גם כיו"
")חים ביטוח
מניות החבר
תחומי פעילות

קטוריון החב
 :(אסמכתא 2

, מ2013ר מב
, ראת מר דורון

חברה ובחבר

 של מינויו ת
מר צא נסית.

וכן, כדירקטו
לפרק 13 עיף

מ"בע ת

20  

 ,ערך ניירות 
הק ינפורמציה

הדו פרסום ד
המשתמעות

ה ידי על ד
", הקבוצה/ה

 החזקות בע"

תקופת הדוח
הדירקטוריון 
 .מקשה אחת

דוח בהתאם
נה על שוק ה

ה לניירות ער
פנסיה וגמל, 
מס אסטבליש

מר מנחםוח 
קלמן, המ רי

מנורה מבטח
ממ 2.72% -כ

ר הקבוצה ות

ז"ל, יו"ר דירק
2013נובמבר 

בנובמ 25יום 
אודות פרטים

רא כדח"צ ב

את, החברה ל
שבונאית ופינ

וגמל ו פנסיה
סע, ראה איג

החזקות

13 לשנת

 בחוק גדרתו
האי על בוסס

למועד נכון 
 או וערכות

עתיד פני ה
החבר בכוונת

רה מבטחים
  ").הדוח ת

בתת החברה 
. דוח ה1970- ל

ופתי כולו כמ

ברה, נערך ה
לחוזרי הממו

רות בבורסה
י הביטוח, הפ
בלישמנט ופל

המנו תיו) של
חברה, מר אר
מרה (להלן: "
עד הדוח, ב
 בדבר תיאור

נחם גורביץ ז
ב 24די מיום 

דירקטוריון מ
לפ .החברהל 

ר כוכבא בן ג

של תהכללי 
מומחיות חש
ה מבטחים פ
אודות מר צא

 1 - ב

ה חים

ל קטוריון

כהג, עתיד פני
המב, העתיד 
,כוונותיה או

המ תוצאות
צופה מידע 
ב", "סבורה ה
.  

תה של מנור
תקופתלהלן: "

ריים בפעילות
דיים), התש"ל
ת הדוח התק

 בדוחות החב
, ובהתאם ל19

  דיתאג

מניותיה נסחר
חומיילות בת

ם ניידן אסטב
ת (שתי בנות
ה. מנכ"ל הח
ת של החבר
ם, נכון למו
בור. לפרטים 

 נפטר מר מנ
דיווח מיידגם 
הד בישיבת, 

זמני שלטוריון 
 .)26(תקנה 

לכהן ה"ה בר
  ה.

האסיפה שרה
בעל מ בחברה

חיצוני במנורה
א . לפרטיםח

  

מבטח ה

הדיר דוח

פ צופה מידע
לגבי וודאי י
א החברה ות

ה מן מהותי
המכילים ם

הקבוצה/חברה
אחרים סוחים

ר את פעילות
(ל 2013צמבר 

שינויים העיק
ופתיים ומייד
ויש לקרוא את

 המאוחדים 
998- התשנ"ח

התצב עסקי 

ציבורית, שמ
 חברות הפעי
 החברה הינם

ותיורשהעבור 
מניות החברה
מ, חברה בת
אמנות עובדי
ציבת בידי ה

  גיד.

  הדוח

, 2013ובמבר 
גקבוצה. ראה 

,לאמור המשך
 כיו"ר דירקט

( נוספים טים

, חדל ל2013 
 כיהן בקבוצה

איש, 2013 אר
ב חיצוני טור

 כדירקטור ח
טחים ביטוח

  ).26נה 

    
 .2013 בנובמבר 

מנורה

ד

מ כולל, קופתי
בלת מידע נו
הערכ את ל

מ באופן ונות
קטעים זהות

הח", "מעריכה
בניס גם ופיע

 שלהלן סוקר
בדצ 31ה ביום 

סוקר את הש
ך (דוחות תק
על כל חלקיו ו

קי המבטחים
 דין וחשבון),

קטוריון למצ

הינה חברה צ
הינה החזקת
העיקריים של
ם בנאמנות ע

ממ 61.86% -כ
 ביטוח בע"מ
 החברה לנא
חברה מוחזקו
ר עסקי התא

ות בתקופת ה

 שאי משרה

בנו 23ביום  
השליטה בק

בה). 199860
גדליה דורון

פרלפרק  13

בחודש יולי 
נוספות בהן

ינוא בחודש 
לדירק צאיג

במקביל גם
במנורה מב

(תק נוספים

                  
 23ביום  נפטר, 

התק בדוח ה
הינ עתיד פני
וכולל הדוח ם
שו להיות ת
לז ניתן, ים
מ הקבוצה/רה
יו זה מידע כי

הדירקטוריון ש
פה שנסתיימה

דירקטוריון ס
ת ניירות ערך
ח התקופתי ע

 לתיאור עסק
ביטוח (פרטי 

סברי הדירק

  כללי 1

החברה ה
פעילותה ה
מניותיה ה
המוחזקים

בכ (ביחד)
מבטחים 
באמצעות
מניות הח

ק תיאורפר

התפתחויו 1

נוש 1.2.1

 .א

 .ב

 .ג

                  
"ל,ז גורביץ נחם

זה פרק
פ צופה
פרסום
עשויות
מסוימ

החבר"
כ ייתכן

דוח ה
לתקופ

דוח ה
לתקנו
מהדוח

ביחס 
עסקי ב

הס .1

.1

.2

        
מנ מר 1



  

ל החברה 
כניסתה  ד

ש"ח, וני 
החלטת  

רקטוריון 
ל סך של 
חן הרווח 

 1999-נ"ט
ל החברה 
ד כאמור 
שלה, מצב 

 15באור  

אי משרה 
 הרחבת ך
 לפרטים 

ק על ידי 
, באופן )

 הלוואה 
ן, רה נדל"

. ידת ערך
וני ש"ח. 

. לעניין 2
בינואר  1

לפרטים  
ראו סעיף 
 הקבוצה 
 הכפילות 

דנד בעין, 
ור עסקי 
 בקבוצה, 
וך יצירת 
 נוספים, 

 

ת פנימית של
. במועד2013

מיליו 100ל 
.של החברה

צגו בפני הדיר
ע אשר עמדו

 עומדת במבח
חברות, התשנ
 הצפויים של
וקת הדיבידנ
מבנה ההון ש

 ה גםרא ת.

טורים ונושא
תוך, 2014, לי

ה ולתקופה.

המוחזק מניה)
 של החברה)
 מלוא יתרת

מנור הכירה, 
  "ח.ש

 הפרשה לירי
מיליו 16 - כ

2014 -ו 2013 
החל מיום , 2

-") גמלסיה ו
סיה בע"מ, ר
 את פעילות

וביטול  תח

ומרה כדיביד
לפרק תיא 1

ת הפיננסית 
תווח לחברה, 

לפרטים ברה.

ו"ח, כמבקרת
במרס  1ום 

   בקבוצה.

ל שבסך כול
ת המוקצה ש
 לאחר שהוצ

א ,2013ביוני,  
בע כי החברה 
(א) לחוק הח
מי המזומנים

, חלורקטוריון
ה ובפרט על מ
לותה הקיימ

 משרה

חריות דירקט
ביול 31 ליום

דולר למקר 

(גרמ ברטוניה
 (חברה בת
צורך פירעון
מימון מחדש,

שמיליוני  15 - 

דל"ן) ביצעה 
בסך שלנה 

.  

כלית לשנים
26.5% -ל 25%

פנסמבטחים 
 מבטחים פנ
 נועד לייעל 
רה מנהלת א

קת מניות ש
1.2.5 ו סעיף

 את הגמישות
בטחים ביטוח
תיה של החב

  

י הירשמן, רו
זאת החל מי
כמבקר פנים 

ב דיבידנד ה
הון המניות 

מור, התקבלה
 30נכון ליום 

בחן וקב וריון
302ות סעיף 

נזילים ותזרימ
להערכת הדיר
פי של החברה
במתכונת פעי

מ ונושאי רים

ת ביטוח אח
ל עדבקבוצה 

נימיליו 100 
  

בחדש לנכס 
 נדל"ן בע"מ
ליוני יורו, ל
כתוצאה מהמ
- לל בסך של כ

ה מבטחים נד
רה נדל"ן הינ
חות הכספיים

התוכנית הכל
% -מ החברות
  .מצורפים

ה ממנורלן: "
 לתוך מנורה

, מבני זה וי
עילות לחבר

  

 אודות חלוק
רא , החברה

עיקרו לשפר
ם ממנורה מב
שירות חובות

 

 2 - ב

ה"ה אתיתה 
ת בקבוצה, וז
 איליה לכהן כ

החברה ילקה
שלמע.נ.  1

דיבידנד כאמ
 של החברה נ

שהדירקטוחר 
תאם להוראו
ת הנכסים הנ
ם לרשותה. ל
ל מצבה הכספ
שיך לפעול ב

דירקטור ריות

פוליסות דשו
ב הבנות רות

ות כולל של
 .הכספיים ות

ע מימון מחוצ
ה מבטחים 

מיל 90 -של כ
מיליוני יורו. כ
ה, ברווח כול

לה של מנורה
תוצאות מנור

לדוח )3(ג8ור 

ה אתכנסת ה
ההעלאת מס 

המ הכספיים ת

(לה מל בע"מ
ם גמל בע"מ

שינוהתאגיד. 
ך איחוד הפ
עובר למיזוג.

לפרטים - מ
ברה בת של
מור, נועד בע
ת דיבידנדים
שיר, לצורך ש

  כספיים.

מונת, 2013אר 
 בנות נוספות
ל רו"ח מאיר 

  ד

, ח2013בר 
58%ור של 

דבר חלוקת 
יים לחלוקה 

ח, ולאחני ש"
רעון בהתי הפ

ר, תוך בחינת
ימון העומדים
ופן מהותי על
כולתה להמש

  ים.

אח ביטוחת ל

, חוד2013ט 
והחברחברה 

גבול אחריול 
בדוחו 38 אור

, בו2013וסט 
ה של מנורה
לוואה בסך ש

מ 113 - של כ
לישי של השנה

ר (חברה כלול
פרשה על ת

ראה בא פים

 נסה

השרה י, א20
יים, ובכללם 

לדוחות 22 ור

  בוצה

גמפנסיה ו ם
נורה מבטחים
יאור עסקי ה
 והפנסיה תו
ל כפי המצב 

"בע לביטוח 
 שומרה לחב

כא זה מבני 
בחלוקתלות 

מזומנים י ם
לדוחות הכ 3

בחודש ינוא 
ושל חברות

חדל לתפקיד

דיבידנד לוקת

חודש אוקטו
מהווים שיעו
דירקטוריון ב
עודפים הראו

מיליונ 2,361 -
במבחן יכולת
את, בין היתר
כן מקורות מי
א תשפיע באו
ילותה ועל י

הכספי דוחות

ידוש פוליסות

חודש אוגוסט
D&Oשל ה (
, הכיסוי יקף

באראה  ספים

 ן"נדל נורה

אוגו בחודש 
חברה כלול
שנלקחה הל
קיימת בסך 
ברבעון השל

יטלסיס נהר 
השפעת הה

נוס לפרטים

כהה על יסים

13יולי  חודש
שפעת השינוי

באו ראה, 201

ינוי מבנה בק

נורה מבטחים
ודות מיזוג מ

לפרק תי 1.2
תחום הגמל 

יהוני הנמנגנו

 חברה ומרה
להפיכתה של

שינויתאגיד. 
וך הקטנת הת

לתזריקורות 
.ב.1אה באור 

 .ד

חל 1.2.2

בח
המ
הד
הע
-כ
וב
וזא
וכ
לא
נזי
לד

חי 1.2.3

בח
)O
הי
נוס

מנ 1.2.4

 .א

 .ב

מי 1.2.5

בח
הש
14

שי 1.2.6

מנ
או
2.2
בת
במ

שו
ול
הת
תו
מק
רא



  

הפעילות 
 עולמיות 

עידים, כי 
ת המשק 
רמת הגז 

 - ועל כ 3

לי במשק 
גון נתוני 
דה. יצוין, 
ת בתחום 

  ה.

מ בחודש 
מרכז יעד 
ל פי סקר 
ה בשיעור 

 חדשות ת
מקסימלי 
המשתנה 

פן מדוד. 
לרמה של 
 ההאטה 

 כי, יצוין 
 0.75%של 

ל השקל 

 3.15% - כ
ת בעיקר 

אשר  201
  

מטרת ו ל
ם על ידי 
/פטירתו, 

ע השיפור 

י. תחזית 
אמון של 
ה בקצב 

בהק מרמת 
רו כלכליות 

, מעאחרונים
מתון. צמיחת
 השפעת הזר

3.1% - ת על כ

אבטלה הכלל
ם שונים, כג
בשוק העבוד

הפרמיותקף 
נות בתחום זה

שיעור המע"מ
ת מתחת למ
 הנמדדים על
נרשמה עלייה

הגבלות מרות
שכנתא המהמ

כיב הריבית ה

המתונה באופ
ל 1.75% של 

השלילית של
 האינפלציה. 

לרמה ש בית
החליפין שר 

בכ 2013שנת 
גירעון נובעת

13-2014שנים 
 עדי התכנית:

 .26.5% של 

1. 

בודתו ייועדו
 כספי פיצויים
שתו מעבודה/

 פטירתו. 

ליים. על רקע
tap(.  

פחות מהצפוי
יא משקפת א
ררים, ההאט

ת באופן מוב
שפעות מאקר

  תאגיד 

הא החודשים 
פתח בקצב 

בנטרול 2.5%
, עומדת2014 

שיעור האה. 
אינדיקטורים 

רפיון מסוים ב
שפעה על הי
היקפי הפדיונ

רות העלאת ש
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(למע הגמל

 הון עצמי 

ההון העצמ
מיליוני ש"
בעיקר מר
אשר חולק

לת בהתאם
(להל 1998

קיים, נכון
בנוסף, סכ
אהמפקח, 

המ .2

2.1

2.2

2.3



  

 מבטחים 
ח בצירוף 

 מחברה ש
 פירוט לן

 המלאה, 
ן לתאריך 

 126 -כל 

 10סך של 
ות ההון, 
 רקטוריון

מינימאלי. 
 שנקבעו 

 

 

לעומת ח, 
 1,930של 

הפרמיות 
הפרמיות 
הפרמיות 

  .הלן

 

הון במנורה 
חטושומרה בי

הנדרש מזערי
להלהתקנות, 

דרישת ההון 
ן הקיים, נכון
י הון בסך של

 עומדת על ס
 מלוא דרישו

דירווח הכריז 

ל הון עצמי מ
דרישות ההון
  ת הכספיים.

1-12/2011  
891,154  
616,130  

517,703  
241,884  

2,266,872  
1,662,267  

370,920  

4,300,059  

מיליוני ש"ח 
 כוללות סך ש

מסך כל ה 38%
מסך כל ה 53%
מסך כל ה 9%

לה 4.4.3- ו 4.4

נו דרישות ה
) מניות ש100

מ עצמי הון) (
זרים מכוח ה

, לעיל 1.2.6ף 
בהון התחשב

עודפי פנסיה 

תאריך הדוח, 
הנחת יישום
ר תאריך הדיו

בר שמירה על
 עומדות בד

לדוחות 15ור 

1-12/  
97  
67  

54  
25  

2,44  
1,77  

42  

4,65  

5,098 -של כ
ת בשנת הדוח

% -עור של כ
% שיעור של 

ם שיעור של 

4.2, 4.4.1 פים

  

פת הדוח קט
0%קת מלוא (

)גמל קופות( 
והחו 2012-ב

  :קבוצה

כאמור בסעיף
בליוני ש"ח. 

מבטחים  רה

מלאה, נכון לת
ריך הדוח, וב

לאחר ש"ח. ון
  יליון ש"ח.

 הוראות בדב
רות בקבוצה
עצמי ראה בא

/2012

70,048
78,335

44,839
52,171

45,393

77,963

27,580

50,936

עמדו על סך ש
הפרמיות .10%

המהווים שיע
וויםללי המה

אות המהווים
  תה דומה.

סעיפ ראה ות

 

 6 - ב

בתקופין, כי 
בשל חלוקח, 
  . ה

 פיננסים תים
ב"תשע), נסיה

בק המנהלות 

אחר המיזוג כ
מי 123 -כשל 

למנורת ההון, 

שת ההון המ
ם, נכון לתאר

מיליוסך של כ
ד בסך של כמי

 חלות עליהן
ים, כל החב
עניין ההון הע

1-12/2013  
1,074,943  

735,475  

584,785  
286,896  

2,682,099  
1,929,686  

486,434  

5,098,219  

ע ופת הדוח
% - של כ דול

 ארוך טווח ה
ח בביטוח כל
 בביטוח בריא
הפרמיות היית

הפעילו תחומי

יצו בהתאמה.
מיליוני ש"ח 2

, לחברהל ידה

שירות על וח
פנ קרן או ל

 בחברות קיים

לא - וגמל סיה
מדת על סך ש
מלוא דרישות

דרי -  הנדסים
ב בהון הקיים
עודפי הון בס
לוקת דיבידנד

וספות, אשר
דוחות הכספי
ים נוספים לע

   הדוח

  טוח

  ון ארוך טווח

  ברוטו

הורווחו בתק
גינה קודמת, 

חיים וחסכון 
מיליוני ש" ,2
מיליוני ש"ח 

ת התפלגות ה

בת בפרמיות 

ליוני ש"ח, ב
263 - סך של כ

ון שהונפקו ע

הפיק תקנות
גמל קופות של

הק וההון הון

ה מבטחים פנ
ריך הדוח, עומ
נחת יישום מ

  "ח.

ה מבטחים מה
"ח. בהתחשב
בטחים גמל ע

על חלנדסים 

חברות בנות נ
עד אישור הד

. לפרטיהעניין

ת בתקופת 

ל פרמיות ביט

  ח)”
  
  

  ש ואחרים
  ות אחרים
   ביטוח כללי

טוח חיים וחיסכ

  אות

מיות שהורווחו ב

 מפרמיות שה
ש"ח בשנוני י

"ח בביטוח ח
682, וסך של 
486 וסך של 

בשנה קודמ .

השינוי בדבר 

מיל 21 -וכ
בסביטוח 

שטרי ההו

ל בהתאם
ש מנהלת
הה דרישות

רהבמנו. 1
נכון לתאר
הדוח ובה
מיליוני ש"

במנורה. 2
מיליוני ש"
למנורה מב
מנורה מה

לחברה, חב
נכון למוע
להן, לפי ה

רכב הכנסות

נתונים על 3

”(באלפי ש

 רכב רכוש
רכב חובה

ענפי רכוש
ענפי חבויו

סך תחום ב

תחום ביט

תחום בריא

סה"כ פרמ

ההכנסות 
ימיל 4,651

מיליוני ש"
שהורווחו 
שהורווחו 
.שהורווחו

 להסברים

הר .3

.1



  

 

  סה"כ

1,930  
100%  

  סה"כ

1,778  
100%  

  סה"כ

1,662  
100%  

  סה"כ 

2,841  
100%  

  סה"כ 

2,536  
100%  

  סה"כ 

2,311  
100%  

  פעמיות-ד

  פעמיות-ד

  פעמיות-ד

  חבויות 

303  
 11%  

  חבויות 

275  
 11%  

  חבויות 

232  
 10%  

  מיות בשייר

3  

3  

2  

פרמיות חד

133  
7%  

פרמיות חד

125  
7%  

פרמיות חד

94  
6%  

 רכוש  בה

615  
22%  

 רכוש  בה

569  
22%  

 רכוש  בה

539  
23%  

פרמ  טו

373

332

268
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  ת שוטפות

 
 

  ת שוטפות

 
 

  ת שוטפות

 
 

רכב חוב  ש

775  
27%  

רכב חוב  ש

695  
27%  

רכב חוב  ש

635  
27%  

פרמיות ברוט

486  

435  

370  

פרמיות

1,797 
  93%  חיים

פרמיו 

1,653 
  93%  יםחי

פרמיות

1,568 
  94%  חיים

רכב רכוש

1,147  
  40%  ללי

רכב רכוש

997  
  39%  ללי

רכב רכוש

904  
  39%  ללי

  ים

  ש"ח)
1-  

  מיות ברוטו
סך דמי ביטוח ח

1-  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח ח

1-  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח ח

  ללי

  ש"ח)
1-  

  מיות ברוטו
סך דמי ביטוח כ

1-  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח כ

1-  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח כ

  ריאות

  ש"ח)
1-  

  מיות ברוטו
1-  

  מיות ברוטו
1-  

  מיות ברוטו

חיי ביטוח 3

(מיליוני ש

 -12/2013
סה"כ פרמ

שיעור מס

 -12/2012

סה"כ פרמ

שיעור מס

 -12/2011

סה"כ פרמ

שיעור מס

כל ביטוח 3

(מיליוני ש

 -12/2013
סה"כ פרמ

שיעור מס

 -12/2012

סה"כ פרמ

שיעור מס

 -12/2011

סה"כ פרמ

שיעור מס

בר ביטוח 3

(מיליוני ש

 -12/2013
סה"כ פרמ

 -12/2012

סה"כ פרמ

 -12/2011

רמסה"כ פ

.2

.3

.4

  



  

1-12  
4,30  
3,42  

26  
58  
20  
  

2,65  
92  
67  
14  
1  
9  
5  
3  

5(  

1-12  

2(  

  

1  

1  

5(  

  

  

  

  

  

הכנסות  ו

 

  2/2011

 00,059

 21,626

 66,093

84,214

06,099

1,728 

 50,492

 29,334

79,360

43,905

15,765

92,434

53,130

39,304

)3,192

 2/2011

)27,368

52,692

23,150

48,474

)56,040

92,434

53,130

39,304

38,820

484  

39,304

חום פעילות 

1-12/2012 
4,650,936 
3,788,912 
2,401,573 

618,409  
207,888  

1,182  

4,863,323 
1,019,940 

676,983  
127,440  
23,745  

354,023  
78,283  

275,740  

417,437  

1-12/2012 

62,962  

64,792  

216,636  

344,390  

9,633  

354,023  

78,283  

275,740  

274,090  

1,650  

275,740  

מוגדרת כתח

  

1-12/201  
5,098,21  
4,169,72  
2,730,01  

794,99  
217,31  

1,85  

5,247,82  
1,117,30  

747,82  
131,02  

6,17  
676,06  
243,38  
432,68  

409,47  

1-12/201  

277,48  

31,35  

288,23  

597,07  

78,99  

676,06  

243,38  

432,68  

430,92  

1,75  

432,68  

ות שאיננה מ
  דר.

 8 - ב

  דים

13

19

20

10  חרות

90

10

50

ביטוח 
27

09  אחרות

25

26

71

64

81

83

78

3

  

84  טווח

55

34

73  ווח
לו 

91

64

81

83

25

58

83

וצאות פעילו
 פעילות מוגד

הפסד המאוח

 
 

אהכנסות מימון 

בויות בגין חוזי ב

וצאות רכישה א

  אחרות

  ת, נטו
  סה

  :ת

  :פעילות

 עילות לפני מס:

ם וחסכון ארוך ט

 פעילות ברי דיו
חרים (שלא נכלל

  טה

ות מימון, תו
יכות לתחום 

  עילות

דוחות רווח וה

  ח)”
 הורווחו ברוטו
 הורווחו בשייר
השקעות, נטו וה

  דמי ניהול
  עמלות
  חרות

 ושינוי בהתחייב
  קעה בשייר
יווק והוצאות ש

נהלה וכלליות ו

  ימון
חי חברות כלולו

 מיסים על הכנס

  סה  הכנ
 

  סד) כולל 

הפעילות אות

פ מתחומי) סד

  ח)”

ד) מתחומי הפע

) מביטוח חייםד

  וח בריאות

  וח כללי 

פני מס מתחומי
ד) לפני מס מאח

(*  

   לפני מס

  הכנסה 

 

 

  ת בחברה

ינן מקנות שליט

 

בעיקר הוצאו
שאינן משוי ת

וצאות הפע

נתונים מד 4

”(באלפי ש

פרמיות שה

פרמיות שה

רווחים מה

הכנסות מד

הכנסות מע

הכנסות אח

תשלומים ו
וחוזי השק

עמלות, הו

הוצאות הנ

הוצאות מי

חלק ברווח

רווח לפני 

מיסים על 

  רווח נקי

רווח (הפס

  כללי 4

תוצא ריכוז

הפס( רווח

”(באלפי ש

רווח (הפסד

רווח (הפסד

רווח מביטו

רווח מביטו

סך רווח לפ
רווח (הפסד
בתחומים)*

סה"כ רווח 

מיסים על ה

  רווח נקי

 מיוחס ל:

בעלי מניות

זכויות שאי

  רווח נקי

*) כולל ב
מהשקעות

 

תו .4

.1

.2



  

1-12/  

40(  

4  

4  

5  

96(  

44(  

  

53(  

53(  

 

53(  

הכנסות  ו

 

1  /2011

 )0,416

 8,076

 4,327

 1,987

 )6,782

 )4,795

 8,397

 )3,192

 )3,676

484 

 )3,192

חום פעילות 

-12/2012

131,587 

82,593  

317,480 

531,660 

43,867  

575,527 

158,090 

417,437 

415,787 

1,650  

417,437 

מוגדרת כתח

  

1-12/2013  

264,544  

28,368  

267,979  

560,891  

87,582  

648,473  

238,995  

409,478  

407,720  

1,758  

409,478  

ות שאיננה מ
  דר.

 9 - ב

  

  ני מס:

   ארוך טווח

  ברי דיווח
לא נכללו 

וצאות פעילו
 פעילות מוגד

:פעילות חומי

מי הפעילות לפנ

ח חיים וחסכון 

  ות

  

תחומי פעילות 
מס מאחרים (של

  לפני מס

  טה

ות מימון, תו
יכות לתחום 

מתח כולל )סד

  ח)”

סד) כולל מתחומ

סד) כולל מביטו

ל מביטוח בריאו

ל מביטוח כללי 

כולל לפני מס מ
מסד) כולל לפני 

(*(  

ח (הפסד) כולל ל

  ל הכנסה 

  סד) כולל

  

  ות בחברה

אינן מקנות שלי

  סד) כולל

בעיקר הוצאו
שאינן משוי ת

הפס( רווח

”(באלפי ש

רווח (הפס

רווח (הפס

רווח כולל

רווח כולל

סך רווח כ
רווח (הפס
בתחומים)

סה"כ רווח

מיסים על

רווח (הפס

 מיוחס ל:

בעלי מניו

שא זכויות

רווח (הפס

*) כולל ב
מהשקעות



  

 276 - בכ
 

ם למכירה 
ח לעומת 

 53 - ם בכ
ע בעיקר 
התשואה 

 הנחות, ת
שינוי  ות

והוצאות 

 הכנסה ל
 גמלה לום

 של חיים
 קצבה בל

רידת ערך 
 יםחר מס

 לפיתוח ק
"ח ש יוני
, הרווח ל
  ).מס חר

 2013שנת 
 2012שנת 

  להלן). .4

מיליוני  2
 - תכם בכ

 28 - ם ב
 2011שנת 

 כם בשנת
 97בסך  ד

בע בעיקר 
 אשר, למי

 הנאמנות

 

קי שהסתכם
  .2011בשנת 

נכסים זמינים
מיליוני ש"ח 4

ולל שהסתכם
נובע, 2012ת 

שקעות תלוי ה
הערכות דכוני

לרבשקעות (
לות ושיווק 

על מסים לפני
לתשל חייבות

ח לתוחלת ת
לקב יבקשו 

יר בגין רשה
וני ש"ח, לאח

הבנק רכישת 
מיל 54 - כ של
גדל ביטוח רה

לאחיוני ש"ח 

ההכנסה, בש
יוני ש"ח בש

4.1.אה סעיף 

268 -סתכם ב
שהסת כולל ח

הסתכ 2013 
בש רווחומת 

כנסה, הסתכ
והפסד 2012ת 

, נובה קודמת
והעול מקומי
ה קרנות לות

 .לולות

עומת רווח נק
מיליוני ש"ח ב

קרן הון בגין נ
409 -בכ 2013 

כו הפסדומת 
לעומת שנ 2

בגין תיק ההש
עדת (לרבות 

בהכנסות מהש
עמלהוצאות 

ל"ח, ש מיליוני
התחעדכון ה 
יחסותהתי, תר

פרישה לגיל 
הפר אשתקד 

מיליו 12 -ל כ
 עסקת שלמת
ש בסך מיסים
מנור של שנה
מילי 32 - של כ

 מיסים על ה
מילי 132 - בכ
אלפרטים רח (

ה 2013בשנת 
ורווח 2012ת 

 

כנסה, בשנת
ולעו 2012נת 

  ן).

מיסים על הה
ני ש"ח בשנת

שנהת לעומת 
המ ןההו שוק
בפעיל וניטין

וחי חברות כ

  

ליוני ש"ח לע
מ 39 -תכם בכ

שינוי נטו בק
סתכם בשנת 

ולעו 2012נת 
2013 בשנתל 

ם בל המשתני
התחייבויו ני
חלה ירידה ב 

ועלייה בה), 

מ 52 -כ של ך
בגין ),הכנסה

הית בין, ובו 
 שיגיעו מים

ה המקבילה
בסך של בוצה

מהש כתוצאה
מ הכנסות מו
מש מבטחי ם
ש ובסך( מס י

ך טווח, לפני
שהסתכם ב ל
מיליוני ש"ח 4

ל ההכנסה, ב
וני ש"ח בשנ

 .להלן) 4.4.2 

סים על ההכ
יוני ש"ח בשנ

להלן 4.4.3יף 

ח, לפני מיטו
מיליונ 44 -  כ

ילות האחרת
בש שערים ית

מ ערך חתת
חל קיטון ברו

 10 - ב

  פת הדוח

מי 433 - ם בכ
שהסת נקי וח

קי בתוספת הש
העצמי, הס ון

וני ש"ח בשנ
ברווח הכולל
ט דמי הניהול

עדכונומ תומי
 ,מנגד .יטוח

מינים למכירה

סךב הפרשה 
הה על ים מס
 המפקח סם

קיימ בוטחים
וצעה בתקופה

הקב שבניהול
כלה אשתקד, 

נרשמ, ביטוח 
עם במקביל ם

לפנייוני ש"ח 

 וחסכון ארוך
כולל רווחת 

40 - סתכם בכ

פני מיסים על
מיליו 317 - בכ
ראה סעיף ם 

, לפני מיסות
מילי 83 -ם בכ
ראה סעיטים 

נה מעסקי בי
של כולל ווח

תוצאות הפע
מעליי תוצאה

מהפחכן ו, ת
, מנגד חודמת

פעילות בתקופ

הדוח הסתכם
רוולעומת  20

הנק מהרווח 
פיעים על ההו

מיליו 417 -בכ
ב השינוי. 201

 ניהול (בפרט
חיתר ברווח ה

בי חוזי בגין) 
 פיננסיים זמ

בוצעה ודמת
י ש"ח, אחרי

שפרס העמדה
שמב סתברות

כן, בו כמו. י
ש הנאמנות ת

קופה המקביל
מבטחים רה

הסכמים שני 
מילי 50 - כ של

ביטוח חיים 
ני ש"ח לעומ

שה 2011שנת 

ביטוח כללי ל
שהסתכם ב ל

לפרטים( 2011

בריא ביטוח 
שהסתכם ווח

לפרטני ש"ח (

ת אחרת שאי
רוש"ח לעומת 

השינוי בת. 20
כת הפיננסיים

מהשקעות ות
צעה בשנה קו

 בתוצאות הפ

קופת הקי בת
012"ח בשנת 

ולל, המורכב
אחרים המשפ
ל שהסתכם ב

11ש"ח בשנת 
הכנסות מדמי
יים), משיפור

)אקטואריים 
 בגין נכסים

  .לליות

בשנה הק כי 
מיליונ 34 -  כ
ה נייר רקע ל

להס וכן צבה
הוני מתשלום
קרנות פעילות

, בתקבנוסף. ה
למנו ומיזוגו 
על מחתימה 

ש בסך פעמי, 

מעסקי ב ולל
מיליונ 265 -ב

בש כולל פסד

מעסקי ב ולל
כולל רווחמת 

י ש"ח בשנת 

מעסקי  כולל
רו"ח לעומת 

מיליו 48 - בכ

מפעילות ולל
מיליוני ש 88

011"ח בשנת 
ה הנכסים רך
בהכנסו לייה

שבוצהקבוצה 

השינויים ב 

הנק הרווח
מיליוני ש"

הכו רווחה
ושינויים א

כולל רווח
מיליוני ש"

בה מגידול
בביטוח ח
 ואומדנים
בקרן הון
הנהלה וכל

יצוין,  עוד
סך של בו(

על בעתיד
קצ מקבלי
מ במובחן
בפ מוניטין

כנסהה על
 התעשייה
 וכתוצאה

באופן חד 

הכ רווחה
הסתכם ב

הפולעומת 

הכו הרווח
ש"ח לעומ

מיליוני 44

הכ רווחה
מיליוני ש"
שהסתכם 

הכו רווחה
8 -בכ 2013

מיליוני ש"
ע מעליית
לעל גרמה

ה שבניהול

4.3



  

1-12/  

1,662  

1  

502  

28  

1,378  
338  
460  

27(  

40(  

ה, בשנת 
יוני ש"ח 

 להכולוח 
 מעלייה 

 בסך של 
   לן.

משמעותי 
ם במוצרי 
 פוליסות 

פת  בתקו
יעים על 
וכה יותר 

ין מרכיב 
המשפיעה 
קופת חיי 

1-12/2  

1,662  

304,(  
94  

28  

1,061  

252  
235  
113,(  

126,(  

1-1  /2011

1,7  2,267

2,0  1,218

5  2,341

  8,634

3,4  8,174

3  8,098

4  0,976

  )7,368

1  )0,416

ם על ההכנס
מיל 132 -ל כ

ברוו עלייהה 
מיליוני ש"ח,
פעילות הגמל

לה 4.4.1.4עד 

קריים. גורם מ
ים והעמיתים
שקעת כספי 
 שוק ההון 
ספים, המשפ
 לתקופה ארו

בגי  הנגבית
חלת החיים ה
קצבה לכל תק

1-12  2011

1,77  2,267

1,71  ),087

11  4,232

3  8,634

3,19  1,773

27  2,718

21  5,980

70(  ),740

2(  ),493

1-  2/2012

1  777,963

2  025,431

 558,537

 35,435 

3  469,322

 366,867

 459,387

 62,962 

 131,587

ח, לפני מיסים
שלכולל  רווח

. 2011 בשנת 
מ 145 -של כ
ברווח מפ דה

ע 4.4.1.1פים 

ר גורמים עיק
ם מהמבוטחי
סי הנובע מהש
פע מתוצאות
. גורמים נוס
מוצר משולם 

  מוך.

 בין הפרמיה
תארכות תוח
ן משולמת ק

1-1  /2012

1,9  77,963

1,9  18,699

2  17,407

  35,435

3,4  93,244

3  77,653

2  10,870

1  )0,968

1  )2,396

-12/2013

1,929,686

2,259,754

727,290 

23,548  

3,704,962

 412,524  ת
496,275 

277,484 

264,544 

ון ארוך טווח
רש"ח לעומת 

מיליוני ש"ח 
 חיים בסך ש

ירידמוש"ח  ןו
ה פירוט בסעי

שפעת ממספר
הניהול הנגבי
מרווח הפיננס

, מושפ2003 
חיות בתחום
ים (ככל שהמ
חס הוצאות נמ

 גם מהפער 
ח משנה; ומה
בתוכניות בה

2/2013

929,686

932,775

254,718

23,548 

חוזי 
401,475

כישה 
307,153

 228,525

156,353

143,243

 11 - ב

  ארוך טווח

  :טווח 

  ת מימון

גין חוזי ביטוח 

ת רכישה אחרות

  ת

ח חיים וחסכ
מיליוני ש 26

 40 -סך של כ
עילות ביטוח
סך של כמיליו
 נוספים ראה

מושרוך טווח 
 שיעור דמי ה
 יצוין, כי המ
 לתום שנת

פיע על הרווח
ך חיי המוצרי
שמירה על יח

ות מושפעת
תחשב בביטוח
 הריסק והן ב

 

  ברוטו
מהשקעות, נטו 

  ל

 

התחייבות בגין ח
  ה ברוטו

ווק והוצאות רכ

  לליות ואחרות
  מס

  לפני מס

  עילות

יים וחיסכון 

ארוך חסכון 

  חו ברוטו

ות, נטו והכנסות

  יהול

  ת

ייבות בגי בהתח
  רוטו

 שיווק והוצאות

 וכלליות ואחרות

  ני מס

  סלל לפני מ

מעסקי ביטוח
5 - בסך של כ

כולל בס פסד
ברווח מפע 

ת הפנסיה בס
ש"ח. לפרטים

חסכון ארום 
רווחיות הינו
יוני השונים.
שהונפקו עד
ל יוצא משפ
ם הינם: משך
חיות ממנו), וש

חיים הרווחיו
 בפועל, בהת
הן בתוכניות 

  ביטוח חיים

  ח”לפי ש

יות שהורווחו ב
חים (הפסדים) מ

  נסות מימון
סות מדמי ניהול

  סות מעמלות

לומים ושינוי בה
וח וחוזי השקעה
לות הוצאות שיו

  רות
אות הנהלה וכל

ח (הפסד) לפני מ

ח (הפסד) כולל ל

לפי תחומי פע

חום ביטוח ח

תחום וצאות

  ח)”(באלפי ש

פרמיות שהורווח

רווחים מהשקעו

הכנסות מדמי ני

הכנסות מעמלות

תשלומים ושינוי
וחוזי השקעה בר

עמלות הוצאות 

הוצאות הנהלה 

רווח (הפסד) לפ

רווח (הפסד) כול

מהכולל  רווח
הסתכם ב 201

וה 2012שנת 
עלייהמ תבע

רווח מפעילות
מיליוני ש 13 -

רווחיות בתח
משפיע על הר
חיסכון הפנס
יטוח חיים ש
דיווח, וכפועל
ווחיות התחום
ך גדלה הרווח

ענף ביטוח ח
ריסק לעלותו
ל הרווחיות ה

  מבוטח.

ב ענף .4.4

באל

פרמ
רווח
והכנ

הכנס

הכנס

תשל
ביטו
עמל
אחר

הוצא

רווח

רווח

מידע כספי ל 

תח 4.4.1

ת

(ב

פ

ר

ה

ה

ת
ו

ע

ה

ר

ר

הר
13
בש
נוב
בר
-כ

רה
המ
הח
בי
הד
רו
כך

בע
הר
על
המ

1.1

4.4

  



  

בהשוואה 
"ח בשנת 

בשיעור  ו

חוזי  בגין
ח לעומת 

בהשוואה 
מהעתודה 

   קודמת.

בגין חוזי 
יוני ש"ח 

 - של כסך 
יוני ש"ח 

  ני ש"ח.

מגידול  רו
עות תלוי 
ת, הנחות 
 הפיננסי 
בהוצאות 

וחות. הלק
ום גמלה 

  ספיים:

ות למדד 
מו בשנת 

 - של כ דה
 2013שנת 
 2 -של כ

 הפיננסי 
יוני ש"ח 
 כתוצאה 

בגין ויים 
ה הערכ 
בסעיף  ר

, 2003נת 
"ח בשנת 

 2013שנת 
יוני ש"ח 

ביחס  ולל
עדכוני מו

 אה ביאור
מי קצבה 

בן בגין רו
 הכולל ח

בסך  כולל

ב 2013בשנת 
מיליוני ש" 1

ינוה 2012נת 

בהתחייבויות 
מיליוני ש"ח 

ליוני ש"ח ב
ר הפדיונות מ

קבשנה  3.5%

בהתחייבויות 
מיל 250 - בכ
20.  

הסתכם בס ,2
מילי 2 -של כ

מיליונ 126 - כ

בעיקרנובע ח 
שקעתיק הה

דכוני הערכות
במרווח דה
ומגידול ב קד

דול בתיק ה
חייבות לתשל

לדוחות הכס 

(רובן צמודו 
דות), הסתכמ

יריד, 2012נת 
יוני ש"ח בש

 ירידה, 2012
מרווחב רידה
מיל 52 -כ של
, זאת 2012ת 
שינומנגד  .ת

ןעדכועיקר 
כאמו קודמת

ועד שנ 1991
מיליוני ש" 60

בש הסתכם 
מיל 45 -כ של
הכו רווחב ול
ו(ראה להלן)  

(רא  K -דן ה
תשלומ בגין 

   לעיל. 4.3 ף

ברשואה, הינן 
רווחהידית. 

כ הפסדלמול 

מיליוני ש"ח ב
1,662 -ואה ל

ש לעומת 20

פו ישירות לה
847) בסך תי

מיל 557 - ב
שיעור .2012 

% -שיעור של כ

קפו ישירות ל
הסתכמו ) תי

12ש"ח בשנת 

2013ס, בשנת 
ש בסךי מס, 

בסך של כ ,20

בשנת הדוחם 
שתנים בגין ת
ות (לרבות עד

מירי ומנגד 
אשתק קבילה

הנובע מגיד 
התחעדכון ה 

19ים בבאור 

 1990 שנת 
 באג"ח מיוע
יוני ש"ח בשנ

מיל 59 - בכ
2ש"ח בשנת 

ירמה בעיקרה
ש ממרווחח, 

י ש"ח בשנת
לשנה קודמת

ובעאומדנים 
בשנה ק הצע

נפקו משנת 
00 -, למול כ

פוליסות אלו
שבסך  כולל 
הגידו"ח. ש ני

הול משתנים 
ת שינוי אומד
שנה הקודמת

בסעיף כאמור

ן תלויות תש
ם קצבה מי

ל 2013 בשנת 

מ 1,930 -מו ב
ובהשוו 2012 

13יות בשנת 

רמיות שנזקפ
משמעו יטוח

  

הסתכמו 20
י ש"ח בשנת

לעומת ש 3.1

יות בגינן נזק
טוח משמעות

מיליוני ש 275

חיים, לפני מס
, לפנכולל סד

011מס בשנת 

ת ביטוח חיים
הניהול המש
וני התחייבויו
 חוזי ביטוח

המק תקופה
הלה וכלליות

הפרשה בגין 
  

  סות

תונים המופיעי

  כון

לו עד וכול
חלקה הגדול

מילי 96 - ול כ
 אלו הסתכם

ליוני שמי 61 
ב נובעת כולל

מיליוני ש"ח 4
מיליונ 95 -  כ
בהשוואה ל 
, הנחות ואת

אשר בוצ תיד

תשואה שהונ
יליוני ש"חמ 
מפ הכולל וח

 הפסד למול 
מיליונ 242 -כ

ביית דמי ניה
השנה, לרבות

שבוצעה בש 
כ לקצבה רשה

ואילך ואינן 2
לה לתשלום
מיליוני ש"ח 

 12 - ב

 חיים הסתכמ
 ש"ח בשנת 
הגידול בפרמי

נתקבלו פ 20
בי סיכוןכיב 

  .2012בשנת 

013ו בשנת 
מיליוני 568ל 

%הינו הדוח 

סות שהפרמי
סיכון ביטכיב 

5 -ת סך של כ

סקי ביטוח ח
הפס לעומת 

כולל לפני מד 

ולל מפעילות
בפרט מדמי ה

עדכומ חיים, 
אריים) בגין 

ב שנרשם ח
הוצאות הנה
 ודמת בוצעה

 לעיל. 4.3עיף 

לפי סוגי פולי

פים לעניין נת

חיסכ מרכיב ת

סות שהונפקו
ה המגובה בח
וני ש"ח, למו

מפוליסות  ל
 -של כ בסך 

הכברווח  ידה
43 - של כ סך
של  מרווחל 

ת מהשקעות
ות אקטוארי

מי קצבה בעת

ות תלויות ת
 584 - בכ 201
רווה. 3% - כ

מיליוני ש"ח 
של כ רווחב ל

בעיקרו מגע 
שנעשו ה ותי

עקב הפרשה 
ההפר את לה

2004משנת  ו
שרדי הממשל

מ 2 -סתכם בכ

מיות בביטוח
מיליוני  1,77

ה .בהתאמה, 
  .9% -כ

013ף, בשנת 
עה (ללא מר
מיליוני ש"ח ב

ליסות שנפדו
סך שלונות ב
בשנת הוצעת 

נות בגין פולי
עה (ללא מרכ

לעומת 2013ת 

מעס הכולל ח
מיליוני ש"ח

והפסד 2012 ת

נוי ברווח הכו
י הניהול, וב
שואה בביטוח
דנים אקטוא

למרווח וואה
ות ושיווק ו
ף, בשנה הקו
יד כנזכר בסע

ט התוצאות ל

 פרטים נוספ

הכוללות סות

מיות מפוליס
טיחות תשואה

מילי 94 - בכ 
הכולל הרווח 

 כולל רווחל 
יריה"ח. ש וני

בסליסות אלו 
למול 2013ת 
בהכנסות דה

ני הערכות
רשה לתשלומ

   .עילל

מיות בפוליס
3כמו בשנת 

של  ירידה, 
מ 197 - של כ 

גידול, 2012ת 
נובע קודמת ה

אקטואריכות 
ע) וכן .א6ב.)

הגדיל אשריד 

שהונפקוסות 
זים של מש
ליסות אלו הס

הפרמ
78 -ל

2011
של כ

בנוס
השק
מ 352

הפול
פדיל

הממ

פדיונ
השק
בשנת

הרווח
143 

בשנת

השינ
בדמי
התש
ואומ
בהש
עמלו
בנוס
בעתי

פירוט .4.4

להלן

פוליס

הפרמ
ומבט
2013
2%. 

למול
מיליו
מפול
בשנת

ירידמ
עדכו

הפרל
ל 4.3

הפרמ
הסת
2012
 בסך

בשנת
שנהל

הערכ
37)5(

בעתי

פוליס
מכרז
מפול

1.2



  

חס לשנת 

 הסתכמו 
, 2012נת 

 ומגידול 
יוני ש"ח ל
 גידולה. 2

ת הנהלה 
עלייה  הל

 2013שנת 
, 2012נת 

 של בסך 
והשיווק  

   .מדנים

קעים לפי 
תקנותיו. 

 2013בר 
מיליוני  1

וים גידול 
ח נובעת 
 פדיונות 

1-12/20  
8.02%(  
8.58%(  
5.67%(  
6.24%(  

1-12/20  
7.92(  
9.10(  
5.57(  
6.78(  

 

גדל ביח 2013

ואילך,  2004
וני ש"ח בשנ
ירות חדשות

מיל 121 - בכ
2012 בשנת 

ווק והוצאות
ומנגד חלנים 

הסתכמו בש 
יוני ש"ח בשנ

הכוללברווח 
אות המכירה
ת, הנחות ואומ

שואה מושק
ות 1981-שמ"א

  מי ניהול.

בדצמב 31ם 
3,662 -  של כ

המהוו "חש י
הדוח שנתת ב

שקעה בניכוי

  :אה

1-12/201  011

10.80%  )%

9.97%  )%

12.39%  )%

11.55%  )%

1-12/201  011

10.80  )%

9.32  )0%

12.39  )7%

10.89  )8%

3 בשנת כולל

4נפקו משנת 
מיליו 752 -כ

מכימבעיקרו 
 אלו הסתכם 
מיליוני ש"ח
מכירה והשיו
נחות ואומדנ

, וקבוצתי רט
מילי 329 -כ ל
ב ירידה חלה 

מעלייה בהוצא
ת אקטואריות

ת תלויות ת
התש  (ביטוח)

חים בניכוי דמ

 תשואה ליו
השוואה לסך 

מיליוני 2,461 
בהתחייבויות
בגין חוזי הש

   ניהול.

תשוא תלויות

:(  

1-12/2013  12

9.70%  %

7.69%  %

11.80%  %

9.75%  %

  ):החדשה

1-12/201  12

9.70%  %

8.37%  %

11.80%  %

10.44%  %

  

הכ רווחה. 20
  .יננסי

תשואה שהונ
 ש"ח, למול 
פרמיה נובע ב

מפוליסות  ד
 35 -כשל ך 
וצאות המה ב

קטואריות, ה

  חיסכון 

פרטוח חיים 
של סך למול 

 2013 - ו 2012
רווח נובעת מ
דכוני הערכות

רים בפוליסות
תים פיננסים

וטחכות המב

סות תלויות
יליוני ש"ח בה

 -של כ עלייה
ב ההעליי. ות

ב ותקבולים 
בניכוי דמי  ת

ת בפוליסות ת

')י קרן( -1992

3

%  יהול

%  ניהול

%   ניהול

%  י ניהול
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לפוליסות 
הינם דמי 
ן השלכה 

פת הדוח 
וסך  2012
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ר בדבר ים
ברווחי תתפות
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  "ן להשקעה

 סי חוב סחירים
סי חוב שאינם ס
ואות ופיקדונות
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6ם סך של 

של כ סךב סים
בקופות גמל

ה בשנת. 9%
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כולל ורווח 
נובעת 2013ת 
מיליוני ש"ח 9

מ 18 - של כ
ב יםות אחר

רכוביטוח  פי
ח הכולל בתח

הכנוי ברווח 
  להלן. .4

מיליו
הניה
על ש
הפחת
מינוא
לעמי

וצאות תחומי

סקי הביטוח 
סקי ביטוח כל

עיקר 4.4.2

(באל

פרמ

רווח

הכנס
תשל
ביטו
עמל
אחר

הוצא

רווח

רווח

הכנה
בהש
מיליו
בשיע
נובע
בפרמ
בתח
מיליו
אחרי
סעיפ

הרווח
ליומי

2012
בשנת

98 -כ
בסך 
חבוי
ענפב

ברווח
השינ
4.2.4

תו 4.4.2

עס
עס

2.1



  

  סה"כ 

2,841,087 
2,535,931 
2,310,637 

267,979  
317,480  
44,327  

1-12/201  
634,78  
121,18  

3,77  

491,19  

63,53  
39,85  

126,37  

73,87  

 לעומתח 
, 2011נת 

וני ש"ח, 
ורווח "ח 

קיימת ם 
ד תחילת 
ת, לרבות 

") ואינו ה
ות אף הן 
 של שנת 
ההשקעה 
רו בשנים 

  ודות.

רט לעיל, 
דים מול 
ול שיטת 

בעיקר ת 
 הון בגין 

מנגד ו ,
י באומדן 
 שכיחות 
 הקבוצה 

  ח כללי:

   חבויות 

303,462  7

274,554  1

232,198  7

12,295  9

35,227  0

650  7

1-12/2012  11

695,101  80

136,461  82

  71

515,720  99

67,846  39

28,583  54

202,499  75

270,987  72

מיליוני ש"ח 7
ש"ח בש ליוני

   .קוחות

מילי 172 - כ
מיליוני ש" 27

ובהתא, רבות
שונות ממועד
 על ההוצאות

הצבירההלן: "
נזקפו 3%של 

ת רווחיותה 
צירוף רווחי ה
ם שהשתחרר
בחישוב העתו

רה כמפורצבי
סים העומד
ם בדבר ביטו

נובעת 2012ת 
ת שינוי בקרן
רור הצבירה
תוצאה משינוי
משך באומדן
פיים). בנוסף,

עילות בביטוח

 
  רכוש 
  ואחרים 

614,980  
569,319  
539,307  

15,788  
10,861  
25,102  

 

1-12/2013  2

775,357  1

134,650  1

-  -

567,679  0

69,476  6

34,440  3

184,465  9

172,464  7

775 -כשל  סך
מיל 635של  ך

הלק תיק היקף

 על סך של 
71 - של כסך 

2 .  

ל פני שנים ר
ש השנים הרא
דף ההכנסות
 תלויות (לה
שיעור ריאלי ש

את ף בעיקרו
ת הדיווח, בצ
שנות החיתום
שלא נכללת ב

קע שיטת הצ
גת על הנכ
חום. לפרטים

  קי התאגיד.

לעומת שנת 2
(לרבות קעות
בשחר רידה

ות בעיקר כת
שיפור המתמ

הכספ לדוחות

לפי תחומי פע

 רכב רכוש  

1,147,288  
996,957  
904,352  

67,432  
405  

)55,297(  

  ה

  :חובה רכב 

  מימון

ן חוזי ביטוח 

כישה 

 

בס הסתכמו 2
וסך 2012 שנת
בה מגידול עת

עמד 2013 ת
בס 2012שנת 

011"ח בשנת 

יעות נפרס על
לפיה בשלוש

"), כל עודחות
עיף תביעות
מהשקעות בש
חום זה משק
נים לפני שנת
תאמות בגין 

") ופעילות שת

תחום ועל רק
ואה המושג
רווחיות התח
וח תיאור עסק

2013ס בשנת 
הכנסות מהשק

י, מלמכירה)
יות הביטוחיו
זה, לאור הש

ל 37 ורה ביא

 17 - ב

ל הכולל רווח

 רכב חובה 
 טו

775,357  
695,101  
634,780  

 
172,464  
270,987  
73,872  

חובהטוח רכב 

 בענף פעילות

 נטו והכנסות מ

 
התחייבויות בגין

ווק והוצאות רכ

  לליות ואחרות

  

2013 בשנת ה
בש"ח ש ליוני

נובע העלייה 

ני מס בשנת
בשלפני מס ל 
מיליוני ש" 74

תשלום התבי
כרה ברווח, ל
השנים הפתוח
ת, נזקף לסע
סף, הכנסות מ
, הרווח בתח
מה שלוש שנ
ה שנה, וכן הת

שנים סגורות"

ות הארוך בת
 רבה לתשו
יטוחיות ולר

לדו 8.1.1.1ף 

כולל לפני מס
בהירידה ם: מ

 זמינים ל
ית בהתחייבו

בענף ז ארית
ים ראם נוספ

יות ברוטו והר

  ח)”לפי ש
כ פרמיות ברוט

01-12/2  
01-12/2  
01-12/2  

 ח (הפסד) כולל
01-12/2  
01-12/2  
01-12/2  

ם פעילות ביט

הפ תוצאות רי

  ח)”לפי ש
  יות ברוטו

חים מהשקעות, 

  סות מעמלות
לומים ושינוי בה

  טו
לות, הוצאות שי

  רות
אות הנהלה וכל

  ח לפני מס

כולל לפני מסח 

מפרמיה נסות
מיל 695 -כשל 
.12% - כ של ל

לפהכולל  ח
כולל רווחמת 

4 - בסך של כ

קצב תום זה, 
ה שמרנית לה
הטוח (להלן: "

ומי התביעות
ר כרווח. בנוס
רה. עקב כך,
תום שהסתיימ
ברו על אותה
דמות (להלן: "

ר זנב התביעו
ת חשיבות
חייבויות הב
ירה ראה סעי

דה ברווח הכ
םורמים הבאי
ם פיננסיים
פתחות חיובי
רכה האקטוא
יעות (לפרטים

פרמי

(באל

סה"

2013

2012

2011

רווח

2013

2012

2011

  

תחום 4.4.2

עיקר

(באל

פרמ

רווח

הכנס
תשל
ברוט
עמל
אחר

הוצא

רווח

רווח

ההכנ
ש סך

גידול

הרווח
לעומ
כולל

בתח
גישה
הביט
תשל
מוכר
לצבי
החית
שנצב
הקוד

לאור
קיימ
ההת
הצבי

היריד
מהגו
נכסי
התמ

ההער
התבי
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 לפני מס 
  לפני מס

1-12/20  
904,  
18,4  
49,0  

705,0  

221,0  
45,  
47,0(  

55,2(  

ח לעומת 
. 2011נת 

. 15% -כ 
 בפרמיה 

לעומת  ח
ולל לפני 
ת ברובה 
 כמו כן, 
ההפרשה 

 2013שנת 
 72% -כ 
 2013 שנת

 שלשייר 

1-12/  
771  
46  

100  

407  

198  
45  
43  

25  

ח לעומת 
, 2011נת 
 למול דול

 ומגידול 
 בפרמיות

הפסד הכולל 
ת הפסד כולל 

1-12/2  011

996,  352

23,  407

48,  053

722,  041

236,  045

40,  190

10,5(  )083

  )297

מיליוני ש"ח 1
ליוני ש"ח בש

 של בשיעור 
ומעלייה ם

ש"חמיליוני  6
כ והפסד 201

נובעתרווחיות 
מיות בתחום.
יות לרבות ה

יה בחסר) בש
שלו ובשייר 

בשובשייר  ו
ובברוטו  ות

1-12  /2011

84  1,505

4  6,726

9  0,759

46  7,291

21  8,360

3  5,708

2  3,858

4  5,752

מיליוני ש"ח 9
ש"ח בש ליוני
מגיד נובענה 
אחרים כוש

ב הגידולש"ח. 

ח (הפול) והה
י ש"ח לעומת

1-12/2  012

1,147,  957

36,  185

52,  886

726,  391

257,  847

48,  829

69,  )517

67,  405

1,147 - כשל  
מיל 904ך של 

 גדלה ,2012 
המבוטחים ב

67 - סך של כ
12 בשנתש"ח 

העלייה בר. 2
צאות החיתומ
ת האקטוארי

(ללא פרמי ום
ברוטו פרמיה
ברוטו פרמיה
מפרמי צאות

  : אחר

1-1  2/2012

9  43,873

  49,033

1  99,903

5  65,331

2  13,048

  36,396

  24,654

  46,088

918 - כשל  ך
מיל 772של  ך

הש בפרמיות
רכענפי ב"ח 

מיליוני ש 29 
  .יים

תאגיד הביטוח
מיליוני 18 -כ

  .2012שנת 

  ש

  :רכוש רכב 

013

288

689  מימון

798
ן חוזי 

429
כישה 

781

041

367

432

ךבס הסתכמו
וסך 2012שנת 

 שנת לעומת
הרכב כלי ר

הינו בס 2013 
מיליוני ש 0.4

2011ח בשנת 
משיפור בתוצ
כנו ההערכות

בתחוובשייר  
מפס תביעות 

מפ הוצאותו 
והוצ תביעות 

יטוח כלליי ב

2/2013

918,442

 56,414  ימון
102,841

ן חוזי 
501,591

כישה 
223,239

43,897 
34,402 

28,083 

בסך הסתכמו 
וסך 2012שנת 
בגידול ה. 201

מיליוני ש" 4
-של כ בסךם 

העסקי קוחות

 18 - ב

 בהפסדי הת
במסתכם  20

ליוני ש"ח בש

טוח רכב רכוש

 בענף לותפעי

 נטו והכנסות מ

 
התחייבויות בגין

יווק והוצאות רכ

  לליות אחרות
  מס

  לפני מס

ה 2013 בשנת
ש"ח בש ליוני
ל 2013 בשנת
במספר גידול

בשנת ני מס 
4 -של כ מס 

מיליוני ש"ח 5
מו המורווחת
עודכ חיתומי

 ברוטו רמיה
(לעומת יחס 

ס התביעות
(לעומת יחס 

201.(  

פעילות בענפי

נטו והכנסות מי

התחייבויות בגין

ווק והוצאות רכ

  ליות אחרות

  

 ,2013 בשנת
ליוני ש"ח בש

12שנת  למול
46 -של כ ך

חבויות אחרים
הלק במספר ל

ת חלק יחסי
013בשנת  שם

מיל 21 -של כ

ם פעילות ביט

הפ תוצאות רי

  ח)”לפי ש
  מיות ברוטו

חים מהשקעות, 

  סות מעמלות
לומים ושינוי בה

  וח ברוטו
לות, הוצאות שי

  רות
אות הנהלה וכל

ח (הפסד) לפני מ

ח (הפסד) כולל ל

ב ברוטו מיות
מיל 997 -של כ
ב ברוטומיה 
מגנובע  ול

  .וצעת

לפנהכולל  ח
לפניכולל  ח

55 -בסך של כ
ול בפרמיה ה
 השיפור הח

  מיה בחסר.

מפהתביעות 
67% - כ  על
), ויח2012ת 

( 98% - על כ
12 בשנת 106

רי תוצאות הפ

  ח)”לפי ש
  יות ברוטו

חים מהשקעות, 

  ת מעמלותסו
לומים ושינוי בה

  וח ברוטו
ות, הוצאות שי

  רות
אות הנהלה וכל

  ח לפני מס

 ח כולל לפני מס

ב ברוטו מיות
מיל 844 -של כ

ל 9% -כ של ל
סךב קודמת 

ח בענפי מיות
מגידולנובע  ף

נוטל
שנרש
בסך 

תחום 4.4.2

עיקר

(באל

פרמ

רווח

הכנ
תשל
ביט
עמל
אחר

הוצ

רווח

רווח

הפרמ
סך ש
הפרמ
הגידו
הממ

הרווח
הרווח
מס ב
מגיד
עקב
לפרמ

 יחס
עמד
בשנת
עמד
% -כ

עיקר 4.4.2

(באל

פרמ

רווח

הכנס
תשל
ביטו
עמל
אחר

הוצא

רווח

רווח

הפרמ
סך ש
גידול
שנה
בפרמ
ףבענ

2.3
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וני ש"ח, 
כולל  ווח

לפני מס  
ת סך של 

 הכולל ח
"ח, ש וני
 "ח.ש ני

בפרמיה  
חיתומיות 

 - מד על כ
התביעות 
 תביעות 

 - מד על כ
התביעות 
 תביעות 

 תחוםל ה
ף בעיקרו 
ת הדיווח, 
גין שנות 
לות שלא 

הכנסות ב

1-12  
3  

  
 

2  

  
  
  

  

 428 - ת כ
 14% -ל כ

יקף תיק 

 רווחמת 
בשנת "ח 

 50סך של 
של מנורה 
חל גידול 
 בפרמיה 

מיליו 28 - כ
ורו 2012שנת 
הכולל  רווח

י ש"ח לעומת
הרוו .ש"ח ני
מילי 12 -בכ
מיליונ 23 -כ ל

מגידול עיקר
 בתוצאות הח

עמ ,2013שנת 
), ויחס ה2012

(לעומת יחס 

עמ ,2013שנת 
), ויחס ה2012

לעומת יחס( 

בדומה( צבירה
חום זה משקף
ים לפני שנת
 התאמות בג
גורות") ופעיל

ב מירידה יקר

1  2/2011

 70,920

28,118

9,617 

 239,487

 82,112

30,513

52,692

48,076

ני ש"ח לעומת
של גידול, 20

 מגידול בהי

וני ש"ח, לעו
מיליוני ש" 48

בס 2012שנת 
טחי משנה ש
חה קודמת ו
, חל גידול

סך שלב כם
בשוני ש"ח לי

הר .2011שנת 
מיליונ 16 -בכ
מיליונ 5 -ל כ

ב 2013 בשנת
של ירידה, 20

בע תם נובע
משיפור מתון 

  .ך השנה

ש האחרים בש
2בשנת  ,51%
 89% - על כ

  ).2012ת 

ש האחרים בש
2בשנת  46% 

 99% - על כ
 2012.(  

הצ שיטת לפי
הרווח בתח ך

מה שלוש שני
ה שנה, וכן
לן: "שנים סג

בעי תנובע ם
  .התביעות

1-12/2012

427,580  
42,214  
9,941  

416,818  

114,418  
45,528  
64,792  

82,593  

מיליונ 486 -כ
011"ח בשנת 

בעיקר ובעת

מיליו 28 -כל 
8 -בסך של כ

מי שבוצע בש
מים עם מבט

לעומת שנה 
ומנגד, תחום

הסת 2013ת 
למי 46 -של כ

יוני ש"ח בש
ב 2013בשנת 

של עלייה, 20
בם ים הסתכ

012"ח בשנת ש

 רכוש אחרי
ומ מהשקעות

רעו במהלךאי

 בענפי הרכוש
 -רמיה של כ

עמד 2013ת 
בשנת ,87% -כ

 בענפי הרכוש
 -רמיה של כ

עמד 2013ת 
בשנת 98% -

ל ההכנסה ת
ולפיכך) לעיל 

ום שהסתיימ
ברו על אות

מות (להלהקוד

אחריםחבויות 
ה בהערכת ית

1-12/2013  
486,434  
50,440  
12,828  

231,609  

132,468  
56,408  
31,355  

28,368  

בהסתכמו  2
ש" נימיליו 37
נו בפרמיות 

סך שלתכם ב
 ורווח 2012 

שום חד פעמ
על שני הסכ 

 מהשקעות 
מיוחסות לת

 19 - ב

ני מס בשנת
שלפני מס ל 
מילי 26 -ל כ

ים הסתכם ב
012ח בשנת 

חבויות אחרי
ש מיליוני 35 

מענפי כולל
מ בהכנסות ה

זקי סופות שא

פרמיה ברוטו 
 תביעות מפר
ה ברוטו בשנת
ת ברוטו של כ

פרמיה בשייר 
ס תביעות מפ
ה בשייר בשנת

-של כבשייר  

כרתמו ,בתחום
 4.4.2.2 סעיף

ל שנת החיתו
השקעה שנצב
ררו בשנים ה

  עתודות. 

ענפי חב כולל
שלילי פתחות

  :וח בריאות

  ת מימון

ין חוזי ביטוח 

 רכישה 

  ת

013חה בשנת 
71 -של כ סך

העלייה .201

הסת 2013נת 
בשנת י ש"ח 

רישמ בעיקר ת
 במקבילמה 
בהכנסות ה

 ועמלות ה

לפהכולל  ח
כולל רווחמת 

 מס בסך של
פי רכוש אחרי

מיליוני ש" 1
מס בענפי ח 

 -מת סך של כ

הברווח  ייה
מעליי ,רווחת

יר), למרות נז

התביעות מפ
(לעומת יחס 

אות מפרמיה
אות מפרמיות

התביעות מפ
(לעומת יחס 

אות מפרמיה
מפרמיהאות 

ב החבויות פי
ס ראה, חובה 

רווחיותה של
וף רווחי הה
תום שהשתחר
ת בחישוב הע

הכברווח דה 
ומהתפ שקעות

ביטו  פעילות

  חו ברוטו
ת, נטו והכנסות

  ת

 בהתחייבות בגי
  רוטו

שיווק והוצאות 

וכלליות ואחרות

  מס

מיה שהורווח
וס 2012שנת 

12מול שנת 

בשנלפני מס 
מיליוני 83 -כ

תברווח נובע
חתימתוצאה מ
ירידה, חלה 

הלה וכלליות

הרווח
לעומ
לפני
בענפ

11 -כ
לפני
לעומ

עליה
המור
(בשי

 יחס
55%
והוצ
והוצ

 סיח
47%
והוצ
והוצ

בענפ
 רכב
את ר
בציר
החית
נכלל

היריד
מהש

תחום וצאות 

  ח)”באלפי ש
חרמיות שהורוו
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הודיעה  
ת החוב 
ב. ביום 

הודיעה  
ת החוב 

יום בב. 
 הותירה
ת החוב 

Aa  עם

ר הינה חברה
"). ה'ב סדרה

 אבנון, מנכ"ל

867אביב טל: 

רה ב' בתאריך
אש, בכל יום

הנאמנות, לא 
י והחברה לא
ות בקשר עם
אמן לסדרה ב
ם אגרות החו

  ')ב(סדרה 

מיד"מ (להלן: 

( יציב אופק 
יוליחודש 

דות דוח מידר
 של החברה 

(מס' אס 2
2010.( 

פק יציב (ע
דוחהתאם ל

 ).2014 ר

2011אוגוסט 
 אגרות החוב

Aa עם אופק

 2011קטובר 
 השארת הדי
רות החוב (סד

A עם אופק
 2012ביולי 

הכנסת אגרות
רשימת מעקב

 2012מבר 
הוצאת אגרות
מרשימת מעקב

 2012בר 
אגרותדירוג  

a3בדירוג של 
  

) בע"מ אשר1
לס הנאמן "

דן ברה הינם 

, תל א113קון 

 הנאמן לסדר
בתיאום מרא

ראות שטר ה
לפירעון מיידי
 שטר הנאמנו
בקשות מהנא
נות בקשר עם

 החוב אגרות

בע"מ מידרוג

Aa3   עם
מידרוג מח
לפרטים אוד
דיווח מיידי

2010ביולי 
0-01-541179

Aa3 באופ
בהמידרוג, 

ינואמחודש 

אב 8ביום 
מידרוג את 
a3ב') בדירוג 

אוקב 3ביום 
מידרוג על 
כנו של אגר

Aa3בדירוג 
ב 12ביום 

מדרוג על ה
(סדרה ב') ל

בספטמ 13
מדרוג על ה
(סדרה ב') מ

בדצמב 26
מידרוג את

') בב(סדרה 
 .באופק יצי

1975נאמנות (
נויות (להלן:
ה ב') של החב

יק, רח' הירק
herm.  

 החברה לבין 
ן לעיין בו, ב

ומדת בכל הו
 (סדרה ב') ל
ידתה בתנאי 

לו בלא התקב
ע פעולות שו

בחודש יולי 
 4או פרק 

דוח תאם ל

רות  את אג
הצבת אופק 

 על הורדת 
 שהנפיקה 

 8יום ב ב.
אגרות ירוג 

. אופק יציב
דירוג ג את 

A  עם אופק

על הכנסת 
 13ב. ביום 

צאת אגרות 
 26יום ב 

אגרות ירוג 
  .ופק יציב
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נו הרמטיק נ
עיסוק בנאמ
 החוב (סדרה

  .ף

: בית הרמטי
metic@herm

שר נחתם בין 
החברה וניתן

ח זה, היא עו
 אגרות חוב 
בדבר אי עמי
ידי. כמו כן, ל
ב') או לביצוע

  )"וג

ידי מידרוג ב
ח מדרוג רא

  ועד)

בהת מידרוג, 
.  

ירגה מידרוג 
עם ה Aa2ל 

דיעה מדרוג 
 (סדרה א')
ם אופק יציב

דיידרוג את 
עם א Aa3של 

מידרוג ותירה
Aa3דירוג של 

יעה מדרוג ע
רשימת מעקב
דרוג על הוצ
מת מעקב.
דיידרוג את 

עם או Aa3ל 

(סדרה ב') הי
קרית הינה ע
ב' על אגרות 
מנכ"ל משותף

ת עם הנאמן:
 metic.co.ilל:

הנאמנות אש
הרשום של ה

  ות.

ועד למועד ד
לה להעמדת
מן לסדרה ב' 
) לפירעון מיי
 חוב (סדרה ב

  ')אסדרה 

מידר"(להלן: 

(על  יציבק 
ם בדבר דוח
רה מאותו מו

יציב (על ידי
).2014 ינואר 

די 2008מבר 
א') בדירוג של

הוד 2010אי 
אגרות החוב

עם Aa3וג 
מי הותירה 2

א') בדירוג ש
הו 2011טובר 

(סדרה א') בד

הודי 2012לי 
(סדרה א') לר

הודיעה מ 20
 א') מרשי

מי הותירה 2
א') בדירוג של

אגרות החוב (
העיק מטרתה

אמן לסדרה ב
 עופר אורן, מ

טי ההתקשרות
דוא" 03-5271

לא של שטר 
י במשרדה ה
עבודה הרגילו

יעת החברה, 
המקימים עיל
לשהן מהנאמ
חוב (סדרה ב')
מחזיקי אגרות

  ת החוב

(ס החוב אגרות

בע"מ ( מידרוג

Aa2 עם אופ
. לפרטים2007

לתשקיף החבר

Aa3  באופק
מעקב מחודש

נובב 30יום ב
החוב (סדרה א

  שלילי. 

מאב 25יום ב
הדירוג של א
החברה לדירו

2011באוגוסט 
החוב (סדרה א

באוקט 3יום ב
אגרות החוב (

  .ציב

ביול 12ביום 
אגרות החוב 

012בספטמבר 
החוב (סדרה

2012מבר בדצ
החוב (סדרה א

  'ב סדרה

הנאמן לא
במניות ומ
מטעם הנא
ו/או מרב 

להלן פרט
1451פקס: 

נוסחו המל
מצוי 2010

בשעות הע

למיטב ידי
התנאים ה
הודעות כל
אגרות הח
אסיפות מ

  ב').

דירוג אגרות 

א

 החברה ם
  מדרגת

מ

 רוג
 מועד

  הנפקה

2
7
ל

3 נוכחי רוג
מ

 רוגים
 ספים
 מועד אז

 הנפקה
 ד

 תאריך
 דירוג
  וכחי

ב
ה
ש

ב
ה
ה
ב
ה
ב
א
יצ

ב
א
ב
ה
ב
ה

8.3

  

שם
המ

ירד
במ
הה

דיר

דיר
נוס
מא
הה
ועד
לת
הד
הנ



  

לול שלא 
ריך הדוח, 
ת להיות 
 שינויים 

טוח כללי 
מבטיחות 
וקדת על 
אות שוק 
שר מעבר 
 וממילא 
גין ניהול 
ה ופועלת 
 לאמור, 
ת ולעבות 

 קבוצה.

ת מוצרים 

 נות.

טווח הוך 

ית "הגיל 

תן מענה 

באמצעות 
 העבודה 
ות ביטוח 

 מכירות 
ה ובניהול 

ם חדשים, 

ים בתום 
  קוחות.

בי העתיד, ועל
קבוצה בתאר
בפועל עשויות
 היתר, בשל

טי בעסקי בי
 בפוליסות מ
ה, הקבוצה ש
וישיר, בתשוא
החדשה, אש
ם, פעילותה,
הכנסותיה בג
קבוצה פעלה
וצה. בהמשך
לויות נוספות

 ון.

ל לקוחות הק

במכירת קדות
   נוספים.

וליסות ופדיו

סכון ארויהח

לאוכלוסיי ים

החיים תוך מת
 . 

 משכנתא.

  ה:

ולקוחותיה ב
 של תהליכי
ניהול פוליסו

בוצה למינוף
תחום הפנסיה

יתוח מוצרים
  שי.

לטיפול בכספי
חובות של לק

יננו ודאי לגב
דע הקיים בק

צאות ב. התו
מידע זה, בין

  .התאגיד

ר מקבל ביטוי
) וכן2003ת 

לות האמורה
אופן מובהק ו
ה מבטחים ה
ם הפנסיוניים
הון, אלא מה
רו. בנוסף, הק
"ן של הקבו
, לפתח פעיל

שוק ההאות 

 

הוגנת עם קהל

התמקם תוך 
יסק וכיסויים

יקף ביטולי פו

רי הביטוח וה

צרים המיועדי

ה ביטוחחום 
י המבוטחים.

נלווים למ טוח

רות אלה הינה

וכני החברה ו
בחינה וייעול
 מתקדמות ל

של הקב ים
 הקבוצה בת

ס סוכנים, פי
 והגיל השליש

 מתן מענה ל
תי ומוסדר בח

ה, המידע אי
מבוסס על מי
תאריך הדוח.
משתמעות ממ

ה עסקי תיאור

 ההון. הדבר
הופקו עד שנ
למתן את הת
פחות לא בא
 קרן הפנסיה
חום המוצרים
ואות שוק ה
נכסים שנצבר
 כזרוע הנדל"
ת מתאימות,
מובהק בתשוא

   ארוך טווח 

  טוח חיים:

רכת יחסים ה

ת ביטוח חיי
ת ריון פוליסו

תוך צמצום הי

קבוצה במוצ

קבוצה במוצ

ים בתחחדש 
 בשוק ולצרכ

ביט ה במוצרי

י להשיג מטר

חסים עם סו
השירות, ב כי

מערכות מידע

אגפים השונ
וש ביתרונות

ים על ידי גיו
סכון הטהור י

תוך  ותלקוח
 וטיפול שיטת
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י עתיד, וככז
 פני עתיד מ
 שלה נכון לת
ערכות או מ

ת לדוח 8.16ף 

תשואות שוק
פוליסות שה

. על מנת לאה
ם תלויים, לפ

לרכישת 200
הקבוצה בתח
מובהק מתשו

והנ  הגמולים
טחים נדל"ן 
יים הזדמנויות
שרין ובאופן מ

חיים וחיסכון 

 

הקבוצה בביט

ת וניהול מער

ווחיות פעילות
רווח גבוה כגו

ת הקבוצה ת

 השוק של הק
TOP FINA.

 השוק של ה

ופתרונותם 
מות התחרות 

ה של הקבוצה

נוקטת כדי צה

ת ומערך היח
ה של תהליכ
קטיבית של מ

  פנסיה.

האנרגיה בין 
ום, תוך שימו

יטוח חייות ב
י הריסק, הח

ם לשימור הל
וח והחיסכון 

  ית

ידע צופה פנ
המידע הצופה
ה או כוונות 
תוצאות המו
ורטים בסעיף

 בעיקרה בת
ואה (לעניין 

תשוא טיחות
נוספים שאינ

04צה בשנת 
של פעילות ה
עים באופן מ
 מהיקף דמי 
 מנורה מבט
ניתן, ובהתקי
 תלויות במיש

חום ביטוח ח

  ביטוח חיים

טרטגיה של ה

שיפור השירות

שמירה על רו
בעלי שיעור ר

שימור לקוחו

הרחבת נתח 
ANCEומוצרי 

הרחבת נתח 
 השלישי".

מוצריפיתוח 
מתקדם למגמ

שימור מעמדה

שהקבוצ ילות

שיפור השירו
בקרה ומדידה
והטמעה אפק
חיים והסכמי

מקסום הסינ
חדשות בתחו

  נכסים.

הרחבת מכירו
בפרט בתחום

ביצוע מהלכי
תקופת הביטו

רטגיה עסק

 להלן הינו מ
ו או חלקו. ה
 של הקבוצה
מהותי מן הת
 הסיכון המפו

  כללי -

קבוצה תלויה
ם תלוי תשו

מבט גמל ופות
ים עסקיים נ
פעלה הקבוצ
 לסינרגיה ש
 אינם מושפע
תים הנגזרים
תוח פעילות
שאף, ככל הנ
יימות שאינן 

סטרטגיה בתח

ענף ב .9.1

האס

ש .1

ש .2
ב

ש .3

ה .4
ו

ה .5
ה

פ .6
מ

ש .7

הפעי

ש .1
ב
ו
ח

מ .2
ח
נ

ה .3
ב

ב .4
ת

עדים ואסטר

מידע המובא 
התממש, כולו
ולל הערכות
ונות באופן מ
יחולו בגורמי 

- אסטרטגיה 

רווחיות הק
וביטוח חיי

וקותשואה 
פיתוח עוגני
פההון. כך 
לחשיבותה
תוצאותיה,
נכסי העמית
להמשך פית
הקבוצה תש
פעילויות קי

אס 9.1.1

1.1

יע .9
המ
לה
וכו
שו
שי

9.1



  

שמירה על 

יל בשוק 
א מספק 

 החברה, 
 הפנסיה 
ה ומינוף 

 רובד - ם
 הרובד .ת
, בנכסים 

 - החברה 
 היעדים 

 ערך מתן 

 שיווק, ת
 תמהיל - 
, כוללת ת

 מול רות
 תומך וני

ת, בשירו 

 שירותים
 פתרונות 
 

 למיקסום
 לקרנות 

פנסיית  
  במסלול
 מבוטחים

תח השוק 
 הגדלתה, 
ועי, בעל 

היעילות  
 מצוינות 

ם קופות 

 

שוק תוך שב

ת גורם מובי
מחיות שהוא

זה אסטרטגי 
 שימור תיק
וחיות נאותה

עיקריים בדים
והחדשנות דה
השוק נתח, ה

עיקריים של ה
ם והבנקים.

, הנכסים על
  '.ווכד 

שירות, לוגיה
 כוללים זה ד

שיווקית יסה
ישיר ושיווק 
ארגו פנים ת
  '.ו

 מצויינותשל 

ה מתן רחבת
 מתן תוך ם

 .בקבוצה ים

לפעל החברה 
הקיימים ם

הסדרי שפעת
 ארוך טווח
מות לצירוף 

ה והגדלת נת
ווחיות ואף 
מיננטי, מקצו

 שיפורופות, 
ות הלקוחות,
קבוצה לתחו

בת התחרות 

להיות הינו ה
שירות והמו

 יעד במסגרת
, הפנסיה ת

מירה על רו

רב ארבעה על
הלמיד ורובד

הפנסיה תיק 
 

עלי עניין" הע
, הסוכניםם

ע תשואותת, 
 הלקוחות ספי

טכנול - אים
לרובד יחסים
יתפ של מעה
מכירה רמות
שירות, הפצה

וכד ואמינות 

ות, תרבות ש
  '.וכד

להר, היתר בין
מנהלים טוחי

הקי הסינרגיה

, תפהפנסיה ת
המעסיקים ב

  .קבוצה

הש והמשך 
פנסיוני סכון

נסיה אפשרו
  ות פנסיה.

ה הם: שמיר
שמירה על ר
 איכותי, דומ
קעות של הקו
 העומד לרשו
שיווק של הק

  

שכנתא לסביב

החברה שלח 
ט באיכות ה

ב חיות גבוהה.
בקרנו טחים

שים תוך שמ
   

ע מבוססת ה
ו התהליכים 

שווי, רווחיות
 .ההפצה רוצי

סוגי "בע שה
העובדי גוני

רמת שירו - 
כס בניהול ות

הבא היבטים
המתיי היעדים

והטמ בנייה, 
פלטפור תוח
הה לערוצי ם

 ייעול תומכות

למומחי יחס
ת ארגונית וכ

ב, החברה על
ובביט הסדר 
ה פוטנציאל ש

בקרנות יםטח
מקרב טרפים
ה של נוספים

הפנסיוני וץ
חיס מאפשרת

קרנות הפנ י
ם בעבר בקרנ

 הגמל בקבוצ
עילות, תוך ש
 כגוף מנהל 
צוינות בהשק
מגוון ואיכותי 
גי ויכולות ה
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ר ביטוח המש
 ה.

הטווח ארוך 
הטווח הבולט
חתירה לרווח

המבוט מעגל
קים חדשיעסמ

קבוצה.הרות 

החבר של ית
רובד, קוחות
ר של ליעדים

בער וחלקה ה

לחמיתייחס 
ארג, עסיקים

ד זה כוללים
אמינו, תחרים

לה מתייחס 
ה. ורגולציה 

,הלקוח צרכי
פית, חדשניים

המותאם רות
ת תפעוליות 

מתייחדשנות 
קרה, התייעלות

תפע, האמורים
 ניהול רותי
ומימוש לקוח

המבוט מעגל
המצט טחים

נ ולמוצרים ה

הייע לתחום
המהחקיקה  

בפני פותחת
היו מבוטחים

גים של ענף 
 תחומי הפע

חברה ה של
רוך טווח, מצ
 סל קופות מ
וחה הטכנולו
ליכי הבקרה.

התאמת מוצר
רווחיות גבוה

   פנסיהה

האסטרטגי ד
סכון ארוך ה
וחותיו, תוך ח

 להרחבת ל
פנייה למם, 

רגיה עם חבר

האסטרטגי ה
הלק רובד, סי
 תייחסמ נסי

בגבייה השוק 

הלקוחות מ 
המע, וטחים

ייחסים לרוב
המת פני על ף

התהליכים 
מוצרים, רות
ל העונה רים
ח מכירה יכי
שיר, הקצה ח

 מערכות, גיה

הלמידה והח 
תהליכי בק ר

ה היעדים גת
בשיר, סיוניים

הל לצורכי ים

 הרחבת גרת
מבוטציאל ה

שבניהולה סיה

ל הבנקים ת
 בשילובבה, 
פבלבד,  בתי

ים, אשר לא 

  הגמל 

דים האסטרטג
הקבוצה בכל

ה שמיצובור 
מה וניסיון אר
עולית, ניהול
רות, מינוף כו

תה והגברתל 

ה .5
ר

הענף  .9.1

היעד
החיס
ללקו
תפעל
הקיי
הסינ

המפה
פיננס
הפינ
 נתח

רובד
המבו
המת
מוסף

רובד
ומכיר
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תהלי
לקוח
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רובד
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1.2

1.3
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הקבוצה בפל

ע פתרון ביטו

יהיה בש 2014
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ר שיעור הרוו
 עימה, תוך נ
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בנו מטרה זו.
ידי ביטוי בהי
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  ש
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 הבאות היא

   

חום הרכוש
 הבאות היא

 

, יקצועית מ
תוך מינוף ה,

ם תמשיך הק
כוש וביטוחי ח
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יקוד של הקב
ביטוח הכללי,
 בעסקים גדו

שיפורך ותם 
ים העובדים
 תמשיך הקב

חשבות לוממ
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  טוח רכוש
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  טוח חבויות
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 של הקבוצה

   ה.

בויות האחרים
ול ביטוחי רכ

 טוח כללי
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ו בתחום הב
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ן גבוה, כדוגמ
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 השוק של ה
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 התוצאות ור

ם ביטוח כללי
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 השוק של 
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תחום הביטוח
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גיע מהגדלת 
תחום הטיפו
רחבת השימו

תחום 9.1.2
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ואסט
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  ריאות
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 מקצועיות

מע הרחבת
למ קיימים

סינר יצירת
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ה וחברות הבנ
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טוריון מביע
  .י הקבוצה

יו"ר

במרס 25, ביב

10. 

.1

.2

דירקה
להישג
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  מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  
  
  מאוחדים דוחות כספיים

  

  2013, בדצמבר 31ליום 
  

  

    



 
  

  
  
  
  
  
  
  

  מ"בע החזקות מבטחיםמנורה 
  

  2013, בדצמבר 31ליום מאוחדים  דוחות כספיים
  

  תוכן העניינים
  

  עמוד  
    

  2  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי רואה החשבון המבקרדוח 
    

  3  דוח רואה החשבון המבקר
    

  4-5  דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
    

  6   הפסד וארווח  מאוחדים עלדוחות 
    

  7  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
    
  8-10  על השינויים בהון  מאוחדים ותדוח

    
  11-14   על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

    
  15-227  מאוחדים באורים לדוחות הכספיים

    
  228-230  מידע אודות השקעות פיננסיות אחרות - נספח לדוחות הכספיים המאוחדים

    
  

- -  -  - - -  -  - -  
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 מ"בע מנורה מבטחים החזקותהחשבון המבקר לבעלי המניות של  הדוח רוא

  
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  
  בתקנות ניירות ערך) ג(ב 9בהתאם לסעיף 

  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  

 31ליום ) החברה -להלן (מ וחברות בנות "בע מנורה מבטחים החזקותביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום . סקה הבאהירכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפ. 2013 ,בדצמבר

ית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת בקרה פנימית אפקטיב
אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על . ל"לדוח התקופתי לתאריך הנ

  .ביקורתנו
  

של לשכת רואי חשבון בישראל  104לתקן ביקורת  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם
  ). 104תקן ביקורת  -  להלן( על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות , בקרות ברמת הארגון )1: רכיבים אלה הינם
מנורה  –בקרות על תהליכים שהינם מהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילוי של חברה מאוחדת ) 2 ;של מערכות מידע
  ). מבוקריםהבקרה הרכיבי   - להלן( מ ושל חברות מאוחדות מהותיות נוספות"מבטחים ביטוח בע

  
ה במטרה לזהות פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע-על. 104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות 
הערכת , זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. המהותיות

וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של , המבוקרים הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה
כללה גם ביצוע נהלים אחרים , לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו. אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך

על להבדיל מבקרה פנימית , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים. כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות
כמו . ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד, כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי

חוות , ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, כן
בורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו אנו ס. דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה

  .בהקשר המתואר לעיל
  

עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה , ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות
בקרות הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון ש, כמו כן. מוטעית

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

  . 2013, בדצמבר 31את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי ,לדעתנו
    

 ,בדצמבר 31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים את , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם
, 2014 ,במרס 25מיום , והדוח שלנו 2011 -ו 2012, 2013 ,בדצמבר 31שהסתיימו בימים ולכל אחת מהשנים  2012- ו 2013

בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי חשבון אחרים מאוחדים כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים 
  .התחייבויות תלויותהמאוחדים בדבר חשיפה ל הכספיים לדוחות 39 בבאור לאמור לב תשומת הפניית וכן
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר,תל אביב
 רואי חשבון  2014 ,במרס 25
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  דוח רואי החשבון המבקרים
  

  מ"בע מנורה מבטחים החזקותלבעלי המניות של 
  
  

והחברות הבנות מ "בעמנורה מבטחים החזקות של  הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפיםביקרנו את 
  ,הרווח הכולל, הפסד וארווח  לעואת הדוחות המאוחדים , 2012 -ו 2013 ,בדצמבר 31לימים , )חברהה -להלן (שלה 

דוחות כספיים . 2011 -ו 2012, 2013, בדצמבר 31ם מיבי ומהשנים שהסתיימתזרימי המזומנים לכל אחת והשינויים בהון 
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . וההנהלה של החברהאלה הינם באחריות הדירקטוריון 

  .ביקורתנו
  

הנכסים  אינם מהותיים לכללאשר נכסיה הכלולים באיחוד  מאוחדת חברהלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של 
 31בימים סתיימו שנים שהכל אחת מהלהכלולות באיחוד והכנסותיה , 2012 -ו 2013בדצמבר  31המאוחדים לימים 

יקרנו את הדוחות הכספיים של חברות לא ב, כןו .לכלל ההכנסות המאוחדות אינן מהותיות, 2011 -ו 2012, 2013, בדצמבר
 - ו 2013, בדצמבר 31ם מילי, בניכוי עודף הפסדים על השקעות ,אשר ההשקעה בהן, המוצגות על בסיס השווי המאזני

 ואשר חלקה של החברה ברווחי  ,בהתאמה ,ח"שאלפי  117,603 לסך שלח ו"אלפי ש 125,210לסך של הסתכמה  2012
שנים שהסתיימו כל אחת מהל ,ח"אלפי ש 13,298 -ו ח"אלפי ש 7,930 ,ח"אלפי ש 1,500 ל הסתכם לסך של"החברות הנ

ידי רואי חשבון אחרים הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על . בהתאמה, 2011 - ו 2012, 2013, בדצמבר 31בימים 
 ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות מבוססת על דוחות, שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו

  .רואי החשבון האחרים
  

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג . 1973-ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון

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

. ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה-המשמעותיים שנעשו על
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים שביקורתנו אנו סבורים 

  
ל משקפים "הנהמאוחדים הדוחות הכספיים  ,ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

ואת תוצאות  ,2012 - ו 2013 ,בדצמבר 31 לימים המאוחדמצב הכספי האת , באופן נאות מכל הבחינות המהותיות
, בדצמבר 31ם מיבי וים שהסתיימהשנמלכל אחת המאוחדים השינויים בהון ותזרימי המזומנים , הפעולות המאוחדות

על ידי המפקח על דרישות הגילוי שנקבעו ל ובהתאם )IFRS(לתקני דיווח כספי בינלאומיים בהתאם  2011 - ו 2012 ,2013
  .1981-א"התשמ ,)ביטוח(שירותים פיננסיים חוק הפיקוח על התאם לבהביטוח 

  
, )דוחות כספיים שנתיים(הוראות תקנות ניירות ערך ל ערוכים בהתאם ל"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן

  .חברות ביטוחתאגיד המאחד עד כמה שתקנות אלו חלות על  ,2010-ע"התש
  

  
המאוחדים ת הכספיים לדוחו )א(39ר הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאו, ל"הנ מבלי לסייג את חוות דעתנו

  . התחייבויות תלויותבדבר חשיפה ל
  

רכיבי בקרה פנימית על דיווח ביקורת של "של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם
כלל  2014, במרס 25והדוח שלנו מיום , 2013 ,בדצמבר 31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , "כספי

  . חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי
  
  
  
 

  
  קסירראת גבאי קוסט פורר     ,אביב-תל
  חשבוןרואי     2014, במרס 25
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  
  

  נכסים
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח"אלפי ש  באור

  1,172,375   1,153,540   5  נכסים בלתי מוחשיים 

  822   1,670   22  נכסי מסים נדחים

  1,054,497   1,192,005   6  הוצאות רכישה נדחות

  420,684   462,148   7  רכוש קבוע

  187,079   215,059   8  השקעות בחברות כלולות

  -    70,962   9  ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"נדל

  194,797   237,092   9  ן להשקעה אחר"נדל

  1,558,467   1,527,152   16,17  נכסי ביטוח משנה

  150,091   109,869   22  נכסי מסים שוטפים

  127,129   116,515   10  חייבים ויתרות חובה

  573,062   620,844   11  פרמיות לגבייה

  13,064,643   15,356,585   12  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

  13  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,311,740   4,377,476   נכסי חוב סחירים    

  10,181,867   10,450,130   נכסי חוב שאינם סחירים   

  265,877   241,168   מניות   

  578,522   707,951   אחרות   

  15,338,006   15,776,725   סך כל השקעות פיננסיות אחרות

  619,096   753,834   'א14  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  395,690   601,165   'ב14  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

  34,856,438   38,195,165   סך כל הנכסים

  13,772,582   16,278,352   12  סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  

  הון והתחייבויות
  
  

  בדצמבר 31ליום 
2013  2012  

  ח"אלפי ש  באור

  15  הון

  99,429   99,429   מניותהון 

  332,985   332,985   פרמיה על מניות

  250,332   225,491   קרנות הון

  1,934,112   2,266,968   יתרת עודפים

  2,616,858   2,924,873   סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

  10,001   9,755   זכויות שאינן מקנות שליטה

  2,626,859   2,934,628   סך כל ההון 

  התחייבויות

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי
  15,068,401   15,624,942   16,18-21  תשואה 

  13,720,390   16,180,607   17,19-21  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

  134,908   184,664   22  התחייבויות בגין מסים נדחים

  142,540   144,148   23  התחייבות בשל הטבות לעובדים

  8,016   5,069   22  התחייבויות בגין מסים שוטפים

  914   19,809   8  עודף הפסדים על השקעות בחברות כלולות

  1,348,325   1,497,451   24  זכאים ויתרות זכות

  1,806,085   1,603,847   25  התחייבויות פיננסיות 

  32,229,579   35,260,537   סך כל ההתחייבויות 

  34,856,438   38,195,165   סך כל ההון וההתחייבויות
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  
  
  
  
  
  

              2014, במרס 25
  שי קומפל   ארי קלמן   גדליה דורון   שור הדוחות הכספייםיתאריך א

  כספיםמנהל    מנהל כללי    ר הדירקטוריון"יו    
        )זמני(    
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  הפסד  וארווח מאוחדים על דוחות 
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

    
2013  2012  2011   

  ]למעט נתוני רווח נקי למניה[ח "אלפי ש  באור

  4,300,059   4,650,936   5,098,219   פרמיות שהורווחו ברוטו
  878,433   862,024   928,499   מבטחי משנהידי - פרמיות שהורווחו על

  3,421,626   3,788,912   4,169,720   26  פרמיות שהורווחו בשייר

  266,093   2,401,573   2,730,010   27  נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  584,214   618,409   794,990   28  הכנסות מדמי ניהול 

  206,099   207,888   217,310   29  הכנסות מעמלות
  1,728   1,182   1,850   30  הכנסות אחרות

  4,479,760   7,017,964   7,913,880   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  3,221,192   *) 5,589,582   5,732,270   השקעה ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
  )570,700(  )726,259(  )484,443(    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  2,650,492   4,863,323   5,247,827   31  השקעה בשייר  

  929,334   *)  1,019,940   1,117,309   32  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  *) 649,068   *)    635,051   721,396   33  וכלליותהוצאות הנהלה 

  30,292   41,932   26,429   5  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  143,905   127,440   131,026   35  הוצאות מימון

  4,403,091   6,687,686   7,243,987   סך כל ההוצאות

  15,765   23,745   6,171   8  חלק ברווחי חברות כלולות

  92,434   354,023   676,064   מסים על ההכנסהרווח לפני 

  *) 53,130     *)     78,283   243,381   22  מסים על ההכנסה 

  39,304   275,740   432,683   רווח נקי 

  :מיוחס ל
  38,820   274,090   430,925   בעלי המניות של החברה

  484   1,650   1,758   זכויות שאינן מקנות שליטה

  39,304   275,740   432,683   רווח נקי 

  רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של
  0.61   4.33   6.81   36  )ח"בש(החברה  

  
  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  1.כה.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  על הרווח הכוללמאוחדים דוחות 
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011    

  ח"אלפי ש

  *) 39,304     *) 275,740     432,683   רווח נקי

  :כולל אחר) הפסד(רווח 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח , כולל אחר) הפסד(פריטי רווח 
  הועברו או יועברו לרווח והפסד, הכולל

  9,528   )3,197(  )12,175(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים
  )198,664(  256,335   116,007   כזמינים למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים המסווגים
  7,935   )52,186(  )133,894(  כזמינים למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
  47,185   26,567   2,968   שהועבר לדוח רווח והפסד 

  )1,764(  2,430   )3,393(  נטו של חברות כלולות, כולל אחר) הפסד(חלק ברווח 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת , כולל אחר) הפסד(רווח כ פריטי "סה
  )135,780(  229,949   )30,487(  הועברו או יועברו לרווח והפסד, הרווח הכולל

  )44,288(  82,739   )5,351(  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת , נטו, כולל אחר) הפסד(כ פריטי רווח "סה
  )91,492(  147,210   )25,136(  או יועברו לרווח והפסדהועברו , הרווח הכולל

  כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד) הפסד(פריטי רווח 

  )*  )1,449(   )*  )8,445(   2,896   אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 

  )*    )445(   )*  )2,932(   965   )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

  )1,004(   )5,513(   1,931     כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד) הפסד(פריטי רווח 

  )92,496(   141,697     )23,205(   נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 

  )53,192(  417,437   409,478   כולל) הפסד(הכל רווח - סך

  :מיוחס ל
  )53,676(  415,787   407,720   בעלי המניות של החברה

  484   1,650   1,758   שליטהזכויות שאינן מקנות 
 409,478   417,437  )53,192(  

  
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  1.כה.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות  קרן הון בגין  קרן הון בגין 

  זכויות  הנובעות  נכסים  עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות   פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

  2,626,859   10,001   2,616,858   1,934,112   13,693   3,856   192,917   39,866   332,985   99,429   2013,  בינואר 1יתרה ליום 

  432,683   1,758   430,925   430,925   -    -    -    -    -    -    רווח נקי
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות

  )12,175(  -    )12,175(  -    -    )12,175(  -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  116,007   -    116,007   -    -    -    116,007   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  ממימוש שלרווחים והפסדים נטו 
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )133,894(  -    )133,894(  -    -    -    )133,894(  -    -    -   למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  2,968   -    2,968   -    -    -    2,968   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  2,896   -    2,896   2,896   -    -    -    -    -    -    מוגדרת

נטו של , חלק בהפסד כולל אחר
  )3,393(  -    )3,393(  -    )734(  )2,659(  -    -    -    -    חברות כלולות

  ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
המתייחסים לרכיבים של רווח  
  4,386   -    4,386   )965(  117   5,017   217   -    -    -     כולל אחר) הפסד(

  )23,205(  -    )23,205(  1,931   )617(  )9,817(  )14,702(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  409,478   1,758   407,720   432,856   )617(  )9,817(  )14,702(  -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  295   -    295   -    -    -    -    295   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  )102,004(  )2,004(  )100,000(  )100,000(  -    -    -    -    -    -    דיבידנד שחולק

  2,934,628   9,755   2,924,873   2,266,968   13,076   )5,961(  178,215   40,161   332,985   99,429   2013,  בדצמבר 31יתרה ליום 
  

    .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות  קרן הון בגין  קרן הון בגין 

  זכויות  הנובעות  נכסים  עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות   פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

  2,208,642   8,351   2,200,291   1,665,535   13,693   4,030   45,533   39,086   332,985   99,429   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  275,740   1,650   274,090   274,090   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  )3,197(  -    )3,197(  -    -    )3,197(  -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  256,335   -    256,335   -    -    -    256,335   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )52,186(  -    )52,186(  -    -    -    )52,186(  -    -    -   למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  26,567   -    26,567   -    -    -    26,567   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

הפסד אקטוארי בגין תוכניות 
  )8,445(  -    )8,445(  )* )8,445(   -    -    -    -    -    -    להטבה מוגדרת

נטו של , חלק ברווח כולל אחר
  2,430   -    2,430   -  -    2,430   -    -    -    -    חברות כלולות

  ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
המתייחסים לרכיבים של רווח  
  )79,807(  -    )79,807(  *) 2,932     -    593   )83,332(  -    -    -     כולל אחר) הפסד(

  141,697   -    141,697   )5,513(  -    )174(  147,384   -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  417,437   1,650   415,787   268,577   -    )174(  147,384   -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  780   -    780   -    -    -    -    780   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  2,626,859   10,001   2,616,858   1,934,112   13,693   3,856   192,917   39,866   332,985   99,429   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  1.כה.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
  מיוחס לבעלי מניות החברה

  התאמות  קרן הון בגין  קרן הון בגין 
  זכויות  הנובעות  נכסים  עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות   פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

  2,260,506   7,867   2,252,639   1,627,719   13,693   )572(  141,627   37,758   332,985   99,429   2011,  בינואר 1יתרה ליום 

  39,304   484   38,820   38,820   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  9,528   -    9,528   -    -    9,528   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )198,664(  -    )198,664(  -    -    -    )198,664(  -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  7,935   -    7,935   -    -    -    7,935   -    -    -   למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  47,185   -    47,185   -    -    -    47,185   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

הפסד אקטוארי בגין תוכניות 
  )1,449(  -    )1,449(  )* )1,449(   -    -    -    -    -    -    להטבה מוגדרת

נטו של , חלק בהפסד כולל אחר
  )1,764(  -    )1,764(  -    -    )1,764(  -    -    -    -    חברות כלולות

  ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
המתייחסים לרכיבים של רווח  
  44,733   -    44,733   *)   445     -    )3,162(  47,450   -    -    -     כולל אחר) הפסד(

  )92,496(  -    )92,496(  )1,004(  -    4,602   )96,094(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  )53,192(  484   )53,676(  37,816   -    4,602   )96,094(  -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  1,328   -    1,328   -    -    -    -    1,328   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  2,208,642   8,351   2,200,291   1,665,535   13,693   4,030   45,533   39,086   332,985   99,429   2011,  בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  1.כה.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מזומנים ה תזרימיעל מאוחדים  ותדוח
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש  נספח

  679,386   759,811   905,890   )א(  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )73,692(  )50,464(  )28,281(  השקעות בחברות כלולות

  )151,849(  )137,103(  )81,015(  השקעה ברכוש קבוע

  )128,201(  )131,715(  )156,630(  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

השקעות פיננסיות על ידי חברות ) רכישות(תמורה ממימוש 
  )124,373(  )16,153(  46,357   נטו, הקבוצה שאינן חברות ביטוח

  2,361   9,036   )13,417(  החזר הלוואות שניתנו לחברות כלולות

  3,049   1,113   2,128   דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות

  4,219   4,554   3,292   תמורה ממימוש רכוש קבוע

  -    )34,336(  -    )ד(  נטו, רכישת נכסים
  )30,475(  -    )1,136(  רכישת פעילויות 

  )498,961(  )355,068(  )228,702(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  301,048   -    71   קבלת התחייבויות פיננסיות 

  )152,078(  )224,039(  )229,164(  התחייבויות פיננסיותפירעון 

  -    -    )100,000(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

  -    -    )2,004(  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  148,970   )224,039(  )331,097(  מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  3,948   )2,827(  )5,878(  בגין יתרות מזומנים ושווי מזומניםהפרשי שער 

  333,343   177,877   340,213   עליה במזומנים ושווי מזומנים

  503,566   836,909   1,014,786   )ב(  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  836,909   1,014,786   1,354,999   )ג(  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מזומנים ה על תזרימימאוחדים  ותדוח

  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת   )א(

  *) 39,304   *) 275,740   432,683   רווח נקי 

  :התאמות לסעיפי רווח והפסד

  )15,765(  )23,745(  )6,171(  חלק החברה ברווחי חברות כלולות

  נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי) רווחים(הפסדים 
  689,859   )1,487,699( )1,563,215(  השקעה תלויי תשואה 

  :אחרותנטו מהשקעות פיננסיות ) רווחים(הפסדים 
  )526,844(  )267,556(  )273,290(  נכסי חוב סחירים

  )711,349(  )623,083(  )756,391(  נכסי חוב שאינם סחירים
  )2,756(  )11,106(  )57,565(  מניות
  83,149   )80,935(  )32,374(  אחרות

)1,119,620( )982,680(  )1,157,800( 

  122,824   112,911   115,254   הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות

  106   166   )139(  ממימוש רכוש קבוע) רווח(הפסד 

  -    -    858   ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"ירידה בשווי ההוגן של נדל

  )16,806(  )9,934(  )6,979(  ן להשקעה אחר"עליה בשווי ההוגן של נדל

  -    11,700   -    ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים

  :פחת והפחתות
  30,207   31,721   36,710   רכוש קבוע

  102,277   126,589   157,092   נכסים בלתי מוחשיים
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  1.כה.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מזומנים ה על תזרימימאוחדים  ותדוח

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  )המשך(תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת      )א(
  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  )117,932(  1,930,126   2,460,217   תלויי תשואה 
  ביטוח וחוזי השקעה שאינם שינוי בהתחייבויות בגין חוזי

  595,733   666,953   556,541   תלויי תשואה 

  3,179   1,177   1,788   עסקאות תשלום מבוסס מניות

  )34,169(  )186,957(  31,315   שינוי בנכסי ביטוח משנה

  )56,215(  )114,785(  )137,508(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

  *) 53,130   *) 78,283   243,381   מסים על ההכנסה 

  :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים
ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי "השקעות פיננסיות ונדל
  :השקעה תלויי תשואה

  -    -    )67,747(  ן להשקעה"רכישת נדל

  )796,857(  )705,945(  )1,284,258(  נטו של השקעות פיננסיות, רכישות

  : ן להשקעה"השקעות פיננסיות ונדל

  )20(  )48(  )33,856(  ן להשקעה"רכישת נדל

  2,625   1,436   -    ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל

  284,114   )147,772(  )79,239(  נטו של השקעות פיננסיות, )רכישות(תמורה ממימוש 

  )22,527(  )25,460(  )47,782(  פרמיות לגבייה

  )150,392(  138,632   9,268   חובהחייבים ויתרות 

  101,436   76,931   247,782   זכאים ויתרות זכות
  *)  10,838   *)  3,186   4,504   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
  )372,155(  )505,214(  )481,804(  מפעילות שוטפת 

  :השנה עבורמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 

  )92,999(  )101,346(  )88,364(  ריבית ששולמה

  1,054,140   1,113,363   1,052,651   ריבית שהתקבלה

  )165,405(  )194,879(  )244,220(  מסים ששולמו

  66,855   53,933   87,267   מסים שהתקבלו
  149,646   118,214   147,677   דיבידנד שהתקבל

 955,011   989,285   1,012,237  

  679,386   759,811   905,890   סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  1.כה.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מזומנים ה על תזרימימאוחדים  ותדוח
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  )ב(

  67,575   535,315   619,096   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  
  435,991   301,594   395,690   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  
  503,566   836,909   1,014,786   מזומנים לתחילת השנהיתרת מזומנים ושווי 

  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  )ג(
  535,315   619,096   753,834   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  
  301,594   395,690   601,165   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  836,909   1,014,786   1,354,999   השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

