
 

  

 

   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

   

 
  

כותרת נסתרת

כותרת

¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²�
	

§�£¦ §££ª£� ¡��
	

���� £ª�£� ��
	



 

  

 

 

  

 

 
     

    

    

           

     

      

    

     

     

       

     

        

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§£ª££ª¬� ©¥�´ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �²�¡� ²��£´ � 

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	 ליכל 1.1 

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	 הברבחת מניועלי הב ���
	

��������������������������������������������������������� §£ª¨� ¨� §£² ´� £¨°¬ ©�� �´�¦�¬®� ´��°�´� £®«¥ �°¨ � 

� ��������������������������������������������������������
	 חהדות ופקתבועים אירוצה קבוקי הסבעתיים מהושינויים  ���
	

� �������������������������������������������������
	  הדוחת ופקתאחר אירועים לוצה קבוקי הסבעתיים מהושינויים 

 � ����������������������������������������������������������������������ה קבוצשל הת ליכלכקרו מבה הסביבת תפתחויוה

���
	

���
	

�� ���������������������������������������������������������������������������������
	 צהקבות הוילפעמי תחובדרה סקה והקיח 2.4 

�� �����������������������������������������������
	 תעוקאל השהרדים של אוחמספיים ההכת מהדוחותונים נת תמצי ���
	

�� ���������������������������������������������������
	 זריםגמפי ת לפוסת נוקריועית עושפספים והם נוקרייעיטים פר ���
	

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	 ןמומית קורומותלונזי ���
	

���������������������������������������������������������������������������������������� §¦��£ª £¥²�� ±�³ £ª�¥£«¦ �®£³¡ � 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� £�£��´ ¦³¨¨ £¢�£� � 

�������������������������������������������������������������������������������������� £¦¥¦¥ ©�¬²£® ²³�¥ «¡£ �³�ª� £�¦£� � 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

©�£²�¢±²£�� ¡��
	



     
   

    

 

 

 

   

  

     

 

 

          

      

        

  

      

         

        

         

       

   

    

  

            

       

  

     

     

         

         

         

   

              

           

            

           

     

        

    

         

       

       

                                                           

           

§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²�
	
©�£²�¢±²£�� ¡��
	

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ §£³��¡� ´³³¦
	

קריים עיה השינוייםת אא טמב ")�הדוחת ופקת(" ����יוני ב ���במו תייסשההחודשים ת ששלטוריון קדירהדוח 

א והו זו�פה קותב ")ברה"החאו קעות" השראל "ה(מע"בסים פיננתים ושירוטוח יבבת עוקהשראל היקסעמצב ב

����ת לשנברה החשל א המלי תופקתה הדוחגם א ורקהבידי שךבכתחשב בהרך נע
ץ מרב	
�� ביוםסם פוראשר  �

����
 ")�י תופקתדוח ה"ה(	

ד יתעפני פה צומידע  ������"חתשכהרך� עתניירוק בחותו דרגכהתיד� עני פפה צומידע גם לל כוטוריון קדירהדוח 

ה רהחבשל ת רכוהעלל וכו הדוחמועד בברה בחת מקיישציה מאינפורעל ס סמבוהתיד� העלגבי אי וודתי בלמידע הינו 

ו אתרכוועמהתאוהתוצמן תי מהופן אובתשונות להיות עשויועל פובתאוהתוצדוח� המועד ל נכוןלה� שתכוונואו 

ם לימית פעהוידי �עליד תעפני פה צומידע ילים מכהקטעים ת לזהותן ינמים� סוימים קרמב זה�ע מידמתעומתמשה

י נפפה וצמידע ת פעהו כיתכן� ייאך דו'� וכה" �יפו"צ �ה"בורסצה קבו�הברההח"� "כהמעריצה קבו�ההבר"הח �גוןכ

אחרים� חים סובניגם יע ופיתיד ע

�²�¡� ²��£´ 

£¦¦¥ 1.1 

ת לניירוסה ורבבת סחרונתיה מניוש	
�תבוריציברה חהינה מ "בעסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ביבאבתל ערך 

�איםהב 

�
��� תמשנל הח	��
מים תחובקר� יבעה� ילפע ")צהקבו"ה(לה שתוהבנת ברוהחם עיחד ברה הח	

ה טלי(בשמ ע"בטוח לביברה חראל ה�תוהבנת ברוהחת עואמצבברה החת עלפו השוניםטוח הבימי תחוב �א

�ח"וטביראל "ה(מלאה) ( Interasco Societe Anonyme General Insurance Company S.A.G.I 

("Interasco")� של בשיעורטה לי(בש (��ליהכלטוח הביתחום בביוון ת עלפוה %�
Turk Nippon 

Sigorta A.S אה מלטה לי(בש�("Turk Nippon") ת ליאהישרברה הח	
�ח ססב�קיהטורבתעלוהפ ) 

�אי אם�אי�ו")סחס("ב )%��של  בשיעורת קמוחז(מע"באיאשרטוח לבי �
ת אותמשכנטוח לביברה חזר ע	


EMI")�("מלאה) טה לי(בשמ ע"ב 

ת פוקושל ת לומנהת ברוחשהינן  �תבנות ברוחתעואמצבברה החת עלופהטווח ך ארוסכון חיתחום ב �ב

ה נשהי ")�וגמלסיה פנאל ("הרמלאה) טה ליש(במ "בעמל גוסיה פנראל ה �ןמקכדל	
�סיהפנתקרנווגמל 

 גמלת פוקוול לניהברה ח	
–קבע הא לצבסכון החיקרן  �1גמלת פוקווסיה פנת קרנושל ת הלמנברה ח

ור עבשיטה לי(בשמ "בעסיה פנת קרנוול לניהברה חתיד לע ")�ק"קחצ("מלאה) טה לי(בשמ ע"ב

 ")�תידלע("קה תיוסיה פנקרן ת הלמנה

�(��%
	

ל א("הרמ ע"בסים פיננראל התהבברה החת עואמצב	
�ההון ק ושוסים יננהפתים השירותחום ב �ג

ראל "ה(מע"בתמנואנתקרנוראל ה�להשתקריועיהתהבנות ברווהחמלאה) טה ליש(ב ")סיםפיננ

ם סיפיננראל "ה(מע"בתעוקהשול ניהים ספיננראל ה�תמנואנתקרנוול הלניברה ח	
�")תמנואנתקרנו

ם דדימחר סמראל ה�תעוקהשקי תיול ניהת לועיפתצעמבוקים תיול הני רישיוןת עלב	
�")תעוקהש

ול ניהק טאלפא�תמנואנתקרנוראל בהת לוהמנוהל סהתקרנולקשות עשייקידה שתפברה ח	
�מ ע"ב

 �םייהכספת חובדו �ר אובהאר�גמלוהסיפנהראל בני במהינושיהתאודום ספיונםטירלפ

�
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���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

ת קרנוראל ה ידיעל תקונפמוהתקרנולתעוקהשת הלמנה�קיםתיול יהנוןרישית עלבמ�ע"בתעוקהש

ת משמשהברה חהינה שמ�ע"ב"ןנדלטיב נטראלסים פיננראל ה�מוחשביםממודלים ת עואמצבת�מנואנ

ל אהר �תבריהתארצובמה הרשות גבלמות פותשו"ן� נדלטיב טרנאלל אהרת פותבשולי כלתף כשו

ת� קדונופיבת בוגומב הת חואגרוקה פירה שהנבמ� שהינה חע"בסחיר קדון פי

����בר מבנוב	
�טנים קונוניים ביקים סלעאי אשרתן מתחום ב �ד
ת� בברה חתעואמצב�ברההחלה חה	

טנים� קובינוניים קים סלעאי אשרתן מבול פעלמ� ע"ברך לדשותפים 	
–פן המצ

של אה מלת לובבעבת ברה חתעואמצב החברה�לה הח	
����ט סגואוב	
–הפוכה הא תמשכנהתחום ב �ה

 �העלמו	
��רה לבני טמת לכל אולוותחום ההבול פעל	
���")�ראל "ה("מ בע ���ראל הביטוח� ראל ה


�ולבניהנה הימה עצברה החשל תה לועיפ	
ת ברוחת עואמצבוהן מישרין בהן ת עוקוהשמהלכים ויזום 

ה קבוצהתלועופשל ף טשותכנון  �תהבנות ברוחהעל קרה ובקוח פי

 �צהקבוה

ילבע"�זהיף בסע(רה בחבקריים עיהתמניוהלי בע הינםמנור ת ונוריגר בורמהעון דגגר� בורמהאיר י

�����בכ קים מחזימניות")� הה% �
 החברה�ק של נפמות המניוה ומהוןעה ת ההצבמזכויו	

ת פותוש ����ת עוקהשול וניהלי כלכוץ יעיג�י�ן ת עואמצבקר עיבהינה ברה בחת מניוהלי בע שלקה ההחז

ת עואמצבלים� מוגבכשותפים קים מחזי הם בהת� מניוהלי בע שלאה המלתם לוובבעתם טליבשת גבלמו

 ��י�ןגתפותבשולי ף הכלתבשוקים ימחז וכן ")י�ןג�ת פות"השואה (המלתם לובבעת טיופרת ברוח

§£ª¨� ¨� §£² ´� £¨°¬ ©�� �´�¦�¬®� ´��°�´� £®«¥ �°¨ 

¡��� ´®�±´� §£¬�²£�� �°��±� £±«¬� §££´��¨ §££�ª£³ 2.1 

צה קבוהתלועיפעל קורונה הנגיף בר משת עוהשפ

 ")�קורונההבר מש"	
���� (ת שנ שלאשון רהיון חצהמהלך בקורונה הנגיף ת טווהתפשת התפרצות קבובע

ת לומגבת רבוגיף� ללנפה ימצום החשלצ שוניםצעים מאבת טוקאל� נוישר וביניהןלם� עובת רבות מדינו

י כ חששש יאשר אנשים דוד לבית הנחיות יעקב העבודה�ת מוקומבאדם  כוח צמצוםת� לוקהתוהעה תנו

קן� חלבתובלגמרו הסהו	
����ת שנני של רבעון השהמהלך באי� פנולוי בית מוקומתוסגירגיף� בנקו דבנ

לו טהונה� קורוהנגיף ל שי" שנגל "תפרצותמהש והחשקים דבהנספר מבלייה הע בשלה� אחרונלאולם 

 �תלויוקהתום הצמצקרן עישת� חדשות לומגב

ת מנעל ת לועובפבר משהתילתחמטה קנצה קבוהתהלהנמם� לוולשבדים עוהתאוברילגה אהדנוכח 

י דמשרבבודה ע צמצוםלגבי ת טוחלהספר מלה קיבצה קבוהצה� קבוהבדי עולןסיכוהתאטין קלה

ת רכויעהךתו	
�תהעתה אובתאובריהרד שמידי על מו ספוראשר ת לצומהולת הנחיולאם תבההחברה� 

 שלתיה ללקוחוקין תו רציףת שירותן ממשך העל קפדה הך תוות מהביבודה לעבודה העפן אות מאתוה

ניה� סוכולצה קבוה

ת עומודלתוהודות� קיסעתמשכיוהישי תרחלתמוכנובצה קבוהתאתמחייבהיה צולגלראם תבה

 בשלושצה קבוה ידיעל תה נעששעה קהשהוחותיה� קוללת השירותן מתלחשיבוצה קבוה שלה גבוהה

תיה ללקוחוף ורציקין תת שירון תמלת תרונופצה קבוהבידי ל� טגיבדיוגיה לוטכנובת אחרונוההשנים 

 כלמשך לתמאתמות תכונמבתקיסהעת לועיפהמשך להרוכה עתה ייהצה בוקוהום חירת תובעגם 

בר� משת הופקת

 �בודההעת מוקומבםאד וכוחת לוקהתהעה� תנועניין לתלוקההאישור  עם �
����י אמ חודשמהלך ב

�²�¡� ´�£ª¨� £¦¬� 1.2 

2.1.1
 

ת הזהירולי כלעל מירה ושקפדה התוך ברה החרדי משמדירה סתלועילפ שבוברה החבדי עות רבימ

של בצורה בוד לעמשיכים מברה החבדי עומקחל כיצוין� יונה� קורהנגיף בקה בהדוע מנלתם טרמש

 �תמהביק מרחובור ובחיברה החרדי משמגין סירולת צעתבמודה שהעבכך ת� רדונפסולות" "קפ

� 
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���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

ת ליולישתמוגמותתימהות ליכלכעה גיפלאו הביל� עילטו שפורת גוננותההעי אמצונגיף התטוהתפש

אין וגל גלתמוע אירקורונה הינו ר השבמ החברה�ת רכהעת� לליאישרבכלכלה הות מיולהעלה בכלכ

ס ביחברה החת רכוהעצה� קבוהתאוותוצצה קבוהסינכעל תו פעהשת ידמולומסיומועד לסביחת אווד

גם ים ללוכ�זהבדוח ול כלא שהוככל  �זהמידע ו�צהוקבהשל תה לועיפעל קורונה הבר משת עופלהש

 �משמתלהאשלתעשויולה אתרכוהע������ח"תשכה�ערךת ניירוק בחותו דרגכה�תידעפניפה צומידע 

ת הנחיובםשינויילו שיחוככל תר היבין  �תתימהושונה אף ושונה פן אובמש מתלהאו  �קןחלאו לן כו

 �גיףהנת התפרצועם ת דדומותההעל מונים אהעולם ובארץ במכים סמוהמים הגור

�צהקבוהעל קורונה הבר מששל ת קריועיהתעוהשפהלןלה 

��©��±�³ �´���³´ �±³¬�´�א

עולם בהון הקיבשות חדו שעריםת רידוי ����ת שנשל אשון הרעון רבבמונרשונה� קורהבר משת קבובע

ת מובריה על בשלת� קונצרניוה החובת אגרו שלת אותשובליה ועוץ החת וטבעמבשערי ת תנודול� אבישרו

ת תיועומשמ שעריםת ליובעפיין אתהת� אזתמעול�����ת שנ של השניעון רבה�תאוהוודאי ובסיכון ה

ל� אבישרועולם בההון קי בשו

ל שךסברו טסבנות עוקשהסדי הפב ����ת שנ שלאשון הרציון חבברה החכירה ה�יללער מואהתקבובע

ן גיבסמנילפ"ח שליוני מי����כך של סברך ת ערידיללים כולה אסדים הפ(סמנילפ"ח שניליומי ���כ

ך יארתלוך מסבועד  הדוחך אריתאחר שלפה קותבכי� ן יצוי �)לןלה 'הסעיף בטמפורכסחירים לא סים נכ

ת עוקההשסדי הפת אטין לולחקיזזו אשר ההון קי בשות פוסנות ליועוחלפיים� סהכת הדוחוסום פר

 �טרוסבנו

ת נשסוף ת מעולצה קבוהבידי הלים מנוהסים הנכ בשווי"ח שרדי אלימי���כ שלטון קיחל  כן�מו כ

����ת פוסנות ליועלו חפיים� סהכת הדוחוסום פרך אריתלךמוסבועד  הדוחריך אתאחר ל כי�צוין י� 

ך סמצה וקבהבידי ים הלמנוהסים הנכי בשווקיזוז הטון קילתיעוממשפן אובמותראשר ההון קי בשו

"ח� שרדי אלימי��כשל סך ליל לעמור אכ"ח שרדי אלימי���כשל 

ול ניהמי דגבה תאלטוח בית ברחתי� קתחיהדר סבהוע קבהול הניהמי דתגבייגנון מנלאם תבהסף� בנו

��� ���� השנים ביןכרו משנאה תשות לויותתסוליפוגין בתנים מש�ן גיבעה קשה רווחית גשלהעד �

ם אתבהברו� שנצעה קההשסדי הפת אסו שיכתשואה� ת לויותת יבויותחיה כנגדמדים עוהסים הנכ

ר מואככרו משנברווחים ת פותתמשת סוליפובתליולישתליוארית אותשו בשלל� עילאר תומהגנון מנל

��� ���� השניםבין �ל ניהומי דאאל �����ת שנת ילתחמתנים משול ניהמי דתה גבא לטוח ביראל ה��

ת לחוברו שנצבת עוקההשסדי הפת אסה תכשתחיובית ליאריאה תשוג תושא ל עוד כלבד� בלועים קב

י ביונ ��ום לי נכון �מוראכתסוליפוהגין בתנים משול ניהמי דתלגבוטוח ביראל התוכל א לבוטחים� מה

 �תברטמצת חיוביאה תשות גלהש עדת לילישהאה תשוה בשלגבו ייאשלול הניהמי דמדן או � ����

ם סופרריך אתלמוך סבועד  הדוחריך אתאחר ל כי�צוין י�מספני ל"ח שליוני מי����כך של סבתכם סה

ו ברשנצת עוקההשסדי הפת אטין לולחקיזזו ר אשההון י קבשות פוסנות ליועלו ח�פייםסהכת הדוחו

 �אולומבסופאמור אכגבו יאשלול הניהמי דמדן אוובוטחים� מת הלחוב

ה ברהחבידי המצוי מידע העל ס סמבווח הדריך אתאחר לתתפתחויולהאשר ביל לעמור אהכי גש יוד

ם כיבירים ללכואינם ובד בלקיים חלינם הלו אתונים נוכי פיים סהכת הדוחוסום פרריך אתלמוך סב

 �סיהנכעל ומיעצהההון על צה קבוהתויוילפעתר יתפעהשואת ת עוקמהשסדים) הפ(תסוהכנשל אחרים 

 �±��°� ¬»±£¬¦ �³¦¥�´�ב

סכון� החימוצרי בקר עיבתבפדיונוליה ע ����ת שנ שלאשון הרעון רבבלה חונה� קורהרמשבת קבובע

ו שבוהם ת ותנמתהלה ח ����ת שנשל י שנהעון רבהמהלך ב�עהקהשזי וחות מווההשתלהגמל ת פוקו

בר� משרום הטתטיבימהנורתם מלר

ם מיסכובול מסלויי שינוע לביצת קשובבת תיעוממשיה עללה ח ����ת נש שלאשון הרעון רבבסף� בנו

ם קיפיאמבר מעה תיהימה גמהאשר כ הפנסיה�ת קרנוב וכןת מוהשתלוההגמל ת פוקובהלים מנוה
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ה זרחת כרניבו  �����של השני עון רבבתה תנהשזו מה גמ סולידיים�קים פיאלתיים מנייה�םליהכל

 �תייםמניי�הייםכללהקים פיאל

מה גממה שנר� ����ת שנשל אשון הרעון רבבתנופדיובתתיעוממשליה עאחר לת� מנואהנת קרנותחום ב

 �סיםגיושל לה ק

ן וכ ����אי מעד מרץ ים חודשהמהלך במי� קומהההון ק בשות לוהנזיסר וחוה רבהתתיותנודהאור ל

כדה נברה ח ידיעל קו נפשהו חובת אגרושל פויה כמרה הוע לביצת קשובלוקבתה הדוח�ריך אתאחר ל

 �פייםסהכת דוחוב )�(�אור באה ר נוספיםטים לפרסים� פיננראל של ה

עה לרתי מהו שינוין אי החברה�ת יעידטב מילשהרי  �צהקבוהתקשרתמםמעימשנה הטחי מבלאשר ב

 �מצבםב

��°��± �¨�²£¥´¬¦ �³®¬��ג

ווח� טוך ארסכון חיפי ענבתחדשות סוליפושל ת כירומבתמסוימרידה ילה חונה� קורהבר משת קבובע

 �תומקודבשנים ת לוקבימתפוקותבלו אנפים בעפייניים אוהתכירומהפי קת הימעות לאוז

סיכוני פי ענבתחדשות סוליפו שלכירה מבתמסוימרידה ימור אכפה קותהמהלך בלה ח כן�מו כ

ת פוקותבת ופייניאוהת כירומהפי קלהי חזרהכדי  עדמהירה ת אוששותהאחריה לוהחיים� ות אובריה

ק� מרחוכירה מים לגילוטכנו כליםמשילוב אה כתוצתר בין הית אוזכך� מלה למעאף ות� לוקבימ

ל גידוחל אף ומורה� אהפה קותהמהלך בעו גנפא לקים סהעותדירוהכב� הרביטוחי  בענףת כירומה

כיב רלל הכו '"�יץסווראל "הכב הרמוצר ת כירומברשם נתר ביותי עומשמהול הגידלהם� שת כירומב

כב� ברה עיסהנת מלראם תבהתנה משתשלום 

ת סוליפוכרה מאלברה החת הדוח� ופקתמקחלבל� "ולחת סוטיהשל ת טחלמוט כמעעצירה מאה כתוצ

ך ות"ל לחות עוסינטוח בית סוליפוכור משבה לברה הח הדוח�סום פרמועד לנכון ל� "לחות עוסינטוח בי

ת כירמפי קבהירידה ליכי  �יןיצו �והיםגבאה לוחתהתוני נ בהם �לםעוב יעדיםספר משל גה החר

ריך העלהרהחבת אפשרובאין  זה�בשלב  �ברההחת אותוצעל ת תימהועה פהשאין  �מוראכתסוליפוה

 �תתידיוהעת כירומעל הונה קורר המשבת פעף השקת היא

 �±��°����§ ��¥�¡ �²¥³ �´�¨�´�ד

גישה ת עואמצבובדעברה החבדי עות רבימת�לוקהתוההעה תנוהתלומגבלו טהו בהפה קותהמהלך ב

ש חודמהלך בהברהחאה וציהצה קבוהתוילעפלעתו פעוהשמצב ה בשלשר אכ החברה�ת רכולמעק מרחו

ה בורהצשה ופהחי מית תרי חשבוןעל פשה לחואו הוצ נוספיםבדים עוות "ללחבדיה עומ ����כ ����מרץ 

 ����� שלסך במי פע חדק ענמתל"לחא צשהובד עו לכלקה עניהברה החהפסח� ג חאחר ל עדלהם� ש

חג הפסח� ת ופקתבהם ליקל עלהת מנעל "ח� ש

ם קשוריהאים בנוש צעדים של שורהת טקינעל  החברה�טה ליהח � ����יל אפרב �� ביוםכך� למשך בה

ש חודמהלך בתל"לחאו הוצשבדים עוה����כתוך מ ����כ�לןלהט מפורכצה� וקבבאדם  וכחכר לש

%��כווים מההבדים� עו����כ שלברה בחתם קסהע �����אי מ חודשת ילתחבבודה לע שבו �����מרץ 

תיימה� סהצה� קבודי העוב������כתוך מ

ל ש שורהעל ברה החטה ליהחת� ל"לחאו וצשהברה החבדי עו שלבודה עלתם זרחתאאפשר לתמנעל 

"ל מנכהכר ש�%���בצץ קוטה ליהשלי בעכר ש� שנהמשך לכר שצוצי קי )�� (לןלהט ורכמפצעדים� 

ביטוח� ראל ובהברה בחטורים קדירהכר ש�%��בץקוצברה בחכירים הבלים מנההכר ש�%���בצץ קו

ר אישואחר ולקם� חלת אתרום ולתתכניבתף תלהשטורים קדירהתקשבלמשך בהת אוז�%��בצץ קו

(טוריוןקרוהדיול מגתהתועד �כר שתפוסותהיינה תאל �����ו ����ים בשנ �כר שתפוסתוול טבי )� 

ע ממוצהכר השעל מרתכמשהבד עומכל  �תתישנפשה חומי י ניכוי )� � (הברהחבדי עוולימנהלל לכ

כר לשתתחמכרתמשהבדעומכל  )�����אי מ(עד רובה קה בשנהסה"כ ה חופשמי יעה רבא ינוכוק משב

ן קרמה קיהברה הח�בדים עולתאולווהקרן  )�� (הרובקה בשנהפשה חומי י שניוכו ינקמשבצעמומה

 �ברהבחתם קסהעת אמו סייאשר וקשיים ב המצוייםברה די החלעובת אולוותן המל
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ת תימידהינה שה� טליהשלי ובבעהלים מנבעה גיפתללוהכט� חלהוה ליעתוחביהרהצעדים ת שור

ברה החדה� לעבות ל"מח ששבובדים עוהספר מת אתן הניכל כיל הגדל נועדה החברה�ת לדעבירה סו

ם תספרנעל מור ולשת סולנת מיוחד חובהליה עתמוטל הזות בע כיבורה סורכזי� מסנכבדיה עובאה רו

מעובדיה� תר שיומה כשל 

 �±��°� ´�°��´¬¦ �ª»®�´ �³®¬�´�ה

� ����ילפראב ��יום מסכון וחיטוח ביהון� הקשות רשותב מכלאם תובהת אוהחשבונלי לכלאם תבה

סים נכשל וי השואת צה קבוהחנה ב�ריםסחילא סים נכווי שחישוב יין ענבברה החלי לנהאם תבהוכן 

ת דעול קשית עלהפתוך ת אוזת תימהורך עתרידליקים מובהמנים מסםבהשו התגבאשר סחירים א ל

ה קבוצהשל ארץ ב"ןדלנהסינכ שלחינה בוע ביצתר� הי ביןלה� כלרך העת רידיתבחינת� אונעימקצו

ה בודהעת הנחווההיוון שיעור עניין לצוניים שווי חיכי ימערמלו קבתשנת דעת חוועל ת מכותסהת רבול

ת קרנות רבול�תאחרות סיופיננת עוקהשלסביחינה בחרכה נע�כןמו כי�השוות רכוהעס סיבבמדו שע

ת סויותייחהתקבלת רבולברה החת ברשושרתביודכני העמידע העל ס סתבבהל� "בחו"ן ונדלעה קהש

ברה החמה רשמור אכחינה הבת קבובע �ערךת רידליציה קאינדישל מה קיולתקרנווהסים הנכלי מנהמ

גין ובמס י פנלח"שליוני מי ����כשל סך בוטרסבנום סחיריא לסים נכגין בךערת רידי הדוחת ופקתב

ת סוליפוברך העת ורידיל כיצוין י�מסני לפ"ח שליוני מי����כשל סך בברווחים ת פותתמשת סוליפו

 �ברהחהתאותוצעל רה ישיעה השפאין מור אכברווחים ת פותתמש

דכון ע�טיןמונית רבולמוחשיים תי בלסים נכערך ת רידיתבחינדכון בערך הצואת צה קבוהחנה ב�כןמו כ

ם מיקייתמבהם ת לויועיפתם אובדרש נ�תמקודהחינה הבמועד משנה חלוף טרם ברך העת רידיתבחינ

י רבמים כוסתובחינלו אמנים מסתבחינאחר ל�קורונההבר משת השלכות קבובעערך ת רידלימנים מס

ת וקרנ �תומוההשתלהגמל  �סיהפנהתיולועיפשל השבה בר סכום הכי א נמצ �רךהצות מידבהשבה 

ל ניהות וילפעלגבי רך� עתרידבירך צואין וספרים ברכם מעגבוה ת� אותמשכנח טוביקי סועת מנואהנ

ן גיבידיים תעלניהומי ד ושוויטין מוניהסכום ת תריאת  הדוחת ופקתבהברהחתה חיהפקים� תיה

ס� מפני ל"ח שיליונמי���כך של סב זותלועיפ

ם מיקייא שלתה עלהצה קבוהרכה שעחינה הב�)DAC(תנדחוישה רכת אוהוצווע קברכוש ת תרוילגבי 

 �יללעטמפורכערך ת רידלימנים מס

 »ª�¥£« ²�£££�ו

י תרבותוים ושינתיהמבבדים עות בודעשל ת תיעוממשבה להרחא הבינה קורוהבר משל� ילען שצויפי כ

ת עלפהבה שחיית טחאובמתרכמעת עואמצבהתנעשת מהבידה העבוע� מידת טחאבאתגרי מו עאשהבי

ת פוקתמקף בהילייה עלה ח�מוראכלשינויים ברה החת גנוארתהיכדך תו רחב�ף קבהיקרה בגנוני נמ

ת רכויעההמקחלכא� כ"ת מינוזתמבחינת ברכמות אובמצית מאמן בזת דדומותה שחייבהבר סייה

י מאיוט בהיב והןת תיתשטי בהיב הןרה החבגון מילתיים עוממשעדים צטו קננהחברה�  שלת ללהכו

ם פיטשום דכוניעהקיבלברה החפה� קותה כלרך אול�הזופה קותהתאנו פייאשרבים הבר סייה

סן חו שלת פוקימתקובדיוע ביצ �phishingת פוקתמעל גש בדבר סייהתומרש וכןיים עינמודית קורוממ

ה גנההת תיותשבתטיביוקאתלועופוע ביצתוך תנים� משהמים איובחשב תבהת אז כלגוני� ארהבר סייה

קים ספם� בדיעו שלתפניולמהיר ענה מתןמתטובלברסייהרךמעתי צוות אברה גתברה הח�ברההחשל 

ק מרחובור חיוע לביצ חשודיםת סיונוניור תאית טובלקור תחוהקרה הברך מעבר גתוסף� בנות� ולקוחו

ל שסוכנים הובדים עוהתעומודת ברגבהרה החבמשיכה היל קבמבע� מידדלף לתסיונווניברה החת לרש

ונה� קורהבר משת ופקתטיים לנלווהרבר סיימי האיוברה להח

 ££°��£�´ ´�£¬�´�ז

 הדוח�ת ופקתמהלך בו� גשהוונה� קורהרמשבת קבובעלו טשהוק משהתלועיפעל ת לובגההרקע על 

 ")תעותבהנ("ת פוסנוטוח בית ברוחונגד טוח ביראל ה נגדת גיוייצוכאישורן לתקשוובת ענותובארבע 

טוח ביפי ענבטחים מבוה כיענה טבת אזוק� סעתי ובת דירוג')�  וצדקיף מ (חובה�כב רטוח בימי תחוב

ת ענטנתה פחה בשלתר� ביאורה� לכיהם� ידעל מו ולשאשר ביטוח� מי דלשבה להשל� ביכוכ�איםזכלו א
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ם פיסנוים טלפרק� משהתלועיפ צמצום בשללו אטוחים בבית עותבהנת וופחש היוליה אסיכון התמבר

ת סוליפוו הדיןת אוהורלו� אתעותביבען טלניגוד בנ כיבורה סברה החפיים� סהכת לדוחוא �אור באו ר

לו� אתעותבית מסגרבקש תבמשפי כטוח בימי ד השבה שלת מחייבואינן טוח הבי

£¦�´�ח ª ´�²�±¨� ©�¨£¨ 

 �לןהל �����סעיף או ר

)LAT(התודהעת תואונתקבדיעניין בהמונמהזר חושל למפרע יישום 

ת דידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תיינו עניש ���������טוח ביזר חוסם פור ����מרץ ב ��ביום 

פן אובצה בקההת מרתה שונזר לחואם תבה ")�זרהחו") ( LAT(תודה העת תואונתקבדי –תתחייבויוה

 ויחושבמשיך יסיעוד התחום זר לחואם תבה ביחד� חייםטוח ביזר גמכל ת מבר �LATהאת לחשב תן שני

ל כל כיגש יודע� מפרל יישום שלרך בד ���� שלן אשוהרעון רבבקף תולסו נכנזר החות אוהוררד� נפב

ם פיענוהת וילפעהזרי גמעל עה השפזר לחותה הייא ול חייםטוח בי בענףטוי בילו קיבזר חוהתעוהשפ

ועל קד תאשים ילקבמהעון רבהוציון החת אותוצעל  למפרע היישום שלה פעההש �צהקבוה שלאחרים ה

ליוני מי���(כ"ח שליוני מי ����כ שלסך ב חייםטוח בי בענףלל הכוברווח ול גידהינה  ����ת שנת אותוצ

"ח שליוני מי����כשל סך בומס)� אחר ל"ח שיוני ילמ���(כסמפני ל"ח שליוני מי ���כמס)� אחר ל"ח ש

ליום עודפים הת תריעל  למפרע היישום שלעה השפה �מהאתבהמס)� אחר ל"ח שליוני מי����(כס מפני ל

ת בדוחו 'ג�אור באה ר–סףנוטלפירוס� מאחר ל"ח שליוני מי ����כשלסך בולגידנה הי ����אר בינו �

 �פייםסהכ

ת לונזיאי ת מייפר –ת תחייבויות הדידמעניין ד לאוחמר הת החוזאוהורקון תייישום 

ת לונזיאי ת מייפר –תתחייבויוהתדידמיין ענלאוחד מהזר החות אוורהקון תיסם פוריוני ב�יום ב

ת תודוהעת תואונת קבדיבחישוב ת משמשכון הסית סרת חריביף לסילהותן כי ניקובע אשר  ")ר"החוז(

ב ת חישועבמש יששת� לונזיאי ת מיילפרטני פר שיעורע קובזר החוונים� ש בשיעוריםת לונזיאי ת מייפר

זר החות� חבויוביטוחי ו חובהכב רטוח ביט� פרסיעודי טוח בית סוליפובור עתתודוהעת תואונתקבדי

י מאונלבית אוחשבונן קתלם אתבהמדן אושינוי כ ����ביוני  ��ליום פיים סהכת בדוחואשונה לריושם 

ת תחייבויוההת א הדוחת ופקתבטוח יבראל הקטינה הזר החושום יית קבובע�)IAS(�ספר מ

 ���כ("ח שליוני מי���וכ"ח שליוני מי����כ שלך סבלי כלטוח ביבענף וט פרסיעוד  בענףת ביטוחיוה

ח הרוות אלה הגדיואמה� תבהת) חבויוחי וטביבענף "ח שליוני ימ ���וכ חובהכב רבענף "ח שליוני מי

פיים� סהכת בדוחו �אור באה ר –סף נוט לפירומורים� אהמים סכובס מי נלפלל הכו הרווחת אוס מפני ל

(LAT*תודה העת ותאונת קבדי חישובת בעגן בשווי הואינם שסים נכת אהקצפן אויין ענר לחוזיישום 

ת תואונתקבדיישוב חתבעגן וה בשווים אינשסים נכת אהקצפן אוניין עלזר חוסם פורוני יב ��יום ב

ת עוגהנות אוהורה של היישוםפן אולשר אבתבהרוהקלספו תטרמשר א ")ר"החוז()LAT(תודה הע

אינם שסים נכ שלגן והה השווי לביןת תפחמוהתלועהין שבלפער ס התייחלטוח בית ברח שלתה אוזכל

תודה העת תואונתקבדית בעת� מיועדו חובת אגרוט למעגן� הו בשוויי כספהמצב העל בדוח מים רשו

*"UGL".)ן קתלאם תבהמדן אוכשינוי  ����ביוני  ��ליום פיים סהכת בדוחוונה אשלריושם זר החו

ת אטוח ביראל ה שלטוריון קדירהאישר  החוזר�ת אולהוראם תבה�)IAS(�ספרממי אונלבית אוחשבונ

 חייםטוח יבזר גמלר בעבסו שיוחסים נכ החוזר� יישוםת קבובעביטוח� ל אהר שלאה ההקצת מדיניו

קטינה ך המכאה כתוצת� אובריזר גמת לעכסים מיוחים ספרברכם על עמן גהוף שווי עודקיים גינם ושב

"ח� שליוני מי����כ שלסך בת אובריזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת א הדוחת ופקתבטוח ביראל ה

�אור באה ר–סף נוט לפירומור� אהסכום בסמפני ללל הכו הרווחת אוסמני לפ הרווחת אלה הגדיו 

 �פייםסהכת בדוחו

ת קונפהראל השל מדף קיף תשסום פר

פיים� סהכת בדוחו �אור באה ר� ����אר ברודש פבחות קונפאל ההרף של מדקיף תשסום פרעניין ל

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5
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2.1.6
 

2.1.7
 

2.1.8
 

2.1.9
 

2.1.10
 

2.1.11
 

2.2.1
 

2.2.2
 

2.2.3
 

2.2.4
 

ל מגוסיה פנראל ה �מבנה שינוי 

ן טימוניוהת הלקוחוקי תיבטוח ביראל ה שלת זכויוברו ועהתו מסגרבאשר מבני ההשינוי ת משלהעניין ל

ל אבהרח טוביאל הר שלתיה קוהחזא לומברו ועהמכן אחר למיד ול� מגוהסיפנראל להל� מגהתלויפעשל 

�אור באה ר	
�ברה לחוגמל סיה פנ
פיים� סהכת בדוחו	

טוח ביראל להרד טנדסגמיזו	
�מבנה שינוי 

ראל להרד דטנסבברה החל שתיה קוהחזא לומברו ועהתו מסגרבאשר מבני השינוי התמהשלעניין ל

טוח ביראל להרד טנדסגמיזורך לצוטוח בי

 �י"תשקרן של מה קה

�
�אור באה ר	
פיים� סהכת חובדו	

ם� פייסהכת בדוחוד �אור באה ר	
–מור אכקרן בתהבנות ברוהחת והשקע	
�"י תשקרן  שלמה קהעניין ל

מ "בעטוח לביברה חכשרה העם כם סבהטוח ביראל התקשרותה

מ ע"בטוח לביברה חרה הכש עםסכם בהטוח ביראל התקשרותהעניין ל

 �פייםסהכ

ת קונפהראל השל  ')דדרה ס(חוב ת אגרושל א מלקדם מופדיון 

–
�אור באה ר	
ת בדוחו	

תקונפהראל הידי על קו נפשהוד') דרה ס( החובת לאגרוא מלקדם מויון פדעניין ל

 �פייםסהכ

ת מיוחדותתישנת ליכלפה סיא

�
ת בדוחוג' �אור באה ר	

אים הנוש היוה מיודר סעל ש החברה�של ת מיוחדותתישנת ליכלפה סיאמה קייתה	
����י אמב ��ביום 

� (איםהב �
� �)ת לשנתי פקותהבדוח  דיון (����
ת מכסוה	
����ת לשנקר מבחשבון אה רומינוי  )

� (כרושתאוע קבלברה החטוריון קדיר�
ם נאיאשר בחברה� מכהנים הטורים קדירה שלמחדש מינוי  )

 בןגר�בורמהעוןדגגר�בורמהאיר(יברהבחטוריםקדירכהונהכשךמלהצוניים�חיטורים קדיר

� (ס)דפלי אובר צ'חנוסף יוכהן� דורון מנור� אב יוגר� בורמה�
ר גבורמהן בל שתו כהונאי תנאישור  )

� (טוריוןקדיר יו"רגן סכמכהן ה 

 יומה�דר סעל אים שהיו הנוש

�
ל כת אאישרה ת ליהכלפה סיאהרה� בחב"צ כדחאר 'גננעים מינוי  )

¡��� ´®�±´ ²¡�¦ §£¬�²£�� �°��±� £±«¬� §££´��¨ §££�ª£³ 2.2 

ה ברהחשל תה לועיפעל קורונה הגיף נתטוהתפשת עוהשפ

רה החבשל תה לועיפעל קורונה הנגיף ת טוהתפשת עושפהעניין ל

ברה החשל מדף קיף תש

–
 �ילעל	
�����סעיף אה ר	

לי ש יובחודברה ף של החמדקיף תשסום פרעניין ל

ברה לחת דכנעומול מגתתמדיניו

– ����
פיים סהכת בדוחו	
��אור באה ר	

ת בדוחו	
��אור בהרא –תדכנעומול מגתתמדיניואישור רך לצוברה החל שתלילכפה סיאמון זיעניין ל


�פייםסהכ	

ה קבוצבסדיים מוופים הגשל הול מגתת המדיניודכונים לר עאישו

צה קבובדיים סמוהופים גה שלול מגתהת ומדינילדכונים עאישור עניין ל

 �פייםסהכ

–
ת ובדוח	
��אור באה ר	
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ה טליהשלי בעשל קה סהעאי תנאישור 

–
	

2.2.6
 

2.2.7
 

2.3.1
 

2.3.2
 

2.3.3
 

ברה בחטה ליהשלי בע שלקה סהעאי תנאישור לתלילכפה סיאמון זיעניין ל

 �פייםסהכ

ה טלישבעל של רובו קשל קה סהעאי תנדכון ע

ת בדוחו	
��אור באה ר

טה לישעל בבו של קרותו של קסהעאי תנדכון עעניין ל

ה ברהחשל ת מיוחדת ליכלפה סיאמון זי

–
 �פייםסהכת בדוחו	
��אור באה ר	

 �פייםסהכת בדוחו	
��אור באה ר	
–ברה ת של החמיוחדת ליכלפה סיאמון זיעניין ל

�°��±� ¦³ ´£¦¥¦¥ �²±¨� ��£�«� ´�£�¡´®´� 2.3 


�ליהכלכמצב מהוההון ק בשות גומושהתאותשומהתי מהופן אובתעומושפצה קבוהשל ת לועיהפת אותוצ	
אשר  �תליכלכ
�קרומהביבה סבכזיים מרהמים גורלת סוהתייחלן הל	
�עולםובארץ בוני טחוהביטי ליפוה

צה קבוהתלויפעעל יעים משפ

לי כל

�
	

גרה לשת יהכלכלת לויפעה שלבחזרה וב והעיכעולם בתשונות מדינובהקורונהתגפמתמליבבקושי ה

ט רבפת� בחדווץ תכוה	
����ת שנ שלאשון הרעון רבבמי ולהעתוצר ה�תמיולעהלה הכלכעל מעיבים 

עון רבבתר יו עודת תיעוממשת ווצותכהעל מעידים אשוניים הרטורים קאינדיוהקריים� עיהקים משב


����� תשנהשני של 	

י מולהעסחר והיחה מהצת תחזיות אתבחדורידו הו	
�OECD והמיולהעקהבנת� מיאונלהביע טבמהקרן 

ת שנשבכך ת� אוהבתיים לשנ

ייה� השנ

����
ם ולהעתמלחמאזמתרביוהחד פן אובוץתכולהילובלגהוצר תהפויצ	

 צעדית מיכתב�םולבעת מניוהקי שוות רבימבפן דות אווציתליועמו רשנ	
����ת שנשל  השניעון רבב

וע סית תכניות לועימפת רבות מדינובתלומשמת� לובגבהת לוקה לצדכזיים מרהקים הבנ שלההרחבה 

ת� ליהכלכת לועיהפת אמרץ תולבר משת היעגפתאתןמת למנעל קף ת הירחבו

לי אהישרק משבת תפתחויוה

ת לויפעמה %���כשלא לשייע גהקמשה שלתה ההשבקף היראל ישקבנ שלקר מחהתטיבחתרכהעפי ל


����� תנש של השניעון רבהסוף ב	
�%�� לכמצם טהצאך 	
����יל אפר חודשמהלך בבר משהאבשי	
ת נוספמרה החהיה תאשלנחה בהת אז�	
����ת בשנ	
�%�בכ וץ תכויקמששהריכה מעקר מחהתטיבח

ת שנ של השניעון רבבתוצר הת� לועיפהעל ת לובמגב

 �מוניםת השבשנווניים רבעתונים נסם תפרלהלו שהח

����
ז אמר תוביגבוה ה בשיעורוץ תכולהפוי צ	

ל כתאבון בחשקח לוא לספר מהאך  �
����ת שנ של השניעון רבב	
�%��� ללה עמי הרשלה טאבהשיעור 

שיעור ים� אשוניהרמדנים אוהפי על מי� הרשלה טאבה שיעורעל סף ובנה� קורונהבר משת עוהשפ

בודה העח מכו	
%���על מד עקורונה נגיף בתקשורוהתסיבולל גבתם בודמעת מניזדרו נעשבדים עוה


�����ת שנשל רבעון השני ף הסוב	

ר דובמ )�תישנבשיעור 	
�%���� ( בוץ תכוהתוצר ה	
����� של השניעון רבבאשוניים� הרמדנים אוהפי על 

ת אוהוצב חדהלייה מונים� עת הששנוצע מאבעוניים רבתונים נסם חלו לפרז שהאמתר ביווע הגרתון נב

 �תוצרבתר דה יות חדרודרהיה נעמעון רבך ההלמבלה משמה

ת מניוק השו

 צעדית מיכתבם�ולבעת מניוהקישוות רבימבפןדות אווציתליועמורשנ	
����ת שנשל  השניעון רבב

ת� לוהגבבתלוקד ההלצת לומשמים והכזימרקים ההבנרחבה של הה

�
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להעררים ומתעהקים השוו שליל קבמהדד מוה 
MSCIדד מני� שהעון רבהמהלך ב ���בלה עמיולהע��%


ילים מובהדדים מהרוב לאה בהשוותים נחו היוקריים עיהת מניוהדדי מעי ביצול� אבישר � %�����ב

2.3.4
 

2.3.5
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בד� בל	
�%�ב לה ע	
���א ת"דד מו	
�%��� בלה ע	
����א ת"דד מלם� עוב

ן עדייאך  השנה שלאשון הרעון רבלאה בהשוון תמתהראל בישת מניובצע מומהמי היוסחר מהזור מח

על מד ועגבוה תר נו

 החובת יגרואקשו

���
קד� תאשרבעון השני אה לובהשו	
%��ייה של על"ח� שרדי אלימי	

י דדמתרבימבלייה עלגם מה תר	
����ת נש של השניעון רבהמהלך בבה מרחיהת טרימוניהת מדיניוה

ת� תיוממשלג"ח האק הבשות תיותנודבתתיעוממשרידה ליו"ח גאה

����בלה עיללהכ"ח גאדד מהשני עון רבהמהלך ב%

 ��%� 

"ח גאדד מו	
�%���ב לה עתתיוממשלה"ח גאדד מ�

בלה ת עקונצרניוה

גבוה תר נו עדייןאך ה השנל שאשון הרעון רבלה אבהשוותן מתה"ח גאבע ממוצהמי היוסחר מהזור מח

קד� תאש השניעון רבאה לוובהש	
%��לייה של "ח� עשרדי אלימי	
���על מד וע

ת מנואנתקרנו


����ת שנשל  השניעון רבבשנה� ה שלשון אהרעון רבהמהלך בתמנואהנת קרנו בענףא שית פדיונואחר ל	
��� כ"ח שרדי איילמ	
�� כ שלטו נסים גיומו נרש�
ת מחותמהתמנואהנת קרנובטונסים גיו"ח שרדי אלימי	

 �"לבחות חומתמת המנואת הנקרנוב"ח שרדי אלימי ����כו"ח� גאב

ל סת קרנו

ר קעיבל�סהתקרנוב"ח שרדי אלימי	
���� כ שלטו נסים גיומו נרש	
����ת שנ של השניעון רבהמהלך ב

 �"ח)שירדאלימי ����כת (ברושל חח ג"אבתמחותמסל הת הקרנוב

"ח טמק השו

�אלישרק בנ שלת עוטבמה סלול מ	
�%���ב קתחזההשקל 	
����ת שנ שלני השעון רבהמהלך ב���%
	
אונד� הפול מסוף יי	
�%��� ואירו� מול הסוף יי	
%��� הדולר�ול מסוף יי

אשון הרעון רבב עודההחלף י רזמכרך דתיאקהבנת רכלמע דולריםת מזרהעל ראל ישק בנ שלכרזה הה

גם מו תר"ל בחות מניוהקיבשוות ליוהעה� קצרהתהדולרית ריביברה מהירידה לימו תרנה הששל 

ת שנהשני של עון רבך ההלמב השקלסוף ליי

ה לצינפאי

�����
	

ת שנ שלני השעון רבההלך מב	
�%��� ברד ירכן לצם מחיריהדד מ)�
����אי מ(ועהידאחרון הדדמהפיעל 

����
���בציה פלאינה )�	
����אי מ	
�����אר ברו(פ	

תנשאז מתר ביומוכה מה הנוהרציה פלאינד היעת לתחמ �

ס ומינלרדה י)
����אי מ (עדאחרונים ההחודשים 

���%
�����
	

רידה הישל (במחירים ברידה ליקרי עיהתורם ההיה בורה תחהסעיף  �	
����ת שנ של השניעון רבהמהלך ב

ת� קווהירת ף הפירועיסבלייה ת עם עקילז חקוזש הדלק)�מחיר בהחדה 

ל אישרק בנת ריבי

ת אולווהקיספק הבנסף� בנו �
�%��� לתביהרית אתפחיהראל ישק בנ ����ת שנ של השניעון רבהמהלך ב

 וזעירים�טנים קקים סלעאי אשרתן מלמש ישסף שהכאי תנבם� שני	
�� לתטיביקטראתריביבקים לבנ

 התאוקסעתמסגרוב

ת� קונצרניו

repo� ח ג"אבגם וחה טכבמש תלהשהיה יתןנים� סיפיננהופים גהולמקהבנחל הש

�
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 הדוחריך אתאחר לועים איר 2.3.10

ת רכישות תכני �יםנוספתיים עוממשדים צעק השיראל ישק בנ ����ת שנ שלי השלישעון רבהתילתחב

ן גוומתאיל יגדק הבנסף� בנוסוימים)� מאים תנב"ח שרדי אלימי �� שלקרה תל(עד ת קונצרניו"ח גאשל 

ת אוזקמשבאיאשרהצע הית איל הגדלכדי חה� טוכבסחריים מהקים הבנת אמש לשלו יוכאשר סים הנכ

ש חדאי שראכשמישסכום שהי אתנבסחריים מהקים לבנתן נוראל ישק שבנת אולווההת רחבהלצד 

 �וזעיריםטנים קקים סלע

ף סול נכוןאך "ח� שרדי אלימי ����לכבר שמה עםת דדומותלהת ליהכלכת תכניהתאלה הגדילה משמה

ה ממשלהאש ר�%���לתתחמטמעעל מדו עתתכניה שלועים הביצסך  ����ת שנ של השניעון רבה

ם מילותשהמגבוהים הינה� מדהאזרחי  לכלים ישירמים לותשביר העללה משמהת כוונעל יע הוד

ש מחדלה יפעהלה משמה ����לי יוחודש צע מאמחל הל�קבימב� ����יל אפר חודשמהלך במוולשש

ינה� מדבתליהכלכת לועיהפעל ת קיוחלת לוהגב

�°��±� ´�¦£¬® £¨�¡´� �²�«�� �±£±¡ 2.4 

ח הדואז מ�צהקבוהשלתלועיהפמי תחועם קשר בדרה סוהקה קיבחים תימהוינויים שארותוילןלה

�תיופקתה 

י ללכ 2.4.1

 דיןת אהור 2.4.1.1

 'מסון קתי(טוח הביחוזה ק חות צעהאשונה ראה קרילתסהכנלחן שועל נחה הו ����לי ביו ��ביום 

עניין לתתיישנוההת ופקתאת ריך אהלעה יהמצ �����ף"תשה )�תונתיישההת ופקתתרכאה()��

ת קרומשנים לשבע שנים משלוש  �סיעודואשפוז ותלומח �חייםי חטובבי �טוחבילי מוגתתיעתב

ת קבובעם טחימבולתתיישנוההת ופקתתאודות עודהולוח משלגבי ת אוהורוע קבלוטוח הביקרה מ

 �טוחביקרה מתקרועל עה הוד

זרים חו 2.4.1.2

ת אהקצ �אוחד מהזר החות אורהוון דכעעניינו שזר חוממונה הסם פר ����וני בי ��ום בי 	2.4.1.2.1

אשר בתבהרוהקמספה (LAT*תודה העת תואונת קבדי חישובת בעגן בשווי הואינם שסים נכ

ת ועלה שביןפער לסלהתייחטוח בית ברח שלתה אוזכבתקוסעוהתאוהורהום יישפן אול

 �ןגהו בשוויפי סהכמצב העל וח בדמים רשואינם שסים נכ שלגן וההשווי הלבין ת תפחמוה

ת ואהורת אדכן מעוכן  "(,UGL*"תודה העת תואונת קבדית עבת� מיועדו חובת אגרוט למע

 ��ליום פיים סהכת מהדוחוחל ה�טוחהבית ברוח שלפיים סהכת בדוחו �UGLהתאודווי ילגה

 �יללע �����סעיף אה רזר החות פער השדבב� ����ביוני 

ת דידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תיעניינו שזר חוונה ממהסם פר ����ביוני  �ביום  	2.4.1.2.2