        )4באור (נטו , רכישת נכסים  )ד(

  -    32,477   -    נכסי מסים נדחים

  -    166   -    חייבים ויתרות חובה

  -    26,241   -    השקעות פיננסיות אחרות

  -    )2,721(  -    זכאים ויתרות זכות

  -    )21,827(  -    התחייבויות פיננסיות

  -    34,336   -    כ"סה

  פעילות שלא במזומן  )ה(
ן להשקעה אחר "ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה ונדל"רכישת נדל

  -    -    6,107   כנגד זכאים ויתרות זכות

  -    19,509   -    רכישת נכסים בלתי מוחשיים כנגד זכאים ויתרות זכות

  48,722   1,271   -    רכישת רכוש קבוע כנגד זכאים ויתרות זכות

  6,694   -    -    רכישת פעילות כנגד תמורה מותנית 

  

   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  יכלל   -: 1באור 
  
  כללי של הקבוצה ופעילותהתיאור   .א
  

הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר ) החברה - להלן (מ "מנורה מבטחים החזקות בע
דן אסטבלישמנט יבעלי מניותיה העיקריים של החברה הינם ני. יפו אביב- בבורסה לניירות ערך בתל

מר מנוח ה) שתי בנותיו(ות יורשהמוחזקים בנאמנות עבור ) תאגידים זרים(אסטבלישמנט ס מופל
החברה פועלת באמצעות חברות . ממניות החברה 61.86% - בכ )ביחד(ות מנחם גורביץ והמחזיק

פנסיה , ביטוח חיים(בשליטתה בכל ענפי הביטוח העיקריים ובכללם ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 
החברה באמצעות חברות בשליטתה בפעילות  עוסקתבנוסף . וביטוח כללי בריאות ביטוח, )וגמל

לחברה . ניהול תיקי השקעות וחיתום, בתחום שוק ההון והפיננסים ובכלל זה בניהול קרנות נאמנות
  .המלאה ל באמצעות חברה בשליטתה"ן בחו"גם השקעות בנדל

  
אביב  -תל ,115הינה אלנבי הרשמית  האשר נתאגדה בישראל וכתובת, החברה הינה תושבת ישראל

  .יפו
  

  שינויי מבנה בקבוצה  .ב
  

מנורה  - להלן ( מ"חילקה חברה מאוחדת מנורה מבטחים ביטוח בע, 2012, בפברואר 15ביום   .1
  .מ כדיבידנד בעין לחברה"את מלוא החזקותיה במנורה מבטחים פנסיה בע, )ביטוח

  
ממניות החברה לפיתוח  100%עסקה לרכישת  ביטוחמנורה השלימה , 2012, במרס 4ביום   .2

, עם השלמת הרכישה). הבנק -להלן ) (מ"לשעבר הבנק לפיתוח התעשייה בע(מ "התעשייה בע
  .להלן 4ראה ביאור , מנורה ביטוחמוזג הבנק לתוך 

  
שומרה חברה מניות חילקה מנורה ביטוח את מלוא החזקותיה ב, 2013, בינואר 31ביום   .3

, י שומרה ביטוח"בצירוף שטרי ההון שהונפקו לה ע, )ביטוח שומרה -להלן (מ "לביטוח בע
   .כדיבידנד בעין לחברה

      
מנורה מבטחים  אשר במסגרתו העבירה, הושלם הליך של שינוי מבני, 2013, בדצמבר 31יום ב    .4

) מבטחים גמל - להלן (מ "מ את מלוא החזקותיה במנורה מבטחים גמל בע"פיננסים בע
מבטחים גמל מוזגה לתוך מבטחים , )מבטחים פנסיה -להלן (מ "ה מבטחים פנסיה בעלמנור
ומבטחים  ,להיות החברה המנהלת של קופות הגמל שבניהול מבטחים גמלאשר הפכה , פנסיה
שונה שמה של מבטחים פנסיה למנורה , בהמשך למיזוג כאמור. ללא פירוק התחסלהגמל 

  .מ"מבטחים פנסיה וגמל בע
  

  הגדרות  .ג
  

  -בדוחות כספיים אלה 
      

  .מ"בע מנורה מבטחים החזקות -  החברה
      

חברות אשר לחברה שליטה בהן ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות -  חברות מאוחדות
  . החברה

      
אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברותושותפויות חברות  -  חברות כלולות

הכספיים המאוחדיםואשר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות , מאוחדות
  .על בסיס השווי המאזנישל החברה 

      
  .חברות כלולותו חברה מאוחדת בשליטה משותפת, חברות מאוחדות -  חברות מוחזקות

      
  .שלה המוחזקותוהחברות  החברה -  הקבוצה

      
  .IAS 24-בכהגדרתם  -  צדדים קשורים
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  )המשך( יכלל   -: 1באור 
  

  )המשך( הגדרות  .ג
      

ובעל  בעלי עניין
  שליטה

  
- 

  
  .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך 

      
  .המפקח על הביטוח -  המפקח

     
  .1981- א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  -  חוק הפיקוח

      
,)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -  תקנות ההון

  .על תיקונן, 1998-ח"התשנ
      

דרכי השקעת ההון והקרנות(, )ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  - תקנות דרכי השקעה
  .תיקונןעל , 2001-א"התשס, )של מבטח וניהול התחייבויותיו

     
כללי השקעה החלים( ,)קופות גמל(שירותים פיננסיים תקנות הפיקוח על  - השקעה כלליתקנות 

  .על תיקונן, 2012- ב"עהתש, )על גופים מוסדיים
     

תקנות פרטי דין 
   וחשבון

על, 1998-ח"התשנ, )פרטי דין וחשבון(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -
  .תיקונן

      
מצד אחר משמעותילוקח סיכון ביטוחי ) המבטח(חוזים לפיהם צד אחד  -  חוזי ביטוח

את בעל הפוליסה אםאו לשפות על ידי הסכמה לפצות , )בעל הפוליסה(
ישפיע באופן שלילי על בעל) מקרה הביטוח(אירוע עתידי לא ודאי מוגדר 

  .הפוליסה
     

הפקדות לקופות גמל מבטיחותלרבות , פוליסות שאינן מהוות חוזי ביטוח -  חוזי השקעה
  .תשואה

     
ובמגזר חסכון ארוך טווחחוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיים ו - חוזים תלויי תשואה

פוליסות(בהם ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק ההשקעות , בריאות
   .)משתתפות ברווחי השקעה

     
נכסים עבור חוזים 
  תלויי תשואה

  .מחוזים תלויי תשואהנכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות הסך כל  -

     
התחייבויות בגין 

  חוזי ביטוח
וחסכון ארוך עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיים -

  .ביטוח כלליו ביטוח בריאות, טווח
     

  .ביטוחבהתחייבויות בגין חוזי חלקם של מבטחי המשנה  -  נכסי ביטוח משנה
     

  .פרמיות לרבות דמים -  פרמיות 
      

  .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח -  הורווחושפרמיות 
    

  .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -  מדד
    

  .ב"דולר ארה -  דולר
  

  חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה   -: 2באור 
 

  המאוחדים בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  בסיס המדידה .1
  

נכסים פיננסיים , ן להשקעה"למעט נדל, ערוכים על בסיס העלותהמאוחדים הדוחות הכספיים 
 ,נכסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, זמינים למכירה

השקעות בחברות כלולות , נכסי מיסים נדחים, ונכסי ביטוח משנה התחייבויות ביטוחיות
  .לעובדים והתחייבויות בגין הטבותנכסים ו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( המאוחדים בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  .2
  

  ). IFRSתקני  - להלן (דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
התקנות , וק הפיקוחבחדרישות הגילוי כפי שנקבעו להדוחות הכספיים נערכו בהתאם , כמו כן

, )דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך ל וכן בהתאם, שהותקנו על פיו והוראות המפקח
  .עד כמה שתקנות אלו חלות על תאגיד המאחד חברות ביטוח, 2010-ע"התש
  

  תקופת המחזור התפעולי  .3
  

עולה בעיקרה על , הכוללת בעיקר מוסדות כספיים, תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה  
לעסקי סיעוד ומחלות ואשפוז , במיוחד בהתייחס לעסקי ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, שנה

  .ולעסקי ביטוח כללי בעלי זנב ארוך
  
  IFRSמדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני   .4
  

אם למעט , יניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגותהמד  
  .אחרת כתבנ

  
  מבנה הדיווח הנוכחי  .5
  

הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של חברות ביטוח , הדוחות על המצב הכספי  
המספקת מידע , הצגה זו. הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף, מאוחדות

  .והנחיות המפקח IAS 1 תואמת את הנחיות, מהימן ורלוונטי יותר
  

  הדוחות הכספייםהאומדנים וההנחות בעריכת , עיקרי השיקולים  .ב
  

  השיקולים
  

, שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה
  :המאוחדים שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים

 
  סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה  .1
  

ההנהלה . ביטוחי משמעותי מצד אחר חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון
 ואהאם ה, קבוצת מבוטחים בעלי זיקה משותפת עםמבוטח או חוזה עם לגבי כל  שוקלת

או לחילופין כחוזה , על מנת לסווגו כחוזה ביטוחבלקיחת סיכון ביטוחי משמעותי  ךכרו
  .השקעה

 
   סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות  .2

  
הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות  קבוצההנהלת ה
  :הבאות

  
 .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  •
  .השקעות המוחזקות לפדיון  •
 .הלוואות וחייבים  •
  .נכסים פיננסיים זמינים למכירה  •
  

  שליטה אפקטיבית  .3
  

חברה שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות מעריכה אם קיימת לה שליטה ב קבוצהה
על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים , בין היתר, ההצבעה

בעלי זכויות הצבעה אחרים ואופן פיזור של ההחזקות האחרות וכן דפוסי ההצבעה באסיפות 
  .בעלי המניות הקודמות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב

  
  )המשך(  השיקולים

  
  רכישת חברות בנות שאינן צירופי עסקים  .4

  
החברה מעריכה האם הרכישה מהווה צירוף עסקים , במועד רכישת חברות בנות ופעילויות

: ות המצביעות על רכישת עסקהערכה זו מתבססת על הנסיבות הבא. IFRS 3 -בהתאם ל
קיומם של שירותים נלווים בהיקף רחב הקשורים בתפעול , מספר רב של נכסים שנרכשו
  .הנכס ומורכבות ניהול הנכס

  
   אומדנים והנחות

  
, להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ת הקבוצהנדרשת הנהל, בעת הכנת הדוחות הכספיים

, הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים
השינויים . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. הכנסות והוצאות, התחייבויות

  .באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן
  

 דיווחבקשר לאי הודאות לתאריך ההמאוחדים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים 
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות  ,שחושבו על ידי הקבוצהואומדנים קריטיים 

  :המאוחדים בשנה העוקבתאת ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
  
  מוניטיןלרבות  פיננסייםנכסים לא ירידת ערך   .1
  

הקבוצה בוחנת בכל מועד דיווח אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על 
, בהתקיים סימנים לירידת ערך. כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא פיננסיים

רשמת ובמידת הצורך נ, נערכת בחינה באם הסכום בר ההשבה גבוה מערכו בספרים של הנכס
היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי .  הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה

שיעור היוון המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים 
קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על ניסיון העבר של נכס . המתייחסים לנכס

ועל מיטב הערכת הקבוצה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך  ,זה או נכסים דומים
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות , כמו כן. יתרת אורך חייו השימושיים של הנכס

הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים . אחת לשנה
כמו כן נדרשת . שאליה הוקצה המוניטיןים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנ

  . אמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלהההנהלה ל
  
  יםלא סחיר יםפיננסי יםשווי הוגן של מכשירקביעת   .2

  
מחושב לפי מודל המבוסס , הלוואות ופיקדונות, השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות

ורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת כאשר שיע ,על היוון תזרימי המזומנים
   .לגופים מוסדייםריבית  י מחירים ושעריציטוט

  
בהתבסס על הדוחות ) .N.A.V(השווי ההוגן של קרנות השקעה נקבע על פי ערך נכסי נקי 

השווי ההוגן של מניות לא סחירות נקבע על פי הערכת שווי של . הכספיים של הקרנות
  .ההוגן של אופציות ומכשירים מורכבים נקבע על פי ציטוטהשווי . מומחה

  
  ירידת ערך של השקעות פיננסיות  .3

  
כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 

סכום ההפסד נזקף  ,זמינים למכירהשסווגו כאו בגין נכסים פיננסיים , בעלותם המופחתת
   .להלן .1.יגסעיף ראה  .והפסדלדוח רווח 
  .ראייה אובייקטיבית כאמורבוחנת האם קיימת הקבוצה  דיווחבכל תאריך 

  
  ן להשקעה"נדל  .4

  
כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח  דיווחן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך ה"נדל

השווי ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות . רווח והפסד
שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים 

נקבע  ,אם ניתן. מזומנים אלהעתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי 
ן בעל אופי ומיקום דומים לזה "לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל אםהשווי ההוגן בהת

  . המוערך
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  )המשך(  ן להשקעה"נדל  .4
  

ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה להשתמש "במדידת השווי ההוגן של נדל
מחירי ההשכרה , בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה

הוצאות , הסתברות להשכרת שטחים פנויים, חידושי חוזים, שיעורי התפוסה, העתידיים
הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שתידרשנה איתנותם , תפעול הנכסים
  . ן"דלעל מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנ, לפיתוח עתידי

  
  קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות  .5

  
תוך שימוש בהנחות לגבי  ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה

 אם תחת .להלן) ה.1.נוספים כאמור בסעיף הותחלואה ומשתנים  תמותה, שיעורי ביטולים
יהיה צורך בהאצת ההפחתה או אף במחיקת שיתכן  ,תתקיים ברות ההשבההנחות אלו לא 

  .הוצאות הרכישה הנדחות
  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח  .6
  

ת ועל הנחות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארי
להלן לגבי ) 'ג)(5(37וביטוח בריאות ובבאור לגבי ביטוח חיים  להלן) 'ב)(5(37המפורטות בבאור 

  .ביטוח כללי
  

על כך  ותמבוססוניסיון העבר מ נגזרות בעיקרוההנחות השונות  ההערכות האקטואריות
 ,השתנות בגורמי הסיכון. שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד

מצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי כן שינוי הו, בחומרתםאו בשכיחות האירועים 
לגבי ניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי בביטוח  .על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח

   .להלן) 5)('ב)(5(37ובביטוח בריאות ראה באור חיים 
  

  תביעות משפטיות  .7
  

וכן בקשות לאישור  תובענות ייצוגיות, יעות משפטיותתלויות ועומדות תב הקבוצהכנגד 
 ההסתמכ, הקבוצהבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד . תובענות כייצוגיות

יועצים המשפטיים מתבססות ההערכות אלה של . על חוות דעת יועציה המשפטיים הקבוצה
המשפטי  ןהניסיוכן על ו, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, על מיטב שיפוטם המקצועי
עלולות , מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט. שנצבר בנושאים השונים

  .להלן )א(39בבאור ו 'יחבסעיף מידע נוסף ראה  .תוצאות להיות שונות מהערכות אלהה
  

/ תביעות משפטיות שטרם נטענו /חשופה הקבוצה לטענות , בנוסף לתביעות האמורות
. או אופן יישומם/או הוראת דין ו/בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו, בין היתר, וזאת, הוגשו

באמצעות פניות לקוחות , בין היתר, חשיפה זו מובאת לידיעת הקבוצה במספר דרכים
לקוחות של באמצעות תלונות , על פניות הציבור בקבוצהלגורמים בקבוצה ובמיוחד לממונה 

ובאמצעות תביעות שאינן ייצוגיות המוגשות לבתי , ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח
אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים , נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה. המשפט

תביעות / יכון הנובע מטענות בהערכת הס. כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות
, מסתמכת הקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה, שטרם הוגשו

אם וככל , המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה
ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות . שתוגש
עשויה , לאור השלב הראשוני בו מצוי בירור הטענה המשפטית, דבריםמטבע ה. לגופן

  . התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב בו טרם הוגשה התביעה
  

  סיום העסקהלאחר  לעובדיםהטבות   .8
  

העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות סיום התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר 
, בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון ךחישוב ההתחייבות כרו. הערכה אקטואריות

יתרת . שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים, שיעורי תשואה צפויים על נכסים
  .ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית אם יחולו שינויים באומדנים אלו
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  נכסי מסים נדחים  .9
  

, שטרם נוצלו, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים
של  אומדןנדרש . צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלםובמידה 

ההנהלה על מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים הנדחים 
  . עיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, להכיר בו וזאת בהתבסס על קיוםשניתן 

  
  ום מבוסס מניותקביעת השווי ההוגן של עסקאות תשל  .10

  
. השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות מודל תמחור אופציות

, אורך החיים הצפוי, תנודתיות צפויה, מחיר המימוש, הנחות המודל כוללות את מחיר המניה
  .להלן. ראה מידע נוסף בסעיף יז. סיכוןדיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת 

  
  ומטבע חוץמטבע הפעילות   .ג

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1

  
  .ח"ש םהינומטבע הפעילות של החברה מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים 

וא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת המטבע פעילות 
 ותלרבות חבר, נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, מטבע הפעילות. ה ואת עסקאותיההחבר
  .ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה, ותכלול

  
חברה זו מהווה , פעילות של החברהכאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע ה

פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים 
  :המאוחדים כדלקמן

  
מתורגמים לפי שער ) כולל מספרי השוואה( יווחדנכסים והתחייבויות בכל תאריך   )א

  .  הרלוונטידיווח התאריך של סגירה 
    

) כולל מספרי השוואה(תקופות המוצגות בדוח רווח והפסד להכנסות והוצאות   )ב
במקרים בהם חלו , אולם; תקופות המוצגותבמתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים 
הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין , תנודות משמעותיות בשערי החליפין

  .כפי שהיו במועד העסקאות עצמן
  
קרנות הון ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד , הון מניות  )ג

  .התהוותם
    

מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער ) הפסד(יתרת הרווח   )ד
במשך ) דיבידנד: כגון(נוספות מהותיות נטיות החליפין לאותו מועד ותנועות רלוו
  .לעיל) ג-ו) התקופה שתורגמו כאמור בסעיפים ב

  
בקרן , לסעיף נפרד בהוןכולל אחר ) הפסד(רווח ככל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים   )ה

  ."התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ"הון 
  

אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה , בקבוצה הלוואות בינחברתיות
, מטופלות כחלק מההשקעה, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לעין

, נזקפים לאותו סעיף בהון) בניכוי השפעת המס(כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו 
  .לעיל) בסעיף הכאמור 

  
  והתחייבויות במטבע חוץנכסים , עסקאות  .2

      

נרשמות עם ההכרה ) מטבע השונה ממטבע הפעילות(עסקאות הנקובות במטבע חוץ 
נכסים והתחייבויות , לראשונהלאחר ההכרה . בהן לפי שער החליפין במועד העסקה לראשונה

למטבע הפעילות לפי שער  דיווחכספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך 
למעט הפרשי שער בגין נכסים , הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד. החליפין במועד זה

   .הנזקפים לקרן הון עד למועד המימוש, פיננסיים זמינים למכירה שאינם מכשירי חוב
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  )המשך( מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ג
  
  פריטים כספיים צמודי מדד  .3

  
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי המדד 

הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה . בהתאם לתנאי ההסכם, דיווחבכל תאריך , הרלוונטי
  .כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  דוחות כספיים מאוחדים  .ד
    

חברות (הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
חשיפה או זכויות , כח השפעה על הישות המושקעתשליטה מתקיימת כאשר לחברה יש ). בנות

לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכח שלה כדי 
בחשבון השפעת  מובאתבבחינת שליטה  . נבע מהישות המושקעתלהשפיע על סכום התשואות שי

  .רק אם הן ממשיותזכויות הצבעה פוטנציאליות 
  

תשואה של זכויות ההבטחת ב בבחינת השליטה נלקחו גם בחשבון הסיכונים שנושאת הקבוצה
  . עמיתים בקופות גמל

  
המדיניות . זהים הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות 
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין . הכספיים של החברה

  . חברות הקבוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
  

, ליטה בגין חברת בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוסזכויות שאינן מקנות ש
הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של . לחברה האם, במישרין או בעקיפין

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות . החברה
  .שליטה

  
חברה בת ההחזקה במימוש בעת . מוכר כשינוי בהון, ברת בת ללא איבוד שליטהמימוש החזקה בח

  :החברה, איבוד שליטה תוך
  
 .במלואם ההתחייבויות של חברת הבתאת ו) לרבות מוניטין(גורעת את הנכסים  -
 .גורעת את יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה -
 .להון העצמיגורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו  -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה -
 .מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהיא שנותרה -
באותו אופן שהיה , כולל אחר) הפסד(את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח  מסווגת מחדש -

 .נדרש אם החברה הבת היתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים
   .שנוצר כרווח או הפסד כלשהומכירה בהפרש  -
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
  

IFRS 4  בה נקט לפני מועד המעבר הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית
לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי (שהוא מנפיק  לגבי חוזי ביטוח לתקינה הבינלאומית
להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר . וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש) מוחשיים קשורים

   :לחוזי ביטוח
    

  וחסכון ארוך טווח חיים ביטוח  .1
  

  .להלן .יטסעיף ראה  -בהכנסות הכרה   )א
  

  :ביטוח חיים חוזיהתחייבויות בגין   )ב
  

תקנות (מחושבות בהתאם להוראות המפקח חיים ביטוח  חוזיהתחייבויות בגין 
מחושבות  התחייבויותה. כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות, )וחוזרים

, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים
  . 'סכום הביטוח וכו

  
- המבוצעת על, נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית ביטוח חיים חוזיהתחייבויות בגין 

 )F.IL.AAרגינה חייקין ' גב(מנורה ביטוח על ביטוח חיים ב ההממונית ידי האקטואר
התנאים של  פי-עלחלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע 

  . החוזים הרלוונטיים
   

 צמודות למדד ביטוח חיים הצמודות למדד וההשקעות עסקיהתחייבויות בגין  )ג
נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם , אלה התחייבויותהמשמשות כיסוי ל

לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר  ,דיווחלאחרונה לפני תאריך ה
  . חצי שנתיתהינה הצמדה הלפוליסות שלפי תנאיהן 

  
  :לתשלום קצבה התחייבויותהנחיות המפקח בדבר   )ד

  
לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח  התחייבויותשפרסם המפקח בדבר חישוב  יםבחוזר
בתוחלת  עלייהת עקב קצב הנקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזא ,חיים

המאפשרות  ,חייםמעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח  כההחיים המצרי
  .קבלת קצבה והשלמתן באופן ראוי

  
בגין , ככל שנדרש, ביצעה מנורה ביטוח השלמה מיידית של ההתחייבות, בהתאם לכך

או בגין קבוצת  כאשר המבוטח הגיע לגיל פרישה, פוליסות לגביהן הקצבה בתשלום
מתבצעת השלמת , רווחיותבהן צפויה , לגבי פוליסות אחרות. פוליסות שאינה רווחית

ראה גם ביאור , לאורך חיי הפוליסה, תוך הקבלה להכנסות הצפויות, ההתחייבות
  .להלן) 6('ב)5(37
  

  :הוצאות רכישה נדחות  )ה
  

הנמכרות ) DAC-ה - להלן(פוליסות ביטוח חיים  בגיןהוצאות הרכישה הנדחות   ) 1(
כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות  1999 ,בינואר 1החל מיום 

מופחת בשיעורים  DAC -ה .הקשורות לרכישת פוליסות חדשות הנהלה וכלליות
 DAC -ה. שנה 15- מ יותראך לא , שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה

  . המתייחס לפוליסות שבוטלו נמחק במועד הביטול
  

, בדצמבר 31בגין פוליסות שהופקו עד ליום בביטוח חיים הוצאות רכישה נדחות 
" ניכוי הצילמר"על בסיס שיטת , הממונה יתאקטוארה ידי-עלמחושבות  1998

  . לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות
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  )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
    

 )המשך( וחסכון ארוך טווח ביטוח חיים .1
  
  )המשך( :הוצאות רכישה נדחות  )ה
  

  )המשך(  ) 1(
  

כוללות  בגין עסקי הפנסיה חוזים לניהול נכסיםבגין נדחות הוצאות רכישה 
 - ה. עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה בקשר עם יצירת זכויות חוזיות חדשות

DAC התקופה בשיעורים שנתיים שווים על פני פנסיה מופחת גין עסקי הב
המתייחס  ,בגין עסקי הפנסיה DAC - ה. המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול

  .נמחק במועד הביטול ,שבוטלו חוזי ניהול נכסיםל
  

מידי  תבודקמנורה ביטוח הממונה ב יתאקטוארה ,בהתאם להוראות המפקח  )2(
סיעוד ומחלות (ובריאות  בביטוח חיים  DAC-את ברות השבת ה תקופת דיווח

- בניכוי ה התחייבויות בגין חוזי ביטוחהבדיקה נערכת על מנת לוודא שה. )קשות
DAC  צפויות ושהפוליסות , מספיקה 1999בגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת

ואת ההתחייבויות  DAC-נה את הפחתת היליצור הכנסות עתידיות שתכס
  . הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות, הביטוחיות

  
, הוצאות תפעול, כוללות הנחות בגין ביטולים, ההנחות המשמשות לבדיקה זו

ידי -הנקבעות על, תמותה ותחלואה, דמי ניהול צפויים, תשואה מנכסים
פי בדיקות ניסיון העבר - מדי שנה עלבמנורה ביטוח  הממונה יתאקטוארה

  . ומחקרים רלוונטיים עדכניים
  

נערכת בדיקה על מנת לוודא , בגין עסקי פנסיה DAC -לעניין ברות השבת ה  )3(
 -שחוזי ניהול הנכסים צפויים ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה

DAC ת בגין אותם חוזיםואת הוצאות התפעול והעמלו.  
  

   :)Test Liability Adequacy( ביטוח חייםבדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי   )ו
 

מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה  תהממונה בודק יתהאקטואר
עמלות והוצאות בניכוי , תביעות בגין נדחות מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי

 בריביתהתזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון . פרמיות והכנסות מהשקעות
הבדיקה נעשית   .תחת הנחות סבירות, ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות

, פוליסות פרט בבדיקת. בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות
שהונפקו ) לרבות הכיסויים שלהן(או ביחד לפוליסות דיקה נעשית ברמת המוצר הב

ובמקרה של  ריסק יסודיותבתקופות שונות לפי סוגי השתתפות וכן בנפרד לפוליסות 
  .הבדיקה מתבצעת ברמת הקולקטיב הבודד, פוליסות קולקטיביות

  
, צאות תפעולהו, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ

במנורה  ממונהה יתתמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטואר, תשואה מנכסים
עבור . ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, מדי שנה על פי בדיקותביטוח 

 פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
  .ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה

  
  :תביעות תלויות  )ז

  
על  מנורה ביטוחבהתאם להערכת מומחי  מחושבות באופן פרטניתביעות תלויות 

על ולאור גורמי התפתחות צפויים  סכומי הביטוחו בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח
חלקם של מבטחי המשנה  .ממונהה יתשנקבעו על ידי האקטוארפי ניסיון העבר 

ההוצאות העקיפות ליישוב  .בתביעות התלויות מחושב על פי ההסכמים שנחתמו עימם
  .תביעות אלו חושבו על ידי האקטוארית הממונה

  
 אובדןההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח , הפרשות לתשלומי גמלאות

הפרשות לתביעות  וכן ,ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן, כושר עבודה
כללו במסגרת ונהממונה  יתידי האקטואר- חושבו על, )IBNR(שאירעו אך לא דווחו 

  .התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
  

 25

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
    

 )המשך( וחסכון ארוך טווח ביטוח חיים .1
  

  :חוזי השקעה  )ח
  

תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות 
פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא . להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

ביטוח וחוזי  נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי
  .השקעה

  
דמי הניהול הנגבים , חוזים אלה ההכנסות מהשקעות בשלבדוח רווח והפסד נזקפים 

חלקם  בשלוחוזי השקעה  התחייבויות בגין חוזי ביטוחשינוי בתשלומים ו, מהמבוטחים
  .עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות, של המבוטחים בהכנסות מהשקעות

    
  :השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתיהפרשה בגין   )ט

  
 נזקף לסעיף השינוי בהפרשה , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 

  . בדוח רווח והפסד פרמיות שהורווחו
  

  ביטוח כללי .2
  

  .להלן .טי סעיףראה  - בהכנסה הכרה   )א
    

, בין היתר, שייר כוללרוטו ובגין חוזי ביטוח ב שינוי בהתחייבויותתשלומים וסעיף   )ב
, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו

הכוללת הפרשה (ההפרשה לתביעות התלויות  עדכוןתלויות שאירעו בשנת הדוח וכן 
     .שנרשמה בשנים קודמות) לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות

    
  :חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות התחייבויות בגין  )ג
  

, בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ותוהתביעות התלויות הכלול עתודות הביטוח
הכלול בסעיף נכסי ביטוח , וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות

 עתודות חישוב ( )ביטוח(שירותים פיננסיים חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על , משנה
הנחיות המפקח , )תקנות חישוב העתודות - להלן (, 2013-ג"התשע, )כללי בביטוח

המיושמות בהתאם לשיקול , ושיטות אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות
  .הממונים דעתם של האקטוארים

  
 :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד

  
משקפת את דמי  )Unearned Premium Reserve(פרמיה שטרם הורווחה ל הפרשה  )1

   .דיווחהביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך ה
  

נרשמת במידה והפרמיה שטרם  )Premium Deficiency(הפרשה לפרמיה בחסר   )2
 אינה מכסה את העלויות הצפויות) רכישה הנדחותבניכוי הוצאות ה(הורווחה 
  . ביטוחבגין חוזי ה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
    

  )המשך( ביטוח כללי .2
  
  :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד

 )המשך(
 

 :המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן תביעות תלויות  )3
  

תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה   3.1
הוצאות עקיפות . להלן 3.2בסעיף  כאמורלמעט לגבי ענפים , אקטוארית

התחשיב האקטוארי . לפי הערכה אקטוארית תותביעות נכלל בליישו
 על ביטוח כללי הממונה יתידי האקטואר- בוצע על, מנורה ביטוחעבור 
 אברהם לוונגליק ר"ד אשתקד על ידי( ).F.IL.AA( נעמה חשמונאי' הגב

)F.IL.AA.((,  ובגין ההתחייבויות הביטוחיות)של ) למעט ענף רכב חובה
. שומרה ביטוחב נושא משרהשהינו  ידי מר ניר הרמתי-על ,שומרה ביטוח

ר "האקטוארי בענף רכב חובה בשומרה ביטוח מבוצע על  ידי ד התחשיב
  .אברהם לוונגליק

  
קבע  שבהן ,בשיירמהתביעות התלויות  2%מהווים הביטוח  בענפי  3.2

אקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות ה
בהתבסס על הערכה הידועות התביעות התלויות  נכללו , סטטיסטית

ת וחברמומחי  ,תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דיןפרטנית לכל 
ההערכות . שמטפלים בתביעותומומחים חיצוניים  תוביטוח המאוחדה

כוללות הפרשה מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול אשר טרם שולמו 
  .ככל שנדרש, IBNERוכן בתוספת  לתאריך הדוחות הכספיים

  
  :עודף הכנסות על הוצאות   3.3
  

ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה (עם זנב תביעות ארוך  לגבי עסקים
ארוך ועשוי להמשך , או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו/על קרות הנזק ו

וערבויות  יטיס וכלי שיכלי טי, חבויות ,רכב חובהכגון ענפי , )מספר שנים
מחושב עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר  ,חוק מכר

   ).או הצבירה העודף -להלן (
  

על  ,לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקחבהתאם , מחושבהעודף 
 בתוספת ,תביעותוהוצאות רכישה בסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי 
 לשנה 3% שלתשואה ריאלית שיעור  הכנסות מהשקעות המחושבות לפי

בניכוי חלקם של מבטחי , )ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות(
העודף המצטבר עד למועד   .ענפי הביטוח ושנת החיתוםלפי , המשנה

הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה שחרורו משנת תחילת הביטוח בניכוי 
ובניכוי התביעות התלויות כפי שחושבו  ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות

וחוזי השקעה  התחייבויות בגין חוזי ביטוחנכלל בסעיף , כמפורט לעיל
בדוח רווח  נזקף כהוצאה ,אם קיים, ןהגירעו .שאינם תלויי תשואה

  .והפסד
  

לעניין הנחיות לביטול שיטת העודף בענפים בהן קיימת הערכה 
 .להלן) 4('ג)5(37ראה באור , 2014, דצמברב 31החל מיום  אקטוארית
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה

  
  )המשך( ביטוח כללי  .2

  
  :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד

 )המשך(
 

 )המשך( :המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן תביעות תלויות  )3
  

נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות  ושרידים שיבובים  3.4
בענפים שאינם . ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות

סטטיסטיים נלקחים השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון הכלול 
  .בתיקי התביעה על בסיס פרטני

  
וזאת בהתחשב בכך , להערכת הקבוצה התביעות התלויות הינן נאותות  3.5

 וכוללותות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי שהתביעות התלוי
  .IBNR -הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל

  
  

הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים   )ה
הוצאות הרכישה  .שטרם הורווחו לפרמיות ותהמתייחס, פוליסות רכישתהמיוחסות ל

שנקבעו בתקנות , מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים
  . לפי הנמוך שבהם, לכל ענף בנפרד, השטרם הורווח מהפרמיהכאחוז , הפיקוח

  
מחברות , )הפול -להלן ( מ"בע") הפול("חובה עסקים המתקבלים מהמאגר לביטוח רכב   )ו

 דיווחיםנכללים לפי  ,וסוכנויות חיתום) משותףלרבות ביטוח (ביטוח אחרות 
בהתאם לשיעור  לוהכו, ןהענייבתוספת הפרשות לפי  דיווחהמתקבלים עד לתאריך ה

  .בהם תות הביטוח המאוחדוחברהשתתפות 
  

  בריאותביטוח   .3
  

  .להלן .טי סעיףראה  - הכרה בהכנסה   )א
  
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות  ) ב

  
תקנות (ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח 

ההתחייבויות מחושבות . כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות, )וחוזרים
, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים

  .'סכום הביטוח וכו
  

חוזי ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי משנה בהן נקבעות על בסיס ההתחייבויות בגין 
ר אברהם "ד(על ידי האקטואר הממונה במנורה ביטוח  המבוצעת, הערכה אקטוארית

למעט בענפי מחלות קשות , )שהינו נושא משרה במנורה ביטוח F.IL.AAלוונגליק 
הממונה  מתבצעת ההערכה האקטוארית על ידי האקטוארית בהם, וביטוח סיעודי

  .במנורה ביטוח על ביטוח חיים
  

פרמיה (בשייר בברוטו והפרשה בגין הפסד צפוי , ת במידת הצורךוכוללההתחייבויות 
על בסיס אומדן תזרים מזומנים בגין המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית , )בחסר

   .כיסויה
  

  :הוצאות רכישה נדחות  ) ג
  

עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה  הוצאות רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות
 בביטוח בריאות DAC -ה. פוליסות חדשות רכישתבקשר ל, והוצאות הנהלה וכלליות

ומופחת בשיעורים  2005מחושב על פוליסות שנמכרו החל משנת  )מחלות ואשפוז(
שנים ובביטוחי בריאות  6 -אך לא יותר מ, הפוליסה שנתיים שווים על פני תקופת

 DAC -בפוליסות שבוטלו ה. שנים 15 -לא יותר מ) וד ומחלות קשותסיע(ארוכי טווח 
  .נמחק במועד הביטול

  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
  

 28

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
  

  )המשך( בריאותביטוח   .3
  

  )המשך: (הוצאות רכישה נדחות  ) ג
  

הבדיקה נערכת על . DAC -מידי שנה בודק האקטואר הממונה את ברות ההשבה של ה
בגין הפוליסות שנמכרו  DAC -מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי הביטוח בניכוי ה

 DAC -ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה, ותמספיק
  .  ל והעמלות בגין אותן פוליסותהוצאות התפעו, ואת ההתחייבויות הביטוחיות

      
תשואה , הוצאות תפעול, ההנחות המשמשות לבדיקה זו כוללות הנחות בגין ביטולים

מידי שנה על פי  ממונהאקטואר הההנקבעות על ידי , תמותה ותחלואה, מנכסים
  .בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים

  
   :)Liability Adequacy Test( בריאותביטוח י בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוז  )ד

 
בודק מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה נדחות  ממונההאקטואר ה

עמלות והוצאות בניכוי , מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי בגין תביעות
 בריביתהתזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון . פרמיות והכנסות מהשקעות

הבדיקה נעשית   .תחת הנחות סבירות, ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות
 .בהתאם להנחיות המפקחברמת המוצר 

  
, הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ

הממונה במנורה  יתתמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטואר, תשואה מנכסים
עבור . ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, מדי שנה על פי בדיקותח ביטו

 פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
  .ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה

  
  תביעות תלויות  ) ה

  
הישירות והעקיפות ההוצאות , ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי

נכללו במסגרת , )IBNR(וכן ההפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו , הנובעות מהן
   .ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח

        
    :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי  )ו      

  
יף השינוי בהפרשה נזקף לסע, כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 

  .פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד
  
  מכשירים פיננסיים  .ו

  
  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  .1

  
נכסים . כסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיותנמכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים 

מניות , נכסי חוב בלתי סחירים, נכסי חוב סחירים(פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות 
מזומנים ושווי , אחריםחייבים , פרמיות לגביה: וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון) ואחרות
כגון הלוואות ואשראי , נסיותמכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פינ, כמו כן. מזומנים

  .שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים
  

ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים 
בשווי ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות  נמדדיםשאינם 
  .ם פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשךמכשירי, לאחר ההכרה הראשונית. לייחוס
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ו
  

  )המשך( מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  .1
  

  מזומנים ושווי מזומנים
  

שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן . מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי
ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנים להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר , קצר

  . חשופים לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואינם מוגבלים בשעבוד
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  

יועדו כזמינים אשר , נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך : הקבוצות שתילאחת מלמכירה או שאינם מסווגים 

נכסים פיננסיים זמינים למכירה , לאחר ההכרה הראשונית. הלוואות וחייבים או רווח והפסד
ריבית למעט בגין , רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן. שווי ההוגןנמדדים לפי ה

אשר נזקפים לרווח והפסד  ,ודיבידנד ממכשיר הוני הפרשי שער המתייחסים למכשירי חובו
כולל אחר ) הפסד(כרווח נזקפים  ,נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים לסעיף 

במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת . זמינים למכירה בגין נכסים פיננסייםלקרן הון 
  . נזקף לדוח רווח והפסד ,שהוכר בעברכולל אחר הרווח או ההפסד , ערך

  
  שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים ב

  
אם הוא מוחזק למסחר או אם , מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד

  . ה בעת ההכרה הראשונית בויועד ככז
  

  הלוואות וחייבים
  

בעלי תשלומים קבועים או הניתנים , שאינם נגזריםהלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים 
הלוואות וחייבים נמדדים לפי , לאחר ההכרה הראשונית. לקביעה שאינם סחירים בשוק פעיל

בעלויות עסקה ובניכוי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות 
  . הפרשות לירידת ערך

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .2

  
עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות  ,נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן

, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, לאחר ההכרה הראשונית. לרווח והפסד עם התהוותן
  .כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן  .3

  
 ךמשוער, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, י מדדערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות צמוד
  .בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ו
  

  ייעוד הנכסים הפיננסיים  .4
  

  :בלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמןיהקבוצה ק
  

הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות של חברת ביטוח מאוחדת נכסים   ) א
  ברווחי השקעות

  
הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא , נכסים אלומרבית 
מדובר : וזאת מהנימוקים הבאים, יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד, סחירים

אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן , והיםנפרדים ומז, בתיקים מנוהלים
משמעותי עיוות חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי 

כמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק , )MISMATCH(מדידה שונים 
לגבי  והמידע, נמדדים לפי שווי הוגן בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת

באופן פנימי על ) וועדת ההשקעות הרלוונטית(המכשירים הפיננסיים מדווח להנהלה 
  .בסיס שווי הוגן

  
הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות , החוב הלא סחירים יחלק ממכשיר

             תוך, סווגו כהלוואות וחייבים, 2009אשר נרכשו בשנת , ברווחי השקעות
  . כמתאפשר על פי הוראת שעה שפרסם המפקח, הריבית האפקטיבית שימוש בשיטת

  
ת יובשותפו ותתיקי ההשקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות כוללים השקע

יש לחברת הביטוח המאוחדת השפעה  ןאשר בה, ל"ן בחו"נדל יבנכס ותהמחזיק
ת וומוצגההוגן  ןלפי שוויית ונמדד אלה ותהשקע. IAS 28 -מהותית כהגדרתה ב

  .תופיננסי ותכהשקע
  

שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות של חברות ביטוח מאוחדות נכסים   ) ב
   )נוסטרו(משתתפות ברווחים 

  
שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים  ,נכסים שאינם סחירים  )1

 נגזרים
  

אגרות חוב , )צ"ח ח"אג(נכסי חוב שאינם סחירים הכוללים אגרות חוב מיועדות 
סווגו , פקדונות בבנקים והלוואות, תעודות מסחריות, בלתי סחירות אחרות
מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים  . כהלוואות וחייבים

  .למכירה
  

 ינם מהווים נגזריםאאו ש משובציםשאינם כוללים נגזרים  נכסים סחירים  )2
  

למעט , צת נכסים פיננסיים זמינים למכירהלקבונכסי חוב ומניות סחירים סווגו 
  .מלוות קצרי מועד ממשלתיות אשר יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד

  
 נגזרים ומכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם  )3

  
  .יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד, סחירים ושאינם סחירים, נכסים אלו

  
נכסים פיננסיים שהועברו אל חברת ביטוח מאוחדת מחברה מאוחדת שאינה   )4

  חברת ביטוח
  

אשר הועברו אל חברת ביטוח , לעיל) 2 -ו) 1נכסים פיננסיים כאמור בסעיפים 
מסווגים בחברת הביטוח , מאוחדת מחברה מאוחדת שאינה חברת ביטוח

סיווגם המקורי וזאת בהתאם ל, המאוחדת בקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד
   .להלן) כאמור בסעיף ג בחברה המעבירה

  
 שאינן חברות ביטוח בקבוצהמכשירים פיננסיים המוחזקים על ידי חברות   )ג
  

, חברות הבנות שאינן חברות ביטוחחברה והכל הנכסים הפיננסיים הסחירים של ה  
מחברת ביטוח למעט ניירות ערך שהועברו , יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד

בהתאם , מאוחדת לחברה ומסווגים בדוח המאוחד כמכשירים פיננסיים זמינים למכירה
  .לסיווגם המקורי בחברה המעבירה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ו

  
  התחייבויות פיננסיות  . 5       

  
  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .א    

  
ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן  אגרות חוב, כתבי התחייבות

לאחר ההכרה ). עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות 
הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש , הראשונית

ות בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחס
  . ישירות

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .ב  

  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מתייחסות לנגזרים 

  .להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם
  

  פיננסיותבגין ערבויות התחייבויות   .ג
  

ההתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך  
לאחר ההכרה . התחשבות גם בעלויות עסקה ישירות המיוחסות למתן הערבות

ההתחייבות נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה , הראשונית
שנדרש להכיר בו  והאומדן לסכום) בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת הערבות(

  .בהתאם להסכם הערבות IAS 37לתאריך הדיווח על פי 
  

  גריעת מכשירים פיננסיים  .6
  

  נכסים פיננסיים
  

 או; פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי נכס פיננסי נגרע כאשר
מעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או  קבוצההכאשר 

ללא , נוטלת על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד שלישי
יכונים וההטבות הקשורים לנכס או ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הס, כוב משמעותייע

שי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך באופן ממבידיה לא העבירה ולא הותירה 
 .העבירה את השליטה על הנכס

 
  התחייבויות פיננסיות

  
. בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

  ):הקבוצה(התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 
  
בסחורות או , בנכסים פיננסיים אחרים, פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן  •

 או, שירותים
  .משוחרר משפטית מההתחייבות  •
  

  .להלן 1.גראה סעיף י, לעניין ירידת ערך נכסים פיננסיים  .7  
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  רכוש קבוע  .ז

  
  הכרה ומדידה  .1

  
בניכוי פחת שנצבר , בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות 

  .והפסדים מירידת ערך
  
מהוונת כחלק , בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס המהווה חלק, תוכנה שנרכשה עלות

  .מעלות ציוד זה
  

ת שניתן עלויות אשראי וכן כל עלות נוספ, עלות נכס בהקמה כוללת את עלות החומרים
  .לפעול באופן שהתכוונה ההנהלהשיוכל כך לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב 

   
  עלויות עוקבות  .2

  
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי 
ה כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדיד

עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח . הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע. באופן מהימן
  .והפסד עם התהוותן

  
  פחת  .3

  
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל 

  . חלק מפריטי הרכוש הקבוע
  

  :ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת
    

4% - )למעט מרכיב הקרקע( בניינים
  החזויהלאורך תקופת השכירות  -  שיפורים במושכר

  15% -  כלי רכב
  33%-25% -  וציוד היקפימחשבים 

  15%-6% -  משרדי ריהוט וציוד
      

  
כשינוי אומדן חשבונאי שנה והשינויים מטופלים ב פעםאורך החיים השימושיים נבחן לפחות 

  .מהמועד שבו בוצע השינוי באופן של מכאן ולהבא
  

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 
נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד . שבו הנכס נגרע

המחושב כהפרש בין התמורה (הפסד מגריעת הנכס רווח או . הטבות כלכליות מהשימוש בנכס
נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע ) נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות הכספיים

  .הנכס
  

  שינוי ייעוד  .4    
  

כגון הפסקת , ייעודן להשקעה מתבצעת כאשר יש שינוי ב"העברת נכס מרכוש קבוע לנדל
  .כירות תפעולית עם צד שלישיהסכם ש או שימוש בנכס על ידי הבעלים

  
כגון התחלת , ייעודן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי ב"העברת נכס מנדל

  .שימוש בנכס על ידי הבעלים
  

  .ן להשקעה לרכוש קבוע הוא השווי ההוגן במועד המעבר"העלות של הנכס המועבר מנדל      
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  )המשך( יניות החשבונאיתעיקרי המד  -: 2באור 
  
  ן להשקעה"נדל  .ח

  
המוחזק על ידי הבעלים לצורך הפקת דמי ) מבנה או שניהם, קרקע(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

  .או שתיהן, שכירות או לשם עליית ערך
  

ן "בתקופות עוקבות הנדל. רכישה ישירותן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות "נדל
. בניכוי היטלים עתידיים, אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח, להשקעה נמדד לפי שווי הוגן

נזקפים לרווח או הפסד , ן להשקעה"רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל
  .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. במועד התהוותם

  
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על "יעת השווי ההוגן של הנדללצורך קב

ן והינם בעלי הידע "ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל
  .להלן' ב 9ראה באור  .הנדרשים ןוהניסיו

  
  חכירות  .ט

  
על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים 

  .IAS 17- פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על
  

  חכירה מימונית  .1
  

 לשימושהועברו לקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים , בחכירה מימונית
הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של . נכס החכורב

ולאחר מכן מופחת לאורך  הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים
  . הקצרה מבין השתיים, תקופת החיים השימושיים שלו או תקופת החכירה

  
  חכירה תפעולית  .2

  
 בשימושועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בהם לא מ, הסכמי חכירה

רווח והפסד  דוח תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ב. מסווגים כחכירה תפעולית, נכס החכורב
  .באופן שוטף על פני תקופת החכירה

  
  השקעות בחברות כלולות  .י

  
, ית והתפעולית שלהןחברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספ

 .  שליטההושגה בהן אך לא 
  

ההשקעה , לפי שיטת השווי המאזני. השווי המאזני פי שיטתעל  מטופלתההשקעה בחברות כלולות 
לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק דוח על המצב הכספי בחברות הכלולות מוצגת ב

   .של החברות הכלולות כולל אחר) הפסד(רווח לרבות , הקבוצה בנכסים נטו
  

ובוצעו בתיקי ההשקעות של פוליסות , השקעות בשותפויות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן
ראה גם סעיף (שוויין ההוגן טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו לפי , משתתפות ברווחי השקעות

  ).לעיל) א.4.ו
  

ומאותו מועד מטופלת ההשקעה  ,שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית
מודדת הקבוצה את , במועד איבוד ההשפעה המהותית. IAS 39 כנכס פיננסי בהתאם להוראות 
התמורה בתוספת וההפרש בין השווי ההוגן של ההשקעה הנותרת , ההשקעה שנותרה בשווי הוגן

קף לדוח נז, במועד המימוש שהתקבלה ממימוש חלק מההשקעה ובין הערך בספרים של ההשקעה
במועד זה מסווגת הקבוצה מחדש סכומים מצטברים שהוכרו קודם לכן ברווח , כמו כן. רווח והפסד
באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הכלולה היתה מממשת ישירות את הנכסים או , כולל אחר

  .ההתחייבויות הקשורים
  

רה החברה בחלקה הכי, בחברות כלולות בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלהן
  .הןבהפסדי החברות הכלולות עד גובה השקעתה ב

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
  .בדוחות הכספיים של הקבוצה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  צירופי עסקים ומוניטין   .אי

  
עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה . צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה

  . שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת
  

  .ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסדעלויות רכישה 
  

שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות , מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות
אם סכום . שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו

  .במועד הרכישהברווח שנוצר  חברה מכירהה, המוניטין שהתקבל הינו שלילי
  
  

   מוחשיים בלתינכסים   .בי
  

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד . רכישה ישירות

מוצגים על פי עלותם בניכוי הפחתה נכסים בלתי מוחשיים , לאחר ההכרה הראשונית. הרכישה
  . ת ערך שנצברוומצטברת ובניכוי הפסדים מיריד

  
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי 
וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך 

השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם  אורך החיים). להלן .4.גיראה גם סעיף (
אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה . הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה

, השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי, כאמור
ת גם ירידת ערך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים ובאותו מועד נבחנ

  .השימושים שלו
  

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים 
שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על 

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך . גביהם ירידת ערךכך שקיימת ל
  . חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה

  
   עלויות פיתוח תוכנה  .1
  

; הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח
ולקבוצה , צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח; התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית

הוצאה שהוונה כוללת  . כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה
הוצאות פיתוח . לשימושו המיועדוישירות להכנת הנכס  ושכר עבודה ישיר שניתן לייחס

  .אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן
  
  
  תוכנות  .2
  

תוכנות המהוות חלק . כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות הקבוצהנכסי 
מסווגות כרכוש , אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, אינטגרלי מחומרה

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת  תרישיונו, לעומת זאת. קבוע
  .םמסווגים כנכסים בלתי מוחשיי, לחומרה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  מוחשיים בלתינכסים   .בי

  
  עלויות עוקבות  .3
  

אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית וכרות כנכס בלתי מוחשי עלויות עוקבות מ
לרבות עלויות הקשורות , כל העלויות האחרות. העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו

  .נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן, פותחו באופן עצמישלמוניטין או מותגים 
  
  הפחתה  .4
  

השימושי של הנכסים הבלתי הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד על פני אומדן אורך החיים 
  .מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,פרט למוניטין, מוחשיים

  
  :אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן

  
עודף עלות המיוחס , שנים 5עודף עלות המיוחס לתיק ביטוח נרכש מופחת על פני   )א

שנים ועודף עלות  10-20מאוחדת מופחת על פני  לקשרי סוכנים של סוכנות ביטוח
  .שנים 6המיוחס לשם מסחרי מופחת על פני 

  
ה של מבטחים פנסיה והמיוחס לתיק לקוחות מופחת על שנוצר ברכישת עלות ףעוד  )ב

  .שנים 20פני 
  

עודפי עלות שנוצרו ברכישת זכויות ניהול קופות גמל והמיוחסים לתיקי לקוחות   )ג
 .)להלן 5ראה באור ( שנים 10עד  5תקופה של  מופחתים על פני

  
  .שנים 4-8בקו ישר על פני  ותמופחת  - תוכנות   )ד

  
האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת 

  .דיווח
  

  והפרשות לחובות מסופקים ירידת ערך  .גי
  

  :אם קיימת ירידת ערך כמפורט להלן דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך 
  

  השקעות פיננסיות  .1
  

  המוצגים בעלות מופחתתפיננסיים נכסים   .א
  

קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן לירידת ערך ראיה אובייקטיבית 
  . שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה

  
ערך לגבי נכסי חוב המסווגים להלוואות וחייבים ברמת הקבוצה בוחנת ראיות לירידת 

  .הנכס הבודד
  

הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים  כי צפויקיימת ראיה אובייקטיבית ו במידה
סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין , המוצגים בעלותם המופחתת

המהוונים , המזומנים העתידייםוהערך הנוכחי של אומדן תזרימי בספרים הנכס  יתרת
   .בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי

  
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את 

ביטול כאמור נזקף . השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד
  .רלרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכ
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( והפרשות לחובות מסופקים ירידת ערך  .גי

  
  )השקעות( השקעות פיננסיות  .1

  
  זמינים למכירהפיננסיים נכסים   .ב

  
כוללת , נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הונייםשל   לירידת ערךהראיה 

ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת 
הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת , שינויים בסביבה הטכנולוגית

תלויה , הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת. החברה שהנפיקה את המכשיר
מובאות בחשבון התנודתיות , במסגרת הבחינה, כאשר, דיווחבנסיבות בכל תאריך 

 20%בשיעור כולל של ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של ירידה בשווי ההוגן 
כאשר קיימת ראיה  .שנה העולה על תקופה לאורךירידת ערך הנמשכת או  ומעלה

. הפסדו רווחמסווג מחדש ל, רווח כולל אחרההפסד המצטבר שנזקף ל, לירידת ערך
ול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף לרווח ביט, בתקופות עוקבות

  .כולל אחר
  

 כוללות, נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חובראיות לירידת ערך של 
השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים שחד או יותר אאירוע 

ההפסד המצטבר שנזקף , לירידת ערךאשר קיימת ראיה כ. מהנכס לאחר מועד ההשקעה
הפחתות לפי , בניכוי תשלומי קרן(בין עלות הרכישה  הנמדד כהפרש, רווח כולל אחרל

מוכר , לבין השווי ההוגן) שיטת הריבית האפקטיבית והפסדים קודמים מירידת ערך
שיוחס בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך . כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד

מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן חוב למכשיר 
ביטול כאמור נזקף לרווח . לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך

  .והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
  
  ביטוח משנה  .2

    
 ןתואינן משחררות אחברות הביטוח המאוחדות ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי   .א

  .כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח ןייבויותיהמהתח
  

עלול לגרום , אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה, מבטח משנה
  .הפסדיםלחברות הביטוח המאוחדות 

  
ת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי ומבצעחברות הביטוח המאוחדות   .ב

   .ועל בסיס עומק החוב הערכות סיכון פרטניותמשנה שגבייתם מוטלת בספק על בסיס 
חברות ת ומתחשב הביטוחיות תבהתחייבויובקביעת חלקם של מבטחי המשנה , בנוסף

כאשר חלקם . בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה, בין היתר, הביטוח המאוחדות
חלקם של אותם מבטחי משנה , של מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי

המביאה בחשבון את כלל גורמי , ים מחושב בהתאם להמלצת האקטוארשבקשי
בין , בעת עריכת ההפרשותחברות הביטוח המאוחדות ת ומתחשב, כמו כן. הסיכון
 ןפירעוהתקשרויות בדרך של  סיום( CUT OFFבנכונות הצדדים להגיע להסכמי , היתר

  .במטרה לצמצם את החשיפה) סופי של החובות
  
  פרמיה לגבייה  .3

  
בהתאם לגיל החוב ובנוסף נקבעת  מחושבתה יבגין פרמיות לגבילחובות מסופקים  ההפרש

  . באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( והפרשות לחובות מסופקים ירידת ערך  .גי

  
  נכסים שאינם פיננסיים  .4

  
הוצאות רכישה  למעט(הקבוצה בוחנת אפשרות לירידת ערך של נכסים שאינם פיננסיים 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים  ,)ן להשקעה ונכסי מס נדחים"נדל, נדחות
 תיתרבמקרים בהם . השבה-תבר האינ בספרים ת הנכסיםשיתרבנסיבות המצביעים על כך 

מופחתים הנכסים לשווי , ההשבה שלהם-עולה על הסכום בר בספריםהנכסים הלא פיננסיים 
  .נטו ושווי שימוש, הגבוה מבין מחיר המכירהההשבה הוא -השווי בר. ההשבה שלהם-בר
  

בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס 
שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים בגין נכס . המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס

הפסדים מירידת . השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס-נקבע סכום בר
  .הוצאות הנהלה וכלליות ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף

  
  :להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים םהקריטריונים הייחודיי  

  
  טיןמוני  )א  

  
מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל , לצורך בחינת ירידת ערך

שצפויות להפיק תועלת מצירוף , אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה
  .העסקים

  
או לעיתים קרובות , בתום כל שנה, הקבוצה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך

  .נסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערךיותר אם אירועים או שינויים ב
  

ההשבה של יחידה מניבת - ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר
כאשר . שאליה מתייחס המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מזומנים 
) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(השבה של יחידה מניבת מזומנים - סכום בר

או קבוצה של יחידות מניבות ( של יחידה מניבת מזומנים בספריםמהיתרה נמוך 
  . המיוחס ראשית למוניטין מוכר הפסד מירידת ערך, שאליה הוקצה המוניטין) מזומנים

  
  חברות כלולות  )ב  

  
אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, הקבוצה קובעת

אם  דיווחריך הקבוצה קובעת בכל תא. בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות
במידה ויש צורך . קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה

בסכום ההפרש בין סכום בר ההשבה של ההשקעה , מוכר הפסד מירידת ערך, בכך
סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שווי . דוחות הכספייםבבחברה הכלולה לבין ערכה 
בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו שב והוגן ושווי שימוש המח

ההפסד מירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף חלק . ה החברה הכלולהיקשמפ
  .נטו, כלולותחברות  ברווחי

  
  מדידת שווי הוגן  .יד
  

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 
  .שתתפים בשוק במועד המדידהבעסקה רגילה בין מ

  
, מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות

  .בשוק הכדאי ביותר, או בהעדר שוק עיקרי
  

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת 
שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים  בהנחה, תמחור הנכס או ההתחייבות

  .שלהם
  

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות 
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש 

  .בנכס בשימוש המיטבי שלו
  

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שמתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים 
תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים הניתנים לצפייה ומיזעור , להשגה כדי למדוד שווי הוגן

  .השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( שווי הוגן מדידת  .יד
  

. השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח
. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה, בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל

ייחסות לשווי השוק הת, שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק
השווי של . היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות, הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו

מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי , הלוואות ופקדונות, אגרות חוב בלתי סחירות
  .'ז 13ראה באור , המזומנים

  
מחולקים , לשווי ההוגן שלהםשניתן גילוי כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או     

המשמעותית , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן
  :למדידת השווי ההוגן בכללותה

  
  זהים של נכסים והתחייבויותבשוק פעיל ) התאמותא לל(מחירים מצוטטים  -1רמה .  
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או  , 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  -2 רמה

  .בעקיפין
  טכניקות הערכה ללא שימוש (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  -3רמה

 ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה
  

  הון מניות  .טו
  

  .הוןלהנפקת מניות מוצגות כהפחתה מהישירות  עלויות המתייחסות
  

  הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   .טז
  

  הטבות לזמן קצר  .1
  

הינן הטבות אשר צפויות להיות  מסולקות במלואן תוך שנה הטבות לעובדים לזמן קצר 
כוללות בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס והן , מתום תקופת הדיווח השנתית

לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן מעסיק הבראה והפקדות , ימי חופשה, משכורות
מוכרת כאשר , התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים. השירותים

לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן 
  .על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום

  
  עסקההסיום הטבות לאחר   .2

  
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי . בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה

  ). נכסי תוכנית - להלן (הפקדות בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה 
  

  ת הפקדה מוגדרתיוכנות  
  

משלמת הקבוצה באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה  ,לחוק פיצויי פיטורין 14בהתאם לסעיף 
גם אם בקרן לא הצטברו , פטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספיםלה מחויבות מש

סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה 
נזקפות כהוצאה , הפקדה מוגדרת תוהקבוצה בתכני הפקדות. השוטפת ובתקופות קודמות

  .במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד לרווח והפסד
  
, לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין ,בנוסף

ההתחייבות בשל סיום . אשר לפיו זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או פרישתם
החישוב האקטוארי . העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה

וזאת על בסיס הערכה של עיתוי , דיות ושיעור עזיבת עובדיםמביא בחשבון עליות שכר עתי
לפי שיעורי , הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים. התשלום

אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת , הריבית של אגרות חוב ממשלתיות
  .לפיצויי הפרישה

  
הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 

נכסי התוכנית הינם נכסים המוחזקים ). נכסי התוכנית -להלן (בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 
נכסי התוכנית אינם זמינים . על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות

   .בוצה ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצהלשימוש נושי הק
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   .טז
  

  )המשך( העסקהסיום הטבות לאחר   .2
  

אינו מהווה נכסי תוכנית  חברת ביטוח מאוחדתמרכיב הפיצויים בפוליסות שהופקו על ידי 
  . ן חוזי הביטוחומקוזז מההתחייבויות בגי

  
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי 

  .של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית
  

  . לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות
  

  ארוךהטבות אחרות לעובדים לטווח   .3
  

שאינן מתייחסות , לעובדים לטווח ארוךאחרות נטו של הקבוצה בגין הטבות  ההתחייבות
היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין , לתכניות הטבה לאחר העסקה

סכום הטבות אלו מהוון לערכו . שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
התאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שיעור ההיוון נקבע ב. הנוכחי

  . שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן דומים לתנאי המחויבויות של הקבוצה
  
  עסקאות תשלומים מבוססי מניות  .יז
  

  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים  )1    
  

נמדדה  )מנורה ביטוחל "לשעבר מנכ(החברה ל "עלות תוכנית הקצאת מניות שהוענקו למנכ
  .לפי השווי ההוגן במועד ההענקה של המכשירים ההוניים שהוענקו

  
יחד עם גידול מקביל בהון על פני  כהוצאת שכר עלות תוכנית ההקצאה מוכרת ברווח והפסד

זכאי לגמול  החברה ל"ומסתיימת במועד שבו מנכ, התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים
ההוצאה המצטברת המוכרת בגין תוכנית ההקצאה בכל מועד ). תקופת ההבשלה -להלן (

משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב , דיווח עד למועד ההבשלה
  .  ביותר לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר

  
  עסקאות המסולקות במזומן  )2
  

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש 
מוכר כהוצאה על פני  השווי ההוגן. להלן 34פרטים נוספים בבאור ראה , במודל תמחור מקובל

ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח . תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות
  .כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד, לפי השווי ההוגן עד לסילוקה

  
  הפרשות  .יח
  

, משפטית או משתמעת, מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחיתIAS 37  -בהתאם להפרשה 
שימוש ידרש יוכאשר צפוי כי , הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  .חויבותהמאת לסלק במשאבים כלכליים על מנת 
  

) משפטית או משתמעת(הפרשה בגין תביעות משפטיות מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת 
יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים ו, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  . לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן
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  )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 
  

  הכרה בהכנסה  .יט
  

  :פרמיות  .1
  

לרבות פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין , בריאותבביטוח ו פרמיות בביטוח חיים  )א
  .חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן

עקב פיגורים  או באופן יזום , ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה
נוכה מבפוליסות ברווחים השתתפות המבוטחים . בכפוף להוראות כל דין, בתשלום

  .מהפרמיות
  

הפרמיות . פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים  )ב
ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים . לתקופת ביטוח של שנה ןבעיקר מתייחסות

  .נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו ברוטו, בפרמיה שטרם הורווחה בגינה
  

אך לא לפני תחילת תקופת הפרמיה  ןפירעובעת  ותבענף רכב חובה נרשמ פרמיות
  .הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיההביטוח 

  
פרמיות בענף דירות המבוטחות כבטוחה למשכנתא נרשמות כהכנסה בהגיע מועד 

  ).מדי חודש(גבייתן 
  
כהכנסות  ותנרשמ דיווחמפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך ה פרמיות
 כוללים חידושים, בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות, דוחות התפוקה החודשיים .מראש

  .אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע
  

, ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות
בכפוף להוראות כל דין ובניכוי , דמי הביטוח ןפירעוובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי 

  .על בסיס ההסכמים שבתוקף, השתתפות המבוטחים ברווחים
  
  :ניהולדמי   .2

  
  :תלויי תשואהוחוזי השקעה דמי ניהול בגין חוזי ביטוח   )א
  

דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת החיסכון של   
  .המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים

  
  :דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן  
  .קבועים בלבדדמי ניהול  - 2004, בינואר 1-פוליסות שנמכרות החל מ  
  .דמי ניהול קבועים ומשתנים - 2003, בדצמבר 31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום   

  
ונרשמים על בסיס  ןהחיסכודמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת   

  . צבירה
  

 - בינואר ועד ה 1 -מה(דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי   
חיוביים דמי ניהול משתנים  רקניתן לגבות . בניכוי דמי הניהול הקבועים) בדצמבר 31

  .ובניכוי סכומים שליליים שנצברו בשנים קודמות
  

במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה   
בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית . ככל שהיא חיובית, החודשית הריאלית

במצטבר  שנגבוי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים מוקטנים דמ
תשואה שלילית שלא בוצע בגינה הקטנה של דמי ניהול במהלך השנה . מתחילת השנה

  . תנוכה לצורך חישוב דמי הניהול המשתנים מתשואה חיובית בשנה העוקבת, השוטפת
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( הכרה בהכנסה  .יט
  
  :דמי ניהול  .2

  
  
  :קרנות נאמנות וניהול תיקים, קופות גמל, דמי ניהול מקרנות פנסיה  )ב

  
נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים וקופות גמל הכנסות מניהול קרנות פנסיה 

 השקעות וניהול תיקיקרנות נאמנות ניהול הכנסות מ .ועל בסיס התקבולים מהעמיתים
  .על בסיס יתרות הנכסים המנוהליםנזקפות 

  
ראה , 2013, בינואר 1קופות גמל החל מיום ביטוח חיים ובב נגביםלענין דמי הניהול אשר   

  .להלן' ב 28באור 
  

  :עמלות  .3
  

  .נזקפות בעת התהוותןמאוחדות הכנסות מעמלות בסוכנויות ביטוח 
  

בהתאם להסכמים עם , הזכאות לקבלתןהכנסות מעמלות ממבטחי משנה נזקפות במועד 
  .מבטחי המשנה

  
נזקפות לדוח רווח , הכפופות לביצוע בפועל של הנפקה, הכנסות מעמלות חיתום וניהול

, והפסד רק לאחר הנפקת ניירות הערך או במועד שהתגבשו התחייבויות המנפיקים והקונים
  .לפי המוקדם ובמקביל נזקפות ההוצאות הכרוכות בביצוען

  
  הכנסות מימון והוצאות מימון, נטו, מהשקעות) הפסדים(רווחים   .כ

  
נכסי בגין והפרשי הצמדה הכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית ומהשקעות נטו ) הפסדים(רווחים 

ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים נטו ) הפסדים(רווחים , הכנסות מדיבידנדים, חוב
שינויים בשווי ההוגן של נכסים , הפסד בגין ירידות ערך קבועותוהפסדים שהועברו לרווח ו למכירה

שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המוצגים  ,פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
) הפסדים(רווחים , הפסדים מירידות ערך קבועות בנכסי חוב שאינם סחירים ,כהתחייבויות פיננסיות

ן להשקעה והכנסות מדמי שכירות של "שינויים בשווי ההוגן של נדלובגין נכסי חוב  ממטבע חוץ
  . ן להשקעה"נדל

  
ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות ) הפסדים(רווחים 

  . המקורית או העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה
  

  .מדווחים בנטוהפיננסיות של ההשקעות רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן 
  

הכנסות מדיבידנדים . באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית, הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן
, באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות. מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלום

  .יוכר הדיבידנד כהכנסה ביום האקס
  

  . הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות
  

ות מימון כוללות הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין התחייבויות פיננסיות וריבית והפרשי הוצא
 . שער על פקדונות ויתרות מבטחי משנה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  .כא
  

הנכללות בסעיף תשלומים , הוצאות הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות
הנכללות בסעיף , להוצאות הקשורות ברכישה, ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

וכלליות אחרות הנכללות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות וליתרת הוצאות הנהלה , עמלות
המבוססים על הוצאות ישירות , הסיווג נערך בהתאם למודלים פנימיים של הקבוצה. בסעיף זה

  .שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו
  

  כנסההמסים על ה  .כב
      

ת לדוח ות מסים על הכנסה נזקפוהוצא. ת מסים שוטפים ונדחיםות מסים על הכנסה כוללוהוצא
  .אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להוןלמעט , רווח והפסד

  
  מסים שוטפים  .1      

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

וכן התאמות הנדרשות בקשר לחבות המס , עד לתאריך הדיווח, חקיקתם הושלמה למעשה
  .לתשלום בגין שנים קודמות

  
  נדחיםים מס  .2      

  
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין 

  .הסכומים המובאים בחשבון לצרכי מס
  

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או 
למעשה עד  בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה, ההתחייבות תסולק

  .לתאריך הדיווח
  

. נבחנים נכסי מסים נדחים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, בכל תאריך דיווח
הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה 

  .מוכר נכס מס נדחה, שניצולם צפוי
  

חלים במקרה של מימוש  בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד , ההשקעות בחברות מוחזקות

  . הנראה לעין
  

מסים נדחים מחושבים במקרים בהם חלוקת דיבידנד לחברה על ידי חברות מוחזקות כרוכה 
דיבידנד או במקרים בהם מדיניות החברה הינה שלא ליזום חלוקת , בחבות מס נוספת

  .בחברות מאוחדות טרם מימושן
  

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 
  .שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה יישות החייבת במס

  
  רווח למניה  .כג
  

המניות במספר  חברהרווח למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלי המניות של ה
חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב . הקיים בפועל במהלך התקופההמשוקלל הרגילות 

  .החברה המוחזקות על ידילפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות 
  
  עלויות אשראי   .כד
  

נכס כשיר הינו . ם כשיריםהקמה או ייצור נכסי, הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות ברכישה
נכס אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל רכוש 

, היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו. קבוע ותוכנות מחשב
הותית כל ומסתיים כאשר הושלמו מ, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונצברו עלויות אשראי
   .הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  שינוי במדיניות החשבונאית  .כה
  

    1.  IAS 19 )הטבות עובד -) המתוקן  
  

. 2013, בינואר 1-שנדרש ליישמו החל מ) מתוקן( IAS 19את  IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
  :עיקרי התיקונים שנכללו בתקן והינם רלוונטיים לקבוצה הם

  
 יוכרו במסגרת רווח כולל , רווחים והפסדים אקטואריים בגין הטבות לאחר סיום העסקה

 .אחר עם היווצרותם ולא ייזקפו לרווח או הפסד לעולם
 הפסד בהתבסס  על שיעור היוון שמשמש למדידת  תשואת נכסי התוכנית תוכר ברווח או

 .ללא קשר לתוצאה בפועל של תיק ההשקעות, ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  האבחנה בין הטבות עובד לזמן קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד

 .הסילוק הצפוי ולא על המועד שבו קמה זכאות העובד להטבות
  

שינתה הקבוצה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה לראשונה את  2013, בינואר 1- החל מ  
19 IAS 8- השינויים נעשו בדרך של יישום למפרע בהתאם ל. המתוקן IAS מדיניות חשבונאית ,

מידע כספי של התקופות  ולפיכך מוצג מחדש, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
  .הקודמות

  
המתוקן  IAS 19מהיישום לראשונה של  כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהלן   

  :המאוחדים על הדוחות הכספיים
  

  .לא היתה השפעה - בדוחות מאוחדים על המצב הכספי  
  

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  כפי שדווח
   בעבר

 IAS 19 השפעת 
    המתוקן

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  )למניהלמעט רווח נקי (ח "שאלפי    
             

             :הפסד וארווח מאוחדים על בדוחות 
             

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  5,589,582   )1,206(    5,590,788    ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  1,019,940   )3,185(    1,023,125    אחרות

  635,051   )4,054(    639,105    הוצאות הנהלה וכלליות
  78,283   2,932    75,351    מסים על ההכנסה

  275,740   5,513    270,227    רווח נקי
  4.33   0.09    4.24    )ח"בש(רווח נקי למניה 

             
             :בדוחות מאוחדים על הרווח הכולל

             
הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 

  )8,445(   )8,445(    -    מוגדרת
  )2,932(   )2,932(    -    הטבת מס

  141,697   )5,513(    147,210    נטו, רווח כולל אחר
  417,437   -    417,437    רווח כולל
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( שינוי במדיניות החשבונאית  .כה
  

    1.  IAS 19 )המשך(  הטבות עובד -) המתוקן(  
  
  

  2011, בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה 

   
  כפי שדווח
   בעבר

 IAS 19 השפעת 
    המתוקן

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  )למעט רווח נקי למניה(ח "שאלפי    
             

             :הפסד וארווח מאוחדים על בדוחות 
             

  649,068   )1,449(    650,517    הוצאות הנהלה וכלליות
  53,130   445    52,685    מסים על ההכנסה

  39,304   1,004    38,300    רווח נקי
  0.61   0.01    0.60    )ח"בש(רווח נקי למניה 

             
             :בדוחות מאוחדים על הרווח הכולל

             
הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 

  )1,449(   )1,449(    -    מוגדרת
  )445(   )445(    -    הטבת מס

  )92,496(   )1,004(    )91,492(    נטו, כולל אחר הפסד
  )53,192(   -    )53,192(    כולל הפסד

  
  בדבר הצגת פריטי רווח כולל אחר, הצגת דוחות כספיים - IAS 1 -תיקון ל   .2    

  
כך שפריטי רווח , התיקון שינה את אופן ההצגה של פריטי רווח כולל אחר בדוחות הכספיים

מוצגים , יועברו לרווח והפסד, במסגרת הרווח הכולללאחר ההכרה לראשונה , כולל אחר אשר
  .בנפרד מפריטי רווח כולל אחר שלעולם לא יועברו לרווח והפסד

  
  3.  IFRS 13 - מדידת שווי הוגן  

  
כללה החברה את הגילויים הנדרשים המתייחסים לשווי ההוגן של , IFRS 13כתוצאה מיישום 

  .נכסים והתחייבויות
  
   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כו

    
 בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות ,הצגה: מכשירים פיננסיים - IAS 32 -ל תיקונים  .1

 פיננסיות
  

בנושא קיזוז נכסים פיננסיים ) IAS 32 -התיקונים ל -להלן ( IAS 32-פרסם תיקונים ל IASB-ה
קיימת "את משמעות המונח , בין היתר, מבהירים IAS 32 -התיקונים ל. והתחייבויות פיננסיות

 IAS 32 -התיקונים ל). הזכות לקזז - להלן " (באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז
כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך , בין היתר, קובעים

או חדלות פירעון של אחד  העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל
קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן  IAS 32 -התיקונים ל, כמו כן. הצדדים
או , אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, מיידי

  .שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה
  

 המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים תמהדוחו החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל
  . אימוץ מוקדם אפשרי .2014 ,בינואר 1 ביום

  
   .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IAS 32-ל יקוניםלת ,החברה להערכת
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כו
  

2.  9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  
מכשירים  - IFRS 9 של) phase 1(פרסם את החלק הראשון בשלב הראשון  IASB-ה .א

 IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39החלפת  כחלק מפרוייקט, פיננסיים
מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל ) התקן - להלן (

  .IAS 39הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
  

כולל מכשירים משולבים (התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים 
בתקופות עוקבות יש למדוד . יימדדו בשווי הוגן) שבהם החוזה המארח הוא נכס פיננסי

  :ות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאיםמכשירי חוב בעל
  

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות   -
 .את תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם

  
, במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -

המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת לקבל תזרימי מזומנים 
 .קרן

  
לייעד מכשיר חוב אשר עונה , בעת ההכרה לראשונה, חברה יכולה, למרות האמור לעיל

על שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או 
  .אלמלא כן מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה שהייתה נגרמת

  
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי 

עליה , כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים .שווי הוגן
לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת 

  .אין לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפיננסיים, הנסיבותבכל יתר . לשקף שינוי זה
  

, נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן
על פי בחירת המדיניות , כולל אחר) הפסד(וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 

חר לא יועברו סכומים שהוכרו ברווח כולל א( החשבונאית לגבי כל מכשיר ומכשיר
, אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר. )לאחר מכן לרווח או הפסד

   .חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  

אימוץ . אימוץ מוקדם אפשרי. IASB - לתקן לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה
 ,של מספרי ההשוואה הצגה מחדשמתן גילוי נדרש או לראשונה ייעשה למפרע תוך 

  .בתקן המפורטותבכפוף להקלות 
  

לפי הוראות . )phase 2( ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעהבנושא פורסמו תיקונים  .ב
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות  IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות , התיקונים

הוגן דרך רווח או ייעוד לשווי (פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן 
לחול על התחייבויות  ימשיכו IAS 39הוראות הסיווג והמדידה של , כלומר). הפסד

  .פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת
  

סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות שמיוחס לשינויים בסיכון , לפי התיקונים    
. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. ולל אחרהאשראי ייזקף לרווח כ

שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון , אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות
אזי גם , לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד, האשראי

  .אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר
  

, אפשרי מוקדם אימוץ. IASB - לתיקונים לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה
 נכסים של ומדידה לסיווג בנוגעהתקן מיישמת גם את הוראות  שהחברה בתנאי

אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי ). שלב הנכסים( פיננסים
  .בכפוף להקלות המצוינות בתיקונים, נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה

  
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כו
  

 ירידת ערך נכסים  -  IAS 36 - תיקונים ל  .3
  

העוסקים ) התיקונים - להלן ( ירידת ערך נכסים -  IAS 36-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2013במאי 
התיקונים כוללים דרישות . בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים

הגילוי הנוסף יכלול גילוי למדרג השווי . גילוי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן
מרכזיות שבבסיס לשיעורי ההיוון ולהנחות ה, לטכניקות ההערכה ולשינויים בהן, ההוגן

  .  הערכת השווי
  

אימוץ . 2014 ,בינואר 1התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  .מוקדם אפשרי

  .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה
  

  היטלים -) IFRIC 21(של דיווח כספי בינלאומי  21פרשנות מספר   .4
 

 - להלן ( )IFRIC 21(של דיווח כספי בינלאומי  21פרשנות מספר את  IASB-פרסם ה 2013במאי 
על פי . בדבר היטלים המוטלים על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה) הפרשנות
התחייבות לתשלום היטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות , הפרשנות
  .לתשלום

  
אימוץ . 2014 ,בינואר 1לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום הפרשנות תיכנס 
לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות , להערכת החברה .מוקדם אפשרי

  .הכספיים
  

   בדבר הטיפול בהפקדות הקשורות לשירות IAS 19 - תיקון ל  .5
    
דות המבוצעות על ידי עובדים בדבר הפק IAS 19 - פרסם תיקון לדרישות הקיימות ב IASB - ה  

  ).התיקון - להלן (או צדדים שלישיים הקשורות לשירות 
  

כגון מקרים בהם (במידה ואין קשר בין סכום ההפקדות לבין מספר שנות השירות , לפי התיקון
ההפקדות הן בסכום קבוע לאורך תקופת , ההפקדות מחושבות כאחוז קבוע משכר העובד

ניתן להכיר בהפקדות אלו כקיטון מעלות , )לפי גיל העובד השירות או ההפקדות נקבעות
  . במקום לייחסן לתקופות השירות, בתקופה שבה ניתן השירות הקשור, השירות

  
יש להקצות את אותן הפקדות , כאשר ההפקדות תלויות במספר השנים בהן ניתן השירות

בדבר ייחוס  IAS 19.70לתקופות השירות תוך שימוש באותה שיטת ייחוס הנדרשת על פי 
  .  הטבה לתקופות שירות

  
 .לאחריו או 2014 ,ביולי 1 ביום המתחילות שנתיות תקופותמ החל למפרע םייושהתיקון 

   .אימוץ מוקדם אפשרי
  

   .הדוחות הכספיים על מהותית השפעה להיות צפויה לא יקוןלת, החברה להערכת
  
  של חברות ביטוחעדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי בדוחות הכספיים   .כז
  

חוזר בדבר עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש , פורסם על ידי המפקח 2014בחודש ינואר 
דרישות גילוי חדשות בדבר מגזרי , בין היתר, החוזר כולל. בדוחות הכספיים של חברות ביטוח

. ויות פיננסיותהתחייבויות בשל חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי והתחייב, השקעות, פעילות
כולל החוזר הנחיות בקשר לסעיפים שונים בדוחות הכספיים והוראות בקשר לחתימה על , כמו כן

לתקנות ניירות ערך ' החוזר מחיל על חברות ביטוח את הוראות פרק ו, בנוסף. הדוחות הכספיים
  .ליטהלגבי גילוי עסקאות עם בעלי עניין ובעלי ש, 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(

  
אך חברת ביטוח רשאית ליישמן , 2014תחילתן של הוראות החוזר החל מהדוחות הכספיים לשנת 

הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה החל . 2013החל מהדוחות הכספיים לשנת 
ותיישם את מלוא הגילויים , יישמה החברה חלק מהגילויים הנדרשים, בהתאם לחוזר. 2014משנת 

  .2014חל מהדוחות הכספיים לשנת ה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  :מדד ושער החליפין של הדולרהלהלן שיעורי השינוי של     .כח  
  

שער חליפין   
 יציג של מדד המחירים לצרכן 
 הדולרמדד ידועמדד בגין  
 % % % 
    

  )7.0(  1.9  1.8  2013, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  )2.3(  1.4  1.6  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  7.7  2.6  2.2  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

        
  

   מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  :מגזרי הפעילות הבאיםפועלת ב הקבוצה
  
   ארוך טווחמגזר ביטוח חיים וחיסכון   .1
  

מתמקד בעיקר  פנסיה וגמל והוא, כולל את ענפי ביטוח חייםטווח מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך 
 נותוקופות גמל לרבות קר קרנות פנסיה, במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן( לטווח ארוך בחיסכון

  . עודו אובדן כושר עבודה, נכות ,מוות: וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון) השתלמות
  

  .פנסיה וגמל, מפורט מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח לביטוח חיים, בהתאם להוראות המפקח
  
  בריאותביטוח  מגזר  .2

  
, ניתוחים והשתלות, מחלות קשות, ביטוח הוצאות רפואיות, מגזר ביטוח בריאות כולל ביטוח סיעודי

  .ועוד עובדים זרים, ביטוח שיניים
  
  ביטוח כללי מגזר  . 3
  

בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר . מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש
  .ענפי חבויות אחריםואחרים וענפי רכוש , רכב רכוש, הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה

  
   רכב חובהענף   •

 היא חובה על פי רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו ענף  
כתוצאה משימוש ) לנוסעים ברכב או להולכי רגל, לנהג הרכב(לנזק גוף  דין ואשר מעניק כיסוי

  .ברכב מנועי
  

   רכב רכוש ענף  •
המבוטח יגרום  רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב ענף  

  .לצד שלישי
  
   רכוש ואחריםענפי   •

  .וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים שאינם רכביתר ענפי הרכוש   
  
   חבויות אחריםענפי   •

ענפים אלו . גרם לצד שלישייענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שי  
וכן ענפים   ואחריות המוצר אחריות מקצועית, אחריות מעבידים, 'גאחריות כלפי צד : כוללים

וערבות חוק ס יכלי טי, טיהוצאות כגון כלי שיאחרים המחושבים בשיטות עודף הכנסות על 
  .המכר

  
, ן"ינה מיוחסת למגזרי פעילות כוללת פעילות ייזום פרויקטים והשקעות בנדלאהפעילות אשר     .4

ניהול תיקי השקעות ומתן התחייבויות , ניהול קרנות נאמנות(שירותים ומוצרים פיננסיים 
מהשקעות והוצאות מימון שלא יוחסו למגזרי  פעילות של תיווך ביטוחי והכנסות, )חיתומיות

  .הפעילות האחרים
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2013,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  לא מיוחס  ביטוח חיים
  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  5,098,219   -    -    2,682,099   486,434   1,929,686   פרמיות שהורווחו ברוטו
  928,499   -    -    691,506   113,125   123,868   משנה ידי מבטחי- פרמיות שהורווחו על

  4,169,720   -    -    1,990,593   373,309   1,805,818   פרמיות שהורווחו בשייר
  2,730,010   )20,976(  213,039   227,753   50,440   2,259,754   מימון נטו והכנסות, מהשקעותרווחים 

  794,990   )1,342(  69,042   -    -    727,290   הכנסות מדמי ניהול 
  217,310   )36,511(  61,806   155,639   12,828   23,548   הכנסות מעמלות
  1,850   )137(  1,295   -    -    692   הכנסות אחרות

  7,913,880   )58,966(  345,182   2,373,985   436,577   4,817,102   סך כל ההכנסות
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  5,732,270   -    -    1,795,699   231,609   3,704,962   ברוטו
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלקם של מבטחי המשנה

  )484,443(  -    -    )393,767(  )15,607(  )75,069(  בגין חוזי ביטוח 
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  5,247,827   -    -    1,401,932   216,002   3,629,893   בשייר
  1,117,309   )37,058(  58,879   550,496   132,468   412,524   והוצאות רכישה אחרות הוצאות שיווק, עמלות

  721,396   )20,924(  86,806   124,462   56,408   474,644   הוצאות הנהלה וכלליות
  26,429   -    2,882   1,916   -    21,631   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  131,026   )984(  116,708   6,292   338   8,672   הוצאות מימון

  7,243,987   )58,966(  265,275   2,085,098   405,216   4,547,364   סך כל ההוצאות

  6,171   -    )916(  )653(  )6(  7,746   חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי 
  676,064   -    78,991   288,234   31,355   277,484   רווח לפני מסים על ההכנסה

  )27,591(  -    8,591   )20,255(  )2,987(  )12,940(  כולל אחר לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  648,473   -    87,582   267,979   28,368   264,544   מסים על ההכנסה לפניסך כל הרווח הכולל 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  לא מיוחס  ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח  ביטוח   וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,650,936   -    -    2,445,393   427,580   1,777,963   פרמיות שהורווחו ברוטו
  862,024   -    -    642,937   103,318   115,769   משנה  ידי מבטחי- פרמיות שהורווחו על

  3,788,912   -    -    1,802,456   324,262   1,662,194   פרמיות שהורווחו בשייר
  2,401,573   )17,298(  142,547   208,679   42,214   2,025,431   מימון והכנסותנטו , רווחים מהשקעות

  618,409   )1,040(  60,912   -    -    558,537   הכנסות מדמי ניהול 
  207,888   )27,267(  40,990   148,789   9,941   35,435   הכנסות מעמלות
  1,182   )110(  518   -    -    774   הכנסות אחרות

  7,017,964   )45,715(  244,967   2,159,924   376,417   4,282,371   סך כל ההכנסות
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  5,589,582   -    -    1,703,442   416,818   3,469,322   ברוטו
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלקם של מבטחי המשנה

  )726,259(  -    -    )391,761(  )265,293(  )69,205(  בגין חוזי ביטוח 
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  4,863,323   -    -    1,311,681   151,525   3,400,117   בשייר
  1,019,940   )27,377(  48,291   517,741   114,418   366,867   רכישה אחרות הוצאות שיווק והוצאות, עמלות

  635,051   )18,130(  69,762   101,322   45,528   436,569   הוצאות הנהלה וכלליות
  41,932   -    14,628   4,486   -    22,818   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  127,440   )208(  113,795   8,058   154   5,641   הוצאות מימון

  6,687,686   )45,715(  246,476   1,943,288   311,625   4,232,012   סך כל ההוצאות

  23,745   -    11,142   -    -    12,603   ברווחי חברות כלולותחלק 
  354,023   -    9,633   216,636   64,792   62,962   רווח לפני מסים על ההכנסה

  221,504   -    34,234   100,844   17,801   68,625    רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  575,527   -    43,867   317,480   82,593   131,587   מסים על ההכנסה סך כל הרווח הכולל לפני
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  לא מיוחס  ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,300,059   -    -    2,266,872   370,920   1,662,267   פרמיות שהורווחו ברוטו
  878,433   -    -    657,992   101,862   118,579   משנה ידי מבטחי- פרמיות שהורווחו על

  3,421,626   -    -    1,608,880   269,058   1,543,688   פרמיות שהורווחו בשייר
  266,093   )15,589(  66,031   186,315   28,118   1,218   והכנסות מימון נטו, רווחים מהשקעות

  584,214   )2,558(  84,431   -    -    502,341   הכנסות מדמי ניהול 
  206,099   )22,494(  36,759   153,583   9,617   28,634   הכנסות מעמלות
  1,728   )129(  1,435   -    -    422   הכנסות אחרות

  4,479,760   )40,770(  188,656   1,948,778   306,793   2,076,303   סך כל ההכנסות
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  3,221,192   -    -    1,603,531   239,487   1,378,174   ברוטו
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלקם של מבטחי המשנה

  )570,700(  -    -    )400,736(  )99,093(  )70,871(  בגין חוזי ביטוח 
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  2,650,492   -    -    1,202,795   140,394   1,307,303   בשייר
  הוצאות שיווק והוצאות , עמלות

  929,334   )22,623(  48,803   482,944   82,112   338,098   רכישה אחרות 
  649,068   )18,084(  69,654   126,266   30,513   440,719   הוצאות הנהלה וכלליות

  30,292   -    5,549   4,486   -    20,257   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  143,905   )63(  122,741   9,137   1,082   11,008   הוצאות מימון

  4,403,091   )40,770(  246,747   1,825,628   254,101   2,117,385   סך כל ההוצאות

  15,765   -    2,051   -    -    13,714   ברווחי חברות כלולותחלק 
  92,434   -    )56,040(  123,150   52,692   )27,368(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )137,229(  -    )40,742(  )78,823(  )4,616(  )13,048(   הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  )44,795(  -    )96,782(  44,327   48,076   )40,416(  ההכנסההכולל לפני מסים על ) ההפסד(סך כל הרווח 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2013,  בדצמבר 31ליום 

  לא מיוחס    ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  נכסים

  1,153,540   -    179,655   132,394   59,128   782,363   נכסים בלתי מוחשיים 
  1,192,005   -    -    240,436   197,077   754,492   הוצאות רכישה נדחות

  215,059   -    22,714   49,720   -    142,625   השקעות בחברות כלולות
  70,962   -    -    -    -    70,962   ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה "נדל
  237,092   -    140,762   -    -    96,330   ן להשקעה אחר"נדל

  15,356,585   -    -    -    52,813   15,303,772   תלויי תשואה השקעות פיננסיות עבור חוזים
  -    :השקעות פיננסיות אחרות

  4,377,476   -    1,176,231   2,013,981   191,003   996,261   נכסי חוב סחירים  
  10,450,130   -    331,921   1,230,220   280,167   8,607,822   נכסי חוב שאינם סחירים  
  241,168   -    203,065   27,775   1,111   9,217   מניות  
  707,951   -    395,093   115,589   23,230   174,039   אחרות  

  15,776,725   -    2,106,310   3,387,565   495,511   9,787,339   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
  753,834   -    -    -    2,308   751,526   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  601,165   -    142,261   319,403   9,592   129,909   מזומנים ושווי מזומנים אחרים
  1,527,152   -    -    1,034,658   354,174   138,320   נכסי ביטוח משנה

  620,844   -    -    513,937   28,739   78,168   לגבייהפרמיות 
  690,202   )244,664(  502,142   164,019   37,919   230,786   נכסים אחרים

  38,195,165   )244,664(  3,093,844   5,842,132   1,237,261   28,266,592   סך כל הנכסים

  16,278,352   -    -    -    57,213   16,221,139   תשואה סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי

  התחייבויות
השקעה שאינם תלויי  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  15,624,942   -    -    5,020,619   788,406   9,815,917   תשואה
  16,180,607   -    -    -    57,539   16,123,068   השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  19,809   -    19,809   -    -    -    השקעות בחברות כלולותעודף הפסדים על 
  1,603,847   -    1,588,114   790   -    14,943   התחייבויות פיננסיות
  1,831,332   )244,664(  390,572   697,266   242,282   745,876   התחייבויות אחרות

  35,260,537   )244,664(  1,998,495   5,718,675   1,088,227   26,699,804   סך כל ההתחייבויות
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2012,  בדצמבר 31ליום 

  לא מיוחס    ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  נכסים

  1,172,375   -    182,478   135,254   52,325   802,318   נכסים בלתי מוחשיים 
  1,054,497   -    -    213,474   149,062   691,961   הוצאות רכישה נדחות

  187,079   -    53,944   -    -    133,135   השקעות בחברות כלולות
  194,797   -    138,400   -    -    56,397   ן להשקעה אחר"נדל

  13,064,643   -    -    -    60,466   13,004,177   תלויי תשואה השקעות פיננסיות עבור חוזים
  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,311,740   -    1,099,941   2,000,570   257,267   953,962   נכסי חוב סחירים  
  10,181,867   -    330,626   1,183,880   268,392   8,398,969   נכסי חוב שאינם סחירים  
  265,877   -    249,922   -    1,334   14,621   מניות  
  578,522   -    319,843   62,598   19,121   176,960   אחרות  

  15,338,006   -    2,000,332   3,247,048   546,114   9,544,512   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
  619,096   -    -    -    2,408   616,688   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  395,690   -    72,359   219,377   4,761   99,193   ושווי מזומנים אחריםמזומנים 
  1,558,467   -    -    1,006,775   422,065   129,627   נכסי ביטוח משנה
  573,062   -    -    469,885   33,379   69,798   פרמיות לגבייה
  698,726   )235,236(  524,949   163,401   24,475   221,137   נכסים אחרים

  34,856,438   )235,236(  2,972,462   5,455,214   1,295,055   25,368,943   הנכסיםסך כל 

  13,772,582   -    -    -    58,405   13,714,177   תלויי תשואה סך כל הנכסים עבור חוזים

  התחייבויות
השקעה שאינם תלויי  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  15,068,401   -    -    4,726,188   806,469   9,535,744   תשואה
  13,720,390   -    -    -    58,877   13,661,513   השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  914   -    914   -    -    -    עודף הפסדים על השקעות בחברות כלולות
  1,806,085   1,779,234   724   -    26,127   התחייבויות פיננסיות

  1,633,789   )235,236(  334,959   687,362   256,081   590,623   אחרותהתחייבויות 

  32,229,579   )235,236(  2,115,107   5,414,274   1,121,427   23,814,007   סך כל ההתחייבויות
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2013,  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  ח "אלפי ש

  2,841,087   303,462   614,980   1,147,288   775,357   פרמיות ברוטו
  725,433   132,738   384,082   186,510   22,103   פרמיות ביטוח משנה

  2,115,654   170,724   230,898   960,778   753,254   בשיירפרמיות 

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )125,061(  )10,393(  )7,528(  )67,258(  )39,882(  בשייר, הורווחה 

  1,990,593   160,331   223,370   893,520   713,372   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  227,753   42,118   14,296   36,689   134,650   והכנסות מימון 

  155,639   17,121   85,720   52,798   -   הכנסות מעמלות

  2,373,985   219,570   323,386   983,007   848,022   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,795,699   168,674   332,917   726,429   567,679   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )393,767(  )45,391(  )217,404(  )120,461(  )10,511(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,401,932   123,283   115,513   605,968   557,168   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  550,496   62,607   160,632   257,781   69,476   והוצאות רכישה אחרות 

  124,462   14,616   29,281   47,083   33,482   הוצאות הנהלה וכלליות

  1,916   -   -   958   958   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  6,292   843   1,599   1,775   2,075   הוצאות מימון

  2,085,098   201,349   307,025   913,565   663,159   סך כל ההוצאות

  )653(  )157(  )23(  )75(  )398(  חלק ברווחי חברות כלולות

  288,234   18,064   16,338   69,367   184,465   רווח לפני מסים על ההכנסה

  כולל אחר לפני מסים על הפסד
  )20,255(  )5,769(  )550(  )1,935(  )12,001(  ההכנסה 

  סך הכל הרווח הכולל לפני
  267,979   12,295   15,788   67,432   172,464   מסים על ההכנסה 

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  5,020,619   1,104,880   470,199   701,673   2,743,867   2013, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,985,961   685,528   129,224   590,174   2,581,035   2013, בדצמבר 31בשייר ליום  

  
בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 79%הפעילות בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו  85%אשר הפעילות בגינם מהווה 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  ח "אלפי ש

  2,535,931   274,554   569,319   996,957   695,101   פרמיות ברוטו
  667,662   118,837   349,813   181,042   17,970   פרמיות ביטוח משנה

  1,868,269   155,717   219,506   815,915   677,131   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )65,813(  )22,469(  )2,159(  )24,420(  )16,765(  בשייר, הורווחה 

  1,802,456   133,248   217,347   791,495   660,366   שהורווחו בשיירפרמיות 

  נטו, רווחים מהשקעות
  208,679   42,930   6,103   23,185   136,461   והכנסות מימון 

  148,789   15,579   84,324   48,886   -   הכנסות מעמלות

  2,159,924   191,757   307,774   863,566   796,827   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,703,442   169,286   296,045   722,391   515,720   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )391,761(  )61,493(  )181,192(  )128,177(  )20,899(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,311,681   107,793   114,853   594,214   494,821   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  517,741   55,201   157,847   236,847   67,846   והוצאות רכישה אחרות 

  101,322   12,144   24,252   38,586   26,340   הוצאות הנהלה וכלליות

  4,486   -   -   2,243   2,243   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  8,058   951   1,836   2,193   3,078   הוצאות מימון

  1,943,288   176,089   298,788   874,083   594,328   סך כל ההוצאות
לפני מסים על ) הפסד(רווח 

  216,636   15,668   8,986   )10,517(  202,499   ההכנסה

רווח כולל אחר לפני מסים על 
  100,844   19,559   1,875   10,922   68,488   ההכנסה

סך הכל הרווח הכולל לפני 
  317,480   35,227   10,861   405   270,987   מסים על ההכנסה

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  4,726,188   1,061,453   426,051   656,428   2,582,256   2012, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,719,413   667,986   123,601   533,261   2,394,565   2012, בדצמבר 31בשייר ליום  

  
אשר  בתי עסק ודירות, אבדן רכושענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%הפעילות בגינם מהווה 
  

 ואחריות מקצועית' צד ג, מעבידיםענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו  84%אשר הפעילות בגינם מהווה 
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   )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  ח "אלפי ש

  2,310,637   232,198   539,307   904,352   634,780   פרמיות ברוטו
  590,958   97,660   315,208   163,683   14,407   פרמיות ביטוח משנה

  1,719,679   134,538   224,099   740,669   620,373   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )110,799(  )5,514(  )8,985(  )36,617(  )59,683(  בשייר, הורווחה 

  1,608,880   129,024   215,114   704,052   560,690   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  186,315   40,473   6,253   18,407   121,182   והכנסות מימון 

  153,583   15,487   85,272   49,053   3,771   הכנסות מעמלות

  1,948,778   184,984   306,639   771,512   685,643   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,603,531   151,469   255,822   705,041   491,199   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )400,736(  )48,412(  )158,364(  )155,189(  )38,771(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,202,795   103,057   97,458   549,852   452,428   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  482,944   52,602   145,758   221,045   63,539   והוצאות רכישה אחרות 

  126,266   12,159   33,549   42,947   37,611   הוצאות הנהלה וכלליות

  4,486   -   -   2,243   2,243   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  9,137   908   2,274   2,508   3,447   הוצאות מימון

  1,825,628   168,726   279,039   818,595   559,268   סך כל ההוצאות

על  לפני מסים) הפסד(רווח 
  123,150   16,258   27,600   )47,083(  126,375   ההכנסה

  הפסד כולל אחר לפני מסים על
  )78,823(  )15,608(  )2,498(  )8,214(  )52,503(  ההכנסה 

הכולל ) ההפסד(סך הכל הרווח 
  44,327   650   25,102   )55,297(  73,872   לפני מסים על ההכנסה

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  4,504,355   1,001,065   407,549   634,749   2,460,992   2011, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,538,151   655,308   114,083   500,418   2,268,342   2011, בדצמבר 31בשייר ליום  

  
עסק ודירות אשר בתי , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 81% הפעילות בגינם מהווה
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 82% אשר הפעילות בגינם מהווה
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי   .ב

  
  2013,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה ביטוח חיים  פנסיה  גמל

  ח "אלפי ש

  1,929,686   1,929,686   -    -    פרמיות שהורווחו ברוטו

  123,868   123,868   -    -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,805,818   1,805,818   -    -    פרמיות שהורווחו בשייר

  2,259,754   1,932,775   2,604   324,375   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

  727,290   254,718   386,223   86,349   הכנסות מדמי ניהול 

  23,548   23,548   -    -    הכנסות מעמלות
  692   -    692   -    הכנסות אחרות

  4,817,102   4,016,859   389,519   410,724   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,704,962   3,401,475   -    303,487   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )75,069(  )75,069(  -    -    ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,629,893   3,326,406   -    303,487   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה, עמלות
  412,524   307,153   87,434   17,937   אחרות 

  474,644   228,525   196,619   49,500   הוצאות הנהלה וכלליות

  21,631   -    9,800   11,831   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  8,672   6,168   707   1,797   מימוןהוצאות 

  4,547,364   3,868,252   294,560   384,552   סך כל ההוצאות

  7,746   7,746   -    -    חלק ברווחי חברות כלולות

  277,484   156,353   94,959   26,172   רווח לפני מסים על ההכנסה
כולל אחר לפני מסים על ) הפסד(רווח 

  )12,940(  )13,110(  181   )11(  ההכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על 

  264,544   143,243   95,140   26,161   ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  .ב

  
  

  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה ביטוח חיים  פנסיה  גמל 

  ח "אלפי ש

  1,777,963   1,777,963   -    -    פרמיות שהורווחו ברוטו

  115,769   115,769   -    -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,662,194   1,662,194   -    -    פרמיות שהורווחו בשייר

  2,025,431   1,718,699   4,101   302,631   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

  558,537   117,407   349,487   91,643   הכנסות מדמי ניהול 

  35,435   35,435   -    -    הכנסות מעמלות
  774   -    774   -    הכנסות אחרות

  4,282,371   3,533,735   354,362   394,274   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,469,322   3,193,244   -    276,078   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )69,205(  )69,205(  -    -    ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,400,117   3,124,039   -    276,078   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

  רכישההוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  366,867   277,653   74,785   14,429   אחרות 

  436,569   210,870   175,505   50,194   הוצאות הנהלה וכלליות

  22,818   -    9,800   13,018   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  5,641   4,744   -    897   הוצאות מימון

  4,232,012   3,617,306   260,090   354,616   סך כל ההוצאות

  12,603   12,603   -    -    ברווחי חברות כלולותחלק 

  62,962   )70,968(  94,272   39,658   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
כולל אחר לפני מסים על ) הפסד(רווח 

  68,625   68,572   109   )56(  ההכנסה

הכולל לפני מסים ) ההפסד(סך כל הרווח 
  131,587   )2,396(  94,381   39,602   ההכנסה על
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  .ב

  
  

  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה ביטוח חיים  פנסיה  גמל 

  ח "אלפי ש

  1,662,267   1,662,267   -    -    פרמיות שהורווחו ברוטו

  118,579   118,579   -    -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,543,688   1,543,688   -    -    פרמיות שהורווחו בשייר

נטו והכנסות , מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  1,218   )304,087(  1,490   303,815   מימון

  502,341   94,232   323,313   84,796   הכנסות מדמי ניהול 

  28,634   28,634   -    -    הכנסות מעמלות
  422   -    422   -    הכנסות אחרות

  2,076,303   1,362,467   325,225   388,611   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,378,174   1,061,773   -    316,401   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )70,871(  )70,871(  -    -    ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,307,303   990,902   -    316,401   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  338,098   252,718   68,163   17,217   אחרות

  440,719   235,980   156,294   48,445   הוצאות הנהלה וכלליות

  20,257   -    9,800   10,457   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  11,008   10,321   -    687   הוצאות מימון

  2,117,385   1,489,921   234,257   393,207   סך כל ההוצאות

  13,714   13,714   -    -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )27,368(  )113,740(  90,968   )4,596(  ההכנסהלפני מסים על ) הפסד(רווח 
כולל אחר לפני מסים על  )הפסד(רווח 

  )13,048(  )12,753(  18   )313(  ההכנסה
הכולל לפני מסים ) ההפסד(סך כל הרווח 
  )40,416(  )126,493(  90,986   )4,909(  על ההכנסה
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  )הבנק -להלן ) (מ"לשעבר הבנק לפיתוח תעשייה בע(מ "רכישת החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע  -: 4באור 
  

המניות הנכללות בהון המניות ) 100%( מלואעל הסכם לרכישת  מנורה ביטוחחתמה  2011 ,במרס 29ביום 
הושלמה , עם התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם, 2012, במרס 4ביום  .המונפק והנפרע של הבנק

, כאשר מתוך סכום זה, ח"מיליוני ש 324 -מניות הבנק הינו כ עבור שנקבע בהסכםסכום התמורה . העסקה
בניכוי , ח שולם כנגד סכום המזומן שהיה בקופת הבנק במועד השלמת העסקה"מיליוני ש 242 -סך של כ

   . סכום כל התחייבויותיו של הבנק לאותו מועד
  

ח יוותר במנורה ביטוח להבטחת גביית האשראי "מיליוני ש 48 - בהסכם נקבע כי פיקדון בגובה של כ
כי מנורה , כמו כן נקבע. 4.5%צמודה בשיעור של הפיקדון הינו צמוד מדד ונושא ריבית . מלקוחות הבנק

מנורה ביטוח , בנוסף. ביטוח תהיה זכאית לתגמול אשר יחושב כשיעור מסכומי הגביה מלקוחות הבנק
תהיה זכאית להשבת סכומים ששולמו תמורת הרכישה בגין יתרת האשראי שלא תיגבה תוך חמש שנים 

 .  ממועד השלמת העסקה
  

במיזוג סטטוטורי  מנורה ביטוחמוזג הבנק לתוך , מנורה ביטוחת הבנק על ידי עם השלמת רכישת מניו
ועל פי צו בית המשפט  1961 -א "התשכ, )נוסח חדש(ג לפקודת מס הכנסה 103בהתאם להוראות סעיף 

מנורה לבקשת  2011, ביוני 15אשר ניתן ביום , 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות 351 -ו 350בהתאם לסעיפים 
בנוסף התקבל  .מהווה החברה הקולטת והבנק מהווה את חברת היעד מנורה ביטוחבאופן ש, והבנק ביטוח

  .2011, באפריל 1בדבר מיזוג הבנק לצורכי מס החל מיום ) רולינג(אישור רשות המסים 
  

הקצתה מנורה ביטוח את עלות הרכישה בהתאם , נטו אינה מהווה רכישת עסק, מאחר ורכישת הנכסים
  . וגן של הנכסים וההתחייבויות אשר זוהו בעסקהלשוויים הה

  
בגין ההפרש בין נכס המס , ח"ש מיליוני 54 - הכנסות מסים בסך של כ מנורה ביטוחרשמה  2012בשנת   

ח "מיליוני ש 344 -שחושב בהתאם ליתרת ההפסדים הצבורים בבנק לצורכי מס הכנסה בסך של כהנדחה 
  .כאמור לעיל נדחה כפי שנוצר בעסקהלבין נכס המס ה , כפי שנקבעו ברולינג

    
  .ח לפקודת מס הכנסה103ההפסדים הצבורים מותרים להפחתה במנורה ביטוח בהתאם להוראות סעיף   
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  נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  :ההרכב והתנועה  .א
  

  תיקי
  מותגים  לקוחות

 תוכנות   ושמות  וקשרי  תיקי 
  כ"סה  אחר  מחשב  מסחריים  סוכנים  ביטוח  מוניטין

  ח "אלפי ש
  עלות

  1,685,278   1,728  604,290   11,849   390,846   20,267   656,298   2012, בינואר 1יתרה ליום 

  151,224   -  150,370   -   -   854   -   *)תוספות 

  1,836,502   1,728  754,660   11,849   390,846   21,121   656,298   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  138,257   -  137,121   -   1,136   -   -   *)תוספות 

  1,974,759   1,728  891,781   11,849   391,982   21,121   656,298   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

  הפחתה שנצברה והפסדים
  מירידת ערך 

  525,838   356  293,727   7,927   155,507   15,495   52,826   2012, בינואר 1יתרה ליום 

  126,589   -   96,357   1,916   24,957   3,359   -   הפחתה שהוכרה במהלך השנה

  11,700   -   -   -   -   -   11,700   ))3.ראה סעיף ב(ירידת ערך 

  664,127   356  390,084   9,843   180,464   18,854   64,526   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  157,092   -  130,664   1,915   23,659   854   -   הפחתה שהוכרה במהלך השנה

  821,219   356  520,748   11,758   204,123   19,708   64,526   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

  נטו, ערך בספרים

  1,153,540   1,372  371,033   91   187,859   1,413   591,772   2013, בדצמבר 31ליום 

  1,172,375   1,372  364,576   2,006   210,382   2,267   591,772   2012, בדצמבר 31ליום 
  
  

אלפי  126,507בסך  2013בשנת : תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי  *)(
  .ח"אלפי ש 135,217בסך  2012בשנת ו ח"ש

  
  השקעות בתוכנות מחשב  

  
הקבוצה משקיעה סכומים ניכרים במערכות המידע המשמשות אותה לצורך התפעול והניהול 

דרישות רגולציה ושיפורים עסקיים מחייבים את הקבוצה לשדרג את מערכות . השוטפים של עסקיה
  . המחשב ולהתאימן לניהול השוטף של עסקיה

  
ח חיים וחסכון ארוך טווח מוצרי ביטוחלק מלקבוצה מערכת מידע מרכזית לניהול ותפעול של 

 2013ח בשנת "מיליוני ש 19 -הקבוצה ממשיכה בפיתוח המערכת והשקיעה סך של כ. וביטוחי בריאות
  . 2012ח בשנת "מיליוני ש 25 -לעומת סך של כ

  
  .1.ה.39ראה ביאור , כאמורלפרטים בדבר ההסכם לפיתוח המערכת 
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  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  ירידת ערך מוניטין  .ב
  

  :ליחידות מניבות מזומנים הבאותהוקצה המוניטין לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין 
  

  .תחום פנסיה נכלל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .1
  .ביטוח כללי  .2
  .קרנות הנאמנות אינו מיוחס למגזר פעילות  .3
  .גמל נכלל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .4
  

  :שהוקצה לכל אחד מהמגזרים הבאים, של המוניטין היתרה בדוחות הכספייםלהלן 
  

  בדצמבר 31 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  :יחידה מניבת מזומנים

  384,929   384,929   )1(  תחום הפנסיה
  29,130   29,130   )2(  מגזר ביטוח כללי

  143,801   143,801   )3(    פעילות קרנות נאמנות
  24,241   24,241   )4(    ניהול קופות גמל

  582,101   582,101   כ מוניטין שהוכר בצירופי עסקים"סה
  9,671   9,671   )5(  אחר

 591,772   591,772  
    

מזומנים הקטנה ביותר ה תמניבהיחידה את ערך יש לבחון  המוניטיןלצורך בחינת ירידת ערך של 
אם הסכום בר ההשבה של . בהשוואה לסכום בר ההשבה שלהשאליה יוחס המוניטין , בתוך המגזר

היחידה והמוניטין שהוקצה לה יחשבו כבלתי , של היחידה דוחות הכספייםהיחידה עולה על הערך ב
החברה  ,של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה שלה דוחות הכספייםאם הערך ב. פגומים בערכם

  .מכירה בהפסד מירידת ערך
  

ה של תחום הפנסיה המהווה חלק ממגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסכום בר ההשב  )1
 בהתבסס על חישוב זה. )Embedded Value(ערך הגלום נקבע על בסיס עקרונות חישוב ה

  .פנסיה אין צורך להפחית את ערך המוניטין בגין מבטחים הקבוצההערכת ל, לתאריך הדוח
  

מניבה מזומנים המהווה חלק מעסקי ביטוח הסכום בר ההשבה של שומרה ביטוח כיחידה   )2
 10נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים למשך  ,כללי
  .שנים

  
  .שומרה ביטוחההנחות שנלקחו לצורך בחינת ברות ההשבה הינן שמרניות ביחס לעסקי 

  
  :הינן בחישוב שווי השימוש וששימש עיקריותההנחות ה
  

  .10% -שיעור ריבית ההיוון 
  ).2%של שנתית הנחת אינפלציה ( 2% -על ההשקעות הריאלית שיעור התשואה 

  .0% - שיעור גידול בהכנסות
  .10% - מדמי ביטוח שיעור הוצאות הנהלה וכלליות

  .75% -בענפי רכוששיעור תביעות 
  

דוחות מערך הנכס במאחר ואומדן תזרימי המזומנים הצפוי גבוה מהותית , לתאריך הדוח
כל שינוי סביר בהנחות  החברהלהערכת , ולאור ההנחות השמרניות שנלקחו כאמור הכספיים

להיות נמוך מסכום  דוחות הכספייםהמפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש לא יגרמו לערך ב
  .בר ההשבה
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  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  )המשך( ירידת ערך מוניטין  .ב
  

המחושב לפי אומדן , הסכום בר ההשבה של המוניטין נקבע על בסיס מודל השווי ההוגן  )3
ופרמטרים נוספים  WACCבהתבסס על מודל . תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס

שיעור ההיוון לאחר מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו , לתאריך הדוח .כגון פרמיית השוק
המזומנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע בשיעור של תחזיות תזרימי .  12%
  .שמהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף קרנות הנאמנות, 3.5%

  
על ידי מנורה מבטחים  2012, ביוני 30יום בכתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים המנוהלים   

קטנו ההכנסות  , חברה נכדה של החברה, )מנורה קרנות נאמנות - להלן (מ "קרנות נאמנות בע
  . וזאת על אף גידול בהיקף הנכסים המנוהל עד לאותו מועד, מדמי ניהול

  
פנתה מנורה קרנות נאמנות למעריך שווי חיצוני בלתי תלוי לצורך בחינת , בשל האמור לעיל    

ישוב תוך ח, הסכום בר ההשבה של המוניטין שנוצר בעת רכישת פעילות קרנות הנאמנות
  .2012, ביוני 30וכל זאת ליום , השווי ההוגן של פעילות היחידה

  
השווי ההוגן המיוחס למוניטין של פעילות קרנות , בהתאם לממצאי הבחינה של מעריך השווי    

 2012, ביוני 30הנאמנות נמוך מערכה של פעילות זו בספרי מנורה קרנות נאמנות נכון ליום 
  .ח נכון למועד זה"מיליוני ש 12 -דת ערך המוניטין בסך של כולפיכך נרשמה הפחתה בגין ירי

    
הסכום בר ההשבה של פעילות קופות הגמל כיחידה מניבה מזומנים המהווה חלק ממגזר   )4

נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים , חסכון ארוך טווח
על פיה ו, י על ידי מעריך שווי חיצוניבוצעה הערכת שוו 2012 ,בדצמבר 31ליום . העתידיים

הנכסים , הדוחתאריך ל .הסכום בר ההשבה על הערך בספרים בפער מהותיעלה 
, ולפיכך בוצעה בחינה על ידי החברה, וההתחייבויות של הפעילות לא השתנו באופן משמעותי

  .בהסתמך על אותן הנחות עיקריות ששימשו אשתקד
  

אין צורך , הצפוי גבוה מהותית מערך הנכס בדוחות הכספייםמאחר ואומדן תזרימי המזומנים   
  .בביצוע הפחתה של המוניטין

  
  :ההנחות העיקריות ששימשו בבחינת שווי השימוש הינן  
  .12% -שיעור ריבית ההיוון לאחר מס   
  .1% - שיעור הצמיחה הצפוי   

  
בשיעור ההחזקה של החברה  אשר נוצר בעת עלייה, הסכום בר ההשבה של מוניטין אחר  )5

הכוללות את מגזר ביטוח , מיוחס ליחידות מניבות המזומנים של מנורה ביטוח, במנורה ביטוח
  .כללי ותחום ביטוח החיים

  
  הוצאות רכישה נדחות   -: 6באור 

  
  :ההרכב  . א

  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 

  564,674   597,390   ביטוח חיים  

  127,287   157,102   פנסיה  

 754,492   691,961  

  149,062   197,077   ביטוח בריאות

  213,474   240,436   ביטוח כללי

 1,192,005   1,054,497  
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  )המשך( הוצאות רכישה נדחות   -: 6באור 
  
  :ובביטוח בריאות נדחות בביטוח חיים וחסכון ארוך טווחהתנועה בהוצאות רכישה   . ב

  

  ביטוח
  כ"סה  בריאות  ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

ביטוח 
  כ"סה  פנסיה  חיים

  ח "אלפי ש

  745,083   117,566   627,517   93,892   533,625   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  :תוספות
  170,672   44,127   126,545   42,704   83,841   עמלות רכישה

  124,607   29,213   95,394   6,780   88,614   הוצאות רכישה אחרות

  295,279   73,340   221,939   49,484   172,455   כ תוספות"סה

  :הפחתות
  )93,064(  )26,950(  )66,114(  )7,760(  )58,354(  הפחתה שוטפת

  )106,275(  )14,894(  )91,381(  )8,329(  )83,052(  הפחתה בגין ביטולים

)141,406(  )16,089(  )157,495(  )41,844(  )199,339(  

  841,023   149,062   691,961   127,287   564,674   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 

  :תוספות
  195,010   61,800   133,210   41,382   91,828   עמלות רכישה

  141,273   41,201   100,072   9,374   90,698   הוצאות רכישה אחרות

  336,283   103,001   233,282   50,756   182,526   כ תוספות"סה

  :הפחתות
  )107,707(  )35,005(  )72,702(  )10,477(  )62,225(  הפחתה שוטפת

  )118,030(  )19,981(  )98,049(  )10,464(  )87,585(  הפחתה בגין ביטולים

)149,810(  )20,941(  )170,751(  )54,986(  )225,737(  

  951,569   197,077   754,492   157,102   597,390   2013,  בדצמבר 31יתרה ליום 
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  רכוש קבוע   -: 7באור 
  

  :הרכב ותנועה  .א  
  

  2013שנת     
  
  

  ציוד   מחשבים *)קרקע 
  שיפורים  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני
  כ"סה  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדים

  ח "אלפי ש

  עלות

  733,336   30,754   54,614   41,243   226,098   380,627   2013, בינואר 1יתרה ליום 
  89,082   2,727   3,663   9,172   38,485   35,035   תוספות במשך השנה

  574   -    -    -    -    574   ן להשקעה"העברה מנדל
  )19,924(  )11,241(  )29(  )7,765(  )889(  -    גריעות במשך השנה

, בדצמבר 31יתרה ליום 
2013   416,236   263,694   42,650   58,248   22,240   803,068  

  פחת שנצבר
  312,652   12,403   35,807   13,083   193,049   58,310   2013, בינואר 1יתרה ליום 

  36,710   2,692   2,725   6,203   19,204   5,886   תוספות במשך השנה
  )8,442(  )2,964(  )6(  )4,583(  )889(  -    השנהגריעות במשך 

, בדצמבר 31יתרה ליום 
2013   64,196   211,364   14,703   38,526   12,131   340,920  

  יתרת עלות מופחתת ליום
  462,148   10,109   19,722   27,947   52,330   352,040   2013, בדצמבר 31 

  
  

  . בבעלות מלאה של הקבוצה יםנמצאובנייני המשרדים הקרקע   (*)  
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  )המשך(  רכוש קבוע   -: 7באור 
  

  )המשך( :הרכב ותנועה  .א  
  

  2012שנת     
  

  ציוד   מחשבים *)קרקע 
  שיפורים  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני
  כ"סה  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדים

  ח "אלפי ש

  עלות

  652,819   28,563   51,883   40,776   206,497   325,100   2012, בינואר 1יתרה ליום 
  90,678   2,890   2,803   11,216   19,601   54,168   תוספות במשך השנה

  1,359   -    -    -    -    1,359   ן להשקעה"העברה מנדל
  )11,520(  )699(  )72(  )10,749(  -    -    גריעות במשך השנה

, בדצמבר 31יתרה ליום 
2012   380,627   226,098   41,243   54,614   30,754   733,336  

  פחת שנצבר
  287,612   10,369   33,438   12,907   177,657   53,241   2012, בינואר 1יתרה ליום 

  31,721   2,733   2,441   6,086   15,392   5,069   תוספות במשך השנה

  )6,681(  )699(  )72(  )5,910(  -    -    גריעות במשך השנה
, בדצמבר 31יתרה ליום 

2012   58,310   193,049   13,083   35,807   12,403   312,652  

  יתרת עלות מופחתת ליום
  420,684   18,351   18,807   28,160   33,049   322,317   2012, בדצמבר 31 

  
  

  . בבעלות מלאה של הקבוצה יםנמצאובנייני המשרדים הקרקע   (*)  
  

תל אביב בשני מבנים צמודים ששטחם במשרדי הקבוצה מרוכזים בעיקר במתחם אחד ברחוב אלנבי   .ב  
, בחיפה ובפתח תקווה, בנוסף לקבוצה בנייני משרדים בירושלים. ר"מ 12,000 -המצטבר הינו כ

  .שוכרת הקבוצה שטחים נוספים לשימושה העצמי, כמו כן. המשמשים את הקבוצה
  

  מבנה משרדים בהקמה  .ג  
  

הכולל זכויות , חתמה מנורה ביטוח על הסכם לרכישת נכס מקרקעין ברמת גן 2011בחודש אוגוסט 
בעיקר לשימוש עצמי , בכוונת מנורה ביטוח להקים מבנה משרדים. ר"אלף מ 35 - בנייה בהיקף של כ

 -עד לתאריך הדיווח השקיעה מנורה ביטוח בפרוייקט סך של כ. ולשימוש תאגידים נוספים בקבוצה
 - בסך של כ לצורך השלמת הפרוייקט נאמדותת יועלוה , להערכת מנורה ביטוח. ח"מיליוני ש 206
   .ח נוספים"מיליוני ש 418

  
  .4.ה.39ראה באור , לעניין התקשרות שנחתמה לאחר תאריך הדיווח בקשר עם הקמת המבנה כאמור
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                 מוחזקותבחברות השקעות   -: 8 באור
  

  חברות כלולות  
  

  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני תוכלולהרכב ההשקעה בחברות   .א
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח  "אלפי ש

  42,914   40,538   מניות

  99,449   122,449   הלוואות לזמן ארוך

  37,966   42,009   נטו, חלק החברה ברווחים שנצברו ממועד הרכישה

  5,836   )9,012(  מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות 

  -    )734(  נטו מחברה כלולה, הפסד כולל אחר

 195,250   186,165  
  

  

  :על המצב הכספי כדלהלן ותבדוח ותבחברות כלולות מוצג) עודף הפסדים על השקעות(השקעות 
  

  בדצמבר 31ליום 
2013  2012  

  ח  "אלפי ש

  187,079   215,059   נכס 

  )914(  )19,809(  התחייבות
 195,250   186,165  

  

 ח"אלפי ש 262,175לחברות הכלולות המסתכמות לתאריך הדיווח בסך של הלוואות  העמידההקבוצה 
 אחרות המוצגות בסעיף השקעות פיננסיות, )ח"אלפי ש 253,257בסך של  2012, בדצמבר 31ליום (
  .להלן' א 38ראה באור לפרטים נוספים . סחיריםשאינם  נכסי חובכ

  
המטופלות לפי שיטת השווי  כלולותחברות מהדוחות הכספיים של תמצית נתונים כספיים     .ב

  :הקבוצבהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי ה, המאזני  
  

  בדצמבר 31ליום 

  2012  2013  חלק הקבוצה בנכסים נטו של חברות 

  ח  "אלפי ש  :בהן כלולות בהתאם לשיעור ההחזקה

  1,075,636   1,150,988   נכסים 
  )889,471(  )955,738(  התחייבויות 

  186,165   195,250   נטו, נכסים
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
  

  )המשך( חברות כלולות
  
המטופלות לפי שיטת השווי  כלולותתמצית נתונים כספיים מהדוחות הכספיים של חברות     .ב

  )המשך( :הקבוצבהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי ה, המאזני  
  

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  2011  2012  2013  חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות 

  ח  "אלפי ש  :בהתאם לשיעור ההחזקה בהן

  56,997   103,879   86,419   הכנסות

  15,765   23,745   6,171   רווח 

  )1,764(  2,430   )3,393(  כולל אחר) הפסד(רווח 
  
  
  שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים  .ג
  

  :)ן"מנורה נדל -להלן (מ "בע ן"נדלמבטחים חברות כלולות של מנורה 
  

  ברווחים ובזכויות הצבעה, בהון המונפק
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  באחוזים  הערה

 LTDBelltrend Menora Enterprises  1(   50.0   50.0  

Yatelsis Development LTD 2(   60.0   60.0  

Yatelsis River Development LTD 3(   60.0   60.0  

Mxr Development LTD 4(   50.0   50.0  

Solangia LTD 5(   42.0   42.0  

ruseco Holding LTDB 5(   42.0   42.0  

Pellariway Holdings LTD 5(   42.0   42.0  
  

זכויות הכרעה בהחלטות מהותיות , Yatelsis Development -ו Yatelsis River - ב המניות האחריםלבעלי 
מינוי מנהלים וקביעת תנאי , חדשים זכויות וטו על כניסה לפרוייקטים: לפעילות החברות כגון

ן יישום "נמנע ממנורה נדל, לאור הנסיבות שתוארו לעיל. ב"אישור התקציב השוטף וכיוצ, עבודתם
ל "ובשל כך הוצגו ההשקעות בחברות הנ ,Yatelsis Development -ו Yatelsis River - בהשליטה בפועל 

  . י המאזניעל פי שיטת השוון "מנורה נדלבדוחותיה הכספיים של 
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
  

  )המשך(  כלולות חברות  

  )המשך( פירוט שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים  .ג
  

  )המשך( :ן"חברות כלולות של מנורה נדל
  

1(  Belltrend Menora Enterprises LTD ) בבעלות . 2005התאגדה בקפריסין בשנת ) בלטרנד -להלן
  .ר קלן בגרמניהין מניב בע"נדל, בשיתוף עם משקיעים נוספים, בלטרנד

    
הגיע מועד פרעונן של הלוואות שנטלו חברות בנות של בלטרנד לצורך  2013, ביולי 15ביום 

נחתמו , באותו מועד. מיליוני יורו 113.4 -שיתרתן למועד הפרעון הסתכמה ב, רכישת הנכס
נטלה שותפות חדשה בבעלות , ובמקביל, מיליוני יורו 90 -הסכמים לרכישת יתרת ההלוואות ב

לצורך רכישת , מיליוני יורו לתקופה של שבע שנים 90הלוואה בנקאית בהיקף של , בלטרנד
, בעקבות האמור לעיל. הושלמה העיסקה 2013, באוגוסט 12ביום . הזכויות בהלוואות כאמור

  .ח"מיליוני ש 15 - ן בתקופת הדוח רווח כולל בסך של כ"נדל רשמה מנורה
  

2(  Yatelsis Development LTD ) בחודש אוקטובר . 2007התאגדה בקפריסין בשנת ) יטלסיס - להלן
ברוסיה בשטח  רכשה יטלסיס ביחד עם משקיעים נוספים מקרקעין בעיר סנט פטרסבורג 2007
בשנת הדוח עסקה יטלסיס בתכנון  . מחסנים ומשרדים, ר לשימוש תעשיה"מ 35,500- של כ

  .ר"אלף מ 100 -פרוייקט מגורים בהיקף של כ
  

מניות , )יטלסיס נהר -להלן ( Yatelsis River Development LTDרכשה  2008בחודש יוני   )3
וזאת , סנט פטרסבורג ברוסיהבמרכז ם דונ 43 -בחברה רוסית שבבעלותה קרקע בהיקף של כ

ליזום  הכוונ מתוך, )השותף - להלן ( בחלקים שווים עם חברה המאוגדת ונסחרת בפולין
אישור הדוחות למועד בסמוך  .קים מבני משרדיםפרוייקט לפיתוח של הקרקע הנרכשת ולה

, ווי לנכסכי בידיו הערכת ש, נמסר על ידי השותף בחברה כלולה של יטלסיס נהר, הכספיים
ממנה עולה כי קיים פער מהותי בין שווי הנכס על פי הערכה זו לבין הערכה לפי שווי מיטבי 

עולה , כאמור השותף נמסרה על ידימעיון ראשוני בהערכת השווי ש. שבידי החברה הכלולה
כי היא מבוססת על הנחות אשר עומדות בסתירה לבסיס ההתקשרות של יטלסיס נהר עם 

. לה השלכה מהותית על תוצאות ההערכה ראש, לעניין מטרת ההשקעה בנכסבפרט , השותף
סימלית הנובעת מהפער בין הערכות  קהעריכה יטלסיס נהר את החשיפה המ, בהמשך לאמור

ן הינה "השפעת ההפרשה כאמור על תוצאות מנורה נדל. ובהתאם בוצעה הפרשה לירידת ערך
  .ח"מיליוני ש 16 -סך של כב

  
4(  MXR Development Ltd ) להלן- MXR ( 2007התאגדה בקפריסין בשנת .MXR  מספקת שירותי

לעיל ובנוסף עוסקת  2,3ניהול לנכסים שנרכשו על ידי יטלסיס ויטלסיס נהר כאמור בסעיפים 
  .בפעילות ייזום

  
להלן (  Solangia  Ltd ממניות 42%ן על הסכם לרכישת "חתמה מנורה נדל, 2010בחודש מאי   )5

 תוקפריסאי ותחבר, Pellariway Holdings LTD -ו Bruseco Holding LTD ,)ולנגיהס -
לטובת  הועמדה, בהתאם להסכם ההשקעה. ת בהקמת מיזמים סולאריים באירופהוהעוסק

ראשונית מסגרת הלוואות בעלים  ,המרכזת את עיקר הפעילות, הרחבת פעילות סולנגיה
נכון  .ן"ועמדו על ידי מנורה נדלהליון יורו אשר ימ 11מהם , ליון יורוימ 20 -בהיקף של כ

 28 הכולל עומד עלם היקף פעילותאשר דות סולאריים בשסולנגיה  לתאריך הדיווח מחזיקה
   .מגה ואט
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
      
    )המשך( כלולות חברות  

  )המשך( שיעורי ההחזקה ופרטים נוספיםפירוט   .ג
  

  :חברות כלולות של מנורה ביטוח
  
  

  ברווחים ובזכויות הצבעה, בהון המונפק
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  באחוזים  הערה

Surrey Street LP 1(   28.1   28.1  

Sienna Bay Finance LP 2(   39.0   39.0  

Treybrooke Equity LP 3(   39.0   39.0  

Landmark at Maple Glen LP 4(   39.0   39.0  

Gaia Journal Square LLC 5(   38.3   38.3  

Sunshen Properties LP 6(   34.1   34.1  

Boulder Texas Holdings LLC 7(   30.1   30.1  

Baltimore Portfolio Finance LP 8(   23.2   23.2  

 LPMM Peachtree Holdings9(   37.3   37.3  

Wall Holdings LLC 120  10(   20.1   20.1  

German Holdings SARL RI Menora 11(   38.0   38.0  

Wichford VBG Holding SARL12(   29.0   29.0  

Landmark at Autumn Vista LLC 13(   22.5    -  

Gaia 200 Plaza Drive LLC 14(   20.0    -  

Gaia Houston Portfolio LLC 15(   17.2      -  
  
  

הן באמצעות תיק  מנורה ביטוחבטבלה שלעיל מתייחסים להחזקות  המפורטיםשיעורי ההחזקה 
ההשקעות אשר . תלויות תשואהההשקעה של הנוסטרו והן באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 

טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו  תלויות תשואהבוצעו באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 
  .בהתאם לשוויין ההוגן

  
המנוהלת , רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2009בחודש דצמבר   )1

מזכויות בשותפות  48%, ל"באמצעות חברות ייעודיות בחו, על ידי חברת הבת מבטחים פנסיה
 Aviva Central Services -שנה ל 20של המושכר לתקופה , שבבעלותה בניין משרדים באנגליה

UK Ltd . 7.95%שיעור החזקת מנורה ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו.  
  
מזכויות  48.9%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש יוני   ) 2

ורה ביטוח שיעור החזקת מנ. ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה
  .19%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  48.9%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש מאי   )3

שיעור החזקת מנורה ביטוח . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בצפון קרוליינה
נחתם הסכם למכירת  2013, באוגוסט 15ביום  .19%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  .מיליוני דולר 20מתחם המגורים תמורת 
  

מזכויות  48.9%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש מאי   )4
שיעור החזקת מנורה ביטוח . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה

  .19%הינו  בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו
  
 48.2%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש אוגוסט   )5

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, רזי'מזכויות בשותפות אשר בבעלותה בניין משרדים בניו ג
  .18.3%ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
      
  )המשך( כלולות חברות  

  )המשך( פירוט שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים  .ג
  

  )המשך( :חברות כלולות של מנורה ביטוח
  
 44%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש אוגוסט   )6

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, בפלורידה שני מתחמי מסחרמזכויות בשותפות אשר בבעלותה 
  .14.1%ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 40%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש ספטמבר   )7

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, מזכויות בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בטקסס
  .10.1%הנוסטרו הינו ביטוח בשותפות באמצעות תיק 

  
מזכויות  33.1%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש יולי   )8

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה שישה מתחמי מגורים במרילנד
  .10%ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 47.2%, ח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשהרכשה מנורה ביטו 2012בחודש ינואר   )9

מנורה שיעור החזקת . ב"ארה, מזכויות בשותפות אשר בבעלותה חוות שרתים באטלנטה
  .14.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו ביטוח 

  
 30%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש ספטמבר   )10

מנורה שיעור החזקת . ב"ארה, בבעלותה בניין משרדים בניו יורק מזכויות בשותפות אשר
  .7%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו ביטוח 

  
מזכויות  48%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש יוני   )11

ח מנורה ביטושיעור החזקת . בשותפות אשר בבעלותה שלושה מרכזים מסחריים בגרמניה
  .12.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 49%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש אוקטובר   )12

שיעור . מזכויות בשותפות אשר בבעלותה ארבעה מבני משרדים בערים מרכזיות בגרמניה
  .9.6%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו  מנורה ביטוחהחזקת 

  
 42.5%, ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשהמנורה ביטוח רכשה  2013בחודש פברואר   )13

שיעור החזקת  .ב"ארה, שני מתחמי מגורים בפלורידהמזכויות בשותפות אשר בבעלותה 
  .7.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו  מנורה ביטוח 

  
מזכויות  40%, ה מבטחים החדשהביחד עם קרן הפנסי מנורה ביטוחרכשה  2013יוני בחודש   )14

 מנורה ביטוחשיעור החזקת . ב"ארה, רזי'בניין משרדים בניו גבשותפות אשר בבעלותה 
  .6.67%בשותפות באמצעות  תיק הנוסטרו הינו 

  
ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה ושומרה  מנורה ביטוחרכשה  2013בחודש דצמבר   )15

שיעור . ב"ארה, תשעה מתחמי מגורים בטקססמזכויות בשותפות אשר בבעלותה  40%, ביטוח
  .  6.9%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו  מנורה ביטוחהחזקת 

  
  :שומרה ביטוחשל  הכלול החבר

  
  ברווחים ובזכויות הצבעה, בהון המונפק
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  באחוזים  הערה

Gaia Houston Portfolio LLC 15 (2.8  לעיל    -  
  

 1,113אשתקד (ח "שאלפי  2,128מחברות כלולות בשנת הדוח עמד על סך התקבל שסכום הדיבידנד   .ד
     .)ח"אלפי ש
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
  

  חברות מאוחדות
 

  חברהשל ה מאוחדותפרטים בדבר חברות   .ה
  
  

  2013, בדצמבר 31ליום 
  מניות  מניות
  היקף השקעה  המקנות  המקנות

  בשטרי   מדינת זכויות   זכויות  
  הון בהלוואות  בהון  התאגדות  לרווחים  הצבעה

  ח "באלפי ש  שיעור ההחזקה

  ידי החברה-חברות המאוחדות על

  ישראל  100.00%  100.00%  מ"ביטוח בע מנורה מבטחים
 

1,492,364  -   271,701  
חברה  -מ "מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע

  -   -   686,471   ישראל  100.00%  100.00%  *)מנהלת 
  35,674   -   308,762   ישראל  100.00%  100.00%  מ "שומרה חברה לביטוח בע

  10,729   175,725   57,433   ישראל  100.00%  100.00%  *)מ "מנורה מבטחים פיננסים בע
  -   230,206   )6,006(  ישראל  100.00%  100.00%  מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל

  -   1,415   )1,323(  ישראל  100.00%  100.00%  מ "מנורה מבטחים משלמת בע
  -   -   1,315   ישראל  100.00%  100.00%  **)מ "דורות חברה לניהול קשרי לקוחות בע

  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
    מניות  מניות
  היקף השקעה  המקנות  המקנות

  בשטרי   מדינת זכויות   זכויות  
  הון בהלוואות  הוןב  התאגדות  לרווחים  הצבעה

  ח "באלפי ש  שיעור ההחזקה

  ידי החברה-חברות המאוחדות על

  ישראל  100.00%  100.00%  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע
 

1,658,092  -   266,912  
חברה  -מ "בעוגמל מנורה מבטחים פנסיה 

  -   -   671,694   ישראל  100.00%  100.00%  מנהלת
  10,629   196,131   44,201   ישראל  100.00%  100.00%  מ"מנורה מבטחים פיננסים בע

  -   220,153   2,086   ישראל  100.00%  100.00%  מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל
  -   1,359   )1,316(  ישראל  100.00%  100.00%  מ "מנורה מבטחים משלמת בע

  -   -   1,278   ישראל  100.00%  100.00%  *)*מ "דורות חברה לניהול קשרי לקוחות בע
  
. 4.ב.1ראה ביאור , לעניין העברת מניות מבטחים גמל ממנורה פיננסים למבטחים פנסיה  *)

  .לעיל
  
  .חברה לא פעילה  )**

  
מזה , ח"שאלפי  559,088ת עמד על סך ומאוחד ותהדיבידנד שהתקבל בשנת הדוח מחבר סכום  .ו

דיבידנד  621,354מזה , ח"שאלפי  654,494 - אשתקד(ח דיבידנד בעין והיתרה במזומן "אלפי ש 359,088
   .)בעין
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  ן להשקעה"נדל   - :9באור 
  
  :תנועה  .א

  
2013  2012  

 עבור חוזים
תלויי 
  אחר  תשואה

  ח "אלפי ש

  187,610   194,797   -    בינואר  1יתרה ליום 

  תוספות במשך השנה

  48   35,890   71,820   רכישות ותוספות לנכסים קיימים

  גריעות במהלך השנה

  1,436   -    -    מימושים

  1,359   574   -    העברה לרכוש קבוע

  2,795   574   -    כ גריעות"סה

  9,934   6,979   )858(  התאמת שווי הוגן

  194,797   237,092   70,962   בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  ן להשקעה"מדידת השווי ההוגן של נדל  .ב

ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריכי שווי "נדל  
וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים 

ן "השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל. ן שהוערך"הנדל
וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים , ן שבבעלות הקבוצה"דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל

והם , כון המובנה שלהםבאמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסי. העתידיים הצפויים מהנכס
אשר נקבע בהתחשב , מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים

תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון , בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין
  .של ההכנסות הצפויות ממנו

  
  :בהערכות השוויהגורמים והשיקולים ששימשו , להלן פירוט ההנחות    

  
  בנכסים שהוערכו על פי גישת ההשוואה  )1    

  
מחירי , ייעודו, רמת הפיתוח באזור בו הוא ממוקם, שטחו, גילו ומצבו הפיזי, מיקום הנכס
מצב הזכויות והמצב התכנוני של , ן ורמת הדרישה באותו אזור לנכסים מסוג דומה"שוק הנדל

ובנכסים מסחריים גם יחס ברוטו נטו , ובעולםהמצב הכלכלי בארץ , הרקע המשפטי, הנכס
  .מקובל

  
  בנכסים שהוערכו על פי גישת ההכנסה  )2

  
     )על בסיס ממוצעים משוקללים( 2013, בדצמבר 31ליום 

     
  88   ח"בשר "דמי שכירות ממוצעים למ

     
  8.43 % -ב הנכסתשואה על 

     
  1.08   % -ב שטחים פנויים להשכרה
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  )המשך( ן להשקעה"נדל   -: 9באור 

  )המשך( ן להשקעה"מדידת השווי ההוגן של נדל  .ב
  

  :ן להשקעה"להלן מדרג השווי ההוגן של הנדל    
      

  2013, בדצמבר 31  
  כ"סה  3רמה   2רמה 

  ח  "אלפי ש

  -   308,054   308,054  
  
  

  ):השווי ההוגןבמדרג  3רמה (ן להשקעה "התאמה בגין מדידת השווי ההוגן של נדל  
    

קרקע 
  פנויה

מרכזי 
  קניות

מבני 
  סך הכל  משרדים

  ח  "אלפי ש

  194,797   67,912   -    126,885    2013, בינואר 1יתרה ליום 

  6,121   4,771   )1,286(   2,636   מדידה מחדש שהוכרה ברווח או הפסד 

  107,710   34   107,676   -    רכישות ותוספות לנכסים קיימים

  )574(   )574(   -    -    העברה  לרכוש קבוע

  308,054   72,143   106,390   129,521   2013, בדצמבר  31יתרה ליום 
  

, מקניון רננים ומקניון סביונים 10%חתמה מנורה ביטוח על הסכם לרכישת , 2013, בפברואר 12ביום   .ג  
מכספי תיק ביטוח החיים תלויי התשואה  6.67% -נרכשו באמצעות חברה מאוחדת ו 3.33%מתוכם 

  . ח"מיליוני ש 102 - סכום הרכישה הסתכם בכ).  נוספים 30%קרן הפנסיה מבטחים רכשה (
  
  .'ו 39ראה באור , להשקעהן "באשר להתקשרויות המתייחסות לחכירה של נדל  .ד
  
  :ן להשקעה"פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקבוצה כנדל  .ה

  
  

  מועדי סיום
  תקופת

  בדצמבר 31   החכירה

  2012  2013  )בשנים(

  ח "אלפי ש

  194,373   307,594   -    בבעלות
  424   460   43  בחכירה מהוונת  

 308,054   194,797  
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  חייבים ויתרות חובה   -: 10באור 
  
  :ההרכב  .א

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  
  ח "אלפי ש

  22,788   27,198   הכנסות לקבל
  4,944   170   מוסדות ורשויות ממשלתיות

  30,156   33,868   הוצאות מראש
  1,102   1,253   מקדמות לספקים

  38,165   24,719   חברות ביטוח ותווכני ביטוח 
  47,386   33,432   סוכני ביטוח

  4,777   4,821   בגין חברת ניהול התיקים פקדון בנאמנות
  14,930   17,910   אחרים

  )37,119(  )26,856(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  127,129   116,515   כ חייבים ויתרות חובה"סה
  
  
  :בהפרשה לחובות מסופקיםלהלן התנועה   .ב

  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  35,141   37,119   בינואר  1יתרה ליום 
  1,978   )10,263(  שינוי בהפרשה 

  37,119   26,856   בדצמבר  31יתרה ליום 
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  פרמיות לגבייה   -: 11באור 
  
  :ההרכב  .א

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  585,294   631,412   *)פרמיות לגבייה 
  )12,232(  )10,568(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  573,062   620,844   כ פרמיות לגבייה"סה

  409,560   474,344   כולל המחאות לגבייה והוראות קבע*) 
  
  :גיול  .ב

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  לא נפגם פרמיות לגבייה שערכן
  404,670   473,416   ללא פיגור

  :בפיגור 
  64,183   69,689   ימים 90 - מתחת ל  
  39,722   31,252   ימים 180 -ל 90בין   
  39,566   34,399   ימים 180מעל   

  548,141   608,756   כ פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם"סה

  24,921   12,088   פרמיות לגבייה שערכן נפגם

  573,062   620,844   פרמיות לגבייה כ"סה
  

  
  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה  .ג

  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  11,321   12,232   בינואר 1יתרה ליום 

  911   )1,664(  שינוי בהפרשה 

  12,232   10,568   בדצמבר  31יתרה ליום 
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  עבור חוזים תלויי תשואה השקעות פיננסיות  -: 12באור 
  

  :להלן פירוט הנכסים  .א
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  -    70,962   ן להשקעה"נדל

  :השקעות פיננסיות
  4,400,618   5,623,375   נכסי חוב סחירים

  3,466,745   3,615,285   *)נכסי חוב שאינם סחירים 
  3,130,557   3,655,351   מניות

  2,066,723   2,462,574   **)השקעות פיננסיות אחרות 

  13,064,643   15,356,585   סך הכל השקעות פיננסיות

  619,096   753,834   מזומנים ושווי מזומנים

  88,843   96,971   אחר

  13,772,582   16,278,352   סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

  ראה(נכסי חוב שאינם סחירים שנמדדו לפי עלות מופחתת כולל *) 
  499,840   489,486   ))א.4.ו.2באור     

  545,145   539,872   השווי ההוגן של נכסי החוב כאמור     
  

  .סיכונים בדבר ניהול )6(37ראה באור תשואה נכסים עבור חוזים תלויי החשיפה בגין  ןלעניי  
  

תעודות השתתפות בקרנות , השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל**)    
  .אופציות ומוצרים מובנים, חוזים עתידיים, נגזרים פיננסים, קרנות השקעה, נאמנות

  
  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ב

  
הרמות השונות הוגדרו באופן . בשווי הוגןהטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים 

  :הבא
  

בשוק פעיל ) לא מתואמים(שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים  - 1רמה   -
  .למכשירים זהים    

  
  , ישירים או בלתי ישירים, שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים   -   2 רמה   -

  .לעיל 1שאינם כלולים ברמה     
  
  .שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים -  3רמה   -

  
  

  .ז.13ראה באור , הפיננסייםלגבי השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן של הנכסים 
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  )המשך( עבור חוזים תלויי תשואההשקעות פיננסיות   -: 12באור 
  

 )המשך( הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמותשווי   .ב
  

  
  2013,  בדצמבר 31ליום  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות

  5,623,375   -    8,800   5,614,575   נכסי חוב סחירים

  3,125,799   9,036   3,116,763   -    נכסי חוב שאינם סחירים

  3,655,351   82,583   -    3,572,768   מניות 
  2,462,574   1,038,047   120,205   1,304,322   השקעות פיננסיות אחרות

 14,867,099   1,129,666   3,245,768  10,491,665   כ"סה
  

    
  2012,  בדצמבר 31ליום  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות

  4,400,618   -    1,775   4,398,843   נכסי חוב סחירים

  2,966,905   40,846   2,926,059   -    נכסי חוב שאינם סחירים

  3,130,557   98,773   -    3,031,784   מניות 
  2,066,723   933,464   45,265   1,087,994   השקעות פיננסיות אחרות

 12,564,803   1,073,083   2,973,099   8,518,621   כ"סה
  
 3פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה התנועה בנכסים   .ג

  
  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  ח "אלפי ש

  השקעות  נכסי חוב 

  פיננסיות  שאינם  
  כ"סה  אחרות  מניות  סחירים

  1,073,083   933,464   98,773   40,846   2013, בינואר 1יתרה ליום 
  25,291   21,057   3,335   899   סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד

  151,458   149,710   -   1,748   רכישות
  )86,075(  )66,536(  )19,539(  -   מכירות
  )6,961(  -   -   )6,961(  פדיונות

  2,822   700   14   2,108   3העברות אל רמה 
  )29,952(  )348(  -   )29,604(  3העברות מתוך רמה 

  1,129,666   1,038,047   82,583   9,036   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

  לתקופה שלא ) הפסדים(סך הרווחים 
  מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין  
  נכסים המוחזקים נכון ליום 
  32,336   33,139   341   )1,144(  2013, בדצמבר 31 
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  )המשך( עבור חוזים תלויי תשואההשקעות פיננסיות   -: 12באור 
  
  )המשך( 3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה   .ג

  
  

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  ח "אלפי ש

  השקעות  נכסי חוב 

  פיננסיות  שאינם  
  כ"סה  אחרות  מניות  סחירים

  961,127   805,987   128,796   26,344   2012, בינואר 1יתרה ליום 
  34,484   44,829   )7,350(  )2,995(  שהוכרו ברווח והפסד) הפסדים(סך הרווחים 

  231,564   231,564   -   -   רכישות
  )150,726(  )148,916(  )1,810(  -   מכירות
  )11,211(  -   -   )11,211(  פדיונות

  41,332   -   245   41,087   3העברות אל רמה 
  )33,487(  -   )21,108(  )12,379(  3העברות מתוך רמה 

  
  1,073,083   933,464   98,773   40,846    2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  לתקופה שלא ) הפסדים(סך הרווחים 
  מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין  
  נכסים המוחזקים נכון ליום 
  19,009   32,017   )6,015(  )6,993(  2012, בדצמבר 31 
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  השקעות פיננסיות אחרות  -: 13באור 
  

  ההרכב  .א
  

  2013,  בדצמבר 31ליום  
  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  4,377,476   -    3,894,160   483,316   ב  נכסי חוב סחירים
  10,450,130   10,450,130   -    -    ג  נכסי חוב שאינם סחירים

  241,168   -    201,147   40,021   ה  מניות
  707,951   -    509,322   198,629   ו  אחרות

  15,776,725   10,450,130   4,604,629   721,966   כ"סה
  

  
  2012,  בדצמבר 31ליום  

  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט
  ח "אלפי ש  בסעיף

  4,311,740   -    3,607,899   703,841   ב  נכסי חוב סחירים
  10,181,867   10,181,867   -    -    ג  נכסי חוב שאינם סחירים

  265,877   -    228,481   37,396   ה  מניות
  578,522   -    345,172   233,350   ו  אחרות

  15,338,006   10,181,867   4,181,552   974,587   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  נכסי חוב סחירים  .ב

    
  

  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  *)  390,124   *)  252,715    שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
  1,764,553   2,375,348   זמינות למכירה  

  2,154,677   2,628,063   סך הכל אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  *)  302,834   *)  225,206   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
  1,843,346   1,518,812   זמינים למכירה  

  2,146,180   1,744,018   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  10,883   5,395   שיועדו בעת ההכרה לראשונה 

  4,311,740   4,377,476   סך הכל נכסי חוב סחירים

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  57,524   41,710   )במצטבר(והפסד  

 
 
 

נדרש מחברה מאוחדת להחזיק ניירות ערך , 2007, ז"סהתש, )חיתום(בהתאם לתקנות ניירות ערך *)   
  .ח"שאלפי  2,959 -הינו כ 2012 - ו 2013, בדצמבר 31סכום הפיקדון הכולל לימים . כפיקדון
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  נכסי חוב שאינם סחירים  .ג
  

  
  2013,  בדצמבר 31ליום  

  *)שווי הוגן   ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  8,171,536   6,568,566   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג

  :חוב אחריםנכסי 

  שאינם ניתנים להמרה
  4,295,527   3,881,564   לרבות פקדונות בבנקים, מוצגים כהלוואות וחייבים

  12,467,063   10,450,130   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  122,352   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  
  2012,  בדצמבר 31ליום  

  *)שווי הוגן   בספריםערך 

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  8,093,461   6,406,946   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  4,137,756   3,774,695   לרבות פקדונות בבנקים, מוצגים כהלוואות וחייבים

  ניתנים להמרה
  226   226   נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  12,231,443   10,181,867   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  114,146   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  

  .להלן' ראה סעיף ז, לעניין שיעורי הריבית ששימשו לקביעת השווי ההוגן*)     
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 

  פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב  .ד
  

  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  אחוזים

  נכסי חוב סחירים

  :בסיס הצמדה

  2.81   1.65   צמוד מדד 

  2.74   2.14   שקלי

  4.77   4.52   ח"צמוד מט

  נכסי חוב שאינם סחירים

  :בסיס הצמדה

  5.12   5.06   צמוד מדד 

  2.99   1.95   שקלי

  4.65   5.19   ח"צמוד מט
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  מניות  .ה

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  36,978   39,691   בעת ההכרה לראשונה 

  213,161   188,047   זמינות למכירה

  250,139   227,738   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  418   330   בעת ההכרה לראשונה 

  15,320   13,100   זמינות למכירה

  15,738   13,430   סך הכל מניות שאינן סחירות

  265,877   241,168   סך הכל מניות 

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  58,390   32,018   )במצטבר(והפסד  

  
  אחרות  .ו

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  101,825   72,810   בעת ההכרה לראשונה 

  218,324   364,159   זמינות למכירה
  426   4,336   *)נגזרים מכשירים 

  320,575   441,305   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  108,030   98,891   בעת ההכרה לראשונה 

  126,848   145,163   זמינות למכירה
  23,069   22,592   *)מכשירים נגזרים 

  257,947   266,646   השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות סך הכל

  578,522   707,951   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  26,916   22,704   )במצטבר(והפסד  

  
תעודות השתתפות , אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סלהמסווגות להשקעות פיננסיות 

  .מוצרים מובניםואופציות , חוזים עתידיים, נגזרים פיננסים, קרנות השקעה, בקרנות נאמנות
  

  .להלן )2( 'ה 39ראה באור  ,השקעהלעניין התחייבויות להשקעה בקרנות 



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
  

 84

  )המשך( אחרותהשקעות פיננסיות    -: 13באור 
  

  )המשך( אחרות  .ו
  

המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות , נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה  *) 
  :שנעשו לתאריך הדוח הכספי

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  370   1,362   מניות

  )545,953(  )591,798(  מטבע חוץ

  )145,728(  )175,021(  ריבית

  21,288   38,895   מניותמדד 
  
  

  ששימשו בקביעת השווי ההוגן השיטות וההנחות  .ז
  

  נכסי חוב שאינם סחירים  )1    
  

נקבע על ידי , השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים
  :השווי נקבע כדלהלן, בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. מחירי השוק בתאריך הדיווח

  
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי 

 ,ניתן לצרכי באור בלבדשלהם אשר מידע לגבי השווי ההוגן  ,חוב פיננסים שאינם סחירים
ההיוון מתבססים  שיעורי. נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם

כפי  ,ותבעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני
  . ע בתל אביב"שנמדדו בבורסה לני

  
 ,זכתה במכרזששיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה ציטוטי המחירים ו

ריבית  שיעורימחירים ו להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי, שפורסם על ידי משרד האוצר
קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים  מספקת, 2011, במרס 20החל מיום . לגופים מוסדיים

מודל מרווח  -להלן (ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים  שיעוריו
ודל מ. שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדייםקבוצת  הפסיקהמאותו מועד ). הוגן

בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר  מרווח הוגן
של נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם פדיון לעשירונים בהתאם לתשואה ל
  .הנפקות בשוק הלא סחיר/ת הסיכון הנגזרת ממחירי עסקאותיעשירונים וזאת בהתאם לפרמי

        
אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת  ,של בית המשפט העליוןבעקבות פסק דין 

שערי "הודיע משרד האוצר שקבוצת  2012, באוקטובר 15ביום . פורסם מכרז חדש ,מרווח הוגן
הקבוצה הזוכה תהיה אחראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים . זכתה במכרז האמור" ריבית

בשלב זה אין ביכולת  .של נכסי חוב לא סחיריםריבית להיוון תזרימי המזומנים  שיעוריו
להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא  קבוצהה

  .סחירים והאם תהיה השפעה כאמור
  

מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת , שפרסם משרד האוצר למכתבבהתאם 
כאשר מועד מדויק יפורסם לכל המאוחר , 2014ל יהיה לא לפני חודש אפרי, שערי ריבית

  .שלושים יום לפני מועד המעבר
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  

  )המשך(  ששימשו בקביעת השווי ההוגן השיטות וההנחות  .ז
  

  )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים  )1    
  

  :שאינם סחיריםלהלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב   
  

  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  באחוזים

  עבור נכסי חוב שאינם סחירים
  *):בארץ לפי דירוג  

AA 0.9     0.7     ומעלה  
BBB  עדA     3.6     3.5  

  BBB      33.9     39.8 -נמוך מ

  10.0     15.6     לא מדורג
  

. ודירוג פנימי" מדרוג", "מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *)  
כל דירוג כולל . נתוני חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

  +.Aועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, בתוכו את כל הטווחים
  
  מניות לא סחירות  )2
  

באמצעות על ידי מעריך שווי חיצוני השווי ההוגן של ההשקעה במניות לא סחירות הוערך 
  .DCFמודל 

  
  נגזרים  )3
  

הנקוב  FORWARD - השווי ההוגן של חוזי אקדמה נאמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר ה  
תוך , הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפידיון FORWARD - בחוזה לבין מחיר ה

השווי ההוגן של כתבי אופציות נקבע בהתאם למודל בלק . שימוש בשיעורי ריבית מתאימים
נאמד על בסיס מודל כלכלי המבוסס השווי ההוגן של חוזים להחלפות ריבית ומטבע . ושולס

על היוון אומדן תזרימי המזומנים העתידיים תוך שימוש בשיעורי ריבית אשר נקבעים על ידי 
השווי ההוגן של מכשירים מורכבים נקבע על פי . ציטוטים של שערי ריבית חברה המספקת

  .ציטוט
  
  קרנות השקעה  )4

  
בהתבסס על הדוחות ) .N.A.V(השווי ההוגן של קרנות ההשקעה נקבע על פי ערך נכסי נקי   

  .הכספיים של הקרנות
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ח

  
נכסי מיסים וחייבים ויתרות חובה , לקוחות, פרמיות לגביה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים

  .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם, שוטפים
  

  
  2013, בדצמבר 31ליום 

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח"אלפי ש

  4,377,476   -    10,014   4,367,462   נכסי חוב סחירים
  241,168   13,430   -    227,738   מניות 
  707,951   243,724   22,922   441,305   אחרות

  5,326,595   257,154   32,936   5,036,505   כ"סה

נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן 
  12,467,063   35,997   12,431,066   -    )לעיל' סעיף ג(גילוי לשוויים ההוגן 

  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח"אלפי ש

  4,311,740   -    5,698   4,306,042   נכסי חוב סחירים
  265,877   15,738   -    250,139   מניות 
  578,522   235,312   22,635   320,575   אחרות

  5,156,139   251,050   28,333   4,876,756   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  

  )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ח  
  

  3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 
  

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח

  זמינים למכירהוהפסד ונכסים פיננסיים 
  כ"סה  אחרות  מניות

  251,050   235,312   15,738   2013,  בינואר 1יתרה ליום 

  :שהוכרו)  ההפסדים(סך הרווחים 

  )7,452(  )7,023(  )429(  ברווח והפסד 

  6,304   8,190   )1,886(  ברווח כולל אחר
  18,877   18,877   -   רכישות
  )11,840(  )11,807(  )33(  מכירות
  )90(  )90(  -   פדיונות

  590   550   40   3העברות אל רמה 
  )285(  )285(  -   3העברות מתוך רמה 

  257,154   243,724   13,430   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

סך ההפסדים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו 
 31ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים  נכון ליום 

  )7,156(  )6,726(  )430(  2013בדצמבר 
  

  
  
  

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
  והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  כ"סה  אחרות  מניות

  241,072   228,243   12,829   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  :שהוכרו)  ההפסדים(סך הרווחים 

  10,601   10,682   )81(  ברווח והפסד 

  )1,693(  )3,084(  1,391   ברווח כולל אחר 
  45,472   41,571   3,901   רכישות
  )13,271(  )13,184(  )87(  מכירות
  )28,925(  )28,916(  )9(  פדיונות

  )2,206(  -   )2,206(  3העברות מתוך רמה 

  251,050   235,312   15,738   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 

ושהוכרו סך ההפסדים לתקופה שלא מומשו 
 31ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים  נכון ליום 

  )5,199(  )5,168(  )31(  2012בדצמבר 
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  

  :גיול השקעות בנכסי חוב פיננסיים לא סחירים  .ט  
  

      
  בדצמבר 31ליום   

2013  2012  

  ח"אלפי ש
  :נכסי חוב שערכם לא נפגם

  10,137,783   10,416,770   פיגור ללא
  (*):בפיגור 

  13,870   3,658   ימים 90 - מתחת ל  
  2,847   256   ימים 180 -ל 90בין   
  3,579   1,271   ימים 180מעל   

  10,158,079   10,421,955   סך הכל נכסי חוב שערכם לא נפגם

  :נכסי חוב שערכם נפגם

  137,934   150,527   ברוטו, נכסים שערכם נפגם
  )114,146(  )122,352(  הפרשה להפסד

  23,788   28,175   נטו, סך הכל נכסי חוב שערכם נפגם

  10,181,867   10,450,130   סך הכל נכסי חוב לא סחירים
  
  

  .או הלוואות משכנתא/בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגדן קיימים ערכי פדיון מלאים ו*)     
  
  
  מזומניםמזומנים ושווי   - : 14אור ב 

  
  :עבור חוזים תלויי תשואה  .א

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  266,387   453,523   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  352,709   300,311   פקדונות לזמן קצר

  619,096   753,834   מזומנים ושווי מזומנים
  

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית 
  .)1.83% -ל 1.75%בין  -אשתקד ( 0.89% -ל 0.75%בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין 

  
. פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים

  ).2.1% -אשתקד ( 0.97%ות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של הפקדונ
  

  ).'ה)(2(37 ראה באור, באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר
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  )המשך( מזומנים ושווי מזומנים  -: 14אור ב
  

  :אחרים  .ב
  

  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  :למשיכה מיידית מזומנים ופקדונות
  227,277   409,737   ח"בש

  27,520   18,955   בדולר 
  18,194   2,290   ח אחר"במט

 430,982   272,991  

  122,699   170,183   ח"בש -פקדונות לזמן קצר 

  395,690   601,165   מזומנים ושווי מזומנים
  

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית 
  ).1.83% - ל 1.75%בין  -אשתקד (  0.89% -ל 0.75%בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין 

  
. פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים

  ).2.1% - אשתקד( 0.97%נושאים ריבית בשיעור ממוצע של הפקדונות 
  

  ).'ה)(2(37באור ראה , קצרבאשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן 
  

  .נוצלו לאח במסגרות אשראי ש"ש מיליוני 40 -כ לחברה סך של, 2013, בדצמבר 31ליום   .ג
  
  

  ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  המניותהרכב הון   .א

  

  2012 -ו 2013, בדצמבר 31לימים 

  מונפק ונפרע  רשום

  )באלפים(מספר מניות 

  63,272   88,000   א"כ. נ.ח ע"ש 1 מניות רגילות בנות
  
  זכויות הנלוות למניות  . ב
  

זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי , זכות לדיבידנד, הצבעה באסיפה הכלליתזכויות   .1
  .בחברההדירקטורים 

  
  .אביב-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל  .2
  

  דיבידנד  .ג
  

 100דיבידנד בסך  ילקה החברהח 2013 ,באוקטובר 23יום ב .לא חולק דיבידנד 2012 -ו 2011 בשנים
  .ח ערך נקוב"ש 1 מניה בת ח לכל"ש 1.58 - המהווה כ, ח"מיליוני ש
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  

  קרנות הון אחרות  .ד
  
  :מיוחס לבעלי מניות החברה  -ההרכב 

  

  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  
  ח "אלפי ש

  7,036   7,036   קרן הערכה מחדש בגין שיערוך מקרקעין
ל מנורה "מנכ- לשעבר(ל החברה "הטבת מס בגין הענקת מניות למנכ

  5,961   5,961   )ביטוח

  696   696   עסקה עם בעל שליטה
  -    )617(   הנובעת מחברה כלולה נטו, הוןקרן 

 13,076   13,693  
  

בניכוי (קרן הערכה מחדש משמשת לרישום התאמות בשווי ההוגן  -  קרן הערכה מחדש מקרקעין
של רכוש קבוע וירידות ערך עד למידה שהן מתייחסות לעליית ערך שנרשמה בגין ) השפעת המס

  .אותו נכס בקרנות הון
  

בין חברות מאוחדות של  הקרן ההון מתייחסת לעסקה שבוצע - עסקה עם בעל שליטהקרן הון בגין 
  .ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה נזקף לקרן ההון. החברה

  
  שאינן מקנות שליטהזכויות   .ה

  
  :על המצב הכספי המאוחדים דוחותב שאינן מקנות שליטההרכב זכויות 

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  10,001   9,755   החלק בשווי המאזני 
  

  ניהול ודרישות הון  .ו
  

להמשיך את  הקבוצהמדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת  .1
וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית  ,שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה על מנת פעילותה
  .ידי המפקח- לדרישות הון הנקבעות על ושומרה ביטוח כפופותמנורה ביטוח . עתידית

      

חברות ת ונדרש, )להלן 5כהגדרתה בסעיף (Solvency II כחלק מתהליך יישומה של הדירקטיבה   
ולקבוע הון  ותחשופ ןלבצע תהליך הערכה עצמית של הסיכונים להם ה הביטוח המאוחדות

הון (כהון עצמי נדרש הגדירה מנורה ביטוח  .אלויהווה כרית ביטחון לסיכונים  ןאשר לדעת
 ובלבד, 2013והוגשה למפקח בינואר ההון כפי שנדרשה על ידי הדירקטיבה את דרישת  )יעד

 105% -כ) הון יעד(שומרה ביטוח הגדירה כהון עצמי נדרש .  שלא יפחת מתקנות ההון העצמי
מובהר כי אין מדובר בהון  .מדרישות ההון כפי שהוגדרו על ידי המפקח בתקנות ההון העצמי

וכי אין ודאות כי , לשמור עליושחברות הביטוח המאוחדות תשאפנה אלא בהון יעד , מחייב
, הדיווח לתאריך נכון   .בכל נקודת זמן בהון יעד זה  נהתעמוד חברות הביטוח המאוחדות

  .חברות הביטוח עומדות בהון היעד שנקבע
  

  .ההוןההון הנדרש והקיים של חברות הביטוח המאוחדות נקבע בהתאם לתקנות 
  

ומנורה מבטחים והסתדרות ) מבטחים גמל -להלן (מ "מנורה מבטחים גמל בע, מבטחים פנסיה  
בתקנות הפיקוח מחויבות לעמוד ) מנורה מהנדסים -להלן (מ "המהנדסים ניהול קופות גמל בע

הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או ) (קופות גמל(על שירותים פיננסים 
תיקון ) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ותקנות מס הכנסה  2012- ב"התשע, )קרן פנסיה

  .להלן 9ראה סעיף , 2012-ב"התשע, )2' מס
    

מוד בתקנות השקעות משותפות בנאמנות מחויבת לע מ"בע קרנות נאמנותמבטחים מנורה   
, )הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות(

  .1995-ו"התשנ
  

מ מחויבת לעמוד בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ "מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות בע  
  .2000-ס"התש, )תיקון(, )י וביטוחהון עצמ(ובניהול תיקי השקעות  בשיווק השקעות, השקעות
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ו
  

בהתאם לתקנות שומרה ביטוח ו מנורה ביטוחלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של  .2
  :והנחיות המפקחההון 

  
  מנורה ביטוח

  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  2,107,478   1,970,394   )1א(הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח 

  : הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  1,648,421   1,482,693   הון ראשוני בסיסי  

  266,912   271,701   )ב(הון ראשוני מורכב 

  1,915,333   1,754,394   סך הכל הון ראשוני  

  201,654   205,616   )ג(הון משני מורכב 

  407,682   304,265   )ד(הון משני נחות 

  2,524,669   2,264,275   סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון  

  417,191   293,881   (*)עודף 

  
  :פעולה הונית לאחר תאריך הדיווח

  
השקעה בחברת ביטוח מאוחדת שחולקה כדיבידנד בעין בניכוי 

  )89,822(   -   דרישת ההון בגין השקעה זו 
  

  327,369   293,881   עודף בהתחשב בדיבידנד שחולק

  

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם 
  18,317   18,015   ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה , להוראות המפקח

  :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין  )1א(

  283,625   293,025   פעילות בביטוח כללי

  7,712   7,945   פעילות בביטוח סיעודי

  141,358   141,358   סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

  681,895   767,662   הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות אישפוז

  3,822   3,844   דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה

  36,165   37,957   נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

  262,904   -   השקעה בחברת ביטוח מאוחדת 

  392,368   398,981   נכסי השקעה ונכסים אחרים

  136,706   139,480   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  138,813   146,209   תפעוליים סיכונים

  22,110   33,933   ערבויות

  2,107,478   1,970,394   הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח
  

חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח , מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות  (*) 
  .כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ו
  

בהתאם לתקנות שומרה ביטוח ו מנורה ביטוחלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של  .2
  )המשך( :ההון והנחיות המפקח

  
  שומרה ביטוח

  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  230,449   252,351   )2א(הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח 

  : הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  284,428   278,483   הון ראשוני בסיסי   

  35,843   35,674   )ד(הון משני נחות   

  320,271   314,157   סך הכל הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון  

  89,822   61,806   (*)עודף 

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם 
  16,689   21,229   ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה , להוראות המפקח

  :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין  )2א(

  138,080   149,370   פעילות בביטוח כללי

  1,586   1,189   כהגדרתם בתקנות ההוןנכסים בלתי מוכרים 

  49,448   57,107   נכסי השקעה ונכסים אחרים

  15,961   16,524   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  25,374   28,161   סיכונים תפעוליים

  230,449   252,351   הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח
  

        
חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח , החברותמלבד הדרישות הכלליות בחוק   (*) 

  .כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ו
  

בהתאם לתקנות שומרה ביטוח ו מנורה ביטוחלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של    . 2  
  )המשך( .ההון והנחיות המפקח

  
) 2(' ד 25 ראה באור ,לחברהמנורה ביטוח לפרטים בדבר הון ראשוני מורכב שהנפיקה   )ב(  

  .להלן
  
לפרטים בדבר הנפקת כתבי התחייבות נדחים המהווים הון משני מורכב במנורה   )ג(

  ).5(' ה 25ראה באור , ביטוח
  
במנורה התחייבות נדחים וכתבי  לחברהשהונפקו  ביטוח הון בשומרהשטרי כולל   )ד(

  .  ומהווים הון משני נחות 2009, בדצמבר 31עד ליום  אשר הונפקו, ביטוח
  

  הרכב ההון של מבטח  .3  
  

וכן , כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח קובע, 2011מחודש אוגוסט , המפקח חוזר
  :כדלהלן, שונים ולסיווגם לרובדי ההון השוניםמסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון 

  
, )בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה(כולל הון ראשוני בסיסי  - הון ראשוני  )1

מכשירי . הון ראשוני מורכב ומכשירי  שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות
לספוג את הפסדי מכשירים פיננסים שהינם זמינים  יםההון הראשוני המורכב כולל

המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן ופרעונם נדחה בפני כל 
קרן  )הון עצמי מוכר קיים נמוך מהנדרש(ובנסיבות מסויימות  התחייבויות המבטח

מועד הפרעון הראשון של מכשירים אלה  .למניות רגילות המכשיר תמחק או תומר
כמוקדם , שנים 49הביטוחיות המאוחרות ביותר או יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות 

  .שנים ממועד ההנפקה 10אך לא קודם לתום , שביניהם
  

ם שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח יכולל מכשירים פיננסי - הון משני  )2
ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני , באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית

הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה מועד . הון ראשוני
המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפרעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת 

  . שנים ממועד ההנפקה 8אך לא קודם לתום , שנים כמוקדם שביניהם 20או , שנתיים
  

ים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח יכולל מכשירים פיננס - הון שלישוני  )3
ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני , באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד

. )אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון שלישוני( הון ראשוני
שנים מיום  5מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו מוקדם לתום 

  .הנפקתו
  

ללא חלק , התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה, לעניין זה
  .בניכוי חלקם של מבטחי משנהץ ו"ח ח"ההתחייבויות המגובה במלואו באג

  
ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים השונים 

  :בשיעורים הבאים
  

מסך  60%-הון הראשוני לא יפחת מרכיבי ומכשירי הון הנכללים ב ל של הכול םשיעור  .א
 . ההון העצמי של המבטח

-הון הראשוני הבסיסי לא יפחת מב רכיבי ומכשירי הון הנכללים הכולל של םשיעור  .ב
 .מסך ההון הראשוני 70%

  .מסך ההון הראשוני 20%שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על   .ג
מסך  15%הון השלישוני לא יעלה על רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהכולל של  םשיעור  .ד

  . ההון העצמי של מבטח
  

 ,בספטמבר 30כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום  החוזר
עליו יודיע בישראל במועד , להלן 5כהגדרתה בסעיף , יישומה של הדירקטיבהועד למועד  2011

  .יכנסו לתוקף בהדרגה החוזרהמפקח לפיה הוראות 
  

  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
  

 94

  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ו
  

  )המשך( הרכב ההון של מבטח .3
    

" הון משני נחות"כי שיעורם הכולל של מכשירי הון הנכללים בהשעה כמו כן נקבע בהוראת 
  :נחות מוגדר כסך הרכיבים הבאים משניהון  .מההון הבסיסי 50%יעלה על  לא

  
, בין שניתנים להמרה במניות ובין שלא ניתנים להמרה במניות, כתבי התחייבות נדחים  )1(

ותקופת פרעונם בעוד שנתיים לפחות לאחר , שנים לפחות 5שהונפקו לתקופה של 
  ;ובלבד שלא הוצאו לבעל שליטה, תאריך הדוח

  
אך , כתבי התחייבות נדחים שהונפקו לבעלי שליטה והם צמודים למדד לכל היותר  )2(

   .אינם נושאים ריבית ושמועד הפרעון שלהם לא פחות משנתיים לאחר תאריך הדוח
  

  :בנוסף להוראת השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן
  

יוכר עד למועד פרעונו הסופי  2009, בדצמבר  31הונפק עד ליום  אשר נחות משני הון  .א
 .בתנאים בהם הוכר עד לפרסום חוזר זה

 של יישומה עם יוכר לאואילך  2010, בינואר 1הונפק מיום  אשר נחות משני הון  .ב
 .המוקדם לפי, 2013 ,בינואר 31 מיום או בישראל הדירקטיבה

 ,בינואר 1 מיום הונפקו אשר מורכב ושלישוני מורכב משני, מורכב ראשוני הון מכשירי  .ג
 בהם בתנאים הסופי פירעונם למועד עד יוכרו, המפקחידי -על אושרו ואשר ואילך 2010

 . ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים הונפקו
אשר יונפקו ממועד תחילתו , משני מורכב ושלישוני מורכב, הון ראשוני מורכב מכשירי  .ד

כרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה בישראל יו, בתנאים הקבועים בו החוזרשל 
 . עד למועד פרעונם

  
 - להלן (פרסם המפקח מכתב בדבר חלוקת דיבידנד על ידי חברות ביטוח  2011בחודש דצמבר   .4

וקובע כי המפקח לא יאשר חלוקת  2010המכתב מהווה עדכון להבהרה מחודש מרס ). המכתב
בטח יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש למ, לאחר ביצוע החלוקה, דיבידנד אלא אם

תחזית רווח שנתית של המבטח : וכן מותנה בהגשת כל אלה, לפחות 105%בשיעור של 
תכנית שרות חוב מעודכנת ומאושרת בידי , לשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד

ית תכנ, דירקטוריון חברת הביטוח ודירקטוריון חברת ההחזקות המחזיקה בחברת הביטוח
פעולה להשלמת הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון 

נקבע כי הודעה על חלוקת דיבידנד תחשב , כמו כן. חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד
אם לאחר ביצעו החלוקה למבטח יחס הון עצמי מוכר להון , כאילו קיבלה את אישור המפקח

וכל המסמכים המפורטים במכתב נמסרו למפקח לא  115%ור העולה על עצמי נדרש בשיע
  .יאוחר מעשרה ימי עסקים לאחר מועד החלוקה

  
 - להלן ( Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2007, ביולי 10ביום   .5

הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר "). הדירקטיבה"
  . הפרעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד

  
 .דרישות איכותיות ודרישות גילוי, דרישות כמותיות: הדירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכים

יישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים  בתהליך חברות הביטוח המאוחדות החלו
  .שנקבעו

  
 - להלן (סכון במשרד האוצר יהביטוח והח, פרסם אגף שוק ההון 2012בחודש ספטמבר 

האגף  ,בהתאם למכתב"). המכתב" - להלן (מכתב בעניין משטר כושר פירעון ישראלי ") האגף"
וזאת עקב אי וודאות  Solvency IIמתכוון לפתח משטר כושר פרעון מבוסס סיכונים ברוח 

  .בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה
  

 2014עד  2012להגיש לאגף בשנים  דרשנהיתנוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח המכתב 
שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך 

). תוספת הון(ת ועל דרישות הון נוספ, ויותיוולאחר הסדרת סמכ 2015שנת  במהלך, יחליט
הממשל התאגידי  החלטות הממונה על תוספת הון יתבססו על דיווחי החברות ועל איכות

  .וניהול הסיכונים בחברה
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לצורך  IFRS -פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה  2008בחודש יוני   .6

מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות . חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח
לרבות חברות ביטוח (לעניין אופן יישום תקנות ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות 

על פי החוזר דרישות ההון לפי תקנות ההון ). ת הביטוחוחברות מנהלות שבשליטת חבר
ההשקעה , לצורך חישוב ההון המוכר לפי תקנות ההון. יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו

של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן בחברות מוחזקות אחרות 
  .תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא

  
הון עצמי ) (קופות גמל(פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2012בחודש פברואר   .7

ותקנות מס  2012-ב"התשע, )מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה
התקנות " -להלן ( 2012- ב"התשע, )2' תיקון מס)(כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה 
 "). החדשות

  
בהתאם לתקנות החדשות הורחבו דרישות ההון מחברות מנהלות והן כוללות דרישות הון   

אך לא פחות מהון עצמי התחלתי , בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים ולהוצאות השנתיות
  . ח"מיליון ש 10בסך 

 
על פי ההפרש שבין ההון ה הדרגתית של התקנות החדשות כוללות הוראות מעבר להשלמ  

כך , )ההפרש -להלן (ת לבין ההון שהיה נדרש ערב פרסום התקנות החדשות התקנות החדשו
ועד , מההפרש 80%יושלם לפחות  2013, בדצמבר 31שעד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  .יושלם מלוא ההפרש, 2014, בדצמבר 31מועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  
לתקנות ההון של חברות בהתאם  ,מבטחים פנסיהלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של   .8

 :מנהלות והנחיות הממונה
  

  *) מבטחים פנסיה 
  ליום   ליום 
,בדצמבר 31   ,בדצמבר 31 
 2013   2012    
 ח"אלפי ש  
     

 90,744 122,885 הסכום הנדרש על פי תקנות ההון של חברות מנהלות
  171,633 248,808  הון עצמי 

 80,889 125,923  עודף 
    
   
 :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין 

 
 

  30,831 41,127  היקף נכסים מנוהלים  
  59,913 81,758  הוצאות שנתיות  

 122,885 90,744  
  

  
  .מ"הנתונים המוצגים מתייחסים לנתוני החברה הממוזגת עם מנורה מבטחים גמל בע  *)      

  
  .מבטחים פנסיה בדרישת הנכסים הנזילים כמפורט בתקנותעומדת , בתקופת הדיווח      

  
ראה ביאור , לעניין העברת מניות מבטחים גמל ממנורה מבטחים פיננסים למבטחים פנסיה  

  .לעיל. 4.ב.1
  
מיליוני  10 - ביישום מלוא דרישות ההון במנורה מהנדסים דרישת ההון עומדת על סך של כ  .9

ח "מיליוני ש 11 - העצמי של מנורה מהנדסים מסתכם בכ ההון, 2013, בדצמבר 31ליום . ח"ש
על מנורה מהנדסים  הכריזה, 2014, במרס 17ביום . ח"מיליון ש 1 -ועודף ההון מסתכם בכ

   .ח"מיליון ש 1 - דיבידנד לבעלי המניות בסך של כחלוקת 
  
וח בצירוף חילקה מנורה ביטוח את מלוא השקעתה במניות שומרה ביט, 2013, בינואר 31ביום   .10

  .כדיבידנד בעין לחברה, שטרי ההון שהנפיקה לה שומרה ביטוח
  .ח"שמיליוני  359 -כ ההי החלוקההערך בספרי מנורה ביטוח של ההשקעה בשומרה ליום   
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  .ח"מיליוני ש 50דיבידנד בסך חילקה מנורה ביטוח לחברה , 2013, במאי 1ביום   .11
  
  .ח"מיליוני ש 55חילקה שומרה ביטוח לחברה דיבידנד בסך , 2013, במאי 26ביום   .12
  
  .ח"מיליוני ש 45חילקה מבטחים פנסיה לחברה דיבידנד בסך , 2013, ביוני 2ביום   .13
  

  .ח"ליוני שמי 50חילקה שומרה ביטוח לחברה דיבידנד בסך של , 2013, בדצמבר 31ביום   .14    
  

  
  

   בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה תהתחייבויו   -: 16באור 
  

  
  בדצמבר 31  

2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח "אלפי ש
  ביטוח חיים וחסכון ארוך

  :טווח 
  4,848,842   5,013,858   96,332   102,241   4,945,174   5,116,099   חוזי ביטוח  
  4,606,214   4,711,488   -    -    4,606,214   4,711,488   חוזי השקעה  

 9,827,587   9,551,388   102,241   96,332   9,725,346   9,455,056  

 בניכוי סכומים המופקדים 
 בחברה במסגרת תוכנית  
  הטבה מוגדרת לעובדי  
  )15,644(  )11,670(  -    -    )15,644(  )11,670(  הקבוצה 

  סך הכל ביטוח חיים
  9,439,412   9,713,676   96,332   102,241   9,535,744   9,815,917   וחיסכון ארוך טווח  

חוזי ביטוח הכלולים 
  432,204   478,622   374,265   309,784   806,469   788,406   במגזר ביטוח בריאות

  חוזי ביטוח הכלולים
  3,719,413   3,985,961   1,006,775   1,034,658   4,726,188   5,020,619   במגזר ביטוח כללי  

  כ התחייבויות בגין"סה
  חוזי ביטוח וחוזי 
  השקעה שאינם תלויי 
  תשואה 

 
15,624,942 

 
15,068,401   1,446,683   1,477,372  

 
14,178,259 

 
13,591,029  
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  וחוזי השקעה תלויי תשואההתחייבויות בגין חוזי ביטוח    -: 17באור 
  

  
  בדצמבר 31

2013  2012  2013  2012  2013  2012  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח "באלפי ש

  ביטוח חיים וחסכון ארוך
  :טווח 

  חוזי ביטוח  
 

14,157,987 
 

12,383,132   36,079   33,295  
 

14,121,908 
 

12,349,837  
  1,345,018  2,035,131  -    -    1,345,018  2,035,131  חוזי השקעה  

 
16,193,118 

 
13,728,150   36,079   33,295  

 
16,157,039 

 
13,694,855  

 בניכוי סכומים המופקדים
  בחברה במסגרת תוכנית 
  הטבה מוגדרת לעובדי 
  )66,637(  )70,050(  -    -    )66,637(  )70,050(  הקבוצה 

סך הכל ביטוח חיים 
  ארוך טווח וחיסכון 

 
16,123,068 

 
13,661,513   36,079  33,295  

 
16,086,989 

 
13,628,218  

חוזי ביטוח הכלולים 
  11,077  13,149  47,800  44,390   58,877   57,539  במגזר בריאות

  כ התחייבויות בגין"סה
  חוזי ביטוח וחוזי 
  השקעה תלויי תשואה 

 
16,180,607 

 
13,720,390   80,469   81,095  

 
16,100,138 

 
13,639,295  

  
  

בחוזי ביטוח תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות 
תוכניות ביטוח , בין היתר, חוזים אלה כוללים. בניכוי דמי ניהול מנורה ביטוחהשקעות מסויימות של 

ות מאלוס לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות המשתתפ/מחייבות את המבוטח בבונוס/המזכות
בחוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המבוטח . מנורה ביטוחברווחי השקעה של 

  . מנורה ביטוחצעה יאינם תלויים ברווח או ההפסד מההשקעות שב
  

כך שישנן , ההבחנה בין חוזים תלויי תשואה לבין חוזים שאינם תלויי תשואה נעשית ברמת הכיסוי הבודד
 .עם מספר כיסויים אשר חלקם תלויי תשואה וחלקם אינם תלויי תשואה פוליסות ביטוח
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  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   - :18באור 
  

  :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים  . 1'א
  

  בדצמבר 31
2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  שייר  משנה ביטוח  ברוטו
  ח  "אלפי ש

  ענף רכב חובה
  297,435   337,318   -   -   297,435   337,318   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  217,739   231,735   11,118   18,491   228,857   250,226   )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 
  1,879,391   2,011,982   176,573   144,341   2,055,964   2,156,323   תביעות תלויות

  2,394,565   2,581,035   187,691   162,832   2,582,256   2,743,867   ) להלן 4'ג - ו 3'ראה ג(סך ענף רכב חובה 

  ענפי חבויות 
  72,194   82,586   49,219   59,836   121,413   142,422   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  100,567   85,378   154,659   142,180   255,226   227,558   )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 
  1,863   5,416   -   )1,091(  1,863   4,325   הפרשה לפרמיה  בחסר 

  493,362   512,149   189,589   218,426   682,951   730,575   תביעות תלויות
  667,986   685,529   393,467   419,351   1,061,453   1,104,880   סך ענפי חבויות

 2'ג -ו 1'ראה ג(סך ענפי רכב חובה וחבויות 
  3,062,551   3,266,564   581,158   582,183   3,643,709   3,848,747   ) להלן

  ענפי רכוש ואחרים
  427,495   502,280   210,519   233,829   638,014   736,109   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  22,676   2,844   3,308   )2,844(  25,984   -   הפרשה לפרמיה בחסר
  206,691   214,273   211,790   221,490   418,481   435,763   תביעות תלויות

  656,862   719,397   425,617   452,475   1,082,479   1,171,872   )להלן' ראה ב(סך ענפי רכוש ואחרים 

  כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח"סה
  3,719,413   3,985,961   1,006,775   1,034,658   4,726,188   5,020,619   הכלולים במגזר ביטוח כללי 

  :הוצאות רכישה נדחות
  27,884   32,495   -   -   27,884   32,495   ענפי רכב חובה
  16,019   17,549   10,577   11,720   26,596   29,269   ענפי חבויות

  106,982   121,521   52,012   57,151   158,994   178,672   ענפי רכוש ואחרים

  150,885   171,565   62,589   68,871   213,474   240,436   הכל הוצאות רכישה נדחות- סך

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי 
  :בניכוי הוצאות רכישה נדחות 

  2,366,681   2,548,540   187,691   162,832   2,554,372   2,711,372   ענפי רכב חובה
  651,967   667,980   382,890   407,631   1,034,857   1,075,611   ענפי חבויות

  549,880   597,876   373,605   395,324   923,485   993,200   ענפי רכוש ואחרים 
 4,780,183   4,512,714   965,787   944,186   3,814,396   3,568,528  
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  )המשך( כלליהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח    -: 18באור 
  
  :התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן  . 2'א
  

  
  בדצמבר 31

2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  :הערכות אקטואריות
  2,451,443   752,158   494,724   69,971   2,946,167   822,129   אברהם לוונגליק' דר
  -   1,824,039   -   407,505   -   2,231,544   נעמה חשמונאי' גב

  93,849   112,455   16,343   26,099   110,192   138,554   מר ניר הרמתי

  2,545,292   2,688,652   511,067   503,575   3,056,359   3,192,227   כ הערכות אקטואריות"סה

  :הערכות אחרותהפרשות על בסיס 
  הערכת מחלקת תביעות בגין התביעות

  58,691   58,011   70,193   76,748   128,884   134,759   התלויות הידועות 
  797,124   922,185   259,738   293,664   1,056,862   1,215,849   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  318,306   317,113   165,777   160,671   484,083   477,784   )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 
  כ ההתחייבויות בגין חוזי"סה

  3,719,413   3,985,961   1,006,775   1,034,658   4,726,188   5,020,619   ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי 
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  
  :בניכוי הוצאות רכישה נדחות, תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  . 'ב

  
  ענפי רכב חובה וחבויות  .1

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2013  2012  2013  2012  2013  2012  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  2,887,306   3,018,648   528,675   570,581   3,415,981   3,589,229   יתרה לתחילת השנה 

  עלות התביעות המצטברת
  657,667   747,615   71,817   78,162   729,484   825,777   בגין שנת חיתום שוטפת 

  שינוי ביתרות לתחילת שנה
  41,621   57,565   7,672   11,007   49,293   68,572   כתוצאה מהצמדה למדד  

  עלות התביעותשינוי באומדן 
  המצטברת בגין שנות חיתום  
  )71,467(  )79,401(  )4,641(  )18,690(  )76,108(  )98,091(  קודמות 

  סך השינוי בעלות התביעות
  627,821   725,779   74,848   70,479   702,669   796,258   המצטברת 

  תשלומים לישוב תביעות
  :במהלך השנה 

  7,584   8,503   1,660   1,230   9,244   9,733   בגין שנת חיתום שוטפת

  495,612   518,211   42,374   64,262   537,986   582,473   בגין שנות חיתום קודמות

  503,196   526,714   44,034   65,492   547,230   592,206   סך תשלומים לתקופה

  74,422   77,940   43,820   43,707   118,242   121,647   צבירה בגין שנת חיתום שוטפת

  צבירה שנזקפה לרווח בגין
  )155,838(  )126,814(  )47,450(  )60,452(  )203,288(  )187,266(  שנת החיתום ששוחררה 

  84,932   47,681   14,722   11,640   99,654   59,321   יתרת השינוי בצבירה

  3,516   )1,193(  11,092   )5,105(  14,608   )6,298(  סך שינוי בצבירה לתקופה

  3,201   -   -   -   3,201   -   שינוי עקב צירוף עסקים 

  3,018,648   3,216,520   570,581   570,463   3,589,229   3,786,983   יתרה לסוף השנה 
  

פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי , צבירה, הפרשה לפרמיה בחסר, תביעות תלויות: יתרות הפתיחה והסגירה כוללות  .1
  .הוצאות רכישה נדחות

  
פרמיה , הפרשה לפרמיה בחסר, )ללא צבירה( יתרת תביעות תלויות: הינה) Ultimate(התביעות המצטברת עלות   .2

כולל הוצאות ישירות ועקיפות  התביעות שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי
  .לישוב תביעות

  
  .בייחוס לשנות החיתום) וכלליות הנרשמות בתביעותהנהלה (התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות   .3
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  
בניכוי הוצאות רכישה נדחות , תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי  . 'ב

  :)המשך(
  

  ענפי רכוש ואחרים  .2
  

  בדצמבר 31

2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  513,200   549,880   380,545   373,605   893,745   923,485   יתרה לתחילת השנה

  עלות התביעות המצטברת
  683,856   733,460   313,822   345,284   997,678   1,078,744   בגין אירועים בשנת הדוח 

  התביעותשינוי בעלות 
  המצטברות בגין אירועים 
  27,017   6,939   )3,263(  )352(  23,754   6,587   שקדמו לשנת הדוח 

 1,085,331   1,021,432   344,932   310,559   740,399   710,873  

  תשלומים לישוב תביעות
  :במהלך השנה 

  520,233   553,544   211,304   209,105   731,537   762,649   בגין אירועים של שנת הדוח

  173,796   180,188   120,579   125,211   294,375   305,399   בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח 

  694,029   733,732   331,883   334,316   1,025,912   1,068,048   סך תשלומים

  שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם
  נטו מהוצאות, הורווחה 
  20,902   60,248   15,574   18,169   36,476   78,417   רכישה נדחות  

  )1,066(  )18,919(  )1,190(  )7,066(  )2,256(  )25,985(  שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר

  549,880   597,876   373,605   395,324   923,485   993,200   יתרה לסוף השנה

שטרם הורווחה ובניכוי  פרמיה, תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר: תוהסגירה כוללויתרות הפתיחה   .1
  .הוצאות רכישה נדחות

בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת  םבגין אירועי עלות התביעות המצטברת  .2
   .הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות לרבות בתקופת הדוח סך תשלומי התביעות

  
לומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תש  .3

  .ביתרת תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח
  

) הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן  .4
  .בייחוס לשנות הנזק
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

   2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות, ברוטו, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות  . 1'ג
  

  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום
  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  9,733   9,420   9,877   10,263   15,053   16,417   16,587   16,314   15,149   11,442   לאחר שנה ראשונה

  65,790   63,666   64,203   79,837   99,221   194,697   107,006   97,668   80,058   לאחר שנתיים 
  148,978   161,048   180,253   198,326   291,564   198,700   191,114   169,621   לאחר שלוש שנים 
  257,581   262,227   283,000   382,845   283,964   281,636   241,184   לאחר ארבע שנים 
  344,292   355,688   471,639   378,414   363,759   301,585   לאחר חמש שנים 
  424,950   554,394   443,353   432,652   358,674   לאחר שש שנים 

  631,002   497,927   497,116   395,868   לאחר שבע שנים 
  540,030   540,106   431,687   לאחר שמונה שנים
  572,532   452,096   לאחר תשע שנים
  467,909   לאחר עשר שנים

 :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  947,423   743,996   686,097   678,080   718,730   719,559   726,649   708,010   715,512   670,130   לאחר שנה ראשונה

  873,158   809,622   785,297   835,240   816,368   827,215   787,937   794,344   728,547   לאחר שנתיים 
  831,557   808,349   851,108   832,082   864,994   793,307   813,755   758,997   לאחר שלוש שנים 
  622,098   659,441   661,967   806,885   692,443   650,287   519,496   לאחר ארבע שנים 
  627,787   667,609   810,502   706,624   646,310   537,104   לאחר חמש שנים 
  650,401   787,327   684,181   654,181   533,905   לאחר שש שנים 
  779,440   679,625   645,544   531,817   לאחר שבע שנים

  676,963   647,094   526,329   לאחר שמונה שנים
  636,771   518,573   לאחר תשע שנים
  517,208   לאחר עשר שנים

  101,949   31,654   11,566   27,445   15,480   13,516   2,288   **)עודף לאחר שחרור הצבירה 
  2.55%   4.80%   1.75%   3.40%   2.24%   2.08%   0.44%   שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  7,162,806   947,423   873,158   831,557   622,098   627,787   650,401   779,440   676,963   636,771   517,208   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  3,462,797   9,733   65,790   148,978   257,581   344,292   424,950   631,002   540,030   572,532   467,909   2013בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  3,700,009   937,690   807,368   682,579   364,517   283,495   225,451   148,438   136,933   64,239   49,299   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  86,974   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת  

  3,786,983   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים הסכומים לעיל מובאים  *) 

  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  : 2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות, בשייר עצמי, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות  . 2'ג
  

  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום
  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  8,512   8,130   6,933   6,389   13,404   15,692   15,937   15,379   13,515   10,222   לאחר שנה ראשונה

  61,357   56,426   48,885   74,926   95,054   113,761   104,087   93,167   76,031   לאחר שנתיים 
  138,338   127,209   166,651   190,106   209,234   195,002   185,810   162,895   לאחר שלוש שנים 
  193,912   243,827   274,186   299,122   279,666   274,334   234,082   לאחר ארבע שנים 
  320,263   346,160   384,270   373,860   354,448   291,761   לאחר חמש שנים 
  412,757   459,274   437,129   421,427   343,208   לאחר שש שנים 

  531,081   491,042   484,186   379,287   לאחר שבע שנים 
  533,110   528,549   413,630   לאחר שמונה שנים
  558,298   433,687   לאחר תשע שנים
  449,369   לאחר עשר שנים
 :בסוף השנה) כולל תשלומים(מצטברות אומדן תביעות 

  825,564   626,547   586,925   481,165   614,049   640,577   639,851   631,796   651,315   619,817   לאחר שנה ראשונה
  743,600   696,079   578,047   719,667   717,973   700,236   706,597   715,665   670,731   לאחר שנתיים 

  718,556   595,822   735,155   733,298   722,767   714,118   734,241   700,286   לאחר שלוש שנים 
  484,620   589,599   626,657   669,280   654,119   630,590   497,428   לאחר ארבע שנים 
  565,952   624,557   676,679   658,620   623,817   514,256   לאחר חמש שנים 
  610,534   665,062   639,866   632,930   510,226   לאחר שש שנים 
  660,794   636,567   623,422   508,203   לאחר שבע שנים

  635,766   627,488   503,226   לאחר שמונה שנים
  620,089   498,057   לאחר תשע שנים
  495,641   לאחר עשר שנים

  78,897   23,647   16,123   8,486   18,353   10,501   1,787   **)לאחר שחרור הצבירה  עודף
  2.15%   4.01%   2.57%   1.27%   2.81%   1.67%   0.36%   שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  6,361,116   825,564   743,600   718,556   484,620   565,952   610,534   660,794   635,766   620,089   495,641   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  3,206,997   8,512   61,357   138,338   193,912   320,263   412,757   531,081   533,110   558,298   449,369   2013בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  3,154,119   817,052   682,243   580,218   290,708   245,689   197,777   129,713   102,656   61,791   46,272   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  62,400   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת  

  3,216,519   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה   *) 

    .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  :2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה, ברוטו, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות  . 3'ג
  

  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום
  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  5,746   4,858   4,368   4,958   11,508   13,044   13,596   12,228   12,167   8,959   לאחר שנה ראשונה

  50,068   45,588   49,864   65,703   82,451   89,813   89,645   87,169   70,399   לאחר שנתיים 
  114,166   134,563   148,236   160,779   174,218   170,783   170,562   148,747   לאחר שלוש שנים 
  216,384   212,286   228,971   247,718   239,593   250,914   210,402   לאחר ארבע שנים 
  272,772   281,614   314,326   321,256   321,007   260,196   לאחר חמש שנים 
  331,776   377,412   371,890   375,920   303,207   לאחר שש שנים 

  437,907   409,531   423,501   334,136   לאחר שבע שנים 
  435,248   457,036   362,602   לאחר שמונה שנים
  478,907   379,024   לאחר תשע שנים
  390,088   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  690,736   517,101   484,889   473,512   509,184   489,686   489,837   482,061   509,608   486,684   לאחר שנה ראשונה

  638,287   605,506   575,634   624,280   578,944   571,997   554,673   575,686   541,798   לאחר שנתיים 
  619,130   593,841   637,500   588,167   585,060   548,119   584,559   564,362   לאחר שלוש שנים 
  500,901   525,893   504,243   554,437   524,105   535,567   431,702   לאחר ארבע שנים 
  491,447   482,020   548,718   537,183   527,433   440,821   לאחר חמש שנים 
  465,205   523,518   520,043   541,401   442,291   לאחר שש שנים 
  524,313   519,317   526,015   441,681   לאחר שבע שנים

  518,185   529,160   435,573   לאחר שמונה שנים
  524,313   429,156   לאחר תשע שנים
  424,332   לאחר עשר שנים

  128,152   34,446   39,038   30,124   5,920   11,254   7,370   **)עודף לאחר שחרור הצבירה 
  4.17%   6.55%   7.74%   5.43%   1.13%   2.10%   1.71%   שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  5,396,849   690,736   638,287   619,130   500,901   491,447   465,205   524,313   518,185   524,313   424,332   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,733,062   5,746   50,068   114,166   216,384   272,772   331,776   437,907   435,248   478,907   390,088   2013בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  2,663,787   684,990   588,219   504,964   284,517   218,675   133,429   86,406   82,937   45,406   34,244   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  47,584   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  2,711,371   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .ערכים ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס   *) 
  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  :2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה, בשייר עצמי, ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחותבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי   . 4'ג
  

  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום
  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  5,746   4,858   4,368   4,187   11,508   13,044   13,596   12,228   12,167   8,959   לאחר שנה ראשונה

  50,068   45,588   41,620   65,703   82,451   89,813   89,645   87,169   70,399   לאחר שנתיים 
  114,166   111,090   146,421   160,779   174,218   170,783   170,562   148,747   לאחר שלוש שנים 
  166,837   210,452   228,971   247,621   239,593   250,537   210,402   לאחר ארבע שנים 
  270,351   281,614   311,223   321,221   319,123   258,873   לאחר חמש שנים 
  329,381   366,942   371,050   372,541   301,484   לאחר שש שנים 

  424,004   408,691   419,003   331,452   לאחר שבע שנים 
  434,405   452,441   359,227   לאחר שמונה שנים
  473,861   375,617   לאחר תשע שנים
  386,681   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  676,868   627,562   469,599   376,593   495,348   477,373   478,833   473,868   500,759   478,325   לאחר שנה ראשונה

  620,426   577,862   471,235   599,294   555,171   548,894   542,573   561,610   530,701   לאחר שנתיים 
  592,005   482,586   613,030   564,923   558,670   536,539   570,867   553,232   לאחר שלוש שנים 
  403,692   502,126   491,015   519,476   516,470   529,304   425,012   לאחר ארבע שנים 
  470,775   470,833   517,618   523,530   521,156   434,210   לאחר חמש שנים 
  455,750   502,475   508,478   534,332   435,577   לאחר שש שנים 
  503,447   507,270   520,032   435,102   לאחר שבע שנים

  504,110   523,166   429,362   לאחר שמונה שנים
  518,396   424,770   לאחר תשע שנים
  419,096   לאחר עשר שנים

  111,829   31,351   35,265   16,029   12,360   10,908   5,916   **)עודף לאחר שחרור הצבירה 
  3.75%   6.24%   7.18%   3.09%   2.39%   2.06%   1.39%   שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  5,164,565   676,868   620,426   592,005   403,692   470,775   455,750   503,447   504,110   518,396   419,096   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,655,500   5,746   50,068   114,166   166,837   270,351   329,381   424,004   434,405   473,861   386,681   2013בדצמבר  31מצטברים עד ליום תשלומים 

  2,509,065   671,122   570,358   477,839   236,855   200,424   126,369   79,443   69,705   44,535   32,415   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  39,474   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  2,548,539   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים  *) 

  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(התביעות המצטברות בשנה הרביעית עודף בין הערכת   **)
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  
  :נתונים מצטברים בדבר שנות חיתום בענף ביטוח רכב חובה  . 5'ג
  
  

    
  שנת חיתום 

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  
  ח  "אלפי ש

  529,829   557,314   622,247   603,069   637,779   693,598   782,039   פרמיות ברוטו
בשייר ) הפסד(רווח 

בגין שנת החיתום 
  66,475   128,886   169,123   84,791   )2,277(  4,866   1,335   *) מצטבר

עודף הכנסות על 
  -   -   -   -   68,235   111,611   51,889   הוצאות בשייר

השפעת ההכנסות 
מהשקעות על הרווח 
המצטבר בשייר בגין 

  122,004   121,756   124,534   72,623   73,312   47,573   17,182   שנת החיתום
  
  
  :חבויותו רכב חובה מצטברים בדבר שנות חיתום בענפי ביטוחנתונים   . 6'ג
  

    
  שנת חיתום 

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  
  ח  "אלפי ש

  776,877   805,241   865,608   841,795   874,519   967,167   1,077,712   פרמיות ברוטו
בשייר ) הפסד(רווח 

בגין שנת החיתום 
  64,171   151,521   199,073   105,639   )24,416(  )14,338(  )25,977(  *)מצטבר 

עודף הכנסות על 
  -   -   -   -   94,703   144,470   77,940   הוצאות בשייר

השפעת ההכנסות 
מהשקעות על הרווח 
המצטבר בשייר בגין 

  167,765   167,293   152,366   92,689   88,718   57,906   20,779   שנת החיתום
      

  
בגין פעילות שלא נכללה ) ההפסד(המצטבר בגין שנות החיתום כולל את הרווח ) הפסד(הרווח   *)

        .בחישוב העתודות
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  
  :הרכב הרווח בשייר בענף ביטוח רכב חובה  . 7'ג
  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  )18,064(  9,250   4,683   *) בגין השנים הפתוחות) הפסד(רווח 

  2008  2009  2010   שנת חיתום שהשתחררה בשנת הדיווח
רווח בגין שנת החיתום שהשתחררה בשנת 

  81,078   125,965   88,714   הדיווח
החיתום שהשתחררו בשנים התאמות בגין שנות 

  63,361   67,284   91,068   קודמות

  126,375   202,499   184,465   כ רווח שדווח"סה

  )19,235(  9,250   4,683   פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות
  
  

  
  :חבויותרכב חובה והרכב הרווח בשייר בענפי ביטוח   . 8'ג
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  )43,593(  )11,960(  )22,313(  *)הפסד בגין השנים הפתוחות 

  2008  2009  2010  שנת חיתום שהשתחררה בשנת הדיווח
רווח בגין שנת החיתום שהשתחררה בשנת 

  117,115   166,307   125,830   הדיווח
התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים 

  69,111   63,820   99,012   קודמות

  142,633   218,167   202,529   כ רווח שדווח"סה

  )34,411(  )4,680(  )8,139(  פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות
      

  
  .הפסד בגין פעילות שלא נכללה בחישוב העתודותהבגין שנים פתוחות כולל את  )הפסדה(הרווח   *)
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  נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח נתונים  -: 19באור 
  

  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תפירוט ההתחייבויו  .א
  

  התחייבויות  פוליסות  פוליסות הכוללות מרכיב חסכון  
  לעמיתי  ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) לרבות נספחים(  2013, בדצמבר 31נתונים ליום 

  מסלולי  סיכון הנמכר 
  קופות גמל  כפוליסה בודדת  2004משנת 

  מבטיחות  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת
  כ"סה  תשואה   קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  *) 1990 

  ח  "באלפי ש

  :לפי חשיפה ביטוחית )א(
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  -   -   -   -   -   -   -   -   מקדמים מובטחים קצבה ללא 
  :קצבה עם מקדמים מובטחים 
  6,802,997   -   -   -   -   -   4,993,567   1,809,430    2001עד חודש מאי  
  4,072,099   -   -   -   3,098,730   126   973,243   -   2001מחודש יוני  
  577,507   -   -   -   27,307   191,329   172,804   186,067   קצבה בתשלום 
  6,578,640   -   -   -   706,254   -   3,844,511   2,027,875   )ללא אופציה לקצבה(הוני  
  1,161,123   -   42,552   349,345   328,966   -   366,790   73,470   מרכיבי סיכון אחרים 
 

  4,096,842   כ בגין חוזי ביטוח"סה
 

10,350,915   191,455   4,161,257   349,345   42,552   -  
 

19,192,366  
  :התחייבויות בגין חוזי השקעה 
  2,040,575   -   -   -   2,032,014   759   3,117   4,685   בביטוח חיים 
  4,706,044   4,706,044   -   -   -   -   -   -   לעמיתי מסלולי קופות גמל מבטיחות תשואה 
  6,746,619   4,706,044   -   -   2,032,014   759   3,117   4,685   כ בגין חוזי השקעה"סה 
 

  4,101,527   כ"סה
 

10,354,032   192,214   6,193,271   349,345   42,552   4,706,044  
 

25,938,985  

  :לפי חשיפה פיננסית )ב(
  9,815,917   4,706,044   42,552   319,630   328,708   192,214   189,103   4,037,666   שאינו תלוי תשואה  
 

  63,861   תלוי תשואה
 

10,164,929   -   5,864,563   29,715   -   -  
 

16,123,068  

  4,101,527   כ"סה
 

10,354,032   192,214   6,193,271   349,345   42,552   4,706,044  
 

25,938,985  
  

  .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת *)       
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  )המשך(נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   -: 19באור 
  

  )המשך( בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תפירוט ההתחייבויו  .א
  

  התחייבויות  פוליסות   לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון  
  לעמיתי  ללא מרכיב חסכון   לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  מסלולי  סיכון הנמכר כפוליסה 
  קופות גמל  בודדת   2004משנת 

  מבטיחות  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת
  כ"סה  תשואה   קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  *) 1990  

  ח  "באלפי ש

  :לפי חשיפה ביטוחית )א(
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  -   -   -   -   -   -   -   -   קצבה ללא מקדמים מובטחים 
  :קצבה עם מקדמים מובטחים 
  6,169,972   -   -   -   -   -   4,473,209   1,696,763    2001עד חודש מאי  
  3,108,683   -   -   -   2,294,783   -   813,900   -   2001מחודש יוני  
  466,375   -   -   -   14,135   190,343   127,518   134,379   קצבה בתשלום 
  6,429,364   -   -   -   626,135   -   3,710,862   2,092,367   )ללא אופציה לקצבה(הוני  
  1,071,631   -   30,114   311,715   277,912   -   373,421   78,469   מרכיבי סיכון אחרים 
  17,246,025   -   30,114   311,715   3,212,965   190,343   9,498,910   4,001,978   כ בגין חוזי ביטוח"סה 
  :התחייבויות בגין חוזי השקעה 
  1,351,098   -   -   -   1,339,483   752   5,535   5,328   בביטוח חיים 
  4,600,134   4,600,134   -   -   -   -   -   -   לעמיתי מסלולי קופות גמל מבטיחות תשואה 
  5,951,232   4,600,134   -   -   1,339,483   752   5,535   5,328   כ בגין חוזי השקעה"סה 
  23,197,257   4,600,134   30,114   311,715   4,552,448   191,095   9,504,445   4,007,306   כ"סה 

  :לפי חשיפה פיננסית )ב(
  9,535,744   4,600,134   30,114   286,080   277,680   191,095   202,152   3,948,489   שאינו תלוי תשואה  
  13,661,513   -   -   25,635   4,274,768   -   9,302,293   58,817   תלוי תשואה 

  23,197,257   4,600,134   30,114   311,715   4,552,448   191,095   9,504,445   4,007,306   כ"סה
       

  .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת *)         
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  )המשך( ון ארוך טווחוחיסכנתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים   -: 19באור 
  
   פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב

  
  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה

  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2013, בדצמבר 31ביום 
  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 

  תלוי   שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 
  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  89,236   -    -    -    -    47,087   42,149   מעורב/מסורתי
  1,212,142   -    -    826,598   891   353,899   30,754   מרכיב החיסכון 

  628,308   21,428   331,895   70,779   -    183,166   21,040   אחר
  1,929,686   21,428   331,895   897,377   891   584,152   93,943   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  846,829   -    -    846,725   2   83   19   ישירות לעתודות ביטוח  

  309,703   -    -    60,787   2,721   193,931   52,264   )3(מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

  157,062   )1,770(  8,190   )119,438(  2,764   199,010   68,306   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )709(  -    -    -    -    )709(  -    קיזוזים והתאמות

  156,353   )1,770(  8,190   )119,438(  2,764   198,301   68,306   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות) הפסד(רווח 

  )13,110(  )159(  )1,032(  )1,633(  )405(  )1,021(  )8,860(  כולל אחר מעסקי ביטוח חייםהפסד 

  143,243   )1,929(  7,158   )121,071(  2,359   197,280   59,446   הכולל מעסקי ביטוח חיים) ההפסד(סך כל הרווח 

  121,301   רווח כולל מפנסיה וגמל

  264,544   כ רווח כולל מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח "סה

  226,049   791   63,215   160,730   -    1,282   31   )2(עסק חדש  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

  132,746   -    -    127,424   1,540   3,698   84   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

  46,835   -    -    46,835   -    -    -    עסק חדש –בגין חוזי השקעה  פרמיה משונתת

  775,813   -    -    775,813   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

  92,777   -    -    92,777   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  82,214   -    -    55,724   -    24,120   2,370   העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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  )המשך(נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   -: 19באור 
  
  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב

  
  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה

  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2012, בדצמבר 31ביום 

  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  תלוי   שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  97,280   -    -    -    -    49,794   47,486   מעורב/מסורתי
  1,067,360   -    -    673,290   -    364,268   29,802   מרכיב החיסכון 

  613,323   19,025   310,190   79,121   -    186,056   18,931   אחר

  1,777,963   19,025   310,190   752,411   -    600,118   96,219   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  351,677   -    -    351,568   6   84   19   ישירות לעתודות ביטוח  