בחישוב ת משמשהסיכון ת סרחתריבילסיף להויש פיו ל�תלונזיאי ת מייפר �תתחייבויוה

י טנפרר עושיע קובזר החו �יםשונעורים בשית לונזיאי ת מייפרת תודוהעת תואונתקבדי

י סיעודטוח בית סוליפובור עתתודוהעת תואונתקבדיחישוב ת בעמש שיש �תלונזיאי ת מיילפר

 �יללע �����סעיף אה רזר החות פער השדבב �תחבויוביטוחי וחובה רכב ביטוחי  �טפר

ת לוקהאפשר לתם רטמשת קנותוזרים חות� טוטיוספר מממונה הסם פר ����מרץ מחודש חל ה 	2.4.1.2.3

ה לציגורתאוהוריישום התאמת  �זהלל בכו�קורונההנגיף ת טוהתפששל  �זופה קותליה לצגור

ה ועתנהתלומגבעם תדדומותבהדרש לנאם תבהמן ליישטחים מבווהתברוהחעל שיקל פן אוב

ך משילהי סדמו גוףעל כי ת עוקובהתקנות�תרהיבין  �מוספורזה לל בכ �זופה קותבתלויפעוה

ם חודשי ��ך משלטח מבולאו ת מילעבורים הצמים סכומהביטוחי הסוי כיהת לועבניכוי 

אף ין עניהפי לו�תאחרת מיהעהורה אם א אלזאת  �תקדוהפהתופקתמה תייסנבו מהחודש 
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ל שבצוני יחול ניהת עמללניכוי ת ואפשרים קובעהים זרחווכן  �כרובשתה פחלהת סוהתייחא לל

ת קשבפי ל�ליכלטוח בית סוליופתתלהשבת אפשרו �סחרמלתקומוחזהסל ת קרנובעה קהש

ת אבהמצת לוקה�טחמבוהשל תו מסכהתקבלטרם במור אכביטוחי סוי כילחידוש או טח מבוה

טוריון קדירהתבודעפן אובדבר ת שונות אולהורס ביחת לוקה�תיםמיעידי על חיים אישורי 

ח טוות רחבה�טחמבוהשל הפדיון רך מעטחים מבולתאוווהלהיעור שתגדללהת אפשרו

ס חבית מישוג �עהקההשת מדיניובכשינוי תחשב מנו מגה שחריעה קהשת מדיניומסטייה ה

ת ודחייחוב ת אגרשל משני הקובשרכישה טרם ת דרשהנת לילכהכה האנליזקף להיותתכונמל

ס ביחת פילוחתמדיניות יעקבבתמישוג�תפויוהצת מוקיית אנליזודכן לעיש בו מועד ה

 �תרהיבין  �ריכיםהמצשונים זרים חויישום מועדי ת דחיי �משניהק בשוחוב ת אגרות רכישל

ק רפתרכאהתרבול�ממונהלים שונחים דיווומידע ת ברוהעדי ועמתדחיי �תמיכונית רכויעה

ם יתיופקתת דוחוודיווח סום פרמועד ת דחייכן ו �העקהשיעורי משגה חרית אודולדיווח מן הז

 �טוחבית ברוחתהלמנברה ח�סיהפנקרן של  �����ת שנשל אשון הרעון רבל

לשער  �קחלב�קפר �אוחד מהזר החוקון תיעניינו שזר חוממונה הסם פר ����יל אפרב�ביום  	2.4.1.2.4

ד גיאתבטוללששהפך סדי מויע קמשאי רשיה יהבהם אים תנבע קוה "�עהקהשסי נכול הני"�

עי אמצת קבלקב ע�לווהתאגיד של טה ליהשעי אמצמאחוזים  ���למעל של ק מחזילאו לווה 

ור יעבשלווה התאגיד בקלהחזיאו ט לוולשמשיך לה �חובדר סהתמסגרבלווה תאגיד בטה ליש

אים תנב�צוניחיול ניהת עמלת לנכואי רשסדי מויע קמשפיה לעה שתאהורובע קוכן  �מוראכ

עד וזר החוסום פרמיום רכוש שיסחר מלתקומוחזהסל ת קרנובעה קהשבשל  �זרבחוועים קבה

�����בר מבדצ ��מיום אוחר ילא עד  �����ביוני  ��ליום 

ת דמדיעניין לאוחד מהזר החות ואהורקון תיעניינו שזר חוממונה הסם פר ����מרץ ב ��ביום  	2.4.1.2.5

השונים ח טוהבימוצרי ת קלוחפן אואת דכן המע)�LAT(תודה העת תואונתקבדי �תתחייבויוה

 �אלבישרהחישוב ת קבדית צעתבמשבו פן אולתיתקודנמה אתהתוך  �LATהחישוב רך לצו

ד עוסיהתחום אשר כ �יחדחיים טוח בימוצרי כל וץ קיבתוך שב תחו �LATהת קבדיכי קובע ו

 �ילעל �����סעיף אה רזר החות פעהשבדבר  �רדנפבויחושב משיך י

ת דמדיעניין לד אוחמהזר החות ואהורקון תיעניינו שזר חומונה מהסם פר ����מרץ ב �ביום  	2.4.1.2.6

ם קועעל ס סתבבהאה תשווהת יריבהתנחהחישוב רך לצוכי ובע קה�תריבית הנח �תתחייבויוה

ם פייסהכת מהדוחוחל המש תתשטוח בית ברח�דרשכנ �הדיווחריך אתלסיכון התסרחתריביה

ח "אגשל לפדיון ת אותשוסי סבומתריביומי קועעל ס סמבוהםקובע� ����ברמבדצ ��ליום 

עד ת אוזמחירים ט טולצירז מכבהזוכה ברה החידי על מים סמפורש �תסחירוראל ישת ממשל

ת טלשיאם תבהציה ולטרפסקאפי על ת ריביהמי קועעו קבי�אילךוזו משנה ו����הלשנה 

Smith-Wilson  אחרונה הת תידיהעת יביהרלשיעור עדUltimate Forward Rate על קבע תש

ת לשנפיים סהכת בדוחו 'ט�'ג�ראובאה ר�עהקבוהיה תתתידיעהתריביהזו קודה מנ �שנה ��

�����
	

בין קה סעעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תיעניינו שזר חוסם פור ����אר בינו ��ביום  	2.4.1.2.7

 �אפשרמועה קהשסי נכול ניה ��שער של  �קחלב�קפרת אוהוראת דכן המע �קשוריםדדים צ

ם עיקימשבין ר סחילא ס נכשל כירה מורכישה לתאוקסעוע ביצ �מיםיסומאים תנלבכפוף 

יעים קמשהכל ת טובלאהיקה סהעשבד ובל �יעיםקמשת קבוצתה אועל מנויים הסדיים מו

 �צהקבותה אועל מנים הנסדיים מוה

ים זרחות טטיו 2.4.1.3

טוח בי��קחל �שער  �אוחדמהזר החות אוהורקון תילטה טיומה ספור �����ט סגואוב ��ביום  	2.4.1.3.1

ת תיקבוצסיעודי טוח בית סליפובטחים מבוהקרן סי נכשל עה קהשת דרסהנה עניישסיעודי� 

אים תנוב)SPC(דת" מיוחטרה מלהבר"חת עואמצבסחירים א לסים נכבולים חתופקברי לח

א לסים בנכן קרהסינכתהשקעת אאפשר לטרה מבת�אז�טהטיובטים מפורהברים טהמצ
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ת קשרותההת ופקתתום ב חדשהטוח בית ברלחלו אסים נכ שלתם ברהעת אומחד  �סחירים 

 �דךאימ�תטוח הנוכחיהבית ברלחולים ת החופקבין 

י סנכול יה"נ �לשער  �קפר �אוחד מהזר החות אולהורת טוטיומו ספור ����ט סגואוב ��ביום 

דרי סהין ענידיים לסמוים ופגעל חל רי הטוולגהרבנטל לה קבהעניינן ש ")תטוטיו"ה(ה" השקע

ת וחובלסביחגם  חובדרי סהעניין לתאוההורת ולתחת רחבהים� תיעייבאינם שתחובוגין בחוב 

ל אבישררידי היב"ח גאבמור אכופים ג שלעה קלהשאים תנת יעקב וכןראל לישוץ מחקו נפשהו

�גוןכתעוקהש תהליכיעל לייתן טרמשתאוהורת טוטיוהתמסגרבוע קבלצע מו עודלה� צה מחוו 

עה קהשלי סתעואמצבעה קהש �טחיםמבוותים מילעת אולוולהס ביחעה קהשלי סול ניה

ד גכנקים מוחזהסדיים מוופים גת קבוצתה אומטחים מבפי סכות לומנהת ברוח שלמשותפים 

ת עוקהשת ועדאישור ת קבלמרטופ�תיםמיעפי סכאינם ואה ותשת לויותאינן שתתחייבויוה

ת ואורהרמספת רכאה וכן �תטוטיושבאים תנבקפימנה"י ע"ח גא שלת זרחורכישה ת קסלע

�����מרץ ב ��ליום עד תים מיועטחים מבולתאולווניין הלעת פוסשעה נו

ע קבולעה צימהקון� תי �טוח לבירוף צינה עניישזר חות טטיוממונה הסם פר ����לי ובי ��ביום 

א שהות לומיהעמי שדטוח הבית ברוחתמושתאמד ועמהפני בציין לטוח ביסוכן על היה יכי

 �גסותו אוממוצרים לל הכבור קבל עמאשהות לומיהעמי ד כלסך מ %��ל עםליעומהן קבל מ

ן� צריהמות אקר עיבקמשווא כי הוו

ת ופקקנון תוטוח בית תכניות גהנהעניינה שזר חות טטיוממונה הסם פר ����לי ביו ��ביום 

ח טולבימד ועמשתאובריהתלהצהרף סילהות אירשא תהטוח בית ברח כיעה המצי �קוןתי �גמל

עה הודתן מטרם אף ונה� קורהתחלמעניין לתפיופציסתלואשספר מ�ליהעתום לחקש תבמ

 �בהשינוי או וח טבית תכנית גההנעל ממונה ל

 �קפר �אוחד מהזר החות אוורהקון תינה עניישטה טיוממונה הסם פר ����לי ובי ��ביום 

ן ביע� קבולצע מותה מסגרב ")�הטטיו"ה(מי פניג דירומודל  �"עהקהשסי נכול ניה "�לשער 

ו ג שלדירומודל הת אאו ירוטה� טיבטים מפוראים הנתת האקיים מאשר סדי מוכי גוף  �תרהי

ג ודירמודל כר יוא לגביהם לאי ראשגי סוט למעונה� ממהידי �לעאושר שמי פניג דירומודל כ

 �מיפני

ת בהרווהת הנחיו

 ��ספר ממי אונלביפי סכדיווח ן תקץ מואילםרכידתמפמונה מהסם פר ����ביוני  �ביום 

*IFRS)–  ול יחראל בישקן תהשל אשונה לרהיישום מועד כי ת קובעה ")�קןתה("טוח ביחוזי

צעדי את ת קובעכן ו�����ארנובי �ביום ת לותחימהתתיוהשנותיועונרבהתפוקותמהחל ה

טוח הבית ברוחשל תן רכויעהאת טיח להבתם טרמשכזיים מרהמנים הזת לוחוותרכויעהה

ל ניהו �לןעוותפמידע התרכומעת מאתלהגע בנו �תרהיבין  �תאונפן אובקן תהליישום ראל ביש

דרש הנלוי גיהפן אוותיים מוכקים בדמוע ביצ �תאיחשבונת יומדינגיבוש  �תיעודווט קהפרוי

����ת לשנפיים סהכת לדוחו �כ�אור בהאר�פים סנוטים לפר �בורלצי�

ת ברולחת לונזית קאספ–"גלדמתווה "אבנושמך סמממונה הסם פר ����יל אפרב ��ביום 

יה חיודפה חלהמתווה לצעים מומנחים ת קרונוע�קורונההתפגימתהשלכוקב עתטיוסולבנ

ת סיבובנסדיים מוופים גידי על מדו ועשה�חובת ואגרות אולווהשלקין לוסיתלוחושל תמניז

טיים סולבנים לוולבין סדיים מוופים גבין ג לואהדית חשיבועל יע להצבתו ליתכאשר  �להא

יע הצולאם תבהחוב ת מואתהעיצולב "קירוול מסל"גיהצל�םמנייזתלונזייי קשלעו שנקל

ת ואגרות אולווהשל קין לוסית ולוחשל ת מניזחייה ודפה חלהמתווה לגיבוש מנחים ת קרונוע

רו טסהנוקי תיוסכים החובור ציקי תיידי על מדו ועהאשר  �סחרמלתמורשואו ת טיופר �חוב

וף גת חובולצד זאת כל  �ההוןק ושת רשושל וחה קפישבסדיים ומהופים גהידי על הלים מנוה

 �מוראכמתווה המגבש סדי מו

2.4.1.3.2 

2.4.1.3.3 

2.4.1.3.4 

2.4.1.3.5 

2.4.1.4 

2.4.1.4.1 

2.4.1.4.2 
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עי אמצת קלהחזתר היתן מלת מדיניועניינה שמדה עממונה הסם פר ����יל אפרב �ביום 

ר תהיתן מלת מדיניוהאת ת קנתמה �תלקוחופי סכהלים מנהופים גלסדי מובגוף טה ליש

������שה(תלקוחופי סכהלים נמהופים גלטולשאבלסדי מובגוף טה לישעי אמצת קלהחז

ו שהינאו ט ולשאבלסדי מוגוף הינו אם חנה אבא ללסדי מובגוף קה החזלגבי ול תחשכך  )� ����

תר היקבל משל קה ההחזשיעור שרף עה קבישהכך  �תרהיין ב�טהלישבעל עם סדי מוגוף 

בגוף קה החזתר היקבל מעלגם ול יחסדי מובגוף טה ליהשעי אמצמ %���על לה יעלא קה החז

ת ורשעל ממונה מהקה החזתר יהתקבללכפוף ב�פיןקיובערין מישב�טהלישבעל עם סדי מו

 �ההוןק שו

ק שועל ממונה התהודע �עהשתאהורעניינה שאה הורממונה הסם פר ����יל אפרב�ביום 

ע קיהשאשר סדי מוגוף כי ת קובעה �מיוחדיםקרים מבת עוקהשאישור על סכון וחיטוח בי �ההון

ם סחיריסחריים מערך ת בניירואו ראל ישת מדינשל חוב ת יגרואאינן שת סחירוחוב ת יגרואב

ת ניירושל או דרה סתה אובהחוב ת יגרואשל לל הכוקוב הנרכן מעאחוזים  ��עד  �קפימנשל 

קוב הנרכן מענוספים אחוזים  ��יע קלהשאי רשהיה י �דרהסה תאובסחירים סחריים מערך 

 ��ליום עד והכל  �סדימוהיעקמשהפיסמכעשה תיעה קשההשבד בלו�החובת יגרואשללל הכו

קום מבבדים עוהספר מתגבלה(ום חירת שעת קנותשל תן יעקפמועד לעד או  ����בר מטבספ

א שיבואחר ק קוחיכל או  �����ף"תשה )�החדשה קורונהנגיף ת טותפשהצמצום לשם בודה ע

 �מבניהםקדם מוה�מןקומב

ף גינבר משעניינו שסדיים מוהופים גהלי מנהלתב מכממונה הסם פר ����מרץ ב ��ביום 

 �תממצומצת תכונמבבודה לעסדיים מוהופים גהבר למעההון ק שועל ממונה הת רזהכ �קורונה

�����סדיים מוופים גזר חות אוהורפי ל� ����מרץב ��מיום חל ה�ולעלפסדי מוגוף על פיו ל

����ים אבמשת אהקצ �הםביני �גשיםד'מסם יישותוך  "�סדייםמום פיגובתקיסעתמשכיוה"

תן מלתלוהיכוק חיזו �יונייםחים תהליכבתללקוחות שירות תולך משילהת מנעל מים איתמ

ים חיוניתים לשירוא אלהל קהת קבלצום מלצת אפשרו �יםיפונוטלליים טגידיתים שירו

ן וסיכהלצמצום צעים מאבטה קינ �םפונייוטלליים טגידיבערוצים וע לביצתנים ניאינם וש

ים סיכונהול ניהתוך ק מרחוים חיוניבדים עות בודעת רחבוהבדים עוות לקוחות קודבלהי

 �בכךרוכים הכ

סי סולבנא בנושדרה סה

ה תוומתטטיועניינו שטוח הבית ברוחלי מנהלתב מכממונה הסם פר ����אר ברובפ ��ביום 

סכון וחיח טוביהון� הקשות רשות בכוונפיו לת� פיאירוהתתכונמב IIסי סולבנת אוהורליישום 

Solvency"ת טיבקדיראל לבישרלי הכלכעון הפירכושר ר טמשת מאתלהול פעל II"ניה� דכווע

ת מסגרת� גיבוש רבוכך� לרך לצוצע לבעה מצית שהרשות קריויהעת לועופת האטמפרתב מכה

ת עוהמוצת אוהור וכןטוח הבית תודובעול הגיד שלת תיגדרהסה פריעניין לתאוהורליישום 

קרובה� תקופה הבדרשים י הנכלכלעון פירכושר טר משעניין בטוח הבית ברוחי חדיוועניין ל

ת קרונועתטטיועניינו שטוח הבית ברוחלי מנהלתב מכממונה הסם פר ����יל אפרב ��ביום 

ת קרונועיע המצ IIסי סולבנס סומבלי כלכעון פירכושר טר משבסה הפרית ופקתל ניכוילחישוב 

ל שת אפשריהתה קשבת בבחינממונה ה ידיעל לו קיישאשר סה הפרית ופקתב הניכוילחישוב 

ת ואהור וכןביטוח� הת תודועשוב יבחסה הפרית ופקתב הניכוית ללהכאישור לטוח בית ברח

ונה� ממדי היעל אושרה תה קששבטוח בית ברת חלותנהלהת לוונ

אוחד מהזר החוקון תיעניינה שתלישישזר חות טטיוממונה הסם פר ����ט סגואוב�ביום 

עה �המציIIסי סולבנס סמבוטוח בית ברחשל לי כלכעון פירכושר טר משליישום ת אוהורעניין ל

סה פריאפשר ולת� איופאירהטיבה קדירבעה קבשנת תכונמלמה בדובר מעת אהורוע קבל

טוח בימוצרי גין בת תודובעול הגידשל  ����ת שנד עונה� ממהר אישות קבללבכפוף ת� תיגדרה

ף סבנומור� אכסה לפריאישורו ת איל הגבלאי רשממונה האשר כבר� בעכרו מנאשר  טווחרוכי א

2.4.1.4.3
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לשףקתולתןסכניאזמפה אירובנעשו שינוייםשססיבעלזרהחותאוהורת אדכן לע

ח וטבית ברח כיוע קבל וכןמי� קומהקלשוטיים לוונראשר ולה� ת לווהנת אווההורטיבה קדירה

 �קטאינשורבעה קהש בשלמוחשי תי בלס בנככרה להקשה בממונה לגיש להת אירשא תה

טה טיוממונה הסם פרבד� בבד  החברה� שלסי סיב�בד רומהון  %� שללי אמסיקמקף בהי

כושר ס יחת אודולוי יג �לציבור" חשבון ו "דיןעניין לאוחד מהזר החות אוהורדכון עעניינה ש

ך כלי כלכעון פירכושר ס בדוח יחוטוריון קדירדוח הבלוי גינה המבת אדכן לעעה יהמצעון� פיר

ת ופקתלעו קבשנבר המעת אוורה יישוםת אלל והכעון הפירכושר ס יחין עניללוי גיתן שיינ

 �סהריהפ

טווח רוך אסכון וחיחיים טוח ביתחום  2.4.2

דין ת אוהור 2.4.2.1

 �עה)שת א(הור החדש)קורונה הגיף (נלי כלכוע סית תכניק חוסם פור ����לי ובי ��ביום  	2.4.2.1.1

ת קרנומכספים ת משיכעניין לסה הכנס מתדקופתר� הי ביןנה� קתותו מסגרב�����–תש"ף ה

ר אברובפ �ליום ועד  ����ט סגואוב ��מיום חל (ה שנהחצי שך משלכך ת לונזיא לתמוהשתל

 ����מרץ ב�מיום חל התם סכנהעה גנפומור אכתקרנובספים כברו שצמי ל�אפשרתי) ����

ח ש" �����על לו יעא שלמים כוסבלו אכספים ת לפדו �קבחוועים קבהטריונים קריהפי על 

 �קרןבתרו שנואי מעצאו הבד עוספי הכק של תבוווע גלפלי מבוסמבמבלי לחוב בחודש 

ת רכומעק שיווץ� עו(ייסיים פיננתים שירועל קוח פיהק חוכיר תזסם פור ����לי ביו �ביום  	2.4.2.1.2

או אי קבנתאגיד לאפשר לצע מותו מסגרב� ����–תש"ף ה )���'סמקון תי( פנסיוניים)קה ליס

אחר� לי טגידיעי אמצאו פון הטלת עואמצב זהוץ יעיקניהעלוני� סיפנוץ יעביק סעושמו מטעמי 

 )למגתפווק(סיים פיננתים שירועל קוח פיהתקנותתטטיומה ספור ����בר מנובב ��ביום  	2.4.2.1.3

ף סועד ריך אלהעה יהמצ ������ף"תשה )�עהשתאהור) (תאוקסעוע יצבבשל ת ישירות אוהוצ(

ע יצובבשל ת ישירות אוהוצ) (מלגתפווק(סיים פיננתים שירועל קוח פיהתקנותאת  ����ת שנ

ת אהור ����ת שנף סועד רכה אהותן מסגרשב ������ח"התשע )�עהשתאוהורקון תי) (תאוקסע

ת ופקסי בנכת אוקסעוע ביצבשל ת ישירות אוהוצכתאוהוצשל נוספים גים סודירה גמהעה הש

י סנכשל רך ועמשההשווי סך מ %����של קרה תתמוסוימתישירות אוהוצלתקובעוגמל 

 ")�עההשת אהור("סדי מוהיעקמשה

ם אתבה כי הבהרהתב מכסכון וחיטוח ביהון� הק שות רשומה ספר ����אר בינו �ביום 

ם חודשיה שלושתום  עדפה קתובמוד תעעה השת אהורת� סהכנ �סודיקלחו ��סעיף ת אולהור

����ת הסהכנת סותכנמיום ה

ה מונשמשך לפה קתובמוד תעעה השת אהורי ככספים התועדדי יעל ט חלהו ����לי ובי �ביום 

ת� מוברשומה ספוררם טטה חלהה �נוספיםחודשים 

זר חו 2.4.2.2

טנים קת מחשבונוכספים ת משיכזר חוקון תיעניינו שזר חוממונה הסם פר ����ביוני  ��ביום 

ת בונוחשלי עבתים מילעלח תשל� מגתופקשל ת הלמנברה ח בהםרים קמהתארחיב מהגמל ת פוקוב

לפדיון אה מחה �לפדיוןתנים ניאשר ח "ש �����של סכום עד בהם בירה הצי מסכות תרישטנים� ק

 �הגמלת ופקבתו זכומים להרשוכספים ה

ים זרחות טטיו 2.4.2.3

ני סיופנהסכון החיכשירי מבול יהנמי דעניינה שזר חות טטיוממונה הסם פר ����לי ביו ��ביום  	2.4.2.3.1

שר עלשניים  חודשיםמשישה ריך אלהעה המצי �קורונההוע איררקע על עה שת אהור �קון תי –

��
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כדי ב�סכוןלחימים לותשהתקסהפמועד מ�לחלוףריך שצלי ממיניהןמהזמשך את חודשים 

ת וקבבע �ההנחהתופקתתום ני פלול הניהמי דשיעור את ת לוהעלאי רשהיה יסדי מושגוף 

 �בידהמעבשל עה אירא שלת מיהעבור עהגמל ת ופקלברים ועמהסכון לחימים לותשת קסהפ

 �בודהעכושר בדן אות עותבייישוב עניינה שזר חות טטיוממונה הסם פר ����אר ברובפ ��ביום  	2.4.2.3.2

ת ברובחבודה עכושר בדן אות עויתביישוב הליך את דיר סלהתן רטמשתאוהורוע קבלעה המצי

דרוש לתן שנימכים סמהעל לה הגב �תרהיבין  �ועקבלצע מוטה טיוהתמסגרב�טוחהבי

ת אוהור �עהתביבול יפטלמנים זהתלוחוקיצור  �טחמבולישי אתשירוג נצימינוי  �טחמבומ

על טח מבולתצוניוחיערעור ת אורכעתישתיעקב�ברההחאופריידעל תדעתחוותן מעניין ל

 �איפוהרוץ יעהית שירוקי ספת מרשיין ענילתאווהורברה החת טחלה

ת אובריטוח ביתחום  2.4.3

 דיןת אהור 2.4.3.1

סיעודי טוח (ביביטוח) (סיים פיננתים ושירעל קוח פיהת אוהורת קנותמו ספור ����לי ביו ��ביום 

ן עניילתאוהורעו קבנתן מסגרב ")�תקנות"ה( ����–"פ תשקון)� התיולים) (ת חופקברי לחתי קבוצ

ימסכות מבחינ הןולים החת פוקוברי לחסיעודי טוח בית סליפוברחבים מוטוח יבבדי רק שיוו

אים תנלאם תבהאפשר תימור אכת וסליוהפשל קן שיווביטוח� הת ופקתת מבחינ והןטוח הבי

זר חות טטיות מדעוולויה תת� קנותהתקבובע �����אר ברובפ �מיום חל הת� קנותבטים מפורה

דשים החבדים הרעניין ל סיעודי�טוח בי��ק חל �שער  �אוחדמהזר החות אאים תלהתה טרמש

ת� קנותבעוקבשנ

זר חו 2.4.3.2

 �ק לח �שער  �אוחד מהזר החות ואהורקון תיעניינו שזר חומונה מהסם פר ����ביוני  �ביום 

 �תאישיות אונותענף את דיר סלהתן רטמשתאוהורקובע ה�תאישיות אונותטוח בי –��ו���קים פר

ת ודייעיסה ליפובכר מייתאונה גין בסוי כיק שיוו �םגיחריט למעכי  �תרהיבין  �קבענזר החות מסגרב

ם בריש�תהמיצתנכו �תמוו(סויים הכיכלל של סי סיבבד רוול תכלר אש �בדבלת אישיות אונותל

�תייםנשעל לה תעא שלטוח בית ופקת "�האונת"לאחידה דרה גה )�להמחמי ויאשפוז מי י�תוכוויו 

ת שיחתום אחר לסף נופי פציסאישור לדרישה ובהן  �סהליפולרוף הציפן אות אודובר מעת אוהור

טוח יבתכירמאגב א ושל �בדבלישיון רבעל או טוח יבתברחידי על ת וישירסה ליפוהקשיוו �כירהמה

ב ישוירך לצווכי  �חייםטוח בית סיולפתכירמלכהרחבה קה שיווט למע �תאחרלה עופאו אחר 

ת הדעת חווא תה �תנכות קובעהמיאולטוח לביסד מוהמטעם ת דעת חוו �סהליפובתנכות יעתב

 �איהממצאת תור סתברה החמטעם מומחה א ופרתקבדיאם א אלת קובעה

י ללכטוח ביתחום  2.4.4

ת לשנקציב תה יעדית גלהשקה קיחקוני תי(תליהכלכת לויעתיההק חוסם פור ����מרץ ב ��ביום 

����ת ברוח לביןמי אולטוח לביסד מוה ביןת חשבנותההגנון מנ שונהתו רגסמב�����חע"תשה )� 

ד סמולבר ועשיסכום העניין לאוצר� השר ידי �לעקנו תשיות קנות חלףרכים� דתאונותבי גלוח טהבי

ת ברוחפיה לדר סהתטטיוגובשה ו תמסגרבברים וד דיןלו אמים ביהל תנמבר� העגין במי אולטוח לבי

לל כוסך ב����� ���� השנים ביןגשו שהוטוח ביתעותבילסביחבר עתובוחגיןבמהקדממוישלטוח הבי

 �להשווה ך סבמה דקמ תשלםברה חשכל כך טוח הבית ברוח ביןק חלתתאשר "ח� שרד אלימי �של 

י ועמנכב רטוח בית קודפפי (לובה חכב רטוח בית סוליופגין בתה שגבוח טהבית מיופרסך מ������%

����������
	 בין השנים קו ופהש ) ����–"ל תש חדש[�סח ]נו

��
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ההון ק בשות לועיופסים פיננהתים השירותחום  2.4.5

"י קחים עוהמפופים גת ללוקך הערת ניירות רשומה ספרקים� וותה על השפענה והשקורות הגפמלנוכח 

 �קרן שלת עוקהשת מדיניומאו  הדיןת אומהורגה רילחגע בנות לוקהותננית קרנוהלי מנהלת� הרשו

ג דירובנן איש"ח גאלפה לחשיקצוב� מן לזת קדונופילשווי אי� אשרמנוף ת בלגמלקים� בבנזור פית גבלמל

 לדוחגע בנות לוקהתנו ניקים תילי מנהל �ועוד"ח גארוך שעעל  לדיווחים� וחדיומועדי ת לדחייעה� קהש

ת הנחיוום רכיצרור לבי �קמרחוחשבון ת תיחלפרך� עת ניירות לרשווני הרבע לדוחת� ללקוחועוני רבה

ת מורואהתלוקמההק חל �הדוחסום פרמועד לנכון ת� מחותהוע ולביצץ� עויית שיחיעוד תל לקוח�של 

 �תלוחאינן כבר 

´�¬±³� ¦�²� ¦³ §£�¡��¨� §££®«¥� ´�¡���¨ §£ª�´ª ´£°¨´ 2.5 

�צהקבובהלים מנוסים נכ 

� ����ט סגואוב��ליום  �����יוני ב ��ליום 

13.5 

37.964.6 

42.2 

75.9 

34.9 

269.0

³"¡
 £�²�£¦£¨ 

ת ווחקלי קית
ראחו 
ת ווחקלי קית

ראחו 

תונמאנת ונרק ת ונמאנת ונרק

ל מגת ופוק
ל מגת ופוק

יה סנפת ונרק
יה סנפת ונרק

ו רטסונ
ו רטסונ

וח טיביוזח
עהקשהיוזוח וח טיביוזח
אהושתי יולת עה קשהיוזוח

אה ושתי יולת

13.5 

39.367.5 

43.5 

80.4 

35.2 

279.4

³"¡
 £�²�£¦£¨ 

 )���� �����ם יול�חש"די ראילימ��כ("ח שידראליימ��כשל ך סבתוטירפעה קשהתורנקוהבנומח"אגלל כור" חא"�ראחותוחוקלקי ית

ה רבהחשל ם דיחאומהםייספכהתודוחבםכללינםינא�תוקוחלהיקתיותומנאנהתנורק�יהסהפנת ורנק�למגהתופוקבםוהלימנהםסיכהנך ס

�עהקהשזי חוגין בולים קבתוולים מגמי ד�טוברושהורווחו ת מיופרתוני נ 

7.4 

5.8 

1.3 
פרמיות

גמולים דמי

ת קבולים

14.5
 £�²�£¦£¨ 

³"¡

טוח בי חוזיגין בת תחייבויולהת ישירוזקפים נא אלת� מיוהפרסעיף בללים נכא לעה קהש חוזיגין בולים קבת

עה קזי השחות תודולעת ישירופו קשנזעה קהש בגין חוזיולים קבתמו התכסההדוח ת ופקתבעה� קזי השוחו

 �קדתאשלה קבימהפה קותב"ח שרדי אלימי ����כתמעול�"חשרדי אלימי ����בכ

�� 
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�ח"שליוני מי( )
 זריםגמפיללל כו (
 סדהפ(רווח  2.5.1
 
�ª³¦ 

�¨££´«�³ 
�� §�£� 
²�¨°�� 

���� 

�³�¦³ ¦³ �®�±´¦ 
�¨££´«�³ §£³��¡ 

£ª�£� �� §�£� 

���� ���� 
�� £�ª£³ 

% 

�³£³ ¦³ �®�±´¦ 
§£³��¡ 

�� §�£� �¨££´«�³ 
£ª�£� 

���� ���� ´�²¬� 

¡��¢ ¤�²� ©�¥«¡� §££¡ ¡�¢£� ² �¨ 

��� (��) ��� (��) ��� �� א ם ייחח טובי

�� �� �� (��) �� �� ב ה סיפנ

�� �� �� (��) �� �� ב גמל 

��� 

��� 

��� 

��� 

�� 

�� 

)�* 

��� 

�� 

�� 

��� 

�� 

��� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

)��* 

� 

(��) 

(��) 

� 

(��) 

��� 

��� 

�� 

�� 

��� 

�� 

��� 

(��) 

�� 

�� 

(��) 

�� 

¡��¢ ¤�²� ©�¥«

ג 

ד 

ה 

ג 

¡� §££¡ ¡�¢£� ² �¨ ¦¥� ¤« 

£¦¦¥ ¡�¢£� ² �¨ 

ה בחוב כר

ש רכוב כר

ם חריאוש רכוענפי 

ם חריאת יוחבוענפי 

ת ואתנכשמח טובי

��� ��� ��� *)�� ��� �� £¦¦¥ ¡�¢£� ² �¨ ¦¥� ¤« 

(���) �� ��� � ��� (��) ו ´��£²� ¡�¢£� ² �¨ 

�� � �� (��) �� � ז ¦"�¡� ¡�¢£� ´�²�¡ 

�� � � �� �� �� ח §£«ªª£® 

��� �� ��� � ��� (���) ´�¦£¬® £² �¨¦ «¡�£¨ �¦ 

����� ��� ��� � ����� )��* «¨ £ª®¦ ¦¥� ¤« 

��� ��� ��� � ��� (��)  )סמתבטה(סמתאוצהו

��� ��� ��� )��* ��� � «¨ ²¡�¦ ¦¥� ¤« 

��% ��% ��% ��% �% §££´ª³ §£¡ª�¨� £¨°¬ ©��¦ ���³´ 


 �טוחביזר של חו למפרע יישוםבר בדיל לע �����סעיף אה ר	

ונה� קורהנגיף ת מהתפרצואה כתוצההון ק בשות עוקהשסדי הפמעו הושפהדוח ת ופקתבת אוהתוצ

ת עוקהשחי מרוועו ושפה השניעון רבבתואהתוצ �דקתאשלה קבימהפה קותבתעוקהש רווחית מעול

 �קדתאשיל קבמרבעון הבתעוקרווחי השת מעור לתם יוגבוהי

םישוימ�סיכוןהתסרחתריביהקום בעינויים שמעו הושפ השניעון רבוב הדוחת ופקתבתאוהתוצ �
 סף בנו

ת אוהוריישום מ �סיכוןת הסרת חריביקום הלעת תווספמהת לונזיאי ת מייפר שיעורדכון עעניין לזר חו

םקרימחמו� (LAT)
 תודה העת תואונתקבדית בעגן הו בשוויאינם שסים נכת אהקצפן ואעניין לזר חו


� �לעיל ������ו �����יפים בסעט אה פירורמו� שיושזרים החור עם קשב ארים טוקא

������
 סעיף שבלה טבאה רסד) הפה(הרווח על ת מיוחדות עוהשפעם קשר בטפרותר יל

י אמול�עילאר תושפיכתעוקהשסדי הפמקר עיבעושפהו הדוחת ופקתבתאוהתוצ �חיים טוח בי �א

ת לויותתתחייבויוהכנגד מדים עוהסים הנכשל ת ליולישתאותשובשל ם תנימשול ניהמי דתגביי

�
 אה תשו

ל שסך בו"ח שליוני מי ����כך של סברבעון השני ובהדוח ת ופקתבמו תכסהול ניהמי מדת סוההכנ

���כ שלסך ת מעולתאוזאמה� תבה�"חשליוני מי ����כ שלסך ו"ח שיוני ילמ  �
 חש"י ליונמי ����כ

יאמנובע ול הניהמי בדטון קיהקר עי �
 מהאתבה �קדתאשיל קבמהעון רבובלה קבימהפה קותב

ן עורבובלה קבימהפה קותבנגבו שתנים משול ניהמי דתמעולפה� קותבתנים משול ניהמי דתגביי

אמה�תבה"ח� שיוני ילמ ���וכ"ח שליוני מי ���
  כך של סבקדתאשיל קבמה

��
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ול יהנמי דה תגבלא טוח בית ברח �תיקתחיהדר סבהוע קבהול יההנמי דת גבייגנון מנלאם תבה

��השנים ן ביכרו משנאה תשות לויותת סוליפוגין בתנים מש�גין בעה קהשרווחי ת גלהשעד  ������

ליום נכון  �ברושנצעה קההשסדי הפאת סו שיכ �אהתשות לויותת בויוהתחיינגד כמדים עוהסים הנכ

ת חיוביאה תשות גלהשעד ת ליליהשאה תשוהבשל יגבו א שלול יההנמי דמדן או �����יוני ב ��

ך מוסבועד  הדוחריך אתאחר ל כי�צוין יסמפני ל"ח שני ליומי ����כשל סך בתכם סה � �תברטמצ

סדי הפת אטין לולחקיזזו אשר ההון י קבשות פוסנות ליועלו ח �פייםסהכת הדוחוסום פרריך אתל

 �אולומבס ופאמור אכגבו יא לשול הניהמי דמדן אוובוטחים� מת החוברו לשנצבת עוקההש

ב ישוחבמש משהת ריביהשיעור כון מעדעו פהושי השנעון רבוב הדוחת ופקתבת אוהתוצסף� בנו

ת אמשו מי כיפוי שצטחים מבוה ושיעור פרישהיל גלגבי קר מחדכון עמוה מלגלמה לימשהתודה הע

ב בחישומש משהת ריביה שיעורדכון מעגם עו הושפ הדוחת ופקתבת אוהתוצ �קצבהלתם אוזכ

ה הינמור אכדכונים העשל ת ללהכוה פעשההאשון� הרעון רבבדכן עואשר בתשלום ת אוגמלת תודע

ה מהרעעו הושפ השניעון רבהת אווצתסף� בנו חיים�טוח יב בענףת וביטוחיהת תחייבויובהן טוקי

סעיף בשלה טבאה רסף נוט לפירות� ויעתבהת מובכליה ע בשלבודה עכושר בדן אוסוי בכית מיתוחי

(ב)� �וא) ( �����

לעילאר תושפי כת עוקהשסדי הפמקר עיבעו הושפהדוח ת ופקתבת אוהתוצ �וגמל סיה פנ  �ב

 �ולהניהמי דשיעור בקה משחיו

ראתושפי כת עוקהשסדי הפמקר עיבעו הושפ הדוחת ופקתבת אווצתה �ת וחבויוחובה רכב פי ענ  �ג

ם משינויי �סיכוןהת סרחת ריביהום קעשל ים משינויעו הושפ הדוחת ופקתבת אוהתוצסף� בנו �יללע

עניין לזר חות אוורהם מיישוו �סחיריםא הלסים הנכשל ספרים ברך העוגן ההושווי ה ביןבפער 

 שלת לולהכעה פההשסיכון� הת סרחת ריביהקום לעת תווספמהת לונזיאי ת מייפר שיעורדכון ע

ת אווצתהת� ביטוחיוהת תחייבויובהטון קילאה הביזר החות אורהו ויישוםמור אכהשינויים 

ת ויותחייבבהול מגידויל לעאר תושפי כתר ם יויגבוהת עוקרווחי השמקר עיבעו פהושרבעון השני ב

עון רבהול קבימחציון ההת אותוצמור� אכזר החומיישום וצוינו ש מהשינוייםאה כתוצת ביטוחיוה

ק נז בשליצויים פ של היווןת ריבילס ביחליון העט המשפת בית טחלמהעו הושפקד� תאשיל קבמה

אה ר וכןיל לע �����סעיף אה רסף נווט פירלת� ביטוחיות התחייבויוההאת ה ניקטשהקין בנזילגוף 

 ������סעיף שבלה טב

יללעאר תושי כפת עוקהשסדי הפמקר עיבעו שפהו הדוחת ופקתבת אווצתה � �רכוש כב רענף   �ד

אה וצתכת ביטוחיוהת תחייבויובהון טקילו כלד קתאשיל קבמהעון רבוהיל קבמהציון החת אותוצ

 �תק ישנונזת בשנות עותביבת חיובית תחומהתפ

יללעאר ותשפי כת עוקהשסדי הפמקר עיבו פעהושהדוח ת ופקתבת אוהתוצ �אחרים ורכוש פי ענ  �ה

אר ברופ � �����אר ינובחודשים רף חוקי מנזו

�סףובנ �יללעאר תושפי כת עוקהשדי סהפמקר עיבעו פהושהדוח ת ופקתבת אוהתוצ –ת אובריזר גמ  �ו

עניין לזר חום מיישוו �סיכוןהת סרחת ריביהקום עשל ם ימשינויעו הושפ הדוחת ופקתבת אוהתוצ

זר חות אוהורמיישום וסיכון הת סרחת ריביהקום לעת תווספמהת לונזיאי ת מייפר שיעורדכון ע

ה פעשהה (LAT)�תודה העת תואונת קבדית בעגן וה בשוויאינם שסים נכת אהקצפן ואעניין ל

 �תוחיוטהבית ויותחייבבהול דגילאה הביזרים חוהת אוהורויישום מור אכויים השינשל ת ללהכו

ן טוקימ �יללעאר תושפי כתר יוגבוהים ת עוקהשמרווחי קר עיבו פעהוש השניעון רבהת אותוצ

ם זריהחומיישום וסיכון הת סרחת ריביהקום ע של מהשינוייםאה כתוצת ביטוחיוהת תחייבויובה

סעיף שבלה טב וכןיל לע ������ו �����פים עיסאה רסף ט נולפירו � ������מוראכ

לירה"ח עבשקה והשחית עוקהשסדי הפמעו הושפהדוח ת ופקתבת אותוצה –"ל חות ברוחזר גמ  �ז
קד� תאשיל קבמעון רבת מעוי למתוהחיברווח ול מגידעו הושפהשני עון רבת האותוצת� קיטור
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ת קרנובקשוהתייעשת לויפעבתי עוממשמרווח עו שפהו הדוחת ופקתבתאוהתוצ	
�סים פיננזר גמ		�ח
ן גיבפה קותבכרה שהורך עתרידליתה פחה רישום ידיעל ה קחלבהקוזזזו עה השפ	
�תמנואהנ

2.5.2
 


������סעיף שבלה טבאה רסף נוטפירולקים� תיהול הת נילועיפ	

�ח"שליוני מי(הדוח ת ופקתבלל הכו	
)סדהפה
(וח הרועל ת מיוחדות עוהשפ( 

ח בדום סרשפוכפי ה קופתלל להכוח וורה

�ª³¦ 
�¨££´«�³ 
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£ª�£� �� §�£� 
���� ���� ´�²¬� 

��� ��� ��� (���) ��� � 

¡��¢ ¤�²� ©�¥«¡� §££¡ ¡�¢£� ² �¨ 

א ת ריבית פעושה

ב ה גמלש וממית חוהנון כדע
ת חולוון כדן עייבענר חוזם שויי

ג ה תמותה

ד ם טוליבית חוהנון כדע

(���) (��) (���) (��) (��) (��) 

� � ��� ��� � ��� 

(��) (��) � �� (��) � 

(��) � � � � � 

´��£²� ¡�¢£� ² �¨ 

ה 	ת ריבית פעושה
ת ואברית יוייבוחתהבת חוהנון כדע
ו ט רפ
ת חולוון כדן עייבענר חוזם שויי
ג 	ה תמותה

(���) � �� (���) (��) (���) 

��� � � � � � 

�� � � � � � 

£¦¦¥ ¡�¢£� ² �¨ 

ז ת הריבית פעשה
ון עליהטמשפהתבית טחלהתפעשה
ח ן ווהיהרשיעושר לאב

���)( �� (�) ��� (��) �� 

��� ��� � (���) ��� � 

� � (�) (��) � (��) 

§£«ªª£® ² �¨ 

ט ם יקתיהול נית פעילווי שות תחהפ

(���) ��� ��� �� �� �� ס מני לפ �תפעושהכ ה"ס

(���) �� �� � �� �� ס מהת פעשה

(���) ��� �� � �� �� ס מר חא� לתפעושהכ ה"ס

����� ��� ��� ( )��� ��� (��) 
´�¬®³�� ¦�²¢ª� ¦¦�¥ ¡��² ¥"�« 

´��¡�£¨� 


 �טוחביזר חושל למפרע יישום בדבר יל לע �����סעיף אה ר	

ה אכתוצס מפני ל"ח שוני לימי ���כ שלסך בתוחיוטהבית תחייבויוהבול גידרשם נ הדוחת ופקתב		�א

מש משהתריביהיעור שדכון ועתשלום בתאוגמלת תודעבחישוב מש משהתריביהשיעור דכון מע

 �הגמללהמלימשההתודהעבחישוב 

���
	
 �כ שלסך בת ביטוחיוהת תחייבויובהול גידשם נר השניעון רבב

מה לימשהתודה העבחישוב מש משהתריביה שיעורדכון מעאה וצתכסמפני ל"ח שליוני מי

 �הלגמל


��� כל שסך בת ביטוחיוהת תחייבויובהול ם גידנרש	
�קדתאשיל קבמרבעון הובלה קבימהפה קותב	
מש שמהתריביהיעור שדכון עקב עאמה� תבה	
�סמפני לחש"ליוני ימ ���וכס מפני ל"ח שליוני מי

ת יבויותחיבהול גידרשם נ�����ת בשנ	
�בודהער כושבדן אוסוי בכיבתשלום ת עותבית תודעבחישוב 

ב חישובמש משהתריביהשיעור דכון עקב עקר עיב	
�סמפני ל"ח שיוני ילמ ����כשל סך בתביטוחיוה

�(�)אור באה רסף נוטולפר �בתשלוםת אוגמלת תודע

�פייםסהכת בדוחו		

 ���� כ שלך סבת יטוחיוהבת תחייבויובהטון קירשם נהשני ן עורבוב הדוחת ופקתב		�ב

 �ילגי לותמודל  בשילובקצבה מוש מיו

ח ש"י ליונמי

שה פרייל געניין לגע הנוקר מחדכון מעאה כתוצ �סמפני ל

�(�)אור באה רסף נוטלפרו

�פייםסהכת בדוחו		
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ענייןלאוחד מהזר החות אוהורקון ית"עניינו שטוח ביזר חויישום מו פעשהו ����ת שנת אותוצ  �ג

ה תמות שיפורימודל דכון וע חייםטוח בביפי דמוגרהת הנחוהרך מעדכון ע �ת תחייבויוהת דידמ

ול גידת בשנרשם נ � ����זרהחוום יישת קבובע ")�זרהחו ("ה" סיפנהת קרנוולטוח בית ברולח

י פנל"ח שני ליומי ��� כ שלסך ב טווחרוך אסכון וחי חייםטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויובה

סמני לפ"ח שליוני מי ��� � כך של סבת אובריזר גמבת וחיוטהבית תחייבובהטון קיו �מס

יפושצטחים מבולגבי ולים טהבייעור שת הנחעם ר קשבר קמחדכון מעעו הושפ ����ת שנת אותוצ  �ד

 שלסך בת ביטוחיוהת תחייבויובהול גידרשם נמור אהדכון הע בשל �קצבהלתם ואזכאת משו מיכי 

ס� מפני ל"ח שוני לימי ���כ

השינוייםת פעהש �סיכוןהת סרחת ריביהקום עשל משינויים עו הושפ הדוחת ופקתבת אוהתוצ  �ה

ת תווספמהת לונזיאי ת מייפר שיעורדכון ען עניילזר חומיישום אה כתוצקוזזה ת ריביהקום בע

ן גהו בשוויאינם שסים נכת אהקצפן און עניילזר חות אוהורמיישום וסיכון הת סרחת ריביהקום לע

ת תחייבויובהול גידהינה מור אהל שת ללהכועה השפה (LAT)�תודה העת תואונת קבדית בע

ת בויובהתחייטון קירשם נ השניעון רבבס� מפני ל"ח שליוני מי ���� כ שלסך בת ביטוחיוה

ת סרחת ריביהקום ע שלמהשינויים אה כתוצס� מני לפ"ח שליוני מי ��� כ שלסך בת ביטוחיוה

עון רבוב הדוחת ופקתבמה תכסהל� "הנזרים החויישום ת פעהשמור� אכזרים החומיישום וסיכון ה

 �סמי פנל"ח שליוני מי ����כ שלסך בט פרסיעוד  בענףת ביטוחיוהת תחייבויוהה שלטון קיבהשני 

 �יללע ������ו �����יפים סעאה רסף ט נולפרו

של סך בסיעוד בענף ת ביטוחיוהת בויובהתחייול גידרשם נ ����ת בשנוקד תאשלה קבימהפה קותב

של דה מיריאה כתוצמהאתבהסמפני ל"ח שליוני ימ ���� � � כשל סך בוס מפני ל"ח שליוני ימ ���כ

 �סיכוןהת סרחת ריביהקום ע

טפרת אוברי בענףת עותביהת לועם עקשר בקרים מחספר מטוח יבראל המה ליהש ����ת בשנ  �ו

ת תחייבויובהטון קירשם נמורים אהדכונים הע בשל וניתוחים�טורי ולמבאת� פותרוסויי בכי

סמפני ל"ח שליוני מי ���� � כך של סבת ביטוחיוה

ןבי בפערמשינויים  �כוןסיהת סרחת ריביהקום ע שלמשינויים עו הושפח הדות ופקתבת אוהתוצ  �ז

ת מיירפ שיעורדכון עעניין לזר חוישום יומסחירים א הלסים הנכשל ספרים ברך העוגן וההשווי ה

טון קיהינה מור� אה שלת ללהכועה פההשסיכון� הת סרחת ריביהקום לעת תווספמהת לונזיאי 

ס מי פנל"ח שליוני מי כ שלסך (ס מני לפ"ח שני ליומי ��� ��� כ שלסך בת ביטוחיוהת תחייבויובה

ול גידרשם נ השניעון רבבאחרים)ת וחבויפי ענבס מני לפ"ח שליוני מי ��� � כ שלסך ו חובהכב רבענף 

ם ישומיוצוינו ש מהשינוייםאה כתוצס� מפני "ח לשליוני מי �� כ שלסך בת ביטוחיות התחייבויובה

ס מני לפ"ח שוני לימי כך של סו חובהכב ר בענףס מפני ל"ח שיוני ילמ �� �� כך של ס(מור אכזר החו

טון קיברבעון השני וב הדוחת ופקתבמה תכסהל� נ"ר היישום החוזת פעהש �אחרים)ת חבויופי ענב

ליוני ימ ��� כ שלסך (ס מפני ל"ח שוני יילמ ���כ שלסך בלי כלטוח בבית ביטוחיוהת יותחייבוההשל 

ט פרולאחרים)� ת חבויופי ענבס מי נלפ"ח שוני לימי ��� כ שלסך ו חובהכב ר בענףס מפני ל"ח ש

 �יללע �����סעיף אה רסף נו

ך סבי ללכטוח בבית ביטוחיוהת יבויותחיבהול גידרשם נ ����ת שנבוקד תאשלה קבימהפה קותב

 כ שלסך ו חובהב רכבענף ס מני לפ"ח שליוני מי כ שלסך (ס מפני ל"ח שליוני מי ��� ��� ��� כשל 

 ���כשל סך (ס מפני ל"ח שליוני מי ���� כ שלסך בואחרים) ת חבויופי ענבס מפני ל"ח שליוני מי

רים)אחת חבויופי ענבס מפני ל"ח שליוני ימ ���� �כ של סך ו חובהב רכבענף ס מפני ל"ח שליוני מי

 �סיכוןת הסרחת ריביהקום עשל ינויים משאה כתוצ �מהאתבה

לבשיצויים הפ שלההיוון ת ריבילס חביליון העט המשפת בית טחלהמעו הושפ ����ת שנת אותוצ  �ח

 �כשל סך בת ביטוחיוהת תחייבויובהטון קירשם נט המשפת בית טלהחת קבובע �קיןבנזילגוף ק נז

כ  שלך סו חובהב רכף ענבמס ני לפ"ח שליוני מי כ שלך ס(ס מפני ל"ח שליוני מי ��� ���� ����

 �אחרים)ת בויונפי חבעמס פני ל"ח שליוני מי

��
	



     
   

    

 