  204,036   -    -    47,646   )8,754(  69,761   95,383   )3(מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

  )67,797(  8,080   15,335   )42,821(  )14,786(  )47,246(  13,641   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )3,171(  -    -    -    -    )3,171(  -    קיזוזים והתאמות

  )70,968(  8,080   15,335   )42,821(  )14,786(  )50,417(  13,641   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות )הפסד(רווח 

  68,572   851   3,509   7,332   4,295   4,951   47,634   רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

  )2,396(  8,931   18,844   )35,489(  )10,491(  )45,466(  61,275   הכולל מעסקי ביטוח חיים) הפסד(סך כל הרווח 

  133,983   רווח כולל מפנסיה וגמל

  131,587   כ רווח כולל מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח "סה

  256,577   -    61,857   193,094   -    1,528   98   )2(עסק חדש  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

  104,747   -    -    99,533   -    4,702   512   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

  12,976   -    -    12,976   -    -    -    עסק חדש –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  292,775   -    -    292,775   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

  70,194   -    -    70,194   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  90,037   -    -    58,953   -    29,350   1,734   חוזי ביטוח וחוזי השקעההעברות מהחברה בגין 
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  -: 19באור 
  

  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב
  

  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה
  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2011 ,בדצמבר 31ביום 

  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  תלוי   שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  109,514   -    -    -    -    59,120   50,394   מעורב/מסורתי
  955,673   -    -    563,782   55   363,329   28,507   מרכיב החיסכון 

  597,080   9,768   289,333   78,383   -    197,857   21,739   אחר

  1,662,267   9,768   289,333   642,165   55   620,306   100,640   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  407,694   -    -    407,629   6   56   3   ישירות לעתודות ביטוח  

  117,478   -    -    42,012   )4,279(  52,220   27,525   )3(מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

  )111,325(  )114(  1,177   )112,300(  )4,054(  )25,702(  29,668   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )2,415(  -    -    -    -    )2,415(  -    קיזוזים והתאמות

  )113,740(  )114(  1,177   )112,300(  )4,054(  )28,117(  29,668   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות) הפסד(רווח 

  )12,753(  )157(  )745(  )1,397(  )659(  )1,106(  )8,689(  כולל אחר מעסקי ביטוח חיים הפסד

  )126,493(  )271(  432   )113,697(  )4,713(  )29,223(  20,979   הכולל מעסקי ביטוח חיים) הפסד(סך כל רווח 

  86,077   מפנסיה וגמלכולל רווח 

  )40,416(  מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  הפסדכ "סה

  194,213   -    48,130   144,545   -    1,337   201   )2(עסק חדש  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

  81,639   -    -    74,816   55   6,157   611   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

  17,707   -    -    17,707   -    -    -    עסק חדש –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  351,379   -    -    351,379   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

  25,682   -    -    25,682   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  62,663   -    -    37,377   -    25,246   40   חוזי ביטוח וחוזי השקעההעברות מהחברה בגין 
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  )המשך( ון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכ  -: 19באור 
  
  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב

  
  

  :הערות
  .תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות היו בעיקרם מבטיחי) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת   )1(
  .אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית, הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש  )2(
   .ניכוי הוצאות לניהול ההשקעותהמרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני   )3(

לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור ) לרבות רווח כולל אחר(המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל 
  .התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות

הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות  המרווח, בחוזים תלויי תשואה  
  .הביטוח
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   - :19 באור
  
  מידע נוסף אודות התחייבויות תלויות תשואה  .ג

  
  ליום

  לשנה שהסתיימה בדצמבר 31 
  2013בדצמבר  31ביום   2013

  גמלאות התחייבויות
  תביעות  /פרמיות  תלויות

  פדיונות ותום תקופה  תקבולים  תשואה 

  ח  "אלפי ש

  :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 

  18,445   10,252   18,630   462,095   'קרן ט  

  272,869   289,505   889,978   9,793,488   'קרן י  

  203,344   64,111   911,899   3,832,354   2004בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 

  248,751   15,995   846,808   2,035,131   חוזי השקעה 

  743,409   379,863   2,667,315   16,123,068   סך הכל
  

  
  ליום

  לשנה שהסתיימה בדצמבר 31 
  2012בדצמבר  31ביום   2012

  גמלאות התחייבויות
  תביעות  /פרמיות  תלויות

  פדיונות ותום תקופה  תקבולים  תשואה 

  ח  "אלפי ש

  :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 

  15,352   12,584   18,076   439,381   'קרן ט  

  294,297   254,252   882,333   8,941,828   'קרן י  

  199,394   56,162   753,808   2,935,286   2004שהונפקו החל משנת בגין פוליסות 

  273,449   5,819   351,652   1,345,018   חוזי השקעה 

  782,492   328,817   2,005,869   13,661,513   סך הכל
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   - :19 באור
  
  מידע אודות תשואה ודמי ניהול בגין התחייבויות תלויות תשואה  .ד

   
  

  תשואה שנתית 
  ממוצעת 
  נומינלית 

  שנים 5  תשואה שנתית נומינלית ברוטו
  אחרי  לפני

  בדצמבר 31דמי ניהול לשנה שהסתיימה ביום   דמי   דמי

  2011   2012   2013   ניהול  ניהול  2009  2010  2011  2012  2013

  ח"באלפי ש  באחוזים

  52,220   69,761   193,931   11.93   13.21   40.53   11.63   )5.67(  12.39   11.80   'קרן י

  מסלול כללי בפוליסות
  30,824   34,651   44,062   11.79   13.20   40.53   11.50   )5.57(  12.39   11.80   2004החל משנת  

  11,188   12,995   16,725   אחר

  94,232   117,407   254,718   סך הכל
  
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 116

  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   - :19 באור
  
  העברות כספיםמידע אודות   .ה

  
      

  לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום 

2013  2012  

  ח  "אלפי ש

  :העברות לחברה מגופים אחרים
  46,927   52,880   העברות מחברות ביטוח אחרות

  12,632   10,900   העברות מקרנות פנסיה
  10,635   28,997   העברות מקופות גמל

  70,194   92,777   סך הכל העברות לחברה

  :העברות מהחברה לגופים אחרים
  53,927   51,647   אחרות העברות לחברות ביטוח
  17,020   13,277   העברות לקרנות פנסיה
  19,090   17,290   העברות לקופות גמל

  90,037   82,214   סך הכל העברות מהחברה

  )19,843(  10,563   העברות נטו
  

ההעברות מתייחסות לביטוח חיים ואינן מתייחסות לנכסי קופות גמל וקרנות פנסיה אשר אינם     
  .בדוחות הכספיים המאוחדיםכלולים 

  
   בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור

  
  בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסיתברוטו פירוט ההתחייבויות   .א

  
הכיסויים הנתונים הכלולים בכל אחד מהטורים בטבלאות שלהלן הינם בגין הפוליסה העיקרית ו    

  .המצורפים אליה הנוספים
      

  2013, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  57,539   -    -    57,539   תלוי תשואה
  788,406   266,899   1,927   519,580   אינו תלוי תשואה

  845,945   266,899   1,927   577,119   כ"סה
      
      

  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  58,877   -    -    58,877   תלוי תשואה
  806,469   249,307   2,303   554,859   אינו תלוי תשואה

  865,346   249,307   2,303   613,736   כ"סה
      

הכיסוי המהותי ביותר הכלול החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך ו  *) 
  .הינו הוצאות רפואיותבביטוח בריאות אחר 
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  )המשך( בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור
  

  בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחיתברוטו פירוט ההתחייבויות   .ב
  

      
  2013, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש
  52,448   -    683   51,765   קצבה בתשלום

  793,497   266,899   1,244   525,354   מרכיבי סיכון אחרים

  845,945   266,899   1,927   577,119   כ"סה
      

  
  

      
  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש
  52,592   -    961   51,631   קצבה בתשלום

  812,754   249,307   1,342   562,105   מרכיבי סיכון אחרים

  865,346   249,307   2,303   613,736   כ"סה
  

הכיסוי המהותי ביותר הכלול החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך ו  *) 
  .הינו הוצאות רפואיותבביטוח בריאות אחר 

  
  פירוט התוצאות לפי פוליסות  .ג

  
      

  2013, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  485,905   *) 419,711   1,144   65,050   פרמיות ברוטו

  31,355   14,549   1,033   15,773   רווח מעסקי ביטוח בריאות
הפסד כולל אחר מעסקי 

  )2,987(  )625(  )6(  )2,356(  בריאותביטוח 
סך כל הרווח הכולל מעסקי 

  28,368   13,924   1,027   13,417   ביטוח בריאות

עסק  -פרמיה משונתת 
  63,028   57,015   -    6,013   חדש

  
  .ח"אלפי ש 54,827ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 364,884מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     
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  )המשך( בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור
  

  )המשך( פירוט התוצאות לפי פוליסות  .ג
  

      
  2012, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  434,842   *) 371,425   1,206   62,211   פרמיות ברוטו

 מעסקי ביטוח) הפסד(רווח 
  64,792   64,439   1,721   )1,368(  בריאות

רווח כולל אחר מעסקי 
  17,801   2,980   53   14,768   ביטוח בריאות

סך כל הרווח הכולל מעסקי 
  82,593   67,419   1,774   13,400   ביטוח בריאות

עסק  -פרמיה משונתת 
  44,876   38,918   -    5,958   חדש

  
  .ח"אלפי ש 43,749ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 327,676מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     

  
  

      
  2011, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  370,184   *) 312,564   724   56,896   פרמיות ברוטו

  52,692   30,381   1,402   20,909   רווח מעסקי ביטוח בריאות
הפסד כולל אחר מעסקי 

  )4,616(  )2,355(  )16(  )2,245(  ביטוח בריאות
סך כל הרווח הכולל מעסקי 

  48,076   28,026   1,386   18,664   ביטוח בריאות

עסק  -פרמיה משונתת 
  36,187   31,663   -    4,524   חדש

  
  .ח"אלפי ש 36,643ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 275,921מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     
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  ברוטו, ביטוח בריאותחוזי ו חוזי השקעה ,תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים   - :21 באור
  
  

  ביטוח  (*)ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 
  בריאות  כ"סה  חוזי השקעה  חוזי ביטוח

  ח  "אלפי ש
  656,143   21,031,214   5,694,877   15,336,337   2012, בינואר 1יתרה ליום 

  12,459   1,728,304   371,490   1,356,814   )1(הפרשי הצמדה ורווחי השקעה , ריבית
  41,673   1,554,315   367,759   1,186,556   )2(גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות 

  -    )1,305,815(  )484,482(  )821,333(  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות
  146,393   99,545   -    99,545   )4(שינויים בגין שינוי בהנחות 

  -    -    1,588   )1,588(  סיווג מחדש של תוכניות השקעה
  8,678   89,694   -    89,694   )3(שינויים אחרים 

  865,346   23,197,257   5,951,232   17,246,025   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 
  16,087   1,809,884   414,026   1,395,858   )1(הצמדה ורווחי השקעה הפרשי , ריבית

  39,021   2,336,530   861,601   1,474,929   )2(גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות 
  -    )1,400,978(  )478,091(  )922,887(  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות

  )67,661(  24,758   -    24,758   )4(שינויים בגין שינוי בהנחות 
  -    -    )2,149(  2,149   סיווג מחדש של תוכניות השקעה

  )6,848(  )28,466(  -    )28,466(  )3(שינויים אחרים 

  845,945   25,938,985   6,746,619   19,192,366   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  

  בדצמבר 31ליום 
2013  2012  

  ח"אלפי ש  ):ברוטו(הרכב (*) 

  9,535,744   9,815,917   חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה    
  13,661,513   16,123,068   חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה    

 25,938,985   23,197,257  
  

השקעות ) הפסדי(הפרשי הצמדה ורווחי , לל ריביתוכסעיף זה  - הפרשי הצמדה ורווחי השקעות, ריבית  .1
השקעות בגין הפרמיות ) הפסדי(הפרשי הצמדה ורווחי , ספת ריביתובת, לתחילת השנהבגין היתרה 

   .שנרשמו בתקופת הדוחלחסכון בלבד 
  

 .פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה - להתחייבויותגידול בגין פרמיות שנזקפו   .2
  .מיה במוצרים בעלי פרמיה קבועההפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכון וחלק מהפר

  

, IBNR, רזרבה לתביעות עיתיות, שינויים בעתודה בגין תביעות תלויותהסעיף כולל  - שינויים אחרים  .3
גם  בנוסף הסעיף כולל. )על פי ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמת( קצבאות בתשלום וכדומה

הפרשי הצמדה ורווחי  ,ריבית"א נכללו בסעיף הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה של, את השפעת הריבית
 .ועל פרמיות שאינן חסכון הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות, ריבית: כגון ,"השקעות

הנובע מההפרש בין , עיקר הסכום הנכלל בסעיף זה מהווה שינוי אומדן אקטוארי, בביטוח בריאות
  .התוצאות בפועל ובין הערכה לתחילת השנה

  
  .להלן) 5( 37ראה באור , הביטוחיותלעניין ההנחות העיקריות המשמשות בחישוב ההתחייבויות   .4
  

  .פוליסות שהונפקו ובוטלו בשנת הדוחלהתנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח אינה כוללת התייחסות   
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  מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  

  כללי .1
  

קרנות , גמלמבטחים  ,מבטחים פנסיה, שומרה ביטוח, מאוחדות מנורה ביטוחחברות 
-ו"התשל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף" מוסד כספי"הינן מנורה מהנדסים וגיוס הון , נאמנות

  .המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח. 1975
  

  .בלבד מס חברות יתר החברות המוחזקות חלהחברה ועל הכנסות 
  

  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה  חוק   .2
  

 חוק ,2007עד לתום שנת , חלל "שאינן חברות מוחזקות בחוהחברות המוחזקות ועל החברה 
נמדדו , חוקהפי -על .)החוק -להלן ( 1985- ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה 
  .במדד לשינוייםרכי מס כשהן מותאמות והתוצאות לצ

  
התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים  2008בחודש פברואר 

למעט הוראות , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007תסתיים בשנת המס 
נמדדות התוצאות לצורכי , 2008החל משנת . המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס

 31יים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום מס בערכים נומינל
התוספת והניכוי בשל תיאום התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול . 2007, בדצמבר

  .2007לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 
        

  
  הסדרי מס ייחודיים לענף הביטוח .3

  
  שלטונות המסהסכם עם   . א

  
הסכם  - להלן ( לבין שלטונות המס קיים הסכםבישראל בין התאחדות חברות הביטוח 

לענף בגין שנות המס  תהמסדיר סוגיות מס ייחודיו, המתחדש ומתעדכן מדי שנה) המס
  :ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים הבאים. 2012עד וכולל שנת המס 

  
ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי הוצאות  - )DAC(הוצאות רכישה נדחות   •

ביטוח חיים יותרו בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע 
הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופחתות על פני . שנים

  .בדומה לשיעור ההפחתה בספרים, שנים 6תקופה של 
  
להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתים  - ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות  •

") הכנסות מועדפות("ולהכנסות הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח 
יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות 

שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי . בהתאם לשיעור הייחוס, חייבות במס מלא
  . כנסות המועדפותבמקור הכספים המניבים את הה

  
מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות   •

  .תשואה
  
הוסכם כי ההשפעה החד פעמית ביום  - השפעת המעבר לתקינה בינלאומית  •

שנים החל משנת  3-המעבר לתקינה הבינלאומית תופחת לצורכי מס בפריסה ל
סוכם כי אם וכאשר רשות המסים  ,יחד עם זאת. 2010ועד וכולל שנת  2008

ידונו הצדדים , תגבש את עמדתה בנושא באופן הסותר את עקרונות ההסכם
  .בהשלכות המס הנובעות מכך

  
 הוסכם כי השפעת הוראת המעבר בחוק התיאומים בכל  -  ביטול חוק התיאומים

שנים החל משנת  3 -הנוגע לניירות ערך סחירים תופחת לצורכי מס בפריסה ל
  .2010ועד וכולל שנת  2008

  
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות  .2013לשנת המס הסכם  םטרם נחת

  .האמורההסכם 
  
  
  
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 121

  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

 )המשך( חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  
  )המשך( הסדרי מס ייחודיים לענף הביטוח  .3

  
   יוצאים מן הכלל בביטוח חייםהמס החל על ביטול העתודה לסיכונים   . ב  

      
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (בחוק ההסדרים במשק המדינה 

נקבעו כללים לגבי המס החל , 2007 ,בינואר 11מיום  2007-ז"התשס ,)2007לשנת הכספים 
עד  הכספייםעל ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים שנכללה בדוחות 

מסכום  0.17%חלק העתודה המחושב בגובה , פי הכללים על. 2006 ,בדצמבר 31ליום 
יהיה , הקיים בביטוח חיים ואשר בגינו הוגדרה דרישת הון, בשייר עצמי, הביטוח בסיכון

שבאה לידי , בהסכם המיסוי הענפי צוין כי בבסיס הפטור עומדת דרישת ההון. פטור ממס
ונו הצדדים בהשלכות המס ובמידה ותתבטל או תקטן דרישת ההון יד ,ביטוי כאמור לעיל

  . ככל שישנן, הנובעות מכך
  

מסכום  0.17% היוותה מנורה ביטוחיתרת העתודה הקיימת ב 2006, בדצמבר 31ליום 
  .הביטוח בסיכון בשייר העצמי

  
  

  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה  .ב
    

מורכב ממס , את עיקר פעילות הקבוצה יםהמהוו ,וסדות כספייםמעל המס הסטטוטורי החל   .1
  . מס רווחמחברות ו

  
  .16%עמד על  2011שיעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים בשנת   .2

    
) רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם צו מס ערך מוסף  2012בחודש אוגוסט   
שיעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים יעמוד על אשר קבע כי , 2012- ב"התשע, )תיקון(

תחול לגבי שליש מהרווח  2012ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס . מהרווח שהופק 17%
  .הצו האמור ביטל את הוראת השעה האמורה. בשנה זו

  
) רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם צו מס ערך מוסף  2013בחודש יוני   
אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על , 2013-ג"התשע, )תיקון(

מהרווח  18%ומס הרווח יעמוד על , ואילך 2013מהשכר ששולם בעד עבודה בחודש יוני  18%
  .תחול לגבי החלק היחסי מהרווח בשנה זו 2013ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס . שהופק

  
 - ב "התשע, )תיקוני חקיקה(ת החוק לשינוי נטל המס התקבל בכנס 2011, בדצמבר 5ביום   .3

מתווה ההפחתה של , 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל). החוק -להלן ( 2011
החל משנת  25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של . שיעורי מס החברות

בהתאמה גם שיעור המס הועלו , כאמור לעיל 25% -לאור העלאת שיעור מס החברות ל. 2012
  .על רווח הון ריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי

  
-2013התכנית הכלכלית לשנים , אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית 2013, ביולי 30ביום   

שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא , בין היתר, אשר כוללת, )חוק התקציב( 2014
  .העמקת גביית המסים לאותן השנים

  
החל  26.5% -ל 25% -העלאת שיעור מס החברות מ, בין היתר, השינויים האמורים כוללים  

כגון מיסוי רווחי שיערוך וזאת החל , קיימים שינויים נוספים, כמו כן. 2014, בינואר 1מיום 
אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך , 2013, באוגוסט 1מיום 

וכן תקנות , "עודפים שלא חייבים במס חברות"תקנות המגדירות מהם מותנית בפרסום 
נכון למועד פרסום . שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלול לחול על נכסים מחוץ לישראל

  .תקנות כאמור טרם פורסמו, דוחות כספיים אלה
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  
  )המשך( של חברות הקבוצה שיעורי המס החלים על ההכנסות  .ב
  

  )המשך(  .3    
  

  :להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים      
       

  

   
שעור מס 
   חברות

שעור מס 
   רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %   שנה
           

2011   24.0    16.00  34.48  
2012   25.0    16.33 (*  35.53  
2013   25.0    17.58 (*  36.22 (**  
  37.71  18.00    26.5   ואילך 2014

  
  .משוקללמס שיעור  ) *      

  .ערב פרסום התיקון 35.9%לעומת שיעור מס של **) 
  

מחושבות לפי , 2013, בדצמבר 31יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 
כוללות את ועל כן , שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדיווח, שיעורי המס החדשים

  .השינויים האמורים לעיל
  

הביאה לקיטון ברווח הכולל בסך , השינוי על יתרות המסים הנדחים בתקופת הדוח השפעת  
שמקורו בהגדלת , ח"שאלפי  2,749 - סך של כ, מתוך הסכום האמור. ח"ש אלפי 6,065 -של כ

 - וסך של כבדוח רווח או הפסד זקף לסעיף מסים על ההכנסה נהתחייבויות בגין מסים נדחים 
  .אחר כולל רווחל נזקףח "אלפי ש 3,316

  
  שומות מס  .ג

  

 הוצאוביטוח  למנורה. 2011 וצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המסהולמנורה פיננסים לחברה 
למבטחים פנסיה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל . 2008שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

 קרנות למנורה, ביטוח לשומרה. נחשבות כסופיות 2002-2009והשומות לשנות המס  2001שנת המס 
ן "נדל לשומרה. 2009הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  תיקים ניהול ולמנורה נאמנות

ן שומות הנחשבות לסופיות עד "נדל למנורה. 2010הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
 2009המס עד וכולל שנת המס  לשנות אחרותשל חברות מאוחדות  השומות. 2008ס וכולל שנת המ

  .כסופיות נחשבות
  

   הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ד
  

 ליוםמסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות  עסקייםמאוחדות הפסדים  ולחברות לחברה
בגין . )ח"שאלפי  382,475 - 2012 ,בדצמבר 31ליום ( ח"אלפי ש 294,559 -לסך של כ 2013, בדצמבר 31

יתרות אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים 
  .להלן 'טכמפורט בסעיף נדחים 

  
הון  יהפסד ובגיןח "שאלפי  28,140 -כבסך של  להעברה עסקיים הפסדיםבגין  נדחה מסנכס  הוכרלא 

 הון והפסדח "שאלפי  38,530עסקיים בסך  הפסדים - 2012, בדצמבר 31 ליום( ח"ש אלפי 3,179בסך 
   .בעתיד הנראה לעין םבהיעדר צפי לניצול, )ח"אלפי ש 15,417בסך 
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  
  ת מיסויוהחלט  .ה
  

אישרו שלטונות המס כי העברת , אשר על פיה, נחתמה החלטת מיסוי 2011בחודש נובמבר   .1
וזאת בהתאם להוראות , נסיה ממנורה ביטוח לחברה לא תתחייב במסמלוא מניות מבטחים פ

מניות  מכירתבעת חישוב רווח ההון כמו כן נקבע כי לצורך . ג לפקודת מס הכנסה104סעיף 
מנורה ביטוח קורי של המחיר המ יוקצה, מנורה ביטוח על ידי החברהמניות מבטחים פנסיה ו

על פי יחס שווי השוק של מבטחים פנסיה ומנורה , כפי שהיה בידי החברה ערב שינוי המבנה
  . ביטוח במועד שינוי המבנה

  
 4ראה באור , מ"לעניין החלטת המיסוי בהתייחס לרכישת מניות החברה לפיתוח התעשיה בע  .2

   .לעיל
  
אישרו שלטונות המס כי העברת , אשר על פיה, נחתמה החלטת מיסוי 2013בחודש אוקטובר   .3

לא ) לעיל. 4.ב.1כאמור בביאור (מלוא מניות מבטחים גמל ממנורה פיננסים למבטחים פנסיה 
לפקודת  מס הכנסה ותקנות מס הכנסה ) ו(ב104וזאת בהתאם להוראות סעיף , תתחייב במס

בנוסף אישרו שלטונות . 1994-ד"התשנ) ור ממס בין חברות אחיותתנאים להעברת נכס בפט(
ג לפקודת מס הכנסה 103המס כי מיזוג מבטחים גמל למבטחים פנסיה עומד בהוראות סעיף 

  .2012, בדצמבר 31כמו כן נקבע כי מועד המיזוג לצרכי מס הינו  .ובתנאי תקנות המיזוג
        

  רווח והפסד ותמסים על ההכנסה הכלולים בדוח  .ו
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  74,931   102,961   194,010   מסים שוטפים

  מסים נדחים המתייחסים ליצירה והיפוך של
  )34,743(  )24,578(  50,548   להלן' ראה גם סעיף ט, הפרשים זמניים 

שוטפים (בגין שנים קודמות ) הטבת מס(מסים 
  )5,956(  )100(  )3,926(  )ונדחים

  התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי
  18,898   -    2,749   בשיעורי המס 

 243,381   78,283   53,130  
  
  כולל אחר) הפסד(רווח המתייחסים לסעיפי ) הטבת  מס(מסים על ההכנסה   .ז

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 
2013  2012  2011  

  ח"שאלפי 

  )49,615(  83,332   )3,603(  נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  )445(  )2,932(  1,111   אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  3,288   )593(  )5,093(  פעילות חוץ

  -    -    )117(  הפסד הנובע מחברה כלולה

  הנדחים בעקבות שינויהתאמת יתרות המסים 
  2,039   -    3,316   בשיעורי המס 

)4,386(   79,807  )44,733(  
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  לסעיפי הון תהמתייחסהטבת מס   .ח
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  18   7   3   הטבת מס בגין תשלום מבוסס מניות
  

  מסים נדחים  .ט
  

  :ההרכב  
  

  הוצאות
  רכוש  רכישה
  הפרשות  קבוע   הפסדים  נדחות
  הטבות   לחובות  מכשירים  ן"ונדל  לצרכי  בביטוח
  כ"סה  אחרים  לעובדים  מסופקים  פיננסיים  להשקעה  מס  חיים

  ח"אלפי ש
יתרת נכס 

  מס) התחייבות(
 1נדחה ליום  

  )109,514(  )33,523(  25,743   32,330   33,106   )59,130(  20,406   )128,446(  2012, בינואר
שינויים אשר 
  נזקפו לרווח

  22,751   )10,095(  1,422   6,815   )13,819(  )2,351(  49,340   )8,561(  והפסד 
שינויים אשר 

לרווח   נזקפו
  )79,800(  600   2,932   -   )83,332(  -   -   -   הכולל ולהון

בגין תוספת 
  32,477   -   -   -   -   -   32,477   -   מיזוג

יתרת נכס 
  מס) התחייבות(
 31נדחה ליום  

  )134,086(  )43,018(  30,097   39,145   )64,045(  )61,481(  102,223   )137,007(  2012  ,בדצמבר
שינויים אשר 
  נזקפו לרווח

  )50,548(  )9,360(  5,488   )271(  )9,527(  1,062   )29,808(  )8,132(  והפסד 
שינויים אשר 

לרווח   נזקפו
  7,705   5,213   )1,111(  -   3,603   -   -   -   הכולל ולהון

השפעת השינוי 
  )6,065(  )2,434(  1,614   1,969   )3,363(  )3,360(  6,417   )6,908(  בשיעורי המס

יתרת נכס 
  מס) התחייבות(
 31נדחה ליום  

  )182,994(  )49,599(  36,088   40,843   )73,332(  )63,779(  78,832   )152,047(  2013 ,בדצמבר
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  
  )המשך( מסים נדחים  .ט
  

  :כדלקמן על המצב הכספי ות המאוחדיםדוחהמסים הנדחים מוצגים ב  
  

  בדצמבר 31 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  822   1,670   נכסי מסים נדחים
  )134,908(  )184,664(  התחייבויות בגין מסים נדחים

)182,994(  )134,086(  
  

  
  מס תאורטי  .י

  
 הרווחים וההפסדים, וההוצאות שהיה חל אילו כל ההכנסות, בין סכום המס התאמה תלהלן מובא  

מסים על ההכנסה לבין סכום , שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבבדוח רווח והפסד 
  :שנזקף בדוח רווח והפסד

  
  לשנה שהסתיימה ליום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  92,434   354,023   676,064   רווח לפני מסים על ההכנסה

  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים
  34.48%   35.53%   36.22%   )לעיל' ראה סעיף ב( 

  הסטטוטורי הכוללמס מחושב לפי שיעור המס 
הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות בקבוצה שאינן מוסד 

  33,101   123,087   242,327   כספי

  :עלייה במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים
  5,300   5,144   5,644   הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

  )2,222(  )3,545(  )3,925(  הכנסות פטורות 

  )263(  208   1,223   חברות כלולות) רווחי(חלק הקבוצה בהפסדי 

  )445(  1,114   )1,485(  הפרשים בבסיס המדידה 

  1,851   1,818   -   הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים

  )17(  1,766   1,289   בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים) קיטון(גידול 
  בגינם לא, מס משנים קודמות ניצול הפסדים לצורכי

  )2,949(  )50(  )2,488(  נזקפו מסים נדחים בעבר 

  18,898   -   2,749   עדכון מסים נדחים בגין שינויי חקיקה
עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי 

  4,503   840   2,695   המס

  )5,956(  )100(  )3,926(  )שוטפים ונדחים(מסים בגין שנים קודמות 

  -   )53,561(  -   )לעיל 4ראה ביאור (הטבת מס שנוצרה במיזוג 

  1,329   1,562   )722(  אחרים

  53,130   78,283   243,381   מסים על ההכנסה 

  57.48%   22.11%   36.00%   שיעור מס אפקטיבי ממוצע 
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  בשל הטבות לעובדים התחייבויותנכסים ו  -: 23באור 
  

הטבות אחרות לטווח ארוך , הטבות לאחר סיום העסקה, כוללות הטבות לטווח קצרהטבות לעובדים 
  .והטבות בגין פיטורין

  
  הטבות לאחר סיום העסקה

  
ה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או קבוצדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את ה
כמתואר לחוק פיצויי פיטורין  14לפי סעיף , פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת

  .בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה קבוצההתחייבויות ה. להלן
הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת  פי-עלבשל הטבות לעובדים מתבצע  קבוצהחישוב התחייבות ה

  .את הזכות לקבלת הפיצויים יםאשר יוצרותקופת העסקתו העובד 
  

הטבה להפקדות המסווגות כתוכנית  ידי- על, בדרך כלל, ממומנות, דים לאחר סיום העסקהההטבות לעוב
  : מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן

  
  הפקדה מוגדרתלתוכניות   .1
  

פיו -על, 1963-ג"התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים  
פוטרות אותה מכל , או בפוליסות בחברות ביטוח/בקרנות פנסיה ו קבוצהההפקדותיה השוטפות של 

הפקדות אלו וכן הפקדות בגין . בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל, התחייבות נוספת לעובדים
  . הפקדה מוגדרתמהוות תוכניות תגמולים 

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  
  ח  "אלפי ש

  22,638   29,647   34,432   בגין תוכניות להפקדה מוגדרת הוצאות
      

  
  
  הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
  

, כאמור לעיל, הפקדה מוגדרתלהפקדות בתוכניות  ידי-עלהחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה 
ובגינה ת התחייבות בגין הטבות עובדים מוכרהטבה מוגדרת לפיה להקבוצה כתוכנית  ידי-עלמטופל 

  .מפקידה הקבוצה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות
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  )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 23באור 
  

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה
  

  )המשך( הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
  

  שווי הוגן של נכסי תוכניתשינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת וב  ) א    
  

  2013שנת       
  

      
  בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר) הפסד(רווח   הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

  תשואה

  על נכסי

  רווח    רווח  תוכנית

  כ"סה  )הפסד(  אקטוארי  למעט   כ"סה  עלות 

  יתרה  הפקדות  השפעה  אקטוארי  בגין  סכומים  הוצאות  שירות

  ליום שהופקדו על רווח   בגין  שינויים  שהוכרו   שנזקפו  עבר  הוצאות  עלות  יתרה ליום

  בדצמבר 31  על ידי   כולל  סטיות  בהנחות  בהוצאות   תשלומים  לרווח או  והשפעת  ריבית  שירות  ינוארב 1
  2013  המעביד  אחר  בניסיון  הפיננסיות  ריבית נטו מהתוכנית  הפסד  סילוקים  נטו  שוטף  2013

  ח  "י שאלפ

התחייבות להטבה 
  191,676   -   3,386   2,120   1,266   -   )14,842(   22,037   )56(   7,540   14,553   187,867   מוגדרת
הוגן של נכסי  שווי

  47,528   6,392   )490(   )140(   -   )350(   )4,476(   775   )985(   1,805   )45(   45,327   תוכנית
נטו בגין ) נכס(יבות התחי

  144,148   )6,392(   2,896   1,980   1,266   )350(   )10,366(   21,262   929   5,735   14,598   142,540   הטבה מוגדרת
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  )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 23באור 
  

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה
  

  )המשך( הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
  

  שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית  ) א    
  

  2012שנת       
      
        

  מדידה מחדש ברווח כולל אחרבגין ) הפסד(רווח   הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

  תשואה 

  רווח   על נכסי

  )הפסד(  תוכנית

     הפסד  אקטוארי  למעט   כ"סה

  יתרה   הפקדות  כ"סה  אקטוארי  בגין  סכומים  הוצאות  יתרה 

 31ליום    שהופקדו  השפעה  בגין  שינויים  שהוכרו   שנזקפו  הוצאות  עלות  1ליום  

  בדצמבר  על ידי  על רווח   סטיות  בהנחות בהוצאות   תשלומים  לרווח או  ריבית  שירות  בינואר

  2012  המעביד כולל אחר  בניסיון  הפיננסיות  ריבית נטו  מהתוכנית  הפסד  נטו  שוטף  2012

  ח  "אלפי ש

 187,867   -   )8,666(   )297(   )8,369(   -   )20,656(   22,631   5,878   16,753   177,226   התחייבות להטבה מוגדרת

  45,327   7,229   221   )1,106(   451   876   )9,836(   1,395   1,395   -   46,318   שווי הוגן של נכסי תוכנית
נטו בגין הטבה ) נכס(התחייבות 
 142,540   )7,229(   )8,445(   )1,403(   )7,918(   876   )10,820(   21,236   4,483   16,753   130,908   מוגדרת
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  )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 23באור 
  

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה
  

  )המשך( הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
      
  העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרתההנחות   ) ב    

  
        

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

%  

  4.6   4.4   שיעור ההיוון

  5.1   4.9   שיעור עליית שכר צפויה

  
  

  עיתוי ואי וודאיות של תזרימי מזומנים עתידיים, סכומים  )ג    
  

הנחה אקטוארית לכל , להלן שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח  
  :בהנחה שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי

        
        

  השינוי

  במחויבות 
  להטבה מוגדרת

  ח"אלפי ש

  :2013, בדצמבר 31ליום 
מבחן רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפויה מעבר להנחות 

  האקטואריות

  :השינוי כתוצאה מ

  17,703   1%עליית שכר בשיעור של 

  )12,977(  1%ירידת שכר בשיעור של 

מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי 
  התכנית מעבר להנחות האקטואריות

  :השינוי כתוצאה מ

  )13,272(  1%עליית שיעור ההיוון של 

  17,570   1%ירידת שיעור ההיוון של 
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  ויתרות זכותזכאים    -: 24באור 

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח  "אלפי ש

  96,996   125,380   עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
  39,792   53,011   הוצאות לשלם 

  105,718   108,730   ספקים ונותני שירותים
  19,509   -    זכאים בגין רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  21,735   19,609   ממשלתיותמוסדות ורשויות 
  65,173   71,190   הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה

  :חברות ביטוח ותווכני ביטוח

  382,259   395,833   פקדונות של מבטחי משנה
  87,505   87,801   חשבונות אחרים

  469,764   483,634   סך כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח

  211,746   252,021   סוכני ביטוח
  177,783   187,343   מבוטחים ועמיתים

  11,965   10,898   הפרשה להשתתפות מבוטחים ברווחים
  91,603   98,688   פרמיה מראש
  15,683   38,080   קרנות פנסיה

  7,299   7,691   .)3.ה.39ראה באור (התחייבות בשל רכישת פעילות 
  -    28,040   זכאים בגין עיסקאות פיננסיות

  13,559   13,136   אחרים 

  1,348,325   1,497,451   סך הכל זכאים ויתרות זכות
  
  

  ).'ה)(2(37 באורהצמדה במסגרת ראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי 
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   התחייבויות פיננסיות   - :25באור 
  

מידע נוסף בדבר החשיפה של . חוזיים של התחייבויות פיננסיותבאור זה מספק מידע בדבר התנאים ה
  .ניהול סיכוניםבדבר  37ניתן בבאור , מטבע חוץ ונזילות, הקבוצה לסיכוני ריבית

  
  פרוט התחייבויות פיננסיות  .א

  
  בדצמבר 31

2013  2012  2013  2012  

  **)שווי הוגן    ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  התחייבויות פיננסיות .1
  :המוצגות בעלות מופחתת 

ראה  -הלוואה מתאגיד בנקאי   
  22,831   19,974   21,875   15,625   להלן' סעיף ג

  
  943,480   866,343   879,272   807,420   להלן' ראה סעיף ד - אגרות חוב 

  
  *)כתבי התחייבויות נדחים 

  958,147   844,010   857,031   749,056   להלן' ראה סעיף ה -  
  

ראה סעיף  -פיקדון צובר ריבית 
  37,742   20,280   15,540   8,678   להלן' ו

  
  -הלוואה מחברה כלולה 

  409   480   416   463   להלן' ראה סעיף ז 

   1,581,242   1,774,134   1,751,087   1,962,609  

2. 
התחייבויות פיננסיות המוצגות 

  :בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  31,951   22,605   31,951   22,605   )להלן' ראה סעיף ט(נגזרים  

  1,994,560   1,773,692   1,806,085   1,603,847   סך התחייבויות פיננסיות

  
  מזה כתבי התחייבות נדחים*) 
  704,916   597,010   609,336   509,881   המהווים הון משני    

  
מחירן בבורסה  אביב מבוסס על- השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות הנסחרות בבורסה בתל  **)

תוך , DCFנקבע במודל השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות שאינן נסחרות  .דיווחלתאריך ה
  . שימוש בשיעור ההיוון המשקף את שיעור הריבית של המנפיק לתום תקופת הדיווח

  
  פרטים בדבר ריבית והצמדה - התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת   .ב

  
  בדצמבר 31

2013  2012  

  ריבית אפקטיבית

  אחוזים

  :בסיס הצמדה
  4.61   3.78   צמוד מדד  

  6.60   6.60   שקלי
  2.42   2.42   דולר
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   - :25באור 
  
  פרטים נוספים - מתאגיד בנקאי ההלווא  . ג

  
  ערך בספרים ליום

  בדצמבר 31

  2012  2013  ריבית %

  ח "אלפי ש  שנתית נקובה  בסיס הצמדה

  21,875   15,625   6.60   שקלי

  
בששה נפרעת ההלוואה . 2007שהתקבלה בחודש יולי  מבטחים קרנות נאמנותהלוואה מבנק למנורה     

  .2008, בדצמבר 31עשר תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיום 
  
  

  פרטים נוספים - אגרות חוב   .ד
  

  
  שווי הוגן   ערך בספרים 

  בדצמבר 31  ריבית %

  2012  2013  2012  2013  שנתית

  ח "אלפי ש  *) נקובה  בסיס הצמדה  פירוט

  663,721   584,268   604,982   528,388   4.28   מדד  )1(
  279,759   282,075   274,290   279,032   4.50   מדד  )2(

 807,420   879,272   866,343   943,480  
  

  .האפקטיביתרב לריבית ומק *) 
  

ידי החברה -הונפקו עלאשר , )'סדרה א(ח ערך נקוב "מיליון ש 550בסך של רות חוב אג )1(
אגרות קרן  .Aa2 ידי חברת מידרוג בדירוג- דורגו עלו 2007, ביולי 14למשקיעים מוסדיים ביום 

הריבית משולמת  .2011, החל מחודש יולי םבתשעה תשלומים שנתיים שווי תנפרע החוב
 .2008, במרס 6החוב נרשמו למסחר ביום  אגרות. 2008 החל משנת חודש יוליבאחת לשנה 

  
 100תמורת  ח ערך נקוב"מליון ש 83 - של כ גייסה החברה חוב בסך 2011בחודש אוקטובר 

ח באמצעות הנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים על דרך של הרחבת "מיליוני ש
דרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג אגרות יפרסמה חברת מ, לקראת ההנפקה. הסדרה כאמור

פרסמה מידרוג , 2014בחודש ינואר . באופק יציב Aa3החוב של החברה עומד על דירוג של 
  .את הדירוג כאמור ללא שינוידוח מעקב ובו הותירה 

  
  .ח"מיליון ש 429 -יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב לתאריך הדיווח הינה כ

 
בחודש יולי  אשר הנפיקה החברה, )'סדרה ב( ח ערך נקוב"מיליון ש 170אגרות חוב בסך של  )2(

ועד  2011החל משנת , ביוני 30 - משולמת אחת לשנה בהריבית . למשקיעים מוסדיים 2010
ועד  2018קרן אגרות החוב תיפרע בחמישה תשלומים שווים החל מחודש יוני . 2022לשנת 

החברה התחייבה שלא לשעבד את נכסיה ללא . אגרות החוב אינן סחירות. 2022לחודש יוני 
כס שיירכש על ידי החברה למעט שעבוד על נ, )שיעבוד שלילי( הסכמת הנאמן מראש ובכתב

ת החוב נקבעו מקרים נהוגים בהם קיימת הזכות ובאגר. לטובת הגורם שיממן את רכישתו
נקבעה זכות , בנוסף. 'צו הקפאת הליכים וכו, לפרעון מיידי כדוגמת מינוי כונס נכסים

. במקרה והחברה תמכור את מרבית נכסיה או את מרבית פעילותה, להעמדה לפרעון מיידי
הדירוג ניתן . מ"על ידי חברת מידרוג בעבאופק יציב  Aa3ות החוב דורגו בדירוג של אגר

החברה . ח"מיליוני ש 250או להלוואות מתאגידים בנקאיים בהיקף כולל של /לסדרה ו
 ). הון היברידי(השקיעה את מלוא כספי ההנפקה במנורה ביטוח כהון ראשוני מורכב 

  
מהחזרי  125%נכסים נזילים וקווי אשראי בשיעור של החברה הצהירה על כוונתה לשמור   

 .של החברההחוב בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות , שנה מראש) ריביתוקרן (החוב 
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

  )המשך( פרטים נוספים - אגרות חוב   .ד
  

    )המשך(  )2(
  

  ערך נקובח "מיליוני ש 80הנפיקה החברה למשקיע מוסדי סך של  2010בחודש ספטמבר   
, ח"מיליוני ש 84.6 -תמורת ההנפקה עמדה על סך של כ. בדרך של הרחבת סדרה נוספים

ח מתמורת ההנפקה הושקעו "מיליוני ש 83. מעל הפארי 3.98% - המגלמת פרמיה בסך של כ
 80בדרך של הנפקת שטר הון נדחה בסך , )הון היברידי( במנורה ביטוח כהון ראשוני מורכב

  . 2010שתנאיו זהים לתנאי שטר ההון שהונפק בחודש יולי , ערך נקובח "מיליוני ש
  

  .ללא שינוי' פרסמה מידרוג דוח מעקב ובו הותירה את דירוג סדרה ב, 2014בחודש ינואר 
  

  פרטים נוספים -כתבי התחייבות נדחים   .ה
  

  שווי הוגן ליום  בספרים ליוםערך 

  בדצמבר 31 ריבית %

  2012  2013  2012  2013  שנתית

  ח "אלפי ש *) נקובה  פירוט  :צמודים למדד

)1(   6.60    -   9,682    -   9,732  
  )2(   5.84   16,238   23,901   17,177   25,693  
  )3(   5.45   124,808   183,726   129,727   192,905  

  
)4(   4.05   399,815   435,481   450,426   488,837  

  
)5(   4.65   208,195   204,241   246,680   240,980  

 749,056   857,031   844,010   958,147  
  

  .מקורב לריבית האפקטיבית*) 
  
לבנק  מנורה ביטוחהנפיקה אשר , ח ערך נקוב"מיליון ש 70 בסך של כתב התחייבות נדחה  )1(

 20כתב ההתחייבות נפרע בעשרה תשלומים שנתיים שווים החל מיום . 2000, בינואר 20ביום 
  .נפרע התשלום האחרון של כתב ההתחייבות 2013בינואר . 2004, בינואר

  
 מנורה ביטוחהנפיקה אשר , ח ערך נקוב"מיליון ש 60בסך של כתבי התחייבויות נדחים   )2(

כתבי ההתחייבות קרן . ושאינם סחירים בבורסה 2001, וליבי 8למשקיעים מוסדיים ביום 
הריבית משולמת אחת . 2006, ביולי 8החל מיום , בעשרה תשלומים שנתיים שווים תנפרע

יתרת הערך הנקוב של כתבי ההתחייבות הנדחים לתאריך . 2002לשנה בחודש יולי החל משנת 
  .ח"מיליון ש 12הדיווח הינה 

כומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים זכויות המשקיעים לקבלת ס
   .מנורה ביטוחשל 

  
 מנורה ביטוחהנפיקה אשר  ,ח ערך נקוב"מיליון ש 288 - בסך של כ כתבי התחייבות נדחים  )3(

כתבי התחייבות . ושאינם סחירים בבורסה 2004למשקיעים מוסדיים בחודשים מאי וספטמבר 
הורידה מידרוג את דירוג  2012בחודש דצמבר  .Aa2מ בדירוג "בע ידי חברת מידרוג-דורגו על

פרסמה מידרוג דוח מעקב ובו , 2014בחודש ינואר . עם אופק יציב Aa3 -כתבי ההתחייבות ל
  .הותירה את הדירוג כאמור ללא שינוי

  
 .2010, במאי 6בששה תשלומים שנתיים שווים החל מיום נפרעת כתבי ההתחייבות קרן 

יתרת הערך הנקוב של כתבי . 2005ולמת אחת לשנה בחודש מאי החל משנת הריבית מש
  .ח"מיליון ש 96 -ההתחייבויות הנדחים לתאריך הדיווח הינה כ

זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים 
  .מנורה ביטוחשל 
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

  )המשך( פרטים נוספים -כתבי התחייבות נדחים   .ה
  
ידי מנורה גיוס הון - הונפקו עלח ערך נקוב ש"מיליון ש 200בסך של התחייבות  כתבי  )4(

ההתחייבות  כתביתמורת הנפקת . )'סדרה א( 2007, למשקיעים מוסדיים ולציבור בחודש מאי
התחייבה  מנורה ביטוח. פי שיקוליה ועל אחריותה-על, לשימושה, מנורה ביטוחהופקדה ב

. ההתחייבות כתביפי תנאי - ההצמדה והריבית על, ההתחייבות את הקרן כתבילשלם לבעלי 
 קרן כתבי. בבורסה יםסחיר םוהינ Aa2ידי חברת מידרוג בדירוג -ההתחייבות דורגו על כתבי

הריבית . 2012, ביולי 1שווים החל מיום באחד עשר תשלומים שנתיים  נפרעתההתחייבות 
  .2008משולמת אחת  לשנה בחודש יולי החל משנת 

  
ח "ש מיליון 200 כתבי התחייבות בסך פי תשקיף- הנפיקה מנורה גיוס הון על 2008 בחודש מאי
שנרשמה לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ' אבדרך של הרחבת סדרה , ערך נקוב

הונפקו  כתבי ההתחייבות. 2007, במאי 3שפרסמה מנורה גיוס הון ביום פי תשקיף -על, מ"בע
זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני  .2.57%בניכיון בשיעור של 

 .תביעותיהם של כל הנושים האחרים של מנורה ביטוח
          

התחייבות מ כי היא מורידה את דירוג כתבי ה"הודיעה חברת מידרוג בע 2012בחודש דצמבר  
, 2014בחודש ינואר . עם אופק יציב 3Aaשהונפקו על ידי מנורה גיוס הון לדירוג  ) 'סדרה א(

  .פרסמה מידרוג דוח מעקב ובו הותירה את הדירוג כאמור ללא שינוי
  

  .ח"מיליון ש 327 - יתרת הערך הנקוב של כתבי ההתחייבות נכון לתאריך הדיווח הינה כ
  
ח ערך נקוב  "מיליוני ש 200גייסה מנורה גיוס הון חוב בהיקף של  2011, באוקטובר 6ביום   )5(

כספי הגיוס משמשים כהון משני מורכב במנורה .  בהנפקה פרטית מגופים מוסדיים) 'סדרה ב(
לקראת ההנפקה פרסמה חברת מידרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג כתבי ההתחייבות . ביטוח

  .  באופק שלילי Aa3האמורים הינו 
      

הריבית על כתבי . 2024, באוקטובר 14כתבי ההתחייבות עומדים לפירעון בתשלום אחד ביום 
באוקטובר של כל שנה קלנדרית החל  14ההתחייבות משולמת בתשלומים שנתיים ביום 

 למנורה גיוס הון אפשרות לפידיון, עם זאת. 2024ועד מועד פירעונן הסופי בשנת  2012משנת 
במקביל לפידיון המוקדם של כתבי ) 1: (בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, 2021מוקדם בשנת 

) 2(או ; תנפיק מנורה גיוס הון מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה, )'סדרה ב(ההתחייבות 
  .באישור מראש של המפקח ובתנאים שיקבע

    
ם תוספת ריבית למחזיקי תשול, ככל שמנורה גיוס הון לא תנצל את זכותה לפירעון מוקדם

בגין יתרת , כתבי ההתחייבות על הריבית אותה נושאים כתבי ההתחייבות באותה עת
שתהא , )ממועד הפידיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפועל(התקופה 

תוספת "). הריבית המעודכנת("ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה  50%בשיעור של 
  .1.235%תעמוד על שיעור של  הריבית כאמור

      
אשר במועד הקובע לתשלומם , או ריבית/יידחו תשלומי קרן ו, בגין כתבי ההתחייבות, כמו כן

תשלומים אלו יידחו עד שתחדלנה . כהגדרתן בשטר הנאמנות, "נסיבות משהות"תתקיימנה 
. או הקרן/ית ווזאת לא יותר משלוש שנים ממועד פירעון הריב" הנסיבות המשהות"להתקיים 

ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הריבית , תשלומי קרן וריבית אשר נדחו כאמור
  . הנקובה בגין כתבי ההתחייבות כמפורט בשטר הנאמנות

  
ח והופקדה במנורה ביטוח בפיקדון נדחה "מיליוני ש 200תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של 

הפיקדון האמור הינו בדרגה שווה לכתבי . ההתחייבות בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי כתבי
ובעל מעמד נדחה לעומת שאר , או תנפיק מנורה ביטוח/ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו

  .התחייבויותיה של מנורה ביטוח כלפי  נושיה
  

. עם אופק יציב, 1Aדורגו כתבי התחייבויות על ידי מידרוג בדירוג  2012בחודש דצמבר 
  .פרסמה מידרוג דוח מעקב ובו הותירה את הדירוג כאמור ללא שינוי, 2014בחודש ינואר 
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

  פיקדון צובר ריבית  .ו
  

לשעבר הבנק לפיתוח תעשיה (מ "בישראל בע הפיקדון התקבל ממוכרת החברה לפיתוח התעשיה
הפיקדון הינו . לעיל 4ראה באור , להבטחת גביית האשראי מלקוחות הבנק) הבנק -להלן ) (מ"בע

  .4.5%צמוד מדד ונושא ריבית בשיעור של 
  
  הלוואה מחברה כלולה  .ז

  
 של בשיעורנושאת ריבית שנתית  ההלוואה. חברה כלולה לחברה מאוחדתההלוואה ניתנה על ידי 

עם אופציה לפרעון מיידי לפי  2014 דצמברוצפויה להיפרע בחודש  1.5%+ יוריבור לשנתיים 
  .דרישתה של החברה הכלולה

  
  הוצאות הנפקה שטרם הופחתו  .ח

  
אלפי  1,754 בסך של הינה 2013, בדצמבר 31ליום  הוצאות ההנפקה הנדחות שטרם הופחתויתרת 

 לפי שיטתהוצאות ההנפקה הנדחות מופחתות . )ח"אלפי ש 2,272 -  2012, בדצמבר 31ליום (ח "ש
  .הריבית האפקטיבית

    
  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן  .ט  
    

  :שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה  לרמות
  

      
  2013, בדצמבר 31  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 
  ח  "אלפי ש

  22,605   -    17,234   5,371   *)נגזרים  

  
התחייבויות המוצגות בעלות מופחתת 

  :אשר ניתן גילוי לשוויין ההוגן

  19,974   -    19,974   -    הלוואה מתאגיד בנקאי

  866,343   -    282,075   584,268   אגרות חוב

  844,010   -    393,584   450,426   כתבי התחייבות נדחים

  20,280   -    20,280   -    פיקדון צובר ריבית

  480   -    480   -    הלוואה מחברה כלולה

 1,034,694   716,393    -   1,751,087  
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

    )המשך(   התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן  .ט  
  

: פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה  לרמותשווי הוגן של התחייבויות 
  )המשך(

      
  2012, בדצמבר 31  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 
  ח  "אלפי ש

  31,951   -    27,965   3,986   *)נגזרים  
  

  
המוצג במונחי דלתא של ההתחייבויות הפיננסיות   , נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה  *)

  :לתאריך הדוח הכספי
  

        
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  
  ח "אלפי ש

  112,746   36,110   מטבע חוץ

  )57,822(  -    ריבית
  

    
ישירות , ח"מיליון ש 250בהיקף של עד  חובאישר דירקטוריון מנורה ביטוח לגייס , 2014חודש מרס ב  .י  

 בדרך, חיצוניים מגורמים) החברה שלנכדה חברה (מ "או באמצעות מנורה מבטחים גיוס הון בע/ו
 הדין להוראות בהתאם" מורכב משניהון " להגדרת העונה, נדחים התחייבות כתבי הנפקת של

הסמיך דירקטוריון , בהמשך לאמור". מידרוג" חברת של דירוג על בהתבסס וזאת, המפקח והנחיות
בכל דרך שתראה לנכון ובכלל , לפי שיקול דעתה, לפעול למימוש ההחלטה ההנהלה אתמנורה ביטוח 

לרבות התקשרות עם גורמים מייעצים ונאמן לכתבי , או התחייבות/זה לחתום על כל מסמך ו
  .ובכפוף לאישור המפקח, והכל לצורך מימוש ההחלטה כאמור, ההתחייבות
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  בשייר שהורווחופרמיות    -: 26באור 
  

  לשנה שהסתיימה
  2013, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,805,818   123,868   1,929,686   פרמיות בביטוח חיים

  372,780   113,125   485,905   פרמיות בביטוח בריאות

  2,115,654   725,433   2,841,087   פרמיות בביטוח כללי

  4,294,252   962,426   5,256,678   פרמיותכ "סה

  )124,532(  )33,927(  )158,459(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה 

  4,169,720   928,499   5,098,219   כ פרמיות שהורווחו"סה
  
  

  לשנה שהסתיימה
  2012, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,662,194   115,769   1,777,963   חייםפרמיות בביטוח 

  331,550   103,292   434,842   פרמיות בביטוח בריאות

  1,868,269   667,662   2,535,931   פרמיות בביטוח כללי

  3,862,013   886,723   4,748,736   כ פרמיות"סה

  )73,101(  )24,699(  )97,800(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  

  3,788,912   862,024   4,650,936   שהורווחו כ פרמיות"סה
  
  

  לשנה שהסתיימה
  2011, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,543,688   118,579   1,662,267   פרמיות בביטוח חיים

  268,330   101,854   370,184   פרמיות בביטוח בריאות

  1,719,679   590,958   2,310,637   פרמיות בביטוח כללי

  3,531,697   811,391   4,343,088   כ פרמיות"סה

  )110,071(  67,042   )43,029(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  

  3,421,626   878,433   4,300,059   כ פרמיות שהורווחו"סה
  

  
  .עיקר השינוי נובע מפרמיות בענפי ביטוח כללי*)   
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  נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים    -: 27באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר  31   

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה) הפסדים(רווחים 

  -   -   2,288   ן להשקעה"נדל

        :השקעות פיננסיות

  97,075   520,758   269,984   נכסי חוב סחירים
  56,961   389,529   256,882   חוב שאינם סחיריםנכסי 
  )681,745(  279,153   631,978   מניות
  )116,646(  221,247   419,980   אחרות

  3,742   6,348   )159(  מזומנים ושווי מזומנים
  מנכסים המוחזקים כנגד) הפסדים(סך הכל רווחים 

  )640,613(  1,417,035   1,580,953   נטו, התחייבויות תלויות תשואה 

  מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן) הפסדים(רווחים 
  הון ואחרים, תלויות תשואה 

  :ן להשקעה"הכנסות מנדל
  16,806   9,934   6,888   ן להשקעה"שערוך נדל

  6,372   6,875   8,221   ן להשקעה"הכנסות שוטפות בגין נדל

  23,178   16,809   15,109   ן להשקעה"סך הכל הכנסות מנדל

  למעט ריבית, מהשקעות פיננסיות) הפסדים(רווחים 
  :הפרשי הצמדה הפרשי שער ודיבידנד בגין 

  )7,064(  65,214   153,019   )א(נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
  )92,401(  52,204   82,623   )ב(נכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  19,948   47,296   80,135   ) ג(נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים 

  
 315,777   164,714  )79,517(  

  והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם*) הכנסות ריבית  
  831,688   766,943   787,946   נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים נמדדים בשווי
  65,996   28,926   22,661   הוגן דרך רווח והפסד 

  מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן) הפסד(רווח 
  46,114   )2,491(  )5,051(  דרך רווח והפסד ומנכסים אחרים  

  19,247   9,637   12,615   הכנסות מדיבידנד

  266,093   2,401,573   2,730,010   סך הכל רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון

  ל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשר אינם"בהכנסות הנ*) 
  6,424   4,189   4,547   מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שערכם נפגם   
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  )המשך( נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות   -: 27באור 
  

  זמינים למכירהפיננסיים נטו מהשקעות בגין נכסים ) הפסדים(רווחים   . א
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  78,218   24,589   106,621   רווחים נטו מניירות ערך שמומשו

  )85,282(  40,625   46,398   נטו שנזקפו לרווח והפסד) ירידות ערך(ביטול ירידות ערך 

  מהשקעות בגין נכסים) הפסדים(סך הכל רווחים 
  )7,064(  65,214   153,019   זמינים למכירה 

  
  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדיםמהשקעות בגין נכסים ה) הפסדים(רווחים   . ב

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  :לרבות רווח ממימוש, שינויים בשווי ההוגן נטו

  )92,401(  52,204   82,623   לראשונה בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה
  
  :רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים  . ג

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  רווחים נטו ממימוש נכסים המוצגים
  22,079   58,445   88,341   כהלוואות וחייבים 

  )2,131(  )11,149(  )8,206(  לרווח והפסדירידות ערך נטו שנזקפו 

  סך הכל רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים
  19,948   47,296   80,135   כהלוואות ויתרות חובה 
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  הכנסות מדמי ניהול   -: 28באור 
  
  ההרכב  .א
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  408,109   441,130   472,572   והגמלדמי ניהול בענפי הפנסיה 
  -    15,673   133,888   *)דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים 
  78,167   85,676   101,513   דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים

  16,065   16,058   19,317   דמי ניהול בגין חוזי השקעה
השקעות תיקי , דמי ניהול בגין ניהול קרנות נאמנות

  81,873   59,872   67,700   ואחרים

  584,214   618,409   794,990   כ הכנסות מדמי ניהול"סה
  

      .'ב)2( 37ראה ביאור *)     
  

  הפחתת דמי ניהול  .ב
  

-ב"התשע, )דמי ניהול) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסמו 2012 בחודש יוני
 2012-ב"התשע, )תיקון( )תנאים בחוזי ביטוח) (ביטוח(פיננסים  תקנות הפיקוח על שירותים, 2012

שעניינן תיקון  2012- ב"התשע, )4' מס תיקון) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ותקנות מס הכנסה 
   ").התקנות" -להלן (לדמי הניהול במוצרי החיסכון הפנסיוני 

  
, בינואר 1החל מיום דמי הניהול המרבים שייגבו במוצרי ביטוח חיים שיימכרו , בהתאם לתקנות

 1.05%יהיו עד  2014, בינואר 1מיום  החלמההפקדות ו 4%מהצבירה ועד  1.1%יהיו עד , 2013
ובקרנות פנסיה  קופות גמלבדמי הניהול המרביים שיגבו , כמו כן. מההפקדות 4%מהצבירה ועד 
  . מההפקדות 4% - מהצבירה ו 1.05%יהיו עד מועד החל מאותו חדשות כלליות 

  
כמו כן אושר . קרנות השתלמותבואחרות תקנות לא שינו את דמי הניהול המרביים בקרנות פנסיה ה

מקצבאות לא יעלה על שיעור של  ניתן לגבותכי דמי הניהול המרביים בקופה משלמת לקצבה ש
בירה וכן כי דמי הניהול המרביים שתהיה רשאית קופה לגבות בגין מנותקי קשר כהגדרתם מהצ 0.6%

תוך קביעה כי במידה והקופה הצליחה ליצור קשר , מהצבירה 0.3%לא יעלה על על פי חוזר המפקח 
החל ממועד זה , היא תהיה רשאית לחזור ולגבות מחשבון העמית, עם עמית שהקשר עימו נותק

תהיה רשאית , ולגבי תקופת ניתוק הקשר, ור דמי הניהול שגבתה במועד ניתוק הקשראת שיע, ואילך
  .דמי ניהול לשנה בלבד 0.5%לגבות שיעור של 

  
מי הניהול שיגבו על ידי קטין את דצפויים לה, כניסת התקנות לתוקף ושינוי תקרת דמי הניהול

, בינואר 1ח שימכרו החל מיום וזאת כתוצאה מהפחתת דמי הניהול שיגבו בגין מוצרי ביטו חברהה
כניסת התקנות לתוקף עלולה , כמו כן. ומהפחתת דמי הניהול בגין עמיתים מנותקי קשר 2013

שמכרה החברה בעבר והחלפתן או יותר להעלות את שיעור ביטולי פוליסות עם דמי ניהול גבוהים 
   .ניודן לפוליסות חדשות עם דמי ניהול נמוכים

  
ת שיווק תכניות ביטוח חיים משולבות בחסכון הכוללות מקדמי קצבה הפסק, קבוצהלהערכת ה
      .למתן תופעה זו עשויה, להלן) 4)(3)(ב)(5(37כאמור בבאור , מובטחים

  
אשר בשלב זה  ,רווחיותה ועל יההכנסות על התקנות של הכוללת ההשפעה את בוחנת הקבוצה    

 לתוקף הפנסיוני שנכנסו החיסכון בתחוםנוספות  איננה ניתנת להערכה במיוחד לאור רפורמות
 השקיפות ,התחרות את להגביר נועדו ואשר חקיקה בהליכי שנמצאות או/ו האחרונות בשנים

  .הפנסיוני החיסכון בתחום והניידות
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  הכנסות מעמלות   -: 29באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  12,868   12,048   14,127   ביטוחעמלת סוכנויות 

  בניכוי שינוי בהוצאות רכישה, עמלת ביטוח משנה
  188,028   190,021   192,015   נדחות בגין מבטחי משנה 

  5,203   5,819   11,168   עמלות אחרות

  206,099   207,888   217,310   כ הכנסות מעמלות"סה
  
  

  אחרות הכנסות   -: 30באור 
    

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  650   -    312   הכנסות מתמלוגים

  )106(  )147(  139   הון ממכירת רכוש קבוע) הפסד(רווח 

  311   332   443   הכנסות משכירות

  293   434   271   הכנסות מפתיחת תיק ומידע על זכויות עמיתים

  580   563   685   אחרות

  1,728   1,182   1,850   כ הכנסות אחרות"סה
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  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר תתשלומים ושינוי בהתחייבויו  -: 31באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש
  :בגין חוזי ביטוח חיים

  תביעות ששולמו ותלויות
  299,626   319,321   349,137   נכות ואחרים, מקרי מוות

  )53,782(  )61,274(  )61,313(  בניכוי ביטוח משנה
 287,824   258,047   245,844  

  521,345   561,839   550,714   פוליסות שנפדו
  191,231   176,128   177,849   פוליסות שמועדן תם

  22,059   25,954   32,138   גמלאות
  980,479   1,021,968   1,048,525   סך כל התביעות 

  למעט(גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים 
  48,737   1,989,012   2,148,025   בשייר ) שינוי בתלויות 

  278,087   389,137   433,343   גידול בהתחייבויות בגין חוזי השקעה בשל מרכיב התשואה

  סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  1,307,303   3,400,117   3,629,893   השקעה בשייר בגין חוזי ביטוח חיים 

  :סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
  1,603,531   1,703,442   1,795,699   ברוטו

  )400,736(  )391,761(  )393,767(  ביטוח משנה
  1,202,795   1,311,681   1,401,932   בשייר
  התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין סך כל

  :חוזי ביטוח בריאות 
  239,487   416,818   231,609   ברוטו

  )99,093(  )265,293(  )15,607(  ביטוח משנה
  140,394   151,525   216,002   בשייר

  סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  2,650,492   4,863,323   5,247,827   השקעה בשייר 

  
  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות   -: 32באור 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש
  :הוצאות רכישה
  500,463   533,234   589,974   עמלות רכישה

  200,821   254,930   266,610   הוצאות רכישה אחרות 
  )56,215(  )114,785(  )137,508(  נדחותשינוי בהוצאות רכישה 

  645,069   673,379   719,076   כ הוצאות רכישה "סה

  250,349   310,495   350,828   עמלות שוטפות אחרות
  33,916   36,066   47,405   הוצאות שיווק אחרות

  929,334   1,019,940   1,117,309   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, כ עמלות"סה
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  הוצאות הנהלה וכלליות   -: 33באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  513,930   537,876   616,514   שכר עבודה ונלוות
  102,192   128,078   167,374   פחת והפחתות 

  74,389   78,594   89,658   אחזקת משרדים ותקשורת
  56,029   58,639   57,157   ייעוץ משפטי ומקצועי

  99,258   104,353   85,856   )ללא פחת ושכר(מיכון 
  30,088   28,755   32,739   בנק

  19,521   24,053   25,182   אחזקת רכב
  47,732   49,521   53,765   אחרות

  943,139   1,009,869   1,128,245   (*)כ  "סה

  :בניכוי

  )71,012(  )88,913(  )100,227(  סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי ביטוח 
  )223,059(  )285,905(  )306,622(  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , סכומים שסווגו בסעיף עמלות

  649,068   635,051   721,396   הוצאות הנהלה וכלליות 

  232,114   265,684   289,749   הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך (*) 

  1,703   1,698   1,663   לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות הנהלה וכלליות בסך 
  
  

  תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  
  בדוחות הכספייםהוצאה שהוכרה   .א
  

  :בגין תוכניות תשלום מבוסס מניותהוכרה בדוחות הכספיים להלן ההוצאה ש    
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  סך ההוצאה שהוכרה מעסקת תשלום מבוסס מניות
  1,310   773   292   )להלן' ראה סעיף ב(המסולקת במכשירים הוניים  

  סך ההוצאה שהוכרה מתוכנית תשלום מבוסס
  1,869   404   1,496   )להלן' ראה סעיף ג(מניות המסולקת במזומן  

 1,788   1,177   3,179  
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  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  
  )מנורה ביטוחל "מנכ -לשעבר (החברה ל "תוכנית להקצאת מניות למנכ  .ב
  

  פרטי התוכנית .1
  

ולאחר מכן האסיפה הכללית שלה וכן  מנורה ביטוחאישרו דירקטוריון  2003, באוגוסט 27ביום 
במועד אישור (החברה ל "מנכל תוכנית להקצאת מניותועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה 

  :כמפורט להלן, )התוכנית -להלן ( )ל מנורה ביטוח"מנכ -התוכנית 
  

מהונה המונפק  4%ל מניות המהוות "לנאמן עבור המנכ מנורה ביטוחכנית הקצתה ובמסגרת הת
המניות הוקצו ללא תמורה והינן זכאיות לכל דיבידנד או . לאחר ההקצאה מנורה ביטוחל ש

, רהמניות אלה אינן ניתנות להעב. כניתוממועד אישור הת מנורה ביטוחשתחלק , הטבה אחרת
  .מכירה או שעבוד

  
החל מתום שנה ממועד חתימת , ל בעשר מנות שנתיות שוות"הנאמן יעביר את המניות למנכ

למניות  מנורה ביטוחל הזכות להמיר את מניות "תהיה למנכ, ממועד הזכאות, כמו כן. ניתהתוכ
לחברה הזכות לחייב . כפוף להתאמות, מהונה של החברה לאחר ההמרה 4%המהוות , החברה

  .ל להמיר את המניות כאמור לעיל"את המנכ
  

השווי ההוגן נמדד . ח"שליוני ימ 44.7-שוויין ההוגן של המניות כאמור במועד הקצאתן הינו כ
אביב במועד הקצאת המניות - פי השווי בו נסחרו מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל- על

  .כאמור
  

 102קיבלו משלטונות המס אישור לתכנית בהתאם להוראות סעיף והחברה  מנורה ביטוח
  .במסלול הכנסת עבודה, לפקודת מס הכנסה

  
ל זכאי לכל המניות "ר בקרות אחד מהם יהיה המנכתוכנית הקצאת המניות כוללת תנאים אש
 ל"המנכר הדירקטוריון הסמכות להקדים את זכאות "והפירות מהן באופן מיידי וכן ניתנה ליו

  .מהמניות 20%בגין המניות בכמות שלא תעלה על 
  

וקיבלה  2003, בנובמבר 19התכנית להקצאת המניות אושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 
  .אישורים הנדרשים לפי החוקאת כל ה

  
  

  שינוי בתוכנית .2
  

החברה שינוי ו מנורה ביטוחאישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של  2008, ביולי 31ביום 
התכנית  - להלן ( 2003, באוגוסט 27שאושרה לראשונה ביום , ל"מנכלבתכנית להקצאת מניות 

  .כמפורט להלן) המקורית
  

למניות , ל"המנכשהוחזקו אצל הנאמן עבור , מנורה ביטוחבוצעה המרה מיידית של מלוא מניות 
וזאת בהתאם ליחס ההמרה הקבוע בתכנית , ידי הנאמן לטובתו-המוחזקות גם הן על, החברה

דהיינו נכון , כשהוא מחושב נכון לערב אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמור, המקורית
כי כתוצאה , מובהר בזאת). ההמרה המיידית -להלן ( 2008, ביולי 30- של הר יום המסח לתום

פי -על ל"המנכמההמרה המיידית לא חל כל שינוי במועדי ההבשלה של מנות המניות להן זכאי 
  .התכנית המקורית

  
פי - עלממסלול פירותי למסלול הוני , ל"המנכמסלול המיסוי החל על המניות להן זכאי  שונה, בנוסף
כפי , )מסלול הכנסת עבודה(במקום מסלול ההקצאה הפירותי : דהיינו ,לפקודת מס הכנסה 102יף סע

) לפקודת מס הכנסה 102כהגדרתו בסעיף (ל במועד המימוש "מנכהימוסה , שנקבע בתכנית המקורית
פי המסלול ההוני כאמור מחליפה את התכנית - כי תכנית המניות על, מובהר. פי המסלול ההוני- על

למעט השינויים , פי התכנית המקורית בלבד- ורית בתחולה לגבי שש המנות שטרם הבשילו עלהמק
  .ל ימשיכו לחול תנאי התכנית המקורית"הנ

  
 1מניות בנות  1,696,518הנפיקה החברה סך של  2008, באוגוסט 24ביום , בהמשך לאמור לעיל

- על ל"המנכשהוחזקו בנאמנות עבור  מנורה ביטוחקבלת מלוא יתרת מניות  כנגד, א"כ. נ.ח ע"ש
   .100%- ל במנורה ביטוחהחזקות החברה  פי התכנית המקורית וכתוצאה מכך עלה שיעור

  
  .2013 ,ביולי 30התכנית הובשלה במלואה ביום 

  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 145

  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  

  רהל מנורה ביטוח ולנושאי משרה בכי"יחידות תגמול למנכתוכנית להקצאת   .ג
  

 פרטי התוכנית .1
  

לנושאי , וקצו על ידי מנורה ביטוחה, להלן' ג 38כוללת כמפורט בבאור במסגרת תוכנית תגמול 
יחידות תגמול בתנאים המפורטים , ל מבטחים פנסיה"וכן למנכ משרה בחברה ובמנורה ביטוח

הינם לא הוקצו יחידות תגמול לדירקטורים בחברה ובמנורה ביטוח ולנושאי משרה אשר . להלן
דירקטוריון מנורה ביטוח יהיה מופקד על . או שאינם חברי הנהלה צד קשור לבעל השליטה

ועל כל הפעולות , ניהול תוכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תוכנית התגמול הכוללת
הענקת יחידות תגמול נוספות , לרבות קביעת זהות הניצעים, שתהיינה נדרשות לשם כך

להוראות תוכנית יחידות התגמול או בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים לניצעים נוספים בהתאם 
הבהרה , וכן ניהול, על כל עניין אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות לניצעים ןוכ, ספציפיים

  .ויישום תוכנית הענקת יחידות התגמול
  

מימוש המגיע לניצע במועד ) ברוטו(יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספי 
או זכות כלשהיא לרכוש ניירות ערך כלשהם של /ואינן מהוות אופציות ו, יחידות התגמול בלבד
  .או אילו מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה/מי מחברות הקבוצה ו

  

יחושב על פי ההפרש בין מחיר , הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול
כשהוא מוכפל במספר , ל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמולהמימוש  של כ

 הינומחיר הבסיס של כל יחידת תגמול ). סכום התגמול - להלן (יחידות התגמול הממומשות 
ההקצאה לכל יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את  90ית החברה בבורסה יממוצע מחיר מנ

ואם יום (ביום המימוש , החברה בבורסה תלה של מנימחיר המימוש יהא מחיר הנעי .ניצע
הסכום אשר ישולם  ).אזי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש, המימוש אינו יום מסחר

וכל מס מכל מין וסוג שהוא אשר יחול , "ברוטו"לניצע בגין מימוש יחידות התגמול הינו סכום 
יחול על , חייבת לנכות על פי כל דיןאו שהחברה תהיה /ו, על התשלום בגין יחידות התגמול

  .הניצע

על פני ארבע שנים ממועד אישור דירקטוריון מנורה , יחידות התגמול יבשילו במספר מנות
ל בחלוף יתבש 50%כאשר המנה הראשונה בשיעור של , ביטוח את הענקת יחידות התגמול

ל מנה תהא ניתנת כ. הנותרים בחלוף ארבע שנים 25% - בחלוף שלוש שנים ו  25%, שנתיים
כאשר לאחר חלוף המועד האחרון למימוש יחידות התגמול , למימוש בתוך שנה ממועד הבשלתה

או לזכות , לא יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח אותה מנה, ביחס לכל מנה
  . כלשהי מכוחן

 ,פרישה, יןפיטור, בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות
וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות , מוות/סיום יחסי עובד מעביד מחמת נכות

, חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון יקבע, הטבה
 .לפי העניין, מנגנוני התאמה, אם יקבע לפי ישקול דעתו

  
 העובדים שהבשילה עד לתאריך הדיווחיתרת ההתחייבות בגין זכויות  .2

  

  בדצמבר 31

2013  2012  

  ח  "אלפי ש
יתרת ההתחייבויות בגין זכויות עובדים שהבשילה עד לתאריך 

  1,093   1,875   הדיווח

  319   סך שווי ההטבה העתידי
  

מודדת הקבוצה מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות בכל , עד למועד סילוק ההתחייבות
  .כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים בדוח רווח והפסד, דיווח מועד
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  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  

  )המשך( ל מנורה ביטוח ולנושאי משרה בכירה"יחידות תגמול למנכתוכנית להקצאת   .ג
  

סך שווי . השווי ההוגן של יחידות התגמול הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי .3
,  ח"אלפי ש 2,194 -בגין הענקת יחידות התגמול כאמור הינו כ, ההטבה לנושאי המשרה בקבוצה

 .המוכר על פני תקופת ההבשלה הצפויה
מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות בכל מועד  מודדת החברה, עד למועד סילוק ההתחייבות

  .כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים בדוח רווח והפסד, דיווח
  
  

  :להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות
 

  -  (%)תשואת דיבידנד 
  35% - 25%  (%)תנודתיות צפויה במחיר המניה 

  1.14% -  0.92%  (%)שיעור ריבית חסרת סיכון 
  0.7 - 2.7  )שנים(משך החיים החזוי של האופציות למניות 

  43.13  )ח"ש(מחיר מניה 
  
  

 תנועה במהלך השנה .4
 

2013  2012  

  יחידות

  1,137,995   1,115,513   בינואר 1יתרה ליום 

  )22,482(  -    יחידות תגמול שחולטו 

  -    )494,761(  אופציות למניות שפקעו במהלך השנה

  1,115,513   620,752   בדצמבר 31יתרה ליום 

  
 

, 2013, בדצמבר 31של יחידות התגמול ליום  חזויההממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים  .5
  .)שנים 1.8  - 2012, בדצמבר 31ליום ( שנים 1.4הינו 

  
  

  הוצאות מימון   -: 35באור 
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש
  :הפרשי הצמדה והפרשי שער בגין, הוצאות ריבית

  2,454   1,786   1,375   התחייבויות לבנקים
  58,713   53,248   49,425   התחייבויות נדחים כתבי

  60,993   52,264   51,145   אגרות חוב
  13,275   11,174   10,040   מבטחי משנה

  -    6,029   13,720   פיקדון צובר ריבית
  8,470   2,939   5,321   אחרות

  143,905   127,440   131,026   סך הכל הוצאות מימון
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  רווח למניה   -: 36באור 
    

המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של  הרווחהתבסס על  2013שנת הבסיסי למניה ל הרווחשוב חי
) ח"אלפי ש 38,820רווח בסך  - 2011בשנת , ח"אלפי ש 274,090רווח בסך  -  2012בשנת (ח "אלפי ש 430,925

  .אלפי מניות 63,272מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של 
  

  
  

  ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  כללי .1
  

  מגזרי פעילות   .א

ביטוח (ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח : הפעילות העיקריים הבאיםתחומי הקבוצה פועלת ב
שירותים פועלת הקבוצה בענפי , בנוסף. וביטוח כללי ביטוח בריאות ,)וגמל פנסיה ,חיים

בפעילותה חשופה הקבוצה . ן"ונדל) וחיתום השקעות ניהול תיקי, קרנות נאמנות(פיננסיים 
  :לסיכונים הבאים

  .יכונים פיננסייםס -

  .סיכונים ביטוחיים -

  .סיכונים תפעוליים -

  
  תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

  

תוך , מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה
ומגבלות סיכון שנקבעו מראש ושמירה על יעדיה העסקיים של  עמידה בדרישות הרגולטוריות

  . הקבוצה ועל איתנותה הפיננסית

 ושתפקיד ראשימרוכז על ידי יחידה עצמאית שבראשה מנהל סיכונים  בקבוצההסיכונים  ניהול
בהתאם  הקבוצהשל  העסקייםליישם שיטות מקובלות לניהול סיכונים המתאימות לצרכיה 

 והסיכונים הינ ניהול. המפקח לדרישות ובהתאמהעל ידי הדירקטוריון למדיניות שאושרה 
אחריות הגורמים העסקיים באורגנים השונים בקבוצה ארגון המבוססת על -פעילות חוצת

ותחום , חשבותביטוח משנה , יחידות תומכות הכוללות אקטואריה, לסיכונים הנלקחים על ידם
 מתווים בקבוצה השונים הדירקטוריונים. ה ודיווחבקר, מדידה, ניהול סיכונים העוסק בזיהוי

מדיניות בתחומי הפעילות השונים תוך התייחסות לפעילות  יםעקרונות לניהול הסיכונים ומאשר
  . ניהול הסיכונים

אחת עבור פעילות הביטוח ואחת עבור עמיתי הפנסיה , בקבוצה פועלות ועדות לניהול סיכונים
לכוון ולתמוך בפעילויותיו של מערך , אשר תפקידן להגדיר לים השונים"בראשות המנכ, והגמל

   .ורגולטוריםתוך התחשבות בהיבטים עסקיים , ניהול הסיכונים בקבוצה
  
 וקביעת במוצר הכרוכים הסיכונים של מקיפה ובחינה זיהוי כולל חדשים מוצרים השקת תהליך
  .עליהם ולבקרה לניהולם הדרכים

  
במסגרת הערכות ליישום משטר כושר פירעון ישראלי על בסיס , בחברות הביטוח בקבוצה

בשלב ראשון על בסיס , נערכים סקרים כמותיים, Solvency IIעקרונות דירקטיבה האירופאית 
הוקמו וועדות ייעודיות של , כמו כן. I - מתודולוגיית הגישה הסטנדרטית של הנדבך ה

 .חות ולפקח על תהליך היישום של הדירקטיבה עצמה על כל נדבכיהדירקטוריונים שתפקידם להנ
  .לעיל) 1)(ו( 15לפרטים נוספים ראה ביאור 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

 

 )המשך( סיכוניםתיאור הליכי ושיטות ניהול   .ב
  

  )נזילות ואשראי, שוק(ם פיננסיים ניהול סיכוני .1

החל . בקבוצהאחריות ניהול הסיכונים הפיננסיים מתחלקת בין בעלי תפקידים ופונקציות 
, ניהול סיכונים תחום, אגף השקעות, ועדות אשראי, דרך ועדות השקעה, ניםבדירקטוריו

  . )מידל אופיס(ומחלקת דיווח ובקרה 

מנוהלים  תיקים(סיכונים בתחום ניהול השקעות עבור לקוחות ובעלי יחידות ניהול 
תחום השקעות  מנהל, ועדת ההשקעות של כל חברההינו באחריות ) קרנות נאמנותו

בכפוף לתקנות  הפועלים בחברת הקרנות ומנהלי ההשקעות בכל אחד מתחומי הפעילות
המבצעת בקרות  ת ורגולציהכמו כן קיימת מחלקת בקרה משפטי, והוראות הרגולציה

  .שוטפות אחר עמידה במגבלות הדין השונות

ניהול הסיכונים  מדיניות את יםקובע ניםהדירקטוריוהפנסיה והגמל , הביטוח בחברות
ומאשרים מגבלות חשיפה סוגי נכסים עיקריים בשקעה הטווחי ה יםמאשר, הפיננסיים

 או מושתים על המבוטח הפיננסייםבהם הסיכונים (עבור התיקים המנוהלים . וסיכון
מאשרים הדירקטוריונים את הקצאת הנכסים בכל תיק וקובעים מגבלת סיכון , )עמיתה

 ניםהדירקטוריו. אם להרכב תיק הייחוסכל אחד מהתיקים המנוהלים בהתכולל עבור 
דיווח שוטף לגבי עמידה במגבלות סטטוטוריות ומגבלות ניהול סיכונים שאושרו  יםמקבל
  . םדעל י

 אשר עמיתים לכספי השקעה וועדות נוסטרו השקעה ועדות פועלותבחברות בקבוצה 
בחברה שאושרו  סיכונים ניהולחשיפה ו מגבלות עללפקח  ,בין השאר ,תפקידן

  .ניםובדירקטורי
, מנטרת באופן שוטף את המגבלות) מידל אופיס(מחלקת דיווח ובקרה באגף השקעות 

מחלקת ניהול סיכונים . הת ההשקעולועד, פ העניין"ע, ומדווחת, מתריעה על חריגות
, ובתיקי העמיתיםבתיק הנוסטרו , חישוב ומעקב אחר מדדי סיכון. מבקרת את התהליך

ניהול הסיכונים מדי רבעון ומדווח לועדות השקעה  מחלקת על ידימתבצעת 
סוגי ראה פירוט לגבי . בהתאם להוראות הדין ולדירקטוריונים של החברות השונות

 2החשיפות אליהם ומבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון בסעיפים , הסיכונים הפיננסיים
  .להלן 3-ו

עתודות ביטוח כללי נכסים כנגד (עקרונות ניהול סיכוני שוק בנוסטרו של חברות הביטוח 
מבוססים על ניהול נכסים מול התחייבויות ) תשואה והון עצמי שאינם תלוייביטוח חיים ו
)ALM :(התקבולים מעיתוי , כמו גם, הקצאת הנכסים נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה
ניהול אפקטיבי של הנכסים . בהתאמה וההתחייבויות הנכסיםהתשלומים הצפויים של ו

 מדידת, )מ"פער מחמ(הגבלת החשיפה לסיכון ריבית  על ידימול ההתחייבויות מתבצע 
אחר התאמת נכסים  מעקב, )VaR" (בסיכוןערך "סיכון השוק באמצעות מדד ה

   .וביצוע תרחישי קיצון להתחייבויות בתקופות פירעון שונות

 סיכוניםמתבצע ניהול ) פנסיה וגמל, ביטוח חיים תלוי תשואה(עבור כספי העמיתים 
מדידת , בחינה של הקצאת נכסים אסטרטגית לכל תיק מנוהל כנגד תיק סמן: אקטיבי

חישוב מדדי ביצוע מתואמי סיכון , )ית לתיק סמןיחס(סיכונים אבסולוטיים ויחסיים 
  .וניתוח השפעת תרחישי קיצון
ענפי בתיק הנכסים כוללים פיזור סיכון האשראי על פני  עקרונות ניהול סיכוני אשראי

הלוואות  ןהערכת סיכו. ודירוגם) קבוצות ובודדים(לווים , אזורים גיאוגרפיים, משק
לא סחיר מתבצעים על פי מדיניות האשראי הלא סחיר שאושרה בדירקטוריונים אשראי ו

. כל עסקת אשראי מעבר לסכום מינימלי מועברת לאישור וועדת אשראי. החברות בקבוצה
או /י מדרג סמכויות שבנהלי אגף השקעות ו"עסקאות אשראי בסכומים גדולים יאושרו עפ

יובאו לאישור גם וועדות , ו אגף השקעותא/בהמלצת ועדת אשראי ו, בנסיבות מיוחדות
אושר (או בדרוג פנימי על פי מודל דרוג פנימי , כל עסקה מדורגת בדרוג חיצוני. השקעה

או בהסתמך על דרוג בנק או מבטח ) על ידי הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים והמפקח
נהלי החברות או הלוואות בסכומים לא מהותיים כמוגדר ב/למעט אשראי מוחרג ו(אחר 

ועדות ההשקעות של הגופים המוסדיים מפקחות על רמת פיזור ). ובכפוף לתקנות המפקח
או /נאותה בתיק נכסי החוב כולל שמירה על מגבלות חשיפה הנגזרות מתקנות השקעה ו

הערכה שוטפת של במסגרת פעילות ניהול סיכוני אשראי מתבצעת . המדיניות המאושרת
  .ור מוקדם של חובות בעייתיים לטיפוללאיתתוך מאמץ הסיכונים 

על  יםהמבוסס ,מבטחי משנההנובע מחשיפה למדיניות ניהול סיכון האשראי  עקרונות
   .להלן) ו(4מפורטים בסעיף , שמירה על איכות התיק ופיזורו

רמה מינימאלית מבוססים בעיקרם על שמירה על עקרונות מדיניות ניהול סיכון הנזילות 
  . חירים ומזומנים בתיקי הנכסיםנכסים ס של שיעור
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

 
 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

  ניהול סיכונים ביטוחיים .2

של החברות בהתאם ובכפוף למדיניות ניהול הסיכונים , הביטוחיים מנוהלים הסיכונים
תוך תמיכה של יחידות  העסקיים של תחומי הביטוח השונים הגורמיםעל ידי , בקבוצה

 דיונים מקיימים אלה גורמים .ניהול סיכוניםתחום חשבות ו ,ביטוח משנה ,אקטואריה
, ענפית רווחיות, חשיפות ניתוחי זה ובכלל, סיכונים ניהול בנושאביטוחיים /מקצועיים
  .ניהוליות החלטות מתקבלות לכך ובהתאם, הסיכון גורמי של תקופתיות ובדיקות

 העברת על ידיו הביטוח חוזי של פיזור ידי על ממותנת ביטוחיים לסיכונים החשיפה
 של ויישום בחירה ידי על גם מוקטנים הסיכונים. משנה למבטחי) חלקית( החשיפה

  . 'וכדו הכיסוי גובה, הסיכון סוגי, ענפים ינפעל  פיזור ויצירת חיתום אסטרטגיות

 חוזי באמצעות הסיכון העברת מדיניות את שנה מדי יםמאשרבוחנים ו ניםהדירקטוריו
  .הביטוח ענפי בכל משנה ביטוח

על ידי ביצוע מבחני רגישות לגורמי הסיכון מתבצעת הערכה כמותית של הסיכונים 
כמו גם מחקרים סטטיסטיים של גורמי סיכון , אקטואריהמחלקות ההעיקריים על ידי 

    .העברבאופן כללי ועל בסיס ניסיון 

  אופן מדידת הסיכון הביטוחי

  :מטרות עיקריותשלוש מודדת את הסיכונים הביטוחיים ל הקבוצה

 . המשווקים תמחור המוצרים הביטוחיים  ) 1(

  .הסיכון שהעתודה לתביעות תלויות לא מספקת  )2(

  .תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרש  )3(

את התביעות   יםאשר מנתח יםהאקטואר על ידימדידת הסיכונים לכל מוצר נעשית 
את התעריף  יםוגוזרויתר העלויות כגון הוצאות ועמלות את צפי התביעות  כיםמערי

   .המתאים למוצר

פ "עחישוב של הון מותאם סיכון  מבצעת סיכונים ניהול מחלקת ,עבור חברות הביטוח
עבור חברות ביטוח והותאם  שפותח באירופה   solvency IIשל דירקטיבתמודל סטנדרטי 

  .ניםולדירקטוריוים ל"ישירות למנכ תוחומדווהתוצאות  למוצרים של ענף הביטוח בישראל

, פרמיותהמודל מבוסס על פרמטרים של היקף  - לזמן קצרוענפי בריאות  כללי ביטוח עבור
 Loss(שיעורי הפסד , )לא שמרניות - המחושבות על בסיס הנחות מיטביות (היקף רזרבות 

Ratios( ,כמו כן המודל מניח . סטיות תקן של קבוצות מוצרים בעלי מאפיינים דומים
על הון החברה לפי פרמטרים ) רעידת אדמה או מעשה ידי אדם(השפעה של אירוע קיצון 

  .שנקבעו מראש

המודל מבוסס על ביצוע שינויים בגורמי  -  לזמן ארוך בריאותענפי ו חיים וחביט עבור
. של ההתחייבויות הביטוחיות) פ הערכה מיטבית"ע(הסיכון המשפיעים על ערכם ההוגן 

שינוי קיצוני בשיעורי התמותה שהונחו או שינוי פתאומי בשיעורי הביטולים , לדוגמא
המודל מניח השפעה של אירוע , כמו כן. חיותשהונחו לצורך חישוב ההתחייבויות הביטו

גידול בתמותה (על גובה התחייבויות לפי פרמטרים שנקבעו מראש ) קטסטרופה(קיצון 
  ).ובתחלואה

מתחשבת בכך שלא כל הסיכונים מתממשים בו  פ המודל"ע הכוללמדידת הסיכון  ,לבסוף
נים אשר מקטינות את זמנית בכל הענפים ולכן קיימות קורלציות בין ענפי הביטוח השו

  .הסיכון הכולל

 המשמשים ושיטות כלים, אליהםות החשיפ, הביטוחיים הסיכונים סוגי לגבי פירוט ראה
  .להלן 5 בסעיף בגינם רגישות ומבחני באומדנם
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

 
 )המשך( סיכוניםתיאור הליכי ושיטות ניהול   .ב

 )המשך( ניהול סיכונים ביטוחיים .2

 
  :המנחים בניהול הסיכונים הביטוחייםהעקרונות להלן 

מענה לכלל ההתחייבויות הביטוחיות לספק מותאם  תעריף הביטוח :תעריף קביעת
המזוהים ברמת (העתידיות שייווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכונים הביטוחיים 

משך ואופי . כולל הוצאות ושיעורי רווח רצויים, בכל פוליסה המגולמים) הסתברות גבוהה
זנב "לעומת " זנב קצר("תזרים ההתחייבויות העתידיות  הכיסוי הביטוחי קובע את אופי

  ").ארוך

בכל ענף וענף נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית בשייר ברמת : מגבלות חשיפה בשייר
המגבלה מבטאת את החשיפה לסיכון הביטוחי שהקבוצה מוכנה . האירועו הפוליסה, התיק

בהתאם למדיניות  ל"למבטחי משנה בחו יםמעבר לכך מועברסיכונים . לקחת על עצמה
שלהערכתה  כיוון, רוכשת הגנת ביטוח משנה קבוצהה. ביטוח המשנה של החברה

   .ההסתברות כי תיווצר חשיפה מעל לגבול ההגנה שנרכש זניחה

הן , מאירוע בודדרבים רות הביטוח בקבוצה רכשו הגנה נגד הצטברות של נזקים חב
  .בביטוח הכללי והן בביטוח חיים

בתהליך זה הקבוצה מגדירה את מהות הכיסוי הביטוחי : תהליך עיצוב המוצר הביטוחי
חשיפה , כבר בשלב עיצוב המוצר, מטרת התהליך הינה להגביל. שהיא מעוניינת למכור

בין , במסגרת תהליך עיצוב מוצר חדש מתבצע. שהקבוצה אינה מעוניינת לקחת לסיכונים
תהליך של זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים , היתר

הקבוצה שואפת לבצע הערכה מדויקת ככל האפשר לגבי ההון . לניהולם ולבקרה עליהם
נת לכלול בתמחור המוצר את עלות להשקת המוצר החדש על מ) מותאם סיכון(הדרוש 

כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה , במהלך מחזור החיים של המוצר. ההון הנדרש
בין , נערכות בדיקות מעמיקות, שמקורה אינו בתנודות אקראיות, תומיותיבתוצאות הח

והפרמיה  ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות, להערכת הסיכון הגלום, השאר
  .ותלפוליסות חדש

ליצור היררכיה ) א: מערכת כללי החיתום כוללת מגבלות אשר מטרתן כפולה: חיתום
 מנהלהחתם ועד , המחוז מנהלדרך , מרמת הסוכן(לגבי לקיחת הסיכון  ההחלטותבקבלת 
כללי החיתום נאכפים בצורה ממוכנת . להגביל את החשיפה לסיכונים הביטוחיים) ב) האגף

על או ידנית ) יים או חסימות לרמת הכיסוי בביטוח כלליחתם אוטומטי בביטוח ח, למשל(
  .איש מקצוע ידי

נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת  הקבוצה :קטסטרופה
 .סכומי כיסוי מרביים בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים

רבי הנגזר מהחשיפה להתאים את ההפסד המח המשנה הינה מטרת מדיניות החיתום וביטו
רבי נקבע מראש בהתאם לטעמי ההפסד המ. לסיכון שתומחר בתעריף לקטסטרופות

  .ניםהסיכון כפי שאושרו על ידי הדירקטוריו

מתייחסת  הקבוצהסיכון זה הוא סיכון ביטוחי מהותי בו  :ניהול סיכון רעידת אדמה  )א(
מדיניות ניהול הסיכון . שכיח שאינולהשפעה הפוטנציאלית של אירוע קיצון 

   ,מדי שנה, ותחברהשל  םנידירקטוריוההמובאת לאישור 
 הפוליסות המכסות רעידת אדמה כוללות מרכיב של השתתפות עצמית רוב.  
 וכן  משנה יחסי מוגנת באמצעות חוזי ביטוחסיכון רעידת האדמה החשיפה ל

  ).Cat Cover(המגן על החשיפה בשייר , באמצעות חוזה ביטוח משנה לא יחסי

ל מבוססים על הנחות ואומדנים לגבי אופי אירוע רעידת האדמה "העקרונות הנ
עלול , ל"מדנים הנותרחש בשונה מההנחות והאישנדיר מאוד אירוע . והנזק בעטיו
  .מאודלנזק בסכום גבוה  הקבוצהלחשוף את 

בתחום ביטוח חיים בו  מהותיסיכון זה הוא סיכון ביטוחי : מלחמהניהול סיכון   )ב(
בגין סיכון . בלתי צפוי קיצוןמתייחסת להשפעה פוטנציאלית של אירוע  הקבוצה

קניית  מבוססת בעיקרה עלמעין זה אין עתודות ביטוח ולכן מדיניות ניהול הסיכון 
הקבוצה  2014בשנת  כי, יצוין. הגנה לפי שיקול דעת ההנהלה על החשיפה בשייר

נכות מוחלטת ואובדן כושר , החשיפה בשייר כנגד כיסויי ריסק מוותמבטחת את 
המכסה גם רעידת אדמה וגם אירועים מסוג  Cat Coverבאמצעות חוזה , עבודה

 . כימית/ביולוגית/גרעיניתמלחמה 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( ליכל .1

 
 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

  תפעוליים סיכוניםל וניה .3

לפי הגדרה מקובלת הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי התאמה של 
עוסקת  הקבוצה. אנשים או מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון, תהליכים

הערכה כמותית של החשיפה לסיכונים  ,בנוסף .בפעילות לזיהוי הסיכונים המהותיים
פ "מתבצעת במסגרת סקרי הערכה כמותיים עעבור חברות הביטוח בקבוצה תפעוליים 

  .Solvency IIהמודל הסטנדרטי בתהליך ההערכות ליישום 

  : בפעולות שונות בתחום ניהול הסיכונים התפעוליים תקטונ קבוצהה

להקמה מחדש של המערכות המיכוניות  DRP (Disaster Recovery Plan)ערכה תכנית 
  ;במקרה של אירוע חיצוני קטסטרופאלי שיפגע במשרדיה

ממוקדת , ביצעה סקרי סיכוני מעילות והונאות במטרה לגבש תכנית ביקורת רב שנתית
מתוך הכרה כי קיומם והאפקטיביות של תהליכי ביקורת ובקרה פנימית עשויים , סיכונים

  .תפעולייםלהפחית את הסיכונים ה

יחידות אבטחת מידע לטיפול בסיכוני , בין היתר מהוראות הרגולטור, כמתחייב, הקימה
  ;אבטחת מידע בחברות הבנות השונות

. י דרישות חוזר ניהול טכנולוגיות"עפ) מערכות מידע( ITהוגדרה תוכנית לניהול סיכוני 
כמו כן הוכנה , והוצפו סיכונים וליקויים מהותיים IT נבנתה מתודולוגיה לניהול סיכוני

  . תוכנית לטיפול בסיכונים וליקויים שנמצאו

בוצע , בהתאם להנחיות המפקח" Sarbanes-Oxley"לחוק  404במסגרת יישום הוראות סעיף 
נקבעו הבקרות , תהליך של הערכת הסיכונים הקשורים לדיווח הכספי ולגילוי נאות

אימצה , במסגרת זאת. צם את אותם סיכונים ונותחו פערי בקרהשמטרתן למנוע או לצמ
המהווה מסגרת מוגדרת ומוכרת , COSO-החברה את מודול הבקרה הפנימית של ה

   .להערכת הבקרה הפנימית

להמשיך ולנתח ולאחד את ממצאי סקרי הסיכונים התפעוליים השונים  קבוצהבכוונת ה
ע תוכנית אפקטיבית להגברת הבקרות במטרה לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבו

  .התפעוליות והפחתת הסיכונים התפעוליים

  סיכונים כולל ניהול .4

חברות הביטוח בקבוצה מיישמות תהליך היערכות ליישום הוראות הדירקטיבה 
 פירעון כושרמשטר " מכתב המפקח פרסם, 2012 ספטמבר בחודש. Solvency IIהאירופאית 

 פירעון כושר משטר בישראל ליישם כוונתו על הודיע ובו) 2012-31381. שה" (ישראלי
 הזמנים ללוחות בנוגע הוודאות אי רקע על זאת, הדירקטיבה ברוח סיכונים מבוסס
 סקר ביצוע: הבאים להיבטים, היתר בין, מתייחס המכתב. באירופה הדירקטיבה ליישום
 חברות על ידיר בוצע אש 2011על בסיס מאזני ) IQIS – Israeli QIS( נוסף כמותי הערכה
 של עצמית הערכה תהליךהנעת . 2013, בינואר 31והוגש למפקח ביום  המאוחדות הביטוח
 ההון דרישות ולהחלת פיקוחי התערבות מדרגומתווה ל) ORSA( פירעון וכושר סיכונים

  .החדשה במתכונתן

, "IQIS2"אשר מכונה  2012לשנת  IQISפרסם המפקח הנחיה לביצוע  2013 ,בדצמבר 1 יוםב
 2011ההנחיה החדשה כללה בתוכה מספר התאמות ושינויים מהתרגיל הקודם לשנת 

")IQIS .("להגיש את תרגיל היה פ ההנחיה על החברות "עIQIS2  בפברואר 16עד ליום, 
כאשר אחת ההחלטות המשמעותיות בהנחיה הייתה החובה של החברות לצרף דוח , 2014

הנחות ומתודולוגיות , הדוח יכלול התייחסות לתהליכים. ח המבקר"רו על ידיכן מיוחד שיו
שיושמו וכן בחינה של תהליכי חישוב דרישת ההון תוך התמקדות בארבעת התרחישים 

  ).ככל שקיימים(העיקריים בחברה 

כולל " IQIS2"את תוצאות , 2014למפקח בחודש פברואר  והגיש בקבוצה הביטוח חברות
  .ח המבקר"חד של רוהדוח המיו

 Solvencyלעת בהשלכות של אימוץ משטר  מעת ניםדשל חברות הביטוח  ניםהדירקטוריו
II  ומוודא היערכותה הארגונית והמיכונית  בחברותבישראל על ניהול ההון מותאם סיכון

 ו בחברות הביטוח בקבוצהמונ, לעניין זה. הדירקטיבהלקראת יישום  אותן חברותשל 
 חברות הביטוחבכוונת . Solvency IIלאימוץ היערכות העל  תוהמפקחת דירקטוריון וועד

לאחר פרסום הנחיות מהמפקח בדבר יישום הנדבך , לגבש עקרונות לניהול סיכונים כולל
  .השני בישראל
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

  
  דרישות חוקיות  .ג

תהליך ניהול הסיכונים בקבוצה מונחה על ידי דרישות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי הפעילות 
שיכנס לתוקף  )קודקס(ואוחדו במסגרת החוזר המאוחד , השונים שפורסמו בשנים האחרונות

  :חובת מינוי מנהל סיכונים שתפקידיו העיקרייםהכולל , 2014 -החל מ

סיים המהותיים לחוסנו של המבטח או העומדים בפני זיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננ -
או הכרוכים בנכסים המוחזקים /ו, המבוטחים העשויים להשפיע על החבות כלפי המבוטחים

 .כנגד ההתחייבויות הביטוחיות או כנגד התחייבויות תלויות תשואה

ת כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי אמו -
  .שיוגדרו על ידי המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו מידה

 .ההיערכות והביצוע, תיאור אמצעי הבקרה והערכת הבקרות -

 .המלצות לשיפור אופן ניהול הסיכונים המהותיים שזוהו -

ת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים ומחבר) ההון הכלכלי(הערכת ההון העצמי הנדרש  -
 .תאם בין הסיכונים השוניםתוך התייחסות למידת המ המהותיים

  
  : רגולטוריות לעניין ניהול סיכונים כוללות בין היתר דרישות

נהלים וכלים למדידה ולבקרת , תקרות חשיפה, דרישה לקביעת מדיניות חשיפה לסיכונים -
  .סיכונים

  .הוראות בנושא ניהול סיכוני אשראי -

  .הוראות בנושא ניהול חשיפה למבטחי משנה -

, טכנולוגיות מידע, מעילות והונאות - בתחום סיכונים תפעוליים םציפייהוראות בנושאים ספ -
  .היערכות לפעילות בעת משבר, )SOX(אבטחת מידע ובקרה על דיווח כספי 

כחלק מפיתוח משטר כושר פירעון מבוסס    Solvency IIהוראות בנוגע ליישום דירקטיבת -
 .סיכונים

 .הוראות לעניין ניהול סיכונים בקופות הגמל -

  
    סיכוני שוק .2

   סיכוני שוק הגדרת  .א

, סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים בגורמי סיכון 

, במדד, בשערי מניות, שינויים בעקומי הריבית, בין היתר, גורמי סיכון השוק כוללים. השוק
  .ן"בשערי מטבע חוץ במרווחי האשראי ובמחירי הנדל

חושף את שווי תיק הנכסים לשינויים בנכסים בארץ ריכוזיות של תיק ההשקעות  ,בנוסף
  . פוליטיים וביטחוניים בישראל

) בעיקר לעקום הריבית הריאלי(שינויים בעקומי הריבית תיק הנכסים חשוף ל: סיכון ריבית
התאמה מלאה בין משך חיים ממוצע  אין. באפיק נכסי החוב הסחירים שינוייםת כך לובעקבו

מ "בפרט בעסקי ביטוח חיים בהם מח, מ ההתחייבויות"למחשל הנכסים ) מ"מח - להלן(
   .מ הנכסים"ממחההתחייבויות ארוך 

 עלול לפגוע בשווי בארץ ובעולם המניות יקוסיכון של ירידות חדות בשו: סיכון אקוויטי
   .בתיק הנכסים) אופציות, קרנות נאמנות, קרנות השקעה, מניות :כדוגמת( מכשירים הוניים

בשווי  שינוימול השקל עלול לגרום ל זריםשל מטבעות ר חליפין שינוי בשע: סיכון מטבע
ח באמצעות חוזי "הקבוצה מגדרת חלקית את החשיפה למט .חוץהנכסים הצמודים למטבע 

  . אקדמה

אי התאמה בין . סיכון של שינויים בבסיס ההצמדה של הנכסים וההתחייבויות: סיכון בסיס
נכסים להתחייבויות בבסיסי הצמדה עלול להביא למצב ששינוי בבסיס הצמדה ישפיע על 

  . פגיעה בהון הקבוצהלהנכסים ועל ההתחייבויות בצורה שונה ולגרום 

ן בהם "וע בערכם של נכסי נדלן עלול לפג"סיכון של ירידה במחירי הנדל :ן"סיכון נדל
    .או באמצעות קרנות השקעה ן"דרך פעילותה של מנורה נדל, משקיעה הקבוצה ישירות
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכוני שוק .2

  )במנורה ביטוח בלבד( בנכסים ובהתחייבויות עבור חוזים תלויי תשואההסיכונים הגלומים   .ב

בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח שלהם זכאי תלויות תשואה הינן התחייבויות  התחייבויות
בניכוי דמי ניהול , הקבוצהתלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של  בוטחהמ

  :כמפורט להלן

  דמי ניהול קבועים וכן דמי ניהול משתנים  2004פוליסות שהונפקו עד שנת לגבי
 . מהתשואה הריאלית לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים 15%בשיעור 

 כפי שנקבע  דמי ניהול קבועים בלבד -ואילך  2004משנת  שהונפקו בפוליסות
 .לעיל) ב( 28לעניין הפחתת דמי הניהול ראה באור . בתנאי פוליסה

בגין שינויים חשיפה ישירה  לקבוצהלגבי הנכסים וההתחייבויות בגין מוצרים אלו לא קיימת 
השפעת התוצאות הכספיות על רווחי חברת הביטוח מצטמצמת לחשיפה  .בגורמי שוק

וזאת רק , הנגזרת מדמי הניהול המשתנים בהתאם לתנודתיות בתשואה הנזקפת למבוטחים
ומן ההיקף הכולל של ההתחייבות ממנה נגזרים דמי הניהול  ,2004עד  נפקולגבי פוליסות שהו

  .הקבועים של המבטח לגבי כלל המוצרים תלויי התשואה

מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורטים בסעיפים הבאים , לאור האמור
  . אינם כוללים חוזים תלויי תשואה

מושפע מכל שינוי ) הפסד(פן בו הרווח רגישות לגבי חוזים תלויי תשואה והאו להלן מבחן
   :בתשואה

ההשקעות לאחר ניכוי דמי ניהול הקבועים במסגרת בתשואה הריאלית על  1%כל שינוי של 
בגינם ליום  שהיקף ההתחייבויות, 2004חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהונפקו עד שנת 

 15.5 -דמי הניהול בסך של כמההכנסות משפיע על , ח"מיליארד ש 10.4 - כ 2013 ,בדצמבר 31
דמי הניהול ההכנסות ממשפיע על , ח"מיליארד ש 9.4 - כ 2012 ,בדצמבר 31ליום (ח "מיליון ש
ואילך  2004השפעת שינוי כאמור על פוליסות שהונפקו משנת ). ח"מיליון ש 14.1 -בסך של כ

כאשר התשואה בחוזים אלה הינה שלילית  ,2004בפוליסות שהונפקו עד שנת . אינה מהותית
דמי ניהול משתנים כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את אינה רשאית לגבות החברה 

    .סך ההפסדים שנצברו בתיק ההשקעות בשל התשואה השלילית

  

 מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק  .ג

בשווי של השקעות במכשירים , ריביתשיעורי ביחס להשפעת השינויים בלהלן מבחני רגישות 
עבור הנכסים ) הון עצמי( תהכולל ההכנסהו) הפסד(רווח ח על ה"במדד ובשע, הוניים

ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגין , הפיננסיים
ם ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרי, משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח

  .השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו, למשל, כך. קבועים

  :תוצאות מבחני הרגישות מבוססות על ההנחות הבאות
 מבחני רגישות אלו אינם כוללים כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה .  
 השינויים במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות .  
 הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים , ו כןכמ

במבחני הרגישות , המוצגים בעלות מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך
  .לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך, שלהלן

 ותמביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משני, מבחני הרגישות .  
 כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס , יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות

לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם 
 . שינויים

 תוצאות מבחני הרגישות מוצגות נטו לאחר ניכוי השפעת המס.  
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  )המשך( סיכוניםניהול   -: 37באור 
  

 )המשך( סיכוני שוק .2
  
 )המשך( מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק  .ג

  
  

  :2013, בדצמבר 31ליום 
  שיעור השינוי   השקעות

  ח של "בשע  שיעור השינוי   במכשירים 
  ****)מטבע חוץ   ****)במדד   **)הוניים   *)שיעורי הריבית 

+1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  ח  "אלפי ש

  )8,700(  8,700   4,787   )4,787( )11,424(  11,534   4,197   )4,129(  )הפסד(רווח 

  )הפסד(רווח 
  )37,967(  37,967   4,787   )4,787( )56,738(  56,848  146,285  )130,205(  ***)כולל  

  
  

  : 2012, בדצמבר 31ליום 
  שיעור השינוי   השקעות

  ח של "בשע  שיעור השינוי   במכשירים 
  ****)מטבע חוץ   **)**במדד   **)הוניים   *)שיעורי הריבית 

+1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  ח  "אלפי ש

  )15,722(  15,722   6,606   )6,606( )12,067(  12,071   6,034   )5,782(  )הפסד(רווח 

  )הפסד(רווח 
  )39,808(  39,808   6,606   )6,606( )49,069(  49,073  130,693  )116,968(  ***)כולל  

  
  
ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס   *)

ביחס  ניתוח הרגישות נעשהמכשירים בריבית קבועה  בגין. למכשירים בריבית משתנה
ריבית מכשירים ב בגין .פ שוויו ההוגן"שערכו הפנקסני מוצג ע של המכשירלשוויו ההוגן 

ההשפעה מחושבת (החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי משתנה 
מתוך הנכסים וההתחייבויות , במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון .)על הריבית הצבורה

נכסי , "סיכון ריבית ישיר עם"שלהלן כנכסים או התחייבויות ' דהמוצגים בטבלה בסעיף 
נכסי ביטוח , מזומנים ושווי מזומנים, חוב שאינם סחירים המטופלים כהלוואות וחייבים

התחייבויות פיננסיות ופיקדונות , התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה, משנה
לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית . ויתרות ביטוח משנה

סכום הנכסים המושפעים מסיכון  .השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנהמתחילת 
מיליוני  562ומתוכו , )ח"יליוני שמ 4,394קודמת שנה (ח "מיליוני ש 4,456ריבית ישיר הינו 

  ).ח"מיליוני ש 786שנה קודמת (עובר דרך רווח והפסד ח "ש
ניתוח הרגישות אינו כולל השפעה על ההתחייבויות הביטוחיות וזאת כיוון שבביטוחי 

החברה מבצעת בדיקת . חיים ובריאות שיעור ההיוון נגזר בדרך כלל מהריבית התעריפית
 1% -הרגישות לירידת הריבית ב. טוח חיים מבטיחי תשואהנאותות לגבי עתודות בי

 43 -כת בהקטנת שווי התיק בתוקף בסך של כהמחושבת כנגד שווי התיק בתוקף מוער
 .אחרי מס ח"שמיליוני 

  
אין מידע ביחס  קבוצהל, או שלחילופין, השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע  )**

  .ללות השקעות בחברות כלולותואינן כ IFRS 7 -בהתאם להגדרות ב. לתזרים זה
  

הרווח די ביטוי גם את ההשפעה על מביאים לילהכנסה הכוללת ניתוחי הרגישות ביחס   ) ***
  .לתקופה) הפסד(

  
מכשירים פיננסיים שאינם פריטים ח נלקחו גם "במסגרת מבחני הרגישות למדד ולשע  )****

  .כספיים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכוני שוק .2

  
  סיכון ריבית ישיר  .ד

  
סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן או בתזרים 

סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית . מהנכס או ההתחייבות הנובעהמזומנים 
  . במזומן
כי קיימים נכסים עם סיכון ריבית ישיר אשר שוויים ההוגן מושפע משינוי הריבית  יש לציין

ולכן אינם כלולים במבחני  דוח הכספיאך הקבוצה אינה רושמת אותם בשווי הוגן בבשוק 
  .ראה סכום נכסים אלה להלן. הרגישות המתוארים בסעיף הקודם

מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים " ישיר"תוספת המילה 
  .על שערי המניות כדוגמת השפעת שינוי הריבית, אחרים אבל לא באופן ישיר

  
  
  2013, בדצמבר 31ליום   

  תלוי שאינו תלוי 
  סך הכל  תשואה  תשואה

  ח  "אלפי ש

  :נכסים עם סיכון ריבית ישיר

  10,000,851   5,623,375   4,377,476   נכסי חוב סחירים

  :נכסי חוב שאינם סחירים

  6,747,113   178,547   6,568,566   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג  

  7,318,302   3,436,738   3,881,564   אחר  

  286,611   197,989   88,622   השקעות פיננסיות אחרות

  1,354,999   753,834   601,165   מזומנים ושווי מזומנים

  1,527,152   -    1,527,152   נכסי ביטוח משנה

  27,235,028   10,190,483   17,044,545   סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר 

  10,960,137   6,087,869   4,872,268   *)נכסים ללא סיכון ריבית ישיר 

  38,195,165   16,278,352   21,916,813   סך הכל נכסים

  :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

  1,603,847   13,397   1,590,450   התחייבויות פיננסיות 

  31,805,549   16,180,607   15,624,942   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  395,833   -    395,833   אחרים

  33,805,229   16,194,004   17,611,225   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר 

  1,455,308   241,646   1,213,662   **)התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר 

  2,934,628   -    2,934,628   הון  

  38,195,165   16,435,650   21,759,515   הון והתחייבויות סך הכל

  -    )157,298(  157,298   סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
  

הוצאות , ן להשקעה"נדל, רכוש קבוע, מניות: נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים   )*
רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים , רכישה נדחות

חייבים ויתרות ( יחסיתשלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך ) מ"מח(הממוצע 
  ).ויתרות שוטפות, פרמיות לגבייה, חובה

  
ז "יתרות חו, ים נדחיםהתחייבות בגין מיסכוללות  ההתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר    )**

  .'וכו, למיניהן
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  )המשך( סיכון ריבית ישיר  .ד

  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  תלוי שאינו תלוי 
  סך הכל  תשואה  תשואה

  ח  "אלפי ש

        :נכסים עם סיכון ריבית ישיר

  8,712,358   4,400,618   4,311,740   חוב סחירים נכסי

  :נכסי חוב שאינם סחירים

  6,582,540   175,594   6,406,946   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג  

  7,066,072   3,291,151   3,774,921   אחר  

  212,758   121,346   91,412   השקעות פיננסיות אחרות

  1,014,786   619,096   395,690   מזומנים ושווי מזומנים
  1,558,467   -    1,558,467   נכסי ביטוח משנה

  25,146,981   8,607,805   16,539,176   סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר 

  9,709,457   5,164,777   4,544,680   *)נכסים ללא סיכון ריבית ישיר 

  34,856,438   13,772,582   21,083,856   סך הכל נכסים

  :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

  1,806,085   23,635   1,782,450   התחייבויות פיננסיות  

  28,788,791   13,720,390   15,068,401   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  382,259   -    382,259   אחרים

  30,977,135   13,744,025   17,233,110   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר 

  1,252,444   168,204   1,084,240   **)התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר  

  2,626,859   -    2,626,859   הון 

  34,856,438   13,912,229   20,944,209   סך הכל הון והתחייבויות

  -    )139,647(  139,647   סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
  

הוצאות רכישה , ן להשקעה"נדל, רכוש קבוע, מניות: נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים *)
רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים הממוצע , נדחות

, חייבים ויתרות חובה( יחסיתשלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך ) מ"מח(
  ).ויתרות שוטפות, פרמיות לגבייה

  
 ז "יתרות חו, התחייבויות בגין מיסים נדחיםללא סיכון ריבית ישיר כוללות  ההתחייבויות    )**

 .'וכו, למיניהן
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק   .2

  
  )המשך( סיכון ריבית ישיר  .ד

  

  : הערות
  

הינו בגין פוליסות מבטיחות עיקרו של תיק ביטוח החיים  - תלוי תשואה שאינוביטוח חיים 
המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אורך ) ץ"ח(המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות  תשואה

לפיכך קיים כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת ריבית . תקופת הפוליסה
 62% -כיסו אגרות החוב המיועדות כ 2013, בדצמבר 31ליום . והצמדה למשך חיי הפוליסות

  . מכלל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בתוכניות אלו) לא שינוי משנה קודמתל(
בגין יתר השקעות החברה במסגרת עסקי ביטוח חיים קיימת חשיפה לשערי הריבית שישררו 

מאורך החיים הממוצע של ההשקעות אשר משך החיים שלהן עשוי להיות נמוך  בעת מיחזור
  .ההתחייבויות הביטוחיות

כושר -בביטוח סיעודי ובביטוח אי, בגין מוצרים אלה וכן בגין תביעות מתמשכות בתשלום
ראה (מבוסס חישוב ההתחייבות הביטוחית על שיעור הריבית התעריפית שבפוליסה , עבודה

   ).4.ב 5פירוט בסעיף 
מבוסס חישוב ההתחייבויות הביטוחיות על תזרים  ,בגין מוצרים במסגרת עסקי ביטוח כללי

מעבר  מושפע משינויים בריבית אינובלתי מהוון ולכן ערכם המאזני ריאלי תביעות עתידי 
  .לאינפלציה

קופות גמל מבטיחות מסלולי חלק מההתחייבויות בגין חוזי השקעה כולל התחייבויות בגין 
לפיכך קיים , ת על ידי החשב הכלליל המונפקו"שכחתשואה המגובות ברובן בפיקדונות 

בדצמבר  31ליום . לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת ריבית והצמדה
מכלל ההתחייבויות  )לא שינוי משנה קודמתל( 87.1% -ל כ"כיסו פיקדונות החשכ, 2013

  .ופות גמל אלהבמסלולי ק
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  )המשך( סיכוניםניהול   - : 37באור  
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
   בסיסי הצמדהפי פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה ל  .ה

  
  2013, בדצמבר 31ליום   

  נכסים  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  ח"אלפי ש

  1,153,540   -    1,153,540   -    -    -    נכסים בלתי מוחשיים

  1,670   -    1,670   -    -    -    נכסי מסים נדחים

  1,192,005   5,487   1,186,518   -    -    -    הוצאות רכישה נדחות

  462,148   -    462,148   -    -    -    רכוש קבוע

  215,059   -    -    215,059   -    -    השקעות בחברות כלולות
להשקעה עבור חוזים ן "נדל

  70,962   70,962   -    -    -    -    תלויי תשואה

  237,092   -    237,092   -    -    -    ן להשקעה אחר"נדל

  1,527,152   -    -    172,844   905,671   448,637   נכסי ביטוח משנה

  109,869   -    -    -    109,869   -    נכסי מסים שוטפים

  116,515   22,058   33,852   11,455   9,238   39,912   חייבים ויתרות חובה

  620,844   69,426   -    32,500   518,918   -    פרמיות לגבייה
  השקעות פיננסיות עבור

 15,356,585   15,356,585   -    -    -    -    חוזים תלויי תשואה 

  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,377,476   -    -    265,539   3,523,468   588,469   נכסי חוב סחירים

 10,450,130   -    -    392,627   9,570,600   486,903   נכסי חוב שאינם סחירים

  241,168   -    -    49,556   -    191,612   **)מניות 

  707,951   -    -    392,059   178,328   137,564   אחרות
סך כל השקעות פיננסיות 

 15,776,725   -    -    1,099,781   13,272,396   1,404,548   אחרות

  מזומנים ושווי מזומנים
  753,834   753,834   -    -    -    -    עבור חוזים תלויי תשואה 

  601,165   -    -    21,245   -    579,920  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 38,195,165   16,278,352   3,074,820   1,552,884   14,816,092   2,473,017   סך כל הנכסים
  
  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)

  
  .הרשום למטבעהמטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם   **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  ) המשך( בסיסי הצמדהפי פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה ל  .ה

  
  2013, בדצמבר 31ליום   
  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  
  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  
  ח"אלפי ש

  2,934,628   -    2,934,628   -    -    -    סך הכל ההון 

  התחייבויות
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  וחוזי השקעה שאינם תלויי 
  1,654,614   תשואה 

 
13,727,643   242,685    -    -  

 
15,624,942  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  16,180,607   -    -    -    -    וחוזי השקעה תלויי תשואה 

 
16,180,607  

התחייבויות בגין מסים 
  184,664   -    184,664   -    -    -    נדחים

  התחייבויות בשל הטבות
  144,148   -    -    -    -    144,148   נטו, לעובדים 

התחייבויות בגין מסים 
  5,069   -    -    -    5,069   -    שוטפים

  עודף הפסדים על השקעות
  19,809   -    -    19,809   -    -    בחברות כלולות 

  1,497,451   241,646   95,920   119,322   323,123   717,440   זכאים ויתרות זכות 

  1,603,847   13,397   -    9,671   1,565,154   15,625   התחייבויות פיננסיות 

  2,531,827   סך כל ההתחייבויות
 

15,620,989   391,487   280,584   16,435,650  
 

35,260,537  

  2,531,827   סך כל ההון וההתחייבויות
 

15,620,989   391,487   3,215,212   16,435,650  
 

38,195,165  

  -    )157,298(  )140,392(  1,161,397   )804,897(  )58,810(  סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס 

באמצעות מכשירים נגזרים 
  -    -    -    )566,119(  54,293   511,826   במונחי דלתא

  -    )157,298(  )140,392(  595,278   )750,604(  453,016   סך הכל חשיפה
  

  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  ) המשך( בסיסי הצמדהפי פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה ל  .ה

  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  נכסים  פריטים  במטבע  
  נכסים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  ח"אלפי ש

  1,172,375   -    1,172,375   -    -    -    נכסים בלתי מוחשיים

  822   -    822   -    -    -    נכסי מסים נדחים

  1,054,497   6,389   1,048,108   -    -    -    הוצאות רכישה נדחות

  420,684   -    420,684   -    -    -    רכוש קבוע

  187,079   -    -    187,079   -    -    השקעה בחברות כלולות

  194,797   -    194,797   -    -    -    ן להשקעה"נדל

  1,558,467   -    -    185,327   953,762   419,378   נכסי ביטוח משנה

  150,091   -    -    -    150,091   -    נכסי מסים שוטפים

  127,129   22,741   32,496   19,218   12,133   40,541   חייבים ויתרות חובה

  573,062   59,713   -    25,368   487,981   -    פרמיות לגבייה
  פיננסיות עבורהשקעות 

 13,064,643   13,064,643   -    -    -    -    חוזים תלויי תשואה 

  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,311,740   -    -    310,095   3,173,868   827,777   נכסי חוב סחירים

 10,181,867   -    -    348,118   9,394,274   439,475   נכסי חוב שאינם סחירים

  265,877   -    -    73,574   -    192,303   **)מניות 

  578,522   -    -    266,090   192,738   119,694   אחרות
סך כל השקעות פיננסיות 

 15,338,006   -    -    997,877   12,760,880   1,579,249   אחרות

  מזומנים ושווי מזומנים
  619,096   619,096   -    -    -    -    עבור חוזים תלויי תשואה 

  395,690   -    -    45,714   -    349,976   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 34,856,438   13,772,582   2,869,282   1,460,583   14,364,847   2,389,144   סך כל הנכסים
  
 .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
  

  .הרשום מטבעהמטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם ל  **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  ) המשך( בסיסי הצמדהפי פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה ל  .ה

  
  
  2012, בדצמבר 31ליום   
  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  
  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  
  ח"אלפי ש

  2,626,859   -    2,626,859   -    -    -    סך הכל ההון 

  התחייבויות

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  וחוזי השקעה שאינם תלויי 
 15,068,401   -    -    265,835  13,399,934   1,402,632   תשואה 

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 13,720,390   13,720,390   -    -    -    -    וחוזי השקעה תלויי תשואה 

  134,908   -    134,908   -    -    -    התחייבויות בגין מסים נדחים

  התחייבויות בשל הטבות
  142,540   -    -    -    -    142,540   נטו, לעובדים 

  התחייבויות בגין מסים
  8,016   -    -    -    8,016   -    שוטפים 

  עודף הפסדים על השקעות
  914   -    -    914   -    -    בחברות כלולות 

  1,348,325   168,204   72,089   121,648   288,757   697,627   זכאים ויתרות זכות 

  1,806,085   23,635   -    8,732   1,751,843   21,875   התחייבויות פיננסיות 

 32,229,579   13,912,229   206,997   397,129  15,448,550   2,264,674   סך כל ההתחייבויות

 34,856,438   13,912,229   2,833,856   397,129  15,448,550   2,264,674   וההתחייבויותסך כל ההון 

  -    )139,647(  35,426   1,063,454   )1,083,703(  124,470   סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
  -    -    -    )446,160(  57,801   388,359   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

  -    )139,647(  35,426   617,294   )1,025,902(  512,829   סך הכל חשיפה
  
 .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)

  
  

   



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 162

  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
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   פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  .ו

  
      
        

  2013, בדצמבר 31ליום   
  נסחרות נסחרות   
  נסחר  לא  במדד מניות  במדד  

  
  %  כ"סה  ל"בחו  סחיר  היתר  100א "ת

  
  ח  "אלפי ש

  ענף משק

  13.77%  33,221   101   -   334   32,786   תעשיה

  17.11%  41,255   6,005   7,022   12,660   15,568   ן ובינוי"נדל

  16.59%  40,002   233   2,214   26,569   10,986   מסחר ושירותים

  5.05%  12,178   -   -   1,640   10,538   השקעה ואחזקות

  5.50%  13,256   906   677   321   11,352   טכנולוגיה

  28.00%  67,538   27,440   -   350   39,748   בנקים

  3.55%  8,559   3,662   -   -   4,897   ביטוח

  4.07%  9,827   -   3,517   537   5,773   ביומד

  6.36%  15,332   -   -   2,075   13,257   חיפושי נפט וגז

  100.00%  241,168   38,347   13,430   44,486   144,905   כ"סה
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  ) המשך( פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  .ו

  
  

        
  2012, בדצמבר 31ליום   
  נסחרות נסחרות   
  נסחר  לא  במדד מניות  במדד  

  
  %  כ"סה  ל"בחו  סחיר  היתר  100א "ת

  
  ח  "אלפי ש

  ענף משק

  17.15%  45,585   9,742   -   3,520   32,323   תעשיה

  17.92%  47,655   5,166   8,311   12,178   22,000   ובינוין "נדל

  11.18%  29,716   574   2,879   16,460   9,803   מסחר ושירותים

  6.55%  17,425   -   -   2,826   14,599   השקעה ואחזקות

  9.14%  24,296   9,544   815   610   13,327   טכנולוגיה

  24.51%  65,173   30,505   -   280   34,388   בנקים

  4.58%  12,165   3,162   -   -   9,003   ביטוח

  2.92%  7,751   2,064   3,733   210   1,744   ביומד

  6.05%  16,111   -   -   1,394   14,717   חיפושי נפט וגז

  100.00%  265,877   60,757   15,738   37,478   151,904   כ"סה
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 סיכוני נזילות .3
  

 סיכוני נזילות    .א

תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד  הקבוצהסיכון נזילות הינו הסיכון ש
  .בהתחייבויותיה

לשלם  הקבוצהחשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש  הקבוצה
   .להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועדתביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס 

כתוצאה מהתממשותו של  - כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר  יצוין
כללי או אירוע אשר יפגע בו זמנית גם בביטוח חיים ואשר יגרום  בביטוחאירוע קטסטרופה 

כסים משמעותי באופן מהיר עלול לחייב מימוש נ - בתביעות , בלתי צפויה, לעלייה חדה
דרש ילה עלולההקבוצה , בפרט. ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם

  .לשלם תביעות טרם קבלת ההשתתפות ממבטח המשנה

הסיכון מושת  ,וחיסכון ארוך טווח התחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח חייםהחלק ניכר מב
  :אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלן וזאת בשלעל המבוטחים או שהסיכון נמוך 

 על פי תנאי החוזים זכאים בעליהם לקבל  -  בביטוח חיים, חוזים תלויי תשואה
ערך ההשקעות ירידה בלפיכך . תשואה בהתאם לתוצאות ההשקעות בניכוי דמי ניהול

  .ירידה זהה בגובה התחייבויות הקבוצהבבמקביל תלווה מכל סיבה שהיא 

 זכאים בעליהם , על פי תנאי החוזים -  בביטוח חיים, נם תלויי תשואהחוזים שאי
הינה  2013, בדצמבר 31ההתחייבות בגין חוזים אלה ליום . לקבל תשואה מובטחת

 4,098שנה קודמת . (מתיק ביטוח החיים 19.6%ח המהווה "ש מיליוני 4,186בסך של 
מגובים  1991לפני שנת  לוחוזים א). מתיק ביטוח החיים 21.9%ח המהווה "מיליוני ש

 מנורה ביטוח. המונפקות על ידי מדינת ישראל) ץ"ח(בעיקרם באגרות חוב מיועדות 
וכן בעת תשלום . ח אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות"זכאית לממש אג

   .קצבה המשולמת מתוך ערכי הפוליסות ולפי תנאי הפוליסות

  זכאים העמיתים לקבל , תנאי הקופה על פי -קופות גמל מבטיחות תשואה מסלולי
הינה בסך  2013, בדצמבר 31אלה ליום  מסלוליםההתחייבות בגין . תשואה מוסכמת

אלה מגובות  התחייבויות). ח"מיליוני ש 4,600שנה קודמת ( ח"מיליוני ש 4,706 של
 כאשר הקבוצה זכאית לממש פיקדונות אלו  .בעיקרן בפיקדונות החשב הכללי

 .העמיתים על ידימתבצע פדיון כספים 

בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות , אפוא, סיכון הנזילות של הקבוצה נובע
 31ליום הללו יתרת הנכסים . ואינם כנגד חוזים תלויי תשואהאו פיקדונות החשב הכללי 

  ).ח"מיליארד ש 8.9שנה קודמת (ח "מיליארד ש 9.2הינה בסך  2013, בדצמבר

ח הינם נכסים  "מיליארד ש 5 - סך של כ 2013, בדצמבר 31ליום , מתוך יתרת הנכסים האמורה
תנאי ל בהתאם, הניתנים למימוש בזמן קצר יחסית ,)ח"מיליארד ש 4.9 שנה קודמת(סחירים 

  . הנזילות של שוקי ההון

דרו בתקנות כפי שהוג, להחזיק בנכסים נזילים ת ביטוחוחברעל  ,ההשקעה כלליעל פי תקנות 
כנגד ההון העצמי  הנדרשהעצמי המזערי ההון מ 30%- שלא יפחת מ שיעורב ,כללי ההשקעה

 - ו 2013 ,בדצמבר 31ליום  .והתחייבויות אחרות ובכפוף להתאמות המפורטות בכללי ההשקעה
  .המאוחדות עמדו בדרישת התקנות חברות הביטוח, 2012

מדי רבעון בהתאמת הנכסים מול ההתחייבויות ומפקחת על קיומם  דנותת והשקעהת וועד
של נכסים נזילים למימוש צרכי הנזילות של הקבוצה הנובעים מהפריסה הצפויה של 

  . התחייבויותיה
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  ניהול נכסים והתחייבויות  .ב

בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על חברות הביטוח מנהלת את נכסי והתחייבויות  הקבוצה
  . תקנותיו

המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות  ןהטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעו
היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין . הקבוצהוהפיננסיות הבלתי מהוונות של 

  .דוח על המצב הכספיהתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות בהתאמה בינם לבין יתרות ה

מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות  .1
  :כדלקמן

 ללא הנחת ביטולים, דהיינו גיל הפרישה, מועדי פירעון חוזיים - חסכון כספי ,
 . בהנחה שכל החיסכון יימשך כהוני ולא כקצבהו

 על  - פעילסיעודי וסיעודי בתשלום ו פעילע "אכוע בתשלום "אכ, בתשלום גמלאות
 .בסיס אומדן אקטוארי

 הסעיפים הבאים ונכלל" מוגדר פרעוןללא מועד " סעיף: 
  .לסיכונים שטרם חלפו עתודה -
  .בחסר לפרמיה עתודה -
  .אישיות תאונות, ניתוחיים, קשות למחלות עתודה -

  
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי נכללו בטבלאות מועדי הפירעון המשוערים של  .2

   :כדלקמן
  על בסיס אומדן אקטוארי -התחייבויות ביטוחיות שהוערכו על ידי האקטואר. 
  נפרסה על בסיס אומדן אקטוארי -ופרמיה בחסר הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 
  גדרללא מועד פירעון מו"נכלל בעמודת  -) צבירה(עודף הכנסות על הוצאות ."  

  
מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס  .3

הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של  םבחוזים בה. מועדי הפירעון החוזיים
יכולה להידרש  הקבוצהבסיס המועד המוקדם ביותר שבו  ההתחייבות נכללת על, סכום

  .לשלם את ההתחייבות

  הפיננסיות והביטוחיות ההתחייבויותניתוח של מועדי פרעון של סכומי   .ג

  *) התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ובריאות
  

  10מעל   5מעל  מעל שנה
ללא 
  מועד 

  פירעון  15מעל  שנים ועד שנים ועד  ועד 
  כ"סה  מוגדר  שנים  שנים 15  שנים 10  שנים 5  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  2013, בדצמבר 31ליום 
 

1,011,301 
 

1,626,693 
 

1,435,900 
 

1,092,646  896,079  
 

1,281,363 
 

7,343,982 

  823,191   2012, בדצמבר 31ליום 
 

1,537,735 
 

1,386,394 
 

1,112,497  954,688  
 

1,328,527 
 

7,143,032 
  
  .לא כולל חוזים תלויי תשואה  *)
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 166

  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכוני נזילות .3
  

  )המשך( הפיננסיות והביטוחיות ההתחייבויותניתוח של מועדי פרעון של סכומי   .ג
 

  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי

  
  ללא מועד   5מעל  שנים  3מעל   מעל שנה

  
  כ"סה פרעון מוגדר  שנים  שנים 5ועד   שנים 3ועד   עד שנה

  ח  "אלפי ש

  5,020,619   477,784   516,017   674,626   1,232,525   2,119,667  2013, בדצמבר 31ליום 

  4,726,188   484,083   634,043   657,297   1,112,897   1,837,868  2012, בדצמבר 31ליום 
  

  
  בגין חוזי השקעה תהתחייבויות פיננסיות והתחייבויו

  

  15מעל  שנים   10מעל  שנים  5מעל   מעל שנה

  כ"סה  שנים  שנים 15ועד  שנים 10ועד   שנים 5ועד   עד שנה 

  ח  "אלפי ש

  2013, בדצמבר 31ליום 

  2,259,095   -    -    1,057,388   915,571   286,136   **)התחייבויות פיננסיות 
התחייבויות בגין חוזי השקעה 

(*   4,711,488    -    -    -    -   4,711,488  

  התחייבויות בגין חוזי השקעה
  2,035,131   -    -    -    -    2,035,131   *)תלויי תשואה  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  2,152,251   -    -    907,816   950,391   294,044   **)התחייבויות פיננסיות 
התחייבויות בגין חוזי השקעה  

(*   4,606,214    -    -    -    -   4,606,214  

  התחייבויות בגין חוזי השקעה
  1,345,018   -    -    -    -    1,345,018   *)תלויי תשואה  

  
  

ההתחייבויות סווגו כעומדות לפרעון עד שנה למרות שמועדי פרעונן בפועל עשויים להיות *) 
  .בשנים מאוחרות יותר

  
ח כי ההתחייבות תשולם במועד המוקדם נהו, במקרים שבהן יש אופציה לפרעון מוקדם**) 

  .ביותר
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   ניתוח מועדי מימוש חזויים  .ד

        
  
  

  2013, בדצמבר 31ליום 

  חברות
  ביטוח  5מעל   שנים 4-מ  שנים 3-מ  משנתיים  משנה עד

  
  כ"סה  מאוחדות  שנים  שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים
  בשווי הוגן דרך רווח 
  :והפסד 
  483,316   94,591   95,108   77,739   49,376   53,493   58,644   54,365   נכסי חוב סחירים 
  40,021   16,173   -    -    -    -    15,898   7,950   מניות 
  198,629   90,394   201   311   466   61,242   26,745   19,270   אחרות 

  נכסים פיננסיים זמינים
  :למכירה 
  3,894,160   3,873,629   984   823   3,333   3,935   5,728   5,728   נכסי חוב סחירים 
  201,147   201,147   -    -    -    -    -    -    מניות 
  509,322   509,322   -    -    -    -    -    -    אחרות 

  :הלוואות וחייבים

  10,450,130   5,678,069   2,687,321   409,548   445,938   429,895   395,156   404,203   נכסי חוב שאינם סחירים 

 491,516   502,171   548,565   499,113   488,421   2,783,614   10,463,325   15,776,725  
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( סיכוני נזילות .3

  
  )המשך(  ניתוח מועדי מימוש חזויים    .ד

  
    

  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  חברת
  ביטוח  5מעל   שנים 4-מ  שנים 3-מ  משנתיים  משנה עד

  
  כ"סה  מאוחדת  שנים  שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים
  בשווי הוגן דרך רווח 
  :והפסד 
  703,841   304,092   139,045   46,430   67,444   57,569   36,657   52,604   נכסי חוב סחירים 
  37,396   16,048   -    -    -    -    14,233   7,115   מניות 
  233,350   104,397   27,187   -    25,839   983   38,648   36,296   אחרות 

  זמיניםנכסים פיננסיים 
  :למכירה 
  3,607,899   3,571,672   1,367   4,324   4,913   7,504   9,059   9,060   נכסי חוב סחירים 
  228,481   228,481   -    -    -    -    -    -    מניות 
  345,172   345,172   -    -    -    -    -    -    אחרות 

  :הלוואות וחייבים

  10,181,867   5,549,883   2,727,945   402,927   384,902   360,439   367,506   388,265   נכסי חוב שאינם סחירים 

 493,340   466,103   426,495   483,098   453,681   2,895,544   10,119,745   15,338,006  
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
   סיכוני אשראי .4

  
  מיקומםחלוקת נכסי חוב על פי   .א

  
  
  

  2013, בדצמבר 31ליום 
  שאינם

  כ"סה  סחירים  *)סחירים  

  ח  "אלפי ש

  14,305,308   10,187,955   4,117,353   בארץ 
  522,298   262,175   260,123   ל "בחו

  14,827,606   10,450,130   4,377,476   סך הכל נכסי חוב
  
  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  שאינם
  כ"סה  סחירים  *)סחירים  

  ח  "אלפי ש

  13,948,314   9,936,268   4,012,046   בארץ 
  545,293   245,599   299,694   ל "בחו

  14,493,607   10,181,867   4,311,740   סך הכל נכסי חוב
  

 
  

  .בשווי הוגן ונמדדיםנכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגורית זמינים למכירה   *) 
  .בחלוקה לדירוגים להלן ראה גם פירוט הנכסים    
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( אשראי סיכוני .4
  

   פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  .ב
  

  נכסי חוב .1
  

  
  *)דירוג מקומי 

  2013, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  כ"סה  מדורג  BBB -מ   Aעד    ומעלה   

  ח"אלפי ש

  נכסי חוב בארץ

  סחיריםנכסי חוב 
  2,608,160   -   -   -   2,608,160   אגרות חוב ממשלתיות
  1,509,193   67,929   56,390   990,412   394,462   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב
  4,117,353   67,929   56,390   990,412   3,002,622   סחירים בארץ 

 נכסי חוב שאינם סחירים
  6,568,566   -   -   -   6,568,566   אגרות חוב ממשלתיות
  1,209,860   6,453   2,373   348,465   852,569   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקים
  פיננסיים ובמוסדות 
  1,125,821   -   -   6,901   1,118,920   פיננסים 

  נכסי חוב אחרים לפי
  :בטחונות 

  22,340   -   -   5,151   17,189   משכנתאות
  22,085   85   3,212   444   18,344   הלוואות על פוליסות
  271,233   1,943   483   204,572   64,235   ן"הלוואות בשעבוד נדל

  908,018   71,378   -   396,285   440,355   בטחונות אחרים
  60,032   8,923   4,699   29,708   16,702   לא מובטחים

 סך הכל נכסי חוב שאינם
 10,187,955   88,782   10,767   991,526   9,096,880   סחירים בארץ 

 14,305,308   156,711   67,157   1,981,938  12,099,502   סך הכל נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב - מזה 
  549,874   -   8,394   415,350   126,130   **)בדירוג פנימי  

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)

  
י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  )**

  .קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"ודורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי  .4
  

  )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  . ב
  
  )המשך( נכסי חוב  . 1

 
  

  *)בינלאומי דירוג 
  2013, בדצמבר 31ליום 

  
  לא  נמוך

A ומעלה  BBB  מ -BBB  כ"סה  מדורג  
  ח"אלפי ש

  ל"נכסי חוב בחו
  נכסי חוב סחירים

  19,903   -   -   -   19,903   אגרות חוב ממשלתיות
  240,220   -   13,634   226,586   -   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב סחירים
  260,123   -   13,634   226,586   19,903   ל"בחו 

  נכסי חוב שאינם סחירים

  262,175   149,243   -   112,932   -   בטחונות אחרים

  522,298   149,243   13,634   339,518   19,903   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

נכסי חוב בדירוג  - מזה 
  112,932   -   -   112,932   -   **)פנימי 

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)

י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  **)
  .פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה"עידורגו 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( נכסים בחלוקה לדרוגיםפירוט   . ב
  
  )המשך( נכסי חוב  . 1

  
  

  *)דירוג מקומי 
  2012, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא  נמוך  
  כ"סה  מדורג   BBB -מ   Aעד    ומעלה   

  ח"אלפי ש

  נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב סחירים
  2,132,266   -   -   -   2,132,266   אגרות חוב ממשלתיות
  1,879,780   128,188   55,796   1,086,666   609,130   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב
  4,012,046   128,188   55,796   1,086,666   2,741,396   סחירים בארץ 

 נכסי חוב שאינם סחירים
  6,406,946   -   -   -   6,406,946   אגרות חוב ממשלתיות
  1,263,605   8,498   3,242   402,321   849,544   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקים
  פיננסיים ובמוסדות 
  1,187,641   -   -   69,879   1,117,762   פיננסים 

  נכסי חוב אחרים לפי
  :בטחונות 

  17,337   -   -   604   16,733   משכנתאות
  35,385   7,790   471   115   27,009   הלוואות על פוליסות

  190,466   2,180   592   137,793   49,901   ן"נדל הלוואות בשעבוד
  754,343   56,370   1,721   380,409   315,843   בטחונות אחרים

  80,545   18,461   1,241   54,908   5,935   לא מובטחים

  סך הכל נכסי חוב 
  9,936,268   93,299   7,267   1,046,029   8,789,673   שאינם סחירים בארץ 

 13,948,314   221,487   63,063   2,132,695  11,531,069   נכסי חוב בארץ סך הכל

  נכסי חוב - מזה 
  576,555   -   4,025   371,096   201,434   **)בדירוג פנימי  

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
  
י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  )**

  .קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"דורגו עו
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  . ב
  
  )המשך( נכסי חוב  . 1

  
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

  
  לא  נמוך

A ומעלה  BBB  מ -BBB  כ"סה  מדורג  

  ח"אלפי ש
  ל"נכסי חוב בחו

  נכסי חוב סחירים
  22,411   -   -   -   22,411   אגרות חוב ממשלתיות
  277,283   -   45,138   208,377   23,768   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב סחירים
  299,694   -   45,138   208,377   46,179   ל"בחו 

  נכסי חוב שאינם סחירים

  245,599   200,129   -   45,470   -   בטחונות אחרים

  545,293   200,129   45,138   253,847   46,179   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

נכסי חוב בדירוג  - מזה 
  45,470   -   -   45,470   -   **)פנימי 

  
  

  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
      

י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  )**
  .פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה"דורגו עו
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  . ב
  

  )בארץ(סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים   .2
  

  *)דירוג מקומי 
  2013, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא  נמוך  

  כ"סה  מדורג  BBB- מ  Aעד   ומעלה
  ח"אלפי ש

  למעט, חייבים ויתרות חובה
  93,796   93,796   -   -   -   *)יתרות מבטחי משנה  

  1,670   -   -   -   1,670   נדחים נכסי מסים
  49,050   329   22,111   4,195   22,415   השקעות פיננסיות אחרות 

  601,165   -   -   1,615   599,550   מזומנים ושווי מזומנים

  745,681   94,125   22,111   5,810   623,635   כ "סה
  

  
  *)דירוג מקומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא  נמוך  

  כ"סה  מדורג  BBB- מ  Aעד   ומעלה

  ח"אלפי ש

  למעט, חייבים ויתרות חובה
  95,317   95,317   -   -   -   *)*יתרות מבטחי משנה  

  822   -   -   -   822   נכסי מסים נדחים
  55,924   432   28,793   1,673   25,026   השקעות פיננסיות אחרות
  395,690   -   -   9,765   385,925   מזומנים ושווי מזומנים

  כ חשיפת אשראי לנכסים"סה
  547,753   95,749   28,793   11,438   411,773   אחרים 

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
  

  .להלן 2.מבטחי משנה בסעיף ו פירוטראה   **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

 )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .ב
  

   )ל"בחו(סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים   .2
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2013, בדצמבר 31ליום 

A  נמוך  
  

  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה

  ח"אלפי ש

  35,230   6   -   -   35,224   השקעות פיננסיות אחרות
  

  

  *)דירוג בינלאומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

A  נמוך  
  

  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה

  ח"אלפי ש

  34,504   6   -   -   34,498   השקעות פיננסיות אחרות
 

    
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)    

  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 176

  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
 
  )המשך( סיכוני אשראי .4

  
  מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי  . ג

 
על ידי חברות ים שאינם מדורגים מבצעת דרוג אשראי לנכסי חוב לא סחיר הקבוצה   )1

פנימי שאושר על ידי הדירקטוריונים השונים בקבוצה ועל  מודלפ "ע דירוג חיצוניות
. מודל זה משמש את מנורה ביטוח ואת יתר הגופים המוסדיים בקבוצה .ידי המפקח
 .רוג חיצוניותידרוגים שבוצעו על ידי חברות דביצעה תיקוף למודל אל מול  הקבוצה

   .הפנימי לחיצוני בדיקות אלו הראו מתאם טוב של הדרוג
כספי זה  בדוח .ל"קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו  )2

ללא המרה לסולם , מדווחים הדירוגים המקומיים והדירוגים הבינלאומיים כפי שהם
בדבר פרסום סולם המרה בין סולם , 2008-6-1כי בהתאם לחוזר שוק ההון , יצוין .אחיד

 2009 ,בינואר 1הורה המפקח כי עד ליום , הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי
ביטוח וחיסכון לפעול , אישור מהממונה על שוק ההון על חברות הדירוג שקיבלו

לפרסם סולם המרה בין הדירוג  2004/1כחברה מדרגת בהתאם לחוזר שוק ההון 
 .המקומי לבין סולם הדירוג הבינלאומי

זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה  סעיףמידע בדבר סיכוני אשראי ב  )3
  .להלן 6בסעיף המוצגים 

שנה (ח "שמיליון  1,066בסך  2013, בדצמבר 31ליום  חשיפה למבטחי משנהיין לענ  )4
 .להלן' ו 4ראה סעיף ) ח"מיליוני ש 1,122קודמת 

שנה קודמת (ח "שמיליון  621בסך  2013, בדצמבר 31ליום  יתרות פרמיה לגבייה לעניין  )5
  .11ראה באור ) ח"מיליוני ש 573
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 )המשך( סיכוניםניהול   -: 37באור 
  
 )המשך( סיכוני אשראי .4

  
  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים  . ה

  
  2013, בדצמבר 31ליום   

  סיכון אשראי  סיכון אשראי מאזני
  חוץ מאזני  %

  ח"אלפי ש  כ"מסה   ח"אלפי ש

  ענף משק
  -    1.33     197,736   תעשיה

  259,643   9.85     1,460,198   ובינוי ן"נדל
  59,644   7.71     1,143,931   מסחר ושירותים
  -    2.97     440,283   השקעה ואחזקות

  157,354   0.33     49,241   טכנולוגיה
  -    11.72     1,738,103   בנקים
  -    1.02     151,493   ביטוח

  -    0.73     107,704   חיפושי נפט וגז
  -    2.32     342,288   אנשים פרטיים

 5,630,977     37.98   476,641  

  -    62.02     9,196,629   ל"פקדונות חשכ/ ח מדינה "אג

  476,641   100.00     14,827,606   סך הכל
  
  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  סיכון אשראי  סיכון אשראי מאזני
  חוץ מאזני  %

  ח"אלפי ש  כ"מסה   ח"אלפי ש

  ענף משק

  -    1.56     226,088   תעשיה
  132,887   9.86     1,428,896   ן ובינוי"נדל

  54,287   7.41     1,073,597   מסחר ושירותים
  -    3.25     470,354   השקעה ואחזקות

  179,090   0.40     58,668   טכנולוגיה
  -    14.04     2,034,972   בנקים
  -    1.30     188,408   ביטוח

  -    0.72     104,816   חיפושי נפט וגז
  -    2.39     346,185   אנשים פרטיים

 5,931,984     40.93   366,264  

  -    59.07     8,561,623   ל"פקדונות חשכ/ ח מדינה "אג

  366,264   100.00     14,493,607   סך הכל
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

 )המשך( סיכוני אשראי .4
 

  משנהמידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח   .ו
  
  תיאור אופן ניהול סיכוני אשראי הנובעים מהחשיפה למבטחי משנה  .1
  

שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה , מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה הקבוצה
מחובתה כלפי מבוטחיה על  הקבוצהביטוח המשנה אינו משחרר את , עם זאת. ל"בחו

  . פי פוליסות הביטוח

מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חשופה לסיכונים הנובעים  הקבוצה
ואת חובותיהם בגין תביעות ) נכסי ביטוח המשנה(חלקם בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  . ששולמו

עקב מבנה שוק ביטוח , חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד הקבוצה
  . המשנה והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק

אחת , קבוצהב נים בחברות הביטוחדירקטוריוה יםהנחיית המפקח קובעבהתאם ל
או תתקשר /עימם התקשרה ו, רביות למבטחי המשנהימסגרות חשיפה מ, לשנה

  .המבוססות על דירוגם הבינלאומי, הקבוצה

חוזה  סוג כלומר לכל. חוזה ביטוח המשנהסוג מנוהלות ברמת  החשיפמסגרות ה
ובנוסף נקבעת חשיפה ת למבטח משנה בודד ליאנקבעת מגבלת חשיפה מקסימ

  .מקסימאלית לקבוצות דירוג

שינויים , אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמישוטף מבצעת מעקב  הקבוצה
  . וקיום התחייבויותיו הכספיות השוטפות, בדירוג האשראי שלו

 והעיקריות שבהן הינן, חשיפות הקבוצה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים, כמו כן
  .ל גבוהים"למבטחי משנה המדורגים בדרוגים בינ
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

   )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .ו
 
  מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .2

  
  

  חובות בפיגור  ביטוח משנהנכסי   :2013, בדצמבר 31ליום 
 סכום כתבי  סך פרמיות
  אשראי  ביטוח כללי  למבטחי
  בין  כ"סה  שנתקבלו  פקדונות  יתרות  משנה
  מעל  חצי שנה  חשיפה  ממבטחי   מבטחי בביטוחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  בזכות  לשנת

  לשנה  לשנה   )א(  משנה  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיים  )ב(נטו   2013  *)קבוצת דירוג  

  ח"באלפי ש

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   471,713   )29,203(  72,915   175,529  148,804  253,149  231,329   276   389,589   -   -  

  -   -   285,339   -   81,131   66,722   94,205  170,252   60,665  )25,374(   152,158   אחרים

  
 623,871   )54,577(  133,580  345,781  243,009  319,871  312,460   276   674,928   -   -  

A   315,426   )8,466(   4,503   8,205   192,521  253,703  75,317   -   375,149   1,622   217  

BBB   20,734   )220(   -   -   17,487   1,785   7,491   -   11,561   -   -  

או לא  -BBB-נמוך מ
  -   9   4,610   -   565   6,824   )542(   188   237   )1,532(   2,394   מדורגות

  217   1,631   1,066,248   276   395,833  582,183  452,475  354,174  138,320  )64,795(   962,425   כ"סה
  

  .A+ועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, בתוכה את כל הטווחים תכל קבוצת דירוג כולל  *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

   )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .ו
 
  )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .2

  
  

  חובות בפיגור  נכסי ביטוח משנה  :2012, בדצמבר 31ליום 
 סכום כתבי  סך פרמיות
  אשראי  ביטוח כללי  יתרות  למבטחי
  בין  כ"סה  שנתקבלו  פקדונות  בחובה  משנה
  מעל  חצי שנה  חשיפה  ממבטחי   מבטחי בביטוחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  )זכות(  לשנת

  לשנה  לשנה   )א(  משנה  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיים  )ב(נטו   2012  *)קבוצת דירוג  

  ח"באלפי ש

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   433,284   )22,734(  67,487   175,194  149,053  241,797  223,572   452   386,773   -   -  

Munich Re  41,862   )9,804(   32,153   146,885  5,160   30,340   38,846   -   165,888   -   -  

  668   310   195,413   -   38,005   55,459   72,688   89,230   27,405  )11,364(   87,095   אחרים

  
 562,241   )43,902(  127,045  411,309  226,901  327,596  300,423   452   748,074   310   668  

A   266,333   )12,387(  2,041   10,756   164,000  237,487  65,544   -   336,353   444   1,524  

BBB   15,698   )687(   -   -   11,995   1,645   5,525   -   7,428   -   -  

או לא  -BBB-נמוך מ
  209   88   29,997   -   10,767   14,430   22,721   -   541   3,072   42,451   מדורגות

  2,401   842   1,121,852   452   382,259  581,158  425,617  422,065  129,627  )53,904(   886,723   כ"סה
  
  .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, את כל הטווחים הבתוכ תדירוג כוללקבוצת כל   (*) 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

   )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .ו
 
  )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .2

  

נכסי  בתוספת נטו) זכות(יתרות בחובה : המשנה הינהכ החשיפה למבטחי "סה  )א(
בניכוי פיקדונות וכתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה כערבות וביטוח משנה 

  .להתחייבויותיהם

ח "אלפי ש 2,000בוצעה הפחתה בשל הפרשה לחובות מסופקים בסך  2013בשנת   )ב(
 ).ח"אלפי ש 5,308בשנה קודמת בוצעה הפחתה של (

 
חלקם של מבטחי משנה ) הקטנת(בתוספת , לחובות מסופקים סך כל ההפרשות  )ג(

מסך  0.19%המהווים ח "אלפי ש 2,000 הסתכם בסך, יות בגין חוזי ביטוחובהתחייב
  .החשיפה

  .היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף  )ד(

 AM-ו S&P חברות הדירוג  על סמך דירוגים שלהדירוג של מבטחי המשנה נקבע   )ה(
Best .  

 1:500נזק של  שכיחותהחשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה ב כ"סה  )ו(
לעומת (ח "ש יליונימ 3,982הינה ) MPL( 1.75%-2.60%( מירבינזק  שיעור( שנה

חלקו של מבטח המשנה המשמעותי  מתוכה, )ח בשנה קודמת"מיליוני ש 3,904
 -AA המדורגת, Swiss Reinsurance Co חברתשל , ח"מיליוני ש 951ביותר הינו 

  ). קודמתח בשנה "מיליוני ש 840לעומת (

לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר , 2013 בשנת  )ז(
מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה  10%החשיפה בגינם עולה על 

  .מסך הפרמיות לביטוח משנה 10%בגינם עולה על 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

   סיכונים ביטוחיים .5

     תיאור סיכונים ביטוחיים העיקריים  .א

הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין : סיכוני חיתום
כך שהפרמיות  ,לבין ההתרחשות בפועל, הסיכון שהוערך בעת התמחור וקביעת הפרמיה

הפערים עשויים לנבוע משינויים . הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות
או בשכיחות התביעות /מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו

  . כתוצאה מגורמים שונים

לולה לגרום לכך הסיכון להערכה לא נכונה של התחייבויות ביטוחיות אשר ע: סיכוני רזרבה
המודלים . קות לכיסוי ההתחייבויות והתביעותישהרזרבות האקטואריות אינן מספ

מבוססים , את התחייבויותיה הביטוחיות הקבוצהמעריכה  ,ן היתריב ,האקטוארים על פיהם
מורכבת מהסיכונים  הקבוצהחשיפת . על כך שדפוס ההתנהגות בעבר מייצג את העתיד לקרות

  :הבאים

או להערכת ההתחייבויות /הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו -מודל  סיכון  )א
 .הביטוחיות

ניהם הסיכון שהסכום שישולם יהסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וב -סיכון פרמטר   )ב
או שמועד סילוק ההתחייבויות , הקבוצהההתחייבויות הביטוחיות של  סילוקעבור 

  .יהיה שונה מזה הצפוי, הביטוחיות

סטיות מקריות  נוייתכ, סיכון שגם אם המודלים והפרמטרים מתאימים -סיכון התהליך   )ג
  . בפועל לעומת הערך הצפוי בשנה מסויימת

, הסיכון שבתהליך עיצוב מוצרים חדשים או שינוי מוצרים קיימים: סיכון עיצוב המוצר
 .שבתהליך העיצוב או השינוי לא נלקחו בחשבון סיכוניםהקבוצה תיחשף ל

כגון אסון ) קטסטרופה(חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה : סיכון קטסטרופה
 אירועי הקטסטרופה המהותיים. יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה, טרור, מלחמה, טבע

 .מלחמה ורעידת אדמה בארץ הם הקבוצהאליהם חשופה 

זק בודד גדול או כתוצאה מהחשיפה לנ, גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי
שיעור נזק מירבי (שנה  1:500בשכיחות נזק של הצטברות נזקים בגין אירוע רעידת אדמה 

)(MPL 1.75% - 2.60%( ,ח בשייר עצמי "מיליון ש 99 - ח ברוטו וכ"מיליון ש 4,081 - הוא כ
  ).ח בשייר עצמי"מיליון ש 94 -ח חשיפה ברוטו ו"מיליון ש 3,998בשנה קודמת (

למבטח חשיפה לסיכונים  תנים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצרלעניין נתו
לפי סוגי סיכונים  ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות -הביטוחיים המתוארים לעיל 

  .להלן' ג- ו' ביטוחיים בסעיפים ב

  ביטוח חיים ובריאות  .ב

 הסיכוניםהסיכונים הגלומים ואופן מדידת , להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים .1
  .והשיטות וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינם בהתאם לסוג המוצר

  
פי -על, בהתאם להוראות המפקח ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על ידי אקטואר

ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני הכיסויים . שיטות אקטואריות מקובלות
סוג , מועד תחילת הביטוח, הביטוחתקופת , גיל ומין המבוטח: כגון, הרלוונטיים

  .פרמיה תקופתית וסכום הביטוח. הביטוח
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  )המשך( ניהול סיכונים  - : 37ביאור 
  

  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5

  )המשך( ביטוח חיים ובריאות    .ב

  :והסיכונים הגלומים בהם הביטוחייםהמוצרים  תיאור .2

במוצר זה קיים מרכיב חיסכון  -  מסלולי השקעהכנית ביטוח מסוג עדיף ומסוג תו  )א
הסיכונים הגלומים כוללים , 2004ועד  1975עבור פוליסות שהופקו משנת . מזוהה

סיכונים פיננסיים והשפעתם על דמי הניהול שמנורה ביטוח גובה על פוליסות 
, כמו גם סיכונים ביטוחים כגון תמותה, משתתפות ברווחים תלויות תשואה

נים אחרים כתוצאה מכיסויים המצורפים לפוליסה קטסטרופה וסיכו, תחלואה
רכיב החיסכון ורכיב הריסק מושפעים ). מחלות קשות וסיעודי, .ע.כ.א, מוות(

  .מסיכון הוצאות וסיכון ביטולים
 1975פוליסות שהונפקו לפני . הינן מבטיחות תשואה 1991פוליסות לפני שנת 

ת חוב ממשלתית מיועדות מגובות באגר 1974וחלקן של פוליסות שהונפקו אחרי 
יש סיכון שהרווח ההשקעתי לא יספיק לכסות את , אבל לגבי החלק שלא מגובה

 .הריבית שהובטחה
הביטוחי במוצר זה מרכיב החיסכון משולב במרכיב  - תכנית ביטוח מסוג מעורב  )ב

 .לעיל) א(במוצר זה גלומים אותם סיכונים המתוארים בפסקה . המוותשל סיכון 
סיכון : הסיכונים הגלומים במוצר זה הם -  ה קצבה מובטחתתכנית המבטיח  )ג

 .הוצאותאריכות חיים וסיכון 
אובדן כושר (כוללות מוצרי סיכון טהור  - אחרות ובריאותתוכניות ביטוח חיים   )ד

נמכרות ) 'וכו תאונות אישיות, נכויות, מחלות קשות, סיעודי, מקרה מוות, עבודה
הסיכונים הגלומים . אחרותפוליסות כפוליסות עצמאיות או שהן מצורפות ל

ללא השפעה מהותית , לעיל) א(זהים לסיכונים המתוארים בפסקה  בתוכניות אלו
 . על דמי ניהול

 לכיסויים שבעיקר כוללות  אלו תכניות - רפואיות הוצאותתוכניות ביטוח   )ה
מנתח פרטי בבתי  בחירת, ל"בחו מיוחדים וטיפולים השתלותניתוחים בארץ וגם 

תרופות שאינן בסל וכיסויים אמבולטוריים נוספים כגון התייעצות , חולים פרטיים
הסיכונים העיקריים הגלומים במוצר זה הם גידול בהוצאות . עם רופא מומחה

) פרטי רפואישירות (פ "שרהכנסת , הרפואיות כתוצאה מהתקדמות טכנולוגיות
שירותי (נים "והשבל הבריאות הממלכתי החולים הציבוריים או שינוי בס לבתי

בריאות הניתנים מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופות החולים 
  ).תמורת תשלום נוסף

כלפי עובדיו לתשלום ימי ) המעסיק(כיסוי חבותו של המבוטח  - ביטוח דמי מחלה  )ו
ם הסכמי, תקנות, חקיקה(חבות המעביד לתשלום כפופה להוראות הדין . מחלה
 .עובדים לעניין זכויות) ם וצווי הרחבהיקיבוצי

  
שינויים : הם) משותף לכולם(סיכונים נוספים אשר גלומים במוצרים אלה באופן גנרי 

, בכללי חיתום אשר עלולים להביא לאי התאמה בין פרופיל הסיכון לבין התעריף
של  שינויים באקלים שיפוטי אשר עלולים להביא לעלייה בלתי צפויה בתדירות

סיכון מודל אשר מתייחס  ,שינויים רגולטורים, תביעות או בעלות של תביעה ממוצעת
לשימוש במודל לא מתאים לתמחור או לחישוב רזרבה או שימוש בפרמטרים לא 

  . וסיכון ריכוז החשיפה נכונים

  :הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב האקטואריות השיטות תיאור .3

  :"מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"תוכניות ביטוח מסוג  )1(
קיים מרכיב חיסכון " מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"בתוכניות ביטוח מסוג 

העתודה הבסיסית והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת . מזוהה
  :תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן

  ).חוזים תלויי תשואה(קרן צמודה לתשואת תיק השקעות  -
קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה  -

  ). חוזים מבטיחי תשואה(מובטחת כנגד נכסים מותאמים 
, מקרה מוות, אי כושר עבודה(בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו 

  .מחושבת התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלן) 'סיעודי וכו
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  : ")מסורתי("וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג  )2(
משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג 

בתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי של סיכון  שהמבוטח נשאר בחיים
בגין מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית . מוות במשך תקופת התוכנית

כולל תשלום , לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין התביעות הצפויות
חישוב זה מבוסס על . העתידיות הצפויות בניכוי הפרמיות, בתום התקופה

, או על הנחות שהופקו מניסיון התביעות/ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים ו
. לוח התמותה או התחלואה, )ריבית תעריפית -להלן (כולל שיעורי הריבית 

אשר אינה כוללת , "Net Premium Reserve"החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם 
את המרכיב שהועמס בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות בזרם התקבולים הצפוי 

בגין מוצרים . ומנגד אינה מנכה את ההוצאות והעמלות הצפויות, וההוצאות
מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה בהתאם לתשואה שהושגה בפועל 

  .ובניכוי התשואה שהובטחה בתעריף בניכוי דמי ניהול
התאם לתוחלת החיים הצפויה על מחושבות ב התחייבויות לקצבאות בתשלום )3(

ידי אקטואר האוצר בחוזר - בסיס לוחות תמותה עדכניים אשר פורסמו על
 .המפקח

 6.ב.5 לעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה סעיף
 .להלן

בגין פוליסות בתוקף  התחייבויות בגין קצבאות המשולמות לכל החיים )4(
שטרם הגיעו לשלב מימוש הגמלא או הגיעו לגיל פרישה ) משולמות ומסולקות(

להסתברות ומחושבות בהתאם לחוזרי המפקח , וטרם התחיל התשלום בפועל
למשיכת הגמלא ובהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה 

גתית של ההתחייבויות בעת עדכון לוחות התמותה נעשית הגדלה הדר. עדכניים
לגמלא בהתחשב ברווחים הצפויים מהפוליסות עד הגיע המבוטחים למועד 

בגין פוליסות    Kלהלן בעניין החלת ערך 6.ב.5בהתאם לאמור בסעיף . הפרישה
החברה מבצעת את ההגדלה ההדרגתית עבור  2013החל ממרס , תלויות תשואה

ות מבטיחות תשואה כל הפער כך שעבור פוליס ,בלבדפוליסות תלויות תשואה 
ככל שמקדמי הקצבה  .בין המקדמים העדכניים למובטחים מופרש במלואו

 .ההגדלה הנדרשת גבוהה יותר, למבוטח יותר גבוהיםהמובטחים בפוליסות 
המייצג את שיעור , Kההגדלה ההדרגתית נעשית על ידי שימוש בפקטור היוון 

הנובעים , ממרווח פיננסיההכנסות העתידיות הצפויות מדמי ניהול או 
מההשקעות המוחזקות כנגד עתודות הביטוח בשל הפוליסה או מתשלומי 

לפי שיקול דעתו , חברת הביטוח קובעת מעת לעת. פרמיה עבור הפוליסה
על בסיס הנחות פיננסיות , Kאת ערך ה , המקצועי של אקטואר החברה

סי הנובעים באופן שיובטח כי דמי הניהול או המרווח הפיננ, שמרניות
מההשקעות המוחזקות כנגד העתודה בשל הפוליסה ותשלומי הפרמיה עבור 

  .לרבות ההשלמה לקצבה עד למועד הפרישה, יספיקו לכיסוי ההוצאות, הפוליסה
נקבע על פי מחקרים , שיעור המבוטחים הצפויים לממש את זכאותם לקצבה

לתוכניות הביטוח שיעורי המימוש מותאמים . שעורכת מנורה ביטוח מעת לעת
  .וסוגי החיסכון השונים

  
 בחיסכון משולבות חיים ביטוח תכניות למכירת המתייחסות בהוראות שינוי

 קצבה מקדמי" -  להלן( חיים תוחלת הבטחת המגלמים קצבה מקדמי הכוללות
  ")מובטחים

 
 תוחלת הבטחת המגלמים קצבה מקדמי" חוזר פורסם 2012בחודש נובמבר 

 ביטוח חברת, 2013, בינואר 1 ביום החל כי, היתר בין, החוזר נקבע פי-על ."חיים
 קצבה מקדמי הכוללת בחיסכון משולבת חיים ביטוח תכנית תשווק לא

מי שיש לו . 2 המכירה במועד שנה 60 לפחות לו שמלאו מי. 1: למעט, מובטחים
חוזה ביטוח חיים הכולל מקדמי קצבה מובטחים ומבקש לבטלו כליל ולנייד את 

 לכללים בכפוףהכספים לחוזה ביטוח חדש עם מקדמי קצבה מובטחים והכל 
  .שפורסם בחוזר זה לעניין שנקבעו נוספים
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 מקדמי עם ביטוח תוכניות שיווק האמור לחוזר בהמשך שפורסם מכתב פי על

 עסקית לתוכנית המפקח באישור מותנה יהיה 2013 בשנת מובטחים קצבה
, שיימכרו מובטחים מקדמים עם חיים ביטוח חוזי היקף, כן כמו. לו שתוגש
 חוזי ומספר ח"ש מיליון 75 על יעלה לא האמור ההיתר מכח, 2013 בשנת

לא תתאפשר  2014החל משנת  .חוזים 6,000 על יעלה לא שיימכרו הביטוח
  .מכירת חוזי ביטוח עם מקדמים מובטחים אלא בהתאם לחוזר

  
 קצבה דמימק עם בחיסכון משולבות ביטוח תכניות שיווק הפסקת בעקבות
 של החדשות במכירות נכרת ירידה חלה, שנה 60 לו מלאו שטרם למי מובטחים
 קצבה מקדמי הכוללות, הפוליסות שיווק הפסקת, מאידך. החיים ביטוחי

 שנת עד ששווקו הפוליסות שימור שיעור את לשפר עשויה, כאמור מובטחים
  ).בקשר להפחתת דמי ניהול( 24 באור גם ראה, לכך בקשר. כולל 2012

, אובדן כושר עבודה(כוללות מוצרי סיכון טהור  תוכניות ביטוח חיים אחרות )5(
הנמכרות כפוליסות עצמאיות ) 'נכויות וכו, מחלות קשות, סיעודי, מקרה מוות

" מסלולי השקעה", "עדיף"או שהן מצורפות לפוליסות עם תוכנית יסודית מסוג 
 . בגין תוכניות אלו מחושבת התחייבות אקטוארית. או סיכון טהור "מסורתי"

 Netהחישוב נעשה על בסיס  עם פרמיה קבועה באובדן כושר עבודה וסיעודי
Premium Reserve . באובדן כושר עבודה השיטה לוקחת בחשבון שיעורי ביטולים

  . בחשבון ללא ביטולים לוקחתשמרניים ואילו בסיעודי 
 בביטוח אובדן כושר עבודה, בביטוח סיעודי, בגין תביעות מתמשכות בתשלום )6(

  .מחושבת התחייבות ביטוחית בהתאם למשך תקופת התשלום הצפויה
מורכבת מהתחייבות בגין עתודה  ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי )7(

והוצאות עקיפות ) תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( IBNR-לתביעות תלויות ו
 ככל, הפרשה והפרשה להפסדים עתידיים, ותעתודה להמשכי, לסילוק תביעות

  .שנדרשת
, לתביעות אובדן כושר עבודה וסיעוד שקרו אך טרם דווחו IBNR עתודת )8(

 .ביטוח במנורהשמחושבת על בסיס ניסיון תביעות קודם 
על בסיס נתוני הוצאות  מחושבתלסילוק תביעות  להוצאות עקיפות עתודה )9(

 .ביטוח במנורה שבוצע לתחשיב בהתאם
כוללות הפרשות  פרט פוליסות חיים בביטוח תלויות תביעות בגין חייבותהת )10(

 כושר אובדן, מסיעודי חוץ הענפים בכל, IBNRכולל , לתביעות שטרם שולמו
 .עתודות בסעיף נכללים אשר, הכנסה ורצף עבודה

לקולקטיבים ולפוליסות , הינן ממספר סוגים התחייבויות בגין פוליסות בריאותה )11(
 :פרט בנפרד

של הערך ) אם גבוה מאפס(הפרשה לפרמיה בחסר שמחושבת כעודף  -
הנוכחי של כל העלויות העתידיות פחות הערך הנוכחי של כל ההכנסות 

 .כיסוי פוליסה ולפי , העתידיות
 .והוצאות עקיפות לסילוק תביעות IBNR-כולל הפרשה ל, תביעות תלויות -
  .עלות סעיף ההמשכיות בפוליסות קולקטיביות -
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  )המשך( ובריאות חיים ביטוח    .ב

 :הביטוחיותהעיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות  ההנחות.      4

  שיעור ההיוון )1(
  

 )לעיל) 2(3ראה סעיף ") (מסורתי("וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג בגין 
הריבית המשמשת  עם פרמיה קבועה) לעיל) 5(3ראה סעיף (ומוצרי סיכון טהור 

   :הינה כדלקמןלהיוון 
בריבית בשיעורים  -בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות   )א(

בחישוב של השלמת עתודה לתשלום ; צמודה למדד 4.8%-ל 2.5%בין של 
 .בריבית חסרת סיכון - מיועדות  החלק שאינו מגובה באגרות חוב, קיצבה

בתוכניות מבטיחות תשואה ומבטיחות מקדם קצבה שאינן מגובות באגרות   )ב(
ובחישוב של , 2.5%ריבית של   - )2005הושקו אחרי אשר (חוב מיועדות 

 .ריבית חסרת סיכון - השלמת עתודה לתשלום קיצבה 
המשמשת הריבית , בפוליסות המשלמות תשלומי סיעוד ואובדן כושר עבודה  )ג(

  :להיוון הינה כדלקמן
 .2.5%במידה והפיצוי אינו תלוי תשואה השיעור הוא  -
  2.5% - ברמה של הברוטו ו 3.1%פיצויים תלויי תשואה מהוונים בשיעור  -

  .של מבטחי המשנה םבחלק
ומצאה כי ) LAT(מנורה ביטוח בדקה את נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

במוצר    LAT-אין צורך בהשלמה הנובעת מ, הקיימותבהתחשב בגובה העתודות 
  ).ברמת השייר אין השפעה(סיעודי ברמת הברוטו 

  
 שיעורי תמותה ותחלואה )2(

  
  בפוליסות מסוג שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות

לא (בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה ") קלאסי("מעורב 
אי  ,חים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשיכולל תמותה של מבוט
 . AM49/52בעיקר על טבלאות  מבוססים) כושר עבודה או סיעוד

  ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות
ה יעקב עלי, שיעור התמותהתהיה עליה בהנחה שב .תמותה עדכניים

 הדבר יביא, בשיעור התמותה בפועל לרמה העולה על ההנחה הקיימת
כי קיימת מגמה  ,יצוין. לקיטון ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים

אשר נלקחת בחשבון  תוחלת החיים וקיטון בשיעור התמותהב גידולשל 
 הנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לקצבהלצורך קביעת 
 .שתשולם בעתיד

 עורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה שי
נכות מתאונה , ניתוחים ואשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה, ממחלות קשות

לעניין ביטוח סיעוד ואי (תקופת תשלום הקצבאות ושיעורים אלה . ב"וכיוצ
  . או מחקרים של מבטחי משנה החברהנקבעו על בסיס ניסיון ) כושר עבודה

שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבות הביטוחית  ככל
ניתוחים ואשפוז , סיעוד, אובדן כושר עבודה, בגין תחלואה ממחלות קשות

  .נכות מתאונהו
  
  שיעורי נטילת גמלא )3(

משנת בגין כספים שהופקדו , התנהלו, חוזי ביטוח חיים הכוללים מרכיב חיסכון
מסלול הוני או מסלול : אפשריים בשני מסלולים 2007שנת לסוף עד  2000

 ,לבחוררשאי המבוטח  2000 חודש מאילעניין פרמיות שהופקדו עד  .קצבתי
היות וסכום ההתחייבות הביטוחית . המועדף עליואת המסלול , במועד הפרישה

את שיעור הפוליסות  להעריך נדרשת החברה, מסלוליםהשונה בכל אחד משני 
קצבתי בשל ההשלכה לעניין העתודה הנדרשת ים במסלול הבהן יבחרו המבוטח

תוך התאמה  ,שיעור זה נקבע על פי הנחיות הפיקוח. בגין התחייבויות מסוג זה
כל התוכניות הן כמעט  2008החל משנת כי , יצוין. שנצבר במנורה ביטוחלניסיון 
   .לקצבה

 .6.ב.5 סעיףלעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה 
  .להלן
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  )המשך( ניהול סיכונים  - : 37ביאור 
  

 )המשך( סיכונים ביטוחיים .5

  )המשך( ביטוח חיים ובריאות    .ב

  )המשך( הביטוחיותהעיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות  ההנחות.      4

 שיעורי ביטולים )4(

הביטוחיות בגין חלק מביטוחי שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות 
וכן על קצבאות המשולמות לכל החיים  וביטוחי אובדן כושר עבודה הבריאות

ביטולי חוזי ביטוח יכולים לנבוע מביטול . בתקופה שלפני התחלת התשלומים
עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או פדיונות  מנורה ביטוחפוליסות היזום על ידי 

ההנחות לגבי שיעורי הביטולים מבוססות על ניסיון . פוליסות לבקשת בעליהן
, שיעור הביטולים משפיע גם על בדיקת נאותות העתודה בכל הענפים .החברה

  .וגם על בדיקת ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות

  
  שיעורי המשכיות )5(

 )מעל  סכום ביטוח מסויים( קבוצתייםוביטוחי ריסק  בריאותהיטוחי בחלק מב
ביטוחיים בהם זכאים המבוטחים להמשיך ולהיות מבוטחים באותם תנאים 

או  החוזה הקולקטיבי לא יחודשבמקרה בו ) אבל לאו דווקא באותו תעריף(
מאחר שמבוטחים אשר מפעילים את אופציית . שהמבוטח פורש מהקבוצה
קיימת לחברה התחייבות המבוססת  ,אותי פחות טובההמשכיות יהיו במצב ברי

על הנחות לגבי שיעורי ההמשכיות של הביטוחים הקולקטיבים ושיעורי 
ומצב  ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר סיום החוזה הקולקטיבי

ככל ששיעור ההסתברות שהחוזה הקולקטיבי  .בריאותם של מפעילי ההמשכיות
גבוה יותר כך גדלה ההתחייבות הביטוחית עקב שיעור המשכיות , לא יחודש

ללא התאמת החיתום לשינוי במצבו הבריאותי , המשך ביטוח בתנאים קודמים
  .של המבוטח
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  )המשך(  ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5
  

  )המשך( ביטוח חיים ובריאות  .   ב

  *)בביטוח חיים ובריאות מבחני רגישות     .5

  
  

  :2013, בדצמבר 31ליום 

  שיעור הביטולים
סילוקים , פידיונות(

  שיעור תמותה  שיעור תחלואה  )והקטנות

10%+  10%-  10%+  10%-  10%+  10%-  

  ח  "אלפי ש

  )74,384(  66,717   35,799   )46,489(  )16,588(  15,369   )הפסד(רווח 
  
  

  :2012, בדצמבר 31ליום 

  שיעור הביטולים
סילוקים , פידיונות(

  שיעור תמותה  שיעור תחלואה  )והקטנות

10%+  10%-  10%+  10%-  10%+  10%-  

  ח  "אלפי ש

  )65,008(  57,386   43,393   )90,101(  )15,953(  14,270   )הפסד(רווח 
  
  

          
כאשר , לפיכך. ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על שווי כלכלי  *) 

יש שיפור בתמותה או בתחלואה והתוצאה הכלכלית המתקבלת בניתוח 
, הרגישות מביאה להקטנת העתודה המחושבת ביחס לתמחור הכיסוי המקורי

     . הרווח שנוצר בגובה הפרש העתודה אינו נלקח בחשבון, אזי מטעמי שמרנות
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  )המשך(  ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5
  

  )המשך( ביטוח חיים ובריאות  .   ב

  :מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות .6

 מערך עדכוןל בקשר ומכתב הבהרה עמדה נייר טיוטת המפקח פרסם, 2012 יולי בחודש
ם יהובעקבות") הטיוטה: "להלן( חיים וביטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות
חוזר בעניין חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח  2013 מרסבחודש  םפורס
  )."החוזר החדש" :להלן( 2007המחליף חוזר שהתפרסם בשנת  חיים

  
אחד . Kערכי כי חברת הביטוח תקבע באופן זהיר שני , בין היתר, החוזר החדש קובע

ושני בגין ") פוליסות תלויות תשואה("בגין פוליסות שמרכיב החיסכון בהן תלוי תשואה 
") פוליסות מבטיחות תשואה("פוליסות שמרכיב החיסכון בהן כולל תשואה מובטחת 

  .Kלעומת החישוב הקודם שהתבסס על ערך יחיד של 
ייחוס מדויק יותר של לכלל התיק מאפשר  יחיד Kלעומת ערך   Kחישוב שני ערכי 

  .העתודה המשלימה לגמלא לחוזי הביטוח השונים
הוראות המעבר של החוזר החדש קובעות כי במועד המעבר סך העתודה המחושבת על 

  .יחיד  Kלא יפחת מסך העתודה שחושב על בסיס ערך  K -בסיס שני ערכי ה
מרס , ליום המעבר לא שינה את סך ההפרשה לעתודה לגמלאות  Kהמעבר לשני ערכי

2013.  
  

גדלה עתודת הביטוח בגין פוליסות , Kלשני ערכי במהלך השנה כתוצאה מהמעבר 
בעוד שהעתודה בגין פוליסות תלויות , ח"מיליוני ש 14 -מבטיחות תשואה בסך של כ
  . מורתשואה קטנה בסכום זהה כא

  

  כללי  טוחבי  .ג

 :בהם הגלומים והסיכוניםהמוצרים הביטוחיים  תיאור .1

  רכב חובה  )א(

ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר מהווה תנאי מוקדם הכרחי 
, בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי, פוליסת ביטוח חובה. לשימוש ברכב מנועי

מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי חוק , מעניקה כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו
גרם לנהג הפיצויים ומפני חבות אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנ

. לנוסעים בו או להולכי הרגל שנפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי, הרכב
תביעות . הכיסוי הביטוחי בתחום רכב חובה קבוע ואחיד בין חברות הביטוח

דהיינו לעיתים חולף זמן רב  (LONG TAIL)" זנב ארוך"ברכב חובה מתאפיינות ב 
על פי תיקון לחוק  .ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה

הוצאו מכיסוי ההוצאות הרפואיות חלק גדול מואילך  2010משנת  ההסדרים
  .קופות החולים על ידי תשולמומופוליסת חובה 
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  )המשך( ניהול סיכונים  - : 37ביאור 
  

 )המשך( יכונים ביטוחייםס   .5

  )המשך( כללי טוחבי  .ג

 )המשך(בהם  הגלומים והסיכוניםהמוצרים הביטוחיים  תיאור .1

  רכוש רכב  )ב(

, הנגרם לרכב המבוטח בגין נזק עצמי יםפוליסת ביטוח רכב רכוש כוללת כיסוי
ניתן לרכוש  .הנגרם על ידי הרכב המבוטח לצד שלישינזק רכוש וכן , גניבה

הפוליסה התקנית  .בלבד או בשילוב עם כיסויים נוספים' פוליסה לנזק לצד ג
ם לביטוח מקיף לרכב אשר חברת ביטוח יכולה מינימלייקובעת נוסח ותנאים 

התעריף לביטוח רכב רכוש אינו . לשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח
ניסיון התביעה , המבוטח הרכבוערך סוג : כגון, אחיד ותלוי במספר משתנים

והגבלת  הצעיר שמורשה לנהוג ברכב גילו של הנהג, בעל הפוליסה המצטבר של
תביעות בגין פוליסות אלו , רוב על פי .הנהגים הרשאים לנהוג ברכב מספר

פרטי ומסחרי לרבות (רכב מקיף  .מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח
, נזק לרכב כתוצאה מאש, אה מתאונהכיסוי בגין נזק לרכב כתוצ -) משאיות

נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע , נזק שנגרם תוך כדי גניבת הרכב, גניבת הרכב
למעט על ידי (נזק לרכב כתוצאה ממעשה זדון , )שלג וברד, סערה, שיטפון(

  .נזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי, )המבוטח או מי מטעמו

כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים  -  נזק עצמיביטוח מקיף ללא כיסוי   )1
  ..כתוצאה מתאונהעצמי למעט סעיף נזק , לעיל' 1ק "המפורטים בס

ם כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים המפורטי -ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה   )2
  .למעט גניבת הרכב, לעיל' 1ק "בס

הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   )3
 .שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו

  . ביטוח אופנועים  )4

 מנורה ביטוח ושומרה ביטוח מאפשרות ,ל"ים הנהבסיסי יםבנוסף לכיסוי  )5
רכב , כיסוי לנזקי רעידת אדמה :למבוטח להרחיב את הכיסוי כדלקמן

לרכבים משנות דגם אחרונות בלבד ולמקרה (שנגנב חדש תמורת הישן 
, ביטוח שבר שמשות ,ביטוח רדיו דיסק חליפי, )של אובדן גמור ביטוח

קיים מסלול ייחודי לכלי רכב , בנוסף. שירותי גרירה ומתן רכב חליפי
עם , המאפשר סל רחב יותר של שירותים והטבות למבוטח, פרטיים בלבד

 .אפשרות לפרמיה מוזלת

 אחרות חבויות  )ג(

  .)LONG TAIL(" זנב ארוך"תביעות בחבויות מתאפיינות ב 

כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים  -ביטוח חבות מעבידים   )1
החבות המכוסה היא חבות . ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח עקבלעובד 

מעל הכיסוי לפי , והביטוח הינו שיורי, 1980- ם"התש, לפי פקודת הנזיקין
נערך בדרך הביטוח . 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
  דמי הביטו. כלל על בסיס אירוע

מספר  - כאשר המרכזיים שבהם , נקבעים כפונקציה של מספר משתנים  
סוג , היקף שכר העבודה השנתי שמשלם המעסיק או העובדים המועסקים

, ניסיון התביעות של המבוטח, גבול האחריות הרצוי, פעילות המעסיק
הגשת התביעה יכולה להיעשות . אמצעי ההגנה הקיימים בעסק וכדומה

 .לאחר תקופת הביטוח בתוך תקופת ההתיישנות

מכסה את  הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי -ביטוח צד שלישי   )2
בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד , חבותו של המבוטח על פי כל דין

שלישי שאינו עובד המבוטח בשל נזק שנגרם מאירוע תאונתי אשר 
התרחש במהלך תקופת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש המבוטח 

דמי . ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע. את הכיסוי הביטוחי
 -כאשר המרכזיים שבהם , בעים כפונקציה של מספר משתניםהביטוח נק

ניסיון , גבול האחריות הרצוי, היקף פעילות המבוטח, עיסוק המבוטח
אמצעי , חשיפה למפגעים או סיכונים סביבתיים, התביעות של המבוטח

  .ההגנה הקיימים בעסק וכדומה
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  )המשך( ניהול סיכונים  - : 37ביאור 

  
 )המשך( סיכונים ביטוחיים   .5

  )המשך( כללי טוחבי  .ג

 )המשך(בהם  הגלומים והסיכוניםהמוצרים הביטוחיים  תיאור .1

 )המשך( אחרות חבויות  )ג(

ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין  - ביטוח אחריות מקצועית   )3
בין אם הינו , כשל בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו נזק לצד שלישי

ביטוח אחריות מקצועית נערך על בסיס . לקוח של המבוטח ובין אם לאו
ואינו מכסה  צפויים בלתיהכיסוי בפוליסה מוגבל לאירועים . הגשת תביעה

המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח . מכוונים של המבוטחמעשים 
גבול האחריות , כאשר גם להיקף הפעילות, הוא עיסוקו של המבוטח

ניסיון התביעות , מחזור ההכנסות, מספר העובדים, ותק במקצוע, הרצוי
של המבוטח והתחום הטריטוריאלי של הכיסוי והשיפוט השפעה ניכרת על 

 . תעריף דמי הביטוח

ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק  -ביטוח אחריות המוצר   )4
לאחר , על ידו הופצו או סופקו/שווקו/שיוצרושנגרם על ידי מוצרים 
. הגשת תביעהמועד ביטוח זה נערך על בסיס . שפסקו מלהיות בחזקתו

, המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח
התקופה הרטרואקטיבית , קיום פעילות ייצוא, הפעילותכאשר גם להיקף 

ניסיון התביעות של המבוטח והתחולה , גבול האחריות הרצוי, הנדרשת
 .הטריטוריאלית של הכיסוי השפעה על תעריף דמי הביטוח

ביטוח המכסה דירקטורים ונושאי  - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה   )5
על ידי הדירקטורים ונושאי  שהופרה הניהולית חבותם הפרתמשרה בשל 

החבות המכוסה . הגשת התביעהמועד  הביטוח נערך על בסיס . המשרה
המטיל חבות אישית על נושאי המשרה , היא בעיקרה מתוקף חוק החברות

בעלת הפוליסה . המשרה לנושאי שיפוי לתת מאפשר שהחוק וככל, בחברה
המשרה  הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי, החברהבביטוח זה הינה 

דמי . מוגדרים כמבוטחיםם האו שכיהנו בעבר וה/והדירקטורים המכהנים ו
, בהתאם לסוג הכיסוי, מתבססים על מספר משתנים זה ףבענהביטוח 

ניסיון התביעות של , גבול האחריות הרצוי: כאשר המרכזיים מביניהם
המבנה והחוסן , הרכב בעלי המניות, תחום העיסוק של הקבוצה, המבוטח

  .נסיים של הקבוצה והיות הקבוצה ציבורית או פרטיתהפינ

ביטוח המכסה נזק או אבדן הקשורים לסיכוני תעופה  -כלי טיס וכלי שיט   )6
ביטוח כלי טיס כולל ביטוח ; ביטוח כלי שיט מכסה גופי אניות. או שיט

  .גופי מטוסים וביטוח תאונות נסיעה

ביטוח המכסה את השקעתם הקבוצה משווקת  -  ביטוח ערבות חוק המכר  )7
המכר וחוק  1973ג "תשל ,)דירות(של רוכשי יחידות דיור כנגזר מחוק המכר 

ביטוח זה תואם . 1974 -ה "התשל, )הבטחת השקעות רוכשי דירות) (דירות(
. )מעל שנה( את ההנחיות בחוק המכר ולרוב תקופת הביטוח שלו ארוכה

התקדמות הבנייה וצאה מכת הסיכון בפוליסות אלו הולך ופוחת עם הזמן
 ההכרה ברווח מהכנסות, בהתאם להוראות הפיקוח. החזקה בנכסקבלת ו

הקבוצה מנפיקה . שנים שלושהקבוצה מענף זה נדחות לתקופה של 
בין אם באמצעות שיווק ישיר לקבלן או באמצעות , פוליסות אלו לקבלנים

  .בנקים המספקים מימון לפרויקט הבנייה
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 )המשך( סיכונים ביטוחיים   .5

  )המשך(כללי  טוחבי  .ג

 )המשך(בהם  הגלומים והסיכוניםהמוצרים הביטוחיים  תיאור .1

  ביטוח רכוש  )ד(

ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת דירה  -) מקיף דירות(ביטוח דירות   )1
תנאי חוזה לביטוח דירות (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח . למגורים
מגדירות את ") התקנות: "זה סעיףלהלן לצורך ( 1986-ו"התשמ, )ותכולתן

כהגדרתן בתקנות , סוג הכיסוי הביטוחי המינימלי למבנה דירה ותכולתה
ביטוח דירות כולל כיסוי , על פי התקנות"). הפוליסה התקנית דירה: "להלן(

רעידת אדמה , כיסוי נזקי טבע, פריצה, לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש
חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה התקנית דירה רק . ונזקי צנרת

למבוטח ניתנת אפשרות לוותר בכתב על . אם השינוי הינו לטובת המבוטח
תביעות בגין פוליסות אלו , במרבית המקרים .רעידת אדמהכיסוי ל

  .מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח

ביטוחים המכסים אבדן רכוש שאינו דירת  - אובדן רכוש ומקיף בתי עסק  )2
מפעלים , ציוד, מכונות, למשל סחורות(מגורים ותכולתה או רכב מנועי 

, פריצה, ולמבנה כנגד סיכוני אש ביטוח בתי עסק כולל כיסוי לתכולה). 'וכו
ניתן לרכוש בביטוחים אלה כיסוי לנזק . כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה

 גם כוללת עסק בתי מקיף פוליסת, כן כמו. תוצאתי של אובדן רווחים
 ותאחר חבויות בסעיף שתוארו מעבידים וחבות שלישי צד לסיכוני כיסויים

 .2-ו 1סעיף  תתב

כולל ביטוח מבנה עבור לווים הנוטלים משכנתא  -ביטוח משכנתאות   )3
ביטוח זה  .פוליסות אלו משועבדות לטובת המלווה. למימון רכישת דירות

לכיסוי יתרת ההלוואה ) ריסק(נמכר בדרך כלל בשילוב עם ביטוח חיים 
  .במקרה של מות המבוטח

  .ובאוויר ביטוח ימי מכסה הובלת מטענים בים - ביטוח ימי  )4

ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען הנגרם במסגרת  -בהובלה מטענים   )5
   .הובלה יבשתית

ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים  -) ביטוח שבר מכני(ביטוח הנדסי   )6
  .בניגוד לנזקים הנגרמים על ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים, מהפעלתו

ת ערבויות הקבוצה משווק -  וערבויות פיננסיות ביטוח ערבויות ביצוע  )7
ביצוע שמהותן התחייבויות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות המבוטח 

 מיועדותו בפרויקטיםהפוליסות מונפקות לטובת מזמיני עבודה  .כלפיו
יזמים וגופים גדולים , יהם של קבלניםלהבטיח עמידה בהתחייבויות

הקבוצה , בנוסף. כפי שסוכמו בין הצדדים, נוספים בביצוע פרויקטים
שווקת ערבויות פיננסיות שמהותן התחייבות לשיפוי המוטב בגין הפרת מ

  .התחייבות פיננסית של המבוטח כלפיו

 ,ציודן וחומרים, כיסוי לעבודות קבלניות -) עבודות קבלניות(ביטוח הנדסי   )8 
  .מפני נזק תאונתי

, כיסוי לעבודות הקמה של מערכות מכניות -) עבודות הקמה(ביטוח הנדסי   )9
  .מפני נזק תאונתי ,ודן וחומריםצי

למערכות מתח נמוך ולכיסוי , כיסוי לנזק תאונתי -ביטוח ציוד אלקטרוני   )10
  .הוצאות שחזור מידע מחשבים ושכירת ציוד חלופי

המכסה נזק פיזי ) מעל תקבולי מס רכוש(ביטוח שיורי  -ביטוח סיכוני טרור   )11
  .לרכוש ואובדן רווח גולמי בשל מעשה טרור
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  )המשך( כללי טוחבי  .ג

 :הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב האקטואריותהשיטות  תיאור .2

  :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים

 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 

 תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות. 

 הפרשה לפרמיה בחסר. 

 הוצאות על הכנסות עודף. 

ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבות באופן 
אריתמטי יחסי לתקופה שמעבר לתאריך הדוח ולכן אינן מושפעת מגורמי סיכון 

  .איתמדיניות חשבונ -  )2)(ו(2ראה גם באור . כלשהן

פי שיטות - בהתאם להוראות המפקח התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר על
אקטואריות מקובלות המתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של קבוצת הסיכונים 

תשלומי התביעות וכן בהתפתחות של עלות בהתפתחות של  ומתחשבות, הנבדקת
, בנוסף). ות התלויותתשלומי תביעות וההערכות הפרטניות של התביע(התביעות 

. לעיתים ההערכה מושפעת גם משינוי בחומרת התביעות בקבוצת הסיכון הרלוונטית
 .ערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה בנפרדה

שבים על בסיס ניסיון מחו, גבה מהמבוטחיםיההשתתפות העצמית שתכן השיבובים ו
   .אריבנתוני המודל האקטוהעבר המשתקף 

לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים 
בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל ענף . בשילוב ההנחות השונות, להלן
מידת ל בהתאםשיקול דעת  פיעל  נעשית, פתיחה/סוג אירוע ולכל שנת אירוע, ביטוח

 ,כן-כמו. השיטות השונותההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שילוב בין 
גורמי  .לגבי גורמי סיכון שונים בעתידמגמות  לשינוינכללות הערכות איכותיות באשר 

שינויים במדיניות החיתום ושינויים , שינויים בתמהיל התיק: סיכון פנימיים לדוגמא
. 'ודחקיקה וכ, פסיקה משפטית :גורמי סיכון חיצוניים לדוגמא. בתביעותנהלי הטיפול ב

האקטואר , לא באו לידי ביטוי באופן מלא בניסיון העבר, כאשר שינויים כאמור לעיל
או /או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך הערכות סטטיסטיות ו/מעדכן את המודלים ו
  .משפטיות לפי העניין

ברוטו ברמת הנקבעת  ההתחייבות הביטוחית, בענפים בהם אין מודל סטטיסטי מתאים
 . ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים, החברהומחי על סמך חוות דעת מ

בלתי /יחסי(חשב בסוג ההסכם חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהת
  .התביעות בפועלונתוני  )יחסי

חובה במאגר הישראלי לביטוחי רכב  החברההערכת התביעות התלויות עבור חלק 
  .התבססה על חישוב שבוצע על ידי הפול )הפול -להלן (

 על חושבוהתביעות התלויות הידועות צפויה לתביעות כדי להעריך את ההתפתחות הב
  :כמפורט אקטואריות מקובלות בסיס שיטות

מתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות ה: chain ladderשיטת נעשה שימוש ב
התפתחות , התביעות עלותות או התפתח/התפתחות התשלומים ו(בהיבטים שונים 

  . )כמות התביעות ועוד

, משוקללת עם חומרת תביעות צפויההתפתחות של עלות התביעות ה, ברוב הכיסויים
- המשקללת בין הערכה א, Bornhuetter-Ferguson שיטתעל פי ניסיון העבר במסגרת 

לעלות ,  chain ladder-לבין הניבוי שמספקת שיטת ה, פריורי של עלות התביעות הסופית
ככל שגורם ההתפתחות גדול  -המשקלות הינן פונקציה של גורמי ההתפתחות . הסופית
  . פריורי-השיטה נותנת משקל גדול יותר לעלות הא, יותר

על פי מודל , מחושבת לפי סוג הכיסוי) IBNR(הערכת התביעות שאירעו וטרם דווחו 
chain ladder על סמך ניסיון , ויות להיפתח בעתידשמנבא את כמות התביעות הצפ

  .כמות התביעות הצפויות מוכפלת בחומרת תביעות צפויה בהתאם לסוג הכיסוי. העבר
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  )המשך( כללי טוחבי  .ג

  :הביטוחיותהעיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות  הנחות .3

 ותהאקטואריים אינם כוללים הפחתה בשל היוון תשלומי התביעות העתידי החישובים
, בנוסף בענפי חובה וחבויות). סטיית תקןכגון (לא נכללה תוספת מרווח לסיכון ו

ההערכה האקטוארית והערכת מחלקת , על פי הגבוה מבין, מוערכות הרזרבות
 .לכל שנת חיתום, התביעות

 :בהנחות האקטואריות שנעשה מהותיינוי לגבי ש מידע .4

) ביטוח(פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2013בחודש פברואר   .א
") התקנות החדשות: "להלן( 2013 -ג "התשע, )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(

שעניינם עדכון הוראות , ")התיקון: "ביחד, להלן( 2014וחוזר שעודכן בחודש ינואר 
  .יימות בנושא חישוב עתודות ביטוח בביטוח כלליהדין הק

  
דרכי חישוב הפרשות לתביעות (התיקון ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

. כאשר במקומן תבואנה התקנות החדשות, 1984-ה"התשמ, )עתידיות בביטוח כללי
 עודף עתודת של ,השינוי המרכזי שיחול עם כניסת התיקון לתוקף הינו ביטול

 נידחה, 2014 ינואר מחודש עדכון במסגרת"). העתודה: "להלן( הוצאות על תהכנסו
  .2014 בדצמבר 31 ליום האמור התיקון של לתוקף כניסתו מועד

 זנב עם כללי ביטוח בענפי שנים שלוששל  הלתקופ כיום מחושבת העתודה
 הערכה לגביהם מחושבת אשר, )וחבויות חובה רכבבעיקר ( ארוך תביעות

טיוטת עמדת  2012בחודש יולי  פורסמה, לשינוי משלים כצעד, בנוסף. אקטוארית
 לחשב בבואם לאקטוארים מיטבי נוהג לעניין") ממונהעמדת ה:  "להלן(המפקח 
ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות הכספיים כך שישקפו באופן נאות  עתודות

את , בין היתר, כוללת הממונה עמדת. הביטוחיותוהולם את ההתחייבויות 
  :הקביעות הבאות

פירושה כי קיים סיכוי סביר " רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" .1
לפחות כי ההתחייבויות  75%הסתברות של , קרי -") fairly likely("למדי 

 .הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסוי התחייבויות המבטח
על האקטואר , דליםככל שקיימת וודאות רבה יותר בהתאמת הנחות ומו .2

 Best"(לבחור את ההנחות והמודלים המתארים באופן הטוב ביותר 
Estimate" (באופן , לכך יש להוסיף. את צפי ההתחייבויות הביטוחיות

 .מרווח בגין חוסר וודאות, נפרד
 ).מוצרים עם זנב התחייבויות ארוך(שיעור היוון תזרים התחייבויות  .3
בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים לצורך חישוב מרווחים  -קיבוץ  .4

אך ניתן לקבץ את , יש להתייחס לכל ענף בנפרד, )כהגדרתם בחוזר(
, בענפים שאינם סטטיסטיים. בענף) או נזק(הסיכונים מכל שנות החיתום 

 .ניתן להתייחס לכולם כמקשה אחת
קביעת גובה התחייבות ביטוחיות בגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן  .5

 .יום הדיווח ולסיכונים לאחר יום הדיווחהסמוכים ל
יחד עם , הקבוצה בוחנת את ההשפעה הכוללת על הדוחות הכספיים של התיקון

שכן עמדת הממונה , בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה. עמדת הממונה
  .נמצאת בדיונים והבהרות בין חברות הביטוח לבין משרד הממונה

  
את האומדנים , ביטוח שומרה, אוחדתמ ביטוח חברתעדכנה , הדוח בתקופת  .ב

האקטוארים בחישוב התביעות התלויות בענף רכב חובה וזאת בעיקר לאור 
קטנו התביעות , העדכון בעקבות. השיפור המתמשך באומדן שכיחות התביעות

ח וכתוצאה מכך גדל הרווח הכולל לפני ''ש מליון 95 - התלויות בשייר בסך של כ
 מיליון 44 -הרווח הכולל לאחר מס גדל בסך של כ. ח''ש מיליון 68 -מס בסך של כ

  .ח''ש
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6

  
  פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה  . 1

  
  2013, בדצמבר 31ליום 

  במטבע
  חוץ או  
  בהצמדה ח צמוד"בש  ח לא"בש  

  כ"סה  אליו  למדד  צמוד

  ח"אלפי ש

  753,834   81,126   -   672,708   מזומנים ושווי מזומנים

  10,500,465   3,318,071   2,745,341   4,437,053   נכסים סחירים

  4,856,120   1,349,954   3,238,118   268,048   נכסים בלתי סחירים

  16,110,419   4,749,151   5,983,459   5,377,809   סך הכל הנכסים
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  במטבע

  חוץ או  
  בהצמדה ח צמוד"בש  ח לא"בש  

  כ"סה  אליו  למדד  צמוד

  ח"אלפי ש

  619,096   48,031   -   571,065   מזומנים ושווי מזומנים

  8,520,396   2,695,674   2,127,225   3,697,497   נכסים סחירים

  4,544,247   1,144,540   3,110,954   288,753   נכסים בלתי סחירים

  13,683,739   3,888,245   5,238,179   4,557,315   סך הכל הנכסים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6
  

   סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  .2
  

  *)דירוג מקומי 

  2013, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  **)כ "סה  מדורג  BBB -מ   Aעד   ומעלה   

  ח"אלפי ש
  :בארץ נכסי חוב

  2,700,813   -   -   -   2,700,813   אגרות חוב ממשלתיות
  2,315,904   81,511   37,204   1,039,085   1,158,104   סחירים –נכסי חוב אחרים 
  3,303,947   78,474   14,110   1,170,477   2,040,886   בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 

  8,320,664   159,985   51,314   2,209,562   5,899,803   סך הכל נכסי חוב בארץ

  613,719   -   10,252   414,669   188,798  ***)נכסי חוב בדירוג פנימי  –מזה 
  
  

נתוני חברת ". מדרוג"ו" מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *)
כל דירוג כולל בתוכו את כל   .מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים  

  +.Aועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, הטווחים
  

כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי   **)
  .מירבי אשראי     
  

י חברה חיצונית ודורגו "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע   ***) 
  .הדירוג הפנימי של החברהפ מודל "ע



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

  
 

 197

  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6

  
  )המשך( סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  . 2

  
  *)דירוג מקומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  **)כ "סה  מדורג  BBB -מ   Aעד   ומעלה   

  ח"אלפי ש
  :נכסי חוב בארץ

  2,039,780   -   -   -   2,039,780   אגרות חוב ממשלתיות
  1,946,597   87,241   33,796   934,342   891,218   סחירים –נכסי חוב אחרים 
  3,149,903   30,323   4,867   1,085,888   2,028,825   בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 

  7,136,280   117,564   38,663   2,020,230   4,959,823   סך הכל נכסי חוב בארץ

  680,705   -   -   334,050   346,655  ***)נכסי חוב בדירוג פנימי  –מזה 
  
  

נתוני חברת ". מדרוג"ו" מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *)
כל דירוג כולל בתוכו את כל   .מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים  

  +.Aועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, הטווחים
  

כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי  **)
  .מירבי ראי אש  

  
י חברה חיצונית ודורגו "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  ***)  

  .הדירוג הפנימי של החברהפ מודל "ע
  

   ל"סיכון אשראי עבור נכסים בחו  .3
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2013, בדצמבר 31ליום 

  נמוך
A ומעלה  BBB    מ- BBB  כ "סה  לא מדורג(**  

  ח"אלפי ש

  917,996   51,685   251,591   607,558   7,162   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

בדירוג נכסי חוב  –מזה 
  104,956   -   -   104,956   -   ***)פנימי 

  
, S&Pידי המפקח - ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על"המקורות לרמת הדירוג בחו  *)

Moody's ו- Fitch.   
  

כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי  **)
  .מירבי אשראי     
  

י חברה חיצונית ודורגו "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  ***) 
  . פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ע    

  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

198 
 
 

  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6

  
  )המשך( ל"בחוסיכון אשראי עבור נכסים   . 3

  
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

  נמוך
A ומעלה  BBB    מ- BBB  כ "סה  לא מדורג(**  

  ח"אלפי ש

  731,083   50,247   181,169   484,097   15,570   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

נכסי חוב בדירוג  –מזה 
  115,248   -   -   115,248   -   ***)פנימי 

  
  

, S&Pידי המפקח - ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על"המקורות לרמת הדירוג בחו  *)
Moody's ו- Fitch.   