 

 

       

        

   

              

  

 

             

     

       

  

             

                  

       

               

    

    

       

    

       

 

  

 
    

  

 

 

      
     

  

§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

ברה החתה פחיהקים תיהול ניהת וילפעבים גבוההתהפדיונופי קוהיקורונה הרמשבת קבובע �ט

 �זות לויפעגין בדיים תיהול עמי נידטין ושווי מוניהסכום ת רתית א הדוחת ופקתב

§£² �¨ £®¦ ´�®«�ª ´�£²±£¬ ´�¬®³�� §£®«�ª §££²±£¬ §£¢²® 2.6 

י רדאיילמ(חטווך ארוסכון וחחיים טוח יבזר גמבצה קבובתים מיועים טחמבובור עהלים מנוסים נכ

�"חש( 

75.9 75.9 
69.0� ¦¨� ´�®�± 67.2 64.662.8 

ם הליומנהםיסכבנון טקיה
ת אוושתמרקבעיבענותחיכנוה קופתב
ן הוהקשו

44.9 43.6 42.2 

���������� 

��������� 

��������� 

גמלת קופו הסיפנת נורק ח טוביוזי ח
יי תלוה שקעהוזי חו

ה אשות

הרבחהשל ם דיאוחמהםייספכהתודוחבםלליכנםינאת ורנקבומל גהתופוקבםוהלימנהםסיכהנך ס  �סיהנהפ

תיבציקתסיה נלפה קופוהחלממי דל למגתפקו �םייצולפית יושאיותוכזירמתופוק�תמולתשהתנורק�מלת גופוק  

�ח"שרדי אלימי
(ולים מגמי דתוני נ( 

4.2 4.4 

Q2 2020 

2.1 2.1 

0.8 0.7 �������� 

1.7 1.4 

Q2 2019 �������� 

ה סיפנםמוליגמידגמל ם מוליגמידה סיפנםמוליגמידגמל ם מוליגמיד

ה רבחהשל ם דיחאומהתווחדבםכללינםינאהסינהפת נורקומל גהתופוקשל ם ולימגהמי ד

ך סבתיומפעד חתקדוהפת מלעו �ח"שני יומיל ���ך סבתיומפעד חתקדוהפים ללכו �חהדות קופתם לגיצמוהםיונתהנ �¨¦ –

���ד קתשאה בילקמהה קופתבח "שני יומיל 

– �£«ª® דול גימוכן ם שידחםיתמיעתרפוטצהמרקבעיבע ונ�דקתשאהבילקמהקופתתמלעו �הפקותלםימולגמי דבדול גיה

ם מייקית חוקולשלת קדוהפב

חיים טוח בי

ה לקבימהפה קותב	
�%� כתמעול	
�%���בכתכם סהחהדות ופקתבתצעמומהתודה העמתיונוהפדשיעור 

�����ת שנב%��וכקד תאש
	

לה קבימהפה קותב %��כתמעול	
� %���בכם תכסה הנוכחיעון רבבת צעמומהתודה העמת הפדיונושיעור 


�קדתאש	

2.6.1
 

2.6.2
 

2.6.3
 

��
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���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

�אהתשות לויותתסוליפו
	

2.6.4
 

2.6.5
 

2.6.6
 

��ם נישבאו צשהוות יספול� ����נת שמחל האוצשהוות יספול ���� � �
(םוזיבאח(  )םוזיבאח )

ל ויהני מדם ולשתי נפלת ילאיראה ושתל ויהני מדם ולשתי נפלת ילאיראה ושת

ל ויהני מדם ולשתר אחלת ילאיראה ושתל ויהני מדם ולשתר אחלת ילאיראה ושת

11.2 
10.2 

0.5 0.8 

5.4 5.6 5.4 5.9 

11.9 
10.0 

0.6 0.8 

5.7 5.8 5.2 5.9 

���� Q2 2019 Q2 2020 �������� 
(4.8)(5.2) 

�������� ���� Q2 2019 Q2 2020 �������� 

(4.2)(4.4) 

�������� 

פו קנזאשר אוחדים� מהסד הפו רווחת ובדוחם ליכלהנל� והניהמי ודת עוקההש רווחיסכום מדן או

ונה� ממהעקבשתהנחיולאם תבהמחושבים והאה תשות לויותתסוליפובטחים מבוהתלחובאו ת זכול

�"ח)שי ליונמי(מן קכדלת� הנו עוממוצהטוח הבית תודות של עעוניורבת התרואה והיתשוס הסיבעל  

שנה ל
ימה תישהסשה שלושל התקופלשה שישל התקופל

 ��ם יובימה תיסשהם חודשיימה תיסשהם חודשי
ר בצמבדי ונבי ��ם יובי ונבי ��ם יוב

���� ���� ���� ���� ���� 

����� ����� ����� ����� (�����) 

��� ��� ��� ��� ��� 

ל מי ניהודאחר סדים) להפרווחים (

ול מי ניהדסך 

סיה פנת קרנו

יעור שעל מד עוח הדת ופקתבה" סיפנראל "ההחדשה סיה פנהקרן גה השישתלימינהנוה אתשוהשיעור 


%�����של לי לישאה תשו	

 �כשל סך ב הדוחת ופקתבתכם סהצה קבובתלוהמנוהסיה פנהתקרנומושנגבול ניהמי מדת סוההכנסך 

���
קד� תאשלה קבימתקופה הב"ח שליוני מי ����כשל סך ת מעול"ח� שוני לימי	

 �כ שלסך בהשני עון רבבתכם סהצה קבובתלוהמנוהסיה פנהתקרנומבו גשנול ניהמי מדת סוההכנסך 

גמל ת פוקו

 �כשל סך במה תכסוהתלילישתה הייוח הדת ופקתבהגמל ת פוקובת)עוקהש רווחיא לל(טונבירה הצ

��
קד� תאשלה קבימתקופה הב"ח שוני לימי	
��� כך של סתמעול"ח� שליוני מי	

���

�קדתאשלה קבימהפה קותב"ח שליוני מי ����כת של חיוביבירה צתמעול�"חשוני לימי		

 ����כשל סך ב הדוחת ופקתבמו תכסהצה� קבובתלווהמנההגמל ת פוקומנגבו של� ניהומי מדת סוההכנ


�קדתאשלה קבימתקופה הבחוני ש"לימי ����כשל סך ת מעול�"חשליוני מי	

 ���כ שלסך ב השניעון רבבמו תכסהצה� קבובתלוהמנוההגמל ת פוקומנגבו של� ניהומי מדת סוההכנ

 כך של סתמעול�"חשליוני מי

ת אובריטוח בי

���

�קדתאשלה קבימתקופה הב"ח שליוני מי		

ף סבנו	
�תליכלת אובריתי שירוברי לחת תיקבוצהסיעוד הת סליפובת טחמבההינה טוח ביראל ה

ר פסמסיעודי ח טובבית טחבמראל הת� ליכלת אובריתי שירוברי לחת תיקבוצהסיעוד הת סוליפול

 �נוספיםטיבים קולק

�� 
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���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

����� תבשנ
על פובאשר ת� מוקייהסיעוד התסוליפואי תנבשל פיה לעה הודמה סרפטוח ביראל ה	

2.6.7
 

2.6.7.1
 

2.6.7.2
 

ק השואי תנבתרוכואתפוקותלליה עחייב תלהתה ולביכאין שתשואה� ת טחהבלהן שריף בתעת מוגלמ

ט חלהום� תחובתם לועיפתקסהפעל עו יהודתחום בלו פעשמשנה הטחי מבשבדה עוהקב ועמים� קייה

ק ושעל ממונה מהאישור ת קבללתפעל טוח ביל ארהת� חדשוט פריעוד סתסוליפות כירמתקסהפעל 

הנוכחי� ק ב השולמצת מואיתמת החדשות סוליפוק ווההון� לשי

לי כלטוח בי

אור באה רפיו נלעט בפירו �ליכלטוח ביזר גמת אודו נוספיםפיים סכתונים נת אודוטים לפר

פיים� סהכ

�היפמונחי חשבת סוליפוהת מובכינוי להלן הש 

�
ת לדוחוב) (

�ª³¦ ¦³ �®�±´¦ 
�¨££´«�³ §£³��¡ �³£³ 
�� §�£� �¨££´«�³ 
²�¨°�� £ª�£� �� §�£� 

וח יטבות ליעפ �ה פיחשי נחובמות יסלופהתוכמ

לה פכמוה ומהות כמ� הותיסלופהל שן ייפואר ולא
���� ���� ���� 

ך למהביסה לופת הפובתקות יסלופהר פמסל ש
פהולתקסה ילופליתום ע חצובאם  �עשממ �נההש

( )��% ( )��% �% ���¡ �¥² 

לשי יחסק הלבחת לפכומא י� הנהמשרה צהק �% �% �% ³�¥² �¥² 
צי חוה ומהנה שי צלחה יסלופשך כ �פהוהתק
עה פשוח הודהת פובתקות יסלופהת וכמ �דהייח
עם ה בוב חכרסת ילופל שש ודיי חמאר יתן היב
 )בכריי צ(ם יבילקטוק

�% 

�% 

�% 

�% 

)(�% 

)(�% 

§£²¡�� ³�¥² £®ª¬ 

§£²¡� ´�£��¡ £®ª¬ 

 �נהשדעלשפה ולתקות יסלופבנת ייפומאי ללכ

� 

י חטוביקף ימה %���בכ"ל החשכסם שפרז כרמבהתזכייעל טוח ביראל להר סמנ	
����בר מטבספ �ביום 

�����לשנים מדינה בדי עושל חובה ורכב רכוש רכב �����
ב רכורכוש כב רביטוחי קף מהי	
�%�� כתמעול	

ת לשנמדינה בדי עו שלחובה 

 �ברההחשל תלועיהפתאותוצ

 חובהכב ר

����
על ת תימהועה השפת להיופויה צלא ור מאכרז מכהתאולתוצ �

 �יללע ������ו �����יפים סעאה רחובה רכב ת אולתוצגע בנוסף נוט לפירו

לל כךדר(בכב רלי בעעי� מנוכב רטוח בית קודלפאם תבהכבו רתאטח לב חייבכב רעל שבאחר מ

לי אשרהימאגר (הל" פוה"ת עואמצבחטובירכוש לאים רשטוח הבית ברוחידי 
�על שנדחועים) פנואו

ב רכטוח ביתחום בתלועפוהטוח הבית ברוח כלבר� ד לכלטוח בית ברכחעל פואשר כב) רטוח לבי

כברטוח ביקבשוסי היחקה חלפי   �על "�ול"פהסדי הפבתאנושת אח וכל "�ול"פבתפותשוחובה 

טוח הבימי בדטוח ביראל ה שלמני הזקה חלקבע נל" ו"פה"ל מנכת אמתב מכבפה� חלשבשנה חובה 

�����ל ומ(
%����� שליעור בש �	
����ת לשנטו נ%
ת לשנברה החשל פי סוהקה חלאת הווה מש	

�(����
	

ש רכורכב 

אהוצתכתביטוחיוהתתחייבויובהטון קימעו הושפקדתאשת לוקבימהת וופקתבת אוהתוצ


�תק ישנונזת שנוגין בתעותביבתחיובית תחומהתפ	

��
	



     
   

    

 

 

 

        

 

 

 

 

     

          

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

        

     

            

       

    

             

      

  

  

                               

                              

                                           

                               

                              

                                           

                               

                              

                                           

                               

                              

                                           

����
����
ברוטו

����
����

��������
����
שייר

����
����

����

����
����
ברוטו

����
����

��������
����
שייר

����
����

��������
����
ברוטו

����
����

��������
����
שייר

����
����

����

����
����
ברוטו

����
����

��������
����
שייר

����
����

����

§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

�
 רכושכב רטוח בבי �Combined Loss Ratioו �Loss Ratioהשיעור 

CLR LR 

85% 85% 86% 86%81% 81% 63% 63%60% 59% 61% 59% 

���� ���. ���. ���� ���. ���. 

���� ���� ���� ���� 

.���.������� .���.������� 

���� ���� ���� ���� 

שייר ריישו וטרבברוטו

אחריםורכוש פי ענ 2.6.7.3
 

 �תעותביב

ריישו וטרב

ם אחרית חבויופי ענ

 �ילעל ������ו �����יפים סעאה ראחרים ת בויוענפי חת אולתוצגע בנוט לפירו

א תמשכנבטח מובהלמגורים אי אשרטוח ביענף 

א אלת� חדשות כירומגין באינן א תכנמשבטח מובה למגוריםאי אשרח טובבי שהורווחות מיוהפר

ת ופקתלאם תבהת מורווחמיה כפרת כרומון גינבתמיופרהאשר ובר בעעו צשבות כירומגין ב

 �משנהטוח בימי סכה �EMIלמים קייא זה לטוח ביבענף  �סויהכי

"ל בחוטוח בית ברוח

טה ליהשת עלובביוון ת עלפוהטוח בית ברח �Interascoב)%��של בשיעור (טה ליהשת עלבהינה ברה הח

�Turkבאה המל Nippon ת ברוח שלקן סועי)�ל"ו"בחטוח ביתברוח ("קיה טורבתעלפוהטוח ביתרחב

ת� אובריללי וההכוח טהבימי תחוב"ל בחוטוח הבי

ת לילישתתחומהתפת ברוסומ�קדתאשלה קבימפה קותתמעולהדוח ת ופקתבתאוהתוצ

 �משנהטוח בימי סכבהרובה בסה מכוהרף� קי חומנזאה כתוצ

�
 אחריםוש רכופי ענב �Combined Loss Ratioו �Loss Ratioהשיעור 

CLR LR 
86% 

61% 69% 67% 68%64% 62% 

39% 42% 43%
33%25% 

���� ���. ���. ���� ���. ���. 

���� ���� ���� ���� 

.���.������� .���.������� 

���� ���� ���� ���� 

שייר ברוטו

2.6.7.4 

2.6.7.5 

2.6.8 

��
	



     
   

    

 

 

 

      

        

                             

              

            

       

     

 

  

    

         

       

        

             

        

     

          

        

   

       

               

  

       

     

 

  

 

    
    

 

   
   

       
  

2.6.9
סיים פיננהתים שירווהההון ק שותחום  

§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

רדיאלימי( �ח"שצה קבובתים מיועים טחמבובור עהלים מנוהסים נכ( 

43.6 39.2 37.9 

15.4 13.5 13.5 
���������� 
��������� 

יםכולל חותוהלק יבתיק םהליהמנו הנכסים 
הצוהקב ידי לע והונפקש םפיננסיי נכסים 

ם יבתיקמנוהלים ו

 שוקר זגבמת הכנסוהו הסתכמח הדותקופת ב
 ����כ שלךבסםהפיננסישירותיםהוהון ה

רחאותחוקולקי תית נומאנתנורק

��������� 



ח ש"י מיליונ ���כשל סך לעומת  �ח"שמיליוני 
ד קאשתה המקבילה בתקופ

ם יול"ח שדי ראימיל ��כ(ש"ח י דראימיל ��כלשךסבתוטירפהקעשהתורנקה ונבמו"ח גאכולל ר" אח"�רחאות וקוחלקי ית

� 

(��������� 

וב ת נומאנהתורנקבםוהלימנהםסיכהנך ס

ת נומאנתורנקםולליכתומנאת ננורקסי כנ

תוקוחלקיית

� 

ה רבהחשל ם דיוחאמהםייספכהתודוחבםלליכנםינא

ן דוקפוסל ת נורק

�"ח)שוני לימי(סים פיננזר גמול מי ניהד 

9591 

�������� �������� 

©�¨£¨ ´�²�±¨� ´�¦£ ª 2.7 

מנים מזוזרים ת

י מזרית"ח� שליוני מי ���לכ הדוחת ופקתבםתכסהתשוטפת לועיפלמשו ששיו טנםמנימזוהמי זריתסך 

משו יששוטנמנים מזוהמיזרית"ח� שליוני ימ ����בכמו תכסהעה קהשת וילפעלמשו שישטונמנים מזוה

ם מנימזוהתתריעל פין יחלה בשערת ודותנהתפעהשח� "שליוני מי ����בכמו תכסהמון מית לויפעל

ת ותרביטון קיבתאטתבמ"ל הנת לועיהפכל של ה אהתוצ"ח� שליוני מי	
�� כשל חיובי סך במה תכסה

"ח� שיוני ילמ ����כשל סך במנים מזוה

ת לועיהפמון מית לונזי


�אייםמעצהרותיהן קוממתהשוטפתן לועיפאת ת מנוממלה שתהבנות ברוהחוברה הח	
�ללככ	

 �ברההחת ולנזיעל תי מהופן ואביע השפא לקורונה הבר מש כיא נמצת לוהנזיסיכון ת בחינת מסגרב

רשותה� דים למעומון המיהת קורומות סיפיננתה התנואי

§¦��£ª £¥²�� ±�³ £ª�¥£«¦ �®£³¡ 

ח הדות מעולהולם נירכי בדוברה החשל ק שוי סיכונלפה בחשיתיים מהוים שינוילו חלא הדוח ת ופקתב


�תיופקתה	

 �ראלובישעולם בתתידיהעת ליכהכלת לועיהפעל נה קורוהתיפגמ שלת תידיועתהשלכולגבי ת אוודאי ת מקיי

תי עוממשסד הפצר לייפוי צאלטי הרלבנסיכונים היל ופפרת� אז עם שונים�ק שוי תנמשוסיים פיננהקים שווהעל 

 �ברהלח

2.7.1
 

2.7.2
 

��
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§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

£�£��´ ¦³¨¨ £¢�£� 

©�£²�¢±²£�� §££�ª£³ 

בחברה� צוני חיטור קדירכהונה כת שנו	
�סיים סן די ניאומר 	
����מרץ ב ��ביום 

לוי תתיבלטור קירכדלכהן אי רשאינו ברה בחצוני חיטור קדיר	
"�סדימוגוף טוריון קדיר"זר חות אולהוראם תבה

י תבלטור קדירכיה שנהונה כתופקתחל הסן ניאודי מר  �	
����יל אפרב �ביום סדי� מו גוףהינה שת בברה בח

 �ברהבחצוני חיטור קדירכתוכהונת אסיים לץ לאנ כןעל וטוח ביראל בהלוי ת

טור קדירכרא'נגנעים מר של מינויו אושר  בהרה החבשל ת תישנת ליכלפה סיאמה קייתה	
����אי מב ��ביום 

בחברה� צוני חיטור קדירכתו כהונת אחל האר 'נגנעים מר  ����ני ביו �ביום  �ברהבחצוני חי

£¦¥¦¥ ©�¬²£® ²³�¥ «¡£ �³�ª� £�¦£� 

��������טוח ביזר חוממונה הדי יעל סם פור � ����יוני בחודש 
ל שלי כלכעון פירכושר טר משישום לית או"הור	

לי הכלכעון הפירשר כוטר משליישום ת אובהורק סעוה	
")�סיסולבנזר "חו" ( Solvency IIס סמבוטוח בית ברח

אר מינוחל התממיושופיאירוהחוד איהידי �עלצה מאוש	
�� סיסולבנת טיבקדירעל ס סתבבהטוח בית ברחשל 

עון פירכושר טר משקיים ל החובהת אטוח ביראל העל יל החמור אהזר החו �בות ברוהחת מדינוהבכל  ����

לי� כלכ

ר קמבה החשבוןאה רו ידיעל עה שבוצת קורהביעל ממונה האישור ת אטוח ביראל הה קיבל	
����בר מנובבחודש 

על וכך מאוציעל פוכ 
�ISAE 3400 קןתלאם תבהעה בוצ חשבוןאה רות קורבימור� אכממונה התהנחיולאם תבה

ן עופירכושר טר משבר בדת החדשוההון ת דרישו	
����בר מדצמחודש חל הת� הישנוההון ת קנותול טבירקע 

 �ביטוח)(סים פיננתים שירועל קוח פיהקחופי על ברה החת אתמחייבוהתדויחיהההון ת דרישו הןלי כלכ

��� א"מתשה�� –
	

 %��� SCR)במונחי (בר המעת אוהורפני ולוחד אמססיבעל  � ����ביוני  ��ום ליטוח ביראל ה שלההון דף עו


��ליום ממונה לי ססולבנ דיווחקבצי  ודיווחלי ככלעון פירכושר ס חידוח "ח� שיוני ילמ	
���� כ שלסך בהינו 	
����בר מבדצ

�����בר מטבספ	
��ום ילעד  �תהנחיולאם תבה	
�מוסיפור		

ם שינויי	
�תריביבים ישינוגון כאחרים� וק שותני משבם לשינוייוהה גבת גישורת� כחיהנותו תכונמבמודל לכי צוין י

י כריכה מעטוח ביל ארה �טוחביראל הת לועיבפקשורים הינויים ושת אריוטוקאת חוהנדכוני ע	
�תעוקהשברווחי 

����בר מצבד	
��ליום בחישוב מנה מדרש ת ההון הנדרישובמוד תעא הי

�סהת הפריאובהורת תחשבוא הללגם 		

אשר בר� העסיון ניעל קרן עיבת� נוהנשעת הנחוות ותחזיעל סים סמבודרש הנההון וקיים הלי הכלכן ההוחישובי 

 �תתידיוהעת אווצתהת אכרח בהמשקפים אינם 

ת איוד אינהתם משומתשהתידיים עועים אירלנים מדאוותרכוהעת� תחזיועל סה סתבהטבי מיהןמדאוהתיעקב

 �רךעתניירוק לחוא 
��סעיף בתו דרגהכתיד" עפה צומידע "
� כ בהםת אולרויש  החברה�ל שתה טליבשאינם ו

שונה פן אובמשו מתשיאו משו מתילא  �קםחלאו לם וכ	
�לואמדנים אוותרכוהע �תויתחזכי תכן י������"חתשכה

נחזהשפי מכת שונות להיות עשויול ועבפת אוהתוצכך פילו	
�עוןפירכושר דוח בחישוב הונח שפי מכ

��% � 

� 

�ההוןת דרישוסך מ  במוד לעטוח ביראל הת דרשנפיהן לבר� מעת אוהורת ומקיי � ����ביוני  ��ליום נכון 


����בר מבדצ	
� SCR האלומלעד ה שנבכל 	
� %�ב גה דרבהה עליטוח בית ברחשל עון פירכושר לדרש הנההון 	

�תמניוסיכון לההון ת דרישגין בלה קהת מייק	
�סףבנו	
")�סההפרית ופקת("	

��
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§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

י ססולבנזר בחות והנחילאם תבה ����ביוני  ��ליום  )MCR( הוןסף ועון פירר כושס יחתאודותונים נלןלה

�����ביוני  � ביוםסם שפור 

©�¬²£® ²³�¥ «¡£ ��
	

���� £ª�£� ������ רבמצדב �� 

¡"³ £ª�£¦£¨ ח שיונמילי"

 )רקמבו( *�¦´£ ¨��²±(

������ ������ (SCR) 
����� ������ 

ן פירעושר לכוש דרנןהון ייי לענצמעהון 

(SCR) ון עפירשר כוש לנדרהון 

����� ��� (ודף ע (

���% ���% ן ירעופשרכויחס 

()
ן הוי וסמגיצאה כתו )����ר צמב(דהונשראלםסוהפרד למועועד תך החד ממועי צמהעון בהי נושית כוללולא ות צאתוה	
ןההות גבללממעבר "ח שיונימיל ��� בסךפק ונמוןהרה לחבמור האם סכוהוך מת("ח שנייומיל ����כשל ך בס � ובד ר
�����נתשלםייהכספת חובדו )יא(  �� ור אבראה לה אםסיון גיע בגימיד)� לכרמוהני שהמ

�� םיולון ההודף ע �((���� צמבר (דונה שלראם סופרהמועד  ועדתך החמועד (מם ורימאהםיינהוהםיינובשישב בהתח
�� �כעל ד ומעהיה  �����ניובי םיולון עפירר שכוחס וי"ח שיונמילי ������ לכ"ח שני ולימי 346� בכגדל יה ה ����  �נייוב

����% 

��«£²®� ´®�±´� ¤²� £ª��� ��£¨¬ 

���� £ª�£� ������ רבמצדב �� 

¡"³ £ª�£¦£¨ ח שיונמילי"

 )רקמבו( *�¦´£ ¨��²±(

������ ������ 

����� ����� 

����� ����� 

ה יסהפרת תקופבןפירעושר לכוש דרנןהון יילעני צמעהון 

ה יסהפרת קופבתון עפירשר כולשנדרהון 

ה יסרהפפת קובתודף ע

)MCR* ©�� « �� 

���� £ª�£� ������ רבמצדב �� 

¡"³ £ª�£¦£¨ ח שיונמילי"

 )רקמבו( *�¦´£ ¨��²±(

����� ����� (MCR) ון הסף 
����� ����� (MCR) ן הוסף ן יילעני צמעהון 

ת הדוח� ריכעמועד מונה למת האוהורפי על רכו נע �ילעגים להמוצתונים הנ

סיסולבנת אוהורישום לימתווה ת טטיו"עניינו שטוח הבית ברוחלי מנהלתב מכסם פור ����
	  IIאר ברופב ��ביום 

לעולפסכון וחיטוח ביההון� ק שות רשות בכוונכי צוין טה טיוב �("
	 אשונההרטהטיו"ה( "
 ת פיאירוהתתכונמב

אבנית את טמפרטה טיוהניה� דכווע Solvency II ת טיבקדירלראל בישלי הכלכעון הפירכושר טר משת מאתלה

לי כלכעון פירכושר ר טמשעניין ב דיווחיםעניין לת אוהורן וככך רך לצוצע לבידה תעת שהרשות קריועיההדרך 

רובה� קתקופה הבדרשים הנ

תפוסנוקון תית וטוטיממונה הסם פר ����
	 טסגואוב �
 םוביו ����
	 ילאפרב ��
 ום בי �האשונהרטה טיולמשך בה

Solvency II ס סבומטוח בית ברח שללי כלכעון פירר כושטר משיישום לתואהורעניין לאוחד מהזר חול

טיבה קדירבעה קבנשת תכונמלבר המעת אוהורו מאתיות� והנוספות טטיולאם תבה ")�תוהנוספות טטיו"ה(

בר�בעכרו מנאשר  טווחרוכי אטוח בימוצרי גין בת ותודבעול הגידשל  ����ת שנעד סה פריאפשר תתו �
 תאיופאירה

םטיילוונרה �
 פהאירובעשו שנים שינויס סיבעל זר החות אולהורם דכוניעגם סף ובנת ולולכתוהנוספות טטיוה

�
 מי קומהקלשו

ב חישומועד מחל המו ייושת� סהכנ שלכספים הת עדואישור לבכפוף  בו�קריים עיהוהשינויים סי סולבנזר חוקון תי

�����
 ברמבדצ ��
 ום לילי כלכעון פירכושר ס יח

��
	



     
   

    

 

 

 

         

      

      

   

    

           

       

   

            

   

       

        

         

    

           

             

               

                

       

     

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� §£«ªª£® §£´�²£³� ¡�¢£�� ´�¬±³� ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

ט מפר	
����ט סגואוב	
� ביוםח טוהבית ברוחלי מנהלממונה התאמלח שנשתב מכסי� סולבנזר חוקון תילסף בנו

י הניכות ללהכאישור לקשה הבת בבחינלו קיישאשר ה)� שנייטה טיו(סה הפרית ופקתל ניכוי לחישובת קרונוהעת א

בחישוב סה הפרית ופקתב הניכוית ללהכת תואונחר אב קהמעפן אוביטוח� הת ודותעבחישוב סה הפרית ופקתב

אישור לקשה בממונה לגישה הברה החאושר� תתה קששבטוח בית ברחעל לו שיחות לוונתדרישווטוח הבית תודוע


����� ליביו	
�� ביוםל� עיר לאתומכוי� הניכת ללהכ	

ר כושס יחעל ת חיוביעה השפת להיולה יכוסה הפרית ופקתב ניכויליישום קר עיובסי סולבנזר חוקון תיליישום 

ו קבלתוי ככלינויים הש שלפי סוהסח הנוטיוטה� ה יישוםעצם לגבי ת אוודי את מקיי אולםהחברה�  שלעון הפיר

אישור� תן המבממונה קולי השילגבי וכן 

לל הכועון הפירכושר ס יחיין ענללוי גיתן שיינכך לוי� יגהזר לחודכון עת טטיוממונה הסם פר	
����ט סגואוב�ביום 

ס יחבדוח לוי גיהקף יה של הרחבהת ללכוטה טיוהסף� בנוריסה� הפת ופקתלעו קבשנר מעבהתאוהור יישוםת א

 �דנדדיבית קלוחעל ת לוומגבהון הול ניהת� גישורמבחני דף� ובעעה תנו שלטים להיבס בהתייחלי כלכעון פירכושר 

����בר מבדצ	
��ליום לי כלכעון פירכושר ס יחמדוח חל ההיה ת זהזר חות ילתח
ה עתנולתעוגהנות פוסתוהטלמע �


�����בר מבדצ	
��ליום לי כלכעון פירכושר ס מדוח יחלו ר יחואשת� גישורמבחני וההון דף עוב	

"©�¡¢£� ´£²¥" ´¬£�± «
	

י למנהלתב מכל )�)(א(�סעיף לאם תבה �בטחוןת יכרדכון ועעה קבילת מדיניואישר טוח ביראל הטוריון קדיר


�����בר טוקאוב�ביום סכון וחטוח בי �ההוןק שועל ממונה הדי יעל סם שפור	
�טוחהבית ברוח	


����) תשנ
(מה אתההת ופקתתום במוד ותעמן זפני על גה דרבהתיבנה ר אש	
�תמעצתמת כריהינה ביטחון הת כרי	
וע גלפלי מבברים משעם ת ודדמותהטוח ביראל להאפשר לנועדה ן הות כרי �ח"שירדאלימי ����של סך על 

 �ליהעת לוהחההון ת דרישובתה מידובעתה לועיבפת תימהו

חינה לבא יביבר הדוןתכייקף� תולסתיכנסה הפרית ופקתב ניכויעניין בסי סולבנר חוזקון תית טטיושככל 

 �ההון יעדת של מחודש

²��¬ �£ª¥�«� �°��±� £���¬¦ �´��´ ¬£�¨ ©�£²�¢±²£��
	
�°��±� £�³£�
	

סיבוני מישל מבורגר האיר י

"ל מנכטוריון קדירר הו"י


����ט סגואוב ��	
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מ1.1.1 לצורך מוסתרת ש"חש"כותרת


וח ביטבעות ל השקראה


מע"בםיפיננסם ותירושי


דים וחם מאנייבים פייכסוחות דתמצית  


2020וני בי 30ם יול	



  
 
 

  
   
     
   

     
 

  
   

  
   

 

 

 

   

 

 

 

                   
                   
                
              

         
                  

                

                   
             
         

             
            
                    
            

 

  

                     
                   

                
                  
           

 

 

                      
      

       
        

                  
         

             

 
 
 
 

 
 

 

 

   

 

ן יקייחך מוס
 KPMGם וינלימהל דגמ
ר אודתא  ,17ה עבראהב וחר
 6100601ב יבאתל 

609
	

03 684 8000
	

של  תיומנהעלי לבים קרמבהבוןשהחיוארשלהירסקחדו

מ ע"בים נספינם תיירוושחיטובבת קעוהשאל הר

א מבו

את לל הכו ")�הקבוצ"ה �לןלה(לה שתבנות ברווחמ "בעסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל השל רף והמצפי סהכמידע האת קרנו ס
ם שינויי �ללהכוהרווח  ,סדהפורווח על אוחדים מהתיים תמציהת הדוחות או ����י ביונ ��ליום אוחד מהתי יתמצהפי סהכמצב העל הדוח 
ה גצלהוריכה לעאים אחרלה הנהוהטוריון קדירה .ריךאתתו אובמו תייסשהם חודשילושה וששישה של ת פווקתלםמנימזוהמי זריתובהון 
ת ריכלעאים אחרהם  וכן "�בינייםת פוקותלפי סכ"דיווח  IAS 34מי אונלבית אוחשבונקן תלאם תבהלו אים בינית פוקותלפי סכמידע של 
ת לוחלה אתקנותשמה כעד  ������"לתשהים)� מיידיותיים ופקתת(דוחורך ת עניירות קנותלש'דקפרפי ללו א בינייםת פוקותלפי סכמידע 
על קוח פיהקלחום אתבהסכון וחיטוח ביהון� הקשועל ממונה הידי על עו קבשנלוי גיהתדרישולבכפוף ווח טבית ברוחאחד מהתאגיד על 
 .תנוקירסעל ס סתבבהלו אביניים ת פוקותלפי סכמידע על קנה סמיע הבלאהיתנו אחריו ������א"מתשה )�טוחבי(סיים פיננתים שירו

ם סיהנכלל מכ���%�כהווים מאיחוד בולים הכלכסיהן נאשר אוחדו שת ברוחשל תי תמציההביניים ת ופקתלפי סהכמידע האת קרנו סלא 
ה שיששל ת פוקותלת אוחדומהת סוההכנלל כמ %����וכ���%�כת מהווחוד איבת לווהכלסותיהן והכנ � ����ביוני  ��ליום אוחדים מה
ת פלטומת הקחזמוברה של חתי תמציביניים ההתפוקותכספי למידע הת האנו קרסאכן� לו מכ�ריךאתתו אובמו תייסשהחודשים לושה וש
 )�(�כהינו סדיה) פברווחיה (הצה קבושל הקה חלו ����ביוני  ��ליום "ח שיוני למי ����כהינה  בהעה קההשר אשאזני מוי הת השוטשיפי ל
הביניים ת פוקותלפי סהכע מידהאמה� תבהריך� אתותאובמו תייסשהודשים חהושלוש שישה שלת פוקותל"ח שליוני מי ��וכ"ח שליוני מי
ם מיסכולתסיחתימאשהיככל  ,תנוקנסמולנו או הומצלהם שקירה סהת שדוחואחרים ן חשבואי רוידי על קר סנת ברוחן תאושל תי תמציה

 .אחריםההחשבון אי ורשל קירה סהת דוחועל ת ססומב ,תברוחתןאוין גבלושנכל

קירה סהקף הי

על תרכנעהניים ביתפוקותלפיסכמידע של ירה קס"ראל בישחשבון י ארות לשכשל  ����ל) א(ישרה קירסקן תלאם תבהו תנקירסאת רכנו ע
ם יעניינלאים חראהאנשים עם קר עיב ,רוריםימבת כבמורביניים ת פוקותלפי סכמידע של קירה ס "�תהישושל קר מבההחשבון אה רוידי 
ת רכנעהתקורביאשר מתכרנימידה בפה קבהית ממצומצהינה קירה ס .חריםאוטיים ליאנקירה סלי נהשום מייו ,אייםחשבונוהפיים סהכ
ת היולולים יכשהיו תיים עוממשהנים ענייהכל לוודע שניביטחון ג ילהשלנו ת רמאפשאינה כך פיולראל בישים קובלמת קורביקני תלאם תבה

 .תקורבישל ת דעת חוומחווים אנו אין  ,ךלכאם תבה .תקורבבימזוהים 

קנה סמ

ו אינל "הנפי סהכמידע שהבור סללנו הגורם בר דליבנו ת מתשולבא לא  ,חריםאחשבון אי רושל קירה סהת ודוחועל תנו קירסעל ס סתבבה
� IAS 34מי אונלביתאוחשבונקן תלאם תבה ,תתיומהוהת הבחינומכל  �רוךע

לנו הגורם בר ד ליבנות מתשולאבאלאחרים�  חשבוןי ארו שלקירה סהתדוחועל וותנקירסעל ס סתבבהת� מקודהקה סבפר מואלסף בנו
תיים ופקתתחו(דורך עתניירות קנות של 'דקרפפי ללוי יגהתאוהוראחר ת� תיומהוהתהבחינומכל א� ממלינו א"ל הנפי סהכמידע שהבור סל
ל עממונה הידי על עו קבשנלוי יגהתדרישולבכפוף וטוח בית ברוחאחד מהגיד אתעל ת לוחלה אתקנותשמה כדע������"לתשהמיידיים)� ו
���א"מתשה )�טוחבי(סיים פיננתים שירועל קוח פיהק לחואם תבהסכון טוח וחיביהון� ק השו��� 

�
 תלויותתתחייבויולהה יפר חשדבב"ל ספי הנהכמידע ' לא�אור בבמור אב להלת מתשות אפנים מאנו ל� נ"תנו הקנסמתאגסיימבלי ל

קין ך חיימסו
 חשבוןאי רו

����
	 ��
	

ת ורמיפלש KPMGת שברה ברחותליאשריתופתוש,ןיקייחךמוס
, KPMG International Cooperative-בתוגדומאהתואימצע
”)KPMG International(“ת ריצויושתושי

ט סגואוב



     
 

       

     

 

 

     

    

      

    

    

        

        

        

        

        

          

        

        

         

       

        

          

    

        

        

       

       

         

           

         

       

         
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מאזן

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם וילים וחדמאים יניביהכספב מצהעל ת ווחדתימצת

ר במצדב 31וני בי 30

2019 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ם ינכס

מוחשיים תי בלסים נכ

 נדחיםסים מסי נכ

ת נדחורכישה ת אוהוצ

וע קברכוש 

זני אמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברובחת עוקהש

אה תשולויי ת חוזיםבור עה עקהשל"ן לנד

ר אחעה קהשל"ן לנד

משנה טוח ביסי נכ

 שוטפיםסים מסי נכ

 חובהת תרום ויחייבי

ה ילגבימיה פר

אה תשולויי ת חוזיםבור ת עסיופיננת עוקהש

ת ואחרת ויסננית פוקעשה

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

ת והאחרת ויסנניהפת וקעשהה כלסך 

אה תשולויי ת חוזיםבור מנים עמזומנים ושווי מזו

אחרים מנים מזומנים ושווי מזו

ם יהנכס כלסך 

ה ואשתייותלים זור חועבים הנכס כלסך 

����� ����� 1,747 

�� �� 11 

����� ����� 2,514 

����� ����� 1,407 

����� ����� 1,379 

����� ����� 1,800 

����� ����� 2,099 

����� ����� 4,296 

�� �� 4 

����� ����� 1,672 

����� ����� 1,420 

������ ������ 58,761 

������ ������ 11,100 

������ ������ 14,492 

����� ����� 1,395 

����� ����� 2,630 

������ ������ 29,617 

����� ����� 2,640 

����� ����� 1,835 

������� ������� 111,202 

������ ������ 64,623 

ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום 


��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

      

     

 

 
 

     

    

      

    

     

     

          

    

        

       

           

        

         

     

         

         

         

        

        

        

         

         

         
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

   
   

   
  

 
 

     
 
 
 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאים יניבלל וכהוח והרעל ת ווחדתימצת

ר במצדב 31וני בי 30

2019 

 )רקמבו(

ח "שוני מילי

2019 

 )רקמבותי בל(

ח "שוני מילי

2020 

 )רקמבותי בל(

ח "שוני מילי

ת ויוייבתחהון וה

ן וה

ת מניועל מיה ופרת מניוהון 

אוצר בת מניו

הון ת קרנו

ם פיעוד

ה ברהחשל ים לבעלוחס ימהן והה כלסך 

טה לישתקנומאינן שתזכויו

ן והה כלסך 

ת ויוייבתחה

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

 נדחיםסים מת תחייבויוה

טו נדים� לעובת טבובשל הת תחייבויוה

 שוטפיםסים מת תחייבויוה

ת זכות תרום ויאיזכ

ת סיופיננת תחייבויוה

ת ויוייבתחהה כלסך 

ת ויוייבתחההון והה כלסך 

��� ��� 359 

(���) (���) (123) 

��� ��� 810 

����� ����� 5,861 

����� ����� 6,907 

�� � 18 

����� ����� 6,925 

������ ������ 28,771 

������ ������ 64,086 

����� ����� 1,082 

��� ��� 267 

�� ��� 26 

����� ����� 3,256 

����� ����� 6,789 

������� ������ 104,277 

������� ������� 111,202 

ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום 

פרץ ק אריסיבוני מישל מבורגר האיר י
ם פיסהכהל מנלי כלהל מנטוריון קדירה"ר יו


����ט סגואוב ���תהדוחואישור ריך את	


��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

      

     

 

  

 
   

    
  

    

 
 

   

      

          

      

            

              

            

            

            

           

            

 
            

  
           

  
           

               

             

            

            

            

    
         

              

            

           

      
            

            

           

            
 
 

      

    

 

  

והפסדרווח

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאים יניבלל וכהוח והרעל ת ווחדתימצת

ה לשנ
ה מיתיסהשם חודשיה וששלל שהפקותלם חודשיה שישל שהפקותל
ר במצדב 31ם יובי ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

טו ברות שהורווחו מיופר

משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר

ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשסדים) הפרווחים (

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת לוממעת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 

טוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ו טברועה� קזי השוחו
 ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
ח טובי בגין חוזית תחייבויובה
טוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ר בשייעה קזי השוחו

ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע

ת ליוכלולה הנהת אוהוצ

ת אחרות אוהוצ

טו נמון� מית אוהוצ

ת ווצאהה כלסך 

ת קומוחזת ברוחסדי) הפברווחי (ברה ק החחל
אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמה

ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מ

ה ופקתוח לור

 :וחס לימ

ה ברהחעלים של ב

טה לישתקנומאינן שתזכויו


ה ופקתוח לור


)"חש(בהינמלל לומדוייסבסוח ור	

������ ����� 3,423 ����� 7,370 

����� ��� 407 ��� 820 

������ ����� 3,016 ����� 6,550 

����� ����� 3,416 ����� (2,996) 

����� ��� 297 ��� 601 

��� �� 70 ��� 155 

������ ����� 6,799 ������ 4,310 

������ ����� 5,753 ������ 2,743 

����� ��� 319 ��� 633 

������ ����� 5,434 ����� 2,110 

����� ��� 652 ����� 1,338 

����� ��� 254 ��� 560 

�� � 13 � 22 

��� �� 35 ��� 89 

������ ����� 6,388 ������ 4,119 

��� �� (6) �� (2) 

��� ��� 405 ��� 189 

��� �� 125 ��� 44 

��� ��� 280 ��� 145 

��� ��� 280 ��� 145 

� � *- � *-

��� ��� 280 ��� 145 

���� ���� 1.31 ���� 0.68 


ח ש"ליוני מי	
��מ טןק	

ג' �אור באה ר	
� חדשוח טביזר של חו למפרע יישום 


��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

      

     

 

 

 
   

    
  

    

 
 

   

      

          

      

           

   
     

       
  

            

  
  

      

   
           

         

    
        

   
 

           

  
    

             

    
      

                

            

    
      

    
            

          

             

      

            

            

              
 
 
      

    

 

 

ח כוללרוו

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאים יניבלל וכהוח והרעל ת ווחדתימצת

ה לשנ
ה מיתיסהשם חודשיה וששלל שהפקותלם חודשיה שישל שהפקותל
ר במצדב 31ם יובי ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ה ופקתוח לור
ה כרההאחר של אחרלל וכהפסד) (וח וריטיפר
ו ברועיוו אברועהלל והכוח והרת גרמסבהנושלרא
ד הפסווח ולר

סיים פיננים סנכגן של ובשווי ההטו� נשינוי 
כירה ממינים לכזגים סוומה

סיים פיננים סנכגן של ובשווי ההטו� נשינוי 
 רווחר לדוח הועבשכירה ממינים לכזגים סוומה
סד הפו
גים סוומסיים הפיננסים נכך של ערת רידמיסד הפ
סד הפו רווחח לדובר וערה שהמכימינים לכז

ץ ת חולועיפגין בוץ טבע חמגום תרהפרשי 
סים מתייחסה) הההכנעל סים מ(ס מת טבה
רה מכימינים לזסים פיננסים לנכ
אחר ר שלאחלל כו רווחטי פריגין בסמתטבה
ברו ועלל ההכות הרווח מסגרבאשונה לרכרה הה

ד סהפורו לרווח או יועב
שלאחר ה ופקתל אחרלל וכהפסד) (וח ורה"כ ס
ו ר אבועהלל והכוח והרת גרמסבהנושה לראכרהה
ס ממונט ,הפסדווח ולרבר ועי
וח ולרו ברועילא ש אחרלל וכהפסד) (וח וריטיפר
הפסד ו

וע קברכוש טי פרילגבי מחדש רכה העקרן 

ת דרגמוטבה ת התכנידש של מחדידה מ
א ר שלאחלל כורווח טי פריגין בסה ההכנעל סים מ
סד הפורו לרווח יועב
 ,הפסדווח ולרבר ועילא שהופקתר ללל אחוכוח ור
מס מונט

ה ופקתר ללל אחוכהפסד) (וח ורסך 

ה ופקתלל לוהכוח והר כלסך 

 :וחס לימ

ה ברהחעלים של ב

טה לישתקנומאינן שתזכויו

ה ופקתללל והכוח והרסך 

��� ��� 280 ��� 145 

��� ��� 434 ��� (280) 

(���) (��) (46) (��) (87) 

�� �� 26 �� 114 

(��) (��) (28) (��) (8) 

(���) (��) (140) (���) 86 

�� � 7 �� 1 

��� �� 253 ��� (174) 

�� �� 27 �� 37 

(�) � 12 (�) 11 

(�) (�) (12) (�) (14) 

�� �� 27 �� 34 

��� �� 280 ��� (140) 

��� ��� 560 ��� 5 

��� ��� 560 ��� 5 

� � *- � *-

��� ��� 560 ��� 5 


ח ש"ליוני מי	
��מ ן טק	

ג' �אור באה ר	
� חדשוח טביזר של חו למפרע יישום 


��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

      

        

 

 

      

   

  
  

 
  
  

  
 
 
   

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

 
 

 
  
 

           
 
 

               

                       

             
                       

                    

   
                     

                       
 

 
 

        

    

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ים וחדמאים יניבן והבים יונישהעל ת ווחדת ימצת

ה רבחה שלם עליבס לחיומ
ן בגיון הקרן 


ם עתאוקסען בגיון הקרן 

ן אינשתיוזכון בגיון הקרן ת יוזכועלי בם תשלון בגיון הקרן 

כל ך סת וקנמת רתיך ערושית נוקמנן אישס סמבו שלם ורגתקרן ם ינימזםסיכנ


ן הוהה טשליכל הךסם פידעוע קבווש כרה טשליר צאובתיומנת יומנץ חות יופעילוה רמכילה ימרפותומניון ה

וני מילי


ח "שח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

 )קרומבי ת(בל 2020י נויב 30ום יבהמייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל

18ואר ניב 1ום יה לתרי 6,902 **5,709 275 (49) (123) 1 (145) 875 359 2020 6,920 

ה פוקתלל לוהכהפסד) ה(וח והר

145-------ה ופקתרווח ל *- 145 145 

(140(-ר אחלל כוסד) הפרווח ( *- (140) 7 27 - - - (7) (167(
לל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 
5(-ה ופקתל *- 5 152 27 - - - (7) (167

18י נויב 30ום יה לתרי 6,907 5,861 302 (49) (123) 1 (152) 708 359 2020 6,925 

''ח שליוני מי ��מטן ק 

ג' �אור באה ר� חדשוח טביזר של חו למפרע יישום 

��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב



     
 

     

        

 

 

      

   

  
  

 
  
  

  
 
 
   

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

 
 

    

             

               

                       

             
                       

                       

   
                      

                       
 

        

 

 
 

 
 
 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

משך) ה(ים וחדמאים יניבן והבים יונישהעל ת ווחדת ימצת

ה רבחה שלם עליבס לחיומ

ן בגיון הקרן 

ם עתאוקסען בגיון הקרן 


ן אינשתיוזכון בגיון הקרן ת יוזכועלי בם תשלון בגיון הקרן 

ת וקנמת רתיך ערושית נוקמנן אישס סמבו שלם ורגתקרן ם ינימזםסיכנ

ן וההכל ך סה טשליכל הךסם פידעוע קבווש כרה טשליר צאובתיומנת יומנץ חות יופעילוה רמכילה ימרפותומניון ה

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

קר) ומבי ת(בל 2020י נויב 30ום יבהמייתהסשים שודה חשושלשל ה ופקתל

18יל באפר 1ום יה לתרי 6,347 5,573 283 (49) (123) 1 (131) 434 359 2020 6,365 

ה פוקתלל לוהכהפסד) ה(וח והר

280-------ה ופקתרווח ל *- 280 280 

280-ר אחלל כוסד) הפרווח ( *- 280 8 19 - - - (21) 274 
לל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 
560-ה ופקתל *- 560 288 19 - - - (21) 274 

18י נויב 30ום יה לתרי 6,907 5,861 302 (49) (123) 1 (152) 708 359 2020 6,925 

''ח שליוני מי ��מטן ק 

��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב



     
 

     

        

 

 
 

      

   

  
  

 
  
  

  
 
 
   

  
  
 

  
 

  
 
  

 
   

 
 

    

            

               

                       

             
                       

                      

   
                      

  
            

                    

  
                        

                       
 
 
 

      

    

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

משך) ה(ים וחדמאים יניבן והבים יונישהעל ת ווחדת ימצת

ה רבחה שלם עליבס לחיומ

ן וההכל ך ס

ן אינשת יוזכו
ת וקנמ
הטשלי כל הך ס

ת רתי
ם פידעו

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ת יוזכועלי ב
ת נוקמנן איש
הטשלי ר צאובת יומנ

ן בגיון הקרן 
ם תשלו
ס סמבו
ת יומנ

 שלם ורגתקרן 
ץ חות יופעילו

ן בגיון הקרן 
ם ינימזם סיכנ
הרמכיל ה ימרפות ומניון ה

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

 )קרומבי ת(בל	
2019י נויב	
30ום יבהמייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל

 ����� � �����ואר ניב	
1ום יה לתרי����� ��� (��) (���) � (��) ��� ��� 2019
	
ה פוקתלל לוהכהפסד) ה(וח והר

ה ופקתרווח ל

ר אחלל כוסד) הפרווח (
לל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 
ה ופקתל
ו נזקפשים בעל עםתוקאעס
ן והת לושירי

ק ולד שחבידנדי
גין בטה לישתקנומאינן שתזכויו
מה קת שהואוחדמברה ח

��� � ��� ��� � � � � � � � 

��� � ��� (�) �� � � � (��) ��� � 

��� � ��� ��� �� � � � (��) ��� � 

(���) � (���) (���) � � � � � � � 

� � � � � � � � � � � 

����י נויב	
30ום יה לתרי� � ����� ����� ��� (��) (���) � (���) ��� ��� 2019
	


ח יליוני ש"מ	
��מ ן טק	

ג' �אור באה ר	
� חדשוח טביזר של חו למפרע יישום 

��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב
	



     
 

     

        

 

 
 

      

   

  
  

 
  
  

  
 
 
   

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

 
 

    

            

               

                       

             
                       

                       

   
                      

  
            

                    

  
                        

                       
 

 

      

    

 

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

משך) ה(ים וחדמאים יניבן והבים יונישהעל ת ווחדת ימצת

ה רבחה שלם עליבס לחיומ

ן וההכל ך ס

ן אינשת יוזכו
ת וקנמ
הטשלי כל הך ס

ת רתי
ם פידעו

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ת יוזכועלי ב
ת נוקמנן איש
הטשלי ר צאובת יומנ

ן בגיון הקרן 
ם תשלו
ס סמבו
ת יומנ

 שלם ורגתקרן 
ץ חות יופעילו

ן בגיון הקרן 
ם ינימזם סיכנ
הרמכיל ה ימרפות ומניון ה

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

קר) ומבי ת(בל	
2019י נויב	
30ום יבהמייתהסשים שודה חשושלשל ה ופקתל

 ����� � �����יל באפר	
1ום יה לתרי����� ��� (��) (���) � (���) ��� ��� 2019
	
ה פוקתלל לוהכהפסד) ה(וח והר

ה ופקתרווח ל

ר אחלל כוסד) הפרווח (
לל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 
ה ופקתל
ו נזקפשים בעל עםתוקאעס
ן והת לושירי

ק ולד שחבידנדי
גין בטה לישתקנומאינן שתזכויו
מה קת שהואוחדמברה ח

��� � ��� ��� � � � � � � � 

�� � �� � �� � � � (��) �� � 

��� � ��� ��� �� � � � (��) �� � 

(���) � (���) (���) � � � � � � � 

� � � � � � � � � � � 

����י נויב	
30ום יה לתרי� � ����� ����� ��� (��) (���) � (���) ��� ��� 2019
	


ח יליוני ש"מ	
��מן טק	

ג' �אור באה ר	
� חדשוח טביזר של חו למפרע יישום 


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

     

        

 

 

      

   

  
  

 
  
  

  
 
 
   

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

 
 

    

            

            

                       

             
                       

                       

   
                      

  
            

                    

  
                         

                       
 
 

      

    

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

משך) ה(ים וחדמאים יניבן והבים יונישהעל ת ווחדת ימצת

ה רבחה שלם עליבס לחיומ

ן וההכל ך ס

ן אינשת יוזכו
ת וקנמ
הטשלי כל הך ס

ת רתי
ם פידעו

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ת יוזכועלי ב
ת נוקמנן איש
הטשלי ר צאובת יומנ

ן בגיון הקרן 
ם תשלו
ס סמבו
ת יומנ

 שלם ורגתקרן 
ץ חות יופעילו

ן בגיון הקרן 
ם ינימזם סיכנ
הרמכיל ה ימרפות ומניון ה

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

קר) ומב(
2019בר מדצב	
31ום יבה מייתהסשה נשל

 ����� � �����ואר ניב	
1ום יה לתרי����� ��� (��) (���) � (��) ��� ��� 2019
	
ה נשלל לוהכהפסד) ה(וח והר

ה רווח לשנ

אחר לל כוסד) הפרווח (סך 
לל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 
ה נשל
ו נזקפשים בעל עםתוקאעס
ן והת לושירי

ק ולד שחבידנדי
גין בטה לישתקנומאינן שתזכויו
מה קת שהואוחדמברה ח

��� � ��� ��� � � � � � � � 

��� � ��� (�) �� � � � (��) ��� � 

��� � ��� ��� �� � � � (��) ��� � 

(���) � (���) (���) � � � � � � � 

�� �� � � � � � � � � � 

���בר מדצב	
31ום יה לתרי�� �� ����� ����� ��� (��) (���) � (���) ��� ��� 2019
	


ח יליוני ש"מ	
��מ ן טק	

ג' �אור באה ר	
� חדשוח טביזר של חו למפרע יישום 


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

   

      

 

  

  
   

    
  

    

 
 

   

       

           

       

         
            

        
   

         

          
         

     
                

         

         

              
      

            

         

          

                

            
  

          

            

              

               

           

          
   

           
     

            

             
    

            

                
 
 

       

 

מזומניםתזרים

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאים יניבים נמוזמהי מיתזר עלת ווחדת ימצת

ה לשנ
ה מיתיסהשם חודשיה וששלל שהפקותלם חודשיה שישל שהפקותל
ר במצדב 31ם יובי ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח פסנ

ת פטושת פעילומם מניזוממי תזרי

א ה סהכנהעל ם יסמנילפ

ו משולשםסימ
שו מששי(תפעילומבעו שנטו נםימנזומ
ת פטשות) פעילול

ה עקהשת פעילומםמניזוממי תזרי

ת קוחזמות ברוחבהשקעה
ת קחזמוה רבחבהשקעהשוממימהרמות
י אזנמהיוושהתטשילפי ת פלטומה

בוע קשרכובהשקעה

ם ישיחמותי בלם סיכבנה שקעה

ת קחזמוה רבחמת וריביד דיבידנ
תי בלם סיכונבוע קשרכוש וממימהרמות
ם יישחמו

ה עקשהתפעילוו למשיששטו נםימנזומ

ן מומית פעילומםמניזוממי תזרי

ו טנ �תובייחתהתבי כת קהנפין בגה רמות

ת ייבוחתהתבי כון רעפ
 �ויסכית יוצאופו סלת ודתעות שרכים לשלות
ו טנ

ו טנ�םייאקבנם גידיאתמרצקמן זלאי רשא

ם חריאוםיאיקנבםגידיאתמתאוווהלון רעפ

ם חריאוםייאקבנם ידגיאתמתאוווהלת בלק

ה רחכית יוייבוחתהון רעפ

ה רבחהעלי בדיבידנד ל
שו מששי(תפעילומבעו שנטו נםימנזומ
ן וממית) פעילול
ת תרויעל ין פחליהרעבשת נודותהתעפהש
ם ימנזומיווושם מניומזה

ם מניומזוי שווםימנזומבטונה)ד(יריה עלי

ת חילתם למניומזוי שווםימנזומתרתי
ב ה פקותה

ג ה פקותהףסום למניומזוי שווםימנזומתרתי

(���) ��� (281) �� (6) 

(���) (��) (93) (��) (83) 

(���) ��� (374) (��) (89) 

(���) (��) (7) (��) (12) 

��� �� 31 �� 56 

(��) (��) (4) (��) (26) 

(���) (��) (68) (���) (147) 

��� � 4 �� 7 

� � - � -

(��) (��) (44) (��) (122) 

����� ��� - ��� -

(��) (��) (216) (��) (216) 

(��) � - (��) -

(���) � (1) (���) -

(���) (��) (39) (���) (39) 

��� � - � -

(��) � (7) � (16) 

(���) (���) - (���) -

��� ��� (263) �� (271) 

(���) �� (7) �� 4 

��� ��� (688) (��) (478) 

����� ����� 5,163 ����� 4,953 

����� ����� 4,475 ����� 4,475 


ש מחדמוין 	


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

   

      

 

 
   

    
  

    

 
 

  
 

      

          

      
         

        
           

         
      

            
     

          
         

             
              
          
          

            
     

        
          

      
              
               

       
           

       
          

         
          
              

         
    

         
        
          

        
        
                   

         
          

      
            

         
            

     
        

      
                   

        
               

 
              
                   

 
                    

                       
          

                 
           

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ך) שמה(ים וחדמאים יניבים נמוזמהי מיתזר עלת ווחדת ימצת
ה לשנ
ה מיתיסהש

 31ם יובם חודשיה וששלל שהפקותלם חודשיה שישל שהפקותל
ר במצדבי ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ם סימלפני ת פטשות פעילומםמניומזי מתזרי-א' ח פסנ
 (1),(2),(3)ה סהכנהעל
ה קופתח לוור
 :םמניומזמי תזריבםכרוכים אינשםטיפרי
ת קוחזמות ברוח)חיוורב(סדי הפבהרבחהקחל
י נאזמהיוושהתטשילפי ת פלוטומה
וזי חרעבות יוסננפית ושקעהמוטנ)םחיוור(םסדיהפ
ה אשותיי תלוה שקעהוזי חוחטובי
ת חרואתיוסננפית ושקעהמוטנ)םחיוור(םסדיהפ

ם חיריסבחוסי כנ
ם חיריסםינאשבחוסי כנ
ת יומנ
ת חרואתקעושה
ו טנ�תוסיננפית יוייבוחתהןגיבון ממי )תוסהכנ(תאוצהו
י ויתלם וזיחרעבוה שקעהן לל"דנ שלגן הוהוישובויינש
ה אשות
ר חאהשקעהן לל"דנ שלגן הוהוישובויינש
ת תוחהפותחפ


בוע קשרכו

ם יישחמוי תבלם סיכנ
ם נאישהשקעהוזי חוחטוביוזי חןגיבתוויבייחתהבוי ינש
ה אושתיי תלו
יי תלוה שקעהוזי חוחטוביוזי חןגיבתוויבייחתהבוי ינש
ה אשות
ה שנמחטוביסי כבנוי ינש
ת חודנהשרכית ואצהובוי ינש
ה סהכנהעל ם סימתאוצהו
ם: חריאםנייאזמםפיבסעים ויישינ
ח טוביוזי חרעבוה שקעהן לל"דונת וסינינת פקעושה
ה אשותיויתלה שקעהוזי חו

ה שקעהן לל"דנתשרכי
ת יוסנינת פושקעה שלטו נ�תשורכי

ר חאהשקעהן לל"דונת וסינינת פקעושה

ה שקעהן לל"דנתשרכי

ת יוסנינת פקעושה שלטו נ�תשורכי

ה ייבלגת יומרפ
ה בחות ורתוים ייביח
ם קיחזימרעבום בדישועמםנימומזי וושוםימנמזו
ל סת תעודוב
ת זכות תרויוםאיכז

ו טנ�םבדילעות טבוה בשלת יוייבוחתה
ם ימנזוממי ירתזת צגהת לוושרדהתמואתההךס
ת פטשות פעילומ
שו מי(ששת פעילומבעו שנם ימנזוממי ירתזכל הךס
ה סכנההעל ם יסמלפני ת פטשות) פעילול

ן מזומבהאינשתתיוהמתפעילו

 �� IFRSל שהונשארם לשויי

��� ��� 280 ��� 145 

(���) (��) 6 (��) 2 

(�����) (���) (2,967) (�����) 3,537 

� (��) 13 (��) 51 
�� (���) 43 (��) 78 
(��) � (45) (��) 30 
(���) (���) (150) (���) 103 
��� ��� (571) (���) (212) 

(���) (�) 3 (�) 9 
(���) (�) 6 (��) (29) 

��� �� 25 �� 48 
��� �� 49 �� 85 

����� (��) (183) ��� 220 

����� ����� 3,516 ����� (2,453) 
� �� (26) (��) (29) 
(��) �� 35 (��) (24) 
��� �� 125 ��� 44 

(��) (�) (37) (��) (40) 
(�����) (���) (1,180) (�����) (1,202) 

(��) (�) (11) (��) (12) 
(�����) (���) 1,108 (���) 412 
(��) �� 115 (��) (5) 
�� (���) (411) ��� (355) 

�� � - �� -
��� ��� (35) � (405) 
� (�) 11 � (4) 

(���) ��� (561) (���) (151) 

(���) ��� (281) �� (6) 

�� � - �� -

 
(1) 

 �ג'�ראובהאר �ש דחחטוביר חוז שלרע למפם שויי
י זחווחטויביחוזין בגת פעילוהמםבעינוה�השקעהלל"ן דונת וסיננפית קעושהשל ו טנתמכירוותושרכים לליכות פטשות ועילמפם ניממזוהימתזרי
 �השקעה
(2)
ל שםסכו ����י וניב ��ם יובהמיתיסהשםישדחוה יששלשהקופת(לח ש"ני ומילי ���ל שםסכובהבלקתהשתריביה צגהות פטושהתפעילוהתרסגמב	

� ��ם ויבהמייתסהשםשידחוה שיששל ה קופת(לח ש"ני יומיל ��ל שםסכובהמשולשתיבורי )חש"י ונמילי ���של ם סכו ����ת שנול"ח שני יומיל ��
 )�חש"י ונמילי ��� שלם סכו ����ת שנולח ש"י ונמילי �� שלם סכו ����יוני ב
(3)
ם ויבהמייתסהשםשידחוה ישששל ה ופקת(לח ש"י ונמילי ��ל שםסכובתחרואתיוסנינפתקעושהמבל קתהשדידנבדיצג הות וטפשהתפעילוהתרסגמב	

 )�חש"ני יומיל ��� שלם סכו ����ת שנולח ש"ני ומילי ��� שלם סכו ����יוני ב ��


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
 

   

      

 

 

 
   

    
  

    

 
 

   

      

          

      

            

                 

              

               

      

          

                 

              

               

 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ך) שמה(ים וחדמאים יניבים נמוזמהי מיתזר עלת ווחדת ימצת

ה לשנ
ה מיתיסהשם חודשיה וששלל שה פקותלם חודשיה שישל שה פקותל
ר במצדב 31ם יובי ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ה פקותהתחילתם למניומזי ווושם מניזומ-ב ח פסנ

ה אשותיי תלום וזיחרעבום נימומזי וושוםימנמזו

ם חריאםנימומזי וושוםימנמזו

ה קופתהתחילתם לנימומזי וושוםניממזות רתי

����� ����� 3,343 ����� 2,897 

����� ����� 1,820 ����� 2,056 

����� ����� 5,163 ����� 4,953 

ה פקותהףוסם לימנזומוי שווםמניומז- גח פסנ

ה אשותיי תלום וזיחרעבום נימומזי וושוםימנמזו

ם חריאםנימומזי וושוםימנמזו

ה קופתהףסום לנימומזי וושוםניממזות רתי

����� ����� 2,640 ����� 2,640 

����� ����� 1,835 ����� 1,835 

����� ����� 4,475 ����� 4,475 


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמה בינייםפיים סהכת דוחות התמצימצורפים לרים האוהב	



     
    

  

 

 
     

   
 
               
               

               
                  
     

             
       

 

     
 
             
             

                 
    

  

              
                

  

          
    

   

            
           

          
 

            
              

      

                 
                 
              
                  
                
                   
          
         

        
      

   

           
            

          
      

    

           
            

                  
                   

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

כללי -1אור ב

ת וחומדהתושיה .א

ה תימניווראל בישגדה אתהאשר ראל ישת תושבברה חהינה  )"ברההח"�לןהל(מ "בעם יספיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
 �גןרמת  ��בר ילסהלל א אברחוב א היברה של החת מיהרשתה תובכ�ביבאבתל ערך ת לניירוסה בורבתסחרונ

פיים סהכת וחוהדת תמצי �םיספיננוטוח בית ברוחשהן ת אוחדומהתוברבחן ינהתיה קוהחזקר עישתקוהחזת ברחהינה ברה הח
ת זכויות אוכן  �)ה"וצקב"ה �לןלה(לה שתאוחדומהתברוהחשל וברה החשל לה אאת ת ללכו����ביוני  ��ליום אוחדים מההביניים 
 �משותפיםדרים סובהת לולוכתברובחברה הח

�
 תאוחדומהוח טהבית ברוחשל ת לועוהפותתחייבויוהה �סיםהנכאת ה קרעיבתמשקפאוחדים מהים יבינפיים סהכת הדוחות תמצי
ביטוח� ת ברושל ח בינייםפיים סכת דוחורכים נעפיה ת לתכונמלמה דות תכונמבה רכנעכך פיול

ה נורוקהנגיף ת ושטהתפב. 

"ןהל(ל ����ת שנ שלאשון הרציון החמהלך בקורונה הנגיף ת טווהתפשת התפרצות קבובע � �עולםבת ורבת מדינו ")�קורונההבר מש
ת מוקומבאדם כוח צמצום  �תלוקהתוהעה תנות לומגבת רבול�נגיףלפה החשיום לצמצשונים צעים מאבתטוקנו �ראלישוביניהן 
 ����ת שנשל  השניעון רבך ההלמב�איפנולוי בית מוקומתוסגירנגיף בקו דבנכי חשש יש אשר אנשים ד בידולתנחיוהתיעקב �בודההע
ת לומגבלו טהוונה� קורהגיף נשל י" שנגל "תמהתפרצו והחששקים דבהנספר מבלייה עה בשלונה� אחרל אולםקן� חלבתלוהמגבסרו הו

ת� לויוהקתמצום הרן צקעישת� חדשו

לה בכלכותמיולעהלה בכלכת ליולישתומגמותתימהות ליכלכעה גילפאו הבי �יללעטו שפורת גוננותההעי אמצונגיף התטוהתפש
צה קבוהסינכעל תו פעהשת מידולמו סיומועד לסביחת אודואין וגל לגתמוע אירהינו קורונה הבר מש �ברההחת רכהעל�יתראלישה

 �צהקבוהתאוותוצ

י בשערת ודותנל� אבישרולם עובההון קי ובשת חדושערים ת רידוי ����ת שנ שלאשון הרעון רבבמו נרשונה� קורהבר משת קבובע
�����תשנל ש השניעון רבה�תאוודהאי ובסיכון התמוברליה ע בשלת� וקונצרניה החובת אגרו שלת ואתשובליה ועוץ החת עוטבמ
ל� אבישרועולם בון קי ההבשות תיועוממש שעריםת ליובעפיין אתת� האזתמעול

ס מפני ל"ח שליוני מי���כ שלך סבטרו סבנות עוקהשסדי הפב ����ת שנשל אשון הרציון בחברה החכירה ה�יללער מואהתקבובע
ר אחשלפה קותב כי�וין יצ )�לןלהט מפורכסחירים לא סים נכגין בסמפני ל"ח שניליומי����כ שלסך ברך עתרידיללים כולה אסדים הפ(
ת עוקי ההשסדהפת אטין לולחקיזזו אשר ההון קי בשות פוסנות ליוחלו עפיים� סכת הם הדוחוסופרריך אתך למוסב ועדח הדוריך את
 �טרוסבנו

 �כיצוין י� ����תשנסוף ת מעול ����וני בי ��ליום צה קבודי הביהלים ומנסים ההנכ בשווי"ח שרדי איילמ���כטון של קיחל  כן�מו כ
קיזוז לתי עוממשפן אובומתראשר ההון קי בשות פוסנות ליועלו חפיים� סהכת הדוחוסום פרריך אתלמוך סבועד הדוח ריך אתאחר ל
 �"חשרדי אלימי��כך של סעיל לר למואכ"ח שרדי אלימי ���כשל סך מצה קבודי הביים הלנומסים ההנכ בשוויטון קיה

ת לויותתוסליפוגין בתנים משול ניהמי דגבה תלאטוח ביתברח�תיקתחיהדרסבהוע קבהולהניהמי דתגבייגנון מנלאםתבה�סףבנו
��� ����השנים בין כרו משנאה תשו�את סו שיכ �אהתשות לויותתתחייבויוהנגד כמדים עוהסים הנכגין בעה קהשוחי רות גלהשעד �
בין כרו משנברווחים ת פותתמשת סוליפובתליולישתליוארית אותשושל ב�יללעאר תומהגנון מנלאם תבה �ברושנצעה קההשסדי הפ

�������השנים �ג תושלא עוד כל  �בדבלועים קבול ניהמי דאאל�����תשנת ילתחמתנים שמול ניהמי דתה גבלא טוח ביראל ה��
 �תניםמשול ניהמי דתלגבוטוח ביראל התוכל לא  �טחיםמבוהתלחובברו שנצת עוקההשסדי הפאת סה כתשתחיובית ליאריאה תשו
של סך בתכם סה�תברטמצת חיוביאה שותתגשלהעד תלייהשלאה תשוהבשל יגבו א שלל הניהומי דמדן או� ����וניבי ��ליום נכון 
קי בשות פוסנות יועללו ח�פייםסהכת הדוחוסום פרריך אתלמוך סב ועד הדוחריך אתאחר ל כי�צוין יס� מפני ל''ח שליוני מי ����כ

 �אוובמלס ופאמור אכיגבו א הול שלמי הנידמדן אוובוטחים� מת הרו לחובשנצבת עוקדי ההשסהפת אטין לולחקיזזו אשר ההון 

ת הדוחוום ספרריך אתלךמוסבברה החדי בי המצוימידע העל ס סמבו הדוחך אריתאחר לתתפתחויולהאשר ביל לעמור אהכי גש יוד
ת ויוילפעתר יתפעהשת אותעוקמהשדים) סהפ(תסוהכנ שלאחרים כיבים רים ללכואינם ובד בלקיים חל הינםלו אתונים נ וכיפיים סהכ
כסיה� נעל ומי עצהון העל הצה קבוה

וחוזי ת מולתוההשהגמל ת פוקו �סכוןהחמוצרי בקר עיבתבפידיונוליה ע ����ת שנ שלאשון הרעון רבבלה חונה� קורהרמשבת קבובע
בר� משרום הטתטיבימהנורתם מלר שבווהם ת בפדיונות תנומתחלה ה ����ת שנשל השני עון רבהמהלך בעה� קהש

ל מגהת פוקובהלים מנוהמים סכובול מסלנויי שיוע לביצת קשובבת יתעוממשליה עלה ח ����ת שנשל אשון הרעון רבבסף� בנו
ה תתנהשזו מה גמ סולידיים�קים פיאלים תימניי�היםליהכלקים פיאמהבר מעתה יהימה גמהאשר כ הפנסיה�ת קרנוב וכןת מווההשתל

 �תייםמניי�הםליילכהקים פיאזרה לחכרה ני בו � ����ת שנ השני שלעון רבב

תה תנהש �מרץבחודש א לשיעו גיהאשר  �����ת שנ שלאשון הרעון רבבתפדיונובתתיעוממשליה עאחר ל�תמנואהנת קרנותחום ב
 �סיםגיו קלה שלמה גממה נרש ����ת שנשל השני עון רבמהחל והההון קי בשומה גמה

ו קבלתההדוח ריך אתאחר לוכן  ����אי מעד מרץ החודשים מהלך ב �מיקומהההון ק בשות לוהנזיר סוחורבה הת תיותנודהאור ל
ת בדוחו)�(�אורבאה רנוספים טים לפר �סיםפיננראל השל כדה נברה חידי על קו נפשהוחוב ת אגרושל פויה כמרה הוע לביצת קשוב
 �פייםסהכ
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(כללי -1אור ב

 )משךה(הנוורקהנגיף ת ושטהתפ .ב

ן ענייבברה החלי הלנאם תבהןוכ� ����ילאפרב��מיום סכון וחיטוח ביהון� הקשות רשותב מכלאם תהובתאוהחשבונלי לכלאם תבה
רך עת רידליקים מובהמנים מס בהם התגבשואשר סחירים א לסים נכשל השווי את צה קבוהחנה ב �םסחירילא סים נכשווי חישוב 
 שלארץ בןל"דהנסי נכ שלחינה בוע ביצ �תרהי ביןלה� כלרך העת רידיתבחינת� אונעי מקצות דעול קשית עלהפתוך ת אוזת תימהו
ת רכוהעס סיבבמדו שעבודה העת הנחווןההיוו שיעורעניין ליים יצונחוי שוריכי ממעלו קבתשנת דעת חוול עתמכותסהתרבולצה קבוה

תר ביודכני העדע מיהעלססתבבה�"לבחון ל"ונדעה קהשתוקרנת רבול�תאחרות סיופיננת עוקלהשס יחבחינה ברכה נע�כןמו כהשווי� 
מור אכנה חיהבת קבובערך� עתרידלייה דיקצאינ שלמה קיולתקרנווהסים הנכלי מנהמתסויוהתייחת קבלת רבולברה החת ברשוש
ת סוליפוגין ובמס י פנלח"שליוני מי ����כשל סך בטרו סבנוסחירים א לסים נכגין ברך עתרידי הדוחת ופקתבטוח ביראל המה רש
ה עהשפין אמור אכברווחים ת פותתמשת סוליפוברך העת רידוילכי צוין י�מספני ל"ח שליוני מי ����כ שלסך בברווחים ת פותתמש

 �ברהת החאותוצעל ישירה 

טרם ברך העת רידיתבחינדכון ע�טיןמונית רבולמוחשיים תי בלסים נכערך ת רידיתבחינדכון בערך הצואת צה קבוהחנה ב�כןמו כ
 �קורונההבר משת השלכות קבובעערך ת רידלימנים מסמים קייתמבהם ת לויועיפתם אובדרש נ�תמקודהחינה הבמועד משנה חלוף 
ל מגה�יהספנהתלויועיפשל השבה בר סכום הכי א נמצ �רךהצות מידבהשבה ברי מים סכות ובחינלו אמנים מסתבחינאחר ל

 �קיםתיהול ניהת לויפעלגבי רך� עתרידבירך צואין וספרים ברכם מעוה גבת� אותמשכנטוח ביקי סועת מנואהנת קרנות� מווההשתל
 �"חשליוני מי���כ שלך סבזו ת לועיפגין בספרים בתידיים עול ניהי מדיושווטין מוניהםסכות תריאת הדוח ת ופקתבברה החתה פחיה

ט מפורכךערת רידלימנים מסמים קייא לשתה עלהצה קבוהרכה שעינה הבח�)DAC(תנדחורכישה ת ואהוצווע קברכוש ת תרוילגבי 
 �יללע
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ים פיכסהותוחהדכת ריעיסבס-2אורב

ם יימולאניבי כספח ווידי נקתבה עמיד עלה הרהצ .א

ר אשלוי גיהת דרישולאם תובהביניים ת וופקתלפי סכדיווח  ��IAS 34לאם תבהרכה נעאוחדים מהים ביניפיים סהכת הדוחות תמצי
 )�טוחבי(םיספיננתים שירועל קוח פיהקולחאם תבה ")ממונה"ה �לןלה(סכון וחטוח ביהון� הקשות ורשעל ממונה הידי על עו קבנ
ביחד ה תואאקרוליש  �איםמלתיים שנפיים סכתבדוחודרש הנמידע הכל את ת ללכוואינה  �")קוחפיהקחו"�ןהלל( �����א"מתשה
ם פייסהכת הדוחות תמצי �כןמו כ ")�ייםתהשנת הדוחו� "ןהלל(����בר מבדצ ��ביום מה תייסשהשנה ולליום פיים סהכת הדוחועם 

ת קנותשמה כעד  ������ל"תשה )�מיידיםותיים ופקתתדוחו(ערך ת ניירות קנותל'דקפרת אולהוראם תבהרכה נעאוחדים מהביניים 
 �טוחבית ברוחאחד מהתאגיד על ת לוחלוא

� ����ט סגואוב ��ם ביוברה החטוריון קדירידי על סום לפראושרה אוחדים מהביניים פיים סהכת הדוחות תמצי

ת דעקול ישוים נמדובאש ומיש .ב

ת דרשנ�ופיעל קנו תשהות קנותוהקוח יהפק לחואם תובה �IAS 34לם אתבהאוחדים מהביניים פיים סהכת הדוחות תמצית ריכבע
אשר  ")�םמדניאו� "לןלה(אריים וטקאםמדניאוותהנחות רבולתהנחווםמדניאו �תרכוהעב�תדעול קבשימש תלהשצה קבוהתהלהנ
ת אוהתוצכי ת אבזבהר מו �תאוהוצותסוהכנמי סכועל ותתחייבויווהים סנכשל רכם עעל  �תאיהחשבונת מדיניוהום יישעל יעים משפ
וכן ת אריווטקאתרכוהעעל ם סיסמבופיים סהכת בדוחוולים הכלקריים עיהמדנים אוה�להאמדנים אומתשונות להיות לוועלעל פוב
 �תצוניויחשווי ת רכוהעעל 

אשר בתחוהנניח להברה החת הלהנת רשנד �צהקבוהשל פיים סהכת הדוחות בהכנמשים משהאים בונחשמדנים אושל גיבושם ת בע
 �רהעבסיון ניעל ברה החת הלהנת ססתבמ�מדניםאוהתיעקבבתה דעול קבשי �תתיעוממשת אוודאי ברוכים הכועים אירותסיבולנ
לכל ת מואיתמהתסיבולנאם תבה �רכההעלתתנושניככל  �תידלעת פיוצית רבול�תבירוסתהנחוועל ים צוניחימים גור �תשונות בדועו
 �מדןאו

ל בכודנים מאוהוקנתושבה פה קותבכרים מואיים חשבונמדנים אובינויים ש�טףשופן אובקרים סנסם סיבבשתהנחווהמדנים אוה
 �תפעמושת תידיעפה קות

 בינייםפיים סהכת הדוחות תמצית בהכנת איהחשבונת מדיניוהישום ירך לצולה הההנמשה תהשם בהת� דעהול קושית רכוהעה
ן ופאביע המשפת הנחוב שינויחל א ללן� להמור אהטולמע �תייםהשנת חוהדות להכנמשה תהש בהםלה אלקרם עיבקביים עאוחדים מה
 �תתודוהעעל תי מהו

�אור באה רתביטוחיוהתיותחייבוההבחישוב ת משומשהןיוולהת ריביוהדכון עעם קשר ב)�(�ה איצייל גתיעקבל מודדכון ע עםקשר ב
�ר אובאה רברה החעה שביצשים חדקרים מחת קבובעלפרישה )�(�י את מיירפ �ת תחייבויוהת דידמעניין לזרים חו יישום עםקשר ב 

 �מהאתבה �)�(��ו )�(�אורים באה ר) LAT(תתודוהעת תואונתקבדיישוב חתבעגן הו בשוויאינם שסים כנתאהקצן ופאעניין לותלונזי

ש חדוח יטבחוזר של רע למפום שיי .ג

ת תואונת קבדי �ת תחייבויות הדידמעניין ד לאוחמר הת החוזאוהורקון יתעניינו ש ���������טוח ביזר סם חופור ����מרץ ב ��ביום 

ם חייטוח ביזר גמ כלת מבר�LATהתאחשב לתןשניפן אובצה קבההת מרתה שונזר לחואם תבה ")�זרחו"ה �ןהלל) ( LAT(תודה הע
 יישום שלרך בד ���� שלאשון הרעון רבבף קתולסו נכנזר החות אוהוררד� נפב ויחושבמשיך יסיעוד התחום זר לחואם תבהביחד� 
ר החוזת ופעשהלל כ כיגש דיו �צהקבוה שלאוחדים מה בינייםפיים סכהתבדוחואה ווההשספרי מעל זר החות עופהשלן להע� מפרל
 �צהקבוהרים של אחים הנפהעות וילפערי הגזמעל עה פר השלחוזתה א הייולטוח חיים בי בענףטוי בילו קיב
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(יםפיכסהותוחהדכת ריעיסבס-2אורב

 )משךה(שחדוח יטב חוזרשל רע למפום שיי .ג

(1
�פיסהכמצב על ה הדוחעל זר החות פעהש  

 2019וני בי 30ם יול

ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ
ה אלם כספייי נוהשי )רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ת ויוייבתחה

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

 שוטפיםסים מת תחייבויוה

ן וה

ם פיעוד

������ (���) ������ 

��� ��� �� 

����� ��� ����� 

 2019ר במצדב 31ם יול

ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ
ה אלם כספייי נוהשי )רקמבו(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ת ויוייבתחה

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ם נדחיסים מגין בת תחייבויוה

 שוטפיםסים מת תחייבויוה

ם ינכס

 שוטפיםסים מסי נכ

ן וה

ם פיעוד

������ (���) ������ 

����� �� ����� 

�� �� �� 

�� (���) ��� 

����� ��� ����� 

(2
�ןההועל זר החות פעהש  

 2019ר אנובי 1ם יול

תחובדוח וודמכ ר בעבח וודשפי כ
האלם כספיי ינוהשי  )רקמבו(

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

����עודפים ת תרי ����� ��� �
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ה סההכנעל סים מ

 )"ח(בש למניהלל מדווסיסיברווח 

טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ה סההכנעל סים מ

 )"ח(בש למניהלל מדווסיסיברווח 

טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ש מחדן וימ .ה

ספרי מ שלמחדש נים מיועו בוצאוחדים מה בינייםמנים מזוהמי זריתלעתבדוחומון מית לועימפנים ממזוהמי זריתפי עיסמקחלב
 �מוןמית) לועיפמשו לת (ששילועימפעו שנבטו נמנים מזועל העה פתה השא הייאלו למיונים תיים� למהוא מים לסכובאה השוו

 )שךהמ(יםפיכסהותוחהדכת ריעיסבס-2אורב

 )משךה(שחדוח יטבחוזר של רע למפום שיי.ג

�אחרלל כו ורווחסד הפו רווח דוחעל זר החות פעהש)� 

 2019י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל


ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ

ה אלם כספייי נוהשי )רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

������
	 (���)
	 ������
	
��� �� ���
	
���� ���� ����
	

 2019י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל

תחובדוח וודמכ ר בעבח וודשפי כ
האלם כספיי ינוהשי  )רקמבותי בל(

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

�����
	 (��)
	 �����
	
�� �� �� 

���� ���� ���� 

ר במצדב 31ם יובהמיתיסהשהלשנ 2019

תחובדוח וודמכ ר בעבח וודשפי כ
האלם כספיי ינוהשי  )רקמבו(

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

������
	 (���)
	 ������
	
��� ��� (�)  )סמת טבסה (הההכנעל סים מ

 )"ח(בש למניהלל מדווסי סיברווח  ���� ���� ����

ה צגהבע מטות וילפעבע מט .ד

ל געוו"ח שליוני מיבגמוצפי סהכמידע הה� ברהח שלת לועיהפטבע מ שהינו"ח� בשגים מוצאוחדים מהים ביניפיים סהכת הדוחות תמצי
 �רובקמיליון הל
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ת איבונחשהות ינימדהרי יקע-3אור ב

ט עמל �יםתיהשנת בדוחומה שיושת מדיניוהה הינ �להאאוחדים מיניים בפיים סכת דוחות תמציבצה קבוהשל ת איהחשבונת מדיניוה
 �ג'�אור בבמור אה

ו מצורם אשטים שחדים נקת.א

קן") תההלן: "ל(וח יטבי זוח, IFRS 17י מולאניבי כספוח וידן קתים לנוקית

ת לוקהשל פה סהות� רבול שונים�אים ושבנקן תלקונים תי של שורהת ואבחשבונתקינה למי אונלהביסד מוהסם פר ����יוני בחודש 
ח מרוו �חטוביחוזי של מחידושים  )DACת (חונדרכישה ת אוהוציה של פוצ השבה משנה�טוח בי בחוזיל פוטיהפן אובר� המעת אולהור
�����אר בינו �ליום קבע שנקן תהשל ה נאשולרהיישום מועד בלו יחול ילעקונים תיה �ועודעה קהשת ולויעילפס מתייחהחוזי ת שירו

פיים� סהכת ט על הדוחובפריל לעקונים תילל והבכקן תשל הת ת ההשלכובחינת אה מסייטרם אך לה החצה קבוה

ון") קיתהן: "(להלה זוום חיקת לויועל-ים יותלים ונכסת ויותלת ויוייבתחה ,תושהפר ,IAS 37-לן וקית

 �לחוזהין מישרבתסומתייחהתלויוע הןבחשבון ת קחל ישן תאו חוזהקיום לתלויוהעביד� מכ הינווזה חאם החינה בב �קוןתיהפי על 
ל החטיבי קרוספטרןופאב הינוקון תיהםוייש �זהחוקיום למישרין בתקשורוהתאחרות לויועשל אה קצהוכן  �תתיותוספת לויוע�גוןכ

י ספרממחדש גו יוצא לקון� תיה יישוםת בעאפשרי� קדם מו יישוםגינם� בת מחויבוהמה תייסהטרם ש חוזיםבור ע �����ר אבינו �מיום 
קון� תישל הת ברטהמצה פעבה ההשגובונה� אשלרישום ד היועמבעודפים התיחה של הפת תריאם תתוא אלהשוואה� 

 �פייםסהכת ווחהדעל קון תיהשל ת ההשלכות בבחינלה החטרם צה קבוה

ת ויתנוע .ב

םסיפיננות אוברי �חייםטוח בי �1 

ת הנונים חיביטוחי לת קדופשההבדה עוהקב ע �זאתעם יחד  �תתיועונבת פיינואתמאינן ת אובריוחיים טוח בבית מיומפרת סוההכנ
ת פיינואתמאינן סים פיננהתים השירוזר גממת סוההכנ �השנהסוף בקר עיבצע תבמת החדשות ירומכמהכר ניק חל �מסת טבומה
ת� תיועונב

יללכטוח בי �2 

ת שונובדים עות קבוצושל רכב לי כטוח מביקר עיבת הנובע �תתיועונבפיין אתמלי כלטוח בביטו וברת מיומפרת סוההכנזור מח
ם חידושריכי אתאשר  �עסקתי בשל ת ושונת סוליומפוכן אר ינובחודש כלל בדרך הם חידושם ריכי אתאשר  �קיםסעשל כבים רוציי 
טרם שמיה לפרההפרשה ת עואמצבת טרלמנומדווח ההרווח על זו ת תיוונעשל תה פעהש �ילפראבאו אר בינוכלל בדרך הם 
 �וחההורו

 �תקמובהת תיועונת מקיילא  �תעוקשמהת סוהכנן גוכאחריםהת סוההכנכיבי מרובתעותביגון כ � � � אחריםהת אוהוצהכיבי מרב
 �ברווחת קבהמות תיועונת מקיילא גם ולכן 

����
	



     
    

  

 

 

   

                 
              
               
              

 

                
           

       

            

    

          
               

            

    

      

            
                    

          
             

       
      

        

                 

           
             

            

     

          

    

             
  

    

              

    

                   

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ת ילופערי מגז-4ראוב

ם מוצריגוון מתלוולכלה אתקיוסעתידויח �צהקבוהשל ת גיוטטרסאתוקיסעתיחידום המהוויזרים גמספר מלל כות לועיפזרי גמאור ב
 �תםפצהפן או �תםמהועניין לקרם עיבים מדוזר גמכל ס סיבבמוצרים ה�ועיםביצת רכהעוםאבימשת אהקצרך לצורד נפבתלוומנוה
מים דוים נפייאמת עלבפה מחשיזרים גנהטווח רוכי ארפים גמוודליים ככלפיינים אמבוכן ת קחהמפבה סביהת מהו �תהלקוחויל מהת
על ת כרניעה שפהת להיועשויה ת יטוחיוהבת חייבויותההכנגד קים וחזמהת עוקההשק תית אולתוצ �כןמו כ �ביטוחייםסיכונים ל

 �תהרווחיו

ת מואתההת מסגרבתלוטמבות תיוברבינחת אוקסעתאותוצ �סהההכנעל סים מפני לזר גמהרווחי על ס סתבבהדדים מנזר גמהעי ביצו
�םאיהבזרים גמבת עלפוצה קבוה �אוחדיםמהביניים פיים סכהת דוחוהת תמצית ריכערך לצו 

וך ארוח ולטן ווחסכים יחוח יטבמגזר .1

ל� מגתוופקוסיה פנת קרנוול בניהצה וקבת הלועית פא וכןהחיים וחי טביפי ענבצה קבושל הת ביטוחיהתלועיהפת אלל כוזה תחום 

ת ויאברוח יטבמגזר .2

"ל לחות ויעסנ�זריםבדים עו �סיעוד �תאישיות אונות ואשפוז�ת לומחנפים בעצה קבוהשל ת ביטוחיהתלועיפהתאלל כוזה תחום 
 �תאונותמאו �ותלומחמאה כתוצטח מבולמים נגרהקים הנזגוון מאת ת וסמכלה אטוח ביפי ענת מסגרבתכרומהנות סליוהפ �ושיניים

 �טיביםקולקלוהן טים לפרהן ת עומוצת אובריביטוחי ת סוליפו �נייםשילי פוטיוסיעודי מצב ת רבול

י ללכוח יטבמגזר .3

�מיםתחותי תמישה מחכב מורזה זר גמ 

ם מיהנגרקים נזת סומכה ")�רכושכב "ר �ןהלל(עי מנוכב רטוח בי בענףטוח בית סוליפות כירמבצה קבוהתלויפעת אלל כו :שורכב רכ
 �תאונהבלישי שלצד שנגרם רכוש ק לנזג הנהאו הרכב בעל ת חבואת או �וגניבה או �ותאונה מאה כתוצרכב על לב

 ")�חובהכב "ר �ןהלל(�����"לתשה חדש)�ח ס(נועי מנוב רכטוח יבתקודפתדרישפי לטוח בי בענףצה קבוהתלועיפתאלל כו :הבוחרכב 
���"ההתשל �רכיםדתאונותעיגפלנים יצויהפק לחואם תבהעי מנוברכב מוש ימשאה כתוצגוף קי נזסה מכה��� 

ת חבויוסוי כיט (למעלישי ש צדפי כלטח ומבהתחבות אתסומכהתסוליפות כירמבצה קבוהתלועיפתאלל כו :םיאחרת ויוחבי נפע
י פנמטוח יבבידים� מעת אחריופני מטוח בי �איםהבטוח הביפי ענתר� יה ביןלים� נכל זות מסגרבל)� ילעאר תומכ חובהכב רתחום ב

 �מיםגופמוצרים לת אחריופני מטוח וביה משראי לנושוטורים קדירלת אחריוטוח בית� עימקצות אחריוטוח בילישי� ש צדפי כלת אחריו

 �)המודכות ורדי �תיווברע �ןוגכ(

 �דד בונף (כעא תמשכנבטח מובהגורים מלאי אשרטוח ביבענף ת ביטוחיהתלועיפהתאלל כוזה ום תח :תואתנכשמח וטיבי קסע
MONOLINE �( של אשון רמשכון בבוד שעכנגד תנו שנית ואלווהשל עון ריפאי מאה כתוצהנגרם ק הנזגין בפוי שית תלדוענ זהטוח בי

 �מוראכתאולוולהוחה טכבמש משהסהנכמוש מיאחר ולבד בללמגורים יחיד "ן נדלס נכ

"ל ובחוח יטבתוברחמגזר .4

 �ברההחת טליבשת אושנמצ"ל בחוטוח בית ובר� ח �Turk Nipponו Interascoת לועית פאללכו"ל חוזר גמ

ם יסנניפים תושירמגזר .5

קר עיב�תהטליבשת ברוחתעואמצב�תקסעום יספיננראל ה�םיספיננראל בהת צעתבמםיספיננוהההון ק בשוצה קבוהתלועיפ
�תאוהבת יולועיבפ 

ש וכררכב ט עמלש וכהרי פנעל כבה צובקהל שת יחוטביהת וליעפהת אל לכוה זום חת :םירחאוש וכרי פנע

 �תמנואנת קרנוול ניה

 �"לובחוארץ בההון קי בשווסדיים מות וקוחולתאגידים  �טייםפרת לקוחובור עערך ת ניירוקי תיול ניה

 

 

ואחר ת וילפעי רזמגוחס לימלא .6


�תאוחדומהטוח הבית ברובחההון ת לועיפאת וכן טוח בית סוכנויושל ת ולויעיפקר עיבתלולכות לועיפיזרגמלסו יוחלא אשר ת ויוילפע	
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- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

וח ודינבים מגזרת וודע אמיד .א
 )רקובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל

סחיומא ל ם חייח טובי
תמואתה תפעילומגזרי ל םתישירו חטובית ברוח ך ארוון כסחיו

כ"הס םיוזקיזו רחאו םסיייננפ ל"חוב לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

7,370 (2) - - 257 1,682 2,460 2,973 
820 (2) - - 49 540 151 82 
6,550 - - - 208 1,142 2,309 2,891 
(2,996) (1) *(11) 19 23 19 (207) (2,838) 
601 - 3 95 - - 1 502 
155 (65) 77 - 11 107 9 16 
4,310 (66) 69 114 242 1,268 2,112 571 
2,743 (2) - - 188 1,172 1,749 (364) 
633 (2) - - 29 386 172 48 
2,110 - - - 159 786 1,577 (412) 
1,338 (65) ***31 - 54 323 466 529 
560 (1) ****56 80 12 17 128 268 
22 - ***1 12 2 - - 7 
89 - 77 3 - 3 4 2 

4,119 (66) 165 95 227 1,129 2,175 394 
(2) - 11 - - (3) (3) (7) 
189 - (85) 19 15 136 (66) 170 
(213) - (71) - (12) (62) (26) (42) 
(24) - *****(156) 19 3 74 (92) 128 

28,771 (5) - - 649 9,933 6,407 11,787 

64,086 - - - - - 5,259 58,827 

טו ברות שהורווחו מיופר
משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר
ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשסדים) הפרווחים (
ול מי ניהמדת סוהכנ
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
בשייר עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ת אחרות אוהוצ
טו נמון� מית אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
י אזנמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברודי) חסהפ(ב ברווחיק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפהפסד) (וח ור
ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד הפ

ה נסהכה עלים מסי נלפלל והכהפסד) ה(וח והרכל סך 

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה


	

	

 �צהקבובסדיים מוהים ופגהשל ההון כנגד מדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהש	
)סדיםהפרווחים (ההסך 
צה� קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למוולמשת הלומכן הינן עתומ"ח שני ליומי ���כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ

 
 
 


�צהוקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב	
 �צהקבושל הטוח בית סוכנויות לועיפת של אוהוצגין בח הינו ש"ליוני מי ���ככום של סת� יוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ
 �"חשונילימי ���כלתכם סהצהקבוהשלטוח הבית סוכנויות לויפעגין בסהההכנעל סים מנילפלל הכוהרווח סך 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

-ר אוב 4
ך) משהת (ילופערי מגז	

משך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמיד .א

קר) ובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל

סחיומא ל ם חייח טובי
תמואתה תפעילומגזרי ל םתישירו חטובית ברוח ך ארוון כסחיו

כ"הס םיוזקיזו רחאו םסיייננפ ל"חוב לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

3,423 (1) - - 123 829 1,213 1,259 
407 (1) - - 23 269 75 41 
3,016 - - - 100 560 1,138 1,218 
3,416 (1) *93 3 11 59 264 2,987 
297 - 2 45 - - 1 249 
70 (18) 22 - 6 52 5 3 

6,799 (19) 117 48 117 671 1,408 4,457 
5,753 (1) - - 80 625 1,035 4,014 
319 (1) - - 8 192 90 30 
5,434 - - - 72 433 945 3,984 
652 (18) ***3 - 26 172 216 253 
254 (1) ****25 38 6 10 59 117 
13 - 1 6 1 - - 5 
35 - 42 1 - (11) 1 2 

6,388 (19) 71 45 105 604 1,221 4,361 
(6) - (1) - - (1) (1) (3) 
405 - 45 3 12 66 186 93 
425 - 131 - (1) 87 74 134 
830 - *****176 3 11 153 260 227 

28,771 (5) - - 649 9,933 6,407 11,787 

64,086 - - - - - 5,259 58,827 

טו ברות שהורווחו מיופר
משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר
ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ול מי ניהמדת סוהכנ
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובהובשינוי מים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
בשייר עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ת אחרות אוהוצ
טו נמון� מית) סו(הכנת אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
אזני מהת השווי טשיפי ת ללוופטמהתקומוחזת ברודי חסהפבקחל
ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד) הפרווח (

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

 �צהקבובסדיים מוהים ופגהשל ההון כנגד מדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהשסדים) הפ(ההרווחים סך 

	

	

	

	

צה� קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למוולמשת הלומכן הינן עתומ"ח שני ליומי	
��� כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ

�צהוקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב	
 �צהקבושל הטוח בית סוכנויות לועיפת של אוהוצגין בח הינו ש"ליוני מי	
��� ככום של סת� יוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ
 �"חשליוני מי��לכתכם סהצהקבוהשלטוח הבית סוכנויות לויפעגין בסהההכנעל סים מנילפלל הכוהרווח סך 

����
	



     
 

     

 

   

 

 
      

    

          

 

  
  

     
 

 
 

 

  
  

 
 

  

         

                 

                   

                  

                  

                  

                

                 

                  

                 

                  

                   

                 

                  

                 

                 

                  

                    

                   

                      

                   

                   
 
                 

              
          
          
             
                

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגז-4אור ב

משך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

 )רקובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל

סחיומא ל ם חייח טובי
תמואתה תפעילומגזרי ל םתישירו חטובית ברוח ך ארוון כסחיו

כ"הס םיוזקיזו רחאו םסיייננפ ל"חוב לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

����� (�) � � ��� ����� ����� ����� 
��� (�) � � �� ��� ��� �� 
����� � � � ��� ����� ����� ����� 
����� (�) ��� � �� ��� ��� ����� 
��� � � �� � � � ��� 
��� (��) ��� � �� ��� �� �� 

������ (��) ��� �� ��� ����� ����� ����� 
������ (�) � � ��� ����� ����� ¹ ����� 
��� (�) � � �� ��� ��� �� 
����� � � � ��� ��� ����� ����� 
����� (��) �� � �� ��� ��� ��� 
��� (�) �� �� � �� ��� ��� 
� � � � � � � � 
��� � ��� � � (��) �� � 

������ (��) ��� �� ��� ����� ����� ����� 
�� � �� � � �� �� (�) 
��� � �� �� �� ��� �� �� 
��� � ��� � (�) �� �� ��� 
����� � ��� �� �� ��� ��� ��� 

������ (�) � � ��� ����� ����� ¹ ������ 

������ � � � � � ����� ������ 

טו ברות שהורווחו מיופר
משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר
ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ול מי ניהמדת סוהכנ
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
בשייר עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ת אחרות אוהוצ
טו נמון� מית) סו(הכנת אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
י אזנמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברודי) חסהפ(בברווחי ק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד) הפרווח (

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום  �

צה� קבובסדיים מוהפים גוהשל ון ההנגד כמדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהשהרווחים סך 	

� כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ	� �
צה� קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למוולמשת הלומכן הינן עתומ"ח שני יוילמ	


�צהוקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב		

	

	

�� כשל סכום ת� יוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ �
 �צהקבושל הטוח בית סוכנויות לועיפת של אוהוצגין ב"ח הינו שליוני מי	
 �"חשליוני מי��לכתכם סהצהקבוהשלטוח הבית סוכנויות לויפעגין בסהההכנל סים עמנילפלל הכוהרווח סך 

����
	



     
 

     

 

   

 

 
      

    

 
         

 

  
  

     
 

 
 

 

  
  

 
 

  

         

                 

                   

                  

                   

                  

                

                 

                  

                  

                  

                   

                  

                  

                 

                 

                  

                  

                  

                     

                   

                   
 
                 

              
           
          
           
                 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגז-4אור ב

משך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

קר) ובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל
סחיומא ל ם חייח טובי

תמואתה תפעילומגזרי ל םתישירו חטובית ברוח ך ארוון כסחיו
כ"הס םיוזקיזו רחאו םסיייננפ ל"חוב לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

����� (�) � � ��� ��� ����� ����� 
��� (�) � � �� ��� ��� �� 
����� � � � �� ��� ����� ����� 
����� � �� � �� ��� ��� ����� 
��� � � �� � � � ��� 
�� (��) �� � � �� �� � 

����� (��) �� �� ��� ��� ����� ����� 
����� (�) � � �� ��� ����� ¹ ����� 
��� (�) � � �� �� ��� �� 
����� � � � �� ��� ��� ����� 
��� (��) �� � �� ��� ��� ��� 
��� � �� �� � �� �� ��� 
� � � � � � � � 
�� � �� � � (�) �� � 

����� (��) ��� �� ��� ��� ����� ����� 
�� � � � � �� �� (�) 
��� � (��) � � ��� �� (��) 
��� � ��� � (�) (��) � �� 
��� � �� � � ��� �� (�) 

������ (�) � � ��� ����� ����� ¹ ������ 

������ � � � � � ����� ������ 

טו ברות שהורווחו מיופר
משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר
ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ול מי ניהמדת סוהכנ
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
בשייר עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ת אחרות אוהוצ
טו נמון� מית) סו(הכנת אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
י אזנמהשווי הת טשיפי לתלוופטמת הקומוחזת ברודי) חסהפ(ב ברווחיק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפהפסד) (וח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד) הפרווח (

ה נסהכה עלים מסי נלפלל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום  �

צה� קבובסדיים מוהפים גוהשל ון ההנגד כמדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהשהרווחים סך 	

צה� קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למוולמשת הלומכן הינן עתומ"ח שני יוילמ	
� �� כצה� קבוהתלובבעטוח בית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ	


�צהוקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב		

	

	

 �צהקבושל הטוח בית סוכנויות לועיפת של אוהוצגין ב"ח הינו שליוני מי	
� �� ככום של סת� יוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ
 �"חשליוני מי��לכתכם סהצהקבוהשלטוח הבית סוכנויות לויפעגין בסהההכנל סים עמנילפלל הכוהרווח סך 
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- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

משך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמיד .א

 )רקמבו( 2019ר במצדב 31ם יובהמיתיסהשהלשנ
ס חיומא ל

תמואתה תפעילומגזרי ל םתישירו חטובית ברוח ם חייח טובי
כ"הס םיוזקיזו רחאו םסיייננפ ל"חוב לליכח טובי תאובריח טובי ח ווטך ארוון כסחיו

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

������ (�) � � ��� ����� ����� ����� 
����� (�) � � ��� ����� ��� ��� 
������ � � � ��� ����� ����� ����� 
����� (�) ��� �� �� ��� ��� ����� 
����� � � ��� � � � ����� 
��� (���) ��� � �� ��� �� �� 

������ (���) ��� ��� ��� ����� ����� ������ 
������ (�) � � ��� ����� ����� ¹ ������ 