  
כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי  **)

  .אשראי מרבי
  

י חברה חיצונית ודורגו "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  ***) 
  . פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ע    
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 38באור 
  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

  
  :ההרכב

  
  

  בעל עניין   2013, בדצמבר 31ליום 
  וצדדים  
  קשורים  חברות   

  אחרים  *)כלולות 
  ח"אלפי ש

  -    262,175   נכסי חוב בלתי סחירים
  8,093   -    זכאים ויתרות זכות

  -    463   התחייבויות פיננסיות
  

  
  בעל עניין   2012, בדצמבר 31ליום 

  וצדדים  
  קשורים  חברות   

  אחרים  *)כלולות 
  ח"אלפי ש

  -    253,257   נכסי חוב בלתי סחירים
  6,878   -    זכאים ויתרות זכות

  -    416   התחייבויות פיננסיות
  
  
  :להלן הרכב ההלוואות לחברות כלולות  *)

  
  בדצמבר 31ליום   ריבית %    

  2012  2013  שנתית  מטבע 

  ח"אלפי ש  נקובה ההלוואה  החברה

Solangia LTD 3,435   16,718   8%+ יוריבור   יורו  

Solangia LTD 53,714   54,804   4.5%+ יוריבור   יורו  

Belltrend Menora Enterprises LTD 7,658   6,833   3%  יורו  

Yatelsis River Development LTD 72,647   73,013   3%+ יוריבור   יורו  

Yatelsis Development LTD 60,075   58,416   6%  דולר  

Surrey Street Limited Partnership 45,470   41,409   5.423%  ט"ליש  

Surrey Street Limited Partnership 10,258   10,982   12%  ט"ליש  
 262,175   253,257  

  
  

  .שנים מתאריך הדיווח שבעההלוואות צפויות להיפרע בטווח של בין שנה ל
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  )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 38באור 
  
   עניין וצדדים קשוריםעסקאות עם בעלי   .ב

  
  

  2013, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין  
  

  
  וצדדים

  קשורים  חברות   
  אחרים  כלולות

  ח"אלפי ש

  -    14,630     רווחים מהשקעות והכנסות מימון
  -    288     הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

   14,918    -  
  

  

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין  
  

  
  וצדדים

  קשורים  חברות   
  אחרים  כלולות

  ח"אלפי ש
  -    15,733     רווחים מהשקעות והכנסות מימון

  -    301     הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

   16,034    -  
  
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין  
  

  
  וצדדים

  קשורים  חברות   
  אחרים  כלולות

  ח"ש אלפי

  -    29,012     רווחים מהשקעות והכנסות מימון
  -    272     הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

   29,284    -  
  

חוזי השקעה או מוצרים פיננסיים , חוזי ביטוח, מידי פעם, נושאי משרה בחברה עשויים לרכוש
  . אחרים שהונפקו על ידי הקבוצה וזאת בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  
   ניהולייםהטבות לאנשי מפתח   .ג
  

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

2013  2012  2011  

  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  20,677   8   22,412   8   24,756   8   הטבות לטווח קצר

  תשלומים מבוססי מניות
  2,488   4   1,030   4   890   4   )לעיל 34ראה באור ( 

 25,646   23,442   23,165  
  

    
  ר דירקטוריון החברה"הסכם העסקת יו  )1  

  
 ועדת אישור קבלת לאחר( החברה של הכללית האסיפה אישרה, 2013, בספטמבר 10ביום   

חדש  העסקה הסכם) בהתאמה , 2013 ביולי 30 -ו 18 מימים הדירקטוריון ואישור התגמול
 ,שנים 3למשך  ,2013, באוקטובר 1בתוקף מיום , ובעל השליטה בקבוצה הדירקטוריון ר"ליו

, בהתאם להסכם ההעסקה החדש. לחוק החברות) 1)(א(275וסעיף  16בהתאם להוראות תיקון 
 2013 ,ביולי 15פורסם ביום צמוד למדד ש ,ח"אלף ש 160ר יהיה זכאי לשכר חודשי של "היו

 לשכר ר"היו זכאי היה, עד למועד האמור. 13בתוספת משכורת , ")החודשי השכר": להלן(
 1,383 - כ של סך על תעלה לא לחברה שעלותו) השנתי השכר תמריץ במסגרת לרבות( שנתי
 שנהוג כפי נלווים תנאים בתוספת ,)2007 ינואר בחודש שפורסם למדד צמוד( ח"ש אלפי

 צד שהיה כך בשל בעסקה אישי ענייןהיה ר הדירקטוריון "יול. משרתו בדרגת למנהלים
מר מנחם (ר הדירקטוריון "נפטר יו, 2013בנובמבר  23ביום  .בתקופה הרלבנטית לעסקה
הדירקטוריון  ר"ליו השכר עלות. ובהתאם שולם שכרו עד למועד פטירתו בלבד ,)ל"ז, גורביץ
 -ו 2012, 2013ח לשנים "ש אלפי 1,789 -ח ו"ש אלפי 1,769, ח"ש אלפי 1,912על סך של  עמדה
  .בהתאמה ,2011

  
, דצמברב 31 בשנים שהסתיימו ביוםר היה חל "יצוין כי אם הסכם ההעסקה החדש של היו  

, ח"אלפי ש 495 -קטן בסך של כלאחר מס היה הרווח הכולל של החברה , 2011 - ו 2012, 2013
ברווח למניה לא היה חל . בהתאמה, ח"אלפי ש 500 -ח ובסך של כ"אלפי ש 502 -בסך של כ

  .שינוי
     

  ביטוח מנורה דירקטוריוןר "כיול החברה המכהן גם "העסקת מנכ הסכם  )2
  

 הודעה עם 2003 מאוגוסט החל שנים 15 של לתקופה הינו החברהל "מנכ עם ההעסקה הסכם
 כן אם אלא פעם בכל לשנה ההסכם יחודש, האמור המועד לאחר. חודשים 12 של מוקדמת
בתוספת ריאלית , 2003יוני ל צמוד למדד "של המנכ שכרו. חידושו אי על מהצדדים מי הודיע

 של הקצאה שעיקרה מניות תכנית אושרה ההעסקה להסכם ובנוסף במקביל. לשנה 1%של 
יולי  בחודש)). ב(34ראה באור ( החברה למניות להמרה הניתנים ביטוח מנורה ממניות 4%

אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ושל מנורה ביטוח השתתפות בחבות  2011
וזאת בגובה סכום  2004 -ו 2003ל החברה בגין הדיבידנד שחולק בשנים "המס הנוספת של מנכ

או /החיסכון במס בלבד של מנורה ביטוח ותוך התחייבות כלפי רשות המסים כי החברה ו
  . ל כהוצאה"לנכות את תשלומי הדיבידנד הנ, א דרשו ולא תדרושנה בעתידמנורה ביטוח ל

  
 של בסך קבוע שנתי למענק, השוטף לשכר מעבר, החברהל "מנכ זכאי ההעסקה הסכם פי על

. ולתנאים נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו) 2003צמוד למדד יוני ( ח"ש אלפי 561
 החברהל "מנכ זכאי יהיה) פוטרות בנסיבות שלא( מעביד עובד יחסי סיום של במקרה, בנוסף

 שלו המנהלים ביטוחי בפוליסות לזכותו שנצברו הפיטורין פיצויי מרכיב על 50% של לתוספת
 הבשילה טרם לגביהם שזכאותו מניות בגין שנצבר הדיבידנד לסכום השווה בסכום למענק וכן
הבשילו מלוא , 2013כי בחודש אוגוסט , יצוין. שיחול מס כל בניכוי, התכנית תנאי פי על

  . המניות בהתאם לתכנית כאמור
  

 תשלום להמשךל "המנכ זכאי יהיה פיטורים עקב מעביד עובד יחסי סיום של במקרה ,בנוסף
   .שנתיים של בתקופה תחרות לאי להתחייבותו בתמורה הנלווים והתנאים השכר
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  )המשך( וצדדים קשוריםבעלי עניין עם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  
  )המשך( ניהולייםהטבות לאנשי מפתח   .ג
    

  פנסיה מבטחים מנורה דירקטוריוןר "ויון "נדל מבטחים מנורהל "מנכהעסקת  הסכם  )3    
  

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת (אישרה האסיפה הכללית של החברה  2012 ,בינואר 5ביום 
הסכם ההעסקה של החברה  חידוש, )בהתאמה, 2011 ,בנובמבר 24 - ו 21 בימים, והדירקטוריון

ן "נדל מנורה ל"כמנכ, בחברה השליטה בעל, ל"מנחם גורביץ ז מרשל ו חתנ, עם מר ערן גריפל
, ההעסקה תנאי עיקר. 2011 בנובמבר 15 מיום שנים 3 של לתקופה, )החברה של בתחברה (

הידוע צמוד למדד (ח לחודש "אלפי ש 72 - כשכר חודשי בסך של : אשר אושרו כאמור הינם
הפרשות ; יום 180הודעה מוקדמת של ; 13בתוספת משכורת , )2012לחודש דצמבר 

, רכב -ובכלל זה  שונות הוצאות החזר; קרן השתלמות ואי כושר עבודה כמקובל, סוציאליות
ימים  30(מחלה , )ימים בשנה 24(טלפון נייד ושני קווים נייחים וכן ימי חופשה , ל"הוצאות אש

 5%- בסכום השווה ל, מר גריפל זכאי למענק שנתי, כן כמו). ימים בשנה 14(והבראה , )בשנה
, ן"נדל מנורה ידי על בעתיד שיירכשו חברות או פעילויות עקב רווחים לרבות( מהרווח השנתי

 בלבדו, )LCF(בניכוי הפסד משנה קודמת אחרונה  - ן "לפני מס של מנורה נדל) שיירכשו ככל
 הלוואותללא ( העצמי ההון על לפחות 10% של תשואה המבטא בשיעור הינו האמור שהרווח
 למר השכר עלות"). השנתי המענק: "להלן( חודשיות משכורות 4 של לתקרה עד וזאת, )בעלים
, 2013ח לשנים "ש אלפי 1,291 - ח ו"ש אלפי 1,273, ח"ש אלפי 1,275 של סך על עמדה, גריפל
   .בהתאמה ,2011 - ו 2012

  
  

  ביטוח מבטחים במנורה ונכסים לוגיסטיקה תחום ומנהלל "העסקת סמנכ הסכם  ) 4    
  

, ל"ז גורביץ מנחם מר - בתקופת הדוח  בחברה השליטה בעל של אחיו שהינו, גורביץ גרשון מר
בינואר  1והחל מיום , 1994מאז שנת  ביטוח מבטחים מנורה - הבת החברה ידי על מועסק

אשר , זה ממועד, ההעסקההסכם ל התאםב, בה ונכסים לוגיסטיקהל "כסמנכ משמש 2005
זכאי מר גורביץ , 2005 משנתעל פי הסכם ההעסקה . ל מנורה מבטחים ביטוח"אושר בידי מנכ
להפרשות סוציאליות , משכורות 3ומענק שנתי בגובה של ) משכורות 13(לשכר חודשי 

זכאי להודעה , בנוסף. הבראה וחופשה שנתית, ימי מחלה, ל"אש, החזקת טלפון, רכב, כמקובל
באופן , עודכנו תנאי העסקתו של מר גרשון גורביץ 2010 בשנת. חודשים 3מוקדמת של 

וכן לתנאים נלווים כמקובל לגבי ) צמוד למדד(ח ברוטו "ש 40,000עודכן לסך של  ששכרו
אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה , העדכון האמור. לים במנורה מבטחים ביטוח"סמנכ
 והדירקטוריון הביקורת ועדת אישור לאחר, 2010בינואר  1בתוקף מיום , 2010במאי  16ביום 
"). הקודם העסקה הסכם: "להלן( קצובה בלתי לתקופה וזאת, תאמהבה, 2010, במרס 25 מיום

 קבלת לאחר, האסיפה הכללית של החברה אישרה, 2013 בינואר 31 ביום, לאמור בהמשך
, בדצמבר 26 -ו 23 מימים( החברה דירקטוריוןוכן אישור  והתגמול הביקורת ועדות אישור

מנורה מבטחים  -קטוריון החברה הבת ועדת הביקורת ודיר לאישור במקביל, )בהתאמה, 2012
הסכם ההעסקה עם מר גרשון  שלחידוש , )בהתאמה ,2012, בדצמבר 26 -ו 23מימים (ביטוח 
 גורביץ גרשון מר של העסקתו תנאי. 2013בינואר  1החל מיום , שנים 3לתקופה של , גורביץ
מלבד השינויים , הקודם העסקה הסכם מתנאי שינוי ללא הינם החדש ההעסקה הסכם תחת

 ברוטוח "ש 53,500 של בסך חודשית למשכורתגורביץ זכאי  גרשוןמר : להלןהמפורטים 
). הקודם ההעסקה הסכם לפי 2012 בדצמבר 31 ליום נכון, ח"ש 43,000 - כ של סךבמקום (

חלף ( חודש מדיאשר יעודכן  2012 דצמבר חודש למדד צמודה תהיה החודשית המשכורת
 גורביץ מר זכאי יהיה זו תוספת בגין). הקודם ההעסקה הסכם לפי למדד שנתית הצמדה

 גרשוןמר . הקודם ההעסקה בהסכם שנקבע כפי פיצויים להשלמת וכן סוציאליות להפרשות
משכורות חודשיות כפי ) 3(גורביץ לא יהיה זכאי עוד למענק שנתי מובטח בגובה שלוש 

ברה עבורו על פי הסכם ההעסקה חלף העמדת רכב ח. שנקבע בהסכם ההעסקה הקודם
צמוד (ח לחודש "ש 5,500יהיה מר גורביץ זכאי לקבלת החזר הוצאות רכב בסך של , הקודם

 להסכם ובהתאם שינוי ללא יישארו החדש ההעסקה הסכם תנאי יתר). למדד מדי שנה
 השנים בין, )ללא מס שכר( גורביץ גרשון למר השכר עלות. לעיל כמפורט, הקודם ההעסקה

, ח"ש אלפי 959 -ח ו"ש אלפי 1,059, ח"ש אלפי 1,122 של סך על עמדה, 2013עד  2011
  .בהתאמה
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  
  )המשך( ניהולייםהטבות לאנשי מפתח   .ג
  

  פנסיה במנורה ביטוח ובמבטחים, מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה   )5    
  

 חברה מדיניות תגמול נושאי משרהאישרה האסיפה הכללית של ה, 2013בספטמבר  10ביום 
מדיניות התגמול אינה חלה על נושאי משרה בכירה . לחוק החברות 20בהתאם לתיקון 

באשר הינם מכהנים בחברות בנות שהינן גופים , בקבוצה שאינם נושאי משרה בחברה
ואשר כוללת הוראות , ל מוסדרת בהתאם להוראות הממונהמוסדיים הכפופים לתכנית תגמו

הדומות בעיקרן לעקרונות המרכזיים הנכללים , בדבר תגמול משתנה לנושאי משרה אלו
 תגמול מדיניות אודות לפרטים .מהותי באופןבמדיניות התגמול של החברה ואינן סוטות מהם 

-2013 אסמכתא( 2013 באוגוסט 1 מיום כללית אסיפה זימון דוח ראו ,החברה של משרה נושא
 אסמכתאות( 2013 באוגוסט 28 - ו 2013 באוגוסט 21 מימים משלימים דיווחים וכן )01-106947

  ).בהתאמה, 2013-01-129084 - ו 2013-01-123051
  

  :בקבוצה המוסדיים בגופים תגמול תכנית
ים נושאי משרה בקבוצה שאינם נושאי משרה בחברה המכהנים בגופ, בהמשך לאמור

בפרט  2010אושרה לראשונה בשנת כפופים לתכנית תגמול אשר , המוסדיים שבשליטה
 ידי עלוהמאושרת מידי שנה ") התגמול חוזר: "להלן( לעניין זהבהתאם לחוזר הממונה 

לאחר קבלת ) משותפיםה משרה נושאילעניין ( החברה ודירקטוריון ביטוח מנורה דירקטוריון
 מרס בחודש אושרה, 2013שנת ל( ")המוסמכים האורגנים" :להלן(המלצת ועדות הביקורת 

העקרונית ארבעה רבדים של  ברמהתכנית התגמול כוללת : ואשר עיקריה הינם כלהלן, )2013
תגמול טווח ) 4( -ו; בונוס -תגמול תלוי ביצועים ) 3(; תנאים נלווים) 2(; שכר בסיס) 1: (תגמול
חלה לגבי  הכוללתמדיניות התגמול "). גמול הכוללתמדיניות הת: "להלן) (יחידות תגמול(ארוך 

, נושאי משרה אשר הוגדרו על ידי הדירקטוריונים של החברה ושל הגופים המוסדיים בקבוצה
 במנורהנושא משרה ון "נדל מבטחים מנורהל "מנכנכללו בתכנית  לא, בנוסף. העניין לפי

כי מבלי לגרוע , יצוין. )הלןל 3ראה סעיף ( לבעל השליטה בחברה יםמבטחים ביטוח הקשור
 .מדיניות התגמול שנקבעה בכל גוף מוסדי בקבוצהבקיימת שונות , מהעקרונות דלעיל ולהלן

אשר הראשון הינו קביעת סכום הבונוס , הביצועים כולל שני שלבים תלוימודל הבונוס 
תקציב  והשלב השני הינו חלוקת, ")תקציב הבונוס: "להלן(הכולל אשר יחולק בשנה מסוימת 

 .בכפוף לעמידה ביעדים נושאי המשרהלהבונוס 
 )תקציב הבונוס(קביעת סל הבונוס  - ' שלב א  

, חריגים אירועים בנטרול) כוללרווח ( החברה שלייקבע יעד רווח ממוצע לפני מס , בכל שנה
 בכל כאשר, אחרונות שנים 3 פני על הרווח יעדי של משוקלל ממוצע חישוב ידי על יקבע אשר
מדידת השגת יעד  ").יעד הרווח: "להלן( הרווח יעד חישוב למשקל שונה שיעור יינתן שנה

 למול, על פני שלוש שנים, הקבוצההרווח תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של רווחי 
תנאי הסף לחלוקת בונוס בשנה מסוימת הינו עמידה ביעד הרווח בשיעור של  .יעד הרווח

 למצטייניםלמעט בונוס (מיעד הרווח לא ישולם בונוס  75%כי עד  ,מובהר. לפחות 75%
 75%כאשר מעל , )המוסמכים האורגנים לאישור בכפוף זה לעניין שנקבע מכסימלי בסכום

קבע על ייוקצב לצורך חלוקת בונוס סך השווה לשיעור אשר י, ממנו 150%מיעד הרווח ועד 
. מיעד הרווח 150%ועד לתקרה של , מהרווח לפני מס בפועל, המוסדייםידי כל אחד מהגופים 

") הבונוס תוספת: "להלן( נוסף בונוס תקציב ייגזר, הרווח ביעד עמידה 100% -החל מ, בנוסף
משרה לפי המלצת  לנושאי יחולק אשר, בפועל מס לפני מהרווח כאמור שנקבע בשיעור

  .האורגנים המוסכמים באישור) לפי העניין(ר הדירקטוריון "או יו/ל ו"מנכה
 חלוקת הבונוס לנושאי המשרה -' שלב ב  

יקבע לכל נושא משרה פוטנציאל בונוס , על מנת לחלק את תקציב הבונוס בין נושאי המשרה
, ביעדים ביחס לאותו נושא משרה כמפורט להלן) 100%(עבור עמידה מדויקת ") בונוס מטרה("

והכל כנגזרת של , ")בונוס טווח: "להלן(עדים בי) 150%עד (ובונוס מקסימלי לעמידה עודפת 
האגף או , החברה -ידה שונות דנושאי המשרה ימדדו על ביצועים ברמות מ. מספר משכורות

 בין אבחנה תוך, שנקבעו למשקלות בהתאם, היחידה וביצועים אישיים על פי הערכת מנהל
הרכיבים , קבעו רמות המדידהנלכל נושא משרה . מטה יחידת מנהל לבין עסקי מנהל

תן ירכיבים לנושא משרה ולא נ 5 -קבעו יותר מנכי לא , יצוין. הרלוונטיים והמשקל לכל רכיב
כאשר לכל רכיב ייקבע סולם , הבונוס יחושב עבור כל רכיב בנפרד. לרכיב 10% -משקל נמוך מ

ים יהווה את הבונוס סך הבונוסים שיחושבו בגין כל אחד מהרכיב. ציונים לפיו יחושב הבונוס
. סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מן השכר ולא יבוצעו הפרשות סוציאליות בגינם. הכולל

, הדירקטוריון של כל גוף מוסדי יהיה אמון על תהליכי הפיקוח והבקרה של מדיניות התגמול
ל "כאשר הבונוס יחושב בהתאם לעקרונות אשר אושרו כאמור ויובא לאישור המנכ

 םרשאי יהיו) הענייןלפי ( הדירקטוריוןר "יואו /ול "מנכ, מהאמור לגרוע מבלי. יוניםוהדירקטור
   שימור נושא; כגון(או משיקולים ארוכי טווח /להמליץ על מענק בגין פעילות מיוחדת וחריגה ו

  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

  
 

 204

  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  
  )המשך( ניהולייםהטבות לאנשי מפתח   .ג
  

  )המשך( במנורה ביטוח ובמבטחים פנסיה, מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה   )5  
  

 לא לגביהם אשר, ")מיוחד מענק"להלן (או בגין פעילות שאינה פעילות שוטפת /ו) משרה
 האורגנים לאישור כפוף מיוחד מענק מתן. הביצועים תלוי הבונוס תכנית הוראות יחולו

 משכורות במספר מוגבלים אינם הבונוס תוספתאו /ו מיוחד מענק כי, מובהר. המוסמכים
  . מנהל לכל שנקבע מכסימלי

  
  )אופציות פאנטום(יחידות התגמול  - תגמול ארוך טווח   

 
נהלה במנורה החברי המ חלקל, 2010וקצו בחודש דצמבר ה, במסגרת תוכנית התגמול הכוללת

ל מנורה מבטחים "ולמנכ) אשר חלקם מכהנים גם כנושאי משרה בחברה(מבטחים ביטוח 
דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח יהיה . יחידות תגמול בתנאים המפורטים להלן, פנסיה

ועל כל , מופקד על ניהול תכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תכנית התגמול הכוללת
הענקת יחידות תגמול , לרבות קביעת זהות הניצעים, רשות לשם כךהפעולות שתהיינה נד

נוספות לניצעים נוספים בהתאם להוראות תכנית יחידות התגמול או בשונה מהוראותיה לגבי 
, וכן ניהול, וכן על כל עניין אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות לניצעים, ניצעים ספציפיים

יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב . להבהרה ויישום תכנית הענקת יחידות התגמו
ואינן מהוות , בלבד, המגיע לניצע במועד מימוש יחידות התגמול) ברוטו(התגמול הכספי 

או איזה /או זכות כלשהי לרכוש ניירות ערך כלשהם של מי מחברות הקבוצה ו/אופציות ו
  . מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה

יחושב על פי ההפרש בין , ניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמולהסכום אשר ישולם ל
כשהוא מוכפל , מחיר המימוש של כל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול

מחיר הבסיס של כל יחידת "). סכום התגמול: "להלן(במספר יחידות התגמול הממומשות 
יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את  90תגמול יהיה ממוצע מחיר מנית החברה בבורסה 

ביום , מחיר המימוש יהא מחיר הנעילה של מנית החברה בבורסה. לכל ניצע ההקצאה
). אזי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש, ואם יום המימוש אינו יום מסחר(המימוש 

ל מס מכל מין וכ, "ברוטו"הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש יחידות התגמול הינו סכום 
או שהחברה תהיה חייבת לנכות /ו, וסוג שהוא אשר יחול על התשלום בגין יחידות התגמול

על פני ארבע שנים , מנות שלושיחידות התגמול יבשילו ב. יחול על הניצע, על פי כל דין
כאשר המנה הראשונה בשיעור של , דירקטוריון את הענקת יחידות התגמולהממועד אישור 

כל . הנותרים בחלוף ארבע שנים 25% - בחלוף שלוש שנים ו 25%, בחלוף שנתייםתובשל  50%
כאשר לאחר חלוף המועד האחרון , מנה תהא ניתנת למימוש בתוך שנה ממועד הבשלתה

לא יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול , למימוש יחידות התגמול ביחס לכל מנה
  .או לזכות כלשהי מכוחן, מכוח אותה מנה

, פרישה, פיטורין, כנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרותבת
וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת , מוות/סיום יחסי עובד מעביד מחמת נכות

חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר , מניות הטבה
   .לפי העניין, מנגנוני התאמה, קול דעתואם יקבע לפי יש, הדירקטוריון יקבע

  
 בגופים תגמול מדיניות שעניינה חדשה חוזר טיוטת המפקח םפרס 2013 דצמבר בחודש  )6

  .הפיקוח מול בדיונים המצויה מוסדיים
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  עניין אחרים הטבות לצדדים קשורים ולבעלי  .ד
  

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2013  2012  2011  

  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  דמי ניהול לשאינם
  מועסקים בחברה 
  1,986   8   2,100   8   2,363   8   או מטעמה 

  
כללים בדבר (הגמול הניתן לדירקטורים בחברה מהווה את הגמול המירבי בהתאם לתקנות החברות 

  .ובהתאם לדרגתה של החברה 2000 -ס "התש, )גמול והוצאות לדירקטור חיצוני
יצויין כי . ר זמני של החברה"מונה מר גדליה דורון כיו, 2013, בנובמבר 25בישיבת הדירקטוריון מיום 

ח וכן גמול "אלפי ש 125ר הדירקטוריון הזמני הינו בסך "רים השנתי המשולם ליוגמול הדירקטו
ואינו זכאי לגמול עבור השתתפות  2010הסכומים צמודים למדד ינואר (ח "אלפי ש 11חודשי בסך 

  .החברהירקטוריון ר זמני של ד"תנאי שכרו של מר דורון לא השתנו בעקבות מינויו כיו. בישיבות
  
   עניין ומבעלי קשורים מצדדים והוצאות הכנסות  .ה

    
  תנאי העסקאות עם צדדים קשורים  

  
חלק מפעילותה הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך 

 עבור ביטוח במנורה שונות ביטוח עסקאות נערכו, 2013 שנת במהלך. העסקים הרגיל ובמחירי שוק
 הרגיל העסקים במהלך נעשו ל"הנ העסקאות כל. וקרוביו בעל השליטהמשרה ובכלל זה עבור  נושאי
 לקריטריונים בהתאם" זניחות עסקאות" בגדר גם והינן הקבוצה עובדי לגבי המקובליםשוק  ובתנאי
- ט"התשנ, החברות לחוק) א1(117 סעיפים להוראות בהתאםכי , יצוין. זה לעניין הדירקטוריון שקבע
, ביטוח מנורה שלועדת הביקורת , 2013 בדצמבר 16 ביוםאישרה , החברה לתקנון ובהתאם 1999
עסקאות במהלך  בהיותןל "כנ עסקאות כי, החברה של הביקורת ועדת 2013 בדצמבר 9 וביום

הינן בגדר סוג ) ביטוח מנורהתנאים הניתנים באופן כללי לעובדי " (ישירים"העסקים הרגיל ובתנאי 
צורך  ללא, עסקאות בעלי עניין ישל עסקאות שאינן חריגות ואשר הטיפול בהן יעשה בהתאם לנהל

אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה , יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות. פרטניבאישור 
 31שהסתיימו בימים לשנים . לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם. במזומן
החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים לקבל  2011-ו 2012, 2013, בדצמבר

  . מצדדים קשורים
 

   זניחות עסקאות
  

חלה "). תקנות הדיווח: "להלן( 1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך התאם 
ם עסקאות עם בעל שליטה או בקשר לעסקאות עם אדם על חברות ציבוריות בקשר ע חובת דיווח

גם לעניין עסקאות שאינן , ")עסקאות בעל שליטה: "להלן(אחר שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי 
זאת למעט עסקאות שנקבע בדוחות , 1999-ט"התשנ, עסקאות חריגות כהגדרתן בחוק החברות

ן חובת הגילוי בדוחות כספיים של חברות הביטוח כי לעניי, יצוין. הכספיים האחרונים כי הינן זניחות
אשר לגביהן לא , 1998-ח"התשנ, )פרטי דין וחשבון(בקבוצה חלות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

  .רלבנטי מבחן הזניחות המפורט להלן
את  לעדכן, בהתאמה, דירקטוריון החברהו הביקורת ועדת החליטו, 2014מרס ב 25 -ו 23בימים 

אשר יהיה משותף הן לעניין , מבחנים להגדרת רף הזניחות לעניין עסקאות בעל שליטההכללים וה
והן לעניין  הרלבנטיות הדין להוראות בהתאם חובת הדיווח לעניין הן, זניחות שאינן עסקאות אישור

: להלן(עסקה של החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה  - כלהלן ,חובת הגילוי בדוחות הכספיים
 עם בעל השליטה או עסקה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי ")חזקתמוחברה "
  :אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים, תחשב כעסקה זניחה, ")עסקה: "להלן(
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  )המשך( עניין ומבעלי קשורים מצדדים והוצאות הכנסות  .ה
  

  )המשך( זניחות עסקאות

, כמשמעות המונח בחוק החברות, העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל ואיננה עסקה חריגה .1
  .1999-ט"התשנ

שיחושב על , כמפורט לצידוהינה בשיעור , כמפורט להלן, השפעת העסקה על היחס הרלבנטי .2
עת בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה שפורסמו טרום העסקה ובלבד שהשפ

  :ח"שמיליוני  5על סך של  והעסקה או שוויה לא יעל

 חלקי סך הנכסים) נכסים נרכשים או נמכרים(היקף הנכסים נשוא העסקה  -יחס נכסים   .א
  ;פרומיל 1 -

ההתחייבויות נשוא האירוע חלקי סך ההתחייבויות לרבות  - יחס התחייבויות   .ב
  ;פרומיל 1 -  התחייבויות ביטוחיות

  ;פרומיל 1 – הגידול או הקיטון בהון העצמי חלקי ההון העצמי - יחס הון עצמי   .ג
הפרמיות נשוא האירוע חלקי סך הפרמיות השנתיות במגזר הפעילות  -יחס פרמיות   .ד

שירותים פיננסיים , ביטוח כללי, בריאות ,ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח(הרלוונטי 
ורסמו לגביהם דוחות הרבעונים האחרונים שפ 12כשהן מחושבות על בסיס , )'וכדו

  ;1% - כספיים סקורים או מבוקרים
היקף ההכנסות נשוא האירוע חלקי סך ההכנסות  - יחס הכנסות משירותים שונים   .ה

הרבעונים  12מחושבות על בסיס , השנתיות הממוצעות בשלוש השנים האחרונות
  ;פרומיל 1 - האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים

היקף ההוצאות נשוא האירוע חלקי הוצאות הנהלה  - הוצאות בגין שירותים שונים  יחס  .ו
השנתיות כשהן ) לפני יחוס להוצאות רכישה ולהוצאות עקיפות ליישוב תביעות(וכלליות 

הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים  12מחושבות על בסיס 
  ;פרומיל 1 -  או מבוקרים

הרווחים או ההפסדים המשויכים לאירוע חלקי הרווח או ההפסד השנתי  -יחס רווחים   .ז
מחושב , הממוצע בשלוש השנים האחרונות) לרבות שינויים בקרנות הון(הכולל לתקופה 

 הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים 12על בסיס 
- 1%.  

אילו מהמדדים לעיל הינם , שזניחותו נבחנתך עבור כל אירוע ימבלי לפגוע בצורך להער .3
  : ייחשבו המדדים הבאים כרלבנטיים לעסקאות המפורטות להלן, רלבנטיים

  ;יחס נכסים -רכישת נכס   .א
  ;יחס נכסים, יחס רווחים - מכירת נכס   .ב
  ;יחס פרמיות -רכישה או מכירה של ביטוח או ביטוח משנה   .ג
בהתאם (יחס רווחים , הוצאות יחס, יחס הכנסות -עסקה למתן או קבלת שירותים   .ד

 .לפי העניין, )לרווח הצפוי מהעסקה
ל "הנ המידה אמות כל, בחברה הרלבנטי המשרה נושא דעת שיקול לפי, בהם במקרים  .ה

 העסקה תיבחן, של עסקה כאמור זניחותהאינן רלבנטיות או ברות יישום לבחינת 
 על יעלה לא שהיחס ובלבד החברה ידי על שתיקבע רלבנטית מידה לאמת בהתאם
 .1% של שיעור

 השיקולים בחינת .העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית ביחס לפעילותה של הקבוצה .4
זניחה אף על פי  שאינה ככזו תסווגעשויה להוביל לכך שעסקה  כאמור עסקה של האיכותיים

 הוכדוגמ(למשל  זניחה כעסקה נמצאה היא, לעיל 2שעל פי בחינה כמותית כנזכר בפסקה 
או אם העסקה , או חשיפות משמעותיות/סיכויים ו, אם כרוכים בעסקה סיכונים) לבדב

  .נתפסת כאירוע משמעותי על ידי הנהלת החברה

לצרכי . הבודדת המסויימתשל עסקה על בסיס העסקה  זניחותהתיבחן , מיידי דיווח לצרכי .5
תוך , יס שנתישל עסקה על בס זניחותהתיבחן , דיווח במסגרת דוחות כספיים ותשקיפים

   .צירוף כלל עסקאות מאותו סוג עם הצד הרלבנטי או עם תאגידים בשליטתו

אשר מתקיימת ביניהן תלות כך שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות יבחנו , עסקאות נפרדות .6
 .כעסקה אחת

, מעת לעת, ביקורת ודירקטוריון החברה יבחנו את הצורך בעדכון מבחני הזניחות כאמור ועדת .7
 שינויים ובשל המוחזקות החברותאו /בשים לב לעסקאות מסוג זה בהן מתקשרת החברה ו

  .רלבנטיות דין בהוראות
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  משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח  .ו    
  

לאחר אישור ועדת הביקורת (אישרה האסיפה הכללית של החברה  2011באוקטובר  10 ביום
חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי ) בהתאמה, 2011 באוגוסט 28 וביום 25 ביום והדירקטוריון

 2011באוגוסט  1לתקופה שבין , לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו, המשרה בחברה ובחברות הבנות
 פוליסת: "להלן( דולר מיליוני 15 של אחריות בגבול") הבסיסשנת : "להלן( 2012ביולי  31ועד ליום 
מנורה  חטיבת – בקבוצה החטיבות לכלל שונהרא מטריה בפוליסת משותף כיסוי בתוספת") הבסיס

 מ"בע פיננסים מבטחים מנורה חטיבת, מ"בע ביטוח מבטחים מנורה חטיבת, מ"מבטחים החזקות בע
 המטריה פוליסת: "להלן( דולר מיליוני 30 של אחריות בגבול - מ"בע פנסיה מבטחים מנורה וחטיבת
בגבול אחריות  לכלל החטיבות בקבוצה, נוספתובתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה ") הראשונה

אושרה עסקת מסגרת לפיה ניתן , בנוסף"). השנייה המטרייהפוליסת : "להלן(מיליוני דולר  30של 
אישור מראש להתקשרות החברה לשם חידוש הפוליסות האמורות לעיל עבור החברה וחברות 

כפי שיכהנו , רה והדירקטוריםאשר יחולו לגבי נושאי המש, הבנות שלה לאחר תום שנת הבסיס
לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או , בחברה ובחברות השונות מעת לעת

ממועד תחילת שנת הבסיס  ,שנים 3במשך תקופה של , חידוש הפוליסות יעשה מדי שנה. קרוביהם
פוליסת המטריה ובכפוף לכך כי הפרמיה השנתית הכוללת בכל שנה בה תחודשנה פוליסת הבסיס ו

לכל שנה  20%בתוספת שנתית של עד , הראשונה והשנייה תהיה הפרמיה המצרפית של שנת הבסיס
מהפרמיה הכוללת בשנת הבסיס וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו עבור כל שנה בה 

על לב"). המסגרתעסקת : "להלן(תחודשנה פוליסות הביטוח כי הן תואמות את התנאים לעיל 
קרוביו לשנת הבסיס  ועבור ועניין אישי בחידוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה עבורהיה השליטה 

לבעל . זכאי לכיסוי הביטוחי ולכן היהר דירקטוריון החברה "יויהן כשכן כ ,וכן בעסקת המסגרת
, ורביץג וגרשון גריפל ערןה "ה, עניין אישי גם בשל עניינם האישי של קרוביוהיה השליטה בחברה 

  . הביטוחי לכיסוי זכאים יהיו, בנות וחברות בחברה משרה שכנושאי
  

 30 ביום, החברה דירקטוריון אישר, 2012ביולי  26 מיום החברה של הביקורת ועדת להחלטת בהמשך  
עד  2012, באוגוסט 1( 2012-2013 לשנת משרה ונושאי דירקטורים ביטוח פוליסת חידוש, 2012ביולי 

 מנורה חטיבת: "להלן( עצמן בפני חטיבות שאינן שלה בנות ובחברות בחברה) 2013, ביולי 31
. המפורטת לעיל המסגרת לעסקת בהתאם, וקרוביו השליטה בעל עבור לרבות ,")החזקות מבטחים
 בחטיבות, וקרוביו השליטה בעל עבור כאמור חידוש והדירקטוריון הביקורת ועדת אישרו, בנוסף

 לבעל הביטוח תנאי. החזקות מנורה חטיבת לגבי כמפורט אחריות בגבולות, בקבוצה הנוספות
 הביקורת ועדת. בקבוצה המשרה נושאי יתר של הביטוח לתנאי זהים הינם וקרוביו השליטה

כפי , המסגרת עסקתשל  החידוש בתנאי נעשה כאמור הפוליסות חידוש כי קבעו והדירקטוריון
  . 2011 באוקטובר 10 מיום החברה של הכללית האסיפה בהחלטת שנקבעו

  
חודשו פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה , 2013בחודש אוגוסט 

גבול אחריות כולל של ל, הכיסוי היקף הרחבת תוך, 2014, ביולי 31 ליום עדבקבוצה  הבנות והחברות
 לכל, רכב מרובד כיסוי בסיסיגבול האחריות של הפוליסות מו. דולר למקרה ולתקופה נימיליו 100
ומרובדי כיסוי נוספים במסגרת , דולר נימיליו 15בגבול אחריות של , הקבוצה מחטיבות אחת

 הפוליסות. דולר נימיליו 85בגבול אחריות כולל של , בקבוצה חטיבותלכלל ה, "מטריה"פוליסות 
אוקטובר  מחודש, החברה של הכללית האסיפה שאישרה, המסגרת עסקת לתנאי בהתאם, חודשו

, 2013 יולי בחודש. המשרה נושאי לשאר הזהים בתנאים, ובכלל זה לבעל השליטה וקרוביו, 2011
 הפוליסות בחידוש מתקיימים המסגרת עסקת תנאי כי, החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו
  .עומדים בתנאי עסקת המסגרת הפרמיות סכומי כי העובדה לאור, היתר בין, וזאת, נוספת לשנה

 
  ודירקטורים משרה נושאי לשיפוי התחייבות  .ז

  
 קבלת לאחר, החברה של הכללית האסיפה אישרה 2007 בינואר 22 וביום 2005 בנובמבר 24 ביום
ימים מ( הדירקטוריון ואישור) 2006, בנובמבר 29 -ו 2005, באוגוסט 30מימים ( הביקורת ועדת אישור

, האורגנים המוסמכים בחברות הבנות ואישורי, )בהתאמה ,2006, בנובמבר 29 - ו 2005, באוגוסט 30
בעל  ובכללם בחברה משרה ונושאי לדירקטורים לשיפוי והתחייבות פטור כתב מתן, העניין לפי

 מבטחים ובמנורה ביטוח מבטחים במנורה כאמור ושיפוי פטור כתב מתן וכן וקרוביוהשליטה 
 החברה שהעניקה הפטור כתב. משרה כנושאי מכהנים הם בהם, החברה של בנות חברות, פיננסים

 של לסך מוגבלת לשיפוי ההתחייבות ואילו החברות בחוק זה לעניין שנקבעו למגבלות בהתאם הינו
 לא, מקרה ובכל בודד באירוע השיפוי מקבלי לכלל דולר מיליוני 30 -ול משרה לנושא דולר מיליוני 25

: להלן( השיפוי מתן ערב שלה הכספי הדוח לפי החברה של העצמי מההון 25% על השיפוי יעלה
 .")השיפוי סכומי מגבלות"

 ביוםלאחר קבלת אישור ועדת הביקורת (אישרה האסיפה הכללית של החברה  2012בינואר  5ביום 
 לאחר וכן, 2011בדצמבר  29 וביום 2011 בנובמבר 24 בימים הדירקטוריוןואישור  2011בנובמבר  21

  את תקנון  לתקן) העניין לפי, ושל מנורה פנסיה ביטוח מנורהקבלת אישור האורגנים המוסמכים של 
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  

  )המשך( ודירקטורים משרה נושאי לשיפוי התחייבות  .ז
  

או ההוצאות בגינן תהיה החברה /לעניין הרחבת החבויות ו, החברה בעניינים שונים ובכלל זה
או ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בנוגע להליכים מנהליים שונים /רשאית להעניק שיפוי ו

וחוק  2011-א"התשע, )תיקוני חקיקה(בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך 
  - אישרה ובהתאם, 2011- א"התשע, )תיקוני חקיקה(אכיפה בשוק ההון הגברת ה

: להלן בסעיף זה(בתקופת הדוח בעל השליטה בחברה לכתב התחייבות לשיפוי חדש  הענקת) 1(
בכל . סכומי השיפוי כמפורט לעיל הינו בהתאם למגבלות כתב השיפוי החדש"). החדש השיפויכתב "

לאחר הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי ) נטו(סכום השיפוי , מקרה
או בשל סכום השיפוי , רכשה אם, דעתה שיקול לפי, פוליסות ביטוח נושאי משרה שרכשה החברה

, לא יעלה, גורביץ למר וענקוששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שה
השיפוי  כתב. ערב מתן השיפוי, מההון העצמי של החברה לפי הדוח הכספי שלה 25%על , בכל מקרה

והכל  ,לבעל השליטה וקרוביוהחדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק 
  .בהתאם למותר על פי דין

קרוביו של בעל , ן גורביץה ערן גריפל וגרשו"לה, ביטוח מנורה ידי על, חדש שיפויהענקת כתב ) 2( 
כתב השיפוי . בהתאמה, ביטוח מבטחיםל במנורה "השליטה בחברה בגין כהונתם כדירקטור וסמנכ

השיפוי החדש  כתב .בשינויים המחוייבים, הינו בהתאם למגבלות סכומי השיפוי כמפורט לעיל החדש
 וגרשון גריפל ערןה "לה) ככל שהוענק(נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק 

 יעלהלשיפוי לא  ביטוח מנורהסך התחייבויות  ,והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם ,גורביץ
  . בסכום על האמור בכתב השיפוי החדש

ל מנורה "בגין כהונתו כמנכ, השליטה בעל של קרובו, גריפל ערן למרחדש  שיפוי כתב הענקת )3(
פי כתב  על. חברה בת בבעלות מלאה של החברה, ")ן"נדלמנורה : "להלן(מ "ן בע"מבטחים נדל

יחד עם כל סכום , השיפוי החדש סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי מר גריפל בגין אירוע אחד
לא , בגין אותו אירוע, שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי

שיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה לכלל מקבלי סכום ה, כמו כן. דולר מיליון 3יעלה על 
או לכלל /ששולמו למר גריפל ו' או סכומי שיפוי מצד ג/השיפוי לאחר הפחתת תגמולי ביטוח ו

, לא יעלה בכל מקרה, או לכלל מקבלי השיפוי/או עשויים היו להשתלם למר גריפל ו/מקבלי השיפוי ו
ח הכספי "מההון העצמי של החברה לפי הדו 25%על , או במצטבר לאירועים שונים/לאירוע בודד ו

השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר  כתב. שלה ערב מתן השיפוי
 החברהוהכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות  גריפללמר ) ככל שהוענק(הוענק 

  . לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדש
בגין כהונתו כדירקטור במנורה , קרובו של בעל השליטה, למר ערן גריפלחדש הענקת כתב שיפוי ) 4(

על פי כתב השיפוי החדש סכום . חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מ"מבטחים פיננסים בע
יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו , השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע אחד

לא , בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה, מבטחים- חוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורהת
יחד עם , סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי מר גריפל בגין אירוע אחד. דולר מיליון 30יעלה על 

בגין אותו , כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי
סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה לכלל , כמו כן. דולר מיליון 3לא יעלה על , רועאי

או /ששולמו למר גריפל ו' או סכומי שיפוי מצד ג/מקבלי השיפוי לאחר הפחתת תגמולי ביטוח ו
לא יעלה בכל , או לכלל מקבלי השיפוי/או עשויים היו להשתלם למר גריפל ו/לכלל מקבלי השיפוי ו

ח "מההון העצמי של החברה לפי הדו 25%על , או במצטבר לאירועים שונים/לאירוע בודד ו, קרהמ
השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם  כתב. הכספי שלה ערב מתן השיפוי

למר גריפל והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות החברה ) ככל שהוענק(אשר הוענק 
  . וי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדשלשיפ

 בעל של קרובו, גריפל ערן מרבין ל פנסיה מבטחים מנורה שנחתם ביןחדש  שיפויהסכם  )5(
היקף , פי כתב השיפוי החדש על. פנסיה מבטחים מנורה דירקטוריוןר "כיו כהונתו בגין, השליטה

ובכל , מיליון דולר 20פנסיה לא יעלה על מבטחים השיפוי אשר יינתן לכל נושאי המשרה במנורה 
 השיפוי כתב. פנסיה ערב מתן השיפוימבטחים מההון העצמי של מנורה  25%מקרה לא יעלה על 

 למר פנסיהמבטחים  מנורה ידי על שניתנה, אחרת או קודמת, לשיפוי התחייבות כל מבטל החדש
  . גריפל

  
 השיפוי כתבי של טיבם בשלמפורטות לעיל ה תיובהתקשרו אישי ענייןהדוח בתקופת  השליטה לבעל

  . לפי העניין, וגרשון גורביץ גורביץ ניבה, ה ערן גריפל"ה - אשר הוענקו לו ולקרוביו 
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    והתקשרויותהתחייבויות תלויות   -: 39באור 
  
  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    .א

  
בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד משמעותי בשנים האחרונות ניכר גידול 

כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות , זאת. ובכמות התובענות שהוכרו כיצוגיות הקבוצה
אשר נובע בעיקרו , כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של הקבוצהלרבות , כייצוגיות בכלל

מגמה זו מגדילה באופן "). חוק תובענות ייצוגיות(" 2006-ו"תשס, מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות
   .מהותי את פוטנציאל החשיפה של הקבוצה להפסדים במקרה של אישור תביעה ייצוגית כנגדה

  
ניתן להגיש בתביעה מהסוג כמפורט בחוק האמור או בעניין שנקבע בקשה לאישור תובענה כייצוגית 

, 2006כי החל משנת , יצוין. בהוראת חוק מפורשת אחרת כי ניתן להגיש בגינה תובענה ייצוגית
הינה הגדרה , ההגדרה של תביעה שבגינה ניתן להגיש בקשה לאישורה כייצוגית כלפי חברות הקבוצה

על מנת . בין אם הצדדים התקשרו בעסקה ובין אם לאו, רה ללקוחרחבה הכוללת כל עניין שבין חב
קיומה של עילת ) 1: (בין היתר, שבקשה לאישור תובענה ייצוגית תאושר על התובע הייצוגי להוכיח

כי העילה מבוססת דיה כדי כך שמתקיים סיכוי לכאורה לזכיית התובע בתביעתו ) 2(תביעה אישית 
אלה מהותית של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה כי עילת התביעה מעוררת ש) 3(

התובענה ) 4(המיוצגת וקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה 
התאמת התובע ובא כוחו לייצג את ) 5(הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת לבירור המחלוקת 

  .הקבוצה המיוצגת
  

גיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות בקשות לאישור תובענות כייצו
, ראשית: י בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקרייםנההליך הדיו. ייצוגיות

). בהתאמה ,"שלב האישור" -ו" בקשת האישור("שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית 
על החלטה בשלב . תם שלב הדיון ברמה הייצוגית -ט במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלו

במידה ובקשת האישור , בשלב השני. האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור
על פסק דין בשלב  ").שלב התובענה כייצוגית("תתברר התובענה הייצוגית לגופה , מתקבלת

  .התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור
  

הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי גם , בין היתר, במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות קיימים
וכן הסדרים לעניין הסתלקות התובע , הן בשלב האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, פשרה

   .מבקשת האישור או מהתובענה הייצוגית
  

 חוות על היתר בין המתבססת, נהלההה להערכת, בהם יצוגית אשרכי ותלאישור תובענ בקשותב
כי טענות ההגנה של החברה ) "more likely than not"( לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטיות דעת

ידחה בית , במקרה של תובענה ייצוגית, לגופו או(או חברות מאוחדות תתקבלנה וההליך ידחה /ו
יותר סביר , בהליכים אשר בהם. יםלא נכללה הפרשה בדוחות הכספי, )המשפט את אישורה כייצוגית

כולן או חלקן , או חברות מאוחדות/כי טענות ההגנה של החברה ו )"more likely than not"(מאשר לא 
או החברות /נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי החברה ו, ידחו

לא נכללה , אשר מצויים בשלב ראשוני ולא ניתן להעריך את סיכויי ההליך בהליכים. המאוחדות
, בו במקרה. )להלן 1-5ק "ס 2וסעיף א 12-24, 6-10, 2-4ק "ס 1א ףראה סעי( הפרשה בדוחות הכספיים

 הנכונות בגובה הפרשה נכללה, לפשרה נכונות מאוחדות לחברותאו /ו לחברה יש מההליכים במי
או /ו החברה של ההגנה טענות כי) "more likely than not"( לא מאשר סביר ותרי אם אף וזאת, לפשרה
  .ההליך סיכויי את להעריך ניתן לא שבו ראשוני בשלב מצוי שההליך או תתקבלנה מאוחדות חברות

  
אשר אושרו , להלן 11 -ו 5, 1ק "ס 1ף איבסע המתוארות יצוגיתכי ותלאישור תובענ בקשותב

לכיסוי החשיפה המוערכת  ותבדוחות הכספיים הפרש נכללו ,בית המשפט המחוזיכייצוגיות על ידי 
המתבססת בין היתר על חוות , אלא אם להערכת ההנהלה, או החברות המאוחדות/ו ברהעל ידי הח

כי טענות ההגנה של החברה ") more likely than not(" לא מאשר סביריותר , דעת משפטיות שקיבלה
, אף אם תנוהל כתובענה ייצוגית, בתביעה לגופה תתקבלנה והתובענהאו חברות מאוחדות /ו

  .תידחה
  

בעניינים שונים הקשורים  הקבוצההוגשו כנגד  ,חלק ניכר של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות
  .ת ביטוחיותורזרב הקבוצהלגביהם הועמדו על ידי , הקבוצהלחוזי ביטוח במהלך העסקים הרגיל של 

  
תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית תיחשב כמהותית אם הסכום הנתבע , לעניין באור זהכי , יצוין
  .ח"מיליוני ש 15עולה על סך של , בה
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  :מהותיות תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותלהלן פירוט הבקשות בגין   .1א      

  
כנגד מנורה ביטוח , )מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה  2005, בנובמבר 21ביום   .1  

עניינה של התובענה הוא ). "בקשת האישור"(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית 
בפרשנות נספח לפוליסות ביטוח חיים המתייחס לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית 

הטענה המרכזית בתובענה הינה כי מנורה ביטוח מסייגת את ). "נספח נכות תאונתית"(
, חבותה בכל הקשור לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית הכלול בנספח נכות תאונתית

ולפיכך מפרה מנורה , חישוב תגמולי הביטוח שלא בהתאם להוראות הנספחוזאת דרך 
חובת הגילוי הקבועה בחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו הסכם הביטוח ואת ביטוח את 

  .גם בבחינת הטעיה, לפי הטענה, פעולה שהינה, מכוחו
  

ידי התובע הינו תשלום הפער בין סכום הפיצוי המגיע לו לטענתו -הסעד המבוקש על  
לפי פרשנותו את הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם לו בפועל לפי פרשנות מנורה 

סכום התביעה האישית של . חברי הקבוצה המיוצגתוזאת לגבי כלל המבוטחים , ביטוח
שלגבי כלל חברי הקבוצה אין בידי התובע בעוד , ח"ש 17,599התובע הועמד על סך של 

התלונה בעניין העולה בתובענה . נתונים המאפשרים עריכת אומדן של הנזק הכולל
, במאי 17מיום  ובהחלטת סגנית המפקח, קח נמצאה מוצדקתשהגיש המבקש למפ

את תגמולי , כי על מנורה ביטוח לחשב ממועד ההכרעה ואילך, נקבע) "ההכרעה"( 2006
פי הפוליסה בדרך שנקבעה בהכרעה ולא בדרך בה נהגה מנורה ביטוח -עלהביטוח 

הגישה מנורה שיושמה על ידי מנורה ביטוח על הכרעה זו . לחשב את תגמולי הביטוח
הוחלט על מחיקת , 2012, באוקטובר 22ביום . 2006, באוקטובר 30ביטוח ערעור ביום 

  . ללא צו להוצאות, בהסכמהעל הכרעת המפקח הערעור 
  

ניתנה החלטה המאשרת את בקשת האישור בהתאם לעילות  2009, בינואר 11ביום   
, ל"במסגרת בקשת רשות הערעור הנ, 2012, ביולי 5ביום . ולסעדים כמפורט בהחלטה

קבע בית המשפט העליון כי התובענה תאושר כייצוגית בכל עילות התביעה שנקבע 
כאשר הסעד היחיד שידון בשלב " הההטעי"למעט עילת , בהחלטת בית המשפט המחוזי

בירור התובענה הייצוגית הינו השלמת תגמולי הביטוח ששולמו לסכום שטוען לו 
ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי המחייב את , 2014 ,בפברואר 27ביום . התובע

הנתבעות לשלם הפרשי תגמולי ביטוח בהתאם למכפלת סכום הביטוח המלא הנקוב 
עור הנכות החלקית והצמיתה שנקבעה לכל מבוטח שאירע לו מקרה בפוליסה בשי
כי הקבוצה המיוצגת בתובענה הינה כל , בין היתר, בפסק הדין נקבע. ביטוח כאמור

אשר במועד הגשת הבקשה , המבוטחים בפוליסה נכות תאונתית שנרכשה מהנתבעות
עט מבוטחים אך למ, לאישור טרם חלפו שלוש שנים ממועד קרות להם מקרה הביטוח

או כתב ויתור המתייחס במפורש לתובענה זו או /כאמור אשר חתמו על הסכם פשרה ו
נקבע כי בנסיבות התובענה אין , כמו כן. פסק דין םהליך משפטי וניתן בעניינ ניהלו

אשר שכר טרחתו ישולם (מונה בעל תפקיד , בנוסף. להטיל ריבית מיוחדת על הנתבעות
בדיקת הזכאות של חברי הקבוצה ואופן תשלום הפרשי לצורך , )על ידי הנתבעות

לבאי  ר טרחהונקבע גמול לתובעים היצוגיים ושכ, תגמולי הביטוח על פי פסק הדין
  .בכך באה התובענה לידי סיום. כוחם

  
גם -כמו, כנגד מנורה ביטוח) א"ת(לבית המשפט המחוזי הוגשה  2008, בינואר 3ביום   .2  

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , )"הנתבעות"(כנגד חברות ביטוח נוספות 
עניינה של התובענה הוא בדרישה להחזר סכומים שנטען כי נגבו ביתר ). "הבקשה"(

הגביה , פי הטענה-על". תת שנתיות"ושלא כדין בגין מרכיב תשלום בפוליסות המכונה 
- יב התתהן בשל גביית מרכ, ביתר נובעת הן מגביה בשיעור העולה על השיעור המותר

כגון (חלקים או תשלומים בפוליסה שהתשלום אינו אמור לחול עליהם  בגיןשנתיות 
וכן בשל גביית ") גורם פוליסה"בגין חלק החיסכון בפוליסה או בגין תשלום המכונה 
. והכל בניגוד להנחיות המפקח, המרכיב האמור בפוליסות שאינן פוליסות ביטוח חיים

חוסר תום לב , הדין הרלבנטיותהפרת הוראות : ות הןעילות התביעה העיקריות הנטענ
  . ועשיית עושר ולא במשפט
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
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 :מהותיות כייצוגיותלהלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות   .1א

  )המשך(
  

  )המשך(  .2  
  

וכן , התת שנתיות שנגבה שלא כדין ידי התובעים הינו החזר סכום-הסעד המבוקש על  
הנזק האישי של כל . צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר לעיל

בעוד ) בגין שנת ביטוח אחת(ח "ש 1,683 -התובעים ביחד הוערך בסך כולל של כ
חושב ) השנים האחרונות 7בגין תקופה של (סכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות ש

מתוכם יוחס למנורה ביטוח סך , ח"מיליארד ש 2.3 -ידי התובעים בסך של כ- והוערך על
והכל בהתבסס על הערכות והנחות שהניחו התובעים , ח"מיליון ש 229 -נזק כולל של כ

הגיש המפקח את  2014, בינואר 1ביום  .ה לבקשהמנורה ביטוח הגישה תגובת. לענין זה
  .עמדתו התומכת בעיקרה בעמדת הנתבעות

    
") הנתבעת("לעבודה האזורי הוגשה כנגד מנורה ביטוח בבית הדין  2008, באפריל 14ביום   .3  

של  עניינה"). הבקשה"או /ו" התובענה(" תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
 ביטוחי"בהפליה לרעה של נשים במסגרת פוליסות המכונות , לפי הטענה, התובענה הוא

, הנתבעת נוהגת לזכות נשים מבוטחות, פי הטענה- על. 2001לפני שנת  שהופקו, "מנהלים
, מבוטח גבר בעל נתונים זהים שמקבלבגמלא חודשית נמוכה מזו , בהגיען לגיל הפרישה

הנתבעת גובה , לפי הטענה, לעומת זאת. נשים גבוהה יותר כי תוחלת החיים של בנימוק
על אף ששיעורי התמותה , בשיעור זהה לזה שהיא גובה מגברים" ריסק"מנשים פרמיית 

יש משום הפליה אסורה מאחר , לטענת התובעת, בכך. של נשים הינם נמוכים בהרבה
   .והנתבעת מבחינה בין המגדרים כאשר ההבחנה פועלת לטובתה

  
התובעת טוענת כי לאור . לטענתה, עת איננה מציינת את הנזק האישי שנגרם לההתוב

הנזק שנגרם לכלל חברות ) המוערך על ידה בעשרות אלפי נשים(היקף הקבוצה 
הפליה בניגוד לחוק  ,בין היתר, עילות התביעה הן. ח"הקבוצה מוערך במאות מיליוני ש

הפרת חוק הגנת ; עושר ולא במשפטעשיית ; הפרת הוראות חוק הפיקוח; איסור הפליה
ידי -הסעדים העיקריים המבוקשים על. בחוזה אחיד" תנאי מקפח"הצרכן וקביעת 

לפי , ההפליה בה נוהגת הנתבעת) א: או יורה כי/התובעת הינם כי בית הדין יקבע ו
 -או כל פעולה מכוחה של הפליה זו /וכל הוראה בפוליסה ו, מנוגדת לדין, הטענה

בידי התובעת ויתר חברות הקבוצה הזכות לבחור בין החלופות ) ב; לותבטלות ומבוט
להשוות את מקדמי הגמלא למבוטחת אישה לאלה הנוהגים למבוטח גבר ) 1: הבאות

הפחתה רטרואקטיבית ופרוספקטיבית של סכומי הריסק שנגבו ) 2. באותו גיל
והעמדתם על  ,מהתובעת בפוליסה נשוא התובענה ויתר המבוטחות בפוליסה מסוג זה

כאשר הסכומים שיופחתו יצורפו לסכומי , סכומי הריסק הראויים למבוטחת אישה
התובעת מבקשת מבית הדין להתיר פיצול , כמו כן. הצבירה לחיסכון של התובעת

סעדים כך שניתן יהיה לתבוע בנפרד את הפיצוי ללא הוכחת נזק כקבוע בחוק איסור 
הגישו הנתבעות  2012, בינואר 3ביום . בקשהמנורה ביטוח הגישה תגובתה ל. הפליה

ניתנה החלטה  2012, ביולי 12ביום . בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנות
התובענה מצויה בשלב ). ללא צו להוצאות(הדוחה את הבקשה לסילוק על הסף 

  .הסיכומים
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 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
, )"הנתבעת"(מנורה ביטוח כנגד ) א"ת(בבית המשפט המחוזי הוגשה  2008, באוגוסט 3ביום   .4

באי , לפי הטענה, עניינה של התובענה). "התובענה"(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית 
בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון שהותקן , תשלום שיפוי למבוטחי הנתבעת בביטוחי רכב

לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  1פי דרישתה תוך הפרת הוראות סעיף - ברכב על
הקבוצה אותה ). "הפוליסה התקנית"( 1986- ו"התשמ, )נאי חוזה לביטוח רכב פרטית(

, באפריל 1החל מיום , קיבל ממנורה ביטוחמבקשים התובעים לייצג הינה כל מבוטח אשר 
, לרבות בשל אובדן גמור, טון 4תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי או מסחרי עד  ,2004

או חלק מתגמולי הביטוח בגין אובדן או נזק /את כל ואובדן להלכה או גניבה ולא קיבל 
  .  שנגרם לאמצעי המיגון כאמור

  
ח ובהסתמך על נתונים מדוחותיה "ש 550התובע העמיד את נזקו האישי על סך של 

העריך את הנזק הכולל , מנורה ביטוח ועל חישובים שביצע לעניין זה שלהכספיים 
עילות התביעה הנטענות הינן הפרת חובה . ח"מיליון ש 23 -לקבוצה כהגדרתה לעיל בכ

נחתם והוגש לאישור בית  2012, ביולי 2ביום . חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט
ברות ביטוח נוספות שנתבעו הסדר פשרה בין התובע הייצוגי לבין הנתבעת וח, המשפט

  .  בתביעות דומות
  

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , הוגשה כנגד מנורה ביטוח 2009, באפריל 1ביום   .5  
עניינה של התובענה הינו פוליסות ביטוח בריאות "). הבקשה לאישור" וא" התובענה("

במקרים בהם מטעם קופת החולים " 17טופס "הכוללות זכות לקבלת מחצית ערכו של 
הטענה המרכזית בתובענה . פי הפוליסה- המבטח לא השתתף במימון ניתוח המכוסה על

ל הנתבעת מחשבת את תגמולי הביטוח באופן המפחית "הינה כי בכל הקשור לכיסוי הנ
את סכום התגמולים המגיע לתובעת ולחברי הקבוצה לפי הבנתה וזאת תוך הטעיה של 

התובעת מעמידה את נזקה האישי על סך של . ניגוד לדיןהמבוטחים והפרת חוזה הביטוח ב
 16ביום . ח"מיליון ש 10ח ומעריכה את סך הנזק לקבוצה כולה בסך העולה על "ש 2,420

אישר בית המשפט את הבקשה לאישור בעילה של הפרת חוזה וקבע כי  2012, באוגוסט
ניתוח פרטי שלא הסעדים שיתבררו הם סעד של השבת תגמולי ביטוח למבוטחים שעברו 

וצו המחייב את מנורה ביטוח לפעול מעתה ואילך בהתאם לפרשנות , מומן על ידי הנתבעת
ש "ניתנה החלטת ביהמ 2013, בפברואר 4ביום . ")החלטת האישור(" התובעת את הפוליסה

תוך , העליון הדוחה את בקשת רשות הערעור שהגישה מנורה ביטוח על החלטת האישור
מנורה ביטוח שמורות כל טענותיה היה ויוגש ערעור על פסק הדין הסופי שהוא מציין כי ל

  . זאת מבלי להתייחס לסיכויי הערעור, בתובענה
  

 4תובענה דומה לזו המפורטת בסעיף הוגשה כנגד שומרה ביטוח  2010, בינואר 24ביום   .6  
ק לקבוצה ומעריך את סך הנז, ח"ש 6,500התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של . לעיל

 2012, ביולי 2ביום  .שומרה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ח"מיליוני ש 29 - כולה בכ
הסדר פשרה בין התובע הייצוגי לבין הנתבעת , נחתם והוגש לאישור בית המשפט

  .וחברות ביטוח נוספות שנתבעו בתביעות דומות
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  )המשך(

  
גם - כנגד מנורה ביטוח כמו) מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה  2010, באפריל 11ביום   .7  

תובענה ובקשה לאישורה כתובענה , ")הנתבעות("ביטוח נוספות  כנגד שלוש חברות
עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה הנתבעות המחזיקות כספים "). הבקשה("ייצוגית 

מפרות לכאורה , )או יורשים/מוטבים ו, מבוטחים(שלא נדרשו על ידי בעלי זכויות בהם 
לא מעבירות את הכספים בהגיע חובות המוטלות עליהן לאיתור אותם בעלי זכויות ואף 

זאת תוך התעשרות שלא כדין בשל גביית דמי ניהול , המועד לכך לידי האפוטרופוס הכללי
הקבוצה אותה . בשיעור העולה על המותר או מתשואה שמניבים הכספים שלא נדרשו

, כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי הנתבעות - מבקשים התובעים לייצג הינה 
ואשר הנתבעות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים , או בשליטתן באחריותן
הפרת הוראות , הפרת חובה חקוקה, בין היתר, עילות התביעה הנטענות הן. כאמור
הפרת חובת נאמנות ועשיית עושר , רשלנות, הפרת חוזה, חוסר תום לב, הטעיה, המפקח

מתן צווים מתאימים שיחייבו את הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו . ולא במשפט
השבה של כספים , ל"הנתבעות לקיים את הוראות המפקח בעניין איתור בעלי הזכויות הנ

שנגבו שלא כדין ומינוי בעל תפקיד לצורך אכיפת הצווים שנתבקשו כאמור או מתן סעד 
מנורה ביטוח . סכום התביעה על פי התובענה לא ניתן להערכה. אחר לטובת הקבוצה

הגיש היועץ המשפטי לממשלה הודעה  2012, בספטמבר 23ביום . שה תגובתה לבקשההגי
בקשר לתיק שבנדון תוך פירוט עיקרי ההסדרה החדשה בנושא איתור מוטבים שנועדה 

ותוך ציון העובדה כי אינו מביע עמדה , להחליף ההסדרה הקיימת נשוא התובענה הייצוגית
  .בכל הנוגע לבקשה גופה

  
גם - כמו, כנגד מנורה ביטוח) א"ת(לבית המשפט המחוזי הוגשה  2010, באפריל 19ביום   .8  

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , ")הנתבעות("כנגד ארבע חברות ביטוח נוספות 
, מסיבה כלשהי, עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה כאשר מפסיק ביטוח"). הבקשה("

, החודש השוטף ולמרות שהמבוטח זכאי הדבר קורה לרוב לאחר שנגבתה כבר פרמיה בגין
לקבל החזר בגין החלק היחסי של החודש אין הנתבעות משיבות למבוטחים , לפי הטענה

. אותו בערכים נומינליים משיבותאת החלק היחסי של הפרמיה החודשית או שהן 
או שהיה מבוטח אצל מי /כל מי שהוא ו - הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה 

או יורשו של מבוטח ) למעט פוליסת ביטוח רכוש(הנתבעות בפוליסת ביטוח כלשהיא מבין 
המבוטח  על ידיכאמור ופוליסת הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בין אם עקב ביטולה 

. מיליון מבוטחים 2 - להערכת התובעים הקבוצה מונה כ. ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח
חוסר תום , הפרות חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח, בין היתר, עילות התביעה הנטענות הן

הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו . ועשיית עושר ולא במשפט, מצג שווא ,הטעיה, לב
או של /או שלא הוחזרו שלא כדין ו/החזר סכום הפרמיות העודפות שנגבו שלא כדין ו
לנתבעות לשנות וכן צו עשה המורה , הפרשי שערוך שלא שולמו לכאורה לחברי הקבוצה

הנזק האישי של התובעים ביחס לכל הנתבעות הועמד . את דרך פעולתן כמתואר בתובענה
ח בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות חושב והוערך "ש 3,047 - על סך של כ
התובענה מצויה בשלב  .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. ח"מיליון ש 225 - לסך של כ
  .הסיכומים

 
כנגד החברה וכנגד  תובענה, )א"ת(הוגשה לבית המשפט המחוזי  2010, באוגוסט 18יום ב  .9  

מנורה , על פי הנטען בתביעה"). התביעה("וכן בקשה לאישורה כייצוגית , מנורה ביטוח
בדרך של , כספים מפוליסת ביטוח מנהלים של התובעת, שלא כדין, ביטוח הפחיתה

, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג. השמטת הפקדות שהועברו למנורה ביטוח
או /או בעלי פוליסות ביטוח חיים אותן מנהלת ו/הינה כלל המבוטחים ו, כמפורט בתביעה

מיתרתם בפוליסה כספים , שלא כדין, הופחתו, לפי הטענה, אשר, מפעילה מנורה ביטוח
 75,000 - הקבוצה מונה כ, להערכת התובעת"). חברי הקבוצה("שהופקדו במנורה ביטוח 

הפרת חובת , עילות התביעה העיקריות הנטענות הן הפרת הסכם התקשרות. מבוטחים
הסכום הנתבע על ידי התובעת . עוולת הרשלנות וחוסר תום לב, עוולת הגזל, נאמנות

, על פי הערכת התובעת, ח והנזק הנטען לקבוצה"ש 5,784באופן אישי עומד על סך של 
, ביוני 20ביום . מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. ח"מיליון ש 110 - עומד על סך של כ

החליט בית המשפט המחוזי להעביר את הדיון בתביעה ובבקשה לאישורה כייצוגית  2012
  . )א"ת( לעבודההאזורי לבית הדין 
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  )המשך(

  
הוגשה כנגד מנורה ביטוח כמו גם כנגד שלוש חברות ביטוח ,  2011, באפריל 21ביום   .10  

עניינה של ). "הבקשה"(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות("נוספות 
, של סכומי כסף העולים, ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, התובענה בטענה לגבייה

כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח והמכונים , לטענת התובעים
מבהירים התובעים כי לחברות , לדבריםכרקע ". דמי ניהול אחרים"או /ו" גורם פוליסה"

וזאת " גורם פוליסה"מסוימים תשלום הקרוי  םלגבות בתנאי, כעקרון, הביטוח הותר
גביית עמלה זו מעולם , לטענת התובעים, ואולם, על פי חוזרים של המפקח על הביטוח

 לא סוכמה עמם ואף לא נאמר להם כי הם יחויבו בסכום כלשהו בגין דמי ניהול אחרים
 כי במסגרת תשובתן של הנתבעות לתובענה קודמת, עוד צוין. או גורם פוליסה/ו

הנתבעות בכך שגבו את , לטענת התובעים, הודו, שעניינה אופן חישוב גורם הפוליסה
קיבל בית המשפט  2011, באפריל 12עוד ציינו התובעים כי ביום . גורם הפוליסה

שהגישו כנגד חברת ביטוח נוספת ואשר בקשה לאישור תביעה ייצוגית ) מרכז(המחוזי 
על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית . הינה זהה לתביעה נשוא דיווח זה

הינה כל מי , כמפורט בבקשה, הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג. המשפט העליון
או היה מבוטח של הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו /שהוא ו

  "). הקבוצה המיוצגת" ("דמי ניהול אחרים"או כ/ו" הגורם פוליס"כ
  

הטעיית לקוחות הן בשלב הטרום חוזי והן : עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן  
והתקנות  על הביטוח הפרה של הוראות הדין ובפרט של חוק הפיקוח; בשלב החוזי

וכי ; קוקההפרת חובת ח; הפרת הסכם; התעשרות שלא כדין; חוסר תום לב; מכוחו
הינה הסתמכות על תנאי מקפח בחוזה , ככל שתהיה, הסתמכות על הוראות ההסכמים

 . אחיד
  

הנזק האישי של כלל התובעים אשר חושב לצרכי נוחות ביחס לשנה ספציפית אחת 
ח בערך נומינלי כאשר הנזק הכולל של כלל חברי הקבוצה "ש 1,522הוערך בסך של 

וערך בהתבסס על הנחות שונות ביחס לגביית גורם ה, שנים 7לתקופה של , המיוצגת
מתוכם , ח"מיליארד ש 2.3 -בסך כולל של כ, פוליסה והתשואות השנתיות הרלבנטיות
  . ח"מיליוני ש 253 -מייחס התובע למנורה ביטוח סך של כ

  
השבה השווה לסכום /תשלום סכום פיצוי: הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם

מהתשואה  85%בצירוף , ה מחברי הקבוצה המיוצגת בפועלגורם הפוליסה שנגב
שנמנעה מהם ביחס לסכום זה בשל כך שנוכה מן הפרמיה ולא הושקע בעבורם ולאור 

נתבקש סעד של מתן צו עשה , בנוסף. מהתשואה 15% -זכאותה של חברת הביטוח ל
ל דמי ניהו"המורה לנתבעות לשנות את הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית 

, בנובמבר 19ביום  .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה". גורם פוליסה"או /ו" אחרים
הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בתיק תוך פירוט עמדתו בנוגע  2012

  .התובענה מצויה בשלב הסיכומים ".גורם פוליסה"לגביית 
  

כנגד מנורה ביטוח כמו גם נגד ) מרכז(בבית המשפט המחוזי הוגשה , 2011, ביוני 1ביום   .11  
תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות("חברות ביטוח נוספות  תשע

אשר , משלמות תגמולי הביטוח, עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות"). הבקשה("
, ם שלישייםתשלומם עוכב בשל עיקול או צווי כינוס או זכויות אחרות כלשהן של צדדי

בערכים נומינליים ללא שיערוך וללא שהן משיבות למבוטחים הזכאים לתגמולי ביטוח 
הנזק האישי שנגרם לפי הטענה לתובע אחד . את הפירות שנצמחו על אותם כספים
לכלל , לפי הערכה, ח ואילו הנזק שנגרם"ש 4,598 -כנגד מנורה ביטוח עומד על סך של כ

כאשר הנזק הקבוצתי הנטען כנגד , ח"מיליון ש 350 - התובעים עומד של סך של כ
אישר בית , 2012 ,בדצמבר 12ביום . ח"מיליון ש 43 -מנורה ביטוח הוערך על סך של כ

כתובענה ייצוגית תוך שהוא קובע כי יש להגביל את הקבוצה הבקשה את המשפט 
פני הרלבנטית לתובענה כך שתתייחס רק לזכאים שעילת תביעתם קמה שלוש שנים ל

עילות התביעה בגינן אושרה התובענה היא זכותם של . ל"מועד הגשת התובענה כנ
 חברי הקבוצה לקבלת הפרשי הצמדה וריבית המייצגים את טובת ההנאה שהפיקו

  . הנתבעות בתקופת העיכוב בשל העיקול
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  )המשך( תלויות והתקשרויות התחייבויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
      

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
תובענה ובקשה לאישורה ") הנתבעת("הוגשה כנגד מנורה ביטוח  2011, ביולי 7ום יב  .12  

עניינה של התובענה בטענה לגביית דמי אשראי ממבוטחי מנורה "). הבקשה("כייצוגית 
בשיעור גבוה מתקרת הריבית השנתית המקסימלית שמנורה , בביטוח כללי, ביטוח

הקבוצה . זה שהיא מציגה למבוטחביטוח רשאית לגבות או בשיעור ריבית גבוה מ
או המוטבים /הינם כל בעלי הפוליסות ו, כמפורט בבקשה, אותה מבקש התובע לייצג

, או המבוטחים שבוטחו על ידי הנתבעת בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי/ו
או דמי הסדר תשלומים תוך חריגה /או דמי גבייה ו/ואשר שילמו לנתבעת דמי אשראי ו

, או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר הוצגו למבוטחים בפוליסות/ין ומהוראות הד
  "). חברי הקבוצה(" 1984, במאי 1החל מיום 

  
הפרה של הוראות הדין ובכלל , ההטעיי: עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן  

, הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה; מכוחוותקנות  ביטוחההוראות חוק הפיקוח על , זה
, רשלנות, מ ובקיום החוזה"של חובת הגילוי המוגברת וחוסר תום לב במוהפרה 

כשהוא משוערך , נזקו האישי של המבקש. התעשרות שלא כדין והפרת הוראות המפקח
בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי , ח"ש 18.16הועמד על סך של , ליום הגשת הבקשה

 - נע בין סך של כ, הבקשהכשהוא משוערך ליום הגשת , 1984החל מחודש מאי  ,הקבוצה
הסעדים העיקריים להם עותר המבקש . ח"מיליון ש 266 -ח לבין סך של כ"מיליון ש 162
, השבה של הכספים שנגבו ביתר שלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית: הינם

ולרבות תוספת ריבית מיוחדת כמשמעותה בחוק חוזה הביטוח החל ממועד כל תשלום 
פיצוי בגין הפירות שנצברו מהכספים שנגבו שלא כדין ; פועלועד השבת הסכומים ב

או דמי הסדר /או דמי גבייה ו/וסעד של מתן צו עשה בכל הקשור בגביית דמי אשראי ו
, במרס 5ביום  .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. תשלומים בכל פוליסה קיימת

כם פשרה בין בקשה לאישור הס) מרכז(הוגשה לאישור בית המשפט המחוזי  2014
 -וב" ביטוח אישי"הצדדים אשר במסגרתו הוסכם כי הנתבעת תעניק לציבור הזכאים ב

הטבה כספית על דרך של מתן הנחה , )כהגדרתם בהסכם הפשרה" (ביטוח אחר"
בגין פוליסה שיערוך , מיוחדת בשיעור מוסכם מדמי האשראי שבהם יחויב כל מבוטח

  . אצל הנתבעת ולתקופה שהוגדרה בהסכם
  

הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד מדינת ישראל  2012, בינואר 24ביום   .13  
חברה (מ "וכנגד חברת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע

" התובענה("כייצוגית אישורה תובענה ובקשה ל, ")הנתבעות: "להלן) (נכדה של החברה
בטענה לפיה יש לראות בתמורה שמדינת  עניינה של התובענה הוא"). הבקשה"או 

מנורה ) ("חברה בת של החברה(מ "ישראל קיבלה ממנורה מבטחים פיננסים בע
כפירות שנכסי קרן ההשתלמות שבניהול , ממניות הנתבעת 50%בגין ") פיננסים

. הנתבעת הצמיחו ועל כן היא שייכת לעמיתי קרן ההשתלמות שבניהול הנתבעת
קרן ההשתלמות  - לשעבר " (אומגה"של קרן ההשתלמות התובעים הינם עמיתים 

שהיתה עד למועד  בתקופה הרלבנטית למכירה") קרן ההשתלמות: "להלן) (למהנדסים
 50%מנורה פיננסים כאמור רכשה  2008, בספטמבר 25ביום . קופה ענפיתהמכירה 

 מהון המניות של הנתבעת 10%מהון המניות של הנתבעת מידי מדינת ישראל ועוד 
 4 -כח למדינת ישראל ו"שמיליוני  20 -כבתמורה לסך של , מהסתדרות המהנדסים

ובאותו המועד וכחלק , ")תמורת המכירה(" ח להסתדרות המהנדסים"ש מיליוני
וקרן ההשתלמות חדלה , מהמכירה הוסרו הוראות מתקנוני הנתבעת וקרן ההשתלמות

  . להיות קופה ענפית והחלה להיות קרן השתלמות רגילה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

  
 

 216

  )המשך(  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    .א
      

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
  )המשך(  .13  

 
בגין , בין היתר, תמורת המכירה מגיעה לעמיתי הקופה כפיצוי, לטענת התובעים

על עמדתו של גם , בין היתר, התובעים מסתמכים. העלייה שהייתה צפויה בדמי הניהול
הקבוצה אותה מבקשים התובעים . לעניין זההממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון 

ההשתלמות במועד ההתקשרות עם מנורה לייצג הינה כל מי שהיה עמית של קרן 
עמיתים  24,790-המוערכים על ידם בכ, )2008, ביוני 30 -לטענת התובעים (פיננסים 

, בין היתר, עילות התביעה הנטענות כנגד מדינת ישראל הן"). חברי הקבוצה: "להלן(
ין ב, וכנגד הנתבעת הן, גזל ותרמית, רשלנות, חוסר תום לב, עשיית עושר ולא במשפט

הנזק הנטען על ידי התובע הוא סכום . הפרת חובת אמונים והפרת חובה חקוקה, היתר
תשלום , בין היתר, הסעדים המבוקשים על ידי התובע הם. כספי תמורה המכירה

או פיצוי חברי הקבוצה בסכום השווה לסכום /תמורת המכירה לידי חברי הקבוצה ו
ההשבה של תמורת המכירה הינה כנגד  כי כאמור לעיל תביעת, יצוין. תמורת המכירה

הוגשה לבית  2013, בפברואר 17ביום . מדינת ישראל ולא כנגד מנורה מבטחים פיננסים
שעיקרו כי מדינת , בקשה לאישור הסדר פשרה בקשר לתובענה) ם-י(המשפט המחוזי 

תוך ויתור הדדי על כל , ח"מיליוני ש 24 - ישראל תשלם לחברי הקבוצה סך כולל של כ
ניתן פסק  2013, ביוני 6ביום . או תביעה בכל הקשור לטענות שפורטו בבקשה/ענה וט

  .ובכך באה התובענה לידי סיום, דין שבו אושר הסדר הפשרה
  

  
כנגד מנורה ביטוח , )מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה , 2012, באוגוסט 6ביום    .14  

תובענה ובקשה ") הנתבעות("וכן כנגד ארבע חברות  ביטוח נוספות , ")הנתבעת("
עניינה של הבקשה בדמי ניהול עודפים "). התובענה"או /ו" הבקשה("לאישורה כייצוגית 
, ממבוטחיהן בפוליסות ביטוח חיים משולבות בחסכון) לפי הטענה(שגובות הנתבעות 

הן לעצמאיים ולשכירים ") פוליסות ביטוח חיים(" 2004שהונפקו החל מתחילת שנת 
לטענת "). פוליסות מסוג ביטוח חיים") ("פרט("והן לפרטיים ") יטוחקופות ב("

המפקח חרג מסמכותו על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , התובעים
בעת אישור מודלים ") תקנות הפיקוח(" 1981- ב"תשמ, )תנאים בחוזי ביטוח)(ביטוח(

, חלים על חברות ביטוחה") המודלים("לגביית דמי ניהול בפוליסות מסוג ביטוח חיים 
כי הנתבעות חרגו , טוענים המבקשים, מעבר לאמור. אשר מנורה ביטוח נמנית עליהן

בגביית דמי הניהול מפרמיה ביחס לסך הכולל ) 1( - כלהלן , ל"אף מתנאי המודלים הנ
גובות דמי , לפי הטענה, כלומר(לרבות דמי הניהול עצמם , המשולם על ידי המבוטח

חישוב פרמיה : "בהתאם ללשון הבקשה, להלן) (ב דמי הניהולניהול גם ממרכי
בגביית דמי הניהול מרכיב הפרמיה שנועד לרכישת כיסוי מפני סיכוני ) 2"). (מלמעלה
המשך גביית דמי ניהול מפרמיה גם ) 3. (שונים ושאינו מיועד לחיסכון) ריסק(ביטוח 

מעשה לפוליסת ריסק כאשר מפסיק המבוטח את ההפרשה לחיסכון והפוליסה הפכה ל
, כי כל גביה של דמי ניהול מפרמיה: הן, בתמצית, טענות המבקשים, בהתאם. בלבד

דמי הניהול  -לחילופין , הינה חסרת כל תוקף ויש להשיב דמי ניהול אלה למבוטחים
משווי תיק ההשקעות וכל דמי ניהול החורגים  2%המקסימאליים המותרים הינם 
ל "אף אם שתי הטענות הנ -לחילופי חילופין . חיםמשיעור זה יש להשיב למבוט

הרי שעדיין יש להשיב למבוטחים את הפרמיה , לטענת המבקשים התובעים, ייסתרו
  .כהגדרתה לעיל, "חישוב פרמיה מלמעלה"העודפת שנגבתה על פי 

  
הינה כל מי שהיה או הינו , כמפורט בבקשה, אותה מבקשים התובעים לייצג, הקבוצה  

בפוליסת ביטוח חיים משולבת בחסכון , אחת או יותר מן הנתבעותמבוטח של 
והכל הן ביחס לפוליסות פעילות והן ביחס , 2004שהופקה החל מתחילת שנת 

על פי , עילות התביעה העיקריות"). חברי הקבוצה("לפוליסות מסולקות או פדויות 
תקנותיו ביטוח והבעיקר חוק הפיקוח על , הפרה של הוראות הדין: הן, הבקשה

התעשרות ; חוסר תום לב; הפרת חובה חקוקה; הטעייה; והוראות חוק חוזים אחידים
נזקה האישי הנטען של . וכן הפרת הסכם; שלא כדין ועשיית עושר ולא במשפט

מסתכם בסך של , )ל"לפי הטענות החילופיות הנ(כלפי מנורה ביטוח  6' מבקשת מס
נזקו האישי הנטען של . ח"ש 42.1 -חילופין  ח ולחילופי"ש 10 - ולחילופין , ח"ש 196.7

 680.4מסתכם בסך של ) ל"לפי הטענות החילופיות הנ(כלפי מנורה ביטוח  7' מבקש מס
  . ח"ש 41.1 -ח ולחילופי חילופין "ש 42.2 -ולחילופין , ח"ש
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות כייצוגיותתובענות ייצוגיות ובקשות לאישור   .א
      

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
  )המשך(  .14
  

 570 - הועמד על סך נומינלי של כ, על בסיס התחשיב האמור, הנזק לכלל חברי הקבוצה  
חלקה . ח"מיליוני ש 132ח ולחילופי חילופין "מיליוני ש 65 -ח או לחילופין כ"מיליוני ש

עד  2004לשנים , יחושב על פי חלקה בענף הביטוח, על פי התובעים, של מנורה ביטוח
הסעדים . בהתאמה, )לחילופין(מהסכומים הנדרשים , 8.8% -ו 8.6%, 8.7% -  2006

ביתר ) לפי הטענה(העיקריים להם עותרים התובעים הינם השבה של הכספים שנגבו 
וכן מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית 

כר ש לפסוק ש"מבקשים התובעים מביהמ, כמו כן. דמי ניהול בקשר עם הפוליסות
  .לבקשה הגישה תגובתהמנורה ביטוח . טרחת עורכי דין לטובת התובעים

  
כנגד שומרה ביטוח ) מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה , 2012בספטמבר  11ביום   .15  

עניינה . ")התובענה"או /ו" הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית  ")הנתבעת("
אירוע ביטוח של אובדן או גניבת באופן פיצוי מבוטחי הנתבעת בקרות  של הבקשה

) ג(9על פי תנאי הפוליסה וסעיף . תכשיט במסגרת פוליסת ביטוח דירה ותכולתה
דרכי הפיצוי האפשריות למבטחות המנפיקות פוליסת ביטוח לדירה (לתקנות הפיקוח 

, במידה ותיקון תכולת דירה אינו אפשרי רשאית הנתבעת, 1986-ו"התשמ, )ותכולתה
לבחור בין תשלום כסף מזומן בגובה ערך האובדן או הנזק או , תהלפי שיקול דע

, הנתבעת, לטענת התובעת. החלפת התכשיט בתכשיט אחר מאותו סוג ואיכות
המעניקה שוברים לרכישת תכשיט חלופי באחת מהחנויות המופיעות ברשימה סגורה 

גנב או איננה עומדת בתנאי הפוליסה על פיהם החלפת פריט שנ, עמן הגיעה להסדר
הקבוצה אותה מבקשת ". מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו"ניזוק יהיה 

כל המבוטחים המחזיקים בפוליסת ביטוח דירה ותכולתה : התובעת לייצג הינה
שנגרם להם נזק בדמות אובדן או גניבה של תכשיט בשבע , המונפקת על ידי הנתבעת

בדרך של מתן שובר לקניית תכשיט באחת ושפוצו על ידי הנתבעות , השנים האחרונות
, לכאורה, עילות התביעה העיקריות"). חברי הקבוצה("מחנויות ההסדר של הנתבעת 

הפרת חובת הגילוי ; הפרת הוראות פוליסת ביטוח דירה ותכולתה: הן, על פי הבקשה
עיגון שיטת הפיצוי בה - לחוק הפיקוח על הביטוח כאשר על פי הטענה אי 55לפי סעיף 

וקטת הנתבעת באופן מפורש בפוליסה מהווה הטעיה אסורה והפרת חובת הגילוי נ
: הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת הינם. המוטלת על הנתבעת כלפי מבוטחיה
וקבלת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת , פיצוי חברי הקבוצה בסך הנזק להלן

, באופן המנוגד, ויות ההסדרלתת למבוטחיה שובר קנייה לתכשיט חליפי באחת מחנ
 2,450נזקה האישי של המבקשת הועמד על סך כולל של . לתנאי הפוליסה, לפי הטענה

לסך של , ואילו הנזק הכולל לחברי הקבוצה הוערך על סמך הנחות התובעת בלבד, ח"ש
בקשה , )מרכז(הוגשה לבית המשפט המחוזי , 2013, באפריל 28ביום . ח"מיליוני ש 16 -כ

בכל  כי מעתה ואילך) א: (ר הסדר פשרה בתובענה שעיקרו התחייבויות הנתבעתלאישו
, מקרה בו לא יהיה ניתן לספק למבוטחיה פריטים מאותו סוג ואיכות שאבדו או ניזוקו

אלא אם , היא תפצה אותם באמצעות פיצוי כספי בלבד ולא באמצעות שוברי תשלום
בכפוף לתנאי הפוליסה של  והכל, כן הביע המבוטח את הסכמתו המפורשת לכך

כי מבוטח שיגיש תביעה אישית ויטען לקיומו של נזק בגין קבלת שובר ) ב(; המבוטח
יהיה פטור מהוכחת עילת התביעה שלו על בסיס תובענה זו ויהיה עליו , תשלום

ולנתבעת תהיה שמורה הזכות להעלות כל טענה , להוכיח את הנזק שנגרם לו בלבד
והכל כנגד ויתור סופי ומוחלט של חברי , יש תביעה בעניין זהאישית נגד מבוטח שיג

או הכרוכים עם איזו /או עילה הנובעים ו/או דרישה ו/טענה והקבוצה המיוצגת על כל 
אישר בית המשפט המחוזי את  2014, במרס 12ביום  .מהטענות הכלולות בתובענה

  . בכך באה התובענה לידי סיום. הסדר הפשרה ונתן לו תוקף של פסק דין
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
      

 :מהותיות תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותלהלן פירוט הבקשות בגין   .1א
  )המשך(

  
כנגד מנורה ביטוח , )מרכז(בבית המשפט המחוזי הוגשה , 2012 ,בדצמבר 6יום ב  .16  

תובענה ובקשה לאישורה , ")הנתבעות("חברות ביטוח נוספות  6וכנגד ") הנתבעת"(
עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות  ").הבקשה"או " התובענה("כתובענה ייצוגית 

וואנים אשר - שטח והמיני- כלי רכב מסוג הפנאי, לכאורה בניגוד להוראות הדין, מסווגות
מועד כניסתה לתוקף של הרפורמה בענף רישוי , ")כלי הרכב(" 2007יוצרו עד שנת 

י כ, בנוסף נטען. M-1ולא כרכבים פרטיים מסוג  N-1כרכבים מסחריים מסוג , הרכב
, אילךו 2008שנת החל מכלומר , ביחס לרכבים שייוצרו לאחר כניסת הרפורמה לתוקף

, אלו מבוטחים על ידן ככלי רכב פרטיים שינו הנתבעות את התנהלותן וכלי רכב
באמצעות סיווג כלי הרכב , לטענת התובעים .הנתבעות יוצרות הפליה, כביכול, ובזאת

פרמיות ביטוח , לכאורה, בעות גובותהנת, על ידי הנתבעות ככלי רכב מסחריים
הקבוצה אותה מבקשים  .הגבוהות מפרמיות הביטוח המקבילות לכלי רכב פרטיים

כל לקוחות הנתבעות אשר התקשרו בחוזה לביטוח רכב בביטוח , התובעים לייצג הינה
או היה /אשר ברישיון הרכב שברשותם ו, 2007, בינואר 9מיום , או רכוש/חובה ו

ואשר נגבתה מהם פרמיית ביטוח , M -1מופיע הסיווג , ד הרלוונטיברשותם במוע
, הנובע מחיוב ביתר 1 נזקו האישי של המבקש. בהתאם לסיווג רכבם ככלי רכב מסחרי

הוערך על ידו בסך של , בעת רכישת פוליסת ביטוח רכב חובה בלבד, על פי הטענה
, מסתכם, נורה ביטוחהנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס למ. ח"ש 1,846

כי התובעים עצמם מודים כי , יצוין .ח"מיליוני ש 72 - בסכום של כ, להערכת התובעים
כי היה , אלא שהם סבורים, הנתבעות פועלות בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח

על המפקח להורות לחברות הביטוח לפעול לפי ההגדרות שנקבעו על ידי משרד 
עילת : עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן. התחבורה בתקנות התעבורה

ביטוח ההפרת חובות חקוקות לפי חוק הפיקוח על ; עשיית עושר ולא במשפט; ההשבה
 ; הטעיה; חוסר תום לב ואי גילוי נאות; התובענה דנןנושא וחוזר ביטוח בעניין 

 .התנהלות קרטליסטית; עוולת הרשלנות הכללית; הסבירות הציפיות  דוקטרינת 
להצהיר כי הסכומים שנגבו מחברי : הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם

הקבוצה בגין פוליסות ביטוח בהן סווגו רכבים פרטיים כרכבים מסחריים נגבו שלא 
מתן כל סעד אחר ; כדין ולהורות לנתבעות להשיבם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

תשלום גמול לתובעים ו; הענייןכפי שנראה לבית המשפט לנכון לעשות בנסיבות 
. מהסכום האמור 15%ט לבאי כוחם בשיעור של "מסכום ההשבה ושכ 5%בשיעור של 
  .הגישה תשובתה לבקשה מנורה ביטוח

  
נגד מנורה ביטוח ונגד ) מרכז(בבית המשפט המחוזי , הוגשה, 2013, בינואר 13ביום   . 17  

אשר הוגשה ") התובענה", "הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , שומרה ביטוח
חברות ביטוח נוספות  12וכנגד ") הפול("במקביל כנגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב 

גבה , ובאמצעותו יתר הנתבעות" הפול"טענה כי עניינה של התובענה ב"). הנתבעות("
במקרה בו שילם , על פי הנטען בתובענה. ביתר סכום מתוך פרמיית ביטוח חובה לרכב

גובה פרמיה " הפול", מבוטח את מלוא הפרמיה לאחר חלוף המועד הנקוב בתעודה
, עבור פרק הזמן שתחילתו במועד הנקוב בתעודה וסופו במועד תשלום התעודה בפועל

, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג. מבלי ליתן כל כיסוי ביטוחי עבור פרק זמן זה
הינה כל המבוטחים שבוטחו על ידי הנתבעת בפוליסות ביטוח רכב , כמפורט בבקשה

ואשר שילמו את הפרמיה , )בלבד" הפול"כקבוצת מבוטחי , ולחילופין בלבד(חובה 
עילות התביעה . הגשת התובענהוזאת בשבע השנים שקדמו ל, באיחור כאמור

הפרת חובה , עשיית עושר ולא במשפט, בין היתר, הן, על פי הבקשה, העיקריות
, נזקה האישי של התובעת. הפרת חובת תום הלב ורשלנות, אי גילוי, הטעיה, חקוקה

בעוד שאומדן הנזק , ח"ש 46הועמד על סך של , כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה
הועמד על סך של , )בהתאם להנחות התובעת לגבי גודל הקבוצה(לכלל חברי הקבוצה 

, בלבד" פול"ח ל"מיליוני ש 3.3 - כאשר מסכום זה מיוחס סך של כ, ח"מיליוני ש 45 -כ
הסעדים העיקריים להם . 2008וזאת לאחר צירוף הפרשי הצמדה וריבית מאמצע שנת 

לגבות פרמיה " להפו"כי המועד ממנו היה רשאי , לקבוע: עותרת התובעת הינם
ולא מן , הינו המועד בו משולמים בבנק דמי הביטוח על ידי התובעת בפועל, מהתובעת

ליתן פסק דין המחייב את הנתבעות בסכום התביעה ; המועד הנקוב בתעודת החובה
ולהצהיר כי על הנתבעות להשיב לכל חברי הקבוצה את דמי הפרמיה שגבו ביתר ושלא 

כ התובעת וכן "ט לב"לפסוק גמול לתובעת ושכ; ה וריביתבצירוף הפרשי הצמד, כדין
מנורה ביטוח ושומרה ביטוח . לחייב את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובעת

  . הגישו תשובתן לבקשה
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  )המשך(  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
      

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
הוגשה כנגד מנורה ביטוח וכן כנגד רשת חינוך ושתי רשויות , 2013 ,בפברואר 13ביום   .18  

או  "הבקשה:"להלן(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות:"להלן(מקומיות 
עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות ביטחו את התובע בביטוח ). "התובענה"

נימאליים אשר נקבעו שתנאיו פחותים מתנאי הביטוח המי, לתלמידים תאונות אישיות
הקבוצה אותה מבקש . 2003ל משרד החינוך מספטמבר "בחוק לימוד חובה ובחוזר מנכ

שנים  7כוללת כל תלמיד שלומד ולמד במהלך , כמפורט בבקשה, התובע לייצג
ואשר , )לרבות הוריו הזכאים( 1במוסדות החינוך של רשת החינוך הנתבעת , האחרונות

או /נכות שבגינה נקבעה לו דרגת נכות צמיתה ו) או להוריו(השנים נגרמה לו  7במהלך 
מנורה , 2או הוצאות רפואיות ואשר הגיש תביעה לקבלת פיצוי מנתבעת /אי כושר ו

, בין היתר, עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן ").חברי הקבוצה: "להלן(ביטוח 
פעולות בניגוד , לבהפרת חובת תום ה, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה
נזקו האישי של התובע . הפרת חובת אמון, הפרת חובת גילוי, לחוק הגנת הצרכן
בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה הוערך על ידו , ח"אלף ש 80הועמד על סך של 

השבה ופיצוי : הסעדים העיקריים להם עותר התובע הינם .ח"מיליוני ש 20לסך של 
ההפרש בין מה ששולם להם , שהינו לפי הטענה ,שנגרם להם לחברי הקבוצה בגין הנזק

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית , בפועל לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם על פי דין
כ "ט לב"לקבוע גמול לתובע המייצג ושכ, בנוסף. כחוק עד למועד התשלום בפועל

 2013, ביולי 23 ביום .התובע וכן לחייב את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובע
בקשה מוסכמת של הצדדים להסתלקות התובע ) מרכז(הוגשה לבית המשפט המחוזי 
אישר בית המשפט את בקשת , 2013, באוקטובר 13ביום . הייצוגי מהתובענה ומהבקשה

   .בכך באה התובענה לידי סיום. ההסתלקות ונתן לה תוקף של פסק דין
  

 ביטוח כנגד שומרה) מרכז(ית המשפט המחוזי לב הוגשה, 2013 ,בפברואר 19ביום   .19  
או /ו" הבקשה: "להלן(תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , ")הנתבעת: "להלן(
שעילותיה וסעדיה דומים בעיקרם לעילות והסעדים בתובענה שהוגשה  ")התובענה"

נזקו האישי של המבקש הועמד על סך . לעיל 16כנגד מנורה ביטוח כמפורט בסעיף 
 מבקשעל סמך הנחות ה, וערךהואילו הנזק לחברי הקבוצה  ,ח"ש 724 -כולל של כ

  .הגישה תשובתה לבקשה שומרה ביטוח .ח"ש מיליוני 33 - לסך כולל של כ, בלבד
  

כנגד שומרה ביטוח , )חיפה(לבית המשפט המחוזי  ,הוגשה 2013 ,באפריל 11ביום   .20
או /ו" לאישור הבקשה: "להלן(כייצוגית תובענה ובקשה לאישורה , ")הנתבעת": להלן(
הינו מדיניותה של הנתבעת , על פי הנטען בה, עניינה של התובענה"). התובענה"

וזאת לכאורה בניגוד , להימנע מביצוע תשלומים שאינם שנויים במחלוקת בגין תביעה
כי וכן , ")חוק חוזה ביטוח: "להלן( 1981-א"התשמ, לחוק חוזה הביטוח 27לסעיף 

זאת חרף , לא מעבירה כספים אלו ללא חתימת המבוטח על הצעת פשרהבעת הנת
וכי לכאורה חלפו כאמור העובדה כי מדובר בסכומים שאינם שנויים במחלוקת 

   .המועדים הנקובים בחוק חוזה ביטוח לעניין זה
  

בגין נזק ישיר וירידת , ח"ש 8,766נזקה האישי של התובעת הועמד על סך כולל של 
את הנזק לחברי . רם לרכבה בעקבות תאונה בה היה מעורב מבוטח הנתבעתהערך שנג
בגבול , לשיטתה, ועל כן הוא יהיה, לא ניתן להעריך, על סמך הנחות התובעת, הקבוצה

הקבוצה אותה מבקשת  .סמכותו של בית המשפט המחוזי אליו הוגשה התובענה דנן
' מבוטחים או צדדי ג -מהנתבעת כל מי שהיו זכאים לגמול ביטוח  ,התובעת לייצג הינה

קת לא שולמו להם במועד הקבוע לכך על פי וואשר הסכומים שאינם שנויים במחל -
על פי , עילות התביעה העיקריות ").הקבוצהחברי : "להלן( ביטוחלחוק חוזה  27סעיף 
הן הפרת הוראת חוק חוזה הביטוח והפרת חובה חקוקה בהתאם לאמור , הבקשה
תן צו מ: הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת הינם .ת הנזיקיןלפקוד 63בסעיף 

, עשה המורה לנתבעת לחדול מלעכב תשלום תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת
, בתוספת ריביות, וכן להעביר לחברי הקבוצה את תגמולי הביטוח המגיעים להם

שר בית המשפט אי, 2013, באוקטובר 27ביום  .לחוק חוזה ביטוח' א28בהתאם לסעיף 
תוך , בקשת הסתלקות מוסכמת של הצדדים והורה על דחייתה של הבקשה לאישור

שהוא מורה לנתבעת לשלם למבקשת את תביעתה האישית בלבד וזאת בגין הנזק 
בתוספת שכר , הישיר שנגרם לרכבה של המבקשת ובגין שכר טרחת השמאי מטעמה

  .י סיוםבכך באה התובענה הייצוגית לכד. טרחה לבא כוחה
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  )המשך(  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
      

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
כנגד מנורה ביטוח וכן ) מרכז(הוגשה לבית המשפט המחוזי , 2013 ,בספטמבר 12ביום    .21

תובענה ובקשה לאישורה כתובענה , ")הנתבעות: "להלן(חברת ביטוח נוספת  כנגד
הנתבעות לפיה עניינה של התובענה בטענה ). "התובענה"או /ו "הבקשה:"להלן(ייצוגית 

בביטוח , ביטוח בגין סיכון גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג דרך קבע ברכבגובות דמי 
, לפי גיל הנהג בעת כריתת החוזה ומבלי שהן מפחיתות את דמי הביטוח, חובה לרכב

באופן יחסי למועד בו השתנה גילו של הנהג הצעיר ובהתאם , במהלך תקופת הביטוח
הינם , כמפורט בבקשה, לייצג הקבוצה אותה מבקשות התובעות. גם הסיכון הכרוך בו

ושילם דמי ביטוח ביתר , כל מי שהתקשר עם הנתבעות בחוזה ביטוח חובה לרכב
כתוצאה מחישוב גילו של הנהג הצעיר ביותר הנוהג דרך קבע ברכב נכון למועד כריתת 

עילות  ").חברי הקבוצה: "להלן(חוזה הביטוח ולא באופן יחסי לתקופת הביטוח 
, הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט: על פי הבקשה הןהתביעה העיקריות 

לפי אומדן , נזקה האישי של המבקשת ביחס למנורה ביטוח .חוסר תום לב ורשלנות
בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה , ח"ש 568 - הועמד על סך של כ, המבקשת

: שות הינםהסעדים העיקריים להם עותרות המבק .ח"מיליון ש 28הועמד על סך של 
צו , השבת סכומים שנגבו לפי הטענה ביתר ושלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

המורה על הפסקת התנהלות זו וצו המורה על תיקון מערכות המחשב של הנתבעות כך 
שדמי הביטוח יחושבו אוטומטית יחסית לגילו של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך 

  .נורה ביטוח טרם השיבה לבקשהמ .קבע וסעדים נלווים שונים
  

כנגד מנורה ביטוח וכן , )מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה , 2013 ,באוקטובר 15ביום   .22
תובענה ובקשה לאישורה ") הנתבעות: "להלן ביחד(כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות 

עניינה של התובענה בהתנהלות "). הבקשה"או " התובענה: "להלן(כתובענה ייצוגית 
הנתבעות בכל הקשור לאופן עדכון פרמיות הביטוח במהלך חיי הפוליסה אשר לטענת 

מתעדכנות עקב שינוי גיל המבוטח במועד מוקדם מדי וכן קובעות לפוליסה , התובעים
מדד בסיס בהתאם ליום הראשון בחודש בו ביקש המבוטח להתקבל לתכנית ביטוח 

ן הוא הפרמיה העודפת ששלמו הנזק הנטע. ולא במועד בו התקבל לתכנית בפועל
אותה , הקבוצה .וישלמו המבוטחים מידי תקופה בשל עדכון הפרמיה והמדד כאמור

הינה כל מי שצורף על ידי הנתבעות או מי מהן לתכניות , מבקשים התובעים לייצג
ביטוח אשר בה מועד עדכון הפרמיה הינו מועד מוקדם מן המועד בו הייתה אמורה 

או שבה נקבע מדד בסיס נמוך מזה שהיה אמור להיות מדד הבסיס /הפרמיה להתעדכן ו
' נזקו האישי של מבקש מס"). חברי הקבוצה: "להלן) (לרוב בענפי ביטוח חיים ובריאות(
הנזק לכלל . ח"ש 35.21מסתכם בסך נומינלי כולל של , הנטען כלפי מנורה ביטוח, 4

חלוקת . ח"מיליוני ש 399ל של חברי הקבוצה מכלל הנתבעות הועמד על סך נומינלי כול
בהתאם לחלקם היחסי בענפי הביטוח הרלבנטיים  ,לפי הטענה ,הנזק בין הנתבעות הינו

, לפי חישוב יחסי זה .2006עד  2004לדוח המפקח על הביטוח לשנים  7- 'בהתאם ללוח ד
עילות . ח"מיליוני ש 35 -התביעה כנגד מנורה ביטוח מוערכת על ידי התובע בסך של כ

הפרה של הוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק : הן ,על פי הבקשה, תביעה העיקריותה
-א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , 1981 -א"תשמ, חוזה ביטוח

לב כן טוענים התובעים לחוסר תום . ותקנותיו וכן חוזרי המפקח על הביטוח 1981
הסעדים . דין על חשבונםכוהפרת ההסכמים עם המבוטחים והתעשרות שלא 

, העיקריים להם עותרים התובעים הינם החזר של סכומי הפרמיות העודפים שנגבו
 .וכן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן, לטענת התובעים שלא כדין

  .מנורה ביטוח טרם הגישה תגובתה לבקשה
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  )המשך(  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
      

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
כנגד מנורה ביטוח וכן , )ירושלים(לבית המשפט המחוזי הוגשה , 2013 ,בדצמבר 5ביום   .23  

תובענה ובקשה לאישורה ") הנתבעות: "יחד, להלן(כנגד שתי חברות ביטוח נוספות 
כי , יצוין"). התובענה"או " הבקשה: "להלן) (11980-12-13צ "ת(כתובענה ייצוגית 

בעובדה או , המעלה שאלות מהותיות דומות, המבקשים הגישו תובענה נפרדת
נמצאת בשלבים  אשר, כנגד חברות ביטוח נוספות, ה זולשאלות נשוא תובענ, במשפט

, עניינה של הבקשה הינה סירובן של הנתבעות .ל"נבבית המשפט השל בירור מקדמיים 
, נסיעות, ביטוחי בריאות -כגון , לבטח לקוחות בעלי מוגבלויות בביטוחי פרט, כביכול
, ")ביטוחי פרט: "לןלה(סיעודי ואובדן כושר עבודה , חיים, תאונות אישיות, פנסיה
, להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בניגוד, על פי הטענה, וזאת
, הקבוצה. תוך הפלייה ופגיעה בכבוד ובזכות לשוויון, ")החוק: "להלן( 1998-ח"התשנ

הינה כל תושבי , איש 700,000 -בכעל ידם והמוערכת , אותה מבקשים התובעים לייצג
בין אם פיזית ובין אם , על פי ההגדרה בחוק, וקים במגבלה כלשהיהל, מדינת ישראל

משום שידעו כי , ובין אם לאו, ובין אם פנו לנתבעות בבקשה לבטחם ונדחו,  נפשית
וזאת החל , אין סיכוי שהנתבעות יסכימו לצרפם לביטוחים אלו עקב מוגבלותם

נזקם האישי  ").קבוצהחברי ה: "להלן( 2005בשנת , לחוק' מכניסתו לתוקף של סימן ח
בגין פגיעה , ח"ש 4,000 -הנטען של התובעים הייצוגיים כלפי מנורה ביטוח מוערך בכ

ללא הוכחת נזק בשל , פגיעה בשוויון ובאוטונומיה וכן נזק ממוני, בכבוד וברגשות
בגין ראשי , נזקם הנטען של חברי הקבוצה הרלוונטיים בבקשה. אובדן זמן וטרטור

: להלן(ח "ש מיליוני 230 -כבסך של , לכלל הנתבעות, לעיל הוערךהנזק המצוינים 
חוק החוזים , הפרת החוק: על פי הבקשה הן, עילות התביעה העיקריות"). סכום הנזק"
אפליה , חוסר תום לב, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד, 1981-א"התשמ, )חלק כללי(

פיצוי של : התובעים הינםהסעדים העיקריים להם עותרים  .ופגיעה בזכות לשוויון
הנתבעות פעלו בניגוד  -לקבוע ולהצהיר כי ; חברי הקבוצה הרלוונטיים בסכום הנזק

כבוד : פגעו בכבודם של התובעים וחברי הקבוצה בניגוד לחוק יסוד ,לחוק' לסימן ח
להציג  -וכן לחייב את הנתבעות ; מ"והפרו את חובת תום הלב במו ,האדם וחירותו
ולהעניק כיסוי רטרואקטיבי ; ע לסירוב הענקת ביטוח לבעלי מוגבלויותנוהל בכל הנוג
  .מנורה ביטוח טרם השיבה לבקשה. לאחר הליך חיתומי, לחברי הקבוצה

  
בקשה  )המחלקה הכלכלית(א "בתהוגשה לבית המשפט המחוזי , 2014 ,בפברואר 5ביום   .24  

 -להלן ( ות כלליתכנגד שירותי בריא, )9167-02-14צ "ת(לאישור תביעה נגזרת 
, להלן(וכן כנגד מנורה ביטוח וארבע חברות ביטוח נוספות שצורפו לבקשה ") הכללית"

עניינה  ").התובענה"או " הבקשה: "להלן") (הנתבעות: "הכללית וחברות הביטוח יחד
של הבקשה להכיר בתביעה כתביעה נגזרת נגד הכללית עקב אי מימוש זכות 

מכח הדין כלפי חברות הביטוח לצורך כיסוי , הלכאור, ההשתתפות העומדת לה
ביחס למקרים ) ן"השב(ההוצאות ששולמו על ידה בתוכניות שירותי הבריאות הנוספים 

בהם קיימת חפיפה בחבות בינה לבין חברות הביטוח במסגרת פוליסות ביטוח בריאות 
 עיקר החפיפה הנטענת הינה בתחום הניתוחים, לטענת התובע. הנמכרות על ידן

עוד נטען כי חברות הביטוח . ובתחום הייעוץ הרפואי) בחירת מנתח ועלויות נלוות(
ן בקופות החולים "את המבוטחים להפעיל את תוכניות השב, לכאורה, מתמרצות

מנע כביכול מלספוג את התממשות הסיכון של יבאמצעות גמול כספי על מנת לה
חולים ובראשן הכללית ומשכך האירוע הביטוחי תוך גלגול הסיכון לכאורה לקופות ה

הסעד העיקרי לו עותר התובע הינו מימוש זכות  .לכאורה מתעשרות שלא כדין
ההשתתפות של הכללית כלפי חברות הביטוח על ידי חיוב כל אחת מחברות הביטוח 
לשלם לכללית לפחות מחצית מהתשלומים שנשאה בהן לצורך כיסוי ההוצאות 

ברכיב הניתוחים ובחירת מנתח בישראל והן ברכיב ן "ששולמו על ידה בתוכניות השב
וזאת במקרים בהם למבוטחי , הייעוץ הרפואי בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה
הבקשה הוגשה לאחר שהכללית . הכללית קיים ביטוח בריאות מסחרי בגין רכיבים אלה

 דחתה את פניית התובע לדרוש את מיצוי הזכויות כאמור לעיל כלפי חברות הביטוח
או נקיטת צעדים /וזאת מאחר ואין עילה בדין לדרישה זו ונדרש תיקון חקיקה ו

הנזק הנטען של התובע בתביעה  .מנהליים לדרישה זו וכן מטעמים נוספים אחרים
 .ח"מיליארד ש 1 הנגזרת במימוש הזכויות כנגד כלל חברות הביטוח מוערך בסך של

  .מנורה ביטוח טרם השיבה לבקשה
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  )המשך(  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
    

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

המתוארות לעיל שאושרו או , המהותיות, בנוסף לתובענות ולבקשות לאישור כייצוגיות  . 2א
ת שסכום התביעה בכל אח, קיימות תובענות ובקשות לאישור כייצוגית כאמור, שטרם אושרו

  :  מהן אינו מהותי ולפיכך לא נכלל לגביהן תיאור מפורט בדוחות הכספיים
  

שאושרה , ח"מיליוני ש 5.4על סך של , כנגד מנורה ביטוח, 2006תובענה מחודש אפריל  .1
כייצוגית ובעקבות ערעור הנתבעת הושבה לדיון מחודש באישורה בבית המשפט 

 . המחוזי
 

 4.5כנגד שומרה ביטוח על סך של , 2012 מחודש יוליתובענה ובקשה לאישור כייצוגית  .2
, 2013בחודש נובמבר . שומרה ביטוח הגישה תשובתה לבקשת האישור. ח"מיליוני ש

לצורך השלמת בירור , הורה בית המשפט על השהיית המשך בירור התובענה כייצוגית
 .על ידי המפקח, נושא התובענה

  
על סך , כנגד שומרה ביטוח, 2013אפריל מחודש , תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית .3

 .ח"מיליוני ש 7של 
  
על סך , כנגד מנורה ביטוח, 2013מחודש אוגוסט , תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית .4

אישר בית המשפט הסתלקות המבקש  2014בפברואר  2ביום . ח"מיליוני ש 1.2של 
, ביעתו האישיתמהבקשה לאישור התובענה כייצוגית תוך שהוא מורה גם על דחיית ת

 .ובכל באה התובענה לידי סיום
  
 כנגד מנורה ביטוח ושלוש, 2014ודש מרס מח, תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית .5

, ח המיוחסים למנורה ביטוח"מיליוני ש 4.35 -על סך של כ, חברות ביטוח נוספות
, חברות ביטוח המאוגדות במסגרתו 12 - ו" הפול"ושבמהותה דומה לתובענה כנגד 

  . לעיל 17מפורט בסעיף כ
  

  :טבלה מסכמת
  

כמות 
 הסכום הנתבע  תביעות

  ח"אלפי ש

  :תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית

  53,000   2   צוין סכום המתייחס לקבוצה
  -   -   התביעה מתייחסת  למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לקבוצה

  -   1   לא צוין סכום התביעה
  :תובענות כייצוגיותבקשות תלויות לאישור 

  1,022,988   19   *)צוין סכום המתייחס לקבוצה 
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לקבוצה 

(**   5   1,497,000  
  -    2   לא צוין סכום התביעה

  22,000   1   ***)תביעות מהותיות אחרות 
  

, כמפורט לעיל הקבוצהסכום ההפרשה המצטבר של התביעות שהוגשו כנגד , לתאריך הדיווח
  .ח"שמיליוני  19 - מסתכם בכ

  
הופחת סכום , או בהסתלקות במהלך תקופת הדוח/בגין בקשות לאישור שהסתיימו בדחייה ו  *)

  .התביעה לכאורה המיוחס לחברה  
  

תביעה . ח ללא נקיבה בסכום כלשהו"אחת התובענות הוערכה בסך של מאות מיליוני ש  **)
  ).לעיל .24. 1אראה סעיף (ח כללית "נוספת הינה תובענה נגזרת נגד קופ

  
  .להלן .ראה סעיף ב  ***)

  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

  
 

 223

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39אור ב
  

  )המשך( כייצוגיותתובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות   .א
  

בנוסף על הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההליכים המשפטיים 
ממורכבותם , בין היתר, הנובעת, או לכמתה/אשר לא ניתן להעריכה ו, קיימת חשיפה כללית, ואחרים

, בין היתר, בהמורכבות שירותים אלו צופנת בחו. של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה למבוטחיה
או צדדים /פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות עקב פערי מידע בין הקבוצה לבין המבוטחים ו

חשיפה זו באה . שלישיים לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים
בהם  ,לרבות ביטוח בריאות, לידי ביטוי בעיקר בתחומי החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח

בתחומים אלו המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים שינויים . פועלת הקבוצה
שינויים אלה מיושמים על ידי . לרבות בפסיקת בתי המשפט, ברגולציה ובמגמות הדין, במדיניות

 על כן בתחומים אלו בקבלת פרשנות. מערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופן תדיר
יש לעיתים בכדי להשפיע על , חדשה לאמור בפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח

זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי , הרווחיות העתידית של הקבוצה בגין התיק הקיים
לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת . לקוחות בגין פעילות העבר

באמצעות , בין היתר, המועלות, ת מטענות אלו ואחרות בקשר עם חוזי הביטוחהחשיפה הנובע
 .המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות

  
לתקלות באופן תפעול , אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה, קיימת חשיפה, כמו כן

המוצרים בתחום החיסכון ארוך הטווח ובתחום הבריאות המאופיינים כאמור באורך חיים ממושך 
לשינויים ותוספות לנוסח המוצרים , תכופים ומורכבים, וכפופים לשינויים רגולטוריים ואחרים

או המעסיקים /לרבות על ידי המבוטחים ו, ים אחרים המבוצעים לאורך חיי המוצרולשינויים רב
מורכבות . או ביחס להפקדות למרכיב החיסכון/ביחס לכיסויים הביטוחיים ו, או מי מטעמם/ו

לאופן שיוך , לרכיבי המוצר השונים, להיקפי ההפקדות ושיעורן, בין היתר, ושינויים אילו נוגעים
לזיהוי פיגורים בהפקדות , למועד זקיפתם, או למרכיבים השונים של המוצרים/והכספים למבוטחים 

מורכבות זו מועצמת לאור ריבוי הגורמים המעורבים בניהול המוצרים ותפעולם . ולטיפול בהם
  . ולעתים תוך מתן הנחיות סותרות מצדם או מטעמם

  
יטור וטיפול בסוגיות העולות נ, איתור, עוסקים באופן שוטף בלימוד, הגופים המוסדיים בקבוצה
ישירות או , מעסיקים ויועצים פנסיוניים, לרבות אגב פניות ציבור, עקב המורכבויות האמורות

, כן- כמו. או לקוחות/הן ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי מוצרים ו, באמצעות המפקח
ים שפרסם המפקח בחודש ובהמשך להוראת החוזר בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדי

ואשר עניינו חובת גוף מוסדי לבצע פעולות טיוב שונות ביחס לנתונים ) 2011-9-10' מס( 2011דצמבר 
הגופים המוסדיים בקבוצה נערכים לביצוע הליך יסודי של בדיקה וטיוב של , וזכויות הלקוחות

הגופים המוסדיים , זה בשלב. הנתונים במערכות בתחום החסכון ארוך הטווח להשגת יעדי החוזר
בקבוצה אינם יכולים להעריך את היקף ועלות הליכי הטיפול והטיוב האמורים ואת ההשלכות 

לא ניתן לצפות מראש את סוגי , כן-כמו. לרבות בגין מוצרים שנמכרו בעבר, האפשריות שלהן
באמצעות , בין היתר, או את החשיפה הנובעת מהן אשר יכול ויועלו/הטענות שיועלו בהקשר זה ו

  . המנגנון הדיוני של תובענות ייצוגיות
  

  תביעות  .ב  
  

בהמשך להליכי גבייה שנקטה מנורה ביטוח כנגד סוכן בגין חוב מקדמות על חשבון עמלות עודפות 
תביעה , 2012בחודש נובמבר ) התובע –להלן (הגיש הסוכן , ח"מיליוני ש 6.5 - ששולמו לו בסך של כ

עניינה של . ח"מיליוני ש 22 -בסך כ) התביעה - להלן (ררות עסקית נגדית למוסד הישראלי לבו
על שינוי שיטת , צדדי-באופן חד, 2005התביעה הוא הטענה לפיה החליטה מנורה ביטוח בשנת 

לטענת התובע . לו ולמנורה ביטוח" מיזם משותף"העבודה עימו במה שמכונה לטענת התובע כ
שינוי שיטת . ותית בבסיס ההסכמה להפעלת המיזםהשינוי בשיטת העבודה היווה פגיעה משמע

נזקים בסך , לטענתו, לקריסתו של המיזם וכתוצאה מכך נגרמו לתובע, לטענת התובע, העבודה גרמה
, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, להערכת הנהלת מנורה ביטוח. ח"מיליוני ש 22 -של כ

ובהתאם מנורה ביטוח לא ביצעה הפרשה בגין , וסידי התובע הינו ללא ביס- היקף הנזקים הנתבע על
   .התביעה
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
     
פרסם המפקח הכרעה עקרונית בעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת , 2013בחודש אוגוסט   .ג  

מורה הממונה לחברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל , במסגרת ההכרעה). ההכרעה - להלן(
עמיתיהן הודעה על הכוונה להעלות דמי ניהול בהתאם למתחייב בהסדר /אשר לא נתנו למבוטחיהן

 1וזאת לגבי התקופה שתחילתה ביום , עמיתים דמי ניהול שנגבו ביתר/להשיב למבוטחים, התחיקתי
הקבוצה אמדה את השפעת ההכרעה ונתנה לכך ביטוי . 2009, בדצמבר 31וסיומה ביום  2006, בינואר

  .בדוחותיה הכספיים
  
  ערבויות שניתנו  .ד

  
ידי -המנוהלות על" (אמיר"ו" יתר"העמידה ערבויות לטובת עמיתי קופות הגמל  מנורה ביטוח  .1  

היקף . להבטחת התחייבות הקופה כלפיהם לשיעור תשואה מובטח) מנורה מבטחים גמל
. ח"ליון שימ 4,706-לצבירה בסך כולל של כ, נכון לתאריך הדוח הכספי, הערבויות מתייחס

תחייב כלפי הקופות לקבל את מרבית הפקדונות של כי החשב הכללי במשרד האוצר ה, יצוין
. כספי העמיתים כאמור בתשואה מובטחת העולה על שיעור התשואה המובטח לעמיתים

ערבויות דומות להבטחת קרן ההשקעות של העמיתים  מנורה ביטוחנתנה , בנוסף לאמור
ולגבי  1994במסלול שאינו מבטיח תשואה וזאת לטובת עמיתים שהצטרפו לקופה עד לשנת 

נכון לתאריך הדוח , היקף הערבויות מתייחס. 2009, הפקדותיהם הנומינליות עד לחודש ינואר
 .ח"מיליוני ש 113 -לצבירה בסך כולל של כ, הכספי

  
כתוצאה מעסקת , אשר הועברו לקבוצה, ח"שאלפי  5,057 -קיימות ערבויות בסך כולל של כ  .2

  .עילל 4החברה לפיתוח התעשייה כאמור בביאור 
  

  התקשרויות  .ה
  

: להלן(מ "עם חברת סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע מנורה ביטוחהתקשרה  2003בשנת   .1
על רקע "). טופז חיים("בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים ") סאפיינס"

בתחום הפעילות כמו גם  ושינויים רגולטוריים 2004רכישתה של מבטחים פנסיה בשנת 
ל "עם הספק הנ, 2005-ו 2004בשנים  מנורה ביטוחהתקשרה , התפתחות עסקית של הקבוצה

טופז חיים ") (טופז פנסיה וגמל("בפרויקט נוסף לפיתוח מערכת לניהול מערכי הפנסיה והגמל 
שר מערכת טופז חיים נמצאת בשלב המאפ"). מערכת טופז: "להלן -וטופז פנסיה וגמל יחד 

מערכת טופז פנסיה . מנורה ביטוחהפקה ותפעול של הפוליסות החדשות הנמכרות על ידי 
, מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של המערכות, בנוסף. בשלב תפעולי מלא תוגמל נמצא

   .לרבות עדכונים הנדרשים מעת לעת

בהסכם המעגן ומסדיר  2011בחודש אוקטובר  מנורה ביטוחהתקשרה , בהמשך לאמור לעיל
את ההתקשרות רבת שנים עם סאפיינס בקשר למערכת טופז ומערכות תוכנה נוספות 

: להלן(ביטוח משנה ובריאות , פנסיה, בתחום ביטוח חיים, בין היתר, שסופקו לקבוצה
: להלן בפסקה זו(בקשר עם אותן מערכות  הולשירותים שסופקו לקבוצ") המערכות"
  "). ההסכם"

 הקבוצהבמערכות ואת זכויות השימוש של  הקבוצהההסכם מעגן את רישיונות השימוש של 
בתוכניות המקור של המערכות וכן את הקניין הרוחני ברכיבים ייחודיים מסוימים במערכות 

לאור שיתוף הידע  .הקבוצהשפותחו בעבר וככל שיפותחו בעתיד על ידי סאפיינס עבור 
 זכויותעוגנו בהסכם גם  ,די הקבוצה במסגרת הליך הפיתוח של המערכותהמקצועי של עוב

עד לתקרה של וללא מגבלת זמן לצדדים שלישיים לתמלוגים על מכירת טופז וביטוח משנה 
  .יםההשקעה במוצר

, ל"ההסכם יוצר מסגרת להמשך אספקת שירותים שונים לקבוצה בקשר למערכות הנ, בנוסף
אספקת גרסאות ומהדורות ושירותי , תמיכה, תיקון תקלות, בדיקות, לרבות שירותי פיתוח

  .בהתאם לתכניות עבודה שנתיות מוסכמות, תחזוקה למערכות

 2014, בדצמבר 31 ליום ועד 2011, בינואר 1 מיום חודשים החל 48ההסכם הינו לתקופה של   
 2012 -ו 2013בשנים . ח"מיליוני ש 110 - והיקף העסקה המינימלי לתקופה זו עומד על סך של כ

ח "מיליוני ש 55.2 -ח וסך של כ"מיליוני ש 42.8 -מנורה ביטוח לסאפיינס סך של כשילמה 
  .התאמהב
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
  

  )המשך( התקשרויות  .ה

  )המשך( .2

וזאת על רקע , 2011נחתם הסכם משלים להסכם מחודש אוקטובר , 2013בחודש ספטמבר 
התקשרותה של סאפיינס עם לקוח נוסף לאספקת מערכת לניהול קרנות פנסיה ומערכות 

המשלים התחייבה סאפיינס לשלם לקבוצה ההסכם במסגרת . נלוות המשמשות את הקבוצה
הוארכה , בנוסף. תמלוגים שונים בהיקפים לא מהותיים אשר ישולמו על פני מספר שנים

ת המערכות והמשך פיתוחן עבור קוסאפיינס מחויבת אליה ביחס לתחזתקופת ההתקשרות ש
  .בשינויים מסחריים מסויימים, 2018, בדצמבר 31לפחות עד ליום , הקבוצה

  
  :לקבוצה קיימות התחייבויות עתידיות כחלק מפעילויות ההשקעה כמפורט להלן  .2

  
הינו סך  2013, בדצמבר 31ליום השקעה שסכומן הכולל התחייבויות להשקעה בקרנות   .א

ח בגין חוזים תלויי תשואה "אלפי ש 219,510מתוכם סך של , ח"אלפי ש 249,588של 
בגין  ח"אלפי ש 165,607מתוכם סך של , ח"אלפי ש 256,503 - 2012 ,בדצמבר 31ליום (

  ).חוזים תלויי תשואה
  

 2013, בדצמבר 31ום התחייבויות להעמדת הלוואות לחברות שונות שסכומן הכולל לי  .ב
ח בגין חוזים תלויי תשואה "אלפי ש 239,779מתוכם סך של , ח"אלפי ש 544,127הינו 

ח בגין "אלפי ש 167,163ח מתוכם סך של "שאלפי  296,574 - 2012, בדצמבר 31ליום (
  ).חוזים תלויי תשואה

  
על הסכם עם להבה חברה לניהול קרן השתלמות  מבטחים גמלחתמה  2010 ,ביולי 27ביום  .3

לרכישת זכויות , )המוכרות -להלן ( מ ולהב לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים בישראל"בע
בהתאם . )להבה -להלן " (ולשכיריםלהבה קרן השתלמות לעצמאים "הניהול בקרן ההשתלמות 

מהשנה השישית  החל .להבהבהיקף נכסי סכום המותנה התחייבות לשלם  קיימת, להסכם
 0.075%למוכרת תשלום בגובה  ישולם, ממועד העברת זכויות הניהול ועד לשנה העשירית

או התפעול עבור הקופה /במידה ותגדל עמלת ההפצה ו. מסך נכסי הקופה במועד התשלום
או /יפחת שיעור התשלום במחצית מהגידול בעמלת ההפצה ו, במהלך התקופה האמורה

 -מהשנה השישית ועד השנה העשירית לא יפחת התשלום האמור מ ,ואולם, התפעול כאמור
 מוכרתל ישולם, בתום השנה העשירית ממועד העברת זכויות הניהול .ח לשנה"מיליוני ש 1.3

המהוון בריבית שנתית , במועד התשלום להבהמתוך נכסי  0.3%סכום חד פעמי בגובה 
, מיזוג מבטחים גמל למנורה פנסיהלעניין  .עבור תקופה של שש וחצי שנים 7%בשיעור של 
 .לעיל. 4.ב.1ראה ביאור 

  
הבניין חתמה מנורה ביטוח על הסכמים להקמת , 2014 פברואר בחודש , לאחר תאריך הדיווח  .4

  .ח"מיליוני ש 110 -כבסך של  )'ג 7כאמור בביאור (ברמת גן 
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 

  חכירות  .ו
  

  חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת בחכירה תפעולית
  

אשר כולל חלק ממשרדי , ן שברשותה"הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל
  . הקבוצה

  
   .שנים 5 - לבין שנה חכירות אלו לא ניתנות לביטול ובעלות אורך חיים ש

      
העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים  דמי החכירה המינימלייםלהלן 

  :בדצמבר 31לביטול ליום 
  

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  16,370   18,264   22,155   שנה ראשונה

  23,774   20,294   19,051   שנה שנייה עד חמש שנים

 41,206   38,558   40,144  
  

  
  :הסכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  לדצמבר 31
2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  18,065   21,141   23,827   דמי חכירה מינימליים
  
  

     בחכירה תפעולית המחכירהחכירות בהן הקבוצה היא 
  

  .לגופים חיצוניים) ן להשקעה"נכסי נדל(הקבוצה מחכירה מספר מבנים 
   .שנים ואינם ניתנים לביטול 12 -הסכמי החכירה הם לתקופה שבין שנה ל

  .חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת שני הצדדים
  

 31להלן דמי החכירה המינימליים העתידים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול ליום 
  :בדצמבר

  
2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  5,859   5,472   11,555   שנה ראשונה
  6,809   3,103   21,653   שניםשנה שנייה עד חמש 
  -    -    5,002   יותר מחמש שנים

 38,210   8,575   12,668  
  
  

  .27ראה באור , ן להשקעה"לפרטים נוספים בדבר הכנסות שהוכרו בגין נדל
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  אירוע מהותי בתקופת הדיווח  -: 40באור 
  

מר גורביץ הוביל את החברה . ר דירקטוריון החברה"יו, ל"גורביץ זנפטר מר מנחם , 2013, בנובמבר 23ביום 
להישגים מרשימים ותרם באופן מהותי להתפתחותה של קבוצת מנורה מבטחים על פני העשורים 

ר דירקטוריון "ל ויו"ומזה שנים רבות כמנכ 1985מר גורביץ כיהן כדירקטור בקבוצה מאז שנת . האחרונים
קבוצת מנורה מבטחים מוקירה את תרומתו הייחודית ורבת השנים . ות שלההחברה וחברות בנות עיקרי

ה גדליה דורון "מונה ה, 2013, בנובמבר 25בישיבת הדירקטוריון מיום , בהמשך לאמור. להנהגתה ולהישגיה
  .ר זמני של דירקטוריון החברה"כיו
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  נכסי חוב סחירים  .א

  
  2013, בדצמבר 31ליום 

  עלות מופחתת  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  44,931   45,828   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  2,259,254   2,375,348   זמינות למכירה

  2,304,185   2,421,176   סך הכל אגרות  חוב ממשלתיות 

  :אחריםנכסי חוב 

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  43,680   47,407   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,418,970   1,498,281   זמינים למכירה

  1,462,650   1,545,688   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
  :בשווי הוגן דרך רווח והפסדנמדדים 

  1,749   1,356   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  3,768,584   3,968,220   סך הכל נכסי חוב סחירים

  39,888   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

  
  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות מופחתת  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  216,578     218,154     שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,647,901     1,764,553     זמינות למכירה

  1,864,479     1,982,707     סך הכל אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  77,508     84,191     שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,706,713     1,807,119     זמינים למכירה

  1,784,221     1,891,310     סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,931     1,747     שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  3,650,631     3,875,764     סך הכל נכסי חוב סחירים

  46,289     )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  מניות  .ב

  
  2013, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  סחירות

  12,321   16,173   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  163,496   188,047   זמינות למכירה

  175,817   204,220   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  10,074   13,100   זמינות למכירה

  185,891   217,320   סך הכל מניות 

  32,019   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

  

  
  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  סחירות

  15,367   16,048   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  220,090   213,161   זמינות למכירה

  235,457   229,209   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  10,530   15,320   זמינות למכירה

  245,987   244,529   סך הכל מניות 

  58,390   )במצטבר(לרווח והפסד ירידות ערך קבועות שנזקפו 
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   השקעות פיננסיות אחרות  .ג

  

  2013, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  ח"אלפי ש

  סחירות
  27,346   31,217   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  323,212   364,159   זמינות למכירה
  -    4,331   מכשירים נגזרים 

  350,558   399,707   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות
  34,566   37,414   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  129,393   145,163   זמינות למכירה
  -    17,432   מכשירים נגזרים 

  163,959   200,009   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  514,517   599,716   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  22,703   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

  

  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  ח"אלפי ש

  סחירות
  44,869   47,109   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  203,960   218,324   זמינות למכירה
  -    394   מכשירים נגזרים

  248,829   265,827   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות
  34,552   36,844   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  124,829   126,848   זמינות למכירה
  1,667   20,050   מכשירים נגזרים 

  161,048   183,742   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  409,877   449,569   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  26,916   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  2013 ,בדצמבר 31ליום 

  

'ג9תקנה 



 
  

  
  

  מ"מנורה מבטחים החזקות בע
  

  2013, בדצמבר 31נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה ליום 
  
  'ג9תקנה 
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  

  דף  
    
    

' ג9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
  2  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך 

    
    

  3  על המצב הכספי המאוחדיםהדוחות נתונים כספיים מתוך 
    
    

  4  המאוחדיםהפסד  ואנתונים כספיים מתוך דוחות רווח 
    
    

  5  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל
    
    

  6-7  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים
    
    

  8-24  מידע נוסף 
    
    
    

  
  
  

- -  -  - - -  -  - - -  
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  לכבוד
  מ"בעלי המניות של מנורה מבטחים החזקות בע

  
  ,.נ.א
  

  המבקר  החשבון השל רוא דוח מיוחד  :   הנדון
  ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד לפי תקנה על     
  1970-ל"התש    

                          
                              

 1970 -ל "התש ,)םדוחות תקופתיים ומיידיי(לתקנות ניירות ערך ' ג9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 
שהסתיימו שנים הלכל אחת מו 2012 -ו 2013 ,בדצמבר 31לימים ) החברה -  להלן( מ"בע מנורה מבטחים החזקותשל 

באחריות  והנפרד הינ המידע הכספי. דוח התקופתי של החברהבואשר נכלל  2011 -ו 2012, 2013 ,בדצמבר 31בימים 
  .בהתבסס על ביקורתנו הנפרד המידע הכספיאחריותנו היא לחוות דיעה על . הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  
נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  ,על פי תקנים אלה. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ביקורת כוללת . הצגה מוטעית מהותית הנפרד הכספיבמידע ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 
ביקורת כוללת גם בחינה של . הנפרד ובפרטים הכלולים במידע הכספיבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון בעריכת המידע הכספי הנפרד  שיושמוכללי החשבונאות 
בסיס נאות  תאנו סבורים שביקורתנו מספק .הנפרד של המידע הכספיוכן הערכת נאותות ההצגה וההנהלה של החברה 

  .לחוות דעתנו
  

דוחות (לתקנות ניירות ערך  'ג9תקנה הוראות בהתאם ל, מכל הבחינות המהותיות, ערוך הנפרד המידע הכספי, לדעתנו
  . 1970 -ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

  
  
  
  
  

    קוסט פורר גבאי את קסירר                  ,תל אביב
  רואי חשבון                                2014 ,במרס 25
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  בדצמבר  31ליום 

2013  2012  
מידע 
  ח"אלפי ש  נוסף

  נכסים שוטפים 

  20,422     76,049     ב  מזומנים ושווי מזומנים

  269,576     265,960     ג  השקעות  פיננסיות

  4,148     2,725     מסים שוטפים לקבל
  1,075     2,287     חייבים ויתרות חובה

  11,209     8,594     )1(ו   יתרה שוטפת עם חברה מוחזקת

  306,430     355,615     כ נכסים שוטפים"סה

  נכסים לא שוטפים 

  24,975     21,704     ג  הלוואות וחייבים

  2,377,351     2,546,346     השקעות בחברות מוחזקות

  695,184     725,450     )1(ו   הלוואות לחברות מוחזקות

  10,024     7,607     )4(ו   נכסים בשל הטבות לעובדים

  711     1,437     רכוש קבוע
  127,309     129,981     ן להשקעה"נדל

  3,235,554     3,432,525     כ נכסים לא שוטפים"סה

   3,788,140     3,541,984  

  התחייבויות שוטפות

  84,656     86,273     ד  חלויות שוטפות של אגרות חוב

  -    2,793     חוזים עתידיים
  23,411     25,013     )1(ד   זכאים ויתרות זכות

  108,067     114,079     כ התחייבויות שוטפות"סה

  התחייבויות לא שוטפות

  775,821     703,920     ד  חובאגרות 

  15,252     11,758     )4(ו   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  1,316     7,329     עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות
  24,670     26,181     ה  מסים נדחים

  817,059     749,188     כ התחייבויות לא שוטפות"סה

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  99,429     99,429     מניותהון 

  332,985     332,985     פרמיה על מניות

  250,332     225,491     קרנות הון    

  1,934,112     2,266,968     יתרת עודפים

  2,616,858     2,924,873     כ הון"סה

   3,788,140     3,541,984  
  

            2014, במרס 25
  דורוןגדליה      תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ר הדירקטוריון"יו
  )זמני(

  ארי קלמן 
  מנהל כללי

  שי קומפל 
  מנהל כספים

  
  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה
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  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש  מידע נוסף

  הכנסות
  

  *) 58,647     *) 255,752     423,627     רווח מחברות מוחזקות

  )16,301(   40,304     45,311     מהשקעות ומימון) הפסדים(הכנסות 

  45,204     29,039     20,032     )3(ו   בגין הלוואות לחברות מוחזקותהכנסות מימון 

  15,986     8,419     2,672     ן להשקעה"עליית ערך נדל

  852     943     971     הכנסות מהשכרת נכסים
  2,390     11,162     10,287     )2(ו   הכנסות מדמי ניהול מחברה מוחזקת

  106,778     345,619     502,900     הכל הכנסות- סך

  הוצאות
  

  61,707     52,402     51,146     הוצאות מימון
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
   17,462     15,139 (*     4,845 (*  

  66,552     67,541     68,608     הכל הוצאות- סך

  40,226     278,078     434,292     רווח לפני מסים על ההכנסה
  *) 1,406     *) 3,988     3,367     ה  מסים על ההכנסה 

  38,820     274,090     430,925     רווח נקי 
  
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  למידע הנוסף. א.3.סעיף אראה , יישום למפרע*) 
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה
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  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  *) 38,820     *) 274,090    430,925     רווח נקי המיוחס לחברה
הרווח הכולל הועבר כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת ) הפסד(רווח 

  או יועבר לרווח והפסד

  )91,492(   147,210     )25,136(   נטו, כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות) הפסד(רווח 

  כולל אחר שלא יועבר לרווח והפסד) הפסד(רווח 

  *)       8     )*    )790(   790    אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 

  *)       2     )*    )198(   198    )הטבת מס(ההכנסה  מסים על

  592   )592(    *(    6  

  )* )1,010(   )*  )4,921(   1,339     נטו, כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות) הפסד(רווח 

   1,931   )5,513(     )1,004(  

  )92,496(    141,697     )23,205(   נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 

  )53,676(   415,787    407,720     כולל המיוחס לחברה) הפסד( כ רווח"סה

  
  
  
  

  ).מתוקן( IAS 19למידע הנוסף בדבר יישום לראשונה של . א.3.ראה סעיף א, יישום למפרע*) 
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה
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  לשנה שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  *) 38,820     *) 274,090     430,925   רווח נקי 

  :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  :התאמות לסעיפי רווח והפסד
  99,234     )6,997(   7,295     נטו, מהשקעות ומימון) רווחים(הפסדים 

  -    120     175     פחת
  -    773     292     עלות תשלום מבוסס מניות

  )15,986(   )8,419(   )2,672(   ן להשקעה"עליית ערך נדל
  -    7     77     הפסד ממימוש רכוש קבוע
  )* )58,647(  )* )255,752(   )423,627(   רווחים מחברות מוחזקות

  *)   1,406     *)    3,988     3,367     מסים על ההכנסה 

 )415,093(   )266,280(     26,007  

  :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
  *)     116     *)    3,532     )287(   הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל 

  )20,559(   20,403     )1,212(   בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 
  )796(   4,253     2,988     בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

   1,489     28,188   )21,239(  

  :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה
  )39,269(   )40,833(   )37,486(   ריבית ששולמה

  15,202     14,963     12,209     ריבית שהתקבלה
  )5,404(   )4,826(   )1,775(   מסים ששולמו

  2,090     3,951     2,563     מסים שהתקבלו
  100,027     33,140     200,030     דיבידנד שהתקבל

   175,541     6,395     72,646  

  116,234     42,393     192,862     לחברה כחברה אם המיוחסים מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

  )31,129(   )15,302(   )4,120(   עם חברות מוחזקות מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בגין עסקאות

  85,105     27,091     188,742     מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
  
  

  ).מתוקן( IAS 19למידע הנוסף בדבר יישום לראשונה של . א.3.ראה סעיף א, יישום למפרע*) 
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה
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  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

  -    )48(   -    ן להשקעה"רכישת נדל

  -    )876(   )1,250(   רכישת רכוש קבוע

  -    38     274     תמורה ממימוש רכוש קבוע

  )106,582(   109,193     34,812     נטו, ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד) רכישת(תמורה ממימוש 

  )8,298(   )8,158(   3,649     הלוואות לזמן ארוך) מתן(החזר 

  השקעה המיוחסים) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )114,880(   100,149     37,485     לחברה כחברה אם  

  השקעה בגין עסקאות) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  14,011     )38,973(   11,900     עם חברות מוחזקות  

  )100,869(   61,176     49,385     השקעה ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

  99,507     -    -    ) בניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת אגרות חוב 

  )71,025(   )84,495(   )85,259(   פרעון אגרות חוב

  )4,073(   -    -    פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

  -    -    )100,000(   דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

  24,409     )84,495(   )185,259(   מימון ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )410(   )136(   2,759     הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

  8,235     3,636     55,627     עלייה במזומנים ושווי מזומנים

  8,551     16,786     20,422     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  16,786     20,422     76,049     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  פעילות מהותית שלא במזומן

  -    621,354     323,560     השקעה במניות חברה מוחזקת שהתקבלה בדרך של דיבידנד בעין

  -    -    35,528     השקעה בשטרי הון חברה מוחזקת שהתקבלה בדרך של דיבידנד בעין

  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה
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  2013אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   .א
  

 הגדרות .1
  

  .מ"מנורה מבטחים החזקות בע  -  החברה 
  

,  במישרין או בעקיפין, חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה    -  חברות מוחזקות
  .על בסיס שווי מאזני מידע הכספי הנפרדב

  
  . 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9תקנה   -  'ג9תקנה 

  
  .מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -    מדד

  
  .ב"דולר ארה    -    דולר 

 
  הנתונים הכספייםאופן עריכת   .2
  

לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות ', ג9נערך בהתאם לתקנה , המידע הכספי הנפרד  
" הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" -ובכפוף להבהרות האמורות ב, )התוספת - להלן (האמורות 

וספת המתייחסת לאופן יישום התקנה והת, 2010, בינואר 24שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום 
  ).הבהרת סגל הרשות - להלן (האמורות 

  
הערוכים והמוצגים , לרבות דוחות כספיים נפרדים, המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים  

והוראות תקן חשבונאות בינלאומי , בכלל) IFRS - תקני ה - להלן (בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 לדוחות 2המדיניות החשבונאית שפורטה בבאור , עם זאת. בפרט" דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" - 27

  .וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן, יושמה לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד, המאוחדים הכספיים
  

בהתאם לדרישות הגילוי , נכללים גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, במסגרת המידע הנוסף שיובא להלן  
 ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות, וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, 'ג9האמורות בתקנה 

  .המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברההכספיים 
  

  הצגת הנתונים הכספיים  .א  
  

 המיוחסים לחברהעל המצב הכספי נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים   )1  
  

המיוחסים , המאוחדיםהכספיים מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות 
כמו . 'ג9נתונים אלו סווגו בהתאם לתקנה . לחברה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות

לרבות , מוצג מידע בדבר הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, כן
, ביאה לכך שההון המיוחס לבעלים של החברה בדוחות המאוחדיםההצגה כאמור מ. מוניטין

  .הינו זהה להון של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד
  

המיוחסות רווח הכולל על רווח והפסד וההכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים     )2
 לחברה

  
נתונים . ים לחברההמיוחס ,מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים

. מוצג מידע בדבר חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, כמו כן. 'ג9אלו סווגו בהתאם לתקנה 
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח 

הינו זהה לסך כל הרווח לשנה , הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה בדוחות המאוחדים
כפי , וחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברההמי

  .שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד
  

 המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים   )3  
  

, המיוחסים לחברה, המאוחדיםהכספיים מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות 
בפילוח לפי תזרים , המאוחדים על תזרימי המזומניםהכספיים כשהם לקוחים מתוך הדוחות 

נתונים . תוך פירוט מרכיביהם, מפעילות השקעה ומפעילות מימון, מזומנים מפעילות שוטפת
 .'ג9אלו סווגו בהתאם לתקנה 
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  )המשך(  2013אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   .א

 
  )המשך(  הנתונים הכספייםאופן עריכת   .2

  
  עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות  .ב  

  
  הצגה  )1    

    
אשר בוטלו במסגרת , יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות  

, הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, המאוחדים הדוחות
  .יחד עם יתרות דומות מול צדדים שלישיים

  
הוצגו , הנובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה, רווחים והפסדים שטרם מומשו  

  .מוחזקותבמסגרת היתרה בגין חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות 
        

  מדידה  )2    
  

עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה     
המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות , הקבועים בתקני דיווח כספי בינלאומיים, והמדידה

            .מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים
        

  ראשונה על ידי החברהתקנים חדשים ותיקונים שיושמו ל  .3
  

 עובדהטבות  - )המתוקן( IAS 19  .א
  

עיקרי . 2013, בינואר 1- שנדרש ליישמו החל מ) מתוקן( IAS 19את  IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
  :התיקונים שנכללו בתקן והינם רלוונטיים לחברה הם

  
  ולא ייזקפו לרווח רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו במסגרת רווח כולל אחר עם היווצרותם

 .או הפסד לעולם
  תשואת נכסי התוכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס  על שיעור היוון שמשמש למדידת

 .ללא קשר לתוצאה בפועל של תיק ההשקעות, ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  האבחנה בין הטבות עובד לזמן קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד הסילוק

 .וי ולא על המועד שבו קמה זכאות העובד להטבותהצפ
  

 IAS 19שינתה החברה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה לראשונה את  2013, בינואר 1-החל מ    
שינויים , מדיניות חשבונאית IAS 8-השינויים נעשו בדרך של יישום למפרע בהתאם ל. המתוקן

  .מידע כספי של התקופות הקודמות שולפיכך מוצג מחד, באומדנים חשבונאיים וטעויות
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  )המשך(  2013אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   .א

  
   )המשך(  תקנים חדשים ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה  .3

  
 )המשך(  עובדהטבות  - )המתוקן( IAS 19  .א
  

המתוקן על  IAS 19מהיישום לראשונה של  כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהלן   
  :של החברה המידע הכספי הנפרד

  
  .לא היתה השפעה - בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי

  

  :בנתונים הכספיים מתוך דוחות רווח או הפסד המאוחדים    

  

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
 19 IAS  

    המתוקן
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  ח"אלפי ש   
             

  255,752   4,921    250,831    רווח מחברות מוחזקות
  15,139   )790(    15,929    הוצאות הנהלה וכלליות

  3,988   198    3,790    מסים על ההכנסה
  274,090   5,513    268,577    רווח נקי

             
  
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
 19 IAS  

    המתוקן
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  ח"אלפי ש   
             

  58,647   1,010    57,637    רווח מחברות מוחזקות
  4,845   8    4,837    הוצאות הנהלה וכלליות

  1,406   )2(    1,408    מסים על ההכנסה
  38,820   1,004    37,816    רווח נקי
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  )המשך(  2013אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   .א

  
   )המשך(  תקנים חדשים ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה  .3

  
 )המשך(  עובדהטבות  - )המתוקן( IAS 19  .א
  

המתוקן על  IAS 19מהיישום לראשונה של  כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהלן   
  )המשך:  (של החברה המידע הכספי הנפרד

  
  :בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל  

          
  

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
 19 IAS  

    המתוקן
כמוצג בדוחות 

 אלוכספיים 
  ח"אלפי ש   
             
             

  )790(   )790(    -    הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
  )198(   )198(    -    הטבת מס

, הפסד כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות
  )4,921(   )4,921(    -    נטו

  141,697   )5,513(    147,210    נטו, רווח כולל אחר
  415,787   -    415,787    רווח כולל

  
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  כפי שדווח
   בעבר

השפעת 
 19 IAS  

    המתוקן
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  ח"אלפי ש   
             
             

  8   8    -    רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
  2   2    -    מסים על ההכנסה

, הפסד כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות
  )1,010(   )1,010(    -    נטו

  )92,496(   )1,004(    )91,492(    נטו, הפסד כולל אחר
  )53,676(   -    )53,676(    הפסד כולל

  
  בדבר הצגת פריטי רווח כולל אחר, הצגת דוחות כספיים  - IAS 1 - תיקון ל  .ב

  
רווח כולל כך שפריטי , התיקון שינה את אופן ההצגה של פריטי רווח כולל אחר בדוחות הכספיים  

מוצגים בנפרד , יועברו לרווח והפסד, לאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל, אחר אשר
  .מפריטי רווח כולל אחר שלעולם לא יועברו לרווח והפסד
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  )המשך(  2013אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   .א

  
   חדש לפני יישומו IFRSתקן   .4
  

  בדבר הטיפול בהפקדות הקשורות לשירות  IAS 19 - תיקון ל  
      
בדבר הפקדות המבוצעות על ידי עובדים או צדדים  IAS 19 -פרסם תיקון לדרישות הקיימות ב IASB - ה  

  ).התיקון -להלן (שלישיים הקשורות לשירות 
  

כגון מקרים בהם ההפקדות (ספר שנות השירות במידה ואין קשר בין סכום ההפקדות לבין מ, לפי התיקון
ההפקדות הן בסכום קבוע לאורך תקופת השירות או ההפקדות , מחושבות כאחוז קבוע משכר העובד

בתקופה שבה ניתן השירות , ניתן להכיר בהפקדות אלו כקיטון מעלות השירות, )נקבעות לפי גיל העובד
  . במקום לייחסן לתקופות השירות, הקשור

  
יש להקצות את אותן הפקדות לתקופות , כאשר ההפקדות תלויות במספר השנים בהן ניתן השירות

  .  בדבר ייחוס הטבה לתקופות שירות IAS 19.70השירות תוך שימוש באותה שיטת ייחוס הנדרשת על פי 
  

אימוץ מוקדם  .לאחריו או 2014 ,ביולי 1 ביום המתחילות שנתיות תקופותמ החל למפרע םייושהתיקון 
   .אפשרי

  
   .מידע הכספי הנפרדה על מהותית השפעה להיות צפויה לא יקוןלת, החברה להערכת
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  מזומנים ושווי מזומנים  .ב
  

  

  2013,  בדצמבר 31ליום 

  במטבע חוץ או
  ללא  בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  אירו  דולר
  ח "אלפי ש

  76,049     74,775     230     1,044     מזומנים ושווי מזומנים
  

  

  2012,  בדצמבר 31ליום 
  במטבע חוץ או
  ללא  בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  אירו  דולר
  ח "אלפי ש

  20,422     13,810     5,464     1,148     מזומנים ושווי מזומנים
  

  
  
  נכסים פיננסיים  .ג
  

  :IAS 39תקן אם להנכסים הפיננסיים בהת תופירוט ההשקעות בקבוצ  .1
  

  

  בדצמבר  31ליום  

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  :נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  13,336     20,231     מניות  
  249,883     231,536     אגרות חוב  
  6,357     14,193     נגזרים ומוצרים מובנים  

     265,960     269,576  

  24,975     21,704     נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   287,664     294,551  
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  )המשך( נכסים פיננסיים  .ג
  

  :IAS 39 תקןהמכשירים הפיננסיים בהתאם למועדי המימוש החזויים של ההשקעות לפי קבוצות   .2
  

  2013, בדצמבר 31ליום 
  מעל  שנים 4-מ  שנים 3-מ משנתיים עד  משנה עד

  כ"סה  שנים 5   שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3  שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
  :דרך רווח והפסד  

  20,231     -    -    -    -    13,487     6,744     מניות    

  231,536     46,157     48,056     27,095     42,205     41,674     26,349     אגרות חוב    

  14,193     69     -    -    -    6,263     7,861     נגזרים ומוצרים מובנים    

  21,704     1,301     368     2,001     4,976     5,987     7,071     נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   48,025     67,411     47,181     29,096     48,424     47,527     287,664  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  מעל  שנים 4-מ  שנים 3-מ משנתיים עד  משנה עד

  כ"סה  שנים 5   שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3  שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  בשווי הוגן נכסים פיננסיים הנמדדים
  :דרך רווח והפסד  

  13,336     -    -    -    -    8,891     4,445     מניות    

  249,883     70,219     28,188     57,632     33,061     30,543     30,240     אגרות חוב    

  6,357     -    -    -    -    2,581     3,776     נגזרים    

  24,975     1,748     1,743     3,337     5,727     5,952     6,468     נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   44,929     47,967     38,788     60,969     29,931     71,967     294,551  



  מ"מנורה מבטחים החזקות בע
  מידע נוסף

15  

 
  

  
  
  )המשך( נכסים פיננסיים  .ג
  

  : IAS 39 תקןקבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם לתנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי   .3
  
  

  2013,  בדצמבר 31ליום 

  במטבע חוץ או
  ללא  בהצמדה  בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  למדד  אחרים  אירו  דולר

  ח "אלפי ש

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
  79,247     170,703     681     3,342     11,987     רווח והפסד דרך

 
 

265,960  
נמדדים בעלות  - הלוואות וחייבים 

  21,704     6,457     15,247     -    -    -    מופחתת

   11,987     3,342     681     185,950     85,704  

 
 

287,664  
  

  

  2012,  בדצמבר 31ליום 

  במטבע חוץ או
  ללא בהצמדה   בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  למדד  אירו  דולר

  ח "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
  269,576     101,134     159,734     1,211     7,497     רווח והפסד  

  24,975     8,639     16,336     -    -    נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   7,497     1,211     176,070     109,773     294,551  
  
  התחייבויות פיננסיות  .ד
  

  *) זכאים ויתרות זכות  .1
  

  בדצמבר  31ליום  

2013  2012  

  ח"אלפי ש
  18,269     16,575     )כולל ריבית לשלם בגין אגרות חוב(הוצאות לשלם 

  4,216     6,917     התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת 
  628     1,047     מוסדות
  248     469     ספקים
  50     5     אחרים

   25,013     23,411  
  

   .אגרות חוב יתרות הזכאים אינן צמודות פרט לריבית לשלם בגין  *)       
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות  .ד

  
  סיכון נזילות  .2
  

של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים  הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון
  ):כולל תשלומים בגין ריבית(בסכומים לא מהוונים 

  
  

  

  2013, בדצמבר 31ליום 
  5מעל   שנים 4- מ  שנים 3- מ  משנתיים  משנה עד

  כ"סה  שנים שנים 5עד  שנים 4עד  שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  8,474    -   -   -   -   -   8,474    ויתרות זכותזכאים 

  2,793    -   -   -   -   -   2,793    חוזים עתידיים

  159,822    109,503    113,195    116,887    120,580    אגרות חוב
 
 330,318   950,305  

  131,847    116,887    113,195    109,503    159,822  
 
 330,318   961,572  

  
  

  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  5מעל   שנים 4- מ  שנים 3- מ  משנתיים  משנה עד

  כ"סה  שנים שנים 5עד  שנים 4עד  שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  5,484    -   -   -   -   -   5,484    זכאים ויתרות זכות

  107,451    111,074    114,698    118,321    121,944    אגרות חוב
 
 480,956   1,054,444  

  127,428    118,321    114,698    111,074    107,451  
 
 480,956   1,059,928  
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות  .ד

  
  IAS 39 תקןתנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל  .3
  

  

  2013,  בדצמבר 31ליום 

במטבע חוץ או 
  ללא  בהצמדה  בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  למדד  יורו  דולר

  ח "אלפי ש
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

 815,206     8,474    806,732     -    -    מופחתת
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן 

  2,793     -    -    173     2,620     והפסדדרך רווח 

   2,620     173     806,732    8,474     817,999 

  
  
  

  2012,  בדצמבר 31ליום 

  ללא  בהצמדה
  כ"סה  הצמדה  למדד

  ח "אלפי ש
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

  883,888     5,484     878,404     מופחתת

  

מהחזרי החוב  125%החברה הצהירה על כוונתה לשמור נכסים נזילים וקווי אשראי בשיעור של   .4
  .בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב, שנה מראש, )ריבית+קרן(
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  יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים   .ה

  
  המסים על ההכנס

  
  החברהחוקי המס החלים על   .1

  
  )החוק –להלן ( 1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

  
  . נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד 2007עד לתום שנת , פי החוק- על

  
 2008התקבל בכנסת תיקון לחוק המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008בחודש פברואר 

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין , 2008החל משנת . ואילך
גין מימוש כגון ב, תיאומים המתייחסים לרווחי הון. 2007, בדצמבר 31שינויים במדד בתקופה שעד ליום 

את ביטול , בין היתר, התיקון לחוק כולל. ממשיכים לחול עד למועד המימוש, וניירות ערך) שבח(ן "נדל
  .2008החל משנת בגין רכישות תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

  
  

  החברהשיעורי המס החלים על   .2
  

חוק ( 2013-2014ה שנייה ושלישית התוכנית הכלכלית לשנים אושרה בכנסת בקריא 2013, ביולי 30ביום     
שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית המסים לאותן , בין היתר, הכוללת, )התקציב
  . השנים

  
, בינואר 1החל מיום  26.5% - ל 25% -העלאת שיעור מס החברות מ, בין היתר, השינויים האמורים כוללים

אולם , 2013, באוגוסט 1וזאת החל מיום , קיימים שינויים נוספים כגון מיסוי רווחי שיערוך, כןכמו . 2014
מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם , כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך

סים וכן תקנות שתקבענה הוראות למניעת כפל מס העלול לחול על נכ" עודפים שלא חייבים במס חברות"
  .תקנות כאמור טרם פורסמו, נכון למועד פרסום דוחות כספיים אלה. מחוץ לישראל

  
  :להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על החברה

  
  חברות מס %  שנה

2011  24  
2012  25  
2013  25  
  26.5  ואילך 2014

  
מחושבות לפי , 2013, דצמברב 31ליום  מידע הכספי הנפרד של החברהיתרות המסים הנדחים הנכללות ב

ועל כן כוללות את השינויים , שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדיווח, שיעורי המס החדשים
  .האמורים לעיל

  
 6,065 -השפעת השינוי בתקופת הדוח על יתרות המסים הנדחים הביאה לקיטון ברווח הכולל בסך של כ

שמקורו בהגדלת התחייבויות בגין מסים  ,ח"שלפי א 1,457 -סך של כ ,מתוך הסכום האמור. ח"אלפי ש
ח נזקף לסעיף תוצאות "אלפי ש 1,292סך של , בדוח רווח או הפסד זקף לסעיף מסים על ההכנסהנ ,נדחים

  .רווח כולל אחרל זקףנח "אלפי ש 3,316 - וסך של כחברות מוחזקות 
    
  שומות מס  .3

  
    . 2011סופיות עד וכולל שנת המס לחברה שומות מס 

  
  הפסד מועבר לצורכי מס  .4
  

 4,045 -לסך של כ 2013, בדצמבר 31הפסד עסקי לצורכי מס המועבר לשנים הבאות ומסתכם ליום לחברה 
  .להלן 5בגין הפסד זה רשמה החברה בדוח הכספי נכס מס נדחה כמפורט בסעיף . ח"אלפי ש
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  )המשך( יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים  .ה
  

  
  המיוחסים לחברה מסים נדחים  .5

  
  ההרכב

  

  נתונים כספיים מתוך נתונים כספיים מתוך 

  הדוחות המאוחדים  הדוחות המאוחדים 
  על רווח והפסד  על המצב הכספי 

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31  בדצמבר  31ליום  

2013  2012  2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  התחייבויות מסים נדחים

  )10,663(   )2,109(   )2,216(   25,636     27,852     ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן"נדל
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  9,784     )2,332(   )1,576(   3,413     4,989     והפסד

   32,841     29,049  

  נכסי מסים נדחים

  -    149     923     149     1,072     הפסדים מועברים לצורכי מס

  940     )61(   228     2,087     2,315     הפרשה לחובות מסופקים

  -    200     241     200     441     תשלום מבוסס מניות

  97     1,694     )190(   1,943     1,753     הטבות לעובדים

  -    -    1,079     -    1,079     שטרי הון מחברת בת הנמדדים בשווי הוגן

   6,660     4,379  

  )24,670(   )26,181(   התחייבויות מסים נדחים

  158     )2,459(   )1,511(   שינוי במהלך השנה
יתרת מס נדחה בגין הטבות לעובדים 

  -    )1,324(   -    שהועברה מחברת בת

נדחה בגין העמדת שטרי הון על יתרת מס 
  -    -    )1,079(   שוויים ההוגן שהועברה מחברת בת

הטבת  מס נדחה בגין מדידת שטרי הון 
מחברת בת על שוויים ההוגן אשר נזקפה 

  -    -    )336(   להשקעה בחברת הבת
הוצאת מס נדחה בגין הטבות עובדים 

  -    )198(   198     שנזקפה לרווח כולל אחר
מס נדחה בגין תשלום מבוסס מניות הטבת 

  -    )7(   )3(   שנזקפה לקרן הון

  158     )3,988(   )2,731(   מסים נדחים) הוצאות(הכנסות 
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  )המשך( יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים  .ה
  

  
  )המשך(  המיוחסים לחברה מסים נדחים  .5

  
  :כדלקמן על המצב הכספי בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדיםהמסים הנדחים מוצגים 

  
  

  בדצמבר  31 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  24,670     26,181     התחייבויות לא שוטפות
  

בהתבסס על שיעורי המס הצפויים  )25% -אשתקד ( 26.5% של המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס 
  . לחול בעת המימוש

  
  

  רווח והפסד נתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים עלמסים על ההכנסה הכלולים ב  .6
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר  31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  3,458     -    -    מסים שוטפים
  )7,376(   3,988     1,274     מסים נדחים

  133     -    636     )שוטפים ונדחים(מסים בגין שנים קודמות 

  5,191     -    1,457     התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי המס

   3,367     3,988     1,406  
  
  כולל אחר) הפסד(המתייחסים לסעיפי רווח ) הטבת מס(מסים על ההכנסה   .7
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  2     )198(   198     אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 
  
  
  
  הטבת מס המתייחסת לסעיף הוני  .8

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  -    7     3     תשלום מבוסס מניות
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  )המשך( והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסיםיתרות נכסי מסים נדחים   .ה

 
  
   מס תיאורטי  .9

  
הרווחים וההפסדים בדוח , שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, להלן מובאת התאמה בין סכום המס

לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף , רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי
  :רווח והפסדכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על בנתונים ה

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  40,226    278,078    434,292    רווח לפני מסים על ההכנסה

  58,647    255,752    423,627    רווח מחברות מוחזקות
ללא תוצאות חברות ) הטבת מס(לפני מסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 

  )18,421(   22,326    10,665    מוחזקות

  24%  25%  25%  שיעור המס הסטטוטורי 

  )4,421(   5,582    2,666    מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי) חסכון במס(מס 

  :במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים) ירידה(עלייה 
  119    37    39    הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

  )46(   )95(   )26(   הכנסות פטורות
  )790(   )1,487(   )1,294(   הפרשים בבסיס המדידה

  289    )49(   273    הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים

  בגינם לא הוכרו, ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות
  -   -   )528(     מסים נדחים בעבר  

  5,191    -   1,457    בגין שינויי חקיקהעדכון מסים נדחים 

  931    -   144    עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס
  133    -   636    )שוטפים ונדחים(מסים בגין שנים קודמות 

  1,406    3,988   3,367    מסים על ההכנסה

  -   17.86%  31.57%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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  יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .ו
  
  

  יתרות עם חברות מוחזקות  .1
  

  ליום
  בדצמבר  31 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  נכסים שוטפים

  11,209     8,594     יתרה שוטפת עם חברה מוחזקת

  נכסים לא שוטפים

  695,184     725,450     להלן 5ראה סעיף  -הלוואות לחברות מוחזקות 
  

  עסקאות עם חברות מוחזקות  .2
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  2,390     11,162     10,287     )להלן 4ראה סעיף (דמי ניהול מחברה מוחזקת 
  

  חברות מוחזקותמהכנסות מימון   .3
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  45,204   29,039   20,032   הכנסות מימון
  

  התקשרויות  .4
  

עד יום , למנורה ביטוח החברה סיפקהעל פיו , מנורה ביטוח -החברה התקשרה בהסכם עם חברה מאוחדת 
לצורך מתן הלוואות ומשכנתאות על ידי מנורה ביטוח  שרותי ניהול ומיחשוב ,2011, לדצמבר 31

  .ללקוחותיה
  

רה ביטוח לחברה דמי ניהול רבעוניים בשיעור של מנו שילמה, החברה כאמור סיפקהרותים שיתמורת הש
  .תה בסוף החודש שקדם למועד התשלוםימיתרת תיק ההלוואות כפי שהי 0.175%

  
הועברה פעילות מתן ההלוואות למנורה ביטוח ולפיכך הופסקה ההתקשרות  ,2012, בינואר 1החל מיום 

אשר , ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"בהם יו, בנוסף לכך הועברו לחברה מנהלים בכירים. האמורה לעיל
 משלמת, על ידי אותם מנהלים בכירים למנורה ביטוח הניתניםבתמורה לשירותים . הועסקו במנורה ביטוח

  . 10%דמי ניהול בהתאם לעלות בתוספת מרווח של  מנורה ביטוח
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  )המשך(   יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .ו

  
    ושטרי הון הלוואות  .5
  

 מנורה ביטוח  - שטרי הון נדחים   .א
  

. נ.ע ח"מיליוני ש 170הנפיקה מנורה ביטוח לחברה שטר הון נדחה בסך של , 2010בחודש יולי 
כאשר למנורה ביטוח , שטר ההון הונפק לתקופה של ארבעים ותשע שנים. תמורת ערכו הנקוב

הריבית המשולמת . מידי חמש שנים, קיימת אופציה לפירעון מוקדם לאחר עשר שנים ולאחר מכן
קיימים מנגנונים לביטול , כחלק מתנאי השטר. צמודה למדד, 5.3%על השטר הינה בשיעור של 

 הנפיקה מנורה ביטוח, 2010בחודש ספטמבר . להמרת הקרן להון מניות, ובתנאים מסוימים, הריבית
 3 - שטר ההון הונפק בפרמיה של כ. ח ערך נקוב"שמיליוני  80שטר הון נדחה נוסף בסך לחברה 
שטרי ההון הנדחים אושרו על ידי  .2010בתנאים זהים לשטר ההון שהונפק בחודש יולי , ח"מיליוני ש
  .במנורה ביטוח) הון היברידי(על הביטוח כהון ראשוני מורכב המפקח 

  
 מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל - מאוחדת לחברההלוואות   .ב

  

  בדצמבר 31ליום 

  2012  2013  שיעור הריבית

  ח "אלפי ש  %

  83,480     79,144     2%+חודשים 3-ליבור ל  דולר

  129,504     144,108       2%+חודשים 3-יוריבור ל  יורו

  7,169     6,954     )4.68% - אשתקד ( 4.1%  שקלית לא צמודה

   230,206     220,153  
  

  .הכספיים ותשנים מתאריך הדוח 7 - ל 2שלעיל צפויות להיפרע בטווח של בין  ההלוואות
 

 מ"מנורה מבטחים פיננסים בע -לחברה מאוחדת ושטרי הון הלוואות   .ג
  

  בדצמבר 31ליום   שיעור

  2012  2013  הריבית

  ח "אלפי ש  %

  :הלוואות

  58,286     61,557     4.30%  צמודות מדד

  P    -     3,827 - 0.10  ללא הצמדה

  P    -     3,506 - 0.75  ללא הצמדה

  P     114,168     130,512+  0.25  ללא הצמדה

   175,725     196,131  

  :שטרי הון

  10,629     10,729     -  ללא הצמדה

   186,454     206,760  
  

  .לא נקבע מועד לפרעונן של ההלוואות
  

 הון שטרי יחודשו, האמור המועד לאחר. 2014, בדצמבר 31לא לפני  ושטרי ההון יהי פרעון מועדי
   .פעם בכל שנה של לתקופה אוטומטי באופן
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  )המשך(   יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .ו

  
  )המשך(  ושטרי הוןהלוואות   .5

  
 מ"שומרה חברה לביטוח בע -שטרי הון לחברה מאוחדת   .ד

          
                  

  יתרה ליום

  2013, בדצמבר 31

  ח"שבאלפי   מועד פרעון

  5,311     01/01/2015  :שטרי הון ללא הצמדה וללא ריבית

03/09/2014     10,122  

01/10/2014     5,015  

01/01/2015     5,057  

01/04/2014     10,169  

   35,674  
          

של  מועדי הפרעון). להלן. 1.ראה סעיף ז( 2013שטרי ההון חולקו לחברה כדיבידנד בחודש ינואר 
אלא אם ניתנה הודעה חודש , שטרי ההון נדחים באופן אוטומטי מידי שנה לתקופה של שנה נוספת

     .על אי דחיית מועד הפרעון כאמור, לפחות לפני מועד ההארכה על ידי החברה או על ידי שומרה
  
  
  בתקופת הדוח יםמהותי יםאירוע  .ז

  
  

, מניות שומרה ביטוח) 100%(ביטוח על חלוקת מלוא  החליט דירקטוריון מנורה, 2013, בינואר 28ביום   .1
מיליוני  359 -כדיבידנד בעין לחברה בסך של כ, בצירוף שטרי ההון שהנפיקה שומרה ביטוח למנורה ביטוח

  .בוצעה החלוקה 2013, בינואר 31ביום . ח"ש
  

  .ח"מיליוני ש 50חילקה מנורה ביטוח לחברה דיבידנד בסך , 2013, במאי 1ביום   .2
  
  .ח"מיליוני ש 55ביטוח לחברה דיבידנד בסך של  חילקה שומרה, 2013, במאי 26ביום   .3
  
  .ח"מיליוני ש 45דיבידנד בסך של  חילקה מבטחים פנסיה לחברה, 2013, ביוני 2ביום   .4
  
 1ח לכל "ש 1.58 -המהווה כ, ח"מיליוני ש 100חילקה החברה דיבידנד בסך של , 2013, באוקטובר 23ביום   .5

  .ח ערך נקוב"ש
  
  .ח"מיליוני ש 50חילקה שומרה ביטוח לחברה דיבידנד בסך של , 2013, בדצמבר 31ביום   .6
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 הכספי המצב
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 התאגיד

 

 התאגיד
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 הרווח על ות

ובח בת-חברות
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התאגי של ון

הדירק חלטות

  ברהח

דוחו תמצית 

בח השקעות 
חברות  2.1
חברות  2.2
חברות  2.3
חברות  2.4
חברות  2.5

בהש שינויים 

 של הכנסות 

קבוצ רשימת 
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השליטה בעל 
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 ע"וני מניות 

ה, רשום הון 

 בעלי מרשם 

 םרשו מען 

הדירקטורים 

משרה נושאי 
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הח החלטות 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

  



  

   

  3 -  ה

  



  

 תקנה( 

  2013ת 
5,098,2  

928,4  
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2,730,0  
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 מנורה

 

הניתנת 
בהסכמת 

הניתנת 
בהסכמת 

אחת דשים 
  הצדדים

  הערות  

ם 
 

משמשת ההלוואה
במ מורכב ראשוני
 .ביטוח מבטחים
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  ריבית

בסיס 
 הצמדה

5.3%  

מדד 
המחירים
  לצרכן

פריים 
+0.25% 

ללא 
 הצמדה

4.3%  
ללא 

 הצמדה

ללא 
  ריבית

ללא 
 הצמדה

 (  

  צב הכספי):

ת 
  ת חוב

תאריך 
על 

הכספי 
  ש"ח)

תאריך 
  פירעון

2  2059  

1  
ללא מועד 

  פירעון

  
ללא מועד 

  פירעון

  
ללא מועד 

  פירעון

  6 -  ה

)11 תקנה( המאזן

אריך הדוח על המצ

שיעור 
החזקה* 

(%)  
הלוואות
ואיגרות

יתרה ל
הדוח ע
המצב ה
(אלפי ש

100  278,916

100  

100  114,168

61,557 

10,729 

ה לתאריך שורות

בטבלה נכונים לתא

 
  ש"ח)

ערך בדוח 
הכספי 

הנפרד של 
התאגיד 

  (אלפי ש"ח)

230,  1,482,693  

  196,210  

58,719  

קש מהותיות ות

(הנתונים ב החברה

  ס' מניות
סך ערך 

נקוב (ש"

230,869,5  ,869,539

328,0  328,000

1,0  1,000  

ובחברו בת-ברות

ה של וקשורות נות

 
סוג 

מס  המניה

 
539  רגילה  ע"מ

 
000  רגילה  ע"מ

 
000  רגילה בע"מ

בחב השקעות 
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ללא 
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  7 -  ה
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החזקה* 
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הדוח על
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(אלפי ש
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5,015  

5,057  
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  "ח)

ערך בדוח 
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סך ערך 
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בית הנקובה 
ן שיעור 

 בתקנות מס 

ס 
  הערות דה

 
 דה

הגבוה מבין הריב
+ מדד) ובי 2%(
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  הכנסה.

  

שיעור 
  ריבית
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100  
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הנפרד של 
התאגיד 

  (אלפי ש"ח)
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  ערות
בסיס 
הע  הצמדה

  ליש"ט 

  ליש"ט 

  ליש"ט 

  ליש"ט 

תאריך 
  פירעון

שיעור 
  ריבית
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2016  12.00% 
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הלוואות 
  ואיגרות חוב

יתרה לתאריך 
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  (אלפי ש"ח)
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6,147  
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4,835  
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שיעור 
החזקה* 

(%)  

100  

100  

39  

39  

39  

38.33  
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30.1  
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37.29  

 ערך 
וב 
  "ח)

ערך בדוח 
הנפרד של
(אלפי ש"ח

6  1,357  

6  1,058  

 3,397  

 260  
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ת 
 -  -  

ת 
 -  -  

סוג 
 המניה

Menora
street c

no  רגילה 

Menora
street co

 רגילה

Sienna Bayשותפו
 זרה*

Treybrookשותפו
 זרה*

Landmark a
 

שותפו
 זרה*

Gaia Jurnaשותפו
 זרה*

Sunshen Pשותפו
 זרה*

Bould
Hold  

שותפו
 זרה*

Baltimore 
Fi  

שותפו
 זרה*

MM p
Ho  

שותפו
 זרה*

  החברה

ah surrey 
company 

)ostro) ltd

ah surrey 
ompany 2 

ltd  

y Finance 
LP  

ke Equity 
LP  

at Maple 
Glen LP 

al Square 
LLC  

roperties 
LP  

der Texas 
dings LLC

 Portfolio
inance LP

peachtree 
oldings LP

  



  

תים בנדל"ן באמצעותת 

  הערות

שקיעה את כספי העמי

שיעור 
  ריבית

בסיס 
 הצמדה

י התאגיד, החברה מש

  ב

יך 
מצב 

תאריך פי 
  פירעון

לפרק תיאור עסקי 8.4

  10 -  ה

עור 
זקה* 

(  
הלוואות 

ואיגרות חוב

יתרה לתאר
הדוח על המ
הכספי (אלפ

  ש"ח)

2  

  

  

2  

  

17  

4.1רה, כמפורט בסעיף 

ערך בדוח 
הכספי הנפרד 

של התאגיד 
  (אלפי ש"ח)

שיע
החז
(%)

19,754  20.1

17,027  29 

5,850  38 

3,967  22.5

3,121  20 

17,195  7.24

ת ההשקעה של החבר

ס' 
  יות

סך ערך 
  נקוב (ש"ח)

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

לעיל, במסגרת מדיניות
  ת בקבוצה.

סוג 
  המניה

מס
מני

H  
שותפות 

 -   זרה*

Wic
H.  

שותפות 
 -   זרה*

Ho. 
שותפות 

 -   זרה*
L

Au שותפות
 -   זרה*

Ga שותפות
 -   זרה*

G
P  

שותפות 
 -   זרה*

המנויות להזרות ויות 
תפויות בבעלות חברות

  החברה

120 Wall 
Holdings LLC

chford VBG 
oldings s.a.r.l

RI Menora 
German 

oldings S.a.r.l

Landmark at 
utumn Vista 

LLC  

aia 200 Plaza 
Drive LLC  

Gaia Houston 
Portfolio LLC

  

מלבד השותפו*) 
השקעה בשות

  



  

 ללא מועד 
נורה 

ר ויולי עד 

  לחברה, בעין דנד

  הערות ה

  

הלוואה עם גרייס 
פירעון (ניתנה ממנ

  ביטוח)

פירעונות כל ינואר
  .2026שנת 

כדיבידמועד החלוקה), 

שיעור 
  ריבית

בסיס 
הצמדה

פריים 
+0.25%  

בלתי 
צמודה

  מדד  4%  2

ים ביטוח (שבתוקף במ

ות 
  ת חוב

לתאריך 
על 

הכספי 
  ש"ח)

תאריך 
  פירעון

  

  
ללא מועד 

  פירעון

  26/01/2026

הנפיקה למנורה מבטחי

  11 -  ה

   1מ

 

שיעור 
החזקה* 

(%)  
הלוואו
ואיגרות

יתרה ל
הדוח ע
המצב 
(אלפי ש

100  19,839

100  

100  

100  

100  10,534

18,015

2.76  

שטרי ההון שה בצירוף

מ"בע לביטוח רהחב

  צב הכספי:

ך 
 ש"ח)

ערך בדוח 
הכספי 

הנפרד של 
התאגיד 

 (אלפי ש"ח)

27,898  

21,229  

 

 

1  )6,309(  

6,877  

ב, שומרה מניות) 100%

ח שומרה שלתיות 

הדוח על המאריך 

  מס' מניות
סך ערך
נקוב (ש

204  204  

4,000  4  

990  0.99  

10  0.01  

11,600  11,600

-  -  

%( מלוא את ביטוחים 

מהות וקשורות נות

 בטבלה נכונים לת

 
סוג 

  המניה

דל"ן 
  רגילה

ות 
  רגילה א  ע"מ

  רגילה

  הנהלה
 

סוכנות 
1989 (

  רגילה

Gaia H
Portf  

שותפות 
  זרה*

                     
מבטחי מנורה חילקה 

בנ חברות 2.3

הנתונים 

  

  החברה

שומרה נד
  בע"מ

סיני סוכנ
לביטוח ב

ארנון את
וינשטוק ס

9לביטוח (
  בע"מ

Houston 
folio LLC

 

                         
,2013 בינואר 31 ביום 

  

  
1 



  

תנת 
הסכמת 

מועד  א

תנת 
הסכמת 

תנת 
הסכמת 

תנת 
הסכמת 

א מועד 

  הערות 

  

הלואת בעלים הנית
לפירעון בכל עת ב

  הצדדים

 
שטר הון צמית ללא

  פירעון

 

הלואת בעלים הנית
לפירעון בכל עת ב

  הצדדים

 

הלואת בעלים הנית
בכל עת בלפירעון 
  הצדדים

 

הלואת בעלים הנית
לפירעון בכל עת ב

  הצדדים

 
שטר הון צמית ללא

  פירעון

שיעור 
  ריבית

בסיס 
 הצמדה

4.9%  

מדד 
המחירי
 ם לצרכן

ללא 
  ריבית

ללא 
 הצמדה

פריים 
+1%   

ללא 
 הצמדה

פריים 
+0.5%  

ללא 
 הצמדה

פריים 
-0.1%   

ללא 
 הצמדה

ללא 
  ריבית

ללא 
 הצמדה

ת 
  ת חוב

תאריך 
על 

הכספי 
  ש"ח)

תאריך 
  פירעון

  
ללא מועד 

  פירעון

 
ללא מועד 

  פירעון

  
ללא מועד 

  פירעון

ללא מועד 
  פירעון

 
ללא מועד 

  פירעון

 
ללא מועד 

  פירעון

  12 -  ה

  מ"בע

שיעור 
החזקה* 

(%)  
הלוואות
ואיגרות

יתרה ל
הדוח ע
המצב ה
(אלפי ש

100  94,033 

5,000  

19,817 

100  825  

3,212  

100  2,003  

60  

0  

0  

ב פיננסייםבטחים 

  :הכספי צב

ך 
  ש"ח)

ערך בדוח 
הכספי 

הנפרד של 
התאגיד 

  (אלפי ש"ח)

30,4  9,444  

3,0  900  

 14,657  

 11,411  

  

  

מנורה מב שלתיות 

המ על הדוח אריך

  מס' מניות
סך ערך
נקוב (ש

30,400,000 400,000

3,000,000  000,000

1,000  1,000 

120  0.011 

5  0.0005 

1  0.0001 

מהות וקשורות נות

לת נכונים בטבלה 

  
סוג 

  המניה

מבטחים 
  רגילה   נאמנות

מבטחים 
תיקי 

  רגילה  ת בע"מ

מבטחים 
וניהול 

  רגילה 
מבטחים 

רות 
סים 

ופות 
 הנהלה  "מ

  רגילה

  נדחית

בנ חברות 2.4

 הנתונים

 החברה

מנורה מ
קרנות נ

מנורה מ
ניהול ת
השקעות

מנורה מ
חיתום ו
  בע"מ

מנורה מ
והסתדר
המהנדס
ניהול ק
גמל בע"

  



  

יס 
  הערות  מדה

  ו

  ר

  ו

  ו

  ו

  שיעור ריבית
בסי
הצמ

יורו  3%

דול  6%

 6-יוריבור ל
יורו  3%חודשים+

 6-יוריבור ל
חודשים+

יורו  4.5%

 6-יוריבור ל
יורו  8%חודשים+

  חוב

אריך 

ספי 
  ח)

תאריך 
  פירעון

בטווח של 
  שנים 5-7

בטווח של 
  שנים 2-4

בטווח של 
  שנים 2-4

בטווח של 
  שנים 5-7

  תוך שנה

  13 -  ה

  מ

שיעור 
החזקה* 

(%)  
הלוואות 
ואיגרות ח

יתרה לתא
הדוח על 
המצב הכס
(אלפי ש"ח

50  6,833  

60  58,416  

60  73,013  

50  

42  54,804  

16,718  

42  

42  

  .טורים

מ"בע"ן נדל בטחים

 ח)

ערך בדוח 
הכספי 
של  הנפרד

התאגיד 
  (אלפי ש"ח)

6,637  

1,392  

)19,706(  

191  

4,755  

2,862  

)103(  

דירקט למנות בסמכות

מב מנורה שלתיות 

  מס' מניות
סך ערך 

נקוב (ש"ח

1,00  8,414  

2,00  10,452  

2,00  9,841  

2,00  10,311  

4,16  20,499  

2,08  10,255  

12,49  8  

וב הצבעה בזכויות, הון

מהות וקשורות נות

 
סוג 

מ  המניה

Be

Ent
0  רגילה

Devel
0  רגילה

Yatels
Devel

0  רגילה

Devel
0  רגילה

Solan  6  רגילה

4  רגילה  

Pe
Holdi  8  רגילה

  :2 בסעיף מונים
בה, הערך בנייר החזקה

בנ חברות 2.5

  החברה

erlltrend 
Menora 
terprises 

LTD  
Yatelsis 
opment 

LTD  
sis River 
opment 

LTD  
Mxr 

opment 
LTD  

ngia LTD

Bruseco 
Holding 

ellariway 
ings LTD

   
סימ מקרא 

הה שיעור* 

  



  

 באלפי( 

ול 
לו עד 

הדוח על 
  הכספי

 

   )12 תקנה
   

  ש"ח

 )13 תקנה(

בלה 
דמי ניה
שנתקבל
תאריך ה
המצב ה

10,287 

ת( הדוח פת

שעלות במיליוני 

359  

50  

55  

50  

27  

45  

15  

נסות מהן (

ריבית שנתקב
עבור שנת 

  הדיווח

19,069  

6,229  

)5,380(  

בתקופ ורות

ע

ם ביטוח 
9

ם ביטוח 
0

לביטוח 
5

לביטוח 
0

פיננסים ם 
7

ם פנסיה 
5

ם נדל"ן 
5

והכנ ותיות

ידנד עד 
  ריך הדוח

409,0  

105,0  

45,0  

  14 -  ה

קשו חברות

  שם החברה
מנורה מבטחים

  בע"מ
מנורה מבטחים

  בע"מ
שומרה חברה ל

  בע"מ
שומרה חברה ל

  בע"מ

מנורה מבטחים
  בע"מ

מנורה מבטחים
  בע"מ

מנורה מבטחים
  בע"מ

מהקשורות 

סד) 
  קופה

דיב
תאר

 088

 000

 000

 

 

  ."ל

ובח בת-רות

  

  

  אות בעלים

  לים שניתנו

 וחברות ק

רווח (הפ
כולל לתק

243,360 

98,224  

69,577  

14,832  

)8,092(  

"כנ, בעין יבידנד

בחב שקעות

מהות השינוי

דיבידנד בעין

  דיבידנד

  דיבידנד

  דיבידנד

פירעון הלווא

  דיבידנד

הלוואות בעל

 חברות בת

רווח (הפסד) 
כולל אחר 
  לתקופה

)24,537(  

1,966  

115  

11  

)2,699(  

כדי, לחברה קתה

בהש ינויים

  אריך השינוי

31.01.1  

01.05.1  

26.05.1  

31.12.1  

מהלך שנת 
201  

02.06.1  

מהלך שנת 
201  

של  כנסות
  ):ח"

 (הפסד) נקי 
  ופה

267  

96  

69  

14  

5,(  

חלוק ממועד  )

  

  

שי .3
 

תא

13

13

13

13

במ
13

13

במ
13

  

הכ .4
"ש

  ת בנות
רווח
לתק

ה 
חים 

7,897 ח בע"מ 

רה 
ה 

וח 
6,258  מ (*)

ה 
חים 

9,462 ה בע"מ 

ה 
חים 
סים 

4,821  מ 

ה 
חים 

393,(   בע"מ 

 (*)

  

חברו

מנורה
מבטח
ביטוח

שומר
חברה
לביטו
בע"מ

מנורה
מבטח
פנסיה

מנורה
מבטח
פיננס
בע"מ

מנורה
מבטח
נדל"ן



  

 מתן ם

פה כללית 
 2013 סט

 מדיניות"

 תכנית: "
  כספיים.

א, הכספי ב

ח זימון אסיפ
באוגו 21 מים
(להלן: " )מה

חברה (להלן:
לדוחות הכ 38

המצב על ח
  )14 נה

((   

דוחוכן ספיים 
מימ משלימים

בהתאמ, 2013

 שבשליטת ה
8 ראה באור 

דוה לתאריך
תקנ( תאגיד

ר 
  ים

 

)א(21 תקנה

לדוחות הכס 3
מ דיווחים כן
01-129084-- ו

ם ם המוסדיי
יטוח וחסכון,

  15 -  ה

ל שניתנו ת
הת של ריים

  ח
מספר
הלווי

 -  

 -  

 3  

 -  

 -  

  -  

  2  

  1  

  1  

  2  

   -  

   -  

   1  

   -  

1   -  

9   3  

 13  

ת( בכירה רה

38ראה באור 
וכ) 2013-01-10

2013-01-123 

משרה בגופים
 שוק ההון בי

הלוואות רות
העיקר סוקיו

סכום בש"ח

  50,000  ד

  100,000  ד

  250,000  ד

  500,000  ד

  750,000  ד

 1,000,000  ד

 1,500,000  ד

 2,000,000  ד

 3,000,000  ד

 9,000,000  ד

10,000,000  ד

15,000,000  ד

40,000,000  ד

70,000,000  ד

50,000,000  ד

99,999,999  ד

משר לנושאי

בחברה,  מול
06947מכתא: 

3051כתאות: 

מול לנושאי מ
ת הממונה על 

יתר של צות
מעיס אחד ה

  ש"ח

עד

עד  

עד  1

עד  2

עד  5

עד  7

עד  1,0

עד  1,5

עד  2,0

עד  3,0

עד  9,0

עד  10,0

עד  15,0

עד  40,0

עד  70,0

עד  150,0

ול עניין עלי

התגמ מדיניות
(אסמ 2013סט 

(אסמכ 2013 

 תכנית התגמ
תאם להנחיות

קבוצ שימת
היה לוואות

סכום בש

  -   מ

 50,001   מ

100,001   מ

250,001   מ

500,001   מ

750,001   מ

000,001   מ

500,001   מ

000,001   מ

000,001   מ

000,001   מ

000,001   מ

000,001   מ

000,001   מ

000,001   מ

000,001   מ

 סה"כ

לבע גמולים

מפרטים בדבר 
באוגוס 1ום 

 באוגוסט 28
  .")תגמול

פרטים בדבר 
"), בהתתגמול

  
רש .5

הל
  

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

ס

תג .6

לפ
מי
8-ו

הת

לפ
הת

  

  

  



  

-

  

 י

 ש
 ל
. ת
 ת
 ם
 ר
 ת
 ם

  לפי ש"ח):

  אחרים

  סה"כ  חר

 1,912  

 3,241  

 7,238  

 4,986  

 2,425  

 2,559  

 2,507  

 1,990  

-עובד יחסי סיום בשל

 הנ"ל).  הפאנטום דות

ביד מר גורביץ שולם 

יחודש, האמור המועד 
במקביללשנה.  1%של 

שוות שנתיות במנות 
לתכנית פירותית כנית

התשלום). 2008-01-222
מעבר, קלמן מר זכאי ה

לנסיעות) מגולם( שנה
חודשים 12 של וקדמת

(באל 2013ם לשנת 

תגמולים א

ריבי
  ת

דמי 
שכירו

אח  ת

ב הפרשות לרבות( יות
  .אה

יחיד(במובחן מ 2003ת 

. שכרו שלת הכספיים

 לאחר. 2003 מאוגוסט
דד בתוספת ריאלית ש

שנים 10 במהלך חברה
מתכ מעבר בשל המס 

2483(אסמכתא:  03.08
ההעסקה הסכם פי על
ב דולר 6,000 של לסך
מו בהודעה דעתה קול

רו בדוחות הכספיים

עמל
  אחר  ה

 1,000 

 200  

סוציאל הפרשות), 13 
והברא מחלה, חופשה 

, החל משנתת התאגיד

לדוחות 38באור  ראה 
   .ד

מ החל שנים 15 של ה
ל מר קלמן צמוד למד

הח למניות להמרה ותנ
בחבות שינוי שעיקרו

8.2008 ביום החברה ה
ע. נה אחרונה בתכנית

ל וכן ל"בחו בתפקיד ה
שי פי על סיום לידי ד

שהוכר כפי 2013ת 

   עבור שירותים*

*  
דמי 
  ניהול

דמי 
  ייעוץ

 
3,365  

 משכורת כולל( למדד
 ימי וכן ונייד נייח פון

קצאה בפועל של מניו

תנאי העסקתופירוט ל
יחיד כנהנה עבורו נות

לתקופה הינו שבתוקף
שכרו של. החברה בידי

הניתנ ביטוח מבטחים
ש 2008 אוגוסט בחודש

שפרסמה מיידי דוח וכן
, כמזו בשנה שהבשילו

שהייה הוצאות להחזר 
העוב העסקת את ביא

  16 -  ה

ים בשליטתה בשנת

תגמולים 

  מענק

תשלום 
מבוסס 

מניות***

 693   293  

 3,281   592  

 1,014  

 793   110  

 795   457  

 1,039  

 592   75  

  ו מע"מ, לפי העניין. 

ל צמוד ברוטו חודשי ר
טל, ל"אש הוצאות זה

נכ"ל החברה שקיבל הק

לקטוריון של החברה. 
בנאמנשהוחזקו  זרים 

ש עימו ההעסקה הסכם
ב שולםמ קלמן מר של
מ מנורה ממניות 4% של
ב שאושר המניות נית

ו הכספיים לדוחות ב3
ש המניות של היחסי 

), 2003יוני  מוד למדד
להב רשאית החברה. תו

ה בחברה ובתאגידי

 בהון 
  שכר**  ד

6   1,912  

  2,255  

 2,972  

 1,322  

 1,307  

 1,468  

 1,323  

 כוללים מס שכר ו/או

שכר המקרה והעניין): 
 ובכלל שונות הוצאות

למעט לעניין מנ 2010 

כיו"ר הדירק, 2013בר, 
תאגידים ידי על הינה 

ה. ביטוח מבטחים רה
ש שכרו. חידושו אי ל
ש הקצאה שעיקרה ות
לתכ התיקון לרבות ת

34 ביאור ראה, החברה
החלק את מבטא יווח
(צמ ח”ש אלפי 561 של

העסקת בתום צבורים

ושאי משרה בכירה

  גמולים

היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 
התאגיד

61.86%  מלאה

 2.72%  מלאה

  אין  מלאה
 

  אין  מלאה

  אין  מלאה  י
 

  אין  מלאה

  אין  מלאה

  אין  מלאה

. הסכומים הנ"ל אינם

(לפי  הבאים הרכיבים
ה החזר, רכב, כמקובל 

בשנת הוקצו אשר ום

בנובמ 23טירתו ביום 
 לעיל המצוין בשיעור 

מנור דירקטוריון"ר כיו
על מהצדדים מי הודיע
מניו תכנית קלמן למר

המניות ותכנית עסקה
ה למניות ביטוח מנורה
הדי בשנת כהוצאה עיל
ש בסך קבוע שנתי ענק

הצ החופשה ימי לפדיון

מולים ששולמו לנ

פרטי מקבל התג

  תפקיד

  יו"ר דירקטוריון

  מנכ"ל

  מנכ"ל חברה בת
משנה למנכ"ל חברה

  בת

מנהל השקעות ראשי

משנה למנכ"ל חברה
  בת

  מנכ"ל חברה בת

  מנהל הכספים

.לתאגיד עלות במונחי 

ה את כולל לעיל פורט
עבודה כושר ואי למות

הפאנט ביחידות לומה

עד למועד פט כיהןז"ל, 
 החברה במניות חזקה

ו החברה"ל כמנכ כהן
ה כ"אא, פעם בכל נה
 אושרה ההעסקה סכם
הה הסכם בדבר ספים
מ של המניות מלוא רת
לע בטבלה שנרשם ות
למע, לעיל בטבלה רט
ל גם החופשה ימי עניין

להלן פרוט התגמ

  שם
גורביץ מנחם 

  )1ז"ל (
ארי קלמן 

)2),(8(  

  )3מוטי רוזן (
מנחם הרפז 

)4(  

  )5יוני טל (

  )6לוי הלוי (

  )7דני יצחקי (

  )8קומפל (שי 

 התגמול סכומי*   

המפ השכר רכיב** 
השתל קרן), מעביד

הגל הטבה שווי*** 

ז גורביץ מר )1(
הה. החברה

מכ קלמן מר )2(
לש ההסכם
להס ובנוסף
נוס לפרטים
והמר הונית

מניומבוסס 
כמפו לשכר

ולע פרטיות
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על 50% של לתוספת ן
זכאי מר קלמן להמשך
 (כולל תקופת ההודעה

א מגבלת לחול משיך

נת השירותים"). הסכם
(שנים 12קדמת) של מו
מבטחים מנורה ידי על

מרשרתו. בנוסף, זכאי 
עבור שכורות חודשיות

) שהוקצו לו במסגרת
תגמול פגו ללא מימוש

כם ההעסקה עימו הינ
 כמפורט בטבלה לעיל

בחודש .פיטורים של ה
שלכולל גמלאות, בסך 

קצובהבלתי  לתקופה
100%עמידה מדויקת (

 לתאריך הדוח, מחצית
מר זכאי) פוטרות יבות

הלובה. שכרו של מר 
100%עמידה מדויקת (

זכא) פוטרות בנסיבות
בחלקו לאחר תום לםו

 של מר יצחקי משולם
, בהתאם) ביעדים100%

  התפטרות.

לתקופה בלת 2006 ר
עבור עמידה מדויקת ת

 כי נכון לתאריך הדוח
 התפטרות. 

המענק), מר שי קומפל
אישר, בהתאמה, 2014

קלמ מר זכאי יהיה) ת
ד עקב פיטורים יהיה ז

חודשים  24תקופה של 
תמ מקרה ובכלמעביד, 

בשליטתו (להלן: "נותנ
 (החופפת להודעה המ

ע שולמה שירותיו רת
ג למנהלים בדרגת מש

מש 10 שלשנתי טרה 
ול (אופציות פאנטום)
ח, מחצית מיחידות הת

 

נות של החברה). הסכ
מר הרפז, מעבר לשכר 

במקרה חודשים 6 של 
, מועד פרישתו לג2015

 2002 מאי מחודש קף
עבור ע כורות חודשיות

כון כי נ, . יצויןהתגמול
בנסי שלא( פיטורים של

לתקופה בלתי קצוב 2
עבור ע חודשיות ורות
ב שלא( פיטורים של ה
ושיש"ח ש אלפי 500ל 

ה בלתי קצובה. שכרו
%בור עמידה מדויקת (

במקרה של  ,חודשים 

דצמב בתוקף מחודש 
תחודשיו משכורות 4ל 

יצוין, תכנית התגמול. 
חודשים במקרה של ה 3

ומ יוני טל מר בחברה (
4במרס  25וביום  201

פוטרות בנסיבות שלא(
יום יחסי עובד מעביד

ברה, וזאת למשך תהח
מ-עובד יחסי כלשהו' 

סק באמצעות חברה ב
ם ותקופת הסתגלות 

תמוכהגדרתו בהסכם. 
שות המנכ"ל רכב כנהו

מטלמענק של מר רוזן, 
יחידות תגמ 621,404 

 כי נכון לתאריך הדוח
.כמקובל) שנה שלה 

יטוח בע"מ (חברות בנ
סכם ההעסקה זכאי מ

הסתגלות למענק זכאי
5בדצמבר  31ים ביום 

 .התגמול תכניתת 

בתוק הינו עימו עסקה
משכ 6של  שנתיטרה 

רת ובהתאם לתכנית ה
ש במקרה. 2011משנת 

2011 ספטמבר מחודש 
משכו 8של שנתי רה 

במקרהכנית התגמול". 
מענק חתימה) בסך של

 .ביטוח נורה

לתקופה ,2010 פברואר
עב חודשיות משכורות

3 -קדמת או לומ ודעה

 ההעסקה עימו הינו 
שלשנתי מטרה למענק 

תובהתאם ל במסגרת, 
3 -קדמת ו/או לומ עה

משרה ה ילעניין נושא
4במרס  23ביום  יהם

 מעביד עובד יחסי ום
בנוסף, ובמקרה של סי
ת המשך העמדת רכב ה

ג לצד העובד בין מים

בת של החברה) ומועס
(שישה) חודשים 6 של 

ה זו ב"עיסוק נוגד" כ
וח העמידה לרשם ביט

רותים זכאית בגינו ש
-לכן ו") התגמול נית

יצוין,  ש הקבועים בה.
(לתקופה חרותת-אילת 

ריון שומרה חברה לבי
. על פי הביטוח טחים

ז הרפז מר. ת התגמול
שנים שתסתי 3ה של 

הוראותמכוח  וזאת ח,

ההע הסכם. ביטוח ים
מ למענק, לעיל טבלה

פציות פאנטום) במסגר
שנים, החל מ 5פה של 

   .החברה של שרת

קה עימו הינו בתוקף 
מטבלה לעיל, למענק 

ובכפוף לתנאי "ת גרת
פעמי (מ- חדלוי למענק 

מ לבין בינו דיומעב בד

פהינו בתוקף מחודש  
מ 8 שלשנתי מטרה ק 
הו חודשי 6 -ליצחקי  

בטחים ביטוח. הסכם
מפורט בטבלה לעיל, ל

),פאנטום(אופציות  וח
הודע חודשי 6 -ל ומפל

. כמפורט לעיל 2003ת 
בישיבות של החברה 
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סי של במקרה, בנוסף
. בשיחול מס כל ניכוי

הטבות הנלוות לרבות
מתקיימצינון"), אא"כ 

 ביטוח בע"מ (חברה ב
פה להודעה מוקדמת 

שלא לעסוק בתקופ ן
. מנורה מבטחיםאליות

לפון נייד. נותנת השי
תכ(להלן: " רה ביטוח
המימושכללי התכנית ו

מן בלתי מוגבל) ומגבל

יו"ר דירקטורטוח וכן כ
מבט מנורהידי  עלולם 
לתכני, בהתאם יעדים
הרפז לתקופ למרמור 

עם עובדי מנורה ביטוח

מבטחי במנורה שקעות
ב כמפורט לשכר מעבר

תגמול ארוך טווח (אופ
מיליון ש"ח לתקופ 1ל 

המאוש התגמול יניות

 ביטוח. הסכם ההעסק
לשכר כמפורט בטב וי

במסג), פאנטוםפציות 
, זכאי מר הלבנוסףת. 
עוב יחסי יתקיימו לום

עימו הסכם ההעסקה 
ט בטבלה לעיל, למענק

מר זכאי) פוטרות בות

ת וכספים במנורה מב
אי מר קומפל לשכר כמ

טוו ארוך תגמול חידות
ק מר זכאי) פוטרות ת

הסכם ההעסקה משנת
התגמול והדירקטוריון

לרבות תנאים נלווים. 
בנ, שלו המנהלים וחי

רשות הסוציאליות וה
תקופה זו ("תקופת ה

נכ"ל מנורה מבטחים 
סקת ההתקשרות כפופ

רוז מרהתחייבות של 
הסוציא ההפרשות כיב

לפון בבית, מחשב וט
המאושרת במנור גמול

נים ובהתאם לתנאי ה
שירותים לסודיות (לז

ביטמבטחים י במנורה 
כרו של מר הרפז משו

) בי100%ידה מדויקת (
נורה ביטוח, מענק שי

הוא ימנה עעד האמור 

הש אגף ומנהל ל"מנכ
מ, טל מר זכאי העסקה

יחידות ת 117,650 -ול 
למענק שימור בסך של

מד את תואמים טל מר

במנורה מבטחים ידע 
הלוההעסקה זכאי מר 

(אופ טווח ארוך תגמול
במקרה של התפטרות 

תשל כלבלבד שבמועד 

ברה בת של החברה). 
 יצחקי לשכר כמפורט

בנסיב שלא( פיטורים ל

כ"ל ומנהל אגף חשבות
פי הסכם ההעסקה זכא

יח 79,698 -ול, בחברה
בנסיבות שלא( פיטורים

הסכמי מובטח מכוח ה
ה ועדת, בהתאםו חברה

ל ההסכם פי על ויותיו
ביט בפוליסות לזכותו

החודשית לרבות ההפר
תחרות בת-חייבות לאי

כמ ,2010אוקטובר ש 
תי קצובה כאשר הפס
נסיבות פוטרות) תוך ה

מרכ את גם וכללה רה
ל כמקובל וכן לקו טל

התגתכנית לתאם בה 
שנ 4 -טווח, בפריסה ל

ייבו במסגרת הסכם ה

מנהל אגף ביטוח כללי
. שקצובה בלתי קופה

עבור עמי ות חודשיות
ביקורת ודירקטוריון מנ

ובתנאי שבמו) 2013ר 

למ ומשנה בחברה אשי
הה הסכם פי על. ברה

, ול המאושרת בחברה
בנוסף, זכאי מר טל  .ש
מ של התגמול תנאי כי

מי מערכותמנהל אגף 
. על פי הסכם הביטוח

 יחידות 125,992 -ול, ל
,חודשים 4 -דמת או ל

 מתחילת העסקתו, וב

מרה חברה לביטוח (חב
כם ההעסקה זכאי מר

של במקרהמרה ביטוח. 

ם בחברה ומשנה למנכ
לם בידי החברה. על פ
ת התגמול המאושרת 

פ של במקרה .א מימוש

הינו מענק ה ,2013שנת 
בח תגמולמדיניות ה ל

זכו למלוא זכאי יהיה ם
ל שנצברו הפיטורין יי

ום השווה למשכורתו ה
להתח בתמורהכאמור) 
 .  הצינון תקופת

חודשממחצית החל הן 
תים הינו לתקופה בל
ים (למעט בהתקיים נ

האמור לחברה ניהול י
 הוצאות בארץ ובחו"

 ,) ביעדים100%יקת (
אמורה, כתגמול ארוך ט
חברה שבבעלותו התחי

כהן כמשנה למנכ"ל ומ
לתק ,2002דש פברואר 

משכורו 4 של שנתירה 
אושר על ידי וועדת הב

(צמוד למדד פברואר ח

רא השקעות כמנהל הן
הח בידי משולם טל ר

תאם למדיניות התגמו
תגמול פגו ללא מימוש

כ, יצוין .הסתגלות דשי

משנה למנכ"ל ומככהן 
ב מבטחים מנורה ידי 

לתכנית התגמולתאם 
קדומ הודעה חודשי 6 

שנים 3ו האחר בתום 

קי, מכהן כמנכ"ל שומ
רה ביטוח. על פי הסכ

שומהמאושרת ב גמול

מכהן כמנהל הכספים
פל משורו של מר קומ

דים, בהתאם למדיניות
ידות התגמול פגו ללא

, בגין שקלמן למר ולם
על כאמור מבוסס 201

בהם לפחות
פיצו מרכיב

תשלום סכו
המוקדמת כ

בת התחרות

רוזן מכה מר )3(
מתן השירות
עשר) חודש

כדמי ביטוח
להחזר רוזן

עמידה מדוי
התכנית הא

והח רוזן מר

מכ הרפז מר )4(
בתוקף מחו

מטרלמענק 
א 2013מאי 

ש" מיליון 3

מכה טל מר )5(
מ של שכרו

בה ,ביעדים
מיחידות הת

חוד 5 -ל טל

מכ הלוי מר )6(
 עלמשולם 
, בהביעדים

 - ל הלוי מר
ובחלק שנה

דני יצחק מר )7(
על ידי שומ
לתכנית התג

קומפל  מר )8(
קצובה. שכר

) ביעד100%(
מחצית מיח

ששוהמענק  )9(
3בגין שנת 
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המשרה לנושאי שולמו

 לדוח הדירקטוריון. 6

2013 בספטמבר 10ום 
המשך תגמולם בהתאם

פ-עלחברה מדרגה ה' 
ה דורון כמפורט להלן
ש רכב בגין רכב חברה

שש המענקים .מכוחה
  .ן

6.8עיף  הדיווח, ראה ס

"ח. ביוש אלפי 1,422 -
ה לרבותתם לפי דין) 

"המרבי" הקבוע לח ום
גדליה למרהתגמול  וכן

שווי שימוש קו גילום

ו התגמול במדיניות ו
התקפה בהן ת התגמול

ה לבין תגמולם, בשנת 

-כ של סך על 2013 שנת
עד תום תקופת כהונת

בסכו, ישיבות עבור ול
ו, 2006-יקה), התשס"ז

בחודש, המהווה בחל 

שנקבע ולמדדים ונות
בהתאם לתכנית כהנים

תרומת נושאי המשרה

בש עמד) ז"ל גורביץ ר
אשר ימשיכו לכהן ע ם

וגמוגמול שנתי  - קרי
ינים שאינם מהווים זי

 ש"ח 11,050 -ך של כ
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לעקרו בהתאם המענק
ל החברות בהן הם מכ

המענקים) והקשר בין ת

מ ר"היו למעט( חברה
הנים (למעט הדח"צים

"), הגמול תקנות(" 200
שבתקנות החברות (עני
 וכן גמול חודשי בסך

 בישיבות.

ה חישובי הוצגו טוריון
אורגנים המוסמכים ש

שרה הבכירה (לרבות ה

ב הדירקטורים כל בלו
של הדירקטורים המכ
00-טור חיצוני), תש"ס

ת בהתאם למגבלות ש
ואילך), 2010ע ינואר 

מול עבור השתתפות ב

והדירקט הוועדה בפני
אושרו בידי הא ,2013ת 

ת התגמול לנושאי המש

שקיב הנלוות ההוצאות
חברה חידוש מינויים ש
גמול והוצאות לדירקט
המכהנים בחברות בנות

"ח (צמוד למדד ידועש
ר דורון איננו זכאי לגמ

ב. לעיל המפורטיםים 
בגין שנת ,לעיל נזכרים

יין השיקולים לקביעת

  טורים

וה הגמול סך, לעיל מור
אסיפה הכללית של הח
חברות (כללים בדבר ג

ה וריםוכן לדירקט מול
שאלפי  125סך של ב 

. מרנייד טלפוןרשותו ו

את המענקי
הנ הנוספים

בענ לפירוט )10(

דירקט גמול

לאמ בנוסף
אישרה הא
לתקנות הח

הגמתקנות 
שנתי גמול

שהועמד לר

   

  



  

 מוחזקים
 בשיעור) 

ת אחרות, 

 במניות 
 6ביום  ,

 על דרך 

   הכספי.

 2011בר, 

ה זרים ידים
(ביחד)חזיקים 

ות ועסקאות

   )24 נה

מחזיקים רה
בנושא, חברה

 מובא כאן

   

לדוח  15אור 

באוקטוב 9 
  .הפניה

תאגיישמנט, 
, והמחז"ל יץ

 לחוק החבר

תקנ( וחזקת

החבר ידיעת 
שפרסמה הח

האמור, דוח

 )א24 תקנה

, ראה בא31.12

חברה ביום
אן על דרך הה

למס אסטבלי
גורבי מנחם ר

  .")בתאגיד

)4(270בסעיף 

מו בחברה, 

 למיטב אשר
שאחרון מיידי 

ע המובא ב

ת( התאגיד ל

2.2013ן ליום 

  

 שפרסמה ה
מור, מובא כא

.  
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בלישמנט ופל
מרהמנוח  של
ב השליטה/י 

2(   

יו המנויות ב

,בתאגיד יין

א, הבכירה 
מ דיווח ראה

). המידע2014

של המירים

 החברה, נכון

) ב24 תקנה

מיידי  דיווח
בא בדוח הא

אביב-תל, 115

shimoni@.  

 א)21תקנה 

ניידן אסטב ם
שתי בנותיו) ש

/בעל(להלן: " 

22 תקנה( ה

שליטה וקרוב
  פיים.

עני בעל י"ע

המשרה שאי
ר, החברה של
 4-01-034402

ה ערך יירות

 והמונפק של

  .רים

ת(ל התאגיד 

ד ראה ברה
המו ). המידע

  

5 אלנבי רחוב

@menora.co

(ת בתאגיד ה

הינם בחברה 
ות (שיורשה 

החברה מניות

שליטה בעל 

ות עם בעל ש
לדוחות הכספ

ע המוחזקים

ונוש העניין 
ש האחרים ך
(אסמכתא: 2

ונ מונפק ון

הונה הרשום 

המיר ערך רות

המניות של

בח המניות 
2011-01-2974(

 א)25תקנה 

רשל התאגיד: 

o.ilלקטרוני: 

03-7107801.  

03-71076.  

השליטה על

השליטה  יעל
עבור אמנות

ממ 61.86%ל 

 עם סקאות

פירוט עסקאו
ל 38אה באור 

ה ע"וני ניות

בעלי רשימת
הערך ניירות

2014פברואר 
  הפניה.

הו, רשום ון

בדבר ה פרטים

נייר אין חברה

רשם בעלי ה

בעלי מרשם
447סמכתא: 

(ת רשום ען

הרשום ש מען

דואר אל תובת

1טלפון:  ספר

633פקס:  ספר
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בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 
  מקצועית

בעל מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית

בעל מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית

 תבעל
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

בן משפחה ים 
של בעל ענין 

  (כן/לא) אחר

ב
ח
ו
כ
מ

M .
יון 
רה 
וח 

ב  לא
ח
ו

הן 
בת 
"ל 

רת 
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טת 

קר 
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ית 
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ב  לא
מ
ח
ו

השני 5רי במשך 

MBA-Harvard B
. כיהן כיו"ר דירקטורי
 בחברות הבנות מנור
 מנורה מבטחים ביטו

  בע"מ. פיננסים 

 וניהול מהטכניון. מכ
כדירקטור בחברת הב
 בע"מ. משמש כמנכ"

עבר כיהן כמנכ"ל חבר
מ, כמנכ"ל התעשיי

Iטכנולוגיות (הנדס .
ריתאשקלון בע"מ (ציבו
  ון בע"מ (ציבורית).

טואריה באוניברסיט

.) בחקM.Sc שני (
תמטיקה באוניברסיט

.) במתמטיקB.Scן (
ית בירושלים. מכהנ
כן כדירקטורית בחבר
 ביטוח בע"מ. מכהנ
לה פיננסים בע"

סטו שק בע"ח"צ), פל
עות בע"מ וביוקנס
ח"צ). כיהנה כמנכ"לי
לביטוח ("ביטוח ישיר"

עיק ועיסוק שכלה
  אחרונות

Business Schoo
כהן כדירקטור בחברה
חברה  וכן כדירקטור
בטחים פנסיה בע"מ,

ע"מ, ומנורה מבטחים 

MB בהנדסת תעשיה
דירקטור בחברה וכן כ
נורה מבטחים ביטוח

. בעTailWindבוצת 
לק תשתיות בע"מ

D.E.צבאית, כיו"ר 
תפלה), כיו"ר עשות א
כמנכ"ל חברת כבלי ציו

ימודי תעודה באקט

יפה, לימודי תואר
יצועים בביה"ס למת

אביב, תואר ראשון-ל
האוניברסיטה העברי
דירקטורית בחברה וכ
בת מנורה מבטחים
דירקטורית בפנינסו
עיינות עדן בע"מ (דח
דח"צ), אמות השקע
רפויטיקס בע"מ (דח
שיר איי.די.איי חברה ל
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עובד תאגיד, חברת
בת, חברה קשורה
 או של בעל ענין
התפקיד א
התפקידים שהוא

 ממלא 

 
 

  לא

 
 

  לא

 
  לא

   )26 קנה

ת וועדוחברות ב
  (כן/לא); דירקטוריון

  
וני או ציחירקטור ד

  בלתי תלוי (כן/לא).

  חבר בוועדות לא
איננו דירקטור 
 חיצוני או בלתי תלוי

  ועדת תגמולחבר בו
איננו דירקטור 
 חיצוני או בלתי תלוי

  ועדת מאזןחברה בו
בלתי ית דירקטור

  התלוי

תק( התאגיד של

מען להמצאת 
  כתבי בי דין

ח
ד

ד
ב

ל  , תל אביב4אורי 
א
ח

, 14צמרות 
  הרצליה

ח
א
ח

, תל 2דוב הוז 
  אביב

ח
ד
ת

ש הדירקטורים .1

  ם
  ספר ת.ז.

  לידה אריך
  תינות

, דורון גדליהר 
  ,הדירקטוריון ר"
  7751100. ז.

14.11.192  
  שראלית

  , שלמה מילואר 
  07559669.ז. 

29.8.194  
  שראלית

  ,אורלי ירקוניב' 
  53664595.ז. 

18.1.195  
  שראלית
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ש
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ת
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בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 
  מקצועית

בעל כשירות 
  מקצועית

---  

בן משפחה ים 
של בעל ענין 

  (כן/לא) אחר

ב
ח
ו
כ
מ

ללי 
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דת 
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ות 

-  לא

השני 5רי במשך 

וראש תחום ביטוח כל
.  