����� (�) � � �� ��� ��� ��� 
������ � � � ��� ����� ����� ������ 
����� (���) ��� � ��� ��� ��� ����� 
����� (�) ��� ��� �� �� ��� ��� 
�� � � � � � � � 
��� � ��� � � (��) �� � 

������ (���) ��� ��� ��� ����� ����� ������ 
��� � �� � � �� �� �� 
��� � ��� �� �� ��� (���) ��� 
��� � ��� � (��) ��� ��� ��� 
����� � ��� �� �� ��� (���) ��� 

������ (�) � � ��� ����� ����� ¹ ������ 

������ � � � � � ����� ������ 

טו ברות שהורווחו מיופר
משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר
ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ול מי ניהמדת סוהכנ
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
גין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה הטחי מבקם של חל
טוח בי
בשייר עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ת אחרות אוהוצ
טו נמון� מית) סו(הכנת אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברוברווחי חק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפהפסד) (וח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד) הפרווח (

ה נסהכה עלים מסי נלפלל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום  �

צה� קבובסדיים מוהפים גוהשל ון ההנגד כמדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהשהרווחים סך 	

צה� קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למוולמשת הלומכן הינן עתומ"ח שני ולימי	
���� כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ	


�צהוקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב		

	

	

� ככום של סת� יוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ��
 �צהקבושל הטוח בית סוכנויות לועיפת של אוהוצגין בח הינו ש"ליוני מי	
 �"חשונילימי���לכתכם סהצהקבוהשלטוח הבית סוכנויות לויפעגין בסהההכנעל סים מנילפלל הכוהרווח סך 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגז-4אור ב

י ללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ב

 )רקובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל

ח טובית יוחבופי ענוש כרפי ענ
כ "הסת אותמשכנ *ם*חריא *םחריאוש רכוב כרה בחוב כר

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ו טברות מיופר
משנה טוח בית מיופר
ר יישבת וימפר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 
ר בשיית שהורווחו מיופר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברוביטוח�  בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
ר בשייטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
טו נמון� מית אוהוצ
 )תונסהכה(תווצאהה כלסך 
אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמהתקומוחזת ברודי חסהפבקחל
ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור
ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד הפ

ה נסהכה עלים מסי נלפלל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה

י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה

1,946 (2) 550 525 512 361 
606 - 188 407 8 3 
1,340 (2) 362 118 504 358 
198 (6) 39 9 90 66 
1,142 4 323 109 414 292 
19 1 6 6 1 5 
107 - 22 83 2 -
1,268 5 351 198 417 297 
1,172 (18) 393 300 266 231 
386 - 127 258 6 (5) 
786 (18) 266 42 260 236 
323 - 78 112 90 43 
17 1 1 4 6 5 
3 - 2 - - 1 

1,129 (17) 347 158 356 285 
(3) - (2) - - (1) 
136 22 2 40 61 11 
(62) (5) (30) (1) (4) (22) 
74 17 (28) 39 57 (11) 

 �לוא
 �לוא

9,933 264 5,375 994 608 2,692 2020
	
6,977 264 3,350 172 595 2,596 2020
	


נפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש דן אובטוח ביפי ענמתאותוצקר יבעלים ולכאחרים ורכוש פי ענ	

נפים בעת מיורהפסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבלים ולכאחרים ת חבויופי ענ	

����
	



     
 

     

 

   

 

 

      
 
      

 

         

     
  
 

  
 

 
  

       

             

              

            

       

             

               

             

              

              

             

             

                

              

          

             

            

               

                

                  

                   

                 
 

                      
                      

- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ב

קר) ובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל

חטובי תיוחבופי ענ וש כרפי ענ
כ"הס תאותמשכנ *ם*חריא *םחריאו שרכוב כר ה בחוב כר

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

654 (1) 179 234 170 72 
267 - 77 186 3 1 
387 (1) 102 48 167 71 
(173) (3) (58) (6) (41) (65) 
560 2 160 54 208 136 
59 5 25 4 4 21 
52 - 13 38 1 -
671 7 198 96 213 157 
625 (9) 242 119 128 145 
192 - 91 100 2 (1) 
433 (9) 151 19 126 146 
172 - 43 53 51 25 
10 1 - 1 4 4 
(11) - (6) - (1) (4) 
604 (8) 188 73 180 171 
(1) - (1) - - -
66 15 9 23 33 (14) 
87 6 40 2 6 33 
153 21 49 25 39 19 

ו טברות מיופר
משנה טוח בית מיופר
ר יישבת וימפר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 
ר בשיית שהורווחו מיופר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברוביטוח�  בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
ר בשייטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ו טנמון� מית סוהכנ
 )תונסהכה(תווצאהה כלסך 
אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמהתקומוחזת ברודי חסהפבקחל
ה נסהכה עלים מסי נלפהפסד) (וח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2020 2,692 608 994 5,375 264 9,933י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזוחןיבגת ויוייבתחה	
י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה


נפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש דן אובטוח ביפי ענמתאותוצקר יבעלים ולכאחרים ורכוש פי ענ	

6,977 264 3,350 172 595 2,596 2020 

 �לוא
 �לוא
נפים בעת מיורהפסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבלים ולכאחרים ת חבויופי ענ	

����
	



     
 

     

 

   

 

 

      

      

          

     
  
 

  
 

 
  

       

             

               

            

            

             

               

             

              

              

             

            

                

              

          

              

               

                

                

                   

                  

                 
 

                      
                     

  

- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ב

 )רקובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל
חטובי תיוחבופי ענ וש כרפי ענ

כ"הס תאותמשכנ *ם*חריא *םחריאו שרכוב כר ה בחוב כר

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

ו טברות מיופר
משנה טוח בית מיופר
ר יישבת וימפר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 
ר בשיית שהורווחו מיופר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברוביטוח�  בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
ר בשייטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ו טנמון� מית סוהכנ
 )תונסהכה(תווצאהה כלסך 
אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברוברווחי חק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

ה נסהכהעלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2019י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	
����� ��� ����� ��� ��� ����� 2019
	

����� (�) ��� ��� ��� ��� 
��� � ��� ��� � � 
����� (�) ��� ��� ��� ��� 
��� (�) �� �� ��� ��� 
����� � ��� ��� ��� ��� 
��� �� �� � �� �� 
��� � �� �� � � 
����� �� ��� ��� ��� ��� 
����� (��) ��� ��� ��� ��� 
��� � �� ��� � (�) 
��� (��) ��� �� ��� ��� 
��� � �� ��� �� �� 
�� � � � � � 
(��) � (�) � (�) (�) 
����� (�) ��� ��� ��� ��� 
�� � �� � � �� 
��� �� �� �� �� ��� 
�� � �� � � �� 
��� �� ��� �� �� ��� 

����� ��� ����� ��� ��� ����� 

 �לוא
 �לוא

י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה


נפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש דן אובטוח ביפי ענמתאותוצקר יבעלים ולכאחרים ורכוש פי ענ	

נפים בעת מיורהפסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבלים ולכאחרים ת חבויופי ענ	

����
	



     
 

     

 

   

 

 

      

      

         

     
  
 

  
 

 
  

        

             

              

            

       

             

               

             

              

              

             

            

                

              

           

             

               

                

           

                  

                  

                 
 

                      
                     

  

- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ב

קר) ובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל

חטובי תיוחבופי ענ וש כרפי ענ
כ"הס תאותמשכנ *ם*חריא *םחריאו שרכוב כר ה בחוב כר

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

��� (�) ��� ��� ��� �� 
��� � �� ��� � � 

��� (�) ��� �� ��� �� 
(���) (�) (��) (�) (��) (��) 

��� � ��� �� ��� ��� 

��� � �� � �� �� 
�� � �� �� � � 

��� � ��� ��� ��� ��� 

��� (�) �� ��� ��� � 
�� � (��) �� � (��) 

��� (�) �� �� ��� �� 

��� � �� �� �� �� 

�� � � � � � 
(�) � (�) � � (�) 

��� (�) ��� �� ��� �� 

�� � �� � � �� 

��� �� ��� �� �� ��� 
(��) � (��) (�) (�) (�) 
��� �� ��� �� �� ��� 

����� ��� ����� ��� ��� ����� 

ו טברות מיופר

משנה טוח בית מיופר

ר יישבת וימפר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 

ר בשיית שהורווחו מיופר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 

ת לוממעת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 

טו ברוביטוח�  בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל

ר בשייטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע

ת ליוכלולה הנהת אוהוצ

ו טנמון� מית סוהכנ

 )תונסהכה(תווצאהה כלסך 

אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברוברווחי חק חל

ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד) הפרווח (

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2019י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	
��� ��� ����� ��� �����י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה ����� 2019 

 �לוא
 �לוא


��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש דן אובטוח ביפי ענמתאותוצקר יבעלים ולכאחרים ורכוש פי ענ	%
נפים בעת מיוהפרסך מ	

נפים בעת מיורהפסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבלים ולכאחרים ת חבויופי ענ	

����
	



     
 

     

 

   

 

 

   

      

       

     
  
 

  
 

 
  

       

             

              

            

          

             

               

             

              

              

              

            

                

              

         

             

               

               

                

                  

                  

                 
 

 
                      
                     

 

 

- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

 )משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ב

 )רקמבו( 2019ר במצדב 31ם יובהמיתיסהשהלשנ
חטובי תיוחבופי ענ וש כרפי ענ

כ"הס תאותמשכנ *ם*חריא *םחריאו שרכוב כר ה בחוב כר

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

ו טברות מיופר
משנה טוח בית מיופר
ר יישבת וימפר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 
ר בשיית שהורווחו מיופר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
ת לוממעת סוהכנ
ת ונסהכה כלסך 
טו ברוביטוח�  בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה הטחי מבקם של חל
ר בשייטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ו טנמון� מית סוהכנ
 )תונסהכה(תווצאהה כלסך 
אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברוברווחי חק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפהפסד) (וח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2019בר מדצב	
31ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	
����� ��� ����� ��� ��� ����� 2019
 בר מדצב	
31ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה


	

����� (�) ��� ��� ��� ��� 
����� � ��� ��� �� � 
����� (�) ��� ��� ��� ��� 
�� (��) (�) (�) �� �� 

����� � ��� ��� ��� ��� 
��� �� ��� �� �� �� 
��� � �� ��� � � 
����� �� ��� ��� ��� ��� 
����� (��) ��� ��� ��� ��� 
��� � ��� ��� �� (�) 
����� (��) ��� �� ��� ��� 
��� � ��� ��� ��� ��� 
�� � � � � � 
(��) � (��) (�) (�) (��) 
����� (��) ��� ��� ��� ��� 
�� � �� � � �� 
��� �� (��) ��� ��� ��� 
��� �� �� � �� �� 
��� �� �� ��� ��� ��� 

����� ��� ����� ��� ��� ����� 

 �לוא
 �לוא

נפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש דן אובטוח ביפי ענמתאותוצקר יבעלים ולכאחרים ורכוש פי ענ

נפים בעת מיורהפסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבלים ולכאחרים ת חבויופי ענ	

����
	



     
 

     

 

   

 

 

      

         

                   

           

         

                  

                    

                  

                 

                   

                 

                  

 
               

   
                 

 
               

                    

                   

                  

                  

                  

  
             

                    

                

                      

         
 

     

- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

וח וטוך ארן ווחסכים יחוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ג

 )רקובמתי בל(
2019י ונבי	
30ם וביה מיתיסהשם חודשיה שישל שה פקותל )רקובמתי בל(
2020י ונבי	
30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל

כ "הסם חייח טוביה סיפנגמל כ "הסם חייח טוביה סיפנגמל 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

טו ברות שהורווחו מיופר

משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר

ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשסדים) הפרווחים (

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת לוממעת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 
עה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טו ברו
גין בת תחייבויובהובשינוי מים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
טוח ביחוזי 
עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

בשייר 

ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע

ת ליוכלולה הנהת אוהוצ

ת אחרות אוהוצ

טו נמון� מית אוהוצ

ת ווצאהה כלסך 
ת השווי טשיפי ת ללוופטמהתקומוחזת ברודי חסהפבקחל
אזני מה

ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד) הפרווח (

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 

����� ����� � � 2,973 2,973 - -

�� �� � � 82 82 - -

����� ����� � � 2,891 2,891 - -

����� ����� � � (2,838) (2,838) - -

��� ��� ��� ��� 502 218 161 123
	

�� �� � � 16 16 - -

����� ����� ��� ��� 571 287 161 123
	

����� ����� � � (364) (372) 7 1
	

�� �� � � 48 48 - -

����� ����� � � (412) (420) 7 1
	
��� ��� �� �� 529 423 58 48
	
��� ��� �� �� 268 164 60 44
	
� � � � 7 - 3 4
	

� � � � 2 2 - -

����� ����� ��� �� 394 169 128 97
	

(�) (�) � � (7) (7) - -

�� �� �� �� 170 111 33 26
	

��� ��� � � (42) (38) (3) (1)
	

��� ��� �� �� 128 73 30 25
	


ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	
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- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )משךה(וח וטוך ארן ווחסכים יחוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנג. 

קר) ובמתי בל(י ונבי 30 2019ם וביה מייתסהשם חודשיה וששלל שה פקותל

כ "הסם חייח טוביה סיפנגמל 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

����� ����� � � 

�� �� � � 

����� ����� � � 

����� ����� � � 

��� ��� �� �� 

קר) ובמתי בל(י ונבי 30 2020ם וביה מייתסהשם חודשיה וששלל שה פקותל

כ "הסם חייח טוביה סיפנגמל 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

1,259 1,259 - -

41 41 - -

1,218 1,218 - -

2,987 2,987 - -

249 109 79 61 

� � � � 3 3 - -

����� ����� �� �� 4,457 4,317 79 61 

����� ����� � � 4,014 4,010 4 -

�� �� � � 30 30 - -

����� 

��� 

��� 

� 

����� 

��� 

�� 

� 

� 

�� 

�� 

� 

� 

�� 

�� 

� 

3,984 

253 

117 

5 

3,980 

203 

70 

-

4 

27 

27 

3 

-

23 

20 

2 

� � � � 2 2 - -

����� ����� �� �� 4,361 4,255 61 45 

(�) 

(��) 

�� 

(�)

(�) 

(��) 

�� 

(��) 

� 

�� 

� 

�� 

� 

�� 

� 

�� 

(3) 

93 

134 

227 

(3) 

59 

132 

191 

-

18 

1 

19 

-

16 

1 

17 

טו ברות שהורווחו מיופר

משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר

ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת לוממעת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 
עה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
טו ברו
ת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל

ח טוביבגין חוזי 
עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

בשייר 

ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע

ת ליוכלולה הנהת אוהוצ

ת אחרות אוהוצ

טו נמון� מית אוהוצ

ת ווצאהה כלסך 
ת השווי טשיפי ת ללוופטמהתקומוחזת ברודי חסהפבקחל
אזני מה

ה נסהכה עלים מסי נלפהפסד) (וח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

ה נסהכה עלים מסי נלפלל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 


ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	
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- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )משךה(וח וטוך ארן ווחסכים יוח חיטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ג

 )רקמבו( 2019ר במצדב 31ם יובהמיתיסהשהלשנ

כ "הסם חייח טוביה סיפנגמל 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

טו ברות שהורווחו מיופר

משנה חי טמבידי על ת שהורווחו מיופר

ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת לוממעת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 

טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

טוח ביגין חוזי בת תחייבויובה ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל

בשייר עה קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אחרורכישה ת ואהוצוקשיוות אוהוצת� לומע

ת ליוכלולה הנהת אוהוצ

ת אחרות אוהוצ

טו נמון� מית אוהוצ

ת ווצאהה כלסך 

אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברוברווחי חק חל

ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 

����� ����� � � 

��� ��� � � 

����� ����� � � 

����� ����� � � 

����� ��� ��� ��� 

�� �� � � 

������ ������ ��� ��� 

������ ������ �� � 

��� ��� � � 

������ ������ �� � 

����� ��� ��� �� 

��� ��� ��� �� 

� � � � 

� � � � 

������ ������ ��� ��� 

�� �� � � 

��� ��� �� �� 

��� ��� � � 

��� ��� �� �� 

ג' �אור באה ר	
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

-אור ב ך) משה(ות עילפרי מגז 4

 )משךה(וח וטוך ארן ווחסכים יחוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ג

ת ויסהפולי וגסי לפת ווצאתהוט פיר

כ "סה

ן סכוב חימרכא לליסות פול
ת דבודיסה כפולר הנמכיכון ס

י קבוצתט פר

קת פנהועד מי פלים) נספח(לרבות סכון ב חירכמת ללוהכויסות פול
ה סיהפול

 2004ת נשמ
ה שואתי תלוי תלונו ישאנת שעד  1990 2003נת שעד 

ה אשות (1)

ח"שי ניוילמ  )רמבוקי (בלתי ניוב 30 2020ם יובמה ייסתשהם ישדה חושיש שלפה תקול
2,977 77 593 1,816 - 446 45 

די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר
)4(ה צוהקב

 2,973ל הכסך 

 1,309-- 1,309---ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

301 153 112 65 )29()�(ללכווח רויונחמב�ליהונמידללכוסי ננפיחוומר

433 55 295 760 (137) (641) 101 

(805(---ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות - - (805(

73 9 (30) (33) 121 (5) 11 

1,261 36 298 686 - 219 22 

ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך 

 )רמבוקי תל(ב 2020י ניוב 30ם יובמה ייהסתשםישחודשה ושל שלפה תקול

ו טרובות מיפר
די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר
)2(ה צוהקב

 1,259ל הכסך 

505 - - 505 ---ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

305 - - 76 111 33 85 

3,377 33 181 1,726 - 1,412 25 
)�(ללכווח רויונחמב�ליהונמידללכוסי ננפיחוומר

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות
633 - - 632 1 --ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

191 4 10 (39) 44 17ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך  155 

��ת לשנעד קו נפשהומוצרים ה)1(� �תמיועדוחוב ת באגרוקם חלבמגובים והם אה תשובטיחי מקרם עיבהם  )גינםבת לודגהת רבול( �
ת סוההכנעל ס סמבות טחמובאה תשועם ת סוליפובסי יננהפמרווח ה�תעוקהשול לניהת אוהוצניכוי פני למחושב א והומיה מהפרכשיעור ת נגבוהברה החשל ת פוסנות סונהכלל כואינו סי פיננהמרווח ה)2(

 ����ת משנחל הקו ופשהאה תשות לויותאינן שתסוליפוגין בסי פיננהמרווח ה�תצעמומהתודה בעפל כמוא כשהולשנה ת טחמובהאה תשוהשיעור של לה מכפבניכוי הדוח ת לשנעל פובתעוקמהש
ף קשנזכירה מלמינים זם יספיננסים נכ שלגן ההו בשווי השינוית אגם ת לוולכת עוקמהשת סוהכנזה� עניין ל �תביטוחיוהת תחייבויוההשוב יבחמשים משהההיוון בשיעורי  השינוית פעהשת א �עודלל כו

 �טוחהבי

ו טרובות מיפר

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ת תודועשל ת צעמומהתרה והיאה תשוהס יסבעל מחושבים התנים משוהועים קבהול הניהמי דסך הינו י ספיננהמרווח ה �אהתשולויי תבחוזים ל� ולהכוח הרועל לדוח 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

-אור ב ך) משה(ות עילפרי מגז 4

משך) ה(וח וטוך ארן ווחסכים יחוח יטבמגזר י גבלים פוסנים נותנ .ג

משך) ה(ת ויסהפולי וגסי לפת ווצאתהוט פיר

כ "סה

ן סכוב חימרכא לליסות פול
ת דבודיסה כפולר הנמכיכון ס

י קבוצתט פר

קת פנהועד מי פלים) נספח(לרבות סכון ב חירכמת ללוהכויסות פול
ה סיהפול

 2004ת נשמ
ה שואתי תלוי תלונו ישאנת שעד  1990 2003נת שעד 

ה אשות (1)

ח"שי ניוילמ  )רמבוקי (בלתי ניוב 30 2019ם יובמה ייסתשהם ישדה חושיש שלפה תקול
����� �� ��� ����� � ��� �� 

)�(ה צוהקב
����� 

����� � � ����� �� � � 

��� � � ��� (��) ��� �� 

����� �� ��� ����� ��� ����� ��� 

��� � � ��� (�) � � 

��� (�) � �� (��) �� �� 

����� �� ��� ��� � ��� �� 

ל הכסך 

ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

)�(ללכווח רויונחמב�ליהונמידללכוסי ננפיחוומר

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך 

 )רמבוקי תל(ב 2019י ניוב 30ם יובמה ייהסתשםישחודשה ושל שלפה תקול

ו טרובות מיפר
די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר
)�(ה צוהקב

����� 

��� � � ��� � � � 

��� � � �� (�) �� �� 

����� �� ��� ����� �� ��� ��� 

��� � � ��� � � � 

ל הכסך 

ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

)�(ללכווח רויונחמב�ליהונמידללכוסי ננפיחוומר

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות
(��) � �� � ��(ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך ()��()�(

ג'�רבאוה רא �שדחחוביטר זחושל רע למפם ושיי 
	

ו טרובות מיפר
די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר

��שנת לעד פקו ונהשםוצריהמ)1(� �ותדועמיב חוגרות באם קחלבםיבמגום הוהאשותחי מבטים ריקעבהם  )םינבגגדלות הרבות ל( �
ת וההכנסעל בוסס מחת בטמוה אשותעם ליסות פובנסי נפיהחוהמרו �ותקעשהול הילנצאות הווי כניני לפב שוחמוא הוהירמהפמרעושיכגבות הנה רבחהשל ות נוספסות נכהולל כאינו סי נניהפח והמרו)2(

ולל כ ����נת שמחל הקו ופהשהאשותתיולותנן אישסות ליפוין בגנסי ינהפח וורהמ �צעתממוההדבעתוכפל מווא השכהשנלטחת בהמוה אשותהרעויששל ה כפלמוי כיבנח ודהשנת לועל בפשקעות המ
ח לדוף זקשנה רלמכים יינזמם יננספים יכסנשל גן הוהוי שובוי ינשהאת ם גלות ולכשקעות המות הכנסה� זין נילע �יותחוביטהיות בוייחתההבשויחבםישמשמהון והיהירעוישבוי נשיהפעת שה את �דעו

�חוהביט דות עתושל וצעת מהמה רהיתוהשואתהבסיס על ם יבשוחמהםישתנמהוםיועבהקול הניהדמי סך הינו נסי ינפהחוהמרו �האשותיי לותםיזחובולל� כהחועל הרו

����
	



     
 

     

 

   

 

 

      

           
      

 

      

     
     

      
   

 
   

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

               

        
         

         

                 

                    

                

               

                  
 

             

                  

                            
                        

                     
                  

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגז-4אור ב

משך) ה(וח וטוך ארן ווחסכים יחוח יטבמגזר י גבלים פוסנים נותנ.ג

משך) ה(תויסהפולי וגסילפת ווצאתהוט פיר


קת פנהועד מי פלים) נספח(לרבות סכון ב חירכמת ללוהכויסות פול

ן סכוב חימרכא לליסות פולה סיהפול

ת דבודיסה כפולר הנמכיכון ס 2004ת נשמ
כ "סהי קבוצתט פרה שואתיתלוי תלונו ישא 2003נת שעד  1990נת שעד 
האשות)1(  )רמבוק(2019בר מבדצ 31ם יובמה יישהסתלשנה 

ח "שי ניוילמ

����� ��� ����� ����� � ��� �� 

�(ה צוהקב(

����� 

����� � � ����� �� � � 

��� � � ��� (��) ��� ��� 

������ ��� ��� ����� ��� ����� ��� 

����� � � ����� � � � 

ל הכסך 

ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

)�(ללכווח רויונחמב�ליהונמידללכוסי ננפיחוומר

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

��� � �� �� (���) ��� ��� 

ג'�רבאוה רא �שדחחוטביר זחושל רע מפלםשויי 
	

��שנת לעד פקו ונהשםוצריהמ)1(� �ותדועמיב חוגרות באם קחלבםיבמגום הוהאשותחי מבטים ריקעבהם  )םינבגגדלות הרבות ל( �

ת עוקשהמתוההכנסעל בוסס מטחת במוה ואשתעם ליסות פובסי נניהפח וורהמ �עותשקהול הנילאות וצהוי כניני פלבשוחמוא הוהמירהפמרעוישכבות הנגה רבחהשל ות נוספות כנסהולל כאינו נסי נפיהחוהמרו)2(
ת עשפה את �דעוולל כ ����נת שמחל הופקו השהאשותות ויתלנן אישוליסות פין בגסי נניהפח והמרו �תוצעממההדבעתוכפל מוהוא שכהנשלטחת בהמוה אשותהרעושישל ה כפלמוי כניבחהדושנת לועל בפ
ם יזוחבולל� כהחוורה עלח לדוף נזקשהרלמכים ניזמים יסננפים יכסנשל וגן ההוי שובוי ינשה אתם גוללות כות עשקהמנסות כהה� זין נילע �יותחטוהבייות ובייחהתהבשויחבםישמשמהון והיהעורי שיבוי ינשה

�חויטבה עתודות של וצעת מהמה רהיתוהאשוהתבסיס על ם יבשוחהמם ינשתהמוםיעהקבוול היהנדמי סך נו הינסי נפיהחוהמרו �הואשתיי לות

ו טרובות מיפר
די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר

ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך 

����
	



     
 

     

 

   

 

 

   

      

     

     
      

           
      

            

            

             
      

              
            

            

             
      
 

     
      

           
      

            

            

            
      

              
            

            

            
      
 

                     
                     

                       

          

- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

ת ויאברוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ד

ת ויסהפולי וגסי לפת ווצאתהוט פיר

כ "סה
 *ר ת אחיאובר

*ק *"ז *"א *ז י קבוצת
י יעודס

ט פר

ח "שי ניוילמ )קרומבי ת(בל	
2020י נויב	
30ום יבהמייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל

ו טברות מיופר

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 

2,423 131 1,191 720 381 

1,749 154 652 530 413 

(92) (29) 115 (56) (122) 

ום יבהמייתהסשים שודה חשושלשל ה ופקתל

ו טברות מיופר

30
קר) ומבי ת(בל	
2020י נויב	

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 

1,189 49 589 361 190 

1,035 73 277 566 119 

260 (21) 163 (28) 146 

 *רת אחיאוברי יעודס
כ "סה *ק *"ז *"א *זי קבוצתט פר

ח "שי ניוילמ )קרומבי ת(בל	
2019י נויב	
30ום יבהמייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל

ו טברות מיופר

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 

����� 

����� 

��� 

��� 

��� 

(�) 

����� 

��� 

��� 

��� 

��� 

(��) 

��� 

��� 

�� 

����� 

����� 

�� 

��� 

�� 

(�) 

��� 

��� 

�� 

��� 

��� 

(��) 

��� 

��� 

�� 

ום יבהמייתהסשים שודה חשושלשל ה ופקתל

ו טברות מיופר

30
קר) ומבי ת(בל	
2019י נויב	

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 


י נליומי	
���� ו"ח שליוני מי	
��� שלך סבטפרת מיופר
(מה אתבה �����ביוני  ��ביום ו מתייסשה חודשיםשה לווש שישהשל ות ופקתל"ח שליוני מי ����ו"ח שליוני מי ���של ך סבט פרת מיופר זהתוך מ	
ו מתייסשהחודשים לושה וששישה של ות פקותל"ח שליוני מי ����ו"ח שליוני מי	
��� שלסך בתתיוקבוצת מיוופר	
) מהאתבה �����ביוני  ��ביום ו מתייסשה חודשיםשה לווש שישהשל ות ופקתל"ח ש


	

אמה) תבה �����ביוני  ��ביום ו מתייסשהחודשים ה שלושושישה של ות ופקתל"ח שליוני מי ����ו"ח שליוני מי ���של סך בת תיוקבוצת מיו(ופרמה אתבה �����ביוני  ��ביום 

ל "לחות עוסינק הינו "ולזת איופורתאוהוצא הינו "לזאחר ת אובריבול ר הכלתביותי מהוהסוי הכי

����
	



     
 

     

 

   

 

 
      
 
         

       

      

    
     

   

            

            

            
 

                

       

- 4 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתלים ורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

משך) ה(תויאברוח יטבמגזר י גבים לפוסנים נותנ .ד

משך) ה(תויסהפולי וגסילפת ווצאתהוט פיר

*ר ת אחיאובר י יעודס

כ"סה *ק *"ז *"א *ז יקבוצת ט פר

ח "שי ניוילמ

����� ��� ����� ����� ��� 

����� ��� ����� ����� ����� 

(���) �� ��� (��) (���) 

קר) ומב(
2019בר מדצב	
31ום יבה מייתהסשה נשל

ו טברות מיופר

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 


	


	

�����של סך בטפרת מיופר זהך תומ
�ך של סבתתיוקבוצת יומופר"ח שליוני מי	��

�"חשיוני ילמ	

 �"ללחות עוסינק הינו "ולזת איופורתאוהוצא הינו "לזאחר ת אובריבול ר הכלתביותי מהוהסוי הכי

����
	



     
    

 

 

  

 

   

        

          
           

           

        

                   
           

 

 

 

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

סה כנההעל  םסימ-5ראוב

ה וצבקהתוברחשל ת ונסהכעל ים חלהמס היורשיע

 �ו ����קציב תהתלשנות ליהכלכת מדיניוהםליישוקה קיחקוני תי(תליהכלכת לויעתיההק חות מוברשום ספור ����בר מבדצ ��ביום 
ר ויעלשאשונה רהמה עיהפת� מועיפתיבש %���ל %�� שלמשיעור ת ברוחסמ שיעורת רדהות אתר� הי ביןע� קבאשר  ������ע"זתשה)����
 �ילךאו ����אר מינוחל ה %��ר של עוייה לשמה השניעיהפו ����אר מינוחל ה �%��של 

����
	

 �לןלה

ת משנחל ה�פייםסכתסדומושהינם ברה החשל ת הבנות ברוחעל ללם בכופיים סכתסדומועל חלים הטוריים טוטסההמס שיעורי 
�����לל של קמשו בשיעורס מדהיינו  %�� בשיעור רווחס מ �%�� בשיעורת ברוס חמ �מןקכדלהינם אילך ו% �

המס עורי לשיאם תבהמחושבים ת מדווחתקופה הלהשוטפים סים מה

����
	



     
    

 

 

  

 

   

   

         

       

    

      

    

    
       

    
        

        

       

         

         

        

       

         

         

        

         

    

         

         
 

                  
                
     

     

 

 

  

1 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ם יסיננפםרישימכ	

ה ואשתייותלים זור חועבים . נכסא

 :הפסדווח ורךדרן וגהיוושבים צגומה,הקעשהיזווחוח יטביזוד חנגכים קזוחמהים הנכסוט פירן להל .

ר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יול

2019 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ה השקעל"ן לנד

ת ויסננית פוקעשה

סחירים  חובסי נכ

ם () סחיריאינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרות סיופיננת עוקהש

ת וינסנית פוקעשההכל סך 

מנים מזומנים ושווי מזו

אחר 

 *ה*ואשתייותלים זור חועבים הנכס כלסך 

ת זכות תרוויאים זכ

סיופיננת תחייבויוהת 

 *ה*ואשתייותלים זון חיבגת ויסננית פויוייבתחה

(ת מאתומתלובעדדים משנ חובסי נכתוכם מ (

ת מאתומתלובעדדים משנ חובסי נכשל גן שווי הו

����� ����� 1,800 

������ ������ 21,064 

������ ������ 14,753 

������ ����� 10,661 

������ ������ 12,283 

������ ������ 58,761 

����� ����� 2,640 

��� ��� 1,422 

������ ������ 64,623 

��� �� 37 

��� ��� 229 

��� ��� 266 

��� ��� 481 

��� ��� 525 


ם מיליח "שליוני ימ	
�����סך ובח "שליוני ימ	
������ח"שני יוילמ	
�����סך בת) סיופיננת תחייבויוהבניכוי סים (נכטו נסים נכלל כו	
����� ברמבדצ	
��ום ליו �����ו ����ביוני  ��
עה קההשסיכוני ת רבימבו  �תיקבוצסיעוד ק תימת הנובעת תחייבוהגין ב	
�מהאתבה	


�טחמבהעל מוטלים אינם 	



�םתידייעוחוזים זרים גנקר עיב		

����
	



     
    

 

 

  

 

    

      

      

      
 

                

         

        

 

       

     

     

          

          

         

         

          
 

       

     

     

          

           

         

         

          

     

      

     

     

          

          

         

         

          
 
 

  

2

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(הואשתייותלים זוחור עבים נכס .א

ת ומלרה קוחלבםינסניפים של נכסן וגהיווש.

ת מוהרסד� הפו רווחרך דגן הו בשוויים גהמוצעה קהש וחוזיטוח ביזי חו כנגדקים מוחזהסים הנכשל תוח ניגה מצילן להשלה טבה
�אהבפן אובדרו גת הוהשונו 

 �זהיםשירים מכליל פעק בשו	
)מיםאתומא(לטים טמצומחירים במוש שיידי על דד מהנגן הושווי  ��מה ר

מה ר

מה ר

� �
	

� �
	

 �יללע	
�מה ברולים כלאינם שפין� קיבעאו שרין מיבפים� תונים נצבנמוש שי ידיעל דד מגן הנשווי הו

 �צפיםנק שותוני נעל סים סמבואינם שתונים בנמוש שי ידיעל דד מגן הנשווי הו

)רקמבוי תבל(2020וני בי 30ם יול

כ"הס 3רמה  2רמה  1רמה 

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

21,064 

14,272 

10,661 

12,283 

-

1,099 

2,474 

4,421 

3,056 

13,173 

7 

117 

18,008 

-

8,180 

7,745 

58,280 7,994 16,353 33,933 

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

)רקמבוי תבל(2019וני בי 30ם יול

כ "הס 3רמה 2רמה 1רמה 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם שחוב סי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

������ � ����� ������ 

������ ��� ������ � 

����� ����� � ����� 

������ ����� ��� ����� 

������ ����� ������ ������ 

)רקמבו(2019ר במצדב 31ם יול

כ "הס 3רמה 2רמה 1רמה 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

������ � ����� ������ 

������ ����� ������ � 

������ ����� � ����� 

������ ����� ��� ����� 

������ ����� ������ ������ 

����
	



     
    

 

 

  

 

    

      

      

            

     

        

 
  

    

     

            

     

       

      

         

      

      

          

         

            

      
            

     

     

     

        

 
  

    

     

            

     

     

      

        

      

      

          

            

      
            

 
 
 
 

  

3

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(הואשתייותלים זוחור עבים נכס .א


3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהים סנניפים . נכס	

קר) ומבי תבל(	
2020י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודחהשושלוהשיששל ות ופקתל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ
ם אינשבחוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריס

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי


2020 1,014 2,508 4,058 7,580ואר ניב	
1ום יה לתרי	

�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

(121) (141) 20 -

(145) (94) (21) (30) 

1,031 747 128 156 

(278) (117) (161) -

(157) (32) - (125) 

- 85מה ר אלת ברוהע - 85 �
	

- (1)מה רתוך מתברוהע - (1) �
	

2020 1,099 2,474 4,421 7,994י נויב	
30ום יה לתרי	

ן יבגו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)

2020 (3) 20 (143) (126)י נויב	
30ום ין לוכנים קזוחמהים יסנניפים נכס	

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ
ם אינשבחוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריס

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי


2020 1,111 2,513 4,276 7,900יל באפר	
1ום יה לתרי	

�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

מה ר אלת ברוהע�
	

(271) (214) (56) (1) 

(52) (28) (9) (15) 

470 443 34 (7) 

(46) (38) (8) -

(92) (18) - (74) 
85 - - 85 


2020 1,099 2,474 4,421 7,994י נויב	
30ום יה לתרי	

ן יבגו שמומטרם שהופקתים) להפסד(ים וחוהר סךוכם תמ (*)
ום ין לוכנים קזוחמהים יסנניפים נכס

שתנה� שדירוגם הרך ת עניירוגין ב 

30

2020 5 (56) (215) (266)י נויב		

����
	



     
    

 

 

  

 

   

      

       

            

     

        

 
  

    

     

            

     

      

      

         

      

      

         

            

      
            

     

     

     

        

 
  

    

     

            

      

        

      

         

      

      

         

            

      
              

 

 

  

3 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הםסיייננפים ירכשמ	

משך) ה(הואשתייותלים זוחור עבים נכס .א

משך) ה(
3ה מברן וגהי וושבים דדמנהים יסנניפים . נכס

קר) ומבי תבל(	
2019י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודחהשושלוהשיששל ות ופקתל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ
ם אינשבחוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריס

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

2019 ��� ����� ����� �����ואר ניב	
1ום יה לתרי
	

�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

(��) (��) (��) �� 

(���) (���) (��) (��) 

��� ��� �� ��� 

(���) (���) (���) � 

(���) (��) � (���) 

���)מה רתוך מתברוהע) � � (���) �
	

2019 ��� ����� ����� �����י נויב	
30ום יה לתרי
	

ן יבגו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)
� (��) (��) (��)י נויב	
30ום ין לוכנים קזוחמהים יסנניפים נכס 2019
	

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ

ם אינשבחוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריס

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

2019 ��� ����� ����� �����יל באפר	
1ום יה לתרי
	

�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

�� �� (��) � 

(��) (��) (��) (�) 

��� ��� �� ��� 

(���) (��) (��) � 

(��) (��) � (��) 

 (��) � � (��)מה רתוך מתברוהע�
	

2019 ��� ����� ����� �����י נויב	
30ום יה לתרי
	

ן יבגו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)
ום ין לוכנים קזוחמהים יסנניפים נכס

שתנה� שדירוגם הרך ת עניירוגין ב 

30
��י נויב	 �� (�) � 2019
	

����
	



     
    

 

 

  

 

    

      

       

      

     

        

 
  

    

     

            

     

        

      

         

      

      

         

            

      
              

     

     

     
 
 

    
  

3

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הם יסיננפםרישימכ	

משך) ה(הואשתייותלים זוחור עבים נכס .א

משך) ה(
3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהם יסנניפים . נכס

קר) ומב(
2019בר מדצב	
31ום יבה מייתהסשה נשל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ

ם אינשבחוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריס

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

2019 ��� ����� ����� �����ואר ניב	
1ום יה לתרי
	

�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

�� (��) �� �� 

(���) (���) (���) (��) 

����� ��� ��� ��� 

(���) (���) (���) � 

(���) (��) � (���) 

���)מה רתוך מתברוהע) � � (���) �
	

2019 ����� ����� ����� �����בר מדצב	
31ום יה לתרי	

ן יבגו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)
�� �� (��) ��בר מדצב	
31ום ין לוכנים קזוחמהים יסנניפים נכס 2019
	


 �תנההשגםרושדירך ת עניירוגין בקרעיב	

����
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31 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

ת ואחרת ויסננית פוקעשה .ב

ן וגהי וושת מולעים בספררך ע
-ןוית לפדוקזוחמת וקעשהוים ריסחנם יאשוב נכסי ח .

ם יול 31ם יול
ר במצדבי ונבי 30ם יולר במצדבי ונבי 30ם יול

 )רקמבותי בל( )רקמבו( )רקמבותי בל( )רקמבו(

ןהוגוי שו ם פריסבך רע

2019 2019 2020 2019 2019 2020 

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

 :םיייבוחת וואוהל

ת מיועדו חובת אגרו
אינם שסחירים אינם ש חובסי נכ
ת וקדונפיט למעמרה� להתנים ני
קים בבנ

ם () קיבבנת קדונופי

ים ריסחנם יאשוב נכסי ח כלסך 

 :ןויפידת לוקזוחמהת וקעשה
תנים ם ניאינשסחירים  חובסי נכ
ה מרלה

ן ויפידת לוקזוחמתוקעשההכל סך 

הכל סך 
הפסד ווח ולרו נזקפשרך עתויריד
בר) מצט(ב

(דדים משנ חובסי נכתוכם מ (
ן גבשווי הו

����� ����� 7,127 ����� ����� 5,156 

����� 

����� 
������ 

����� 

����� 
������ 

8,488 

1,804 
17,419 

����� 

����� 
������ 

����� 

��� 
������ 

7,582 

1,754 
14,492 

�� 

�� 

������ 

��� 

��� 

������ 

68 

68 

17,487 

�� 

�� 

������ 

�� 

�� 

�� 

������ 

�� 

67 

67 

14,559 

47 

����� ��� 1,277 

����
	



     
    

 

 

  

 

    

    

      

       
      

       

     

     

          

          

         

         

          
 
 

       

     

     

          

          

         

         

          

      

     

      

          

          

         

         

          
 
 
 

  

2

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(ת ואחרת ויסנניפת וקעשה .ב

ת ומלרה קוחלבםינסניפים של נכסן וגהיווש.

ת מולראם תבהרכה העת טבשימוש שיתוך תי� עיס סיבעל גן הו בשווידדים מהנסים פיננהכשירים מה שלתוח ניגה מצילן להלה טבה
 �)�'(א�אור באה רתמוהרת רהגדלררכיה� בהיגן והשווי הה

)רקמבוי תבל(2020וני בי 30ם יול

כ "הס

ח "שוני מילי

 3רמה 

ח "שוני מילי

2רמה 

ח "שוני מילי

1רמה 

ח "שוני מילי

11,033 

1,277 

1,395 
2,630 
16,335 

-

-

396 
1,550 
1,946 

1,435 

1,277 

-
63 

2,775 

9,598 

-

999 
1,017 
11,614 

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

)רקמבוי תבל(2019וני בי 30ם יול

כ "הס 3רמה 2רמה 1רמה 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

����� � ����� ����� 

��� � ��� � 

����� ��� � ��� 
����� ����� ��� ����� 
������ ����� ����� ������ 

)רקמבו(2019ר במצדב 31ם יול

כ "הס 3רמה 2רמה 1רמה 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

������ � ����� ������ 

����� � ����� � 

����� ��� � ��� 
����� ����� ��� ����� 
������ ����� ����� ������ 

����
	



     
    

 

 

  

 

    

    

      

            

     

 
        

 

    

    

          

    
     

     

     

       

    

     

          

      
         

    

     

 
        

 

    

    

          

    
      

     

      

       

    

     

          

        
         

 

  

3

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(ת ואחרת ויסנניפת וקעשה .ב


3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהים סנניפים . נכס	

קר) ומבי תבל(	
2020י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודחהשושלוהשיששל ות ופקתל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ם ינימזםיסכונד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ
ה רמכיל

כ "הסת חרואת יומנ

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי


2020 375 1,613 1,988ואר ניב	
1ום יה לתרי	
�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

אחר לל כוברווח 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

(8) (10) 2 

(50) (33) (17) 

(31) (30) (1) 

274 183 91 

(203) (149) (54) 
(24) (24) -


2020 396 1,550 1,946י נויב	
30ום יה לתרי	

ים ן נכסיבגו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)

2020 1 (16) (15)י נויב	
30ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפ	

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי
ם ינימזםיסכונד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ

ה רמכיל

כ "הסת חרואת יומנ

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי


2020 457 1,512 1,969יל באפר	
1ום יה לתרי	
�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

אחר לל כוברווח 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

- (18) 18 

(78) (28) (50) 

(9) (8) (1) 

138 112 26 

(65) (11) (54) 

(9) (9) -


2020 396 1,550 1,946י נויב	
30ום יה לתרי	

ים ן נכסיבגו שמומטרם שהופקתלים) סדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)

2020 17 (21) (4)י נויב	
30ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפ	

����
	



     
    

 

 

  

 

   

    

       

            

     

 
        

 

    

    

          

    
       

      

     

       

    

     

          

      
          

    

     

 
        

 

    

    

          

    
       

        

     

       

     

     

          

      
          

 
 

  

3 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הםסיייננפים ירכשמ	

משך) ה(ת ואחרת ויסנניפת וקעשה .ב

משך) ה(
3ה מברן וגהי וושבים דדמנהים יסנניפים . נכס

קר) ומבי תבל(	
2019י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודחהשושלוהשיששל ות ופקתל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ם ינימזםיסכונד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ
ה רמכיל

כ "הסת חרואת יומנ

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי


2019 ��� ����� �����ואר ניב	
1ום יה לתרי	
�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

אחר לל כוברווח 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו


2019י נויב	
30ום יה לתרי	

�� �� � 

(��) (��) � 

(��) (��) (�) 

��� ��� �� 

(��) (��) (�) 

(�) (�) � 

����� ����� ��� 

ים יסנניים פן נכסיבגו שמומטרם שה פוקתים לוחוהר סךוכם תמ (*)
��י נויב	
30ום ין לוים נכקזוחמה �� � 2019
	

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי
ם ינימזםיסכונד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ

ה רמכיל

כ "הסת חרואת יומנ

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

2019 ��� ����� �����יל באפר	
1ום יה לתרי
	
�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

אחר לל כוברווח 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו


2019י נויב	
30ום יה לתרי	

�� �� � 

�� �� �� 

(��) (��) (�) 

�� �� �� 

(��) (��) � 

(�) (�) � 

����� ����� ��� 

ים יסנניים פן נכסיבגו שמומטרם שה פוקתים לוחוהר סךוכם תמ (*)
��י נויב	
30ום ין לוים נכקזוחמה �� � 2019
	

����
	



     
    

 

 

  

 

    

    

       

      

     

 
        

 

    

    

          

    
      

       

     

       

    

     

          

      
          

    
 

  

3

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הם יסיננפםרישימכ	

משך) ה(ת ואחרת ויסנניפת וקעשה .ב

משך) ה(
3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהם יסנניפים . נכס

קר) ומב(
2019בר מדצב	
31ום יבה מייתהסשה נשל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ם ינימזםיסכונד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ
ה רמכיל

כ "הסת חרואת יומנ

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי


2019 ��� ����� �����ואר ניב	
1ום יה לתרי	
�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

אחר לל כוברווח 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו


2019בר מדצב	
31ום יה לתרי	

�� �� (�) 

�� (��) �� 

(��) (��) (�) 

��� ��� �� 

(���) (���) (�) 

(��) (��) � 

����� ����� ��� 

ים ן נכסיבגו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)

2019 (�) �� ��בר מדצב	
31ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפ	
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

תוינסניפת ויוייבתחה .ג

 .1
ן וגהיוושתמולעים פרבסרך ע
-ת תפחומת ובעלת וצגומהת ויסננית פויוייבתחה	

ר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יולר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יול

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ן הוגוי שום פריסבךרע

2019 2019 2020 2019 2019 2020 

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

איים קבנתאגידים מת אולווה

קשורים דדים מצת אולווה
תאגידים מקצר מן אי לזאשר
אחרים ואיים קבנ

ב חותאגרו
ת וינסנית פויוייבתחההכל סך 
ת תפחומתובעלת וצגומה

קו פדחים שהוננת תחייבובי התכ
ן ההות דרישובמידה ך עלצור

��� ��� 502 ��� ��� 491 

�� �� - �� �� -

� �� 29 � �� 29 

����� ����� 5,571 ����� ����� 5,181 

����� ����� 6,102 ����� ����� 5,701 

����� ����� 4,514 


נדחים�ת תחייבויובי התכת רבול	

 .2
ן וגההי וושהת קביעבו שמיששת יהריבי ורשיע	

ר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יול

ם יזובאח

ת אולווה

 חובת אגרו

2019 2019 2020 

����% ����% 2.71% 

����% ����% 1.63% 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) מש(הים סיננפםרישימכ-6ראוב

משך)ה(ת וינסניפת ויוייבתחה .ג

ת ומלרה קוחלבן וגהי וושבת ודדמנהת ויסנניפת ויוייבתחה.3

 �)�'(א�אור באה רתמוהרת דרגלה �גןהובשווי ת גוהמוצת סיופיננת תחייבויוהוח תגה נימצילן הטבלה שלה

)רקמבוי תבל(2020וני בי 30ם יול

כ "הס

ח "שוני מילי

 2רמה 

ח "שוני מילי

1רמה 

ח "שוני מילי

538 

550 

1,088 

488 

-

488 

50 

550 

600 

)�רים (גזנ

)�ר (סבחכירה מ

)רקמבוי תבל(2019וני בי 30ם יול

כ "הס 2רמה  1רמה  

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

��� ��� �  �)רים ( גזנ

��� � ���  �)ר ( סבחכירה מ

��� ��� ��� ת סיופיננת תחייבויוהכל הסך 

)רקמבו(2019ר במצדב 31ם יול

כ "הס 2רמה  1רמה  

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

��� ��� ��  �)רים ( גזנ

��� � ���  �)ר ( סבחכירה מ

��� ��� ��� ת סיופיננת תחייבויוהכל הסך 

�
	 צהקבוהלש ")ALM"(ת תחייבויוהול מם סינכול ניהת מדיניות מסגרבת ביטוחיוהת ייבויותחההכנגד קים מוחזהזרים גנכשירים מ)1(
����ברמבדצ ��ליום ו �����ו ����יוני ב ��ם מילי"ח שליוני מי ����כו"ח שליוני מי ����כ�"חשיוני למי ����כ שלסך ל� נ"התוך מ�
 �צהקבוה שלאה תשוהתלויותתתחייבויוההת מסגרבתללנכתרה והיאה תשות לויותאינן שתתחייבויוהתמסגרבללים נכאמה� תבה
סדיים מוהפים גוהקידו הפמור� אכתויותחייבהה כנגד �דדמולוץ חבע טמלזרים גנתעואמצבפה חשיול מניהנובע סכום התרבימ

ם אתבהם� זריגנבםתלועיפרך לצות ושרואמאי אשרת מסגרוצה קבובסדיים מוהופים גל בחוזה�עו קבשנאים תנלאם תבהת בטחונו
 ����ביוני  ��ם מילי"ח שליוני מי ����וכ"ח שליוני מי ����כ�"חשליוני ימ ������כשל סך צה קבובסדיים מוים הופגהוקידהפ �מוראל
 �חייבים)סעיף בתגומוצלו אתבטוחו(זו ת לויפעמתעוהנובם תיהתחייבויוהסוי לכית בטוחוכאמה� תבה �����בר מבדצ ��יום ול �����ו

ת ממשל"ח גא שלר סבחכירה מתאוקסעספר מוע לביצסכם בהאי קבנתאגיד  עםברה הח שלת בברה חקשרה תה�����ת משנחל ה)2(
 �חג"אהשל  הפדיוןמועד ל עדק הבנבידי סר בחכירה מה כנגדסף כמי סכות הבברה החקיד תפפיו לאיים� קבנת קדונופי כנגדראל יש
על ת מדעו ����ביוני  ��ליום  נכוןמגבים התקדונוהפת תרי�נוספים'ח 'שליוני מי����כ שלך סתהבה ברהחקידה הפהדוח ת ופקתב
"ח� שני יוילמ ����כך של ס

ת סיופיננת תחייבויוהכל הסך 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) מש(הים סיננפםרישימכ-6ראוב

משך)ה(ת וינסניפת ויוייבתחה .ג

ם יפוסנים פרט.4

תסיופיננמידה ת מוא �1 

אה רהחברה� ה שנטלאיים קבנאינם שתאגידים מואיים קבנתאגידים מת תיומהות אוווהלגין בת סיופיננמידה ת מואלקשר בטים לפר
עו� קבשנת סיופיננדה המית המואבת מדוברה עהח ����ביוני  ��ליום ן נכותיים� השנת לדוחו ��ר אוב

תקונפהראל השל  ')דדרה ס(חוב ת אגרושל א מלקדם מופדיון  �2 

ראל הת מביוזא מלקדם מופדיון וע ביצעל ט ליהחה� ברהחשל כדה נברה חינה שהת� קונפהראל הטוריון קדיר�����אי מב ��ביום 
�����
 אי מב ��ביום צע בואשר  �ידהעל קו נפשהו ')דדרה ס(החוב ת אגרושל ת קונפה