) LL.Bהאוניברסיט ,(
על משרד פרטי לעריכ
ח"צ) בחברה וכן כדח"

משמש כנשי ח בע"מ.
יתי מסחרי תל אבי
מסחר ישראל אמריק
 ארגון הגג של לשכו
ת; קונסול כבוד ש
ספח האזרחי בשגרירו
חוג ידידי קשת איילו

בר מועצת המנהליח 
   (חל"צ).

ור בתעשייה האווירי
יון (יו"ר ועדת כספי
ועדת אסטרטגיה, ועד

 קונקשיון בע"מ, ארג
ר הדו לאומיות (קולט
 ישראל השקעות בע"

), אוניברסיטLL.Bם (
פרקליטת מחוז מיס
 המשפטים. מכהנ
במבטח שמיר החזקו

עיק ועיסוק שכלה
  אחרונות

שעבר משנה למנכ"ל ו
בריאות בקבוצת מגדל.

ואר ראשון במשפטים
עברית בירושלים. בע
ין; מכהן כדירקטור (דח
מנורה מבטחים ביטוח
בוד המועדון התעשי
"ר כבוד לשכת המ
לטינית; יו"ר הנהלת
מסחר הדו לאומיות
ולומביה בישראל; הנס
'ילה בישראל; חבר ב
בר ועדת פרס אמ"ת.
ל "הפנים של ישראל"

שימש כדירקטו ,עבר
חבר ועדות דירקטורי
בר ועדת כוח אדם, ו

  שקיף, ועדת מו"פ).

כהן כדירקטור בלטין
גג של לשכות המסחר
שראל בע"מ וקולטל 

  אינן פעילות).

ואר ראשון במשפטים
פל אביב. לשעבר 
כלכלה במשרד

דירקטורית חיצונית ב
  ע"מ.
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עובד תאגיד, חברת
בת, חברה קשורה
 או של בעל ענין
התפקיד א
התפקידים שהוא

 ממלא 

 
 

  לא

 
  לא

ת וועדוחברות ב
  (כן/לא); דירקטוריון

  
וני או ציחירקטור ד

  בלתי תלוי (כן/לא).

ת ביקורת, ועדחבר בו
ועדת מאזן, ועדת 

  תגמול
  ירקטור חיצוניד

  חברת ועדת ביקורת
דירקטורית בלתי 

  תלויה

מען להמצאת 
  כתבי בי דין

ח
ד

ד
ב

, 18בר יוחאי 
  ראשון לציון

ח
ו
ת
ד

 53הרב פרידמן 
  ת"א

ח
ד
ת

  ם
  ספר ת.ז.

  לידה אריך
  תינות

  ,חיים אהרוןר 
  069716157.ז. 

16.1.194  
  שראלית

  , אלה רובינקב' 
  008089310.ז. 

31.7.194  
  שראלית
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בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 
  מקצועית

בעל מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית

בן משפחה ים 
של בעל ענין 

  (כן/לא) אחר

ב
ח
ו
כ
מ

ות 
ור 
ות 
לוי 
רה 
אל 
הל 
חר 

ב  לא
ח
ו

  

השני 5רי במשך 

שון בכלכלה וחשבונאו
 והנגב. מכהן כדירקט
ה, כיו"ר הנהלת רשו
 כדירקטור בלתי תל
ו"ר הדירקטוריון בחבר

חברת דואר ישראיו"ר 
כיהן כמנה ,בעבר .201

רד התעשייה המסח

עיק ועיסוק שכלה
  אחרונות

מוסמך, תואר ראשו"ח 
אוניברסיטת בן גוריון
מנורה מבטחים פנסי
חל הירקון וכן מכהן
קבוצת א. דורי וסגן יו
וכ פיתוח יפו העתיקה

13חודש נובמבר חל מ
רכז השקעות במשר

  התעסוקה.
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עובד תאגיד, חברת
בת, חברה קשורה
 או של בעל ענין
התפקיד א
התפקידים שהוא

 ממלא 

 
 

  לא

  הדוח

ת וועדוחברות ב
  (כן/לא); דירקטוריון

  
וני או ציחירקטור ד

  בלתי תלוי (כן/לא).

ת ביקורת, ועדחבר 
ועדת מאזן, ועדת 

  תגמול
  דירקטור חיצוני

ה תקופת במהלך ה

  על השליטה)

מען להמצאת 
  כתבי בי דין

ח
ד

ד
ב

שדרות העם 
, רמת 28הצרפתי 

  גן

ח
ו
ת
ד

הסתיימ כהונתם ת

  2ל
ר הדירקטוריון (ובע

28.3.1  
23.1  

  א
  רקטור חיצוני

10.7.2 .  
10.0  

                     
 פטר מר מנחם גורביץ ז"ל.

  ם
  ספר ת.ז.

  לידה אריך
  תינות

) חזי( יחזקאלר 
. ז.ת, איג

05659999  
28.9.196  
  שראלית

שתקופת ירקטורים

ז"ל מנחם גורביץר 
פקידו בחברה: יו"ר

  7969504.ז.: 
985חילת כהונה : 

1.2013יום כהונה: 

גרא-בר כוכבא בןר 
פקידו בחברה: דיר

  1577220.ז.: 
2007חילת כהונה: 

7.2013יום כהונה: 

                         
נפ,  2013בנובמבר,  23ביום 
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כיהן  ;ם ביטוח בע"מ
כיהן כמנכ"ל  ;18.9.20

ח בע"מ עד ליום 
 מבטחים נדל"ן בע"מ 

   אחרות בקבוצה.

אוניברסיטה העברית, 
משנה למנכ"ל ומנהל 

משמש ביטוח בע"מ. 
כספים בכלל פיננסים 

 

 בר אילן, תואר שני 
 למנכ"ל ומנהל אגף 
מ. דירקטור בחברות 

טכניון בחיפה, תואר 

מכהן כאמור,  אביב.
הבת מנורה מבטחים 

ויו"ר ברות בנות שלה 

אביב, תואר שני - תל

אביב, בוגר תכנית 

סף לתפקידיו כיום 
 ביטוח חיים בחברת 

. 31.12.2010ועד ליום 
י.ב.א פיננסים -קטור ב

טחים פיננסים בע"מ, 
מנורה  ,נסים בע"מ

  .מל בע"מם ג

שנים האחרונות

קטוריון מנורה מבטחי
010עד ליום  7.1.2008 

נורה מבטחים ביטוח
טוריון בחברות מנורה 
מ וכדירקטור בחברות 

שבונאות וכלכלה מהא
סיטה העברית. מכהן כ
הבת מנורה מבטחים 
קבוצה. כיהן כמנהל כ

  ת עסקי ביטוח בע"מ.

עסקים מאוניברסיטת
מכהן כמשנה  אילן.

 מבטחים ביטוח בע"

סת תעשיה ומנהל מה

א- מאוניברסיטת תל
ביטוח כללי בחברת ה

ובחב  בשומרה ביטוח

מדינה מאוניברסיטת 

א-מאוניברסיטת תל

בנוס סיטת הארוורד).
ה למנכ"ל ומנהל אגף

ו 1.5.2009בע"מ מיום 
ה ציבורית בע"מ, דירק

מנכ"ל מנורה מבטר כ
 מנורה מבטחים פינ

ומנורה מבטחים  בע"מ

הש 5 -עיקרי ב עיסוקו

על תיכונית. יו"ר דירק
מיום למנכ"ל החברה 

ר בחברת הבת מנ
. מכהן כיו"ר דירקט16

מבטחים פיננסים בע"מ

סמך. תואר ראשון בחש
ני בכלכלה מהאוניברס
בות וכספים בחברת ה
ר בחברות אחרות בק
סמנכ"ל בכלל החזקות

בכלכלה ומנהל עאשון 
 מאוניברסיטת בר א
 בחברת הבת, מנורה

  בקבוצה.

) בהנדסB.S.Cאשון (

MBבמנהל עסקים (
בלמנכ"ל ומנהל אגף 

יו"ר דירקטוריון , ע"מ

אשון בכלכלה ומדע ה

) מMBA עסקים (

(אוניברס   AMPם
כיהן כמשנה , כמפורט

ורה מבטחים ביטוח ב
חברה לתחבורה -  בדן

כיהן בעברת. כמו כן, 
דירקטוריון בחברות 
 ניהול תיקי השקעות 

  ן/לא); 
שא משרה 
 בעל עניין 

ו השכלה
  

עהשכלה 
כמשנה ל
ודירקטור
6.10.2010
ומנורה מ

רו"ח מוס
תואר שנ
אגף חשב
כדירקטור
בע"מ וכס

תואר רא
בכלכלה
השקעות
אחרות ב

תואר רא

BAשני (
כמשנה ל
ביטוח בע

  .הפול

ראתואר 

במנהל

המנהלים
בקבוצה,
הבת מנו
דירקטור
והשקעות

יו"ר דוכ
מבטחים
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בעל עניין בחברה (כ
בן משפחה של נוש
בכירה אחר או של 

  (כן/לא). בחברה

  )מנכ"ל החברה( כן
  

  לא

  לא

  לא

  לא

(  

  ך בו החל כהונתו

7  

1.1  

1  

30  

30  
 אגף ביטוח חיים 

  ת
מנורה  כמנכ"ל – 1

  ם פנסיה בע"מ

)א26 תקנה( אגיד

א בחברה; 
של  קשורה

  

התאריך

 החל מיום 
ריון חברת 
יטוח בע"מ 

  וקשורות.

.1.2008

ומנהל אגף 
ה מבטחים 
ברות בנות 

12.2006

ומנהל אגף 
חים ביטוח 
  ת וקשורות

.4.2000

אגף ביטוח 
ה מבטחים 

יו"ר מכהן כ
ת בקבוצה 

 

.3.2009

 וגמל פנסיה
 דירקטוריון 
 והסתדרות 

 מ גמל בע"
) 2005חיים (

ות אחרות 

.3.2009
כמנהל

ובריאות
.1.2011
מבטחים

התא של בכירה 

פקיד שהוא ממלא
 בחברה או ברה בת

 ברה או בבעל ענין בה

הן כמנכ"ל החברה 
יו"ר דירקטו, 19.9.2

ת מנורה מבטחים בי
רקטור בחברות בנות ו

הל כספים בחברה ו
בות וכספים במנורה
וח, וכן דירקטור בח

  שורות.

הל השקעות ראשי ו
קעות במנורה מבטח
דירקטור בחברות בנות

נה למנכ"ל ומנהל א
בחברת הבת מנורי 

וח בע"מ. כמו כן מ
קטור בחברות אחרו

 הפול."ר דירקטוריון 

"ל מנורה מבטחים פ
מ. כמו כן מכהן כיו"ר 
ברות מנורה מבטחים
הנדסים ניהול קופות
רות סוכנות לביטוח ח

וכדירקטור בחבר מ
  .בוצה

 משרה נושאי .1

 
  פר ת.ז.

  ריך לידה

התפ
בחב
החב

   ,ארי קלמן
 50898501  

21.10.1 

מכה
2010
הבת
ודיר

   ,קומפל שי
 059696443  

28.7.1  

מנה
חשב
ביט
וקש

    ,וני טל
 53343331  

18.6.1  

מנה
השק
וכן 

  ,הרפז מנחם
 .008396673*  

29.8.1  

משנ
כלל
ביט
דירק
וכיו

 בן יהודה 
  , אייג

 057455081*  
20.3.1  

מנכ
בע"
בחב
המה
ואור
בע"
בקב

  

14
  
 שם
מספ
ותאר

  

אמר 
ת.ז. 
1951

שמר 
. ז.ת

1965

ימר 
ת.ז. 
1955

ממר 
.ז.ת 

1950

מר
אסא
. ז.ת

1962
  
  
  
  
  
  
  



  

מכהן כאמור,  עברית.
בחברת הבת מנורה 

בנוסף  ת תל אביב.
הראל חברה לביטוח 
 רותים פיננסים בע"מ

 בנוסף .אביב תל טת
 עד החברה של רקטור
 עד מ"בע פנסיה חים

 אילן.-אוניברסיטת בר
מבקרת פנים בחברת 

אקסלנס  ,מנות בע"מ
מנכ"ל כספים בחברת 
בוצה, סמנכ"ל כספים 

ביב. תואר שני 

בחברה הבת, מנורה 
בנות מנורה מבטחים 
. טחים גיוס הון בע"מ

  .ננסיםם פי

שנים האחרונות

ם מהאוניברסיטה הע
רה, סמנכ"ל בכיר, ב

בונאות מאוניברסיטת
כיהן כמנכ"ל ה פורט,

השקעות בביטוח ושיר
  .ת בקבוצת הראל

מאוניברסי במשפטים
כדיר כיהן, כן כמו, רט

מבט מנורה רקטוריון

כלכלה וחשבונאות מא
מ, שימשה כה, כמפורט

 אקסלנס קרנות נאמ
תעודות סל בע"מ, סמ
ת בע"מ ובחברות הקב

  ע"מ.

Lאוניברסיטת תל אב ,(

  לה למנהל.
ת והציות בחברה וב
נת הציות בחברות הב

ומנורה מבט "אומגה")
נים של מנורה מבטחים

הש 5 -עיקרי ב עיסוקו

ואר ראשון במשפטים
משפטי ומזכיר החבר

  בע"מ. ביטוח 

אשון בכלכלה וחשב
ו כיום בקבוצה, כמפ
שנה למנכ"ל הראל ה
רקטור בחברות שונות

וב המדינה במדעי אשון
כמפור, בקבוצה כיום ו

די ר"יו וכסגן 15.11.20
6.11.20.  

, תואר ראשון בכסמך
כיום בקבוצה התפקידי

 גמל ופנסיה בע"מ, 
קסם ת ,שקעות בע"מ

ותי.סי.אם. בית השקע
פריזמה קופות גמל בע

LL.Bאשון במשפטים (
) המכללMBAעסקים ,(

על האכיפה הפנימית
 ביטוח בע"מ וכן קצי

ות המהנדסים בע"מ ("
סיכונבקרית הכימשה 

  ן/לא); 
שא משרה 
 בעל עניין 

ו השכלה
  

עו"ד. תו
כיועץ מ
מבטחים

תואר רא
לתפקידי
מ, בע"מ

ויו"ר ודיר

 מבעלות 
 בתו, שה
 גורביץ ם

רא תואר
לתפקידי

008 ליום
010 ליום

מוס רו"ח
בנוסף לת
אקסלנס
ניהול הש
סיגמא פ
בחברת פ

תואר רא

במנהל ע
ממונה ע
מבטחים
והסתדרו
בעבר, שי

  

  24 -  ה

בעל עניין בחברה (כ
בן משפחה של נוש
בכירה אחר או של 

  (כן/לא). בחברה

  לא

  לא

אחת של זוג בן ,כן
ירוש מכוח השליטה

מנחם מר המנוח של
  .ל"ז

  לא

  לא

  ך בו החל כהונתו

1  

17.1  

4  

1  

27  

  .התאגיד

א בחברה; 
של  קשורה

  

התאריך

ברת ברה וח
  וח בע"מ

.7.2002

ה מבטחים 
ן כדירקטור 

  

10.2010

 מבטחים ה
 במנורה טור
 דירקטור, 
 מ"בע סים
  .מ"בע ן"דל

.1.2011

 ת ומבקר
הבת מנורה 
 ובחברות 

.3.2013

מית והציות 
דים נוספים 

 

.8.2012

ה על מהותית השפעה 
  .30.3.2009 מיום החל

פקיד שהוא ממלא
 בחברה או ברה בת

 ברה או בבעל ענין בה

ץ משפטי ומזכיר החב
ת מנורה מבטחים ביט

"ל חברת הבת מנור
וח בע"מ. כמו כן מכה
ברות אחרות בקבוצה.

מנורה דירקטוריון ר
דירקט,  מ"בע וגמל סיה

,מ"בע ביטוח טחים
פיננס מבטחים נורה
נד מבטחים מנורה ל"כ

קרת פנים בחברה
מית ראשית בחברת ה
טחים ביטוח בע"מ

  ת וקשורות.

ונה על האכיפה הפנימ
ברה. ממלאת תפקיד

  בוצה, כמפורט להלן.

בעל נשלט בתאגיד רה
ה בתאגיד בכירה שרה

 
  פר ת.ז.

  ריך לידה

התפ
בחב
החב

  ,שי-שמעון עיר
 055922918**  

24.6.1  

יועץ
הבת

  , מוטי רוזן
 054664271*  

28.11.1  

מנכ
ביט
בחב

  , גריפל ערן
 0058447137*  

20.11.1  

ר"יו
פנס
מבט
במנ
ומנכ

, הירשמן אתי 
 22904288  

1.2.1  

מבק
פנימ
מבט
בנות

   ,רונה לרר
 033727256  

12.2.1  

ממו
בחב
בקב

בכיר משרה נושא* 
מש כנושא מוגדר** 
  

  

 שם
מספ
ותאר

  

שמר 
 ת.ז.

1959
  
  

ממר 
ת.ז. 
1956

ע מר
. ז.ת

1963

מר 
. ז.ת

1967
  

רגב' 
ת.ז. 
1977

  



  

 אישור ת

 דיבידנד 

 ם:

של שלוש 

מ עם מר 
 של בעל 

, וזאת "ל

הנושאים 

  ון;

 רקטוריון

 

טעונות שאינן

ברה, חלוקת
  ספי.

הבאיושאים 

ה, לתקופה ש

 ביטוח בע"מ
ביטוח, ואחיו
ז" חם גורביץ

 החברה את ה

מר גדליה דורו

, יו"ר הדירז"ל

ש חלטותיהם

רקטוריון הח
לדוח הכס 15ר 

חברה את הנ

(דח"צ) בחברה
  סיפה.

רה מבטחים 
ה מבטחים ב

מר מנחדוח, 

של  מיוחדת

 המשולם למ

ז מנחם גורביץ

  

  הדוח

  .אביב- ל

וההמיוחדת  

, אישר דיר20
באורים ראה 

הכללית של הח

קטור חיצוני (
ו על ידי האס

מנור -  הבת 
כסים במנורה

בתקופת הד 
  .2013ואר 

ה פה הכללית

 הדירקטורים

דש עם מר מ

  ובדת החברה.

  25 -  ה

ה תקופת מהלך

27 (  

ת 3 עמינדב, 

  )29 קנה

 הכללית פה

013אוקטובר, 
פרטים נוספי

ה האסיפה ה

(רו"ח), כדירק
 אישור מינויו

 של החברה
לוגיסטיקה ונכ
הדירקטוריון,

בינו 1ל מיום 

ישרה האסיפ

נוי, של גמול 

;החברה של 

כם העסקה ח
  הדוח.

פנים קבועה, עו

במ הסתיימה

7 תקנה( גיד

,חשבון רואי 

ת( רקטורים

האסיפ בפני ם
  :ר

בא 1ד: ביום 
ליליוני ש"ח. 

 :מיוחדת ת

אישר, 2013 ר

מר חזי צאיג (
ילתה במועד 

כם ההעסקה
ץ, סמנכ"ל ל
חברה ויו"ר ה

החל ,שנים 3ל 

, א2013 מבר

רכה, בלא שינ

התגמול ניות

קשרות בהסכ
יטה בתקופת 

    
ר מינוי מבקרת פ

כהונתם ופת

  בקר פנים

01.08.2  
28.02  

התאג של ון

קסירר את אי

הדיר חלטות

הדירקטורים 
בדב הכללית 

לוקת דיבידנד
מי 100סך של 

כללית אסיפה 

בינואר 31 ום

מ ו שלמינוי 
שנים, שתח

חידוש הסכ 
גרשון גורבי
השליטה בח
לתקופה של

ספטמב 10 ום
 באים:

אישור האר 

מדי אישור 

התק אישור 
ובעל השלי

                  
, לאור28.02.201

שתקו  משרה

  3איר איליה
דו בחברה: מב

024664633 
2012: כהונה ת

2.2013כהונה: 

החשבו ואה

גבא פורר סט

והח מלצות

 המלצות )
 האסיפה

חל .1
בס

 החלטות )

ביו .1

.א

.ב

ביו .2
הב

.א

.ב

.ג

                  
13כהונתו, ביום 

  
  

נושאי 
  

מאמר 
תפקיד

3ז.: .ת

תחילת
כ סיום

  

רו .15

קו

המ .16

א(

)ב(

        
סיים כ 3



  

 פיים וכן
 2005-01-
 2011-01-

פיים וכן 
וקטובר א

2013.( 

לדוחות הכס
אסמכתאות: 

(אסמכתא:  

לדוחות הכספ
בא 11 ,)-2011

 3-01-105033

  :הדוח ך

ל 38ביאור  
(א 2006מבר, 

2011דצמבר, 

ל 38 ביאור 
01-292152-א: 
(אסמכתא: 20

  קלמן ארי
  כללי מנהל

בתאריך תוקף

 לשיפוי ראה
בדצמ 12 -ו 2
בד 29מיום ו

ראה, משרה
(אסמכתא 20

013ביולי  31 

א
מ

  26 -  ה

שבת משרה א

 והתחייבות 
2005בנובמבר 

ו בהתאמה) 

מ לנושאי תן
11אוקטובר, 

מיום ו) -2011

  

  ) א29 

לנושא לשיפוי 

פטור כתבי 
ב 1 מימים ם

2007-01-016,

הנית ביטוח 
בא 4ם מימים 

01-299676-א: 

  רון
  (זמני) ן

תקנה( ברה

 התחייבות או

בדבר פרטים
מיידים ווחים
6606 -ו 06198
38135.( 

בדבר פרטים
ווחים מידיים

(אסמכתא 201

גדליה דור
"ר דירקטוריו

  2014ס, 

החב חלטות

א ביטוח, טור

לפ .א
דיו
83
51

לפ .ב
דיו
10

  

"יו

במרס 25ביב, 

  

 

הח .17
  

פט
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 תסומן" נכון לא" 

 של השוטפים חים

 

 

 ותשובה √– אמצעות

בדיווח לעיין יש), עניין

  

בא הרלוונטית משבצת

הע ולפי( נוסף מידע ת

. תהרלוונטי השאלה ן

   .2012שנת 

 

במ תסומן" נכון" שובה

קבל לצורך; בלבד טים

מן הפניה תוך, לשאלון

בר לדוח התקופתי לש

  גידי

תש. ולהיפך, תקין גידי

היבט במספר עוסק לא

ל סיום הערות מסגרת

 רשות ניירות ערך עוב

1 

  
תאג ממשל לון

תא ממשל של לקיומו

אל, לתאגיד רלוונטיים

;  

 ;במפורש בר

במ כן לעשות יוכל, לון

תאם לנוסח שפרסמה

שאל

ל חיובית אינדיקציה ה

ה התאגידי הממשל טי

התקופתי הדוח פרסום

הדב מצוין חובה הוראת

בשא תשובותיו עם שר

והוא נערך בהת לונטרי

מהווה השאלות מן חת

היבט כל את למצות א

פ למועד שקדמו. 31.1

לה מתייחסת שהשאלה

בקש סביר למשקיע וב

הינו וו 2013תי לשנת 

אח כל לגבי" נכון" ובה

בא אינו השאלון כי הר

2013.2 ליום ועד .1.1

ש במקרה. נורמטיבית

חשו להיות העשוי ידע

 השאלון לדוח התקופת

  - כי לב תשומת ה

תשו שבה במתכונת ך

X ;יוב ספק הסר למען

2013מיום  משמעה" ח

ה המסגרת מצוינת לה

מי להוסיף מבקש אגיד

 לשנת הדיווח, צירוף 

 

זה שאלון במסגרת

ערו השאלון )1(

X -באמצעות

 .התאגיד

הדיווח שנת" )2(

שאל כל לצד )3(

שתא במקרה )4(

יצוין כי נכון )5(



  טיבית

  בה

 החברות

 1 סעיף
 הוראות( 

), מלצות
) א9)(ג(48
 חות

 

  

  
נורמט מסגרת

חוב הוראת
  

ה לחוק 239 סעיף

  

ס - החברות חוק
הראשונה  לתוספת
מומ תאגידי ממשל
8-ו) א9)(ב(10 ותקנה

הדוח תלתקנו

  
 נכון לא

 

_____ 

_____ 

  
  נכון 

 ר
 נו
 ה

  

_____ 

 רי

  

כאמור, ימים 90 על לה
כיהנו לא בה) בימים( מן
הפרדה תוך, בדיעבד ה

חבר מבין שליש  -) ה

2 

עול אינה חיצוניים רים
הזמן תקופת תצוין) כון

שאושרה כהונה תקופת

  .2: זה ון

   2:  זה שאלון סום

שליטה בעל -  זה עיף

 

 .יותר או צוניים

דירקטור שני כיהנו לא
נכ לא/נכון( שהיא ובה

ת גם זה ובכלל( הדיווח

שאל פרסום מועדל ון

פרס למועד נכון 1תאגיד

בסע( שליטה בדבוקת 

  .תלויים בלתי קטוריון

חיצ וריםדירקט שני ד

ל בה הזמן תקופת אם
תשו בכל ואולם, ברות
הד בשנת יותר או ניים
  ):שונים

  .יג

   .iגרא- בן

נכ בתאגיד המכהנים ם

בת המכהנים תלויים י

  -זה 

 שמחזיק מי או ליטה
  .תלויים תי

הדירק חברי רוב - יטה

בתאגיד כיהנו הדיווח ת

א" נכון" לענות ניתן זו 
החב לחוק) 10)(ב.(א363

צונחי דירקטורים שני 
הש החיצונים רקטורים

צאי (חזי) יחזקאל': א ר

  .אהרון חיים':  ב ר

כוכבא (כוכי) -בר':  ג ר

החיצוניים דירקטורים

הבלת הדירקטורים פר

שאלון פרסום למועד 

של בעל בו שיש אגיד
בלת, לפחות, רקטוריון

שלי בעל בו שאין אגיד

             

גדרתו בחוק החברות.

  הדירקטוריון 

שנת בכל
  

ז בשאלה
63 בסעיף
 בתאגיד

הדירק בין
  

דירקטור
  

דירקטור
  

דירקטור
  

הד מספר

  
מספ

  
נכון

  
בתא
הדיר

  
בתא

  
  

                          

"דירקטור חיצוני" כהג

 

 עצמאות

1. 

2.  

         
1
למעט " 



  טיבית

 -ו. א245  
 ברות

 3 סעיף
 הוראות( 

  ) מלצות

 

  

  
נורמט מסגרת

  

,241), ב(240 סעיפים
החב לחוק 246

ס - החברות חוק
הראשונה  לתוספת
מומ תאגידי ממשל

 

  
 נכון לא

   

 

 

  
  נכון 

  

 ת
  ) ם

 ט

  דו

  

1/3   . 

:(   

בשנת קיימו הם כי צא
תלויים והבלתי( צוניים
  ).לוי

   .מובנה שאלון עות

למעט( בעקיפין או שרין

עמד שלא דירקטורים

3 יצוין תלויים בלתי ם

3 

תלויים בלתי רים
ii
.  

)תלויים בלתי קטורים

ונמצ) תלויים הבלתי 
החיצ הדירקטורים של
תל בלתי או( חיצוני ור

באמצע, החברה כירות

במיש, הכללי למנהל 

ה מספר יצוין  - ) מור

דירקטורים שליש של ר

דירקטו של מינימאלי 

  :  _____.בתקנון בע

דיר כהונת לענין( יווח

והדירקטורים( צוניים
ש זיקה היעדר לעניין ת

כדירקט לכהונה רשים

מזכ: האמורה הבדיקה

3כפופים אינם, הדיווח

  ).לעובדים יגות

כאמ הכללי למנהל פוף

שיעור נקבע בו בתאגיד
  . זו הל

 מספר/ 2שיעור בו כהן

   -יצוין" 

שנקב תלויים הבלתי ם

הדי בשנת התקנון את

  ).אימה

החיצ הדירקטורים עם
החברות לחוק) ו( -ו) ב
הנדר התנאים בהם ים

 את שערך הגורם צוין

ה שנת במהלך בתאגיד
נצי בתאגיד קיימת אם

כפ הדירקטור, קרי" (ן

ב, לדוגמה, כך. קטורים
שאל לעניין" כפיפות"כ

יכ כי בתקנון קבע אגיד

"נכון" הינה תשובתכם 

הדירקטורים מספר/עור

בהור בפועל עמד אגיד

   כן  

   לא  

המתא במשבצת   x לסמן

ע בדיקה נערכה דיווח
ב(240 סעיף הוראת את
מתקיימ וכן בתאגיד ם

יצ -" נכון" הינה ובתכם

ב כיהנו אשר רקטורים
א, עובדים נציג שהוא ר

נכון לא" הינה ובתכם
 .- ----: האמורה 

             
הדירק כל מתוך מסוים

כ ייחשב לא, מוחזק יד

  הדירקטוריון 

התא
  
 אם

  
שיע

  
התא

     

     

ל יש(

ה בשנת
א הדיווח

המכהנים
  
תשו אם

  
 
הדיר כל

דירקטור
  
תשו אם

במגבלה

                          
מ מספר -"שיעור" זה ון

בתאגי כדירקטור הונה

 

 עצמאות

3. 

4. 

         
2
בשאלו 
3
כה עצם 



  טיבית

 לחוק 278 
 

 החברות 

 

  

  
נורמט מסגרת

  
 -ו 269, 255 סעיפים

החברות

  

 לחוק) א(266 סעיף

  
 נכון לא

  

 

  
  נכון 

 וי

 או
 ק

   

 פי

 קי

   

גילו, כאמור בהצבעה 
   4.עניין

א/ו בדיון השתתפו, 
לחוק) ב(278 בסעיף ר

לפ דירקטור לבקשת ם

ונימוק לבקשה קטור
  : _____.ר

4 

 או/ו בדיון משתתפים
הע לפי, הישיבה של ה

,עניינים ניגוד או/ו י
כאמור אישי עניין היה

._  

בהתאם, התאגיד חשבון

הדירק נימוקי יפורטו 
לאמור גילוי ניתן בו די

המ הדירקטורים מכל 
יומ סדר שעל בנושא ם

איש ענין של קיומו 
ה הדירקטוריון שלרוב

:  _____בהצבעה או/ו

  .)הדיווח בשנת שהיו

ח על מקצועי ייעוץ תי

 –) כאמור סירב יון
המייד לדיווח הפנייה ן

התאגיד ביקש טוריון
שלהם עניינים ניגוד או

על שהודיעו קטורים
ש הצבעה או/ו דיון 

ו בדיון שהשתתפו מור

ש הצבעות/הדיונים ספר

שירות להעמיד קטוריון
  .לכך שנתבקש ככל

הדירקטורי, קרי" (כון
תינתן לחלופין או, שה

).כאמור נתבקש לא ריון

  . זו שאלה על ת

דירק ישיבת כל תחלת
א/ו אישי עניין של מו

דירק האם יצוין, וסף
למעט( כאמור הצבעה
  ):חברות

כאמ הדירקטורים יעור

מס לפי נוספות שורות סיף

 

הדירק סירב לא, דיווח
כ, ותהחבר לחוק) א(2

נכ לא" הינה ובתכם
לבקש היענות-לאי וריון

הדירקטור( רלוונטי לא

             
לענות שלא רשאי אגיד

  הדירקטוריון 

הת טרם
קיו לגבי

  
בנו
בה
הח

  
ש. כן �
  
להוסי יש(

  

 לא.  

 

הד בשנת .א
66 סעיף

 
תש אם

הדירקטו



                          
תא, לראשונה היישום

 

 עצמאות

5. 

6. 

         
4
ה בשנת 



  טיבית

  החברות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
נורמט מסגרת

  

ה לחוק 106 סעיף

  

 

  
 נכון לא

 

  
  נכון 

 ת

 ה
 ת

   בישיבות נכח לא, אגיד

משרה נושא וא/ו טוריון
בישיבות הנוסף האדם

5 

בתא אחר בכירה משרה

דירקט חבר שאינו עמו
ה נוכחות לגבי הבאים

.___  

 

מ נושא או דירקטור נו

מטע מי או/ו קרובו או
ה הפרטים יצוינו –) 

): ___עצמו השליטה ל

  א

 : _____.הדיווח שנת

שאינ), מטעמו מי או/
  . הדיווח ת

א/ו שליטה בעל, קרי (
)כאמור הדירקטוריון 

בעל אינו שנכח מי אם

לא    כן : מסוים א

  )ה

בש שהתקיימו רקטוריון

  ).שליטה על

/ו קרובו לרבות( ליטה
בשנת שהתקיימו וריון

"נכון לא" הינה ובתכם
בישיבות נכח בתאגיד
  :כאמור וריון

.____  

._____  

א( השליטה לבעל זיקה

נושא הצגת לשם זה ה

)המתאימה במשבצת   x ן

הדיר בישיבות וכחותו

בע אין בתאגיד( לוונטי

  הדירקטוריון 

הש בעל .ב
הדירקטו

  
תשו אם

ב בכירה
הדירקטו

  
: __זהות

  
: _תפקיד

  
הז פירוט

היה האם

לסמן יש(
  

נו שיעור
  
 רל לא
  

 

 עצמאות

7.  



  ת

 ק
 חוק

 חוק

) א(
 אות
 )ת

 

  
נורמטיבית מסגרת

לחו 222 -ו 85 סעיפים
לח. ב46 יףסע, חברות

  ערך ניירות

  

  

  

  

  חובה הוראת
ל. ב224 -ו.א224 עיפים

 החברות

( 4 סעיף - החברות וק
הורא( הראשונה תוספת
מומלצות תאגידי ממשל

  

  
  נכון לא

ס
ה

עס

ח
לת
מ

  
 נכון

  
 

 

 

 

 

  
 

  
 

 הדירקטורים כלל 

._  

 יומה סדר שעל ית
 תפקידם ביצוע שם

 תלוי בלתי רקטור
  . ות

 התאגיד על החל
 ממלא שהדירקטור

6 

של כהונתם את ית
   ).מגבלה חשבת

.___  

: _____הדירקטורים ל

הכללי האסיפה זימון 
לש הראוי הזמן את ש
דיר ולעניין, החברות ק

החברו לחוק 1 שבסעיף

 ._----- : לגביהם אמור

ה הדין ובתחום אגיד
ש לתפקיד, השאר בין 

מייד לסיים אפשרות
נח אינה רגיל ברוב עה
   – יצוין) מור

._____   

: ___הדירקטורים של 

של כהונתם סיום לשם

.____  

למועד עובר הצהירו 
להקדיש והיכולת) רוטם
לחוק 227 -ו 226 פים

ש" תלוי בלתי דירקטור

הא התקיים שלא ורים

התא עסקי בתחום 
,המותאמת, מכהנים 

  :הדיווח בשנת לה

הא את המגבילה ראה
קביע – זה לעניין( וניים
כאמ מגבלה קיימת, קרי

: דירקטור לכהונת נון

 כהונתם לסיום תקנון

ל הכללית באסיפה נון

: __בתקנון אלו וראות

הדיווח שנת במהלך ד
פיר תוך( הדרושים ים
בסעיפ האמורות תבלו
ד" להגדרה) 2(-ו) 1( ות

הדירקטו שמות יצוינו 

,חדשים לדירקטורים
דירקטורים להכשרת 

הופעל התוכנית האם 

  ים

הור קיימת לא גידתא
חיצו דירקטורים אינם
ק" (נכון לא" הינה תכם

בתק שנקבע הזמן פרק

בת שנקבע הדרוש הרוב

בתק שנקבע חוקי מנין

וה לשינוי הדרוש הרוב

בתאגיד שכיהנו טורים
הכישורי להם יש כי, ם

ההגב לגביהם תקיימות
בפסקאו האמור גם הם

  -" נכון לא" הינה תכם

ל הכשרה תוכנית ש
המשך תכנית וכן, ים

יצוין -"נכון" הינה תכם

הדירקטורי כישורי

הת בתקנון 
שא, בתאגיד

תשובת אם

 

פ 

ה 

מ 

ה 

הדירקט כל
מינוים היה
מת לא וכי

בה מתקיים

תשובת אם

יש לתאגיד
והדירקטורי

   .בתאגיד

תשובת אם

 

וכ כשירות

8. 

  

  

  

  

9. 

10. 



) ב(
 אות
 ) ת

 ק

 רות

), ד(
, ת
)(9 (

 רות

 

 4 סעיף - החברות חוק
הורא( הראשונה תוספת
מומלצות תאגידי ממשל

  חובה הוראת
לחוק) 12)(א(92 סעיף

 החברות

  חובה הוראת
החבר לחוק) ד(219 עיף

  

(219), 12)(א(92 סעיפים
החברות לחוק) 1א(240
)ג(48-ו) א)(9)(ב(10 קנה

  הדוחות לתקנות

 

  

  חובה הוראת

החבר לחוק) ד(239 עיף

ח
לת
מ

סע

_____ 

ס
0
תק

_____ 

סע

  
 

  
 

   

 

_____ 

   

 על החלות תאגידי

-עיר שמעון: פקידו

מומחיותבעלי

, ופיננסית שבונאית
  .ריון
 מומחיות בעלי ם
 תקופת תצוין) כון

 ביותר הנמוך מספר
  .הדיווח נת

 הרכב גיוון לענין ת

7 

הת הממשל הוראות ת
   .הדיווח שנת הלך

ותפ שמו את ציינו נא 

להיותשעליהם ריון

החש המומחיות בעל
הדירקטו קבע שאותו 

נוספים דירקטורים הנו
נכ לא/נכון( שהיא ובה
  

המס של הנתון יינתן, ח
בשנת שכיהנו סוג מכל 

החברות לחוק) ד(239 ף

הטמעת על אחראי) ן
במה תאגידי בממשל ם

), הדירקטוריון ר"יו לף

בדירקטו דירקטורים

 .3: שנקבע המזערי 

ב החיצוני לדירקטור 
 במספר ופיננסית אית
כיה לא בה הזמן פת
תשו בכל אולםו, מים
 _____.: כאמור טורים

  :הדיווח שנת ך

   

הדיווח בשנת כאמור ם
דירקטורים של) השינוי

סעיף הוראת קוימה, ח

  )הדיווח בשנת וני

הדירקטוריון שמינה ר
הקשורים בנושאים רים

חל( האחראי לתפקיד ר
 .החברה 

שלנדרש מזעריפר
 .  
 המספר יצוין -" נכון" 

נוסףב, בתאגיד כיהנו
חשבונא מומחיות בעלי
תקופ אם" נכון" ענות
ימ 60 על עולה אינה ת
דירקטו בתאגיד כיהנו 

במהלך בתאגיד שכיהנו
   .iv4: ופיננסית נאית

 .1: עית

הדירקטורים במספר ם
הש מקרות ימים 60 של 

הדיווח בשנת חיצוניר
  . המינים

חיצו דירקטור מונה לא

 )המתאימה במשבצת  

אחר אדם או( קטוריון
הדירקטור עדכוןל פעל

אחר אדם מינה טוריון
ומזכיר המשפטי היועץ

מספנקבע בתאגיד
ופיננסית חשבונאית

 הינה תשובתכם אם

כ הדיווח שנת בכל
ב נוספים דירקטורים
לענ ניתן זו בשאלה

ופיננסית חשבונאית
לא בה) בימים( הזמן

ש הדירקטורים מספר
חשבונ כשירות בעלי

מקצוע כשירות בעלי

שינויים שהיו מקרהב
ש זמן בתקופת למעט(

דירקטומינויבמועד
ה משני הדירקטוריון

 לא( רלוונטי לא

 כן iii  

 לא   

  x לסמן יש(

הדירק ר"יו
ופ,  התאגיד

הדירקט אם
ה, ד"עו, שי

 .א

  .ב

  .ג

  .א

 

11. 

12. 

13. 



 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 אות
  )ת

 

  

2 סעיף - החברות חוק
הורא( הראשונה תוספת
מומלצות תאגידי ממשל

  

  

לת
מ

_____ 

   

 

_____ 

.__  

 60 על עולה אינה 
 בתאגיד כיהנו לא

   :זה ן

8 

 
: ____האמור התקיים

המינים משני רקטורים
ל בה) בימים( הזמן ת

שאלון פרסום למועד ן

 .המינים משני חברים
ה לא בו) בימים( הזמן 

דירק כיהנו לא בה הזמן
תקופת ויןתצ) נכון א

נכון התאגיד רקטוריון

ח הדירקטוריון הרכב ל
פרק יצוין -" נכון לא" 

ה תקופת אם" נכון" ות
לא/נכון( שהיא תשובה
  _____.: מינים

בדי המכהנים מין מכל

כלל וחהדיו שנת בכל
 הינה תשובתכם אם

לענות ניתן זו בשאלה
ת בכל ואולם, ימים

המ משני דירקטורים

מ הדירקטורים מספר
  .2: נשים 4: גברים

  .ב

  .ג

 

  



  ת

. א2

 

  
נורמטיבי מסגרת

  
224 -ו 98,  97 סעיפים

  החברות לחוק

  

  
 נכון לא

_____ 

_____ 

  
 נכון

_____  

_____  

 בישיבות תתפותו

 שנת במהלך קיימו

 בישיבות תתפותו

 נוספות קטוריון

 שם ציון תוך( בר

9 

השת שיעור יצוין, וח

שהתק) להלן וכמצוין 

 ו

 בחינת

 לגבי( 

 החבר 

(  

השת שיעור

דיר ועדות

חב הוא בהן

  )הועדה

  :vהדיווח בשנת עון

הדיוו שנת במהלך ד

, חבר הוא בהן טוריון

 תו

 ועדת ת

 לגבי( 

 החבר ר

  )זו

 שיעור

השתתפותו

 בישיבות

לב הועדה

 הדוחות

כספיים

 דירקטור

)זו בוועדה

 )ת

רבע כל במהלך תקיימו

2

1  

3  

3  

בתאגי שכיהנו טורים

הדירק ועדות ישיבות 

  ):ונתו

  ).הדירקטורים פר

 ר

 תתפותו

 בות

  רקטוריון

 שיעור

השתתפות

בישיבות

ביקורת

דירקטור

ז בוועדה

כללי אסיפה ינוס

שהת הדירקטוריון יבות

2  ):2013 שנת( אשון

  :שני

3  :שלישי

3  : ביעי

הדירקט משמות אחד

 לרבות - זה ק"בס( ון

כהו לתקופת בהתייחס

מספ לפי נוספות שורות ף

שיעור  קטור

השת

בישי

הדיר

  

וכי( הדירקטוריון 

ישי מספר 
  

רא רבעון

ש רבעון

ש רבעון

רב רבעון
  

א כל לצד

הדירקטוריו

וב( הדיווח

להוסיף יש(

הדירקט שם

 

  

 ישיבות

14.  



 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

_______  

_______  

  תגמול ועדת 

  תגמול ועדת 

_______  

   תגמול ועדת 

_______   

   תגמול ועדת 
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___  ___

___  ___

___  100% - 

1  100% - 

1  ___

1  100% - 

___  ___

1  100% - 

_____  ______

_____  ______

_____ ______

100  100%

____  100%

100  100%

100  ______

100  100%

71.43%  
_____

88.9% _____

100% _____

100%  0%

100% ______

88.9%  0%

100%  0%

100%  0%

ז"ל , גורביץ

  
%

 , יו"רדורון ה
 פרסום מועד

%

%  ילואמ ה

(כוכי)  כוכבא
v  

%

%  ירקוני 

%  אהרון

%  רובינק

) חזי( זקאל
  

%

ג מנחם. 1
  viר"יו

  
  

 
גדליה. 2
למ נכון(

  )הדוח

 
שלמה .3

  

 
כ בר .4
viiגרא-בן

  

 
אורלי. 5

  

 
 חיים. 6  

  

 
ר אלה. 7  

 
יחז. 8  

  viiiצאיג

 

  

  

  

  

  

  

  



  בית

  ה

 חברות

  ובה

  חברות

  ה

 לחוק

 5 
 ראות
 )ות

  ה

  רות

 

  

  
נורמטי מסגרת

חובה הוראת
  

ה לחוק) א(94  סעיף

חו הוראת

  
הח לחוק 119 סעיף

חובה הוראת

ל 121 -ו 95 סעיפים
 חברותה

סעיף - החברות חוק
הור( הראשונה תוספת
מומלצ תאגידי ממשל

חובה הוראת

החבר לחוק 60 סעיף  

  
 נכון לא

 

 

_____ 

לת

  
 נכון

  

  

_____ 

  
 

  
 

 כאמור ימים 60 על ה
 כיהן לא בה) בימים( 

 בסעיף כאמור ימים 
 בתאגיד כיהן לא בה 

 בהתאם אושר כהונה

 או/ו הכהונה כפל ת

 המשרה ונושאי לי

  ).האחרונה שנתית

11 

עולה אינה דירקטוריון
( הזמן תקופת צויןת) 

 90 על עולה אינה ל"כ
) בימים( הזמן תקופת

הכ כפל, סמכויותיו ת

א אישרה אשר כללית

הכלל המנהל בידי אגיד
  .תם

הש האסיפה לאחר שים

 ון

ד ר"יו בתאגיד כיהן לא
)נכון לא/נכון( שהיא ה

"מנכ בתאגיד כיהן לא 
ת תצוין) נכון לא/נכון( 

את מפעיל או/ו תאגיד

הכ האסיפה אודות די

 ).כאמור הונה

התא עסקי ניהול עניין
עמדת את להביע דמנות

חודש עשר חמישה ום

הדירקטורי ראש 

  .דירקטוריון ר"יו ד
ל בה הזמן תקופת אם
תשובה בכל ואולם), ת
  _____.: ור

  .כללי מנהל תאגיד
 בה הזמן תקופת אם 
( שהיא תשובה בכל ם

הת ל"כמנכ גם טוריון
  .חברות

המייד לדיווח הפנו נא
.___  

כה כפל בתאגיד תקיים

לע לפחות אחד דיון יון
הזד להם שניתנה אחר

מתו יאוחר ולא( שנתית

ויושב הכללי נהל

בתאגיד כיהן הדיווח ת
א" נכון" לענות ניתן זו 

החברות לחוק) 2.(א363
כאמור דירקטוריון ר"יו 

בת כיהן הדיווח שנת ל
" נכון" לענות ניתן זו 

ואולם, החברות לחוק) 
  _____.: אמור

הדירקט ר"יו מכהן בו 
ה לחוק) ג(121 סעיף ת

 -" נכון" הינה ובתכם
: ___כאמור הסמכויות

מת שלא ככל( רלוונטי 

הדירקטורי קיים דיווח
לא, נוכחותם בלא, לו ם

ש אסיפה כונסה דיווח

המ תפקידי בין ה

 
שנת בכל

ז בשאלה
63 בסעיף
י בתאגיד

 

 
בכ
ז בשאלה

)6.(א363
כא ל"מנכ

  

 
 בתאגיד
להוראות

תשו אם
ה הפעלת

 לא

הד בשנת 
הכפופים

 
הד בשנת

 

  
  
  

הפרדה

17.

18. 

19.

15.

16. 



  בית

 לחוק

  חברות

 

  

  
נורמטי מסגרת

ל 121 -ו 95 סעיפים
 החברות

הח לחוק 106 סעיף
 

  
 נכון לא

 

_____ 

_____ 

 

  
 נכון

  

_____ 

_____ 
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  –) יון

   .ixכדירקטור למעט, 

 ון

הדירקטור ר"יו של רוב

.___  

  :   החברות 

בתאגיד בכירה משרה 

הדירקטורי ראש 

  . דירקטוריון
קר הנו ל"המנכ, קרי (

: ___הצדדים בין תית

 לחוק) ג(121 לסעיף ם

  )מתאימה

 כנושא או ל"כמנכ כהן

  ).שליטה על

ויושב הכללי נהל

הד ר"יו של קרוב אינו 
"נכון לא" הינה ובתכם

המשפחת הקרבה תצוין

בהתא אושרה הכהונה

  כן  

 לא  

המ במשבצת   x לסמן יש

מכ אינו קרובו או יטה

בע אין בתאגיד( לוונטי

המ תפקידי בין ה

 ל"המנכ 
תשו אם

ת

ה

 



י(

 
שלי בעל

 רל לא

 

הפרדה

20.

21. 

  

  

  

  



  ית

  
 ברות

  
 ברות

  
 ברות

 ברות

 

  
נורמטיב מסגרת

 חובה הוראת
החב לחוק 115 סעיף

 חובה הוראת
החב לחוק 115 סעיף

 ובהח הוראת
החב לחוק 115 סעיף

 

  חובה הוראת

החב לחוק) ה( 115 עיף

 

  
 נכון לא

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

סע

  
נכון

  

  

_____ 

   

   

   

   

   

  

  .בשליטתו ד

  .קבע דרך 

 ועדת בישיבות יווח

13 

תאגיד בידי או בתאגיד

שירותים בשליטתו יד

הדי בשנת נכח לא, בו

. הדיווח שנת במהלך 

  ).טה

ב השליטה בעל ידי על 

תאגי או בתאגיד ליטה

  .ליטה
  ).טה

קרוב או שליטה בעל ה
  .החברות

הביקורת בועדת ברים

  .חיצוני 

- דיווח

  .קרובו או
שליט בעל אין בתאגיד(

  .ון

 או התאגיד ידי על סק

השל לבעל או לתאגיד 

הש בעל על פרנסתו ר
שליט בעל אין בתאגיד(

זה ובכלל, ביקורת עדת
ה לחוק) ה(115 ףסעי ת

חב היו החיצוניים רים

דירקטור הוא ביקורת

ה בשנת כיהן לא קורת

א השליטה בעל
 רלוונטי לא )

הדירקטוריו ר"יו

המועס דירקטור

הנותן דירקטור

שעיקר דירקטור
 רלוונטי לא )

בווע חבר להיות רשאי
להוראות בהתאם למעט

 הביקורת

הדירקטור כל

ה ועדת ר"יו

הביק בועדת

  .א

  .ב

  .ג

  .ד

  .ה

רש שאינו מי
ל, הביקורת

 

 ועדת 

22. 

23.  

24. 

25. 



  ית

 ברות

, ברות
 6 ף

 וראות
 )צות

  

 חברות

   בה

  חברות

 

  
נורמטיב מסגרת

  חובה הוראת

הח לחוק. א116 סעיף

  חובה הוראת

החב לחוק) 1(117 סעיף
סעיף - החברות חוק
ה( הראשונה  לתוספת
מומלצ תאגידי ממשל

 חובה הוראת

הח לחוק) ה( 115 סעיף

חוב הוראת

הח לחוק) 6(117 סעיף

 

  
 נכון לא

 

 

ס

ל

 

ס

 

  
נכון

  

  

  

  

 כאשר, הועדה חברי

, העניין לפי, המבקר
  .ד

 עדההו לבקשת או/

 לליקויים בקשר גיד

14 

ח של רוב היה הדיווח 
  .י

 : _____. כאמור

ה החשבון ורואה ימי
התאגיד של העסקי הול

/ו הועדה ר"יו באישור

התאג עובדי של לונות

 בשנת שהתקיימו רת
חיצונ דירקטור היה ת

 הדרישה התקיימה לא

הפנ המבקר בנוכחות
בניה ליקויים לעניין, ה

 זה היה, הועדה חבר 
   ).קרובו 

בתל הטיפול אופן לגבי
 .מור

הביקו ועדת ישיבות ל
לפחו מהם ואחד ויים

ל בהן הישיבות שיעור

 לפחות אחת ישיבה 
הוועדה חברי שאינם ד

להיות רשאי שאינו מי
או שליטה בעל שאינו

ל הביקורת ועדת בעה
כאמ וננושהתל עובדים

בכל החלטות ולקבלת 
תל בלתי דירקטורים ו

ש יצוין -" נכון לא" הינה

הדיווח בשנת קיימה 
בתאגיד משרה נושאי ל

מ נכח בה הביקורת דת
ש התאגיד ומזכיר שפטי

שק הסדרים בתוקף יו
לע שתינתן ההגנה לגבי

 הביקורת

 לדיון חוקי מנין
היו הנוכחים רוב

ה תשובתכם אם

 הביקורת ועדת
של נוכחות ובלא

ועד ישיבות בכל
המש היועץ לגבי(

  

הי הדיווח בשנת
ול עסקיו בניהול

 

 ועדת 

26. 

27. 

28. 

29. 

  

  



  ת

 הדוחות
 בעניין
  . פיים

  ה

 תקנה
 וחות

  ה

 

  
נורמטיבית מסגרת

  
  חובה הוראת

  

ה אישור לתקנות) 3(2 
ב גילוי והנחיית, ספיים

הכספ הדוחות אישור ך
 

חובה הוראת

  
ת, החברות לחוק 168 ף
הדו אישור  לתקנות) 

 .הכספיים

חובה הוראת

  

  
 נכון א

 

תקנה
הכס
הליך

_____ 

  
  

_____ 

 

סעיף
2)2

_____ 

  
לאנכון

  

_____ 

  

_____  _

   

_____  

 הכספיים חות

 סביר זמן ריון

 ישיבת ראת

  :הכספיים 

_

 קיום על עות
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הדוח לאישור ימה

ירקטורהד בפני הובאו
  .הבחינה הלך

לקר המלצות העברת

 הדוחות אישור למועד

הודע קיבל הפנימי קר
  .הדיווח בשנת ללות

המקדי בעבודתה 

ה הדיווח בשנת שהוגשו
במה שהתגלו בעיה או 

לה רסבי כזמן טוריון
  .1: הרבעוניים 

ל לדירקטוריון המלצות

והמבק, והדירקטוריון 
הנכ לתקופות ייחסים

  :לן

)הועדה -  להלן( ם

ש הכספיים לדוחות ע
ליקוי כל על לו דיווחה

הדירקט קבע אותו 
או התקופתיים דוחות

הה העברת מועד בין ל

  ימים 2 ):   201
  ימים 5           
   .ימים 5            

  .ימים 5 

הועדה ישיבות לכל מן
המת התאגיד של פיים

להל המפורטים תנאים

הכספיים הדוחות 

בנוגע הועדה של צותיה
וד, בדירקטוריון הדיון

)בימים( הזמן פרק 
הד יאושרו בה קטוריון

בפועל שחלפו הימים ר

3 רבעון ראשון (שנת 
       רבעון שני:       

         רבעון שלישי: 
   שנתי:

הוזמ התאגיד של בקר
הכספ חותהדו נדונו ה

ה כל, הדיווח שנת כל

 לבחינת הועדה י

  .א
המלצ
 לפני

  .ב
יצוין
הדירק

  

  .ג

מספר
  

דוח
דוח
דוח
דוח

  
המב החשבון רואה

ב, כאמור הישיבות

ב התקיימו ועדהוב

 

  

תפקידי

30.  

31.  

32.  



  ת

 דוחות

 

  
נורמטיבית מסגרת

  
הד אישור לתקנות 3 ה

  .הכספיים

  

  
 נכון א

תקנה

_____ 

  
לאנכון

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

_____ 

 הכספיים חות

  ).ביקורת

 בעל הוא ים

 בלתי קטורים

 לא כאמור ם
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הדוח לאישור ימה

  ).מור

ב ועדת חברי כהונת נין

תלויי הבלתי רקטורים

דירק היו הנוכחים ובר

מהתנאים אילו יפורט 

המקדי בעבודתה 

כאמ הדוחות ואישור ה

לענ( החברות לחוק) ג(

  .תלויים 

מהדיר אחד ולפחות 

שר ובלבד חבריה רוב 

, זו שאלה של משנה

)הועדה -  להלן( ם

בועדה הדיון במועד( שה

(-ו) ב(115 בסעיף ועים

  .וני

בלתי וריםדירקט בריה

כספיים דוחות להבין
 .  

  .למינוים בר

 היה בוועדה החלטות
  .לפחות אחד 

ה מסעיפי יותר או ד

הכספיים הדוחות 

משלוש פחת לא בריה

הקבו התנאים כל בה ו

חיצ דירקטור הוא עדה

חב ורוב דירקטורים ה

ול לקרוא היכולת ריה
ופיננסית חשבונאית ת

עוב הצהרה נתנו ועדה

ה ולקבלת לדיון החוקי
 חיצוני דירקטור ובהם

אחד לגבי" נכון לא" ה
 

 לבחינת הועדה י

  .א
חב מספר

  .ב
  

התקיימו

  .ג
הוע ר"יו

  .ד
חברי כל

  .ה
חבר לכל

מומחיות

  .ו
הו חברי

  .ז
ה המניין
ו תלויים

הנה תשובתכם אם
  : _____.התקיים

 

  

תפקידי

  

  

  

  

  

  

  

  



  ית

  ברות

  ברות

 נותיו
  ")כדין ם

 

  
נורמטיב מסגרת

הח לחוק) 5(117 סעיף

הח לחוק) 5(117 סעיף

ותקנ ערך ניירות חוק
מבוקרים דוחות" עניין

 

  
 נכון לא

 
ס

ס

 
לע(

  
 נכון

   

 

   

   
 

 בגין המבקר חשבון
 עבודת ביצוע לשם 

  המלצותיה את) ים

 לבחינת הועדה או/

 הניח) זהותו ציון ך

החשבוןרואהודת
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ה רואה של עבודתו ף
 נאותים הינם, הדיווח

הכספי הדוחות בחינת
  ר

/ו( הביקורת ועדת צות

תוך( הרלוונטי האורגן

עבעל מגבלה היתה א

היקף כי דעתה את חה
ה בשנת הביקורת עות

לב הועדה או/ו( קורת
המבק החשבון רואה ל
 

המלצ פי על פעל תאגיד

ה כיצד זה לשאלון ום

  ).קר

לא כי הדיווח בשנת ה

הניח)הכספיים הדוחות
שע להיקף ביחס רחתו

הביק ועדת העבירה, ר
של ושכרו עבודתו יקף

  ).מבקר חשבון רואה 

בת הרלוונטי אורגןה ם

סיו בהערות פרטו נא 

המבק החשבון רואה של

בחנ)הכספיים הדוחות

ה לבחינת הועדה או/ו
טר ושכר הדיווח בשנת

המבקר החשבון רואה
הי עם בקשר, בתאגיד 

 מונה לא הדיווח שנת

האם יצוין -" נכון" ינה
  ):ם

", לא" היא שהתשובה

של ושכרו עבודתו היקף

  ).המתאימה בצת

ה לבחינת הועדה או/

  מבקר חשבון

ו( הביקורתועדת
ב ביקורת שירותי
  .ראויה ביקורת

ר של מינויו טרם
 הרלוונטי לאורגן

 בש( רלוונטי לא

הי תשובתכם אם
הכספיים הדוחות

 כן  

 ש במקרה( לא

ה עם בקשר דעתו

במשב   x לסמן יש(

  

. 
ו( הביקורתועדת

  .המבקר

 

  

ח רואה

 

33. 

34. 

35.



  ית

 שור
 חוק

 וספת
 משל

 (  

 נותיו
  ")כדין ם

 נותיו
  ")כדין ם

, חברות
 שור
    ם

 
 

 

  
נורמטיב מסגרת

איש לתקנות 2 תקנה
ח, הכספיים הדוחות
לתו 6 סעיף - החברות

ממ הוראות( הראשונה
)מומלצות תאגידי

ותקנ ערך ניירות חוק
מבוקרים דוחות" עניין

ותקנ ערך ניירות חוק
מבוקרים דוחות" עניין

הח קלחו) ב( 168 סעיף
איש  לתקנות 2 תקנה

הכספיים הדוחות

 

  
 נכון לא

 

 
לע(

 
לע(  _____

ס 

 

  
 נכון

   
 

   
 

  
_____  

  

   
 

 הביקורת מצאי

 בדבר, המבקר 

 מבקר חשבון רואה

  .ן
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בממ המבקר החשבון ה

החשבון רואה של נויו
  .ותו

כר( בתפקידו המבקר 

הוזמן אליהן הכספיים 

רואה עם הדיווח בשנת

מינ טרם, דעתה את ה
ומורכב התאגיד עילות

   

החשבון רואה משרד

 הדוחות לבחינת עדה

ב דנה) הכספיים דוחות

הניח )הכספיים דוחות
פע אופי לאור וזאת גיד

).  מבקר חשבון רואה 

במ המטפל השותף ןה

הו ישיבות בכל הדיווח

הד תלבחינ הועדה או/

הד לבחינת הועדה או/
בתאג ביקורת לביצוע 

 מונה לא הדיווח שנת

מכה בהם השנים ספר

ה בשנת השתתף מבקר

  מבקר חשבון

. 
  

/ו( הביקורת ועדת
  .והשלכותיהם

. 
/ו( הביקורת ועדת

כשירותו התאמת

 בש( רלוונטי לא

. 
  
מס את ;פרטו נא

  .3): בתאגיד

. 
  

המ החשבון רואה

 

ח רואה

 

36.

37.

38.

39.



  ית

25      ,  
 רות

 ברות

 סעיף, ת
 פרט(

 )ביר

 

  
נורמטיבי מסגרת

  

55, 253, 117 סעיפים
החבר לחוק 270-278

  

הח וקלח) 4(270 סעיף

  
החברות לחוק 254 עיף
( ערך ניירות לחוק 36

הסב למשקיע חשוב

2014.  

 

  
 נכון לא

  ס

סע

4, במרס 52 :החתימה 

  
 נכון

  
 

 

  
 

    

תאריך    ן

 יאושרו כאמור ת

   – יצוין) הול
  

  ).יותר
 :ו

    :יקורת

חיים אהרו
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עסקאות כי להבטיח נת

.ניהול שירותי לו נותן
ניה שירותי לו נותן או 

  .2x): שבשליטתם רות
  : בדין

י או אחד בתחום( אגיד
בו השליטה ובעל אגיד

ועדת הבייו"ר   

    

מנ על עניין בעלי אות

נ או התאגיד ידי-על ק
התאגיד ידי על מועסק

חבר לרבות( קרובו או/
 הקבועים האורגים די

התא של פעילותו חום
התא בין פעילויות חום

  

  יחזקאל (חזי) צאיג

עסק שעניינו, ביקורת

מועסק אינו) שבשליטתו
מ קרובו או השליטה ל
/ו בו השליטה בעל רב

ביד אושרו כאמור יהול

._____ .(  

בתח נוספים עסקים אין
לתיח הסדר נקבע האם

.(  

 לבחינת ועדההו ר"
  :הכספיים דוחות

  

ב ועדת בידי שאושר, ל

ש חברה לרבות( קרובו
בעל, קרי" (נכון לא" נה
מקר התאגיד ידי-על ם

הני שירותי או/ו עסקה

  לא  

  )המתאימה צת

)שליטה בעל אין תאגיד

א השליטה לבעל, אגיד
ה יצוין –" נכון לא"  נה

  )המתאימה צת

)שליטה בעל אין תאגיד

"יו  
הד

     דורון

עניין בעלי עם ות

נוהל אימץ התאגיד
  .כדין

ק או השליטה בעל
הינ תשובתכם אם

המועסקי מספר  -
הע הסכמי האם  -

 כן        

במשבצ   x לסמן יש(

 בת( רלוונטי לא

התא ידיעת למיטב
הינ תשובתכם אם

  כן   לא  

במשבצ   x לסמן יש(

 בת( רלוונטי לא

 רקטוריון
 

  

גדליה  

 

עסקאו

 

40. 

41. 
 

42. 

  
  

         
הדיר ר"יו

  :(זמני)

    



 2 ברה

 כי, וין
 אליהן

, טוריון

 שיבות

,  3 תוך

 גדרתו

חברה, 

 

החב בדירקטוריון 

יצ. החברה פעילות
ו תאגידי לממשל 

דירקט ישיבות 7 ך

יש 2 - ב, דירקטוריון

מת ביקורת ועדת ת

כה, התאגיד על ת

ר בעל השליטה בח

כיהנו הדיווח שנת
  חברים). 6ון טורי

לפ הרלבנטיים לים
הנוגעים נושאים 

   .ופיננסית ת

מתוך 5 - ב השתתף

ד ישיבות 3 מתוך 

ישיבות 3 -ב, וריון

מהותית השפעה על

, נפט1320ובמבר, 

בש, בפועל, החברה
ן זה, מונה הדירקט

והנהל הרגולציה, ה
לעתים יםהכולל ה

חשבונאית כשירות

ה, והוא 2013מבר, 

 3 -ב והשתתף, 20

דירקט ישיבות 8 ך

בע נשלט בתאגיד 

בנ 23". ביום רובו

ה בתקנון נכללת 
מועד פרסום שאלון

החקיקה הוראות ת
בקבוצה המוסדיים

 בעלי דירקטורים 

בנוב 23פטר ביום 

013 ביולי 10 ביום 
  .מור

מתוך 8 -ב השתתף
 .כהונתו כאמור ת

 בכירה משרה שא

השליטה בו ו/או ק

20 

  .2013, ולי

איננה תלויים לתי
ופת הדוח (נכון למ

את הכוללת ערכה 
ה הגופים פעילות ם

5 בחברה כיהנו ,א

שליטה בחברה, נפ

כדירקטור חיצוני  
כא כהונתו סיום ד

וה ,2013, בינואר 3
ממועד תחילתיימו 

שכנו מכהן, גריפל ן
  .ם

מקרב בעל ה" שרה
 ר פחת לשניים.

בי 10 ביום בחברה

בל דירקטורים של
דירקטורים בתקו 7

מתן באמצעות עת
לתחום הקשורות 

גרא-בן (כוכי) כוכבא

דירקטוריון ובעל ה

גרא סיים כהונתו- 
למועד עד התקיימו

31 ביום בחברה צ"
שהתקי ,תגמול דת

ערן מר ,הדוח ופת
נוספי פרטים לפרק

 שלושה נושאי מש
שאי המשרה כאמור

  : לשאלון לעיל

ב כהונתו סיים גרא

ש מינימאלי שיעור 
7 תלויים, מתוך תי

מתבצע חדש קטור
שונות מקצועיות 

כ-בר ה"ה של ישתו

  .ב

ורביץ ז"ל, יו"ר הד

- (כוכי) בן כוכבא-ר
שה, מאזן ועדת בות

"כדח התמנה, צאיג
ועד ישיבות 5 מתוך

בתקו, השליטה על
ל 17 בסעיף מפורט

החברה, ידי -על קו
בהתאם מספר נוש

             
ע הכלול בתשובות 

ג-בן )כוכיכוכבא (- ר

 בדבר שהוראה ם
בל שני דירקטורים

לדירק ראשונית רה
השתלמויות, לעת
  .התאגיד של ים

פרי למועד עד כי, 

בכת החלטות כולל

ה"ה מר מנחם גו: 
  .כאמור ,פטירתו

בר ה"ה כי, יצוין: )
ישיב 1 מתוך 1 -וב

צ חזי יחזקאל מר 
מ 5 -וב, מאזן ועדת

בע של קרובו כי, ן
וכמ, ערך ניירות וק

קופת הדוח, הועסק
"ר הדירקטוריון, וב

                          
ביחס למידע סיום 

בר ה"ה: 1ן שאלה 

הגם: )ג(2 שאלה ין
טורים חיצוניים וש

הכשר :10 שאלה ין
 מעת, עורכת וצה
הדירקטורי גם נים

יצוין: ג12 שאלה ן

כ לא: 14יין שאלה 

:)1)(ב(14 שאלה ין
פתקיימו עד למועד 

)4)(ב(14 שאלה יין
 2 מתוך ביקורת ת

:)8)(ב(14 שאלה ין
ו ישיבות 7 מתוך 7

יצוין: 21 שאלה ין
לחו סיפא) ד(37 עיף

בתק: 41יין שאלה 
ר כיהן במקביל כיו"

 

         
 הערות

i  לעניי

ii לעניי
דירק

iii לעניי
הקבו
מוזמ

iv לעניי

v   לעני

vi  ילענ
שהת

vii  לעני
ועדת

viii לעניי
7 - וב

ix  לעני
בסע

x   לעני
אשר
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  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות בדבר  שנתידוח 

  (א)ב9לפי תקנה 

"), אחראית לקביעתה התאגיד" :ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן
  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  נהלה הם:לעניין זה, חברי הה

  ארי קלמן, מנהל כללי;  .1

  שאר חברי ההנהלה:   .2

  שי קומפל, מנהל כספים 

  יוני טל, מנהל השקעות ראשי

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 
או בידי מי שמבצע בפועל המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, 

בהתייחס מידה סבירה של ביטחון את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד אשר נועדו לספק 
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

כם ומדווח במועד ובמתכונת לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסו
  הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, 
  המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה, הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה
 שביצעה והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת; שלה והאפקטיביות בתאגיד

 Entity Levelבקרות ברמת הארגון (: את רכיבי הבקרה הבאים כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה
Controlsירתם; בקרות כלליות על מערכות המידע (); בקרות על תהליך עריכת הדוחות וסגITGC ובקרות (

ע"י הגופים המוסדיים בקבוצה בעיקרם מבוצעים ה על תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילוי
   כמפורט להלן:  המרכזים את עיקר פעילותה העסקית, ו

ושומרה חברה , מ"בע גמל מבטחים מנורה ,מ"בע פנסיה מבטחים מנורה, מ"בע ביטוח מבטחים מנורה
 אגף על הממונה הוראות עליהם שחלות, מוסדיים גופים הינן, התאגיד של בנות חברותלביטוח בע"מ, 

  . כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת בדבר, האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק

הערכה של הבקרה הפנימית ביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון בדיקה ו, האמורות הבנות לחברות יחסב
 2009-9-10 מוסדיים גופים חוזר: שלהלן הממונה הוראותבהתבסס על  ,על דיווח כספי והאפקטיביות שלה

 בנושא 2010-9-7 מוסדיים גופים וחוזר" כספי דיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה אחריות" בנושא
  .האמורים לחוזרים התיקונים לרבות", וגילויים דוחות, הצהרות - כספי דיווח על פנימית בקרה"

 על הפנימית הבקרה כי, למסקנה הגיעו התאגידים והנהלות הדירקטוריונים, זו הערכה על בהתבסס
  .אפקטיבית היא 2013 בדצמבר 31 ליום המוסדיים בגופים הפנימית לבקרה בהתייחס, הכספי הדיווח



 

4 

  

טוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירק
 31 והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום

  אפקטיבית. היא 2013בדצמבר 
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  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  אני, ארי קלמן, מצהיר כי:

 :(להלן 2013שנת ל") התאגיד" :הלןשל מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להתקופתי בחנתי את הדוח   )1(
  ");הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   )2(
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

  בהתייחס לתקופת הדוחות;

תי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיע  )3(
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

של והדוחות הכספיים  ת הביקורתולוועדו של התאגיד, לדירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר  )4(
  התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המה  (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  - הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין   (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

, המיועדים של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,ם קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומ  (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  - המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, המיועדים תחת פיקוחי בעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםק  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה  הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  (ג)
את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד 

  הדוחות.

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

  

  2014 במרס, 25תל אביב, 

  
  ________________________  

  ארי קלמן, מנהל כללי  



 

6 

  

  צהרת מנהליםה

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  אני, שי קומפל, מצהיר כי:

מידע הכספי האחר הכלול בדוחות של מנורה מבטחים החזקות בע"מ ובחנתי את הדוחות הכספיים   )1(
  ");הדוחות" :(להלן 2013שנת ל") התאגיד" :(להלן

חר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי הא  )2(
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

  הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות   )3(
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים 

  ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של והדוחות הכספיים ת הביקורת ולוועדו גיד, לדירקטוריוןגיליתי לרואה החשבון המבקר של התא  )4(
  דכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:התאגיד, בהתבסס על הערכתי הע

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

פיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להש
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

  - הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין   (ב)
רבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל או מעו
  הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  (א)
ות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחד

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי , 2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
מהלך מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט באחר הכלול בדוחות, 

  -  תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

, המיועדים תחת פיקוחנו ביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי ק  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא   (ג)
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות, מסקנותיי לגבי  מתייחסת

  הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

  

  2014 במרס, 25תל אביב, 

  _____________________  
 שי קומפל, מנהל כספים  
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  הצהרת אקטואר ביטוח חיים

  
  הצהרת אקטואר ביטוח חיים - ' נספח א

  זהות האקטואר –' פרק א

להלן בביטוח חיים ' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק במנורה מבטחים נתבקשתי על ידי 
 31ליום  מנורה מבטחים חברה לביטוח) ההפרשות –להלן (עבור הדוחות הכספיים של המבטח 

   .שמפורט להלןכפי  2013דצמבר 
  

אינני בעלת עניין . 2009ממרץ החל אקטוארית ממונה בביטוח חיים של המבטח כאני משמשת 
  .במבטח או בן משפחה של בעל עניין במבטח

  
  היקף חוות הדעת האקטוארית –' ק בפר

 חוות הדעת האקטוארית . 1

. המבטחהסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי , לצורך חישוב ההפרשות של המבטח
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות 

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני . הכספיים
  .השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות

 
בחנתי . שהתקבלו ממקורות מהימנים אחריםבמידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים 

  .את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם
  

וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי
להנחיות ולכללים המפורטים , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, נקבעו על ידי

  .להלן 'לפרק ג 1בסעיף 
 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר 
יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי , הסדרי ביטוח המשנה של המבטח

בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על . המשנה
  .ההפרשות

  
  : הבא ןות דעתי נלקחו בחשבון גם הענייבחו

  
חושבה כחלק היחסי של , ההפרשה שחושבה בגין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מובילה

  .מנורה מבטחים בהפרשה שחושבה על ידי המבטחים המובילים
  

 

  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 
הן ברמת הברוטו והן , ₪באלפי , מי ההפרשותמפורטים סכו) 'ב12ו' א12טופס (' בנספח ב  .א

 . ברמת השייר
 
בין אם אושרו ובין , תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן(הפרשה לתביעות תלויות  .1

) ע והכנסה למשפחה"אכ, סיעודי: למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון, אם לאו
ת שעליהן המבטח כולל הפרשה לתביעו(וההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן 

  –)טרם קיבל דיווח
Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and 
Unallocated Loss Adjustment Expenses (Including IBNR)  
 

  –לרבות , הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד) עתודה(הפרשה  .2



 

 2

 
 ;בירהצעתודה לתכנית עם   .א

 
הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה   .ב

הפרשה בגין פרמיה : כגון, מיועדת למתן כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר
 ;ברות ביטוח והמשכיות, קבועה

  
, סיעודי: לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון, בתשלום תביעותחלק העתודה בגין  .3

  .הע והכנסה למשפח"אכ
 
  .הפרשה בגין השתתפות ברווחים .4

  
 .השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה .5

  
, )DAC(הפרשה בגין עתודה להשלמה : כגון, הפרשות נוספות לפי הוראות המפקח - אחר  .6

 .השלמת העתודה לפוליסות גמלא
  

  
הן ברמת הברוטו והן , ₪באלפי , השפעת השינויים המפורטים בהמשך על ההפרשות  .ב

 . ברמת השייר
  

 –עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון   .א
אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה , סכום ההתאמה של ההפרשות
 .לבין הנחות בסיס ההפרשה

 
סכום  - עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון   .ב

בשיטות או ברמת , ינויים בהנחותאשר נובע מש, ההתאמה של ההפרשות
  .ומתיקונים אחרים, הפרמיה הצפויה להיגבות

  
 

  חוות הדעת –' פרק ג

  :כי בענף ביטוח חיים תומאשר האני מצהיר
  

להנחיות ולכללים , בהתאם להוראות' הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב .1
  :והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי, המפורטים להלן

  
והתקנות  1981 –א "התשמ, )ביטוח(על שירותים פיננסיים וק הפיקוח הוראות ח  .א

 ;לפיו
  

 ;הוראות והנחיות המפקח על הביטוח  .ב
  

 .כללים אקטוארים מקובלים    .ג
  

הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ', אחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק בל .2
 .וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי, ומספקים

 
לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי , ות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידיההנח .3

 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל, ובהתאם להוראות
  

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי ', ההפרשות המפורטות בפרק ב .4
 .הדוח הכספיכתוקפם ביום , ח חייםהתחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטו
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  הערות והבהרות –' פרק ד

  
  הערות. 1
  

  .לדוחות הכספיים ניהול סיכוניםפירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן מופיעים בביאור 
  

והרכב הנתונים בהם אינו , י הנחיות המפקח על הביטוח"הטבלאות בנספחים להלן נערכו עפ
  . כספיים ובביאורים של החברהוחות הבהכרח תואם להרכב הנתונים המופיע בד

  
הפרשה זאת נרשמת . סעיף הפרשה בגין השתתפות ברווחים מתייחסת לפוליסות קולקטיביות

  .במאזן בסעיף זכאים ולא בעתודות ביטוח חיים
  

לפי שיעורי ריבית עודכנו בעתודה המיוחדת להשלמה בפוליסות קצבה שיעורי הריבית השונים 
  .2013לסוף שנת נכון , שפורסמוחסרות סיכון 

  
) IBNR-כולל תביעות בתשלום ו(אנחנו בודקים את מידת התאמת התביעות התלויות , כבכל שנה

  .מול ההתפתחות בפועל  ועדכנו את גורמי הכפלה
 
  שינויים והתאמות מהותיים. 2

 
החברה מחשבת את העתודה לפוליסות עם קצבה ובודקת את נאותות העתודות ברמת ברוטו 

ל "בנוסף לנ. בית חסרת סיכון והנחות ביטולים והוצאות שמתעדכנות מפעם לפעםושייר לפי רי
קצבאות הלקיחת שיעורי עדכנו את  .2013-1-2חוזר לבהתאם  Kשני ערכי שימוש בלהשנה עברנו 

על העתודה להוצאות גם שינוי בהנחת ההוצאות השפיע . בפוליסות בהתאם לניסיון החברה
כתוצאה מבדיקת התפתחות גדלה העתודה לתביעות  .בהועל העתודה להשלמת קצ עקיפות
גרמו לחסר ביטולים והוצאות , בריביות חסרות סיכוןהשינויים  .באובדן כושר עבודה בתשלום

  .את הרזרבה בהתאם והגדלנו ברמת הברוטו בלבד בענף הסיעודינאותות העתודה 
 
  

  רגינה חייקין                                        2014מרץ  20

  חתימה                                              ם האקטוארש                                                 תאריך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



טופס 12א' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - ברוטו
31/12/2013ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

1100120021002200310032004000510052006000(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

11000188,0288,6853,1104,42114,45861,7379,64600085,971

2200021,663,6772,229,6221,397,8241,941,15014,588,72334,7624,786880,476584,3581,92748

3,714,1911,946,71601,691,72658,6271,463015,25640301פוליסות שהונפקו עד שנת 221101990א1

9,722,98901,327,76008,322,9322,082064,6535,56200פוליסות שהונפקו בין השנים 221201991-2003א2

6,086,384008865,857,64120,8480207,008001פוליסות שהונפקו לאחר שנת 221302004א3

19,523,5641,946,7161,327,7601,692,61114,239,20024,3920286,9165,96502סה"כ  (2א1 עד 2א3)22140א4

22200557,661000010,3704,18558,121483,6961,24445ב

330001,158,386252,92160,019124,474140,95100526,29853,0396830

440009,742000006029,140000

41,659000000041,65900השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה55000

00000000000

66000372,66629,98410,045124,065208,572000000

7700000000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)

800000000000א

39,7632,3374,17915,8333,42400-966-64,615440-שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

שם האקטואר 1 :תפקיד 20/03/2013:1תאריך :

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

סה"כ
חסכון וסיכון מוות (קלאסי, 

מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות 

סיעודי(עדיף, מסלול)

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

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



חזרה

טופס 12ב' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - בשייר
31/12/2013ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1157,3937,9532,8164,42114,45850,5639,55700067,626

221,328,7362,229,4951,397,7371,941,04014,588,17634,7624,786782,486348,2801,92748

3,713,4101,946,58901,691,61558,6231,463014,87624301פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

9,713,78001,327,67308,322,3892,082059,2402,39700פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

6,082,185008865,857,64120,8480202,809001פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

19,509,3751,946,5891,327,6731,692,50114,238,65324,3920276,9252,64002סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4

2394,385000010,3704,18552,308326,2331,24445ב

31,042,568252,92160,019124,474140,95100444,11419,4066830

49,742000006029,140000

00000000000השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

00000000000

6372,66629,98410,045124,065208,572000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)
800000000000א

22,8952,3374,17915,8333,42400-2,656-266440שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

חסכון וסיכון מוות (קלאסי, סה"כ
מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות (עדיף, 

מסלול)

סיכון מוות טהור או 
מרכיב סיכון מוות 

בפוליסה
אכ"ע

סיעודי

כיסויים 
אחרים 1)

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



 
  

  הצהרת אקטואר ביטוח כללי
  

  זהות האקטואר –' פרק א

להלן בענפי ' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק במ "בענתבקשתי על ידי מנורה מבטחים ביטוח 

ליום  מ"בע מנורה מבטחים ביטוח) ההפרשות –להלן (ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח 

  . כפי שמפורט להלן 2013 דצמבר 31

  ). להלן המבטח(מ "ובדת שכירה של מנורה מבטחים ביטוח בעאני ע

  .01.09.2013מינוי לתפקיד מיום 

  היקף חוות הדעת האקטוארית –' פרק ב

  היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

. הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח  .א

מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה 

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים . הכספיים

 .לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות

. במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים  .ב

 .תאמת הנתונים והרלוונטיות שלהםבחנתי את מידת ה

המפורטות וכן השיטות להערכת ההפרשות , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי  .ג

להנחיות , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, נקבעו על ידילהלן  2בסעיף 

 .להלן' לפרק ג 1ולכללים המפורטים בסעיף 

ם המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמי  .ד

יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של , הסדרי ביטוח המשנה של המבטח

בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח . מבטחי המשנה

 .המשנה על ההפרשות

  : בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים  .ה

נעשתה תוך התבססות על חישוב , ")הפול("ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי  )1

  ".פול"י ה"שנעשה ע

ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל בוצעה על  )2

  . ניסיון של חלקנו בעסקים אלההלפי , ידי

חתת סך ההפרשה לא בוצעה הפחתה בגין העדר מתאם בין הענפים השונים לצורך הפ )3

 . הכוללת עבור כל הענפים הכלולים בהערכתי 

 



 
 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

  : להלן הערכת סכום העתודות  .א

 2013בדצמבר  31ליום 
 ₪ באלפי 

 שייר  ברוטו   
  תביעות תלויות 

 : ענפים סטטיסטיים )א) 1

 רכב חובה 
          
1,295,650  

             
1,221,436  

 אחריות מעבידים
             
238,163  

                
190,578  

 צד שלישי 
             
151,860  

                
123,113  

 רכב רכוש
             
119,853  

                  
86,568  

 ביטוח הנדסי 
               
69,420  

                  
14,587  

 למעט נושאי משרה ודירקטורים  -אחריות מקצועית 
               
62,150  

                  
47,058  

 כלי שייט ומטענים בהובלה 
               
39,133  

                       
840  

 למעט יהלומים  -אובדן רכוש 
               
37,628  

                    
3,177  

 אחריות מוצר 
               
34,588  

                  
27,390  

 מקיף דירות 
               
30,122  

                  
13,968  

  בנקים למשכנתאות 
                 
2,873  

                    
1,437  

 מקיף בתי עסק
                 
1,301  

                    
2,200  

  כ ענפים סטטיסטיים "סה
          
2,082,741  

             
1,732,352  

   1כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים"סה )ב) 1
          
2,135,302  

             
1,733,007  

   2הוצאות עקיפות )2
               
81,455  

                  
81,455  

  פרמיה בחסר   )3

    -                             -                       רכב חובה 

    -                       רכב רכוש 
                    
2,844  

    -                             -                       מקיף דירות

בויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח כ התחיי"סה
הכלולים במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי הערכה 

 אקטוארית 
          
2,216,757  

             
1,817,306  

                                            
  שפטיותמסיכונים מיוחדים והוצאות , כלי טיס, יהלומים –ענפים שאינם סטטיסטיים  1
  . לא מסולקות בחברה אלההתביעות בענפים , כלי שייט וכלי טייס, יהלומים :נף אחריות נושאי משרה ודירקטורים וענפיםמעט על 2

 



 
  חוות הדעת –' פרק ג

, )ענפי ביטוח(כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח , בענפים הבאיםכי  תומאשר האני מצהיר
  : 1985 –ה "התשמ

 )7)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אחריות מעבידים   .א
סעיף  1970-ל"התש, )נוסח חדש(ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי   .ב

 ) 8)(א(1
 )9)(א(1סעיף  –) עצמי וצד שלישי(רכוש  –ביטוח רכב מנועי   .ג
 )12)(א(1סעיף  –ביטוח מקיף לדירות ובתי עסק   .ד
 )14)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי   .ה
 )15)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אבדן רכוש   .ו
 )17)(א(1סעיף  –למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות , ביטוח חקלאי  .ז
 )18)(א(1סעיף  –ביטוח הנדסי   .ח
 )22)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים   .ט
  ) 25)(א(1סעיף  –ביטוח מפני סיכונים אחרים   .י

  

להנחיות ולכללים , בהתאם להוראות' ת בפרק בהערכתי את הפרשות המבטח המפורטו . 1

  :והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי, המפורטים להלן

  ;והתקנות לפיו 1981 –א "התשמ, הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  .א
  ;הוראות והנחיות המפקח על הביטוח  .ב
 .כללים אקטוארים מקובלים  .ג
  

מסקנה כי הנתונים סבירים הגעתי לידי ', לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב . 2

  . וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי, ומספקים

לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי , ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי . 3

 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל, ובהתאם להוראות

, חובה רכב(בגין הענפים הסטטיסטיים , )א)1.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב . 4

מקיף , אובדן רכוש למעט יהלומים, אחריות כלפי צד שלישי רכב רכוש, אחריות מעבידים

אחריות נושאי אחריות מקצועית למעט  ,הנדסיביטוח , בתי עסק ,בנקים למשכנתאות, דירות

מהוות לפי מיטב ידיעתי ) ומטענים בהובלה כלי שיט ,אחריות המוצר ,משרה ודירקטורים

המוגדרות , למת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויותוהערכתי רזרבה הו

 .כתוקפם ביום הדוח הכספי, בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד, לעיל

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה , )ב)1.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב . 5

יסטיים והלא הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטט

  .כתוקפם ביום הדוח הכספי, סטטיסטיים במקובץ

מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת , 2.א.2סעיף ' ההפרשה המפורטת בפרק ב . 6

, עבור כל שנות החיתום לכיסוי התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות

  .כתוקפם ביום הדוח הכספי

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת , 3.א.2סעיף ' בההפרשות המפורטות בפרק  . 7

, בענפים שפורטו) ככל שקיימת פרמיה בחסר(לכיסוי התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר 

 .כתוקפם ביום הדוח הכספי

  



 
  

  הערות והבהרות –' פרק ד

טית מובנית העתודה הנקובה נגזרה מנתוני תביעות ומהערכה אקטוארית שבהם אי ודאות סטטיס .1

מצביעות על כך שסכום  ,כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימותגם . לעלות סך התביעות

להיות  עלולהרי הסכום הממשי שיידרש ליישוב התביעות התלויות , העתודה הנקוב הינו סביר

בגורמים  ,בנוסף יתכנו שינויים בסיכונים. שונה באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב

עלות התביעות , לכן .אשר לא ניתן לחזותם מראש ,בפסיקות ותקדימים בבתי משפט ,םסביבתיי

   .  בפועל יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר

חוות דעת  ,)2007-1-4חוזר (כהגדרתם בחוזר המפקח  ,ענפים שאינם סטטיסטייםעבור  .2

, במקובץ) יסטייםסטטיסטיים ושאינם סטט(על סך ההפרשות בגין כל הענפים  ניתנת אקטוארית

  .וזאת מפאת רמת אי ודאות גבוהה

, CLAIMS MADEהינן על בסיס  אחריות המוצראחריות מקצועית והפוליסות בענפים מאחר ש .3

 .בגינן IBNRלא הופרש 

הערכה אקטוארית ערבויות לא נעשתה ענף ו ודירקטוריםאחריות נושאי משרה  ,הבאיםבענפים  .4

 .אקטוארימודל  ביסוסל םמתאי והניסיון אינומאחר 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  _________________________                2014מרץ  20_      
   .F.IL.A.Aנעמה חשמונאי               תאריך               
  אקטואר ממונה ביטוח כללי                



  

  

  הצהרת אקטואר ביטוח בריאות

  זהות האקטואר –' פרק א

להלן בביטוח בריאות עבור ' נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב
כפי  2013בדצמבר  31מנורה מבטחים חברה לביטוח ליום ) ההפרשות –להלן (הדוחות הכספיים של המבטח 

  . שמפורט להלן

למיטב ידיעתי אין לי קשרים . 2001משנת מנורה מבטחים ומשמש כאקטואר הראשי  הנני שכיר של חברת
ולא עם חברה הקשורה למבטח או , עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח

  .גורם אחר המספק שירותים למבטח

  היקף חוות הדעת האקטוארית –' פרק ב

  נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

. הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח  .א
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות 

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני . הכספיים
  .דוח ולנתוני השנים הקודמותהשנה אליה מתייחס ה

בחנתי . במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים  .ב
  .את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם

וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי  .ג
להנחיות ולכללים המפורטים , וזאת בכפוף להוראות, קצועילפי מיטב שיפוטי המ, נקבעו על ידי

 .להלן' לפרק ג 1בסעיף 
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר   .ד

יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי , הסדרי ביטוח המשנה של המבטח
שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על בחנתי על סמך המידע . המשנה

  .ההפרשות
  : בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים  .ה

אשר הוערכו על ידי , מ"חברה לביטוח בע. איי.די.ישיר איימהפרשות בגין עסקים נכנסים  )1
הביטוח  כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי" עסקים נכנסים", לעניין זה. אקטואר חברה זו

  .1984 - ה"התשמ, )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(
אין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה  -ביטוחים משותפים בהם אין החברה מובילה  )2

  .מבטחת מובילה בענפים שהוערכו
 

  ₪ באלפי  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 2
  

 פוליסות קבוצתיות פוליסות פרט :תת הענף

 שייר ברוטו שייר ברוטו 
     

 הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן. 1.א
     

      :עסקים  המדווחים בביטוח חיים
  0 0 124 329 הוצאות רפואיות
 312 312 8,367 22,451 מחלות קשות
 0 0  1,966 2,621 תאונות אישיות

 312 312 10,457 25,401 כ"סה
  

     :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 5,905 5,990 14,649 34,984 הוצאות רפואיות

 2,305 2,305 55 55 שיניים
 0 0  0 0 עובדים זרים
 כלול בפרט כלול בפרט 1,027 10,172 תאונות אישיות
 כלול בפרט כלול בפרט 421 450 ל"נסיעות לחו
  1,650  1,650  0  0  דמי מחלה

 9,860 9,945 16,152 45,661  כ"סה



  

  

  
          

  ההפרשה להוצאות עקיפות לישוב התביעות. 2.א
      

     :עסקים  המדווחים בביטוח חיים
 0 0 29 29 הוצאות רפואיות
 1 1 97 97 מחלות קשות
 0 0 100 100 תאונות אישיות

 1 1 226 226 כ"סה
  

         :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 362 362 2,615 2,615 אות רפואיותהוצ

 312 312 5 5 שיניים
 0 0 0 0 עובדים זרים
 כלול בפרט כלול בפרט 289 289 תאונות אישיות
 כלול בפרט  כלול בפרט 10 10 ל"נסיעות לחו
  109  109  0  0  דמי מחלה

 783 783 2,919 2,919 כ"סה

          
  )ntract ReserveCo(ההפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח . 3.א

          
        :עסקים  המדווחים בביטוח חיים

 0 0 36,024 36,024 הוצאות רפואיות
 95 95 18,883 18,883  מחלות קשות
 0 0 5,037 5,037 תאונות אישיות

 95 95 59,944 59,944 כ"סה
  

       :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 2,052 2,052 39,614 131,170 הוצאות רפואיות

 4,803 4,803 0 0 שיניים
 0  0 251 251 עובדים זרים
 0 0 0 0 תאונות אישיות
 0 0 0 0  נסיעות לחול
  0  0  0  0  דמי מחלה

 6,855 6,855 39,865 131,421  כ"סה
 

          
  ההפרשה בגין השתתפות ברווחים . 4.א

          
    :עסקים  המדווחים בביטוח חיים

 208 208 0 0 מחלות קשות

 208 208 0 0 כ"סה
  

      :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 0 0 0  0 הוצאות רפואיות

 0 0 0 0 שיניים 
 0  0  0  0  עובדים זרים
 0 0 0 0 תאונות אישיות
 0 0 0 0  ל"נסיעות לחו
 950  950  0  0  דמי מחלה

 950 950 0 0 כ"סה



  

  

  
   :י ההפרשותפירוט השפעת השינויים המפורטים להלן על סכומ

  
  חוות הדעת –' פרק ג

  :הבריאות הבאים  בתת ענפיאני מצהיר ומאשר כי 

 .הוצאות רפואיות   .א
 .מחלות קשות    .ב
 .שיניים   .ג
 .תאונות אישיות  .ד
  .ל"נסיעות לחו  .ה

  
להנחיות ולכלים המפורטים , תאם להוראותהב' הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב .1

  :ספיח הכ"והכל כתוקפם ביום הדו, להלן
  ;והתקנות לפיו 1981 -א"התשמ, הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח. א
 ;הוראות המפקח על הביטוח. ב
 .כללים אקטואריים מקובלים. ג

וכי , הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים', שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק בלאחר  .2
  .ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי

לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם , ות להערכת ההפרשות נקבעו על ידיוהשיטההנחות  .3
 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל, להוראות

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות ', ההפרשות המפורטות בפרק ב .4
כתוקפם , יאות שפורטו לעילענפי הבר תתהמבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים ל

 .הכספי ביום הדוח
  

  הערות והבהרות –' פרק ד

  הערות. 1
  

ומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים א .1
גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה . מותנים

להיות שונה  לולע מלא את ההתחייבויותי שיידרש להרי הסכום הממש, הנקוב הינו סביר
  .באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב

 
 . בענף עובדים זרים קיים הסדר קפטיציה ולכן אין תביעות תלויות .2

  
, ל"להפריד בין הקולקטיבים לפוליסות הפרט בענפי תאונות אישיות ונסיעות לחוניתן היה לא  .3

 .יסות הפרטבעמודת פול ונכלללפיכך הנתונים ו
  

בהתאם הביטוח  ח זה מתייחס לענפי"דו , החברה מדווחת על מגזר בריאות בנפרדלמרות ש .4
 .2005-10מספר , אקטוארית בביטוח בריאות הערכהבחוזר   להנחיות הפיקוח

  
לירידה ברזרבה לפרמיה  השינוי גרם. סת ההוצאות של החברההשנה חל שינוי במודל העמ .5

 2.5-ש וגרמה לעליה ברזרבה בענף השיניים בכ"מל 20.1- פרט בכ בחסר בענף הוצאות רפואיות
 .ש"מל

  
 

  ___________    אברהם לוונגליק    אקטואר ראשי    2014 מרץ 20
   חתימה    שם האקטואר      תפקיד      תאריך
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 הצהרות אקטוארים

 
 ענפי ביטוח כללי )למעט ענף רכב חובה( -הצהרת אקטואר

 ענף רכב חובה -הצהרת אקטואר

ביטוח בריאות -הצהרת אקטואר
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 (למעט ענף רכב חובה)הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי 

 מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.

 עבורו קיימת הצהרה נפרדת. ענף רכב חובה,אינה כוללת את  הצהרה זו

 

 )הצהרת אקטואר( זהות האקטואר –פרק א' 

נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן: "שומרה"( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן 
ן: "ההפרשות"( ליום של שומרה )להלהדוחות הכספיים  עבור למעט ענף רכב חובה(בענפי ביטוח כללי )

 , כפי שמפורט להלן:20.03.3102

מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי )למעט ענף ביטוח חובה(.  3112הנני עובד שומרה. בחודש יולי 
למיטב ידיעתי, אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה. אין לי קשר עסקי עם בעל עניין 

של בעל עניין בשומרה, לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם  בשומרה או עם בן משפחה
 חברה הקשורה לשומרה.

 

 )הצהרת אקטואר( היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 
 

 נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית.  0

ותיי לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקש .א
בחנתי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים. 

את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס 
 הדוח ולנתוני השנים הקודמות.  

מקורות מהימנים אחרים. בחנתי את במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו מ .ב
 מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

 3ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף  .ג
להלן נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים 

 הלן.לפרק ג' ל 0בסעיף 

מידע בדבר הסדרי  בשומרהביטוח משנה המוסמכים על מהגורמים  ביקשתילצורך חישוב השייר,  .ד
על סמך  בחנתימדיניות התשלום של מבטחי המשנה. ובעיות בביטוח המשנה, יכולת גביית התביעות 

 ההפרשות.המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 

 בחשבון גם העניינים הבאים: בחוות דעתי נלקחו  .ה

 . רלוונטי לא –הפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( או בגין עסקים נכנסים ה (0

)היו כאלה עד  משותפים בהם החברה אינה מבטח מובילה ביטוחיםהשחושבה עבור כל ההפרשה  (3
 .יוהועברה לידי , חושבה על ידי המבטחים המוביליםבלבד( 3110 חיתום שנת

 בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים. לא (2
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית  .3

 3102דצמבר  20ליום  

 ₪(שייר )אלפי  ₪(ברוטו )אלפי  

מהן  הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות. 0א.
   יבל דיווח()כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם ק

   

   א(. ענפים סטטיסטיים:

 23,023 23,227 רכוש )עצמי וצד שלישי( –ביטוח רכב מנועי 

 2,150 2,051 ביטוח מקיף לדירות

 07,300 32,212 ביטוח מפני אחריות מעבידים

 02,712 33,551 ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי

 0,931 2,905 ביטוח מקיף לבתי עסק

 019,070 020,300 פים סטטיסטיים סה"כ ענ

   

ב(. ענפים שאינם סטטיסטיים 
(0)

 3,207 005 

   

 019,210 022,572 סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים

   

. הוצאות עקיפות 3א.
(3)

   

 3,059 3,059 סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטים

   

   . הפרשה לפרמיה בחסר:2א.

 1 לא נדרש להצהיר רכוש )עצמי וצד שלישי( –מנועי  ביטוח רכב

 1 לא נדרש להצהיר ביטוח מקיף לדירות

   

   סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר

 000,901 020,322 המחושבות לפי הערכה אקטוארית

 
 .ענפים שאינם סטטיסטיים: ביטוח הנדסי, ביטוח קבלנים, ביטוח יהלומים (0)
 .עקיפות הינה עבור כל שנות החיתוםההפרשה להוצאות  (3)
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 )הצהרת אקטואר( חוות הדעת  –פרק ג' 

 -)כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח(, התשמ"ה אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים 
0975:)   

  (. 9)א()0סעיף  -רכוש )עצמי וצד שלישי(  -ביטוח רכב מנועי 

  (. 03)א()0סעיף  -ביטוח מקיף לדירות 

  (. 2)א()0סעיף  -ביטוח מפני אחריות מעבידים 

  (. 02)א()0סעיף  -ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי 

  (.03)א()0סעיף  -ביטוח מקיף לבתי עסק 

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים להלן,  . 0
 כתוקפם ביום הדוח הכספי: לוהכו

 והתקנות לפיו; 0970 –הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א  .א

 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח; .ב

 כללים אקטוארים מקובלים. .ג

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי  . 3
 ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

להוראות, ערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם ההנחות והשיטות לה . 2
 להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

רכוש, ביטוח  -(א( בגין הענפים הסטטיסטים: ביטוח רכב מנועי 0.א.3ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 2
צד שלישי, ביטוח מקיף לבתי עסק  מקיף לדירות, ביטוח מפני אחריות מעבידים, ביטוח מפני אחריות כלפי

מהוות, לפי מיטב ידיעתי והערכתי, רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות,  -
 המוגדרות לעיל, בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד, כתוקפם ביום הדוח הכספי.

ערכתי, רזרבה הולמת לכיסוי (ב( מהווה, לפי מיטב ידיעתי וה0.א.3סך ההפרשות המפורט בפרק ב' סעיף  . 5
התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ, כתוקפם 

 ביום הדוח הכספי.

( מהווה, לפי מיטב ידיעתי והערכתי, רזרבה הולמת לכיסוי 3.א.3ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף  . 0
, בכל שנות החיתוםהתביעות עבור פוליסות שהונפקו התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב 

 כתוקפם ביום הדוח הכספי.

( מהוות, לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה, הולמת לכיסוי 2.א.3ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 2
התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר )ככל שקיימת פרמיה בחסר( בענפים שפורטו, 

 ח הכספי.כתוקפם ביום הדו
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 ענף רכב חובה -הצהרת האקטואר 

 מצ"ב הצהרת אקטואר בענף רכב חובה בלבד הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.
 

 )הצהרת אקטואר( זהות האקטואר –פרק א' 
 

"שומרה"( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'  :נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן
, כפי 20.03.3102ליום  ("ההפרשות" :)להלן שומרהשל הדוחות הכספיים  להלן, בענף ביטוח רכב חובה עבור

 שמפורט להלן. 
 

  .3110החל מינואר בחברה זו  ראשי ומשמש כאקטוארהריני עובד של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 
 מוניתי לתפקיד אקטואר ממונה בענף רכב חובה בשומרה.  3101 מאוגוסטהחל 

ולא עם בן משפחה של בעל עניין  ים הנ"להמבטחאף אחד מלמיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם 
 .הנ"ל יםספק שירותים למבטחאו גורם אחר המהנ"ל  ים, ולא עם חברה הקשורה למבטחהנ"ל יםמבטחאצל ה

 

 )הצהרת אקטואר( היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

 
 נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 0

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשותיי  .0
לצורכי הדוחות הכספיים. בחנתי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות 

את 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  .3
 שלהם. מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות 

 3בסעיף  ותההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורט .2
להלן נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים 

 לפרק ג' להלן. 0בסעיף 

מידע בדבר הסדרי  של המבטחה ביטוח משנהמוסמכים על מהגורמים  ביקשתילצורך חישוב השייר,  .2
מדיניות התשלום של מבטחי המשנה. ובעיות בביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות 

 ההפרשות.על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על  בחנתי

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:  .5

, נעשתה תוך התבססות על חישוב "הפול"( -)להלן ביטוח שיורי  ההפרשה שחושבה בגין הסדר .א
 ה"פול".אקטואר שנעשה ע"י 

 .אין לחברה ביטוחים משותפים עם חברות אחרות בענף רכב חובה .ב

 לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים. .ג
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 3

 3102דצמבר  20 ליום 

 ₪(שייר )אלפי  ₪(ברוטו )אלפי  

הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות . 0א.
מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן  הנובעות

 המבטח טרם קיבל דיווח(
  

   

   ענפים סטטיסטיים:

 222,229 717,320 רכב חובה

   

 222,229 717,320 סה"כ ענפים סטטיסטיים

   

   ענפים שאינם סטטיסטיים 

   

 222,229 717,320 סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים

   

   . הוצאות עקיפות 3א.

 07,219 07,219 רכב חובה

   :. הפרשה לפרמיה בחסר2א.

 1  רכב חובה

   

   סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר

 253,057 730,955 המחושבות לפי הערכה אקטוארית
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 ביטוח בריאות -הצהרת אקטואר 

 

 .תלויות מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות

 

 זהות האקטואר)הצהרת אקטואר(   -פרק א' 

נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן: "שומרה"( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן 
  , כפי שמפורט להלן.20.03.3102של שומרה )להלן: "ההפרשות"( ליום  הדוחות הכספיים בביטוח בריאות עבור

מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי )למעט ענף ביטוח חובה(.  3115הנני עובד שומרה. בחודש מרץ 
למיטב ידיעתי, אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה. אין לי קשר עסקי עם בעל עניין 
בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה, לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם 

 רה לשומרה.חברה הקשו
 

 היקף חוות הדעת האקטוארית)הצהרת אקטואר(  -פרק ב' 

 היקף חוות הדעת האקטוארית.  0

י ילצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשות .א
תי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים. בחנ

את 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  .ב
 מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות בענפים המפורטים ההנחות האקטואריות שש .ג
להלן נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים 

 לפרק ג' להלן. 0בסעיף 

מבטח מידע בדבר הסדרי של הביטוח משנה המוסמכים על מהגורמים  ביקשתילצורך חישוב השייר,  .ד
מדיניות התשלום של מבטחי המשנה. בעיות בויטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ב

 .ההפרשותעל סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על  בחנתי

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:  .ה

 נסים. אין לחברה עסקים נכ –הפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים  (0

לחברה פוליסות משותפות שמקורן  תת ענף בותת ענף תאונות אישיות, עבור פרשה שחושבה ה (3
 על ידי המבטחים המובילים הוערכה, בלבד( 3111בביטוחים קבוצתיים )שנערכו עד שנת 

 .יוהועברה לידי
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 3
 

 3102דצמבר  20ליום  

 אלפי ש"ח 

 שייר ברוטו 

)תביעות שאירעו אך טרם הפרשה לתביעות תלויות . 0א.
וההוצאות שולמו במלואן, בין אם אושרו ובין אם לאו( 

מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן  הישירות הנובעות
 המבטח טרם קיבל דיווח(

  

   

   א(. תת ענף הבריאות תאונות אישיות:

 221 3,320 ביטוחי פרט

 02 02         ביטוח קבוצתי

   

 222 3,359 סה"כ תת ענף הבריאות תאונות אישיות

   

 ליישוב התביעות עקיפותהפרשה להוצאות . 3א.
(0)

   

 53 53 ביטוחי פרט

 ביטוח קבוצתי
(3)

 1 1 

   

   הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח  2א.

 1 היר לא נדרש להצ הפרשה בגין פרמיה בחסר       

   

 סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר
 המחושבות לפי הערכה אקטוארית

3,200 295 

 
 .( ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום0)
 מכיוון וניהול התביעות אינו מתבצע בחברה. להוצאות עקיפותללא הפרשה ( 3)

 

 הנ"ל לא נמצא בתנאי הפוליסות. -.  לא בוצעה הפרשה בגין השתתפות ברווחים 2א.

 

 חוות הדעת  -פרק ג' )הצהרת אקטואר( 

 :הביטוח תאונות אישיותענף אני מצהיר ומאשר כי בתת 

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים להלן,  . 0
 ל כתוקפם ביום הדוח הכספי:ווהכ

 והתקנות לפיו; 0970 -ביטוח, התשמ"א הוראות חוק הפיקוח על עסקי  .א

 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח; .ב

 כללים אקטוארים מקובלים. .ג

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי  . 3
 ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

להוראות, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם  ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, . 2
 להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות  ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,ההפרשות המפורטות בפרק ב' מהוות . 2
המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתתי ענפי הבריאות שפורטו לעיל, כתוקפם 

 הדוח הכספי. ביום