�אור באה ר �םיספיננראל השל כדה נברה די חיעל קו נפשהו חובת אגרועניין ל� �3
 

 3ה מברו 2ה מברן גוהי וושת ומדידבדבר ים נותנ .ד

ם יריסחנם ישאוב חינכסשל ן וגההיוושהתקביעבושמיששתיהריבי ורשיע

י השוולגבי מידע אשר סחירים� אינם ש חובי סנכ של וכןד סהפו רווחרך דגן הו בשווידדים מהנסחירים נם איש חובסי נכ שלגן והההשווי 
ת קלוחעל סים סתבמההיוון שיעורי  �גינםבפויים הצמנים מזוהמי זריתןמדאוהיוון ת עואמצבקבעים נבד בללוי גירכי לצתן ניגן ההו
אם תבהת אזועשירונים תם ואבסחיר א הלס הנכשל ם קומיהת יעקבוהחוב י סנכשל לפדיון אה תשולאם תבהלעשירונים סחיר הק השו
די יעלקבעים נוןלהיומשו ששית ריביהורי יעושמחירים הטיטוצי�סחירא הלקבשות קונפה�תאוקסעירי מחמתזרגהנסיכון התמיילפר
 �סחיריםלא חוב סי נכרוך שעלסדיים מוופים גלת ריביושערי מחירים טי טוצית קפסמהברה ח �גןהומרווח ת ברח
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ת ויותלת ויוייבתחה .א

ה קבוצה ידיעל תנים הניתים השירו שלתם כבומורמתר� הי ביןת� הנובעה� תמלכאו �וריכה העלתן ניא לאשר ת� ליכלפה חשית מקיי
 ביןמידע פערי קב ע �תרהיבין ת� אחרוות פרשניות ענוטלטנציאל פותר� הי בין בחובה�ת פנצולו אדרים סהת כבומורקוחותיה� ללוחיה טמבול
ל ובכלטוריים ולגורסחריים מאים תנ שלרוכה א לשורהת עוגהנוצה� קבוהמוצרי תר ויטוח הבילחוזי אחרים הדדים הצ לביןצה קבוהת ברוח
ת נובעהפה החשית אוזה תחום בלוועשית ענוטהגיסות אאש מרת פולצתן ניאל�תיםמיועטחים מבופי סכתהשקעפן אולסביחת ענוטזה 
ע קבוה הדיוניון גנמנהתעואמצבתר� היבין ים� שונטיים משפ הליכיםת מסגרבתלוועמהצה� קבוהמוצרי  עםקשר בתאחרוולו אתענוטמ
 �תגיוייצות ענותובק בחו

ן גיבצה קבוה שלת תידיהעת הרווחיועל יע השפלתים עיללה לועחטוורוכי אסיוניים פנמוצרים ובח טובית וסליפובמור אלחדשה ת פרשנו
ם יטוריולגרים שינוי בשלה יפחשת מקיי כןמו כבר� העת לויפעגין בתללקוחויצוי פלתדרישובהמלוגהפה שילחסף בנות אזקיים� הקתיה
ת עוכר"הוה" מונמת מדו"עב וכןיהן� לגבנים דיומים קייתמ שעדייןזרים חות טוטיוובקף תוב שהינםים זרבחוונה� ממה שלת הנחיוו
ח טווהביסיוני פנהסכון החמי תחובתברגמוו זפה חשית� רחבונתטיוומשפת יוולפעתתשלכוהלי בעקם חלש שונים�אים בנושרוניות" קע
ם עשויימהלכן בת רבו שניםרך אול הינןת והלקוחותים מיהעבוטחים� מה עםת קשרויותההלו אמים תחובת� ואבריח טובית רבולווח� טרוך א
ת מיכוניות רכומעת עואמצבתלומנוהלו אתוזכויט� המשפתי בתקסיבפת ורבל הדין�ת מוגמוביה לצגוברת� מדיניובים שינויתרחש לה
לו� אמים תחובתברגמות מיכוניותליעותפפה יחש יוצריםלו א כלטף� שופן אובמן איתלהך צור יש �מוראכםהשינוייר אולראשת� כבומור
 �לואכגלים תמש ככלקויים ליקון תיותטוריוולגרתאובהורמידה עתקבדילעלים פו הםתה מסגרבפה אכית ניתכצה קבובסדיים מוהפים גול

ת אט מפרזר החוסדיים� מוופים גבתים מיעת זכויותוני נטיוב עניינו שזר חונה מומהסם פר ����ת בשנלו� אטוריים ולגרשינויים ת מסגרב
 �זוראחלתן ונימין זלם� ש�מןמהיהיה ימידע התרכובמעתים מיעתזכויוישום שרטיח להבת מנעל צע לבסדי מו גוףעל שתלועוהפת מסגר
ת אמור אהועד מל נכוןמה סייברה הח �����י ביונ ��ליום קבע נטיוב הט קייפרוסיום טיוב� הט קייפרווע ביצ שלביעו קבנזר החות מסגרב
ם הבול יפטהאשר אים נושספר מתרו נות� אזםעיחד ט� קהפרוייל שבודה העת תכנית מסגרבלו נכלאשר ים אהנושת רבימבטיוב התלועופ
ר מוובשיטף שוטיוב ב החוזר�ת דרישולאם תבה החברה�ת קסעוף סבנוט� קהפרויים סיולוע קבהמועד האחר לגם ף טשופן אובךמשוימשך נ
 �טקת הפרויימסגרבעו שבוצטיוב ת הלוופעשל 

סכון וחטוח בי �ההוןק שות רשולתלונותתלעת מעת גשומוצה קבובסדיים מוהים ופגה שכנגדכך מתהנובעת� ליכלפה חשית מקייסף� בנו
ת עוכרהחברה� בבור הצית לונות אגף ידיעל טף שופן אובתלוופטמלו אתונותלן� הדיאו �וטוח בית סוליפופי על טחים מבות לזכויוס ביח
ת קבוצועל ת לוחהת� רוחביות עוכרכהאף תן ינלהת לולועעה� כרה בהןתן תינש וככלאם לה� אתלונותבסכון והחטוח הביהון� הקשות רשו
ת לעת� גיוייצעה תבית מסגרבתם לונתלס ביח בהליכיםטו קינ כימים איימאף נים לונתמהמים הגורתים� עילסף� בנובוטחים� מ שלת רחבו
או �ו"לכנתלונותענין בממונה ה שלתרוחביעה כרהןתתינאם ריך העלתןניאוללואתלונותגיןבפהחשית מקייאם ריך העלתןניאלהזו� 
ה ללנכא לכך� פילל� נ"כתלונותלתליאהפוטנציפה החשית אריך העלתן ניא ל וכןלו אשכמהליכים אה כתוצת גיוייצות עותביגשנה תואם 

ם פיגובתקורווהבית קרוהבת קמהעלסכון� וחטוח ביהון� הקשות רשות מיישמשתמדיניוהתמסגרבסף� בנומורה� אהפה החשיגין בהפרשה 
גוון מבצה� קבובסדיים מוהופים גה שלתם לועיפלגבי ת קומימעת קורובית לעת מעת מקיימסכון והחטוח הביהון� הקשות רשוסדיים� מו
ס ביח שינוייםוע לביצת אוהורתן ליול על וכןים פיסכמים עיצואו �ותסוקניל טהלאוצר הרד משול עללו אתקורובית קבובעת� לועיהפמי תחו
ח טוהביהון� הקושתרשולה לועבר� העלגבי מור אכתאוהור שלקרים מבבר� העפי כלן והתיד העפי כל הןת אוזעשו� נשתשונות לוופעל
 שלתהבנות ברוהחעל תפיוסכתחבויויל טלהלועלשפןאובתים מיהעאו �וחים טמבוהפיכלאים תנב שינויאו כספים ת השבדרוש לסכון והח
ת הנחיוה בשלסים מכוו שיהים ביטוחייועים יראשל תר יורחב גוון מלטח מבשהינן ת הבנות ברוהחל שפה יהחשת איל הגדלאו �וברה הח
 �קונפת שהוסוליפובמור אכ

י מתחובתקומימעת קורוביספר מ הדוחת ופקתבתמוקייתמומו קייתהסכון והחטוח הביהון� הקשות רשות רכעושתקורוהבית מסגרב
 �אריהטוקאות עותבי יישובת� לקוחות שירולי� כלטוח בי �תאישיות אונותות אובריטוח בי

י סלנכמנים אהנול מלאסכום� בגבלים מואינם שפוי� שיי תבכעל ת עוקימשהתברוהחת מוותח חוב�סי בנכצה וקבהתברוחתעוקהשת מסגרב
 כלגין במנים אהנת אתפולשמנים� אהנפי כל חוב)י סנכתם אוביעים קמשהתר יגם מו (כצה קבוהתברוחתחייבו הלו� אפוי שיתבי בכהחוב� 
ה תלושבבעברה הח ידיעל  תשולםא למור אכאה הוצש וככל ידםעל פלים טומש ככל חוב�דרי סבהול יפטהת רגסמבליהם עת ושתשאה הוצ

לו� א חובסי נכגין בו תנשניפוי בי השיתכגין בפה דר� החשיסך הליבה המצוייםב סי חוכנספר מבת קומחזיצה קבות הברוסים� חהנכמצויים 
 �תתימהואינה 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

לה קד שלקרי עיהקוח הלהנה אשר ת� ליכללים חות ופקתקשלבאם תובהביטוח� ראל להלה קדשל ת יטוחיהבת לועיהפג מיזועם קשר ב
מה תחפה� קוהברי לחת סיעודיהתכניתה ושל"ן השבת תכני שלול וניהול פעתתי שירולה קדמידה מעלה� ומתקשרותההת מסגרבאשר ו
אה כתוצמו� ייגרש וככלאם ת� לימו לכלם שיגרקינזגין בת ליכלת אובריתי ירושת את פותחייבה לשתו המסגרבפוי� שיתב כעל טוח ביראל ה
פוי� ב השיתבכטים מפוראים התנבת� לועיהפול פיצמ

 �צהקבובתברוהחאו �וברה החכנגד גשו ושהת גיוייצוכתענותובבכרה להתקשוובתיוגייצות ענותובגין בפה יהחשעל טים פרלן לה

 �להקיבשתטיופמשת דעת חוועל  �תרהיבין  �תססתבמה�לההההנת רכהעל�הןבאשר  �לןלהת טומפורהתגיוצוכיית ענותובאישור לתקשובב
more likely("לא אשר מביר סתריוזה אין  than not �(" רה החבשל נה גההת ענוטכי)ת יגוכייצענה תובהאישור וחנה תיד )בתברה חאו
ה פשרדר סהכיביר סשת)בברה חאו(ברה החל שתיה נוטעלנה קבתתההליך  שלפו סוב כילה ומע %�� שלסיכויים מים קיישאול� קבתי
ת יוגייצוכתענותובאישור לתקשובב �פייםסהכת בדוחוהפרשה לה נכללא  �בלקתיפי סכלתשלום ת תימהות ותחייבהלל כואינו אשר  �צעמו
ת הפרשופיים סהכת בדוחולו נכל �תלהדחות וולעלברה החשל גנה ההת ענוטכילא אשר מרסביתר יו�קהחלאו לה כו �עהתבילסביח �בהן
ת ווחעל תר היבין ת ססתבמה�רההחבת הלהנת רכהעל�תאוחדומתברוחתוהלהנאו �וברה החת הלהנידי על ת רכועמהפה יהחשסוי לכי
או �וברה החידי על ת רכועמהפה החשיסוי לכי �תהפרשודרשו נבו קום מב�תתוואנתהפרשופיים סהכת בדוחולו נכל �להקיבשתטיומשפת דע
 �תאוחדומת ברוח

י סיכואת ריך העלזה אשוני רבשלב תן נילא  �ןהלל ���ו �����������������������������יפים בסעת גיוכייצענה תובאישור לתקשובב
 �לואתוענתובין גבהפרשה פיים סהכת בדוחולה לנכלא כך פיול �תגיצוכייענה תובהאישור לקשה הב

תילבענה תוב ")תעותב"הנ �ביחדן הל(לת פוסנוטוח בית ברוח �ונגד וח טביראל הת אוחדמהברה החנגד שה גהו ����אר ינובחודש  �1 
 "תתיושנתת גורם לום תש"גבו ת עותבהנכי נה בטעענה תובהשל עניינה  �תגיוייצענה תובכאישורה לקשה ובביב א�בתלמחוזי הט המשפ
 )מיםלותשספר מבצע מבועל ובפהתשלום אולם  �תישנסכום בקבע נטוח ביהריף תעאשר כת לגבוטוח הבית ברוחת איורשתו אותשלום (
ה יעתבהם סכותובעיםהת רכהעלטוחבית שנלכל ח "ש ��������של סך לתכם סמתובעים לשנגרם ק נזה � � � תובעיםהת ענטל �כדיןא של
ח "שליוני מי ����כשל סך זה תוך מ �ח"שרדי אלימי ����כהינו ת עותבהנכלל כנגד ג לייצקשים מבהם ה תאוצה קבוהברי חכל גין ב

קשה מהבק מחיתובע הפיה לדדיםהצין בדיוני ר סדלהקשה בט המשפת ביאישר  ����ר אברובפום בי � � � טוחביראל הברה החכנגד 
ינלפקו נפושהת סוליופגין בגם תר מוהור יעשהעל לה עוהת תיושנתת רם גוום תשליעור שתה גבטוח ביל אהרכי נה הטעאת ענה תובוה

���� � ����יש גהר מבבדצ ��ביום  �תקנתומת יגייצוענה תובכאישורה לקשה בוענה תובגיש התובע הטהמשפת בית אלהוראם תבה �
חיים טוח יבבסכון החכיב רעל פוליסה� ה גורםעל ת תיושנת תת לגבועה מניאין  כית עותבהנת מדבעת מכתוהתו� מדעת אממונה ה
ט המשפת ביאישר לי ביו �� ���� ביוםונה� אתמת ונכובודה עכושר בדן אסיעוד� ת רבולת� אחרוק סרית סוליופעל וסכון בחמשולב ה
ל עוסה ליפוהם גורה מכונהמיה הפרכיב רעל ת תיושנת תת גורם גבייר עם קשבת גיוייצענה תובכעה תביהול ניהת אביב אל תבמחוזי ה
ת� קשות וחלמת� נכות� אוברית סוליפובת תיושנת ת גורםת גביי עםקשר ב וכןסכון� בחת משולבו חייםטוח בית סוליפובסכון החכיב ר
�בר מדצודש בח �סיעודובודה עכושר בדן או ת טחלהת בוקבעביב� אתבמחוזי הט המשפת בית טחלהעל  ערעורת רשות קשבגשה וה ����
ה קשוהבת יגצוכייענה תובהאישור לטה חלההעל  ערעורת רשותן מלקשה בלים משיבההשיבו  ����אר וינחודש מיון עלהט המשפת בי
ה ארכבען הדיו כיקבע ות עותבנהו גיששהוע ביצכוב עילקשה לבליון העט המשפת ביתר נע ����יל פראבחודש כב� הרי פנבעה מנש

דן  �הערעורת רשות קשבאת ליון העט המשפת ביקיבל  ����אי מב ��ביום  �ובערעור ערעורת רשות קשבבעה כרלה עדכב עוית הדיוני
 ����יוני ב ��ביום  �תגיוכייצענה תובהאישור ת קשבת ודחיימחוזי הט המשפת בישל דינו פסק ול טביתוך תו אוקיבל וכבערעור בה 
לי ביו � ����מיום תו טחלבה �ןליוהעט שפמהת לביעים תובהגישו האשר  �הדיןק סבפסף נודיון קיום לקשה בטוח ביראל להאה הומצ
י טהמשפעץ יוהיע הוד ����בר מנובבחודש טים� ופשעה בש שלכב הרפני ב הדיןק סבפסף נו דיוןקיום ל ען ליוהעט המשפת ביהורה 
בו ת תקפשמהמה גמובן הדיפסק ת עוקביבך מתוא הופיהלו תמדעאת גיש ה ���� �ר אברופבחודש ובהליך תו תייצבוהעל לה משמל

ק סבפעה קבשנעה כרבהרב להתעקום מתו טלשיאין וכי תיו הנחיות בפרשנודר סאמהשל ת עימקצוהתו מדלעתן לישיש משקל הק לחיזו
ל שכב הרפני ב הדיןק סבפסף דיון נוקיים תה ����לי ש יובחוד �ההוןק שות רשושל ת הפרשניתה מדעוץ מאילאשר בההליך א נשוהדין 
טים� ופשעה שב

תפוסנוטוח בית ברוח שלושונגד טוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדלים� בירושבודה לעזורי אה הדיןת ילבגשה הו ����יל אפרבחודש  �2 
ת טחוומבת וזכלת גונוהת עותבהנ כיענה� טבענה תובה שלנה עניית� גיייצוענה תובכאישורה לקשה ובענה תוב ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(

ר גבטח מבוקבל משו מזמוכה נת חודשילה מגב �����ת שנד עכרו משנת ישנוהלים מנטוח בית סוליפון גיבישה� פריל גלען גיבהנשים� 
ר עובשיסק" "רית מייפרמהנשים ת גובות עותבהנת� אזת מעולתר� יווהה גב נשיםשל החיים ת חלתו כיק� ומניה בשלת אוז זהים�תונים בנ
 כי �תענוטות עותובה �תריומוך נאורה� לכ "�קס"הריי סוכית ופקתבים� נש שלתה מותה ששיעוראף על ברים גמת גובו שהן לזהזהה 
י זוראה הדיןת ביאישר ט סגואוב �� ���� ביום הדין�ת אולהוריגוד בננשים�  שהינןת טחומבו שלליה פאת יוצרת עותבהנ של זות לותנהה
להן היה שאו להן  שיש נשיםת ללכות גיייצוהנה תובעהעניין לאושרה שצה וקבהת� גיייצוענה תובכעה תביהול ניהת א בירושליםבודה לע
ש בחודברים� גפי יתערל נשיםפי תערי ביןנה אבחתה נעשא ללהן שק סהרית מייפרבחישוב אשר ות� משיבוהארבע צל אטוח בית סוליפו
ה בודלעזורי אה הדיןת ביל� קבימב זו�טה חלהעל  ערעורת רשות קשבלים� שבירובודה לעארצי ה הדיןת לביגישו הת עותבהנ ����בר מדצ

ה דלעבורצי אהן הדית ביט ליחה ����יל פראבחודש  ערעור�ת רשות קשבבטה חללה עדפניו בההליך ת אב לעכת עותבהנת קשבת אקיבל 
ת קבלרך לצוממונה למר החות ברהעעל ן הדית בי הורה בערעורקיים תשה הדיוןת מסגרבההחלטה� על  ערעורת רשות עותבלנתן לי
תו� מדע
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

)משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

 ��
 )משךה(

ה יעתבכענה תובב לדוןקום מאין פיה ולוח טהבית ברוחתמדבעת מכתוהממונה התמדעטהמשפת לבישה גוה ����בר מדצבחודש 
ת בית טחלהאת ביטל ותעותבהנערעור את בודה לעארצי ההדין ת ביקיבל  ����בר מבדצ �ביום  �להסוליה פבאפבר מדואין משת גיייצו
ן הדית ביה הור ����בר מבדצ �� ביום �תיגוכייצעה תביהשל לה ניהואת אשר ל ����ט סגואוב ��מיום ביב אבתל בודה לעזורי אההדין 
ן ליוהעט שפמהתלבית� גייצויענה תובשור אילקשה בבת קשומבגישו הה ����אי מבחודש  �תקשומבהשל ת אישיוהתעותבית הדחייעל 
ן הדית בי �תעותבם הנבה �משיביםת לוהורל"ץ גבקש תבמתומסגרב�איתנעל תן צו מה לתיר")� ע"ץגק ("בלצדגבוה ט משפת כביתו בשב
ן יהדק ספול טביל עץג"ב יורהא לוע מדק מלנ �סכוןוחטוח ביההון ק שות ורשום ליושבירבודה לעזורי אה הדיןת בידה� לעבוארצי ה

דחה  ����ביוני  ��ביום ת� גיייצועה ביתכענה תובה שללה ניהואושר תה מסגרב �בודהלעזורי אה הדיןת בית טחלהת א כנהעל וישיב 
ענה תובאישור קשה לבבת שוקמבגישו הה ����לי ש יובחוד �תורבולהתעקה הצדמה קאשלעו קובבאי תנעל צו תן מלתירה העאת ץ "בג
 �"ץגבת טחלעל הסף דיון נוקיום קשה לבת גיייצוכ

ל אהרת וחדאמהברה החנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובתקווה תח בפכז מרמחוזי הט המשפת ילבשה גהו ����יל אפרבחודש 
ש חודמהלך בטוח הבית קסהפשל קרה מבכי  �ענהטבענה תובהשל עניינה  ")�תעותב"הנ �דביחלן לה(תפוסנוטוח בית ברוח�ונגד טוח בי
ק חלהאת טחים מבולזיר להחמתעותבהנול ביככתעומננ�אשמרת עותבהנידי על תה נגבזה חודש גין בטוח הבית מיישפראחר ל�לשהוכ
 �בדבלליים נמינורכים בעטוח הבית מייפראת  �ולביככ�תזירומחהן פין לולחיאו חודש תו אוגין בטוח ביהתמייפרשל  �דףעוה�סיחהי
ה פקותלח"שיליונמי ����כשל סכום בקשים מבהתרכהעלתכם סמ�תעותבהנמכל בר טבמצתבע הנ �צהקבוהברי חלל לכלל הכוק הנז
ו הינטוח ביראל מהתובעים השל ת אישיהעה תביהסכום  )�רדנפבתעותבמהנת אחלכל פי פציססכום סו חיילא תובעים ה(שנים  ��של 
 ובכלטוח הביק חוזה לחו 'א ��סעיף ר לקשובכל התובעים ת הענוטת קמחיעל ט המשפת ביהורה  ����בר מדצבחודש  �ח"ש ��של סך ב
ת אוהורכי  �ממונההתמדעטהמשפת לביגשה וה ����ר מבנובבחודש  �תמניזאו ת קיחלעה קפלהם שסה ליפושהטחים מבולקשור ה
ת הדעת ווחוכי סה ליפוהול טביאחר שלפה קותבאו טח מבוהתטירפחר אלמיה הפרת גבייפן און ניילעת מחייבוההן סה ליפוה
ן השמעיד שפן אובמיה הפרת אמחרו תתעותבהנ כיההוכחה רך לצואה מלאינה ת עותבהנמטעם ט המשפת לביגשה שהות אריטוקאה
ול טביאחר שלפה קותבואטח ומבהתטירפאחר שלפה קותהגין בטחים ומבלזרו יוחא לטוח הבית מיופר כיבדה עוהתאבחשבון קחו ל
טוח ביראל ה נגדת� גיייצוענה תובכעה תביהול ניהת אקי חלפן אובלוד �כזרמימחוזהטהמשפת ביאישר  ����ביוני  ��ביום  �סהליפוה

ו שנגבטוח ביהמידתהשבת בעתריביומדה צהיהפרשרוף ציאבנושק וראך ת� גיוייצענה תובכנהתובעה שללה ניהות אטהמשפת ביאישר 
ט המשפת בישל אישורו לגש וה ����בר מטספבחודש ביטוח� הקרה מת קרואחר שלאו טוח הבי חוזהול טבי חודשאחר שלבחודשים 

ה דרגשהופי כונה� אשהרלה עילסביחלה שלל הכוזר ההחסכום מ %��תרום תטוח ביל אהר כי �תרהי ביןם� סכהותו� מסגרב פשרה�סכם ה
י כפייה� השנלה יהעגין בלה שלל הכוזר ההחסכום מ %���והפשרה� כם סהתלבחינמונה שיק בודהחלדואם תובה הפשרהסכם בה
ת תידיעתוהלנתלהס ביחת אוהורהפשרה סכם בהעו קבנ כן�מו כמור� אכ שימונהק בודה לדוחאם תהוב הפשרהסכם בהדרה גשהו
י טהמשפעץ היוגיש ה ����מרץ בחודש ט� המשפת ביאישור בתנה מופשרה הסכם ה שלו תוקפעה� תביהאונשת סוליפוול טיב שלקרים מב
ם טרהפשרה סכם ת הא יבחןאשר ק בודת מנול יש כיתר� בין הי ובהן�ת נושות הערות ללוהכהפשרה� דר סלהסביחתו מדת עאלה משמל

ק בודמינוי על ט המשפת ביהורה  ���� יוניבחודש בחינתה� וק בודהת דעת חוות קבלאחר למה לימשמדה עגיש להקש מבא הו וכיאישורו 
ן גהואוי� ראהוהפשרה סכם הפיה ולטוח יבראל להס ביחק בודהתדעת וחוט המשפת לבישה גהו ����בר מדצחודש בהפשרה� סכם לה
 �צהקבורי הבשל חעניינם בתחשב בהביר סו

 �ונגד טוח יבראל התאוחדמהברה החנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובז רכממחוזי הטהמשפת לביגשה הו ����אי מבחודש 
ם רגוקרוי "ה תשלום �ולביכככדין� א ת שלבוגות עותבי הנכענה טבענה תובהלשנה עניי ")�תעותב"הנ �יחדבלן לה(תפוסנוטוח בית ברוח
ה גבייאפשר מהאיתנ שלמו קיוא ללותם יעידאו תם מסכהאללת מולמשהמיה הפרמן בד נכ בשיעורים" אחרול יהנמי"דאו �וה" סליפו
 �מיםסוימאים תנבה" סליפו"גורם ת לגבות ברולחתר הוה מונמהתאולהורם אתבה כיענים� טותובעים הת� סוליפוהתאובהורר מואכ
ן עטהנק הנזבוטח� מהול מתחוזימה סכבהה" סליוהפגורם "תגביית אגן עלתעותבהנעל מור� אכממונה האישור על סף בנותם ענטלאך 
ם אתבה �חטוביראל הונגד ח "שליוני מי �����של סכום בתובעים התרכהעלםתכסמתעותבהנכלל ד גנצה קבוהברי חלל לכלל הכו
ט המשפת בידדים� הצמטעם  פשרהדר סהאישור לקשה בט המשפת לבישה גהו ����ביוני  ��יום ב �ח"שליוני מי ����בכק בשוקה חלל

 �"חשניליוימאה מ שללל כוסכום צה קבוהברי לחלהשיב ת עותבהנחייבו תהע�וצשה הפשרהסכם הפיעל  �הפשרהדר סלהק בודמינה 
ת עותבהנמן ת אחל כסף� בנו"ח� שני ליומיעשר �עהרבאל שווהמור אהסכום בחטוביראל השל קה חל �ברבעה סליפו גורםת ייגבגין ב
מו סכיהכן  �עלובפגבייה הסכום לס ביח %�� של בשיעורוליסה� הפ גורםגין בלו� אצה קבוברי מחת תידיהעגבייה הת את פחילהתחייבה ה
 ����בר מובבנ ��מיום תו טחלבהט� המשפת בי ידיעל ק סיפשיסכום בוחו� כאבתטרחכר ובשגי והייצתובע לול מגבתאלשת עותבהנ
ה גבי בשלטוח הבית סליפות הפר שללה עיבתגיצוייענה תובכעה תביהול יהנתאקי חלפן אובאישר ו הפשרהדר סהתאטהמשפת בידחה 
 �עהתביהתגשהמועד לקודם  שניםמשבע חל הטח מבוהתטובלבר שנצסכון בחגע שפפן אובה" סליפוהורם ג"תעמל שלטי משפס סיבאלל
סף הנוסכון החם סכובטח ומבהתטובלבור צהסכון החדכון ע שלרך דעל ההפרה קון תי יהיות גיוהייצענה בתוהתמסגרבעו תבשיסעדים ה
 �אילךותה עמסה ליפורם הגותגביית קסהפ וכן �מוראכום הסבטח מבוי הפיצואו סה ליפורם הגובה גנהיה א אילו לתו טובר לנצבהיה ש
���השנים ן בירכו נעשסכון חתמשולבוחיים ח טובית סוליפובתעותבהנטחי מבוהינה ת גיייצוהענה תובההל תנומה שבשצה קבוה��

 �סהליוהפגורם ת ייגבבשל גע נפתם ובטלבר שנצסכון החאשר  �����
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

)משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

 ��
משך) (ה	

אושרה ו הפשרהדר סה נדחהתה מסגרבטה חלההעל  ערעורת רשות קשבן� ליוהעט המשפת לבית� עובתהנגישו ה�����אי מבחודש 
 �ת הערעורורשת קשלבלה משמטי להמשפעץ ת היותשובשה גהו ����בר מטספבחודש ת� גיייצוכעה תביהאישור קשה להבקי חלפן אוב
אשר ול הפשרהדר סהתאאשר לאשלתו טחלבהכז מרמחוזי הטהמשפת ביק צד כיהינה לה משמלטי פשמהעץ יוה שלתו מדעפיה ל
ת אויבלקתעותבנשהאחר ל הערעור�ת רשות קשבקה מחנ ����אר ברופבחודש ת� גיייצוכעה תביהאישור לקשה הבת אקיחלפן אוב
ישור� גהליך הלים מנדדים הצ �ותיהןזכויוטענותיהן א לומת מירשך תות הערעור רשות קשבת משיכלליון העט המשפת בית לצמה

ל אהרת אוחדמהברה הח נגדת גיייצוענה תובכ בהכיר להקשה ובענה ובתבאביבתל מחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����לי יובחודש 
ן גוארברי חלםחייטוח לבית תיקבוצסה יולבפ כי �ענהטבנה תובעה שלה עניינ ")�תעותבהנ� "דביחלן לה(לה"צ נכיון גארונגד טוח בי
ד עוב���ל גילעו גיהועד  ��יל גלטח מבוהיע גה שבין השנהמהלך בתרחש מטוח הביקרה מאשר כיטוחביסוי כיל� ביכוכקיים� "ל צהנכי 
צה� קבוהיברחלל לכען טהנלל הכוק הנזבד� בל ��יל גלטח מבוהיע גה עדתרחשים משטוח ביקרי מליסוכיקה ענימטוח ביראל שה
עה תביהול ניהת אבאביבתל מחוזי הטהמשפת ביאישר  ����ביוני  �םביו"ח� שליוני מי ���כ שלכום סבתתובעהתרכהעלתכם סמ
ם ינש ��ם להאו שמלאחר ל � ����ועד  ���� השנים ביןטרו נפש"ל צה נכי שלטבים מוהכל הינה אושרה שצה קבוהת� גיוייצענה תובכ
י ולמגתתאלו קיבא לאשר ושנים  ��להם או מלטרם וב ��יל גלגיעם החר אלטוח ביקרה מלהם אירע שר אשנים�  ��להם או מלטרם וב
בר מנובבחודש  זו�טה חלהעל  ערעורת שורתקשבליון� העט המשפת לבית� עותבהנגישו ה ����לי ביו � ביוםביטוח� ראל מהטוח הבי
ת בית לצמלהאם תבהת� אחרטה חלהתןמל עדביב אבתל מחוזי הטהמשפת בביים ההליככוב עיעל ון ליהעט המשפת ביהורה  ����
תו טחלבהמחוזי� הטהמשפת בביהליכים ה שלכובם עיק סופהכך� פילר� עוהערת קשבתא ����בר מדצבחודש ת עותבהנמשכו ט המשפ
 ביןטרו נפשלה"צ נכי שלטביהם מות אגם ול תכלשכך צה קבוהתרחבעל הביב אבתל מחוזי הטהמשפת בירה הו ����מרץ ב ��מיום 
ת מדעלה קבתה ����בר מטספבחודש ה� ענתובהאנשות קלומחבממונה התמדעתקבלעל  הורהט משפהתבי � ����עד  ����השנים 

 �ענייןבתה מדלהביע עאה לנכון רוא לההון ק שות רשופוליסה� כי המסמת רשנולפת געת הנוקלומחבבר מדוואחר מפיה ממונה� לה

�5
 

לאהרת חדאומהברה החנגד ת גיוייצענה תובכ בהכיר להקשה ובענה תובביב א תלמחוזי הט המשפת בילגשה וה ����בר מדצבחודש  �6 
ת תיקבוצהסה ליובפטחים מבולת� חודשיהסיעודי הטוח הבית גמלת א �ולביככת� משלמראל ה כיענה� טבענה בתוה שלה עניינביטוח� 
 �עןטנסף ובנלום� תשהמועד בוע הידדד מהפי לא ול החודשת ילתחבוע הידדד מלאם תבה )�ה"סליוהפ("ראל בישמורים הת דרותסהשל 
ם חודשיים סשפורס סיהבדד מפי על א אלסה ליפוביע ופמהס סיהבדד מלמדה הצא ללסיעוד הת גמלת אל� ביכוכת� ממשלראל הכי 
לל כלגבי  ידהעל ען טלל הנהכוק הנזסכום ת אקשה בבת ציינמ אינהת בעתוסה� הליפות האוד להורגובניאורה� לכת� אזותר� ר יואוחמ
ם טחימבולמו וליש כיסכם� הותו מסגרב פשרהסכם האישור לקשה בט פמשהת לבידדים הצשו גיה ����בר מדצדש בחוצה� קבוהברי ח
לי מוגתין גבדד משי הפרמו וליש כי וכןפוליסה� בוע קבהס סיהבדד מפי על א שלושבו שחסיעוד לי מוגתגין בדד מהפרשי סה ליפוב

 �התשלוםמועד בוע הידדד מלמוד צהיה י התשלום כי �בהןקבע שנת סויולפב התשלוםמועד בוע הידדד מהפי על א של שחושבוסיעוד 
 �טהמשפת ביאישור בתנה מו הפשרהסכם ה שלפו קתוצה� קבוהברי לחתיד בעמים לותשוע ביצפן אועניין לת אוהורעו קבנ כןמו כ

ת מנול יש כיתר� הי בין ובהן�ת שונות הערות ללהכוהפשרה� דר סלהס יחבתו דמעת אלה משמלטי המשפעץ והיגיש ה ����לי יובחודש 
ת נוספמדה גיש עלהש קבי וכןצה קבורי הבה לחבצוע ההשביפן אוס לביחת כן הערוו �אישורוטרם כם הפשרה סת הא יבחןר אשק בוד
ת להערואם תבהט המשפת בי שלישורו אלקן תומ פשרהסכם הגש הוט סגוואבחודש  � ����תה ובחינק בודהת דעת חוות קבלאחר ל
ט� המשפת בי

 �7 �טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלמחוזי הט המשפת לביגשה וה ����י אמבחודש 
ד ועממחל הת� ריביומדה הצ הפרשירוף יבצחיה� טמבולטוח בילי מוגתלשלם מל� ביכוכת� נעמנראל ה כיענה טבענה בתוה שלעניינה 
 ועדטוח בילי מוגתת קבללדרישה הת גשהמיום  ��מחלוף חל הפין� לוילחווח� טהבילי מוגת תשלוםמועד  ועדטוח הביקרה מת קרו
 ����כל"ח שני ליומי ����כ ביןנעים שמים סכובתכם סמצה קבוהברי חלל לכלל הכוען טהנק הנזח� טוהבילי מוגת תשלוםמועד ל
ת ביקיבל ט סגואוב �� ���� ביוםט� המשפת ביבהל תנלה שבענה תובביון והדלח צא לדדים הצ ביןהל תנהשהגישור הליך "ח� שליוני מי

אי בר בדנה לטעס ביחאושר ת גיוענה ייצתובכעה תבישל הלה אופן שניהובאישור� ת הקשבת אקי חלפן אובביב א�בתלמחוזי ט ההמשפ
ה אינטוח יבראל ה כיענה טלת סמתייחא ישה ככלתה נדחקשה והב ")קו"הח(טוח הבי חוזהק לחוא) (��סעיף בדרש כנת ריביתשלום 
תב כפי על ברה לחס ביחצה קבוהברי חל כללען טהנלל הכוק הנזק� לחוא) (��סעיף ת אולהוראם תבהטוח הבילי מוגתת אמידה מצ
ל ע ערעורת ורשת קשבגשה הו ����בר טוקאודש בחו"ח� שליוני ימ ����כ שלסכום בתובעים הת רכהעלתכם סמקן� תומהעה תביה
 �הערעורת רשות קשבת א ����ט סגואובחודש ת עותבכו הנמשט המשפת בית לצמלהאם תבהת� גיייצוכקשה הבת אאשר טה לחלהה
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

�8
ה ענייניטוח� בראל התאוחדמהברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה בתולוד �כזמרמחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����לי יובחודש  
ו מולשישוח טהבימי סכולקשר באמלידע מלה שטטרנאינהתר אבסם רלפמל� ביכוכעה� מננטוח ביל אהר כיענה� טבענה תובהשל 
לי מוגתטרופי"ממונה הזר חות אולהורוד גיבנול ביככתאוזבטח� מהינו אשאחר ם גורי ידעל מן מותוח הניאשר כוי פיצכטחים מבול
ק הנזת� סוליפוהפי על טחים מבוליעים גמהטוח הבילי מוגתימסכות אתפחילה �אורהלכטרה� מובות" אבריח טולבית תוכניובטוח בי
 �טהמשפת יבאישור ל פשרהסכם הגש הו ����מרץ בחודש ח� ש"ליוני מי ���כ שלסכום בתכם סמצה קבוהברי חלל לכלל הכוען טהנ
ת לביגשה הו ����בר מטספבחודש ט� המשפת בית להערואם תבהט המשפת בירו של אישוקן לתומפשרה סכם וגש הה ����דש יוני בחו
ת מסגרבט� פשמהתיבבידי אישורו לעה כרההת אתיר מוו הפשרהדר סלהד גתנמאינו א הופיה ללה משמלטי המשפעץ היות מדעטהמשפ
 �הפשרהדר סלהק בודט המשפת בימינה  ����ר אינובחודש דר� סההסח לנוגע בנות הערוספר מלה משמלטי המשפעץ היו העירתו מדע

ט סגואובחודש גן� והור סבי הפשרהדר סבהקבע שניצוי הפגנון מנפיה ולק דהבות דעת חווט המשפת לביגשה הו ����בר מנובבחודש 
ביר סר הפשרה הינו סדבהקבע שניצוי הפון גנמנפיה ול שוניםאים בנושק ודהבמה של לימשת דעת ט חוושפמת הבית קשלבשה גהו ����
עץ היות מדעט המשפת לבישה גהו ����ט סגואובחודש ט� המשפת בי שלאישורו לדכן עומ פשרהדר סהגש הו ����מרץ בחודש גן� והו

ע ביצופן אולסביחת פוסנות הערוכלל וכן  ����בר מטספמחודש תו מדבעציין ר אשת ההערומקחלעל זר חתה מסגרבלה משמלטי המשפ
 �טפמשת הבירו של אישוכן למעודר פשרה סדוגש הה ����מרץ דש בחו �צהקבוהברי לחההשבה 

ביטוח� ראל התאוחדמהברה החנגד ת גייצוכיה אישורלקשה ובענה תובוד ל�כזמרמחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����בר טוקאובחודש 
ולים החת ופק שלקי חלו אאמלמון מיבוחים תניעו שביצטחים מבוללשלם מל� ביכוכעה� מננטוח ביראל ה כיענה� טבענה תובה שלעניינה 
ל כלללל הכוען טהנק הנזים� ולהחת ופקתפותתהש בשלוח תהני שלאה למהתלומעה לסך שנחסכום מהת חצימבשיעור יצוי פלהם ש
ש גהו ���� יוניבחודש  �טהמשפת ביאישור ל פשרהסכם הגש הו ����מרץ בחודש "ח� שליוני מי ���כם של סכובם תכסמצה קבוהברי ח
ץ עהיות מדעטהמשפת לביגשה וה ����בר מטספבחודש ט� המשפת בית רוהעלאם תבהט המשפת בי שלאישורו לקן תומ פשרהסכם ה

ץ עהיו העירתו מדעתמסגרבט� המשפת ביבידי אישורו לעה כרההת אתיר מוו הפשרהדר סלהמתנגד אינו א הופיה ללה משמלטי המשפ
 ����בר מובנודש בחהפשרה� דר סלהק בודט המשפת בימינה  ����אר ינובחודש דר� ססח ההלנוגע בנות ר הערומספלה משמטי להמשפ
ת בית קשלבגשה הו ����ט סגואובחודש גן� והוביר ס הפשרהר סדבהקבע נשיצוי הפגנון מנפיה ולק בודהתדעת חווט המשפת לביגשה הו

����מרץ בחודש גן� והוביר ס הינו הפשרהדר סבהקבע שניצוי הפגנון מנפיה ול שוניםם איבנושק בודה שלמה לימשת דעת חווט המשפ 
ה ממשללי טהמשפעץ היות מדעט המשפת לביגשה וה ����ט סגואובחודש ט� המשפת בי שלאישורו לדכן עומפשרה דר סהגש הו
י ברלחהשבה הוע יצבפן אולסביחת פוסנות הערוכלל וכן  ����בר מטספמחודש תו מדבעציין אשר ת רוהעמהק חלעל זר חתה מסגרב
 �טהמשפת בירו של אישולדכן עומר פשרה סדגש הוה ����מרץ בחודש  �צהקבוה

טוח לבית וסוכנלה קדת הבברה הח נגדת יגייצוכאישורה לקשה ובענה תובב אביבתל י מחוזהט המשפת לבישה גהו ����יל אפרבחודש 
טוח הבילי ומגתתאל�ביכוכת�ממשללה קד כינה� בטעענה תובה שלעניינה  ")�להק("ד ")מע"בטוח לביברה חלה ק"דקודם המה (בשמ ע"ב
ם אתבה ")�הסליוהפ("תיהם פחומש ובנית יללכ"ח ופקאי גמל שלמלאים" גבד עול "מושלםת תיקבוצת אובריטוח בית סליפובטחים מבול
עלתה� הלה קד כי וכן ")האשונהרלה יהע(" הדיןת אוהורליגוד בנהתשלום מועד בוע הידדד מהפי לאול החודשת ילתחבוע הידדד מל
ק הנז ")�נייההשלה יהע("והדין סה ליפוהתואלהורול ביככיגוד ובנס סוביל כאללל� ביכוכביטוח� המי דתאסה ליפובטחים מבולל� ביכוכ
 �כך של סואשונה הרלה עילסביח"ח שיוני ילמ ���כך של ס("ח שליוני מי �����ככום של סכם לתסמצה וקברי החבלל לכלל הכוען טהנ
 �ייה)השנלה ילעס ביח"ח שליוני מי ���

ביטוח� ראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיצוכיירה אישולקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת ילבגשה וה����יל אפרבחודש 
ם ברווחית תפתמשסיעוד והבודעכושר בדן ואטוח יבתסליפובטחים מבולתממשלח טוביראל ה כיענה� טבתר� הי ביןענה� תובה שלעניינה 
ת אולהוריגוד בנאורה� לכמחושב� ה ")�סנוהבות תר"י �ו"חודשייצוי "פמברכמו(החודשי יצוי פסכום  ")סהליפוה� "ןהל(לת" "חיוניג סומ
י החודשיצוי הפ תשלוםמועד ל עדלהם בר טהצשסהבונות אסה ליפובטחים מבולאורה� לכת� ממשלאינה טוח ביראל ה כי וכןסה ליפוה
 �חש"ליוני מי����כ שלסכום לםתכסמג�לייצתובע הקש מבתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזסה� ליפוהפיעל אשון הר

ל תנוהמה ששבצה קבוה ")�טהחל"הה(תיגיצויענה תובכעה תביהול ניהת אביב אבתל מחוזי הטהמשפת ביאישר  ����מרץ בחודש 
י ולמגתתן מסגרבאשר ביטוח� ראל בהת לוהמנוהברווחים ת פותתמש חייםטוח בית סוליפובטחים מבוה כלהינה ת גיוהייצענה תובה

 �טהחלעל הה ערעורת רשות קשבליון� העט פמשת הלביטוח ביראל גישה הה ����לי ביו �� ביום �Rmת סחד נוסויעל מים ולמשטוח הבי
ה טלההח שלקה חלעל אישור� הת קשבבקש מבהידי �לעגש הואשר ן� ליוהעט המשפת לבי ערעורטוח ביראל להא הומצ ����לי ביו ��ביום 
ת דרגהתרגסמבלל כאשלכך על  וכןעיה טהתילבעת גיייצוכעה תביהול ניהת אאשר לאשלמחוזי הטהמשפת ביט יחלהתה מסגרב
 �תגיייצוכעה תביהאושרה גביהן לטוח הבית סוליפובטחים מבו שלורשים ויטבים ומתרבולבר עטחי מבוגם ת גיייצוהענה תובבצה קבוה

 �תאחרעה ד להודזי עמחוט ההמשפת ביפני בהליכים ב העיכו

�9 

�10 

�11 

על ליון העט המשפת יבהורה  ����בר טוקאובחודש 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

�12
ח טולבית נוסוכלה קדת הבברה הח נגדת יגוכייצרה אישולקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת לביגשה הו ���� יוניבחודש  
י סיעודהטוח הבית סליפות אולהוראם תבה כיענה� טבנה תובעה שלעניינה  ")�להק("ד ")מע"בטוח לביברה חלה ק"דקודם המה (בשמ ע"ב
מצב ב המצוייםוטחים� מבלת ממשל אינהלה קד ")הסליפוה� "לןלה(פלוס"  מושלםסיעודי "ת ליכלת אויברי תשירוברי לחת תיקבוצה

ב לחישומים יהמניין בללים נכאינם לו אמים י וכימי קושיאו לי כלולים חתבביזים מאושפ היו בהםמים יהןגיבוח טבילי מוגתסיעודי� 
ה קבוצהרי חבלל לכען טהנלל הכוק הנז הדין�ת אוולהורממונה התאוורלהיגוד בנל� ביכוכת� אוזליסה� פובעה קבוהתנה מההת ופקת
ת מדעתקבללקשה הבת אביר העט המשפת ביח� ש"ני ליומי���כ שלסכום לת�תובעהתרכהעלתכם� סמג�לייצת תובעהתקשמבתה או
אין  כיבהר והתה מסגרבממונה התמדעשה גוה ����אר ינובחודש ת� גייצוכיענה תובהאישור לקשה הבא נשות קולומחלסביחממונה ה
פן אובאושרה קשה הבא מושסה ליפוה וכיסכון והחטוח הביהון� הקשות רשות אוהור של הפרהמשום סה ליפובטוח הביקרה מתדרגבה
ה ענטבתגיייצוכעה תביהתאאשר לקשה הבת אטהמשפת ביחה ד ����בר מדצבחודש סכון� והחטוח הביהון� הקשות רשו ידיעל טני פר
ל שלה עיבתיגייצוענה תובכלה ניהות אאישר אך ונה� ממהתאולהוריגוד בנת מדעואשפוז התופקתגין בטוח הבילי מוגת תשלוםאי כי 
ת יגייצוהנה תובעההל תנומה שבשצה קבוהת�אובריטוח לבית סוליפולתפוטרהצהתבעטח מבולתאונויילגעניינו שטוח ביר חוזת הפר
ח טובילי מוגתלעה תבית זכולהם מה קאשר  � ����בר טוקאוב� יוםאחר לסיעודי טוח בית סליפורכשו אשר לה� קדטחי מבו כלהינה 
קובע ף העיסיה לפנ�הציוןן אירכשו שסה יוללפרף ת שצואוגילוי הנס הופטבאשר ו ����י אמב ��ליום ועד  ����אי מב �� שביןפה קותב
ולים חתבביז פואשמטח מבוהרר שוח שבוד ועמהאו מזכה� מצב לאשונה לרטח מבוהסנכנ שבומועד האהוטוח הביקרה מתקרומועד כי 
בחודש לטה� ההחעל  ערעורת רשות קשבן וליהעט המשפת לבילה קדישה גה ����אי מבחודש מבניהם� אוחר מהפי למי� קושיאו לי כל
ול ניהאת שר אלאשלמחוזי הטהמשפת בישל תו טחלהעל ליון העט המשפת לביערעור  �אישורהתשקבבת קשמבהידי �עלגש וה ����יוני 
א שלכך על וכן ממונה התאולהוריגוד בנד מעואשפוז התופקתגין בטוח יהבלי מוגתתשלום אי פיה לעה תבית ילבעת גיוכייצעה תביה
 �חוזהת הפרשל ת נוספת ענטנעה תבית לעיב�תקשמבהתענטל�יעכרה

ל מגוסיה פנראל התהבברה הח נגדת גייצויענה תובכעה תביאישור לקשה בלוד �כזמרמחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����לי יובחודש 
ן ללה(סיה נפתקרנו שלת אחרות לומנהת וברחארבע ונגד  ")וגמלסיה פנראל "ה()מע"בסיה פנת קרנוול יהנראל ה�םקודהמה (בשמ ע"ב

ך תומסיה נפתקרנובםתימיע ידיעל מים למשוהל� הניהוי מדתאתלומעת עותבהנ כיענה� טבענה תובה שלנה עניי ")�תעותב"הנ �ביחד
ה קנזת קבלים גמלמים� סיונרפנכים לופהם תימיהע בומועד ב הדין�פי על תר מומלי הסיקמר העוצבורה)� לשיתרה ר (יטבהצשסכון הח
ל עלהן ת קנימוהת� החוזיתן זכות אתלויפעמל� ביכוכת� עותבהנ כזה�פן אובלהם� שסיוני פנהסכון החת א לנייד עודולים יכאינם והם 
ת קשומבתה אוצה וקבהברי חלללכען טהנלל הכוק הנז הדין�ת אולהורוד גובני לבתום סר חל�סופפןאוב הפנסיה�קרן קנון תתאוהורפי 
ת לקבלקשה הבת אביר העט המשפת בית� עותבהנלל כ כנגד"ח שליוני מי ���כ שלסכום לת�עותובהתרכהעלתכם� סמג�צליית עותובה
ן איפיה לתעותבהנת מדבעת מכתוהמונה מהתמדעגשה הו ����בר מטפסבחודש  �אישורהתקשבמתלועוהתלואבשממונה התמדע

בר מדושת והיתו� פרישאחר לקצבה קבל ממנגבים הול ההנימי דלשיעור סכון החת ופקתבת מימעהנגבים ול הניהמי דעור שי ביןת להשוו
ל והניהמי דיעור לשקשר א ללו הפרישהת עבמחדש קבעים נ הפרישהאחר לול יההנמי ד שונים�פיינים אמת לוובעת שונות פוקותתי בש
 "לניהומי דזר "חו �כךפילהפרישה� ת ופקתלול ניהמי דלש שיעורת יעקבבאאל �וליהנהמי דשל אה עלבהבר מדואין ולכן  הפרישהטרם ב
ה ההודעתן מתוחוב �םסיונריפנלול ניהמי דתיעקבלסביחחל אינו לל כתלומנההתברוהח ידיעל תים מילעעה הודתן מתלחובס מתייחה

א דים להצד ביןהל תנשההגישור קצבה� הליך לי קבמבבר דומשעה שת לוהמנת הברועל החלה א חר לחוזהמכוח ול יהמי הנבדעל שינוי 
 �טהמשפת בביהל נתלה שבנה תובעב והדיוןלח צ

ח טוביראל התאוחדמהברה הח נגדת גיייצוענה תובכעה תביאישור לקשה בלוד �כזמרמחוזי הטהמשפת ילבגשה הו ����בר מנובבחודש 
י כענה� טבענה תובה שלעניינה  ")�תעותבנ"ה �ביחדלן לה(תנוספטוח בית כנוסוותנוספטוח בית ברח נגד וכןמ ע"בטוחים בירד טנדסו
ל עיהפלתנמעל ת� עותבהנטוח הבית ברוח שלת כירומהקד מולקשרים תמכאל וטכראישר שלאי אשרסי טיכרקי מחזי בהםקרים מב
 "תרחבו"הל� ביכוכלהן� ת קומשוות עותבנה ")�תסיסיהבסה ליפוה("תלועאללקבל לאים זכ הםתה או �"ללחות עוסינטוח לביסה ליפו
ת לוולוכאשון הר השקלמן סוי כיתקנומהתאומלדף מתסוליפול� ביכוכלהם� ת כרומנעשה� מלאשר כת�סיסיהבסה ליפולספות" תו"או
ת ענטל�כךבת�סיסיהבסה ליפוה של שוויהת תפחהאללואה מלת לובעת� אזת�סיסיהבסה ליובפולים לכהסויים לכיים פפחוסויים כי
ר עושת ושווע הדיןת אולהוריגוד בנת לוועפלוי� גיהתחובות אתמפרוים� טחמבוהתאאורה� לכת� עותבהנת עוטמתר� הי ביןעים� תובה
עים� תובהתרכהעלתכם� סמגלייצתובעים הקשים מבה תאוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזענה� תובלםאתבהט� במשפא ול
סכם� תו הורגסמבכם פשרה סר האישושה לקבט המשפת לבידדים הצישו גה ����ט סגואובחודש "ח� שליוני ימ ����כלל של כוסכום ל
א לל"ל לחות עוסינטוח יבמי י שלת דרגמות מוכהפשרה� ם סכבהתם דרגכהאים� זכהצה קבוהברי חתלרשומיד תעח טוביראל הכי 
ר מבנובבחודש ט� המשפת ביאישור בתנה מו הפשרהסכם ה שלפו קתוהפשרה� סכם הת אולהוראם תבהול יצלנתנים ני יהיואשר לום� תש
����וכי ת הנוכחיתו תכונמבהפשרה ר סדהאתאשר לקום מאיןיה לפ�הפשרהר סדלהסביחתו מדעאתלה משמלטישפמהעץיוהגיש ה 
 �הפילהפשרה� סכם האישור לקשה בבטה חלהט המשפת בי ידיעל תנה ני ����יל אפרחודש ב �תיולהערום אתבהקונו תיעל ת להורויש 
 זה� בשלבת� קלומחבעה כרלהת גנההורך הדו זיכמר� לותן ניא ללם� עוהתמדינורוב מי שתוסגירקיים התאוודהרסחואור ל הזו�ת בע

 �צהקבורי החבת בחינמביר סוגןאוי� הוכרמו עצכשלדר סת ההאול לשללי מבת� אזצה� קבורי החבתם של מבחינ
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחה .א

�15
טוח לבית כנוסולה קדתהבברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הטהמשפת בילגשה הו ����ט סגואובחודש  
("מ"בעטוח לביברה חלה ק"דקודם המה (בשמ ע"ב ת לפצמ סיעודי�טוח בבית עותבי יישובת בע כינה� בטעענה תובה שלעניינה  ")�הדקל")
טח מבות הוליכת של קנידוות תימוכחינה בתוך גוף� קי חלמיום לת היולועות פאביטוח� רה הקממו של קיות בחינרך לצול� ביכוכלה� קד
ת תימהוחינה בל�ביכוכע�צלבליה עפיהם על ראשונה� ממהזרי חותאוכן תמל�ביכוכקן�ומרהפןאובת�אזת�לועוהפןמתאח כלצע לב
ביטוח� התסליפות אוהורת את� תובעהתענטללה� קדמפרה כך ב�����ר אינוש מחוד זהא בנושממונה התמדלעיגוד ובנ זו�ת וליכשל 
 שלסך ברך ועמתתובעהשל ען טהני אישהקה נזקוקה� ח חובהמפרה וטבמשפא ולעושר עושה ביטוח� התקסעתאעה טמאור תית ארתמ
 �����כ שלסכום לת�קשמבהתרכהעלתכם� סמג�לייצת תובעהתקשמבתה אוצה קבוהברי חלללכען טהנלל הכוק והנז"ח שפילא���כ
 �"חשליוני מי

טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיצוכייאישורה לקשה ובענה תובלוד כז מרמחוזי הט המשפת לבישה גהו ���� �בר מטספבחודש  �16 
ת אחרוטוח בית ברוח שלושנגד ו ")להק("ד ")מע"בטוח לביברה חלה ק"דקודם המה (בשמ ע"בטוח לבית סוכנולה קדת הבברה החונגד 
ת מסגרבטח מבובכרה הרך צוליה לפת רשניפמדה ול� עביככצו� מאית עותבהנ כינה� בטעענה תובשל הנה עניי ")�תעותב"הנ �ביחדן הל(ל
ו אים גילורואוקוי ליאו לה מחאה של תוצת להיו זהמצב על  "�סוגריםעל טה לישאי ב של "מצגביו קיים לתמשמי כעוד סית יעתברור בי
י ברחלל לכען טהנלל הכוק הנזת אתים מכמאינם תובעים הביטוח� הת סוליפות אולהוריגוד בנל� ביכוכת� אזבד� בלגיים לוטרואנטרוסג
ן והדיולח צא לדדים הצ ביןהל תנשההגישור  הליךלים� קשליוני מית אומבו תאוריכים מע הםאך ג� לייצקשים במ הםתה אוצה קבוה
ת יגוייצענה תובכעה תביהול ניהת אכז מרמחוז במחוזי הט המשפת בישר אי ����יל אפרחודש בט� המשפת בביהל תנלה שבענה תובב
ח טובילי מוגתשלום תאי לאה שהביסיעודי הטוח הבי חוזהת הפרשל לה עיבת� פוסנוטוח בית ברוחתי שגד נולה קדנגד ביטוח� ראל הנגד 

 �גרים"סוהעל טה לי"ש שללה ופעהגין בקוד לניאים זככטחים מבובכרה האי קב עסר� בחסיעודי טוח יבלי מוגת לתשלוםאו סיעודי 
אושר נגדן אשר ת עותבמהנת אחידי על כר משנ �סיעודיטוח בביטח מבוהיה שמי כל הינה ת גיוהייצענה תובההל תנומה שבשצה קבוה
ה טליבשגם פשל משילוב אה כתוצתןהשת ולפעאו עיים מהת ולפעעל ט לולשת אימעצהתו וליכבדן אומסבל ו � � תגיצוכייעה יתבהול ניה
ה יעתבהול ניהאושר נגדן אשר ת עותבמהנקיבל לא מור אהאף ועל  �רודידי קותפמצב עם גני אורטה לישבדן אוכדי ללה עואינו שגריו סוב
א שהביפן אוב �סיעודיטוח בילי מוגתת קבללתו יעתבת בחינת מסגרבגריםוסהעל טה לי"ששל לה עוהפין גבקוד ני ) " ענייןהפי (לת גיייצוכ
מו סכיה ����יוני בחודש  �תגיייצוכענה תובהול ניהאישור מועד לבין  ����בר מטבספ �שבין פה קותבטוח בילי מוגתלתיו בזכויועה יגלפ
 �ישורגלהליך ת פנודים להצד

וגמלסיה נפראל הת הבברה הח נגדת גיצוכייאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת לביגשה וה ����בר מטספבחודש  �17 
ה עניינ ")�תותבע"הנ �ביחדלן לה(ת פוסנות ברוח �ונגד  ")וגמלסיה פנראל "ה()מע"בסיה פנת קרנוול יהנראל ה �קודםהמה (בשמ ע"ב
לו מגתישכך בלן שבניהוהגמל ת פוקובתים מיהעפי כלת חבו שהןת מנואנהת חובות אל� ביכוכ הפרו�ת עותבהנ כיענה� טבענה תובהשל 
ל ככגדל הם סכובסוכנים הת אלו מגתיכך ובתים מיהעמן ידיהן �עלבים גהנל� הניהומי מדזר גהנשיעור בת לומבעטוח הביסוכני ת א
ול הניהמי דת את לוהעלתו טרמשגנון מנל� ביכוכ שיצרו�ך בכט במשפא ול עושרל� ביכוכעשו� ת� עותבהני כענה טובול הניהמי דגדלים ש
י ליונמי � ��� כ שלסך בג צלייקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלל לכק הנזת אריכים מעתובעים הת� לונהמהת ברווהחסוכנים הת טובל

"חשרד אלימי כך הכל סוב ���� � � �ת שנאז מנה ש"ח לש

סיהפנראל הת הבברה הח נגדת גיייצוענה בתוכאישורה לקשה ובענה תובלוד כז מרמחוזי הט המשפת בילגשה הו ���� �אר ברופבחודש  �18 
ה סיפנת קרנו שלת אחרות לומנהת ברוחארבע ונגד  ")וגמלסיה פנראל "ה()מע"בסיה פנת קרנוול ניהראל ה �םקודהמה (בשמ ע"בוגמל 
 שהםת בע �איריםושת נכות אוקצבלי קבממת לגבות לותחימת עותבהנ כיה� ענטבענה תובה שלינה יענ ")�תעותב"הנ �דביחלן לה(
 �הדיןפי על תר מוהלי מסיקמה בשיעורול ניהמי דת� אחרסיה פנקרן להם פיסכת א לנייד עודולים יכאינם ות אוקצבקבל לילים תחמ
ת חובו ושל �תקוקוחת חובו שליהן� עלת וטלמה היזוםלוי יגהת חוב שלל� כוכביהפרה� תוך ת� אזכך� על אש מרעה הודלהם ת תנשנילי מב
ת� טיסליטרקת לוהתנוהט במשפא ולעושר ת עשיית� חוזית זכוב לבתום ר סבחומוש ושיעה לרול ניצתוך ות והזהירות ליחוהשת מנואהנ
י אשונרמדן ואבתו אוריכה מעא הי אולםג� לייצת קשמבא היתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת את תממכ אינהת תובעה
בודהלעזורי אדין הת הלבי הדיוןת ברהעעל ט המשפת ביה הור ���� �אר דש ינובחות� עותבלל הנכ כנגד"ח שרד אלימיבכ

 �19 �טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיצוכייאישורה לקשה ובענה תובד לוכז מרמחוזי הט המשפת לביגשה הו ���� �אר ברופבחודש 
ת רבולרך� עת רידיסה מכ אינהת מוניג סומכב רלי לכקיף מטוח בית סליפושה הינוח טביראל ה שלתה מדע כיה� ענטבענה תובהשל עניינה 

ן לבי בינהכם סההת אטוח ביראל המפרה ך בכ וכיה� סליפוהת אולהוריגוד בנל� ביכוכת� אזביטוח� קרה ממאה כתוצת מהנגררך עת רידי
ע תובהותיה� קוחלת אעה טמזה לל בכוטוח בית ברכחליה עת לוהחת ברוגמוהת החובות אמפרה וט� במשפא ול עושרה עושחיה� טמבו
ת אט המשפת ביאישר  ����מרץ בחודש "ח� שליוני מי � ��בכ ג צלייקש מבא הותה אוצה קבוהברי לח שנגרםק הנזגובה ת אריך מע
א ולת) מוניות רבו(לטון  ���על מסחרי מאו בד ככב רלי לכסה ליפורכשו שטחים מבוול תכלשכך צה קבוהת דרגהקון תילתובע הת קשב
מחוזי הט פמשהת לבישה גהו ����אי מש בחודגישור�  הליךהלים מנדדים הצת� מוניג סומכב לרטוח בית סליפורכשו שטחים מבוק ר
 תשלםטוח יבראל ה כיתר� הי בין �סכםהוההפשרסכם הת מסגרבענהתובובקשה בבשרה פסכם הור אישלקשה בלוד � � �כז מרמחוז ב
הפשרה כם סה שלפו קתו �הפשרהסכם בהע ובקהגנון מנהפי על מחושב הי ופיצהפשרה� סכם בהתם דרגכהלום� תשלאים זכהטחים מבול
 �טהמשפת ביאישור בתנה מו

����
	



     
    

 

 

  

 

        

  

         
        

       
        

      
         

         
             

      
          

                 
                     

                   
                 
         

          
            

    
            

      
         

           
       

       
       

          
       

             
           

       
           

         
         

       
  

        
      

         
        

        
      

          
         

    

 

 

 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחה .א

ה עניינביטוח� ראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הט המשפת לביגשה וה ����מרץ בחודש 		�20
 כשהםהחיים� ח טובית סוליפומכוח כספים  חיים�טוח יבבטחים מבו שלטבים מולל� ביכוכת� ממשלטוח ביראל ה כיענה� טבענה תובהשל 
ה ההשקעול מסללטי הרלבנת עוקההשדד מלאולרכן לצמחירים הדד מלבוטח� מה שלתו טירפעל לה דע נו בומועד המן חל המודים� צ
קה קוחובה חמפרה ט� במשפא ול עושרושה עחיה� טמבו לבין בינהסכם ההת אטוח ביראל המפרה ת� תובעהת ענטוכך� בבוטח� מהבחר ש
לל הכוק הנזת אתתממכ אינהת תובעה�חש" ������ל שךסברך ועמתעתובה שלען טהנאישי הקה נז �היזוםלוי גיהתחובת אמפרה ו
ת ביביר הע ����אר ברופבחודש לים� קשליוני מית בעשרוו תאוריכה מעא יה אולםג� לייצת קשמבא היתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנ

י כספפיה לתו� מדעתאממונה היש גה ����אי מבחודש אישור� התקשמבת לועוהתלואבשממונה התמדעתקבללקשה הבת אטהמשפ
ל ועטוח הביחוזה ק לחו ��סעיף ליהם עחל א ולטוח בילי מוגתאינם בודה העת ופקתבת מוות קבובעטבים ומלמים ולמשהסיוני פנסכון ח
כספים התברהעלדועטח מבות מואחר שלפה קותבגם ת עוקההשד מדלסיוני פנהןסכוהחפי סכתאאילך והתמעמיד הצלטוח ביראל ה
דדים הצישו גה ����בר מנובבחודש ט� משפבאול עושרת עשיית ילע דנןקרה מבתמקייתמאלתו טלשי כיממונה הין צי עודטבים� מול
ה הפשרכם סבהדרו גהושצה קבוהברי לחם תשלטוח ביראל הכי �תרהיבין  �סכםהותו מסגרבפשרה סכם האישור לקשה בטהמשפת לבי
מדו הוצליו אעה קההשדד מלמודים צהיו לו איסכון החפי סכסך בין הפרש העניינו שען טנק נזגין בהפשרה סכם בהקבע שניעור בשיצוי פ
טוח ביראל ההלתנהפשרה סכם בהקבע שנמועד מהחל הכיוכן �עלפובשולם שסךהיןלב�ולניהמי דבניכוי טח מבוהתטירפטרם כספים ה
ו הלנושבו עה קההשול מסלת מסגרב�טחמבוהתטירפאחר לגם �ההפשרסכם בהדרו גושהצה קבוהברי חשלת סוליפובסכון החפי סכאת 
 �טהמשפת ביאישור בתנה מוהפשרה סכם השל פו קתו �תוטירפטרם 

למגוסיה פנראל הת הבברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובלוד כז מרמחוזי הט המשפת לביגשה וה ���� �ט סגואובחודש  �21 
 �גובהוגמל סיה פנראל ה כיענה� טבענה תובהשל עניינה  �)ל"מגוסיה פנראל "ה()מע"בסיה פנת קרנוול יהנראל ה �קודםהמה (בשמ ע"ב
ר שאאות)� קסעוע ביצ בשלת ישירות אווצהכיב (רת עוקהשול ניהת אוהוצכיב רגין ב תשלוםל� הניהומי לדף סבנומיתיה� מעל� ביכוכ
קרן קנון תת אוהורת אע� תובהת ענטל �וגמלסיה פנראל המפרה כך� בתו� בוגללה ת אפשרמהת חוזיאה הורא לל דין�פי על ת תרמותו גביי
ק הנזקוחותיה� ללעה טמאור יתת סרמוותן מוא משבב תום לסר בחות עלפוה� לית עלות החברוגמוגילוי המון והאת החובות אוסיה פנה
ל אפריבחודש "ח� שליוני מי � ��� כ שלכום סל �תובעהת רכהעלתכם� סמג� לייצע תובהקש במתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכו

ה מונמלהדין ת ביהורה אר ברופבחודש ביב� אבתל בודה לעזורי אה הדיןת לביקשה בב הדיוןת ברעהעל ט המשפת ביהורה  ���� ����
 �וגמלסיה פנראל ת הדמבעת מכתוק ההון השות רשות מדשה עגהו ����דש יוני בחולהליך� ס ביחתו מדת עאיש גלה

 �22 �טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיצוכיישורה אילקשה ובענה תובד לוכז מרמחוזי הט המשפת לביגשה וה ���� �בר מטספבחודש 
ב רכיגין ב תשלוםי" אישת עוקהשגוון מל א"הרסכון החת סליפולי מבעל� ביכוכגובה� טוח ביראל ה כיענה� טבנה תובעה שלעניינה 

ל אהרמפרה  �כךבתו� לגבולה תירה מהסה ליפוהי אתנבת חוזיה מסכהא לל �יןדפי על ת רתמותו גבייאשר  "�תעוקהשול ניהת אוהוצ"
ריך מעתובע החיה� טמבות אעה טמוליה עה חלהת מנואהנת חובת אמפרה ת� סודייהפרה סה ליפוהת אוהורת א �תובעהת ענטלביטוח� 

י מחוזט המשפת הביאישר אי מבחודש  �חי ש"ליונמי � ���� ����בכ ג צלייקש מבא תה הואוצה קבורי החבלל כהנטען ללל הכוק הנזת א
ה קבוצהת� עוקהשול הנית אוהוצ שלכדין א לשגביה  בשלטוח הבית סליפות רהפשל לה יבעת גיוייצענה תובכעה תביהול ניהת אביב אבתל 
מועד למו קדששנים ה ובשבעהווה בטוח ביראל ה שלאישי ת עוקהשגוון מראל הת סליפולי בע כלהינה ת גיוהייצענה תובההל תנומה שבש
����בר מטספבחודש בקשה� ת הגשה ����בר מנובבחודש ההחלטה� על  ערעורת רשות קשבליון� העט המשפת לביטוח ביראל ישה הגה 

תב בכתו מדעת אגיש הללה משמלטי המשפעץ ולי הורה וכןתשובה ריכה מצ ערעורת רשותן מלקשה הב כיליון העט המשפת ביקבע 
ת רשות קשבבתו מדעת אגיש הו הערעורת רשות קשבבתו יצבותיהעל לה משמלטי שפמהעץ והייע הוד ����ט סגואוחודש ב �קשהבב

ה לניהות את אשרמהטה חלההת אבטל לפו� גו והערעור הערעורת רשות שקבת אקבל ל ערעור�ת רשות קשומבלת תל ישפיה להערעור� 
אישור� ת הקשבת דחייעל ת ת ולהורוגיוכייצעה תבישל ה

טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובב אביבתל מחוזי הט המשפת לביגשה הו ����בר מטספבחודש  �23 
בוטחים� מהמן ל� ביכוכת� גובות עותבהנ כיענה� טבענה תובה שלעניינה  ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(ת פוסנוטוח בית ברוח שלושונגד 
טוח בביקים מחזי שהםמשום  בהםרך צואורה� לכאין� טחים מבולאשר סויים כית לוולהכת ואבריטוח בית סוליפוגין בת גבוהות מיופר
 �ולביככבר� ומד כיבוטחים� מלת לוגמאינן ת עותבהנ כים� עיתובהענים טוסף� בנו �תייכיםמש הםליה אים ולהחת ופק של משליםת אוברי
אינם שויים סכיק רת ללהכות ממצומצסה ליפורכוש לטחים מבולת אפשרומן אינ הןן שכת בשירות שירות תנומו א�ותרים מיוסויים בכי
ת מפרות עותבהנעים� תובהענים טוכך� בי� טוחביפל כ שלמצב ת יוצרוכך בולים� החות פוקו שלמים לימשהת אובריהביטוחי בולים כל
ת עושוויהן טחמבות את עוטמם� סכהת מפרו הדין�ת אוהורת את מפרוקוקה� ח חובהת מפרויהן� עללה החת ברגמוה הלבתום ת חובת א

 � ��� כ שלסכום לם תכסמביטוח� ראל הגד נכג לייצתובעים הקשים מבתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזט� במשפא ולעושר 
 �''חשרד אלימי � ���� ככום של סת לעובתלל הנכ וכנגד"ח� שרד אלימי
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחהא. 

�24
ביטוח� ראל הת אוחדמהרה החב נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת לביגשה הו ����בר טוקאובחודש  
מהי תנה משמיה בפרסיעודי טוח בית סליפורכשו אשר ה� טחימבולל� כוכביה� תילגאלטוח ביראל היכנה� בטעענה בתוהשל עניינה 
ה מיהפרת קרתיימ ��יל גבת� תובעהתענטשלאף� על ו ����ת שנגין ביתהשנווח לדי עדת אוז ��יל גמחל המהם גבה יתשה� מיהפר
ר סבחות עלפוסכם� המפרה לוי� גיהתחובת אמפרה  �קהקוח חובהמפרה ח טוביראל ה�תתובעהתענטוכך� באחוזים� ת אומב זוסה ליפוב

ם פיתעריפי על ת תידיועתמיופרבתשלום טחים מבו חיוב כית� תובעהתנועט עודת� לנוברשת עלפווטבמשפא ולושר עעושה  לב�תום 
ת קשמבא היתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אתתממכ אינהת תובעהאחיד�  בחוזהפח קמאי תנינו הלהם ועים ידאינם ש
ת אקן תלתעתובהתקשבתאטהמשפת ביאישר  ����לי יוחודש בלים� קשליוני מיבתו אוריכה מעא הי אולםביטוח� ראל ה כנגדג צליי
ה ימהפרת אתםפוטרהצמועד טרם חיה טמבופני באורה� לכה�גהציא לטוח ביראל הפיה לענה טלגםסתתייחשכךאישור התקשב

אישור לתקנתומקשה בגשה הו ����ט סגוואבחודש ונה� ממהזר חופי על ן כתלעשות מחויבא שהיאף על  ��יל גמחל ה ידםעל שתשולם 
ה מיבפרעודי סיטוח בית סליפובחיה טמבואורה� ללכגה� הציא טוח לביראל י הכענה טבת קנתומקשה ההבעניינה של ת� גיייצוכענה תוב
 �םיליהכלאים תנהמך סמבאו �ותפוטרהצהסופטתמסגרבטוח לביתם פוטרהצטרם ילך או ��יל גמ ידםעל  שתשולםמיה הפרת אתנה מש

בר מנובחודש באישור� התקשבאמושת קלומחלסביחמונה מהתמדעתקבללקשה הבת ברהעעל ט המשפת בירה הו ����מרץ בחודש 
���� )"החוזר"(תאובריטוח לבית סוליפולתפורטהצהתבעטח מבולתאונלוי יג' ������זר חות אוהור �פיהלממונה התמדעלה קבתה 
ן איאך ביטוח� התרכישמד במעמיה הפרת תנוהשפן אות אטוח לבימד ועמלגיצלהטח מבת מחייבו הדין�ת אוהורגם מו כתהרשושל 
 �תבכבאקדווא היתה אוא למלדה היחיהדרך אם והתפוטרהצהטרם זו חובה א למליש איך לה אלשתסוהתייחזר החוסח בנו

ן סכוהחקרן דה הנכברה הח נגדת גיייצוכה ראישולקשה ובענה תובושלים בירבודה לעזורי אה הדיןת לביגשה הו ����בר טוקאובחודש 
קרן� בתים ימהעמל� ביכוכגובה� ק צ"קח כיה� ענטבענה תובה שלעניינה  ")�קצ"קח("מ ע"ב גמלת פוקוול לניהברה ח�קבע האלצב
ת ענטלק�צ"חקתעלפוכך� בתן� לגבולה ירה תמהןקרהקנון תבתחוזימה סכהאלל דין�פי על תתרמותן גבייאשר ת� עוקהשול ניהת אוהוצ
תה אוצה קבוהברי חלל כלען טהנלל הכוק הנזת אריך מעתובע ליה� העלה החת מיוחדהתמנואהנת ולחוב הדיןת אולהוריגוד בנע� תובה
ת גיוייצענה בתואישור לתפוסנות קשובעם  יחד הדיוןת אאחד לטחלהו ����אר ינובחודש "ח� שליוני ימ �����בכג לייצקש מבא הו
ת מדעתאבל קל יש כי הדיןת ביקבע  ����אר ברופבחודש ת� מוהשתלת וקרנו גמלת פוקובתישירות אוהוצעניינן שתמדועוותלויות
ת ולגבאים רשסדיים מוופים גהפיולת עותבהנת מדבעת מכתוהממונה התמדע הדיןת לביגשה וה ����אי משבחודהליך� לסביחממונה ה
ם אתבהשה נעבר שהדבד ובלסדי� מוההגוף קנון תבמפורש פן אובצוין מאינו בר הדאם ם גבוטחים� מהאו תים מיהעת אמת ישירות אוהוצ
ה מונמה ")�תקנות"ה(�����"חסתשהאות)� קסעעביצו בשלת ישירות אווצה(ל) מגתפוקו(םיספיננתים ירושלעקוח פיהתקנותתאולהור
 �אהתשולויי תטוחים בית לומנהטוח הבית ברולחגם  �מחייביםבשינויים הת� טירלבנא כי הימדה העת מסגרבהעיר 

 �טוחביראל התאוחדמהברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובב אביבתל י מחוזהטהמשפת לביגשה הו ����בר מדצבחודש 
נה אותמת נכות סליובפטחים מבולטוח ביהמי ד תשלוםת אכדין� א שלה� אורלכמפחיתה� טוח ביראל כי ה �ענהטבנה תובעהשל עניינה 
י שיעורת לטבמהשונה ביטוח� הת סליפובעה קבוהת נכויו שיעורית טבלסוד יעל אוזניים ועיניים פיים� גבת נכועניינם שטוח ביקרי מגין ב

 �������כוהינתובע של התבע הנאישי הקונזביטוח� הסהליפובעהקבוהמהאתהתסחנוסוד יעלומיאולהטוח הבית קנותשבתהנכויו
ר איש ����אי מבחודש "ח� שליוני מי ����בכג לייצש קמבא הותה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל כוהקהנזת אריך מעא והו"ח ש
ב ות החישחסטוח ונוהבילי מוגת חישובנון גנמ כיענה� טהססיבעל ת גייצויענה תובכעה תביהול ניהאת ביב אבתל מחוזי הטהמשפת בי

ה ינהתגייצוהיה ענתובהלתנוהמה שבשצה קבוהביטוח� התסליפועל מה יתהחועד מבטחים מבולועים ידאינם וסה ליפובכרים מוזאינם 
 �םהיו ועדאישור התשקבתגשלהמו קדשהשנים  בשלושתאונה מתנכווח טלביטוח ביראל ה שלת טידרטנסהסה ליוהפת ארכש שמי כל 
ה שגיה ����יוני חודש ב�תטחלמושאינה ותטחלמות� נכוקרי מ ���בלום� תש כלקיבל א לאו ת פחמוסכום בטוח בילי מוגתקיבל ו
ת רשותן מלהקשהב כיליון העט המשפת ביקבע  ����לי יובחודש  �טהחלההעל  ערעורת רשות קשבליון� העט המשפת לביטוח ביראל ה

 �תשובהכה מצריערעור 

ביטוח� ראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הט המשפת ילבגשה הו ����אר ינובחודש 
כב� רטוח בביחיה טמבולטעמה) מטוח הביסוכני ת עואמצבאולמה עצבא(ללה גמ אינהטוח ביראל היכנה� בטעענה תובהשל עניינה 
ל קבולגה הנהיק תותאאו ג ההניל גתאדכן לעתם אפשרוב כיביטוח� התופקתהלך מבגה נהיק תוואו יל גתגדרמתחצולמדים עואשר 
י ת שינוקבובעטוח הבית ופקתמהלך במיה כון הפרעדדר הע נוכחתר בייה מפר"ל נטחיה המבומים משלכך מאה כתוצ וכירמיה� ר פהחז
י נליומי ������בכת פחוה לכלג צלייקשים מב הםתה אוצה קבוהברי לח שנגרםק הנזת אריכים מעתובעים הק� תהוואו יל גהתגדרמ
 �"חש
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחה .א

�28
ל מגוסיה פנראל ה�תהבברה החנגד ת גייצוכישורה אילקשה ובענה תוביב אבבתל מחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����אר ברופבחודש  
 שוניםמים ושלתתגובות עותבהנ כיענה� טבענה בתוה שלעניינה  ")�תעותב"הנ �דיחבלן ה(לטוח ביראל התאוחדמהברה החד גונמ ע"ב
ת תובעהונה� ממהתמדלעיגוד ובנת קיחואה הרשדר יעבה הדין�ת אולהוריגוד בנאורה� לכת אוז בהןול יפטהאו �ותאולווהתמקהגין ב
ט המשפת לבידדים הצגישו ה ����אר ינודש בחו"ח� שליוני מי ����בכג ייצלתקשמבא היתה אוצה קבוהיברלח שנגרםק הנזת אריכה מע
מי מד %��של לשיעור השווה סך בירו יעת עותבהנכי  �תרהיבין  �סכםהותו מסגרב �פשרהסכם האישור לקשה בביב אבתל מחוזי ה
ן מהת טיונהרלבמל גהתפוקול�תריביומדה הצהפרשי רוף בצי �תטיהרלבנפה קותב�הפשרהסכם בהתם דרגהכ�יהןיד�עלנגבו שול יפטה
ו תוקפ �טחיםמבופי סכמאה לוובהר דובמראשכ�הפשרהסכם בהדר גמוה�טילוונהרול מסללאו ול יפטמי דנגבו גביהן לתאולווההתנו ני
 �טהמשפת בישור איבתנה מוהפשרה סכם השל 

ד גנת גייצוכירה אישולקשה ובענה תובם) לייכלכעניינים לקה חלמ(הביב אבתל מחוזי הט המשפת לביגשה וה ����אר ברופבחודש 
ה ענתובהשל עניינה  ")�תעותבהנ� "יחדבלןה(לתנוספת הלמנברה חונגד  ")וגמלסיה פנראל "ה(מע"במל גויה ספנראל ה�תהבברה הח
ד גובניאורה� לכת� אוזת אולווהתן אובול יפטגין ב שוניםמים לותשת� אולווהמהן  נוטליםאשר יהן� תמימעת גובות עותבהנ כיענה� טב

 �חיליוני ש"מ ������בכג לייצקשים מבתה הם אוצה קבורי הרם לחבגשנק הנזת אריכים מעתובעים נה� המומת המדלעו הדיןת אולהור
ע מתישענה תובה וכיאישור התקשבב לדוןת עניינית מכוסאין ת ליכהכלקה חלמל כיט המשפת ביקבע  ����יל אפרמחודש תו טחלבה

בין  �סכםהותו מסגרב �פשרהסכם האישור לקשה בב אביבתל מחוזי הט פמשהת לבידדים הצשו גיה ����אר ינובחודש אזרחי� כהליך 
 �תטיהרלבנפה קותב�הפשרהסכם בהתם רהגדכ�יהןיד�עלנגבו שול יפטהמי מד %��של לשיעור השווה סך בירו יעת עותבהנכי  �תרהי
ר המוגד �יטלוונהרול מסללאו ול יפטמי דנגבו יהן לגבת אולווההתנו נין מהת טיוהרלבנהגמל ת פוקול�תריביומדה הצהפרשי רוף בצי
 �טהמשפת ביאישור בתנה מוהפשרה סכם השל פו קתו �טחיםמבופי סמכאה לוובהבר מדואשר כ�הפשרהסכם בה

�29
 

סיה פנראל הת הבברה החנגד ת גיצוייענה תובכרה אישולקשה ובענה תובם יבירושלדה לעבוזורי אה הדיןת לבישה גהו ����מרץ בחודש 		�30
ת ופקבתים מיהעמל� ביכוכ�����ת שנסוף  עדתה גבוגמל סיה פנראל ה כיענה� טבנה תובעה שלעניינה  ")�למגוסיה פנראל "ה(מע"בוגמל 
תירה האשר ל� מגהתופקקנון תבתחוזימה סכהאלל דין�פי על ת תרמותן גבייאשר ת� עוקהשול ניהת אוצוה תעוז�מה עוצראל ההגמל 
 ����אר ינובחודש "ח� שליוני מי ������בכג לייצת קשמבא תה היאוצה בוקרי החבלל לכק שנגרם הנזת אריכה מעת תובעהתן� לגבולה 
ת קרנוו גמלת פוקובתישירות אוהוצעניינן שתמדועוותלויותתגיוייצענה בתואישור לתפוסנות קשובעם  יחד הדיוןת אאחד לטחלהו

ת מדע הדיןת לביה גשוה ����אי מבחודש הליך� לסביחממונה התמדעתאלקבל יש כי הדיןת ביקבע  ����אר ברופבחודש ת� מוהשתל
ר דבהאם גם בוטחים� מהואתים מיהעת אמתישירות אוהוצת לגבואים רשסדיים מוופים גפיה ולת עותבהנת דמבעת מכתוהממונה ה

 )למגתפוקו(םיספיננם תישירועל קוח פיהתקנותתאולהוראם תבהעשה נבר שהדבד ובלסדי� מוההגוף קנון תבפורש מפן אובצוין מאינו 
ם בשינויי �תטירלבנא הי כימדה העת מסגרב העירממונה ה ")�תקנותה("�����"חסתשהאות)� קסעוע ביצ בשלת ישירות אוהוצ(
 �אהתשולויי תטוחים בית לומנהטוח הבית ברולחגם מחייבים� ה

חטוביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיצוכייאישורה לקשה ובענה תובם לישבירומחוזי הט המשפת לביגשה וה ����בר מטספבחודש  �31 
מים סכות מומשלת עותבהנ בהםקרים מב כינה� בטעענה תובה שליינה ענ ")�תעותב"הנ �דביחלן לה(ת פוסנוטוח בית ברוח ��ונגד 
 �דרשכנמודה צת ריביות� ריבימדה� הצפרשי הלהם ת פוסימואינן הן עונם� רלפע קבשנמועד האחר לת טיופוישת רשויוי ידעל נגדן קו סנפש
ען טנהלל הכוק הנזת אם תיממכאינם בעים תוה ")�קהחו("א תשכ"מדה� הצות ריבית קסיפק לחוב) (� �����סעיף ת אוהורפי על ל� ביכוכ
ור� שגיהליך הלים מנדדים הצלים� קשליוני מית בעשרותו אויכים מעראולם הם ג לייצקשים מבתה הם אוצה קבורי החבלל לכ

דגנביטוח� ראל הת אוחדמהברה הח נגדת יגייצוכאישורה לקשה ובענה תוב בירושליםמחוזי הט המשפת ילבגשה הו ����בר מדצבחודש  �32 
ה עניינ ")�תותבעהנ� "ביחדלן ה(ל ")כבימ("ת אובריתי שירוכבי מונגד  ")�תילל("הכת ליכלת אובריתי ירוש נגדת� פוסנוטוח בית ברוחתי ש
ת עוקובשאו טי� סטיאוהטרום קהספעל ם צויימהאנשים סיעודי טוח בביטח לבל� ביכוכת� רבוסמת עובתהנ כיענה� טבענה תובהשל 
ם טיירלבנאיים פוראו אריים טוקאטיים סטיטסתונים נעל ת מכוסנלו אטותיהן חלהשלי מבביטוח� לתם קבללבירים סתי בלאים תנ
 הםתה אוצה קבוהברי חלל כלען טהנלל הכוק הנזת אתים ממכאינם בעים תוהק� בחודרש כנתן� טחלהת אק מלנלי מבוביטוחי הסיכון ל
ת קבללקשה הבת ברהעעל ט המשפת ביורה ה ���� יוניבחודש "ח� שליוני ימת ואמ עדת בעשרותו אוריכים מע הם אולםג לייצקשים מב
ה זהתו מדעכי לה משמלטי שפמהעץ והייע דהו ����אר ינובחודש אישור� הת קשבמת לווהעת לואבשלה משמלטי המשפעץ היות מדע
 �טוחיבראל הת ענוטבת מכתואשר ויל קבמק תיבגיש האשר מדה לע
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחהא. 

ונגד טוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדת יגייצוכאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזרממחוזי הט המשפת ילבשה גהו ����אר ינובחודש �33
םלשלמכדין� א שלל� ביכוכת� עומננתעותבנה כינה� בטעענה בתוה שלנה עניי ")�תעותבהנ"�דביחלן לה(תפוסנוטוח בית ברוחמש ח
ת תובעעל� הובפקנו תוא ם לקיהנז בהםקרים מבםקיהנזת לועעל חל מ ה"עמב הרכיגין בטבים מוול 'גדדי לצבוטחים� מלטוח בילי מותג
 שנהל כגין בחש"י ליונמי ���כ שלסך בוח טביראל ד הגנגלייצת קשמבא היתה אוצה קבוהברי חללכלן עטהנלל הכוק הנזת אריכה מע
שנים  �או�ותמקודהעהתביהתגשהמועד פני לשנים  ��מחלהפיןויללחו ����ביוני  �מיום הינה וע תבלתקשמבאהיגינה בפהקותוה
ת מוקודת יגייצוכאישורה לקשה ובענה תובשה גהוגינה בלה עיתה אוב הינןאישור לקשה והבענה תובהו� זקשה ב שלתה גשהמועד פני ל

ם מיולוד �כזמרמחוזי הטשפמהתבי שלנו דיק ספעל רעור עליון עהטמשפהתביי ידעל נדחה  ����אר נובי �םביואשר ת� עותבהנכנגד 
בקשה� קה המחנתו מסגרב �����אר ברובפ ��

ל מגוסיה פנראל ה �תהבברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה תוביב אבבתל בודה לעזורי אה הדיןת לביגשה הו ����מרץ בחודש 		�34
ן אינת עותבהנ כיענה� טבענה תובה שלינה עני ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(תפוסנות לומנהת וברחשמחגד ונ ")וגמלסיה פנראל "ה(מע"ב
ן כעל ותמווי סיכונלביטוחי סוי בכירך צוהם לאין  כי �אריםשלהם אין אשר לן� ושבניהסיה פנהתקרנולים טרפהמצתים� מילעת בהירומ
מועד אחר לתיים שנ כילו� אטרפים למצת בהירומאינן י כ וכן�ת� מווכוני סילביטוחי סוי כילל הכוטוח יבול מסללפו טריצ כי טעםאין 
ה יהיתנה ישאלתיפחמשהמצבם ש ככל כןעל ותמווסיכוני לביטוחי סוי יכלל הכוטוח ביול מסללטימטואופן אובברו יעתפוטרהצה
ה תאוצה בוקהברי חלל כלען טהנלל הכוק הנזת איך להערתם ולביכאין  כיים ציינמתובעים הכך� בוניינים מעאינם שקרן ליע להודליהם ע
 �גלייצקשים מבהם 

 �35 �טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיצוכיירה אישולקשה ובענה תובלוד כז מרמחוזי הט המשפת בילגשה וה ���� �יל אפרבחודש 
ת חצימעור בשייצוי פת קנומן אינשתוחים נית סוליפובטחים מבולל� כוכבית� ממשלטוח ביראל הכי ענה� טבענה בתוה שלעניינה 
ם מיסכומור� אכיצוי פ לתשלוםת תחייבוהה ידי�לעלהם תנה ניאך לים� חות ופקמון מיבצע מבותוח שהניקרה מבת סכוהנחת אוהוצמה
ק הנזת אריכה מעת תובעהפיהם� כלתה יבותחיהת אל� ביכוכ מפרה�א היך בכוכך קב עלה סכו שנחת אוצההות חציממעל פובמוכים הנ
חיוני ש"ילמ � � �מ לה בלמעג לייצת קשמבא תה היאוצה וקברי החבלל לכען טל הנולהכ

דגונטוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה בתו בירושליםמחוזי הט המשפת לביגשה וה ���� יוניבחודש  �36 
אי פוררך צום קיישתוח בניכיר להת רבוסמת עותבהנ כיענה� טבענה תובה שלינה עני ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(ת נוספטוח בית ברח
ק הנזת אכה מערי אינהת תובעהתי� יעמנתוח בניבר מדושענה טבלהן� שת אובריהטוח בית סוליפואי תנפי על טוח ביקרה מכעו� לבצ
 �גלייצת קשמבא תה היאוצה וקברי החבלל לכען טלל הנהכו

דגנביטוח� ראל הת אוחדמהברה הח נגדת יגייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב אל תבמחוזי הט המשפת לבישה גהו ����בר מדצבחודש  �37 
ל שעניינה  ")�עיםתבהנקים "הבנביחד לן הל(קים בנעה רבאונגד  ")תעותבהנטוח הבית ברו"ח �ביחדלן הל(ת פוסנוטוח בית ברוחתי ש
ח טובית סוליפוא� תמשכנת טחהברך לצום יבדועמשהמבנים� לי לבעל� כוכבי �תקופימת עותבהנטוח הבית ברוח כיענה� טבענה תובה

סה ליפות� חראטוח בית ברחצל אאם ובין טוח בית ברחתה אוצל אאם  ביןת� מקייבר כת� סוליפוהשל תן קהפת שבעת מרולמבנה� 
 �טחיםמבול שתם עייטהתוך ות מפורשו דיןת אוהור שלה הפרתוך ל� ביכוכת� אזפה� קותתה אולס יחבמבנה התו אות את טחמבה
"חשן ליומי ��� �לל של כולי מינך נוסבג� לייצקשים מבתה הם אוצה קבורי החבלל כהנטען ללל הכוק הנזת אריכים מעתובעים ה

 �38 �טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיצוכייאישורה לקשה ובענה תובד לוכז מרמחוזי הט המשפת לביגשה הו ���� �אר ברופבחודש 
טוח בילי מוגתלו קיבאשר ל� מחשת ברחבדי עולת תיקבוצטוח בית סליפובטחים מבומדרשה טוח יבראל ה כינה� בטעענה תובהשל עניינה 
ל להכוק הנזת את ממכאינו תובע הלו� אס ממי לושתגין ביה ידעל מו ולששסף הכמי סכות אלה  להשיבקור� מבסים ממהם  נוכוא של
ל ארהגישה הלי יובחודש  �"חשליוני ימ � ���� שלסך על לה עוא הו כיריך עמא הואך ג לייצקש במא הותה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנ
 �תגיוייצענה תובכעה תביהשור אילקשה הבשל סף העל ק ולילסקשה בט המשפת לביטוח בי

ביטוח� ראל הת אוחדמהברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה תוביב אבבתל בודה לעזורי אה הדיןת לביגשה וה ����יוני בחודש 		�39
כיב ורת מווקרה מלטוח ביכיב רתמשלבוהםחייביטוחי ת סוליפובטחים מבומ�לביכוכ�גובהטוח ביראל הכי  �נהבטעענה תובהשל עניינה 
י אתנבתחוזימה כסהאלל �דיןפי על ת תרומתו גבייאשר  "�תעוקהשול יהנתאוהוצ"כיב רגין בתשלום  ")הליםמנביטוחי ("סכון חשל 
 �"חשליון מי ������בכג לייצש קמבא הותה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזאת ריך מעתובע ה�תולגבולה תירה מהסה ליפוה
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחה .א

ונגד טוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדת יגייצוכאישורה לקשה ובענה תובפו י�ביבאבתל מחוזי הט המשפת לבישה גהו ����יוני בחודש 		�40
גין בתריבילם מלשל� ביכוכת� ונעמנתעותבהנ כיענה� טבנה תובעה שלנה יעני ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(תפוסנוטוח בית ברוחשלוש 
ענה תובת קסעו בהלה עיה תאובתקוסעו זוקשה ובענה תוב �עהתביהתרסיממועד מיום  ��תום מחל ה�ןחיהטמבולטוח בילי מוגת
 ����ט סגואוב �� ביוםקי חלפן אובתגיייצועה תביכול לניהאושרה אשר  ")אשונההרעה תבי"ה(תמקודת גיייצוכאישורה לקשה וב
פה קותלתוסמתייחהן אך  )�יללע )�(א)(עיף סהא(רפה גולתכעת ררתבמשר אוביב א�לתבמחוזי הטהמשפת ביי ידעל  ")אישורהתטחל"ה(

ה קבוצהאת רחיב להתם קשלביל קבמובת הזהירוען מלקשים מבהתענטלשה גהוא היואשונה הרעה תביהאושרה יה לגבשמזו שונה 
ל ולהכק הנזאת ריכים מעתובעים ה�דיןק ספתן ממועד ועד אישור התטחלהתן ממשפה קותלגם אשונה רהעה תביהתמסגרבתגהמיוצ
 �כ שלסכום בתעותבהנלל כנגד וכ"ח� שוני ליימ ���כ שלסכום בטוח ביאל הרנגד כגיצליקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנ

 �אשונההרעה תביב דיןק סתן פמד לעב הליכים על עיכוביב אבתל זי מחוהט המשפת ביהורה  ����לי ש יובחוד �"חשון לימי �����

וגמל סיה פנראל הת הבברה החנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובבירושלים בודה לעזורי אההדין ת לביגשה הו ����לי יובחודש 		�41
ראל "הת מוההשתלקרן בתים מימע �וליככב �גובהוגמל סיה פנראל הכי  �ענהטבנה תובעהשל עניינה  ")�וגמלסיה פנראל "ה(מ"בע

 �תמוההשתלקרן קנון תבמי סכהגון עיא לל�דיןפי על ת תרמותו גביישר א "�תעוקהשול ניהת אוהוצ"כיב רגין בתשלום  "תמוהשתל
 �"חשליון מי �����בכג לייצקש מבא הותה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזאת ריך מעתובע ה

 �ענהטבענה תובהשל ינה עניהחברה� נגד ת יגיצוכיאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת בילגשה וה ����ט סגואובחודש 		�42
ל ש ויורשיםם טבימווע יידותור איעניין ולק תנומם ר עקשתים שהמיר עתואין ענייל הדיןת אוהורת אל� כוכבית� מקיימ אינהברה החכי 
ת תוממכנן אית עותוב� ההדיןת אוד להורגמנון הופאברתביול מי ניהדל� וביככבתה� גברה י החכען� טנוד מם� עוללעו ר הלכאשתים מיע
בחודש  �יםשקלליוני מיתאומבאףותעשרובתואותריכומעןהולם אגלייצת קשומבהן תה אוצה קבוהברי חלללכען טהנלל הכוק הנזת א
 �תגיוייצענה תובכעה תביהאישור לקשה הבשל סף העל ק ולילסקשה בטהמשפת לביברה החגישה ה ����אר ברופ

ונגד טוח ביראל הת אוחדמהברה החנגד ת יגייצוכאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הט המשפת בילגשה הו ����ט סגואובחודש 		�43
 ")�דהציו("סי הנדי מכנ לציודרכוש טוח בית סוליפוב כיענה� טבענה תובהלשעניינה  ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(תפוסנוטוח בית ברוחתי ש
 לציודמור גןבדאו שלה קרמבלו איו הציודיל גבתתחשבוהאללטוח הבית יימפר חישוברך לצו הציוד שווית אאורה� לכת� עוקובת עותבהנ
 �הציודיל גבת תחשבוהתוך  �ביטוחיהוע אירהת קרומועד בשל הציוד תי מיאהווי לפי השטוח הבילי מוגתגובה ת אאורה� לכת� עוקובהן 
 �שקליםליוני מיבתואות ריכומעהן אולם ג לייצת קשומבהן תה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק זהנאת ת תוממכאינן ת עותובה

 �טוחביראל הת אוחדמהברה החנגד ת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובבירושלים השלום ט משפת לביגשה הו ����בר טוקאובחודש 		�44
ת מווקב עהרקיצואו ל "חולעה סינול טבין עניינש�ל"לחות עוסינטוח בביח טובית עויתב �ולביככ�וחהדוח טביראל הכי  �נהבטעעניינה ש
���א"משת�טוחהביחוזה ק חות אוהורעל  �ןהנטעפי על  �עוניםאינם שסה ליפובגים חריעל ס סתבבה �רובקפחה משבן של אשפוז או �� 
ל ללכען טהנל ולהכק הנזאת ריך מעתובע ה�םטחימבולטוח ביראל הידי �עלת ברועמהטוח הבית מברשי �עןטהנפי על  �יםללנכאינם ו
 �םליקשחצי ווןלימיבכג לייצקש מבא הותה אוצה קבוהברי ח

ח טוביראל התאוחדמהברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלמחוזי הטהמשפת בילגשה הו ����בר מדצבחודש 		�45
ת סליפואו �ו"�גן מג "סומתנה משמיה בפרים טוח חיבית סליפורכשו אשר חיה טמבולל� ביכוכה� תילגוח טביראל כי הענה� טבעניינה ש
ת ופקת כלר עבוא ולת ספורו שניםבור עקרמו ישלתה אומיה הפרת אטוח� הבית רכישמד במע "�תידלעראל "הג סומבודה עכושר בדן או
ליוני מית אומבתו אוריך מעא הו אולםג לייצקש מבא הותה אוצה קבוהיברחלל כלען טהנלל הכוק הנזת אתממכאינו תובע הביטוח� ה

 �שקלים

וח הדת ופקתבושוגהשתונבעות

ד גונטוח ביראל הת אוחדמרה ההחבנגד ת יגוכייצשורה אילקשה ובענה ובתשבע אר בבמחוזי הט המשפת לבישה גוה ����אר ינובחודש 		�46
ם חייטוח בית סליפובחיה טמבול�ולביככ�אההמצילא טוח ביראל הכי  �נהבטעענה תובהשל עניינה  �מ"בעראל בישטרים השות קרנו
ק הנזאת ים תמכמלא תובעים ה�חידושהאגב סה ליפובעו שבוצינויים שתדואו �ולביככ�להםתה ילגלא וכי טוח הבית סוליפואת תי קבוצ
ת קבוצוהברי חלל לכען טהנלל הכומוני מאהלק הנזאת ריכים מעאולם ג לייצקשים מבהם תן אות בוצוקהברי חלל לכען טהנמוני מה
 �שקליםוני לימי ����בכ

תי שונגד טוח ביראל הת אוחדמרה ההחבנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובכז מרמחוזי הט המשפת ילבגשה הו ����אר ינובחודש 		�47
ת פיולוחתמשושקוחותיהן לל �ולביככ�תקופסמתעותבהנכי  �ענהטב ")תעותבהנ"�ביחדלן לה(דרך תי שרות ברוחת פוסנוטוח בית ברוח
תים ממכלא תובעים ה �מםעימים סכבהקוחותיהן לפי כלבויותיהן להתחיייגוד בנ �ולביככ �תאוז �קןתתו ת אונושאינן ות קוריומאינן ש
 ���של סך על תכרנימידה בלהעואהוכי ריכים מעהם אך �גלייצקשים מבהם תן אותקבוצוהברי חכלל בור עתבע הנלל הכוק הנזאת 
 �שקליםליוני מי

����
	



     
    

 

 

  

 

   

  

     

                
       
        
                

          
           
               

                
              

         
   

        
           

        
    

        
            

   

         
       

           
        

       
        
            

   

        
         

       
       

     
              

           
           

             
          

        

          
         

        
            

   

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמת (רויוקשהתת וויותלת בויוחייהת-7ראוב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחה .א

משך) ה(וח הדת ופקתבושוגהשתונבעות

 �טוחביראל הת אוחדמהברה החנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלי מחוזהט המשפת לביגשה הו ����יל אפרבחודש 		�48
י ויפלשת זכות טחומבולתקנומהתאובריטוח בית סוליפובתטחומבות פולשל� ביכוכת�רבסמטוח ביראל הכי �ענהטבענה תובהשל עניינה 
ק הנזאת כה מערית תובעה�טוחהבית סוליפות אולהוריגוד בנל� ביכוכת� אזריון� יה בכלת אחפעם מתר יון ריויהתקובדילתאוהוצבור ע
 �תפחול"ח שליוני מי����של סכום בגייצלתקשמבא היתה אוצה קבוהתברוחלל כבור עתבע הנלל הכו

ד גונטוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדת יגיצוכיאישורה לקשה ובענה תובביב א�לתבמחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש 		�49
ביטוחי בהן טחימבוללהשיב ת עותבהנעל  כיענה� טבנה תובעה שלעניינה  ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(תפוסנוטוח בית ברוחעשרה ם תיש

ן מעצעל לו טנתואון סיכוב�תענטנ�תתיעוממשתה פחהנוכח  �תרבייהם ידעל מו ולש�אורהלכ �אשרח טוהבימי דמקחלדירה ורכב 
לו טהור אש �תלויפעוהעה תנוהתלוהגבוונה קורהתגפמתהתפרצוב קע�תאז�לואתסוליפובטוח הבימי דידיהן על ו קבענעת ת עותבהנ
ם ריכימעים תובעה�מכךאה כתוצרכוש וףגוקי בנזת תיעוממשרידה ליוהועסהנקף הית תפחלה �עןטהנפי על  �לוהוביאשר  �תיהקבובע
ת עותבהנלל כונגד "ח� שליוני ימ���כ שלסכום בטוח ביראל ה נגדג צלייקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלללכען טהנלל הכוק הנזת א
 �"חשוני לימי ����ככום של סב

דגונטוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה תובפה בחימחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש  �50 
י טוחבביהן טחימבולת משיבואינן ת עותבנה כינה� בטעענה תובה שלניינה עתבעות" "הנ �יחדבלן לה( )�ת ונוספטוח בית ברוחעשרה ת אח
ת פוחשויו אלסיכון הת מברת� ענטנת� תיומהתה פחה נוכחתר� יבאורה� כלהם� ידיעל מו ולשאשר ביטוח� מי ד 'ג וצדקיף מ חובה�כב ר
 �תיוקבובעעה סוהנקף הית תפחוהורונה קהס וירות התפרצוב קעק משהת לועיפ צמצוםאור ל �����ץ מרמחודש חל הת עותבהנ
ן ולימי � ��� כשל סכום בטוח ביראל הגד כנג לייצקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלל כלען טהנלל הכוק הנזת אריכים מעתובעים ה
ט המשפת ילבקשה בב הדיוןת ברהעעל ט פמשת הבירה הו ����יוני חודש ב"ח� שרד אלימי � ��� ככום של סבת עותבלל הנכנגד וכ"ח� ש
ביב� אבתל מחוזי ה

ששנגד  �טוחביראל הת אוחדמהברה החגד נת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובכז מרמחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש  �51 
ענה� טבנה תובעה שלנה עניי )�"יםתבע"הנ �ביחדלן הל(")לפו"ה( חובהכב רטוח לבימאגר ה שלהל מנהאגיד תהונגד ת פוסנוטוח בית ברוח
ח נוכתר� יבאורה� לכ ידיהם�על מו ולשר אשביטוח� י מד 'ג וצדקיף מ חובה�כב רביטוחי בם חיהטמבולמשיבים ם אינתבעים הנכי 
ם עיתבלנת וגשמוהת עותביהספר מבאורה� לכת� טימדררידה יאור לים תבעהנים ופחשליה אסיכון הת מברת� ענטנ �תניקיצותה פחה

ל אבישררכים הדת אונות ושיעורכבישים בעה ותנהקף הישל ת ענטנה תפחוהקורונה הס ירוות התפרצוקב עק משהת לועיפ צמצוםבשל 
 � ��� כ שלום סכבטוח ביראל הנגד ג לייצים קשמב הםה תאוצה קבוהרי חבל לכלען טהנלל הכוק הנזת אריכים מעתובעים התיו� קבובע
ת לביקשה בב הדיוןת ברהעעל ט המשפת יבהורה  ����יוני בחודש "ח� שליוני מי � ��� כ שלסכום בים תבעהנלל כנגד ו"ח� שליון מי

ביב� אבתל מחוזי ט ההמשפ

דגונטוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובה ענתובפה בחימחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש  �52 
טוח בית סוליפובחיהן טמבולת משיבואינן ת עותבהנ כיענה� טבענה תובה שלינה עניתבעות" "הנ �ביחדלן לה( )�ת פוסנוטוח בית ברוחשש 
 �תענטנת� יתמהותה פחה נוכחתר� ביאורה� לכיהם� ידעל מו ולשאשר  ג'� צדטוח וביבידים מעת אחריווח טביגין בטוח בימי דק� סתי עב
ת התפרצוקב ק עסתי עבת לועיבפת תימהותה פחר האו� ל����מרץ חודש מחל אלו הטוחים בבית עותבת הנפואליה חשון סיכות המבר
ם הה תאוה וצקבהברי חלל לכען טהנלל והכק הנזת אריכים מעתובעים ה �תיהקבובעק משהת לועיפעל ת לוהגבוהקורונה הס וירו
 �"חשן ליומי ���כשל סכום בת עותבהנכלל ונגד  �"חשן ליומי � �� ככום של סבוח טביראל ד הגנג לייצקשים מב

חטוביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל בודה לעזורי אה הדיןת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש  �53 
י סוהכיקף ותת אריך אלהל� ביכוכת� רבוסמת עותבהנ כיענה� טבענה תובה שליינה ענ )�עות"תבנ"ה �ביחדלן לה(ת נוספטוח בית ברחונגד 
��ת שנפני לרכשו שנ עבודה�כושר בדן אוי טוחבביטחים מבולביטוחי ה ם להלשלם ו �יל ג הינו בהםטוח הבית ופקתתום אשר ו � ����
ל ללכען טהנלל הכוק הנזת אריך מעתובע האיםמעצליל גולכירים לשיל גל ���� �� �� �ת בשנלה שע הפרישהיל גל עדטוח בילי מוגת
 �"חשליוני מי � ��� ככום של סבת עותבד הנגנג לייצקש מבא תה הואוצה קבורי החב

מע"בוגמל סיה פנראל הת� הבברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה בתוביב אבתל מחוזי הט המשפת לבישה גהו ����י אמבחודש  �54 
ה יהגביופה אכיהת רשו כיענה� טבענה תובהשל עניינה  ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(ת פוסנות לומנהת ברוח תשעונגד  ")מלגוסיה פנראל "ה(

ס ביחת גשומוהת מוחשבמרך בדול קעילת קשובגין בתר בימים לותש �כדיןא שלאורה לכת� עותבלנה בירומעול קעיקשי מבמגובה 
תה אוצה בוקהברי חלל לכס ביחען טהנלל הכוק הנזת את ממכאינו תובע הת� אחת הלנמברה ח ידיעל ת לוהמנוה גמלת פוקוספר מל
 �גלייצקש מבא הו

����
	



     
    

 

 

  

 

   

  

     

          
        

         
               

    

          
      

       
     

           
      

     

          
      

           
     

            

          
       

    
       

             

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמת (רויוקשהתת וויותלת בויוחייהת-7ראוב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחה .א

משך) ה(וח הדת ופקתבושוגהשתונבעות

מע"בוגמל סיה פנראל הת� הבברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה בתוביב אבתל מחוזי הט המשפת לבישה גהו ����י אמבחודש  �55 
ת עותבהני כענה� טבענה תובהשל עניינה  ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(ת פוסנות לומנהת ברוח עשרהלוש שנגד ו ")וגמלסיה פנראל "ה(
 �הכאלאינן  שהןאף על ס� מבת חייבות הפרשוכת� לומנה שהןת מוההשתלת קרנולקוחותיהן לבור עת והפרשמהק חלאורה� לכת� גוסוומ
ד צהעל תו� אוריכים מע הםאך ג צלייקשים מבהם תה אוצה קבוהברי חלל לכס ביחען טהנלל הכוק הנזת אתים ממכאינם תובעים ה
לים� קשליוני מית אומך של סבמוך� הנ

דגונטוח ביראל הת אוחדמהה ברהח נגדת יגיצוכיאישורה לקשה ובענה ובתכז מרמחוז במחוזי הט המשפת ילבה גשוה ���� יוניבחודש  �56 
 שלאה לווהי מסכהת מסגרב כיענה� טבנה יעניש ")�תעותב"הנביחד לן לה") (וגמלסיה פנראל "ה(מ ע"במל גוסיה פנראל הת� הבה ברהח
מי לותשדד� מברידה י שלה קרמב כיען� טהנפי על ע� קבנ ")�דדמ"ה(רכן לצמחירים הד מדלת מודוהצת אוולובהיהן� תלקוחו עםת עותבהנ
 �תובעהת ענטלווה� מהבר שהדתוך ו לדיןיגוד בנל� ביכוכת� אזההלוואה� של קין לוסיהלוח בקוב הנרכם מערדו ייא לת ריביוהקרן ה
א הוי כריך מעא הוך אג לייצקש מבא הוה תאוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת את מכמאינו בע תוהאחיד�  בחוזהפח קמאי תנ
 �"חשליוני מי �ך של סעל לה עו

דגונטוח ביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיוכייצרה אישולקשה ובענה בותלוד כז מרמחוזי הט המשפת לביגשה וה ���� �לי יובחודש  �57 
ח טוהבית מיופרת אאורה� לכת� תופחימאינן ת עותבהנ כיענה� טבינה עניש )�תבעות""הנ �ביחדלן לה(ת פוסנוטוח בית ברוחארבע 
סיכון לס חביביטוחי הסיכון הת אען� טהנפי על ת� תופחימת גושההחראף על קיים� אי פורמצב גין בת וגהחרלהם עו קבשנטחים מבול
תה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק זהנת אריכים מעתובעים הת� מודות גוהחרלהם עו קבנא שלטחים מבו שלטוח בית סוליפוב
"ח� שרד אלימילל של כוסכום בת עותבלל הנכונגד "ח� שני ליומי � ��� ��� ככום של סבטוח ביראל ד הגנג לייצקשים מבהם 

טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובלוד כז מרמחוזי הט המשפת בילגשה הו ���� � �ט סגואובחודש  �58 
ת גשבהת אישיות אונותטוח בית סליפות מסגרבת נכוגין בת עותבירור יבל� ביכוכמתנה� טוח ביראל ה כיענה� טבנה תובעהשל עניינה 
סה ליפוהת אולהוריגוד בנל� ביכוכ �תאוז �תהדעת חוות לועת אטחים מבול להשיבת רבסמא הי וכים טחיומבהמטעם ת איפורת דעת חוו
ק הנזת אתים ממכם אינתובעים ה הדין�ת ואלהוריגוד בנרד� נפבעה תביהכיבי מראחד  כלל� ביכוכת� וחנבטוח ביראל ה כיענה� טבוכן 
"ח� שליוני מי �ך של סל לה עעוא כי הוריכים מעהם אך ג לייצים קשמבהם תה אוצה וקברי החבלל לכען טלל הנהכו

ח והדת ופקתלאחר ו שוגהשתונבעות
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמת (רויוקשהתת וויותלת בויוחייהת-7ראוב

ך) שמה(ת ויותלת ויוייבתחה .א

 :תממסכה טבל

ת עותביותגייצויעה תביכאושרו שתענותובת� וגיוכייצת ענותובאישור לתלויותתקשובתמסגרבתבעים הנים מסכוה שלת מסכמלה טבלן לה
ם סכוה כימובהר�  �מםמטעגשו ושהת ענוטהתבי בכים תובעהידי �עלצויינו שפיכת�אוחדומהתברוהחאו �והברהח נגדת אחרות תיומהו
רר תבלה דינןשר אתובעים המטעם ת רכוהעברדובמה שכן החברה�ידי �עלת רכועמהפה החשים סכו שלת מוכיכרח בההווה מאינו תבע הנ
 �טיהמשפההליך ת מסגרב

"ח שי נויילמבבע תנהום הסכת ותביעכמות וג ס

 :תיוגייצה תביעכוושרשאת ונבעות

����� � ת אוחדומת ברולחאו �וברה לחס מתייחהסכום צוין 

��� � 
ו א�וברה חלפי פציססכום ס יוחא ולת ברוחספר מלת סמתייחעה תביה
ת אוחדומת ברולח

� ה יעתבהסכום צוין לא 

 :תויוגייצכת ונבעותור שילאת ויותלת ושקב

����� �� ת אוחדומת ברולחאו �וברה לחס מתייחהסכום צוין 

����� � 
או�וברה לח פי פציססכום ס יוחא ולת רוחבספר מלת סמתייחעה תביה

ת אוחדומת ברולח

�� ה יעתבהסכום צוין לא 

ני ליומי ����בכתכם סמ����בר מבדצ ���ו ����ביוני  ��ליום יל לעט מפורכרה החב כנגדגשו שהות עותביהבור עלל הכוההפרשה סכום 
 �מהאתבה"ח� שליוני מי ����כו"ח ש
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

וח דהת ופקתבן מויו לסהגיעשת ואחרת ויותלת ויוייבתחה .ב

�1
דידים ית� דאוחמהברה הח כנגדת זרגנעה תביכאישורה לקשה ובביב א�בתלמחוזי הט המשפת בביעה תביגשה וה ����יוני ודש בח 
תי שירואל הרת� נוספת אוחדמברה ח וכנגדבר שעלדידים י"ל מנכובר לשעאש הר יושב )�"דידיםי"�לןלה(מע"ב) ����(ול וניהג הולדינ
ת מניולי בע ידיעל  ")�תבעים"הנ �ביחדלן לה(דידים ביטה לישתעלבעה יתבהתגשהמועד בתה שהימ� "בע ) ����(סיה פנת קרנוול ניה
ל שסכום ב)"תידלע"�ןהלל(דידים י שלת בתברחעה תביהתגשהמועד בתה שהימ� ע"בסיה פנת קרנוול לניהברה חתיד לעבטעומיה

ש מושיגין בתיד� לעול בניהסיה פנקרן  )�"תתידיע"�לןה(למ ע"בסיה פנת פקות תידיעיצוי פ הינועה תביה שלינה עני"ח� שפי לא ������
ה משיכמסיה פנקרן ת ילטנגין בת� תידיע שלבקניינה מוש שיטין� מוניובול פעתהתתיתשבמוש שי �גוןכת� תידיע של שוניםאבים משב
אחר ל ����לי יוחודש בלהם� שת אישיה היעתבת המסגרב"ח שפי אל �����ך של סבגים לומתתובעים תובעים הסף בנווחים� רובדן אוו
תובעים לתנה וניט המשפת ביידי �עללה קבתנת� זרגהנעה תביהאישור לקשה הבת מסגרבתב בכמים סיכוגשו והות קירוחרכו נעש
ת ענוטתאטהמשפת בידחה  ����ט סגואוחודש בתיד� לעלהן ת איזכתם ענטשלת יוזכוגין בתיד לעבשם תבעים הנת אוע תבלתאפשרוה
 איננהתיד על וכיהחדשה סיה פנהקרן ת מקמהת עובהנות הזכויועניין לן עוטמלעים מנו הם כיקבע ות רגזנהעה תביהיין ענבתובעים ה
תובעים ה שלת אישיהתם יעתבת אקיבל ט משפהתבי החדשה�קרן התמקהרך לצות תידיע שלאביה שמבמוש שיין גביצוי לפת איזכ
תה מסגרב �תזרגהנעה תביבהדין פסק על ערעור ת הודעליון העט המשפת לביתובעים הישו גה ����בר טוקאוחודש בגים� לומתת קבלל
ן דושית מנעל מחוזי הטהמשפת לביק תיהתא להשיבפין לולחיותזרגנהעה תביהתאקבל ול הדיןק ספתאבטל לתובעים הקשו בי

א לומתאתה רכהעלמשקפים המים סכוהתאתובעים לתיד לעבירה הע ����בר מדצ�ברמטספחודשים המהלך בק� הנזגובה ת בשאל
לו פי סוהךסהתאהווה מאינו בר ועשהום סכהכי ענו טתובעים ה אולם הדין�ק ספתאולהוראם תבהתובעים לתחייבא היתו אוסכום ה
קר עית� קלומחשבת פיוסהכת גיוסובעה כרהרך לצוט המשפת בימטעם ומחה מ מונהכך� לאם תבהן� הדיק סלפאם תבהאים זכהם 
ו עלגתנונה משמומחה ה עםמה קייתשהה גישפת מסגרבקרן� הסכום על סיף להו שישת ריביוהעניין לעה גנדדים הצ שביןת קלומחה
ם גסיתייחה מחמוה כיו קשביתה מסגרבתובעים המטעם ט המשפת לביקשה בגשה הוכך לםאתבהדדים� הצן בית פוסנות קולומח
ת לומהעעניין ת אגם קבדוימומחה הפיה למה סכלהים דדהצעו גיהעניין ב דיוןקיים תשהאחר לת�קלומחת מקייגינה בתלומהעת גייסול
ת קבלמהט� המשפת בית טחלהתנה ני ����ט סגואוחודש בדדים� הצ שביןת קלומחבטה חלהתן ליט המשפת ביקש תבהתריביהעניין וב
ם פיסכתרבהעבאיחור גין בתריביהאהים גילומתהתחשיב ת ארוך יעוקה בדיהתאמומחה הצע יבפיה לתריביה כיעים� תבהנת מדעתא

ת בימטעם מומחה ה שלת קיחלת דעת חווט המשפת לבישה גהו ����אר ינוחודש בת�אישיהעה תבילגע הנו בכל �תאיקהבנת רכמהמע
י פאל ����כעל מד עוהסכום  שולםמורים אהאים בנושמומחה התהכרעת קבובעטורים� קדירהכר שאושנובגים לומתהאבנושט� המשפ
ש בחוד כן�גם  זהעניין בןידוא הו כימה סכהלעו גיהדדים הצאשר ת לומהעא בנושתו דעת חוות אהשלים טרם מומחה העים� תובל"ח ש
על דדים הצבין סכם הומו סיוובת לומהעת גייסובמומחה השל קה בדיהמתווה עניין במחוזי הט המשפת בבידיון קיים תה ����אי מ

תובעים התענוטאת דחה פיה לטהמשפת ילבת פיסותו הדעת ת חוואמומחה גיש הה ����אר ברופחודש ב�תודעת חוות מהשללמתווה 
ם לותשלסחתיימהט� המשפת בימטעם חה ממוהתדעת חוועל  ערעורים תובעה ידיעל גש וה ����מרץ בחודש  �תלומהעא לנושגע בנו
ל עמועד ו תאולנכון מד עדדים הצת מדוע ביןהפער עור� לערגובה תבעים תהנגישו ה ����אי משדחוב�תובעיםהאים זכלהם ת לומהע
ם עיתובלםתשלברה החפיהן לתמוסכלהדדים הצעו יגהפו סובאשר רעור בע דיוןרך נע ����לי יוחודש ב�ת)ריבילל ו(כ"ח שפי אל ����כ
ט המשפת ילבעור ערברה החגישה ה ����בר טוקאוחודש בת הערעור� מסגרבתיהם ענוט כלעל תרו ים יוובעתוש"ח והפי אל ���ך של ס
ת ענוטהתיודחית רביהיעורי שתתפחלהס ביחת ענוטהתדחייכיבים� רני שלעסב נרעור העת� אישיהעה תבילגע הנוק חלהעל ן ליוהע

ם הבזרו וחט המשפת בית לצמהת אדדים צה שנילו קיבתו מסגרבדדים� צהרעורי בע דיוןקיים תה ����אר ברופחודש ב �קיזוזלעניין ה
 �ונדח הערעורים שניכך� אם לתבהמערעוריהם� 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

חוהדת פוקתבן מוילסו הגיעשת ותביע  .ג

חטולבית וסוכנלה קדת הבברה הח נגדת יגייצוכאישורה לקשה ובענה ובתב אביבתל מחוזי הט המשפת ילבגשה הו ����בר מנובבחודש  �1 
ה יינענ ")�תעותב"הנ �דביחלן ה(ל ")תליכל("ת ליכלת אובריתי שירוונגד  )ה"דקל") ("מע"בטוח לביברה חלה ק"דקודם המה (בשמ ע"ב
ת ענטל ")�סהליפוה("לוס" פ מושלםעודי סי"ת ליכלת אובריתי שירוברי לחת תיקבוצהסיעודי הטוח יהבת סליובפהיה ענה תובהשל 
טח מבוהאי זכה בת� אחרת אוזכת ופקתל ")�אשונההרת אוזכהת ופקת("ת אחת אוכזת ופקתמבר מעקיים  בהםקרים מבע� תובה
עשה נת אוזכהת פוקות ביןבר המעאשר כו ")�יהיהשנת אוזכהת ופקת("אשונה הרת אוזכהת ופקתלס ביחתים פחמוטוח בילי מוגתל
ת יל"ע(מור אכבר מעהעשה נ בו החודש כלבור עת� פחמוהסכום הפי ל עטוח בילי מוגתלו מים ולמשרי� אקלנדלחודש  � � האחר ל
אשונה הרפה קותהגין בטוח הבילי מוגתן שביההפרש גובה בביטוח� לי ומגתמנו מגרעים נתובע הת ענטשלכך�  ")�האשונהרעה תביה

 �אשונההרפה קותהגין בטוח הבילי מוגתלאי כזא הוגינו ב החודש שלסי היחק חלהול כפיה יהשנפה קותהגין בטוח הבילי מוגתלבין 
סי היחק להחבור עטוח בילי מוגתלל כו מולשא לת ברוטהמצת אוזכהת פוקותא לומת ארדו ששצה קבוהברי לח כיתובע הען טעוד 
עה תביהת לעי ("דש החושל סי יחק חלתו ואגין בטוח בילי מוגתת קבללם איזכ הם וכיתם אוזכלאשון רהארי לנדקהמהחודש סר הח

ת אוהורת א �� ����א תשמ"הביטוח� ה חוזהק חות ואהורת אפרה הט� פמשבא ול עושרע� תובהת ענטללה� קדה תעשכך ב ")�השנייה
תובע די היעל גשה והבר מנובבחודש ביטוח� ת הסליפות אוהורת או � ���� ����א תשמ"טוח)� ה(בים יספיננתים שירועל קוח פיק החו
ה קשבבקי חל דיןק ספתן מלתובע הת קשבת אט המשפת בידחה  ����מרץ בחודש אישור� לקשה בבקי חלן דיק ספתן מלקשה ב
ה ארו מונהתו רגסמבמתווה בההליך סיום לדדים הצת מסכהת אט המשפת ביאישר  � ����לי יובחודש קיים תשהבדיון אישור� ל

 ����אר וינבחודש לה� קד ידיעל  התשלוםזר הח הליךת תוואנת קבדי לשםט המשפת בימטעם מומחה כברה הח שלקר מבההחשבון 
ה תקלהשל תיקונה ללה פעא הי כילה� קד שלתה להודעמשך ובה � ����ר טובקאובחודש חה� ממוהת עדת חווט המשפת לביגשה הו
ה אושרההליך�  שלו מסיופן אור דבבדדים הצ שלם תמסכלהן וככך לאים זכלים ההפרש ולתשלוםה אשונהרעה תביהת ילבעת ארתומה
ת גיייצוכה נתובעהשל אישורה לקשה הבתה ונדחנה אשוהרעה תביהת ילבעביב אבתל מחוזי הט המשפת ביידי �עלת גיוכייצענה תובה
 ביוםתן ניכך� למשך בהתיים� מהואינם שמים סכובול מגורחה טכר ש כוחואי ולבקש מבלקו סנפסף� בנויה� השניעה תביהת יללעס ביח

גין באים כלזשלם ללה קד שלבידיה לה עא לאשר מים� סכוהת תרי שלתם מתרועל מורה אשר ענה� ובתב דיןק ספאר ברובפ �� ����
ה יעתבהת ילעגין ב דיןת ביעשה מ וכןו זעה תבית ילעגין בת עותביוהת ענוטהא לומ שליצוי מהווה מאשר ונה אשוהרעה תביהת ילע

 �תהנדחאשר ייה� השנ

 �2 �חטוביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובלוד כז מרמחוזי הט המשפת לביגשה וה ���� �בר מטספבחודש 
י מסכות וקרתת אודוק מדויוא מלמידע לה שט נטראינר התאבאורה� לכלה� גמ אינהטוח ביראל כי הה� ענטבהיה ענה בתושל העניינה 
 �תאזידה� על ת קומשווהת אובריהטוח יבת סוליפובסים מכוהתוחים נית אוהוצגין בת אובריביטוחי בחיה טמבוליעים גמהפוי השי
ת אמפרה זה� חומפרה טוח ביראל הת� עתובהת ענטוכך� בחיה� טמבוליעים גמהפוי השימי סכות את יפחלהטרה מבת� תובעהת ענטו
דדים הצשו גיה ���� יוניבחודש ת� מיתרבת עלפווים טחמבוליעים גמהפוי השימי סכו שלת אונלוי גית תמלת נעמנונה� ממהת אוהור
מועד אחר לשו� גישיצה קבוהברי לחטוח הבילי מוגתסכום  חישובפן אוסכם הותו מסגרב פשרהסכם האישור לקשה בט המשפת לבי
ר אשצה� קבוברי לחטוח בילי מוגתמי סכות מהשלגנון מנ וכןברו יעשתוח ת ניאוהוצגין בפוי ברה לשילחטוח בית יעתבדר� סר ההאישו
סכם להגד תנמאינו א הופיה ללה� משמלטי המשפעץ היות מדעט המשפת לביגשה הו ����בר מנובודש בחבר� בעמור אכפוי שילו קיב

ק בודמינוי לדדים הצת קשבבתו מיכתת איע הבסכם� להגע ובנת הערור מספלה משמלטי המשפץ ועהי העירתו מדעת מסגרבהפשרה� 
 �ר הפשרהסדלהק בודט המשפת בימינה  ����בר מנובבחודש ק� בודת העדת ת חווקבלאחר מה ללימשמדה עגיש הקש לבי וכןסכם לה

אי מחודש בגן� ור והסביר הפשרה הינו סדבהקבע שנפוי השיגנון מנפיה לוק בודת הדעת ט חווהמשפת לביגשה וה ����ט סגואובחודש 
���� ���� �להמשמטי לשפמעץ הת היומדט עהמשפת לביגשה והבר מנובחודש בט� המשפת בירו של אישוכן למעודר פשרה סדש הגהו 

 ��ביום לה� לילשאו  לחיובהפשרה� דר סהאישור לקשה לבס ביחמדה עיע להב לנכוןאו מצא למדינה בעיים מקצוהמים הגורפיה ל
דכןעומהפשרה ם הסכלהדין ק סף של פקתוט המשפת בי ידיעל תן ני ���� �מרץ ב

אישורהלה קשובה ענתובביב א�בתלבודה לעזורי אהן הדית לבי ")�רדנדטס("מ ע"בטוחים בירד טנדסנגד גשה וה ����מרץ בחודש  �3 
ת עוקבוהת הזכויות אל� ביכוכלעובדיה� קה עניהא לד דרטנס כיענה� טבה היענה תובה שלעניינה  ")�אישורהת קש("בת גיייצוענה תובכ
ם ליים החליכלדינים הבה והפי צווי ההרחעל א אל ")�אהיבו בענף ההרחבה"צו ת (טונוסיבסחר מא והוהיצא� היבו בענף ההרחבהו בצ
ו "צ(סיה פנא בנושק משבלי הכלההרחבה  צות אוהורפי על סיה פנלים מלותשבורם עקידה הפ זהלל בכוק� משבבדים עוהלל כעל 

ה רחבהה צומכוח  בחירהמי ויגים חמי וותשלפשה חו הפרשילהם מה ילשא לא� היבובענף  ההרחבהו צפי על א ול ")לילהכההרחבה 
ת ענטלת� אזא� היבו בענף ההרחבהלצו אם תבהלה מחושה ופחגים� חמי דכיב רגין בסיה פנלמים לותשבורם עקידה הפא ולא� היבובענף 
ת מסכמוקשה בב אביבתל בודה לעזורי אה הדיןת לבישה גהו ����ץ מרחודש בגן� מהי קחומכח ת זכויו של הפרהתוך ע� תובה
אישור הת קשמבקש מבהת קוסתלהת אאשר לט המשפת ביקש תבמה תמסגרברד� טנדסנגד אישור הת קשמבש קמבהת קוסתלהל
 �אישורת השקבמק סתללהקש מבת הקשבת אבודה לע הדיןת ביאישר  ����מרץ ב ��ביום ענה� תובמהו
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייתה-7אור ב

 )משךה(וח הדת ופקתבןמוילסו הגיעשתותביעג. 

�4
ה נענייטוח� ביראל הת אוחדמהברה החגד נת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל השלום ט משפת לביגשה הו ����אי מבחודש  
ת בדמעת וצעמאבקה בדיטוחי לביסוי כילהם תן ר ניאשבוטחים� מלתן ליאורה� לכת� רבסמטוח ביראל כי הה� ענטבהיה ענה תובשל ה
ת לביגשה הו ����אר ינובחודש  �טסטקונאות בדובמעת נוספקה בדיגין בביטוחי י סוכית� אחפעם טן סרת החלמר לקשבהט סטקואונ
ט המשפת יבשקתבהתה מסגרב�טוחביראל הנגד ר אישוהתשקמבת קשמבהתקוסתללהת מסכמושה קבבאביבתל השלום ט משפ
של ת אישיהתה יעתבת דחייל ועאישור התקשבתקמחיעל ת ולהורוענה תובמהואישור התקשמבת קשמבהתקוסתלהאת אשר ל
ה תיעתבת ידחיעל והורה ענה תובמהואישור התקשמבק סתללהת קשמבהתשקבתאטהמשפת ביאישר  ����יל אפרבחודש  �תקשמבה
ה טרחכר ושול מגוחה כאולבת קשמבלטהמשפת ביידי �עלקו סנפכן מו כאישור� התקשבתקמחיעל וכן ת קשמבה שלת אישיה
 �תייםמהואינם שמים סכוב

לה קדת הבברה הח נגדת גיוייצענה תובכאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלבודה לעזורי אה הדיןת ילבגשה וה ����אר ינובחודש 
י פלעסיה פנלםמילותשיה� בדעובור על� ביכוכקידה� הפלה קד כיענה� טבהיה ה ענתובהלשנה עניי ")�להק("דמ ע"בטוח לבית סוכנו
ת טונוסיבסחר מוהאהיצוא� היבו בענףה רחבהה צופי על אול")ליהכל ההרחבה"צו (סיה פנאבנושק משבליהכל ההרחבה צותאוהור
ת לביגשה וה ����מרץ בחודש א� היבונף בערחבה הה צות אולהוראם תהבול עלפת� ענטהנבתה� חורף ח )�בוא"היבענף ההרחבה "צו (

ט המשפת ביקש תבמתה מסגרבלה� קדנגד אישור התקשבמתקשמבהתקוסתלהלתמסכמוקשה ביב אבבתל בודה לעזורי אההדין 
ת קשמבהתקשבתאבודה לע הדיןת ביאישר  ����יל אפרבחודש נה� תובעמהואישור התקשמבת שקמבהתקוסתלהתאאשר ל
 �אישורת הקשמבקסתללה

ביטוח� אל הרת אוחדמההברהח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובב אביבתל מחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����ר מבטספבחודש 
ת סליפובךלכקבע שנד ועממהאוחר מועד מבתחודשיות אוגמלחיה טמבולתממשלטוח ביראל ה כינה� בטעהיה ענה תובה שלעניינה 
 �בודהלערי אזוה הדיןת לבי הדיוןת ברהעל עטשפמהתביהורה  ����אר וברפבחודש  �בתשלוםיגור הפן גיבתריבית תוספא ללטוח הבי

ביטוח� ראל הנגד אישור התקשמבקש מבהתקוסתלהלתמסכמוקשה בביב אבתל מחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����י אמבחודש 
ת ידחיעל  וכןאישור התקשבתקמחיעל ת ולהורואישור התקשמבקש מבהתקוסתלהתאאשר לטהמשפת ביקש תבהתה מסגרב
ברי לחדשי החות אוהגמל תשלוםמועד ת אקדים להטוח ביראל ההמסכיהתקוסתלההת קשבתמסגרבקש� מבהשל ת אישיהותיעתב
ת יבשל אישורו לבכפוף  �תייםמהולא מים וסכב �כוחוי אלבטרחה כר ושקש מבלול מגלשלם וכן הפשרה סכם בהתם דרגכהצה קבוה

 והורהענה תובמהוראישוהתקשמבק סתללהקש במהתקשבתאביב אתל בבודה לעזורי אה הדיןת בישר אי ���� יוניבחודש  �טהמשפ
ל מוגוחו כאי ולבש קמבלטהמשפת ביי יד�עלו קסנפ כןמו כאישור� התקשבתקמחיעל  וכןקש מבה שלת אישיהתו יעתבת דחייעל 
 �תייםמהואינם שמים סכובטרחה כר וש

�5 

�6 

וגמלסיה פנראל ה �תהבברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה בוענה תובלוד כז רממחוזי הט המשפת בילגשה הו ���� �בר מדצבחודש  �7 
תיה מימעים הנגבול הניהמי דת אל� ביכוכלה� עמוגמל סיה פנראל ה כי �נהבטעהיה ענה תובה שלעניינה  ")�וגמלסיה פנראל "ה(מ ע"ב
ת ליהכלה סיפנהקרן בפיהם סכת דקהפת בעל� ביכוכ מהם�ה גובא היוכי  �כדיןעה דהוכך על להם ת תננישלי מבפה קימהסיה פנהקרן ב
ל והניהמי ד שיעורעל לה והע בשיעורול ניהמי דק� בחוכך לעה קבוהרה קתהעל לה עוהפה קימהסיה פנהקרן בת ברטמצקדה הפקב ע
����יל אפרבחודש  לעבודה� הדיןת לביבר ועהאישור הת קשבב הדיוןכך� על עה הודלהם ת תנשנילי מבפה� קימהסיה פנהקרן בלהם ש 

תים מימענגבו שול הניהמי דגובה ת בשאלת גיוייצענה תובכעה תביהול ניהאת קי חלפן אובביב אבתל בודה לעזורי אההדין ת ביאישר 
ה ודחק בחולכך עה קבוהקרה תהעל לה עוהפה קימהסיה פנהקרן בת ברטמצקדה הפקב עת ליהכלסיה פנהקרן בכספים הם לקדו ופשה
ם מיושפה קותהמהלך שב �וגמלסיה פנראל השל ת מיעכל הינה ת גיייצוהנה תובעההל תנומה ששבצה קבוה �קשיםמבהת ענוטתר יאת 

ן קרבת ריטוטוטסהת קדוהפהת קרתאת שחצה אחר לתליכלסיה פנקרן בורו ענפתחה  ����יל אפרב ��ליום ועד  ����בר מבדצ �� �
גין בדין פי על אפשריים הליים מסיקמהול הניהמי בד �כךעל עה הודלו סרה משנא ובלטי מטואופן ואב �ושחויב �פהקימהסיה פנה
 �פהקימהקרן בול הניהמי בדנחה להאי כזהיה א הועניינו בקף תובהיה שת הנחודר סלהאם תשבהאף  �זאת �תליהכלקרן לתיו קדוהפ
בין  �סכםוהתו מסגרבפשרה סכם הישור אלקשה בט המשפת לבידדים הצגישו ה ����אר ינובחודש גישור� הליך הלים מנדדים הצ
ם מהנגבו שול הניהמי דבין מההפרש זר גהנסכום  �אישורהת טחלבהעו קבשנפי כ �צהקבוהברי לחתשלם וגמל סיה פנראל הכי  �תרהי
ט מפורהגנון מנהפי על  �גינובאה תשווה �תליהכלקרן בטיים הרלבנול הניהמי דליהם עחלים מוהיו לו מהם נגבים שהיו לו אלבין על פוב
ר סדהת אאשר לקום מאין פיה להפשרה� דר סלהס ביחתו מדעת אלה משמלטי המשפעץ והיגיש ה ����לי יובחודש  �הפשרהסכם בה

ה בודלעזורי אה הדיןת בי ידיעל תן ני ����ט סגואובחודש  �תיולהערואם תבהקונו תיעל ת להורו יש וכית הנוכחיתו תכונמבהפשרה 
ה� טרחכר ושול מג כוחואי ולבתובע קו לסנפוכן כם הפשרה סלה דיןק סף של פקתוביב אבתל 

 �8 �טוחביראל הת אוחדמהברה הח נגדת גיוייצכאישורה לקשה ובענה תובב אביבתל מחוזי הט המשפת לבישה גהו ���� �בר טוקאובחודש 
ח טמבולן תניא שלאף על כשרה� את ופקתגין בטוח בימי דחיה טמבומ �ולביככבה� גוטוח ביראל ה כיה� ענטבהיה נה תובעהשל עניינה 
אישור הת קשבמו תקוסתלהת אאשר לקשה בביב אבתל מחוזי הט המשפת לביקש מבהש יהג ����אי מבחודש הלכה� מבביטוחי סוי כי
ענה תובמהואישור הת קשמבק סתללהקש מבהת קשבת אביב אבתל חוזי מהט המשפת ביאישר  ����ט סגואובחודש  �טוחביראל הנגד 

 �אישורת הקשבת קמחיעל  וכןקש מבהת של שיאיהו תיעתבת דחייעל והורה 

ח ודהת ופקתן לאחר מויו לסהגיעשת ותביע
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ים ורשקים דדצעם ת ויוקשרתה .ד

 �"י תשת פותשומה של קשקעה וההאישור 

ע קילהשתחייבו הפיה לסקה� בעקשרו תה ")�תהבנות ברוהח"�ןהלל(סדיים מוים ופג שהינן �ברההח שלת בנות ברוח ����יל אפרבחודש 
ר ולדיוני ילמ �����כ עד שלסך תוכם מאשר ארה"ב� דולר ני ליומי ��ד ע שלסך "י� תשת קבוצמתעירבית תיותשקרן  ��"י תשקרן ב

י ללהכתף ומהש %��פין) קיעובמישרין (בקה מחזיברה החצה� קבובסדיים מוהפים גוה ידיעל הלים מנוהתים מיהעפי סמכ הינםארה"ב 
צה קבובםסדיימוהופים גוהטוח ביראל הלים� בגמוכשותפים קרן מהם אחוזיבתקומחזיצה קבוביים סדמוהים ופגהוטוח ביראל וה
ים� גבלמוכשותפים תם השקעגין בלחה הצמי דאו ול מי ניהדקרן הלי המנלשלם לדרשו יא ל
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

הון ת שוריודהול ני-8ראוב

�1
 Solvency IIס סמבולי כלכעון פירכושר טר מש 

 Solvencyס סמבוטוח בית ברח שללי כלכעון פירר כושטר משליישום ת וא"הורא בנושטוח ביזר חוממונה הסם פר ����ביוני  �ביום 

II")לןלה�פה קותבי� כקבע נזר בחוביטוח� ת ברחלשלי הכלכעון הפירכושר טר משליישום ת אובהורק סעוה ")�סיסולבנזר "חו 
ס ך שיחכתי� גדראופן הבעון פירכושר רש לנדלעניין הון ת אוההורלו � יחו����ר מבבדצ �� ביוםמה סיוו ����ביוני  �� ביוםתה ילתחש

עון פירכושר לשדרנ הוןס ויח %���מתפחיאל ����ביוני  ��ליום  )SCR(עון פירכושר לדרש הנההון סך מעון פירכושר לקיים הההון 
�%����מתפחיאאילך� לו ����בר מבדצ ��תוני נעל שיחושב 

א בנושטוח הבית ברוח שלט טרנאינהתר אובתי ופקתהבדוח דרש הנלוי יגהמבנה "עניינו שזר חוממונה הסם פר ����בר מבדצ �ביום 

Solvencyס סומבלי כלכעון פירר כושטר מש II ) "לןלה�תי דוח השנבול וח לכלטהבית ברועל חלוי� גיר הלחוזאם תבה ")�לויגיר הז"חו 
לוי� גיר הלחוזפח סלנאם תבהעון פירכושר ס ת יחאודו דוחלהן� שט טרנאינר התאבגם עו קבישימועדים ובלהן� שעוני רבוה

ת הנחיולאם תבהר קבמה החשבוןאה רוי ידעל עה שבוצת קורהביעל ממונה האישור ת אטוח ביראל הלה קיב ����בר מנובבחודש 
ר טמשבר בדת החדשוההון ת דרישו ����בר מדצמחודש חל הת� הישנון ההות קנותול טבירקע על וכך מאוציעל פוכמור� אכממונה ה

 �א תשמ"הח)� טו(בים יספיננתים שירועל וח קפיהק חופי על טוח ביראל הת את מחייבוהת היחידוההון ת דרישו הןלי כלכעון פירכושר 
����� 

ן גיב")ההוןס יח "דוח �ןהלל(ליכלכעון ירפכושר ס יח דוחת אממונה התאולהוראם תבהטוח ביראל המה ספר ����בר מדצב ��ביום 

�תראהתתוב(כלה שטטרנאינהתר אב ����יוני ב ��תוני נ-group/harel/investor-group.co.il/about/harel-https://www.harel

ability.aspx -relations/Pages/repayment�( בר� המעת אובהורת תחשבוא הללגם ף הון עודיש טוח ביראל להאם לדוח� תבה

 �תידיעפי סכמידע  שלקה בדי � ����ISAEמי אונלביקן תלאם תבהק בדנ�����בר מבדצ ��תוני נגין בטוח ביראל הרכה שעישוב הח
ן החשבואי ור שלמיוחד הח בדופיים� סכת דוחועל חלים הת קורהביקני תמק חלהווה מו איננוסי סולבנה חישובת קורלביטי רלבנה זקן ת
וכח נת�לעתמערכים נעהארים טוקאקרים מחמלה ושעפי כבר� העסיון נילעקרן עיבת�סוסמבות הנחווהתתחזיוה כיגש הודקרים� מבה

אינם בר העתוני נ הדוח�ת ופקתבת ריביהת רידיא מגולדת� ליהכלכביבה סבויים והשינסכון והחוח טהביהון� הק בשות מוהרפור
 החשבוןאי ורי ידעל קר סנא ולקר בוא ל ����יוני ב ��ם ליוטוח ביראל הרכה שעחישוב הת� תידיוהעת אוהתוצת אכרח בהמשקפים 

ה שונפן אובמשו מתשיאו משו מתיכרח בהא שללה הההנת לוופעותידיים עועים אירלגבי ת נחול התים עעיס לסתבממידע רים� הקמבה
תרחישים הואחר מע� מידמהתי מהופן ואבתשונות היולתעשויועל ובפת אווצתה כן�מו כע� מידלססיבמשו שיאשר ת הנחומה
בור עקרים מבה החשבוןאי רו שלמיוחד הבדוח ע� מידבת הנחומהת תיומה שונהפן אובמש מתלהים שויעועים איר שלמשולבים ה

ם טורייולגרמשינויים ת זרגהנת אוודהאי בר בדעון פירכושר ס יחבדוח ר מואל לבת מתשות פנימו � ����בר מבדצ ��ליום החישוב 
עון� ר הפירכושס על יחתן פעת השאריך העתן לא נית שללויותפה לוחשי

ת� עוקהשברווחי ינויים שת� ריביבינויים שגון כאחרים� וק שותני משבינויים לשוהה גבת גישורת� כחיהנותו תכונמבמודל לכי צוין י
�����בר מטבספסם תפרלהוי צפ ����בר מבדצ ��ליום החישוב  �טוחביראל הת לועיבפקשורים נויים הושית אריוטוקאת הנחודכוני ע
 �סההפרית אובהורת תחשבוהא ללגם  ����בר מבדצ ��ליום בחישוב מנה מדרש הנההון ת דרישובמוד תעא הי כיריכה מעטוח ביראל ה

Solvencyת אוהורליישום מתווה ת טטיו"עניינו שטוח הבית ברוחלי מנהלתב מכסם פור ����אר ברובפ ��ביום  II ת תכונמב
ת מאתלהול פעל")תהרשו� "לןלה(סכון חוחטובי�ההוןק שות רשות וונבככי ין צוטה טיוב")�אשונההרטה טיוה � "ןהלל " (תפיאירוה

Solvencyת טיבקדירלראל ישביהכלכלעון הפירכושר טר מש II ת מואתההוע יצלבת קריועיההדרך אבני את ת טמפרטה טיוה�ועדכוניה
 �רובהקהפה קותבלי כלכעון פירכושר טר משעניין בדיווחים עניין לת אווהור

ל שתמיעצרכה העתהליך א הו בוכזי מרהכיב הראשר וראל בישאומץ טרם אשר טיבה� קדירה של השניך דבבנאה רות הרשו כיצוין עוד 

ת גוהנהות ונחיההם עקבי עפן אובתו טמעלהוסיכונים� ס סמבועון פירכושר  ביישוםתי עוממשוקרי עיכיב ר ")� ORSA("סיכונים ה
ביטוח� ת הברופה חאליהם חשסיכונים של המושכל ו זהירול יהבנוהה ת גבחשיבופה� אירוב

����
	

https://www.harel-group.co.il/about/harel-group/harel/investor-relations/Pages/repayment-ability.aspx
https://www.harel-group.co.il/about/harel-group/harel/investor-relations/Pages/repayment-ability.aspx
https://www.harel-group.co.il/about/harel-group/harel/investor-relations/Pages/repayment-ability.aspx


     
    

 

 

  

 

      

       

             

          
          

           
    

     
     

           
       

   
    

         
      

              
    

              
         

  

         
 

              

                 
               

                     
                 
                  
            

     
   

       
        

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) מש(ההון ות ישדרוהול ני-8ראוב

 �1 )משך(ה Solvency IIס סמבולי כלכעון פירכושר טר מש

ן עניילאוחד מהזר חולת פוסנוקון תית וטוטיממונה הסם פרט סגואוב �וביום  ����יל אפרב �� ����ום בי �אשונההרטה טיולמשך בה

ות טטיולם אתבה ")�תוהנוספות טטיו"ה �לןלה( Solvency IIס סמבוח טובית ברח שללי ככלעון פירכושר טר משיישום לת אוהור
גין בת תודועבל גידוהשל  ����ת שנעד סה יפראפשר תתו �תאיופאירהטיבה קדירבעה קבשנת תכונמלבר עמהת אוהורמו אתיות� והנוספ
ו שנעשים שינויס סיבל עזר החות אולהורדכונים עגם סף בנות וללכות והנוספות טטיוהבר� בעכרו מנאשר  טווחרוכי אטוח בימוצרי 
מי קומהק לשוטיים לוונהר � �פהאירוב

עון פירושר כס יח חישובמועד מל החמו שייות� סהכנ שלכספים הת ועדר אישולבכפוף  בו�קריים עיהם והשינוייי ססולבנזר חוקון תי
בר מבדצ �� �����ליום לי כלכ

ב לחישות וקרונהעת אט מפרט סגוואב � ���� ביוםטוח הבית ברוחלי נהמלממונה הת אמלח שנשתב מכסי� סולבנזר חוקון תילסף בנו
ביטוח� הת ותודעבחישוב סה הפרית ופקתב הניכוית ללהכאישור לקשה הבת בבחינלו קישיאשר ה)� שנייטה טיו(ה סהפרית ופקתלניכוי 
תה קששבטוח בית ברחעל לו שיחות לוונת דרישווטוח הבית תודועחישוב בסה הפרית ופקתב הניכוית ללהכת ותאונאחר קב המעפן או
ליביו �� ����� ביוםל� עיר לאתומכי� הניכות ללהכאישור קשה לבנה מומגישה לרה ההחבאושר� ת

 �טוחביראל ה שלעון הפירכושר ס יחעל ת ביחיועה פהשת להיולה יכוסה פריהת ופקתב ניכויליישום קר יובעסי סולבנזר חוקון תיליישום 
אישור� תן המבממונה קולי השילגבי כן ולו קבתככל ויפי של השינויים וססח ההנוטיוטה� יישום הצם בי עגת לואודאי ת מקייאולם 

ת אוהורום יישת אלל הכוון פירעהכושר ס יחניין לעי לוגיתן שיינכך לוי� יגהזר לחודכון עת טטיוממונה הסם פר ����ט סגואוב �ביום 
 שלטים יבלהס בהתייחלי כלכעון פירושר כס יחבדוח לוי יגהקף הי שלבה הרחת ללכוטה טיוהסף� בנוסה� הפרית ופקתלעו קבשנבר המע
יום ללי כלכון פירעכושר ס יחמדוח חל הה יתה זהזר וחת ילתחדנד� דיבית קלוחעל ת לובגמוההון ול ניהת� גישורמבחני דף� עובעה תנו

�� ����ליום לי כלכעון פירכושר ס יחמדוח לו יחואשר ת� גישורמבחני וההון דף עובעה ותנלת עוגהנות פוסתוהט למע �בר מבדצ �� 
 �����בר מבדצ

בר המעת אוהורפי לסה הפרית ופקתב הניכוי לחישובת קרונוהעת את טמפרהטה טיוממונה הסם פר ����יל אפרב ��ביום סף בנו
ת� איופאירבה הטיקדירת למואתמוה

 �ייםהשינושל ת פיסוהת תכונמההיה תמה וע ידטרם וממונה הול מבדיונים עדיין "ל הנת טוטיוה

ימעצהההון את עת בכל השלים לברה החתחייבה ה �תלומנההת ברוובחם טחימבבטה לישעי אמצת קלהחזוטה לילשתר להיאם תבה �2 
ם סיפיננים תשירועל קוח פיהת קנותבוע קבהסכום לסחסבת רבול � � תהטלישבשסדיים מוהופים גהעל ת מנוהנטוח הבית ברוחשל 
���"חתשנה )�טחמבמדרש נהלי ממינימי עצ(הון ביטוח) (�ן ההואת עת כל בהשלים לוכן מן קומבאו ושיבאחר דין או קנה תכל או  �
ל וניהואישור לללים (כסה הכנמס ת קנותבוע קבהסכום ל �תהטלישבשיה ספנהת קרנווהגמל ת פוקושל ת לומנההת ברוהחשל מי עצה
ברה החוד עכל פה קתהיה תודירההתי לבא היזו ת תחייבוה � � מןקומבו אשיבואחר ן דיאו קנה תכל או  �����"התשכה )גמלת פוקו
ל ככטוח ביראל לה"ח שליוני מי שלמה זרהצע בלברה החתחייבה הסף� בנו � ���סדייםמוהופים גבפין קיבעאו מישרין בת טולש
י תבלהינה  זות ייבותחבר)� המעת אוהורלל כו SCRסי (סולבנל המודפי ה לליעת לוהחטורי ולגרת ההון הודרישבמוד תעא אחרונה לשה
 �����מרץ ד לחודש פה עקתודירה ה

תועלפות ברוהחרך� עת לניירות הרשות הנחיולאם תהבמזערי  בהוןת ויבומחת עוקהשקי תיות מנואנת נוקרת לומנההת אוחדומת ברוח �3 
לו� את רישודבת אוחדומת הברות החמדוו� ע ����ביוני  ��ליום  נכוןת� אזדרישה במידה לעטף שופן אוב
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

וח הדפת קובתים תיהומים רועאי-9אור ב

�1
ת ביטוחיוהת תחייבויוב ההבחישות ומשמשלהיוון הת ריביוהדכון ע 

חיים טוח בי

 �הלגמלמה לימשהתודה העבחישוב מש משהת ריביה שיעורדכון עותשלום בת אוגמלת תודעבחישוב מש שמהת ריביה שיעורדכון עבשל 
ח "שליוני ימ ���כ שלך סב טווחרוך אסכון וח חייםטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת א הדוחת ופקתבטוח ביראל הלה הגדי
ת ריביהעור שידכון עבשל �����ת שנ של השניעון רבבמור� אהםסכובסמפני ללל הכו הרווחת אוסמפני ל הרווחת אקטינה והס� מפני ל
 טווחרוך אן סכווח חייםטוח ביר גזמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת אטוח ביראל הלה יהגד �להמגלמה לישמהתודה העבחישוב מש משה
 �מוראכום הסבס מפני ללל הכות הרווח אוס מפני הרווח לת אקטינה ס� והמני לפ"ח שוני לימי����כך של סב

ר כושבדן אוי סובכיבתשלום ת עותבית ודתעבחישוב ש ממשהתריביה שיעורדכון ע בשל �קדתאשהשני עון רבובלה קבימהפה קותב
ס מפני ל"ח שליוני מי ���כ שלסך ב טווחרוך אסכון וח חייםטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת אטוח ביראל הלה יהגד �בודהע
 �מוראכום הסבסמפני לל להכות הרווח אוסמפני הרווח לת אקטינה והאמה� תבהס� מפני ל"ח שיוני ילמ ���וכ

ת אוברי

ת אובריוח טביזר גמבתביטוחיוהתייבויותחההת א הדוחת ופקתבטוח יבראל הלה הגדיסיכון התסרחתריביהקום של עים שינויבשל 
ת תווספמהת לונזיי את מייפר שיעורדכון עעניין לזר חומיישום אה כתוצה קוזזת ריביהקום עשל ינויים השת פעהשט� פר סיעודבענף 

�)LAT(תותודהעת תואונתקבדית בעגן וה בשוויאינם שםסינכת אהקצפן אועניין לזר חות אוהוריישום וסיכון התסרחתריביהקום לע
ל שסך ב �טפרסיעוד בענף  �תאובריטוח ביזר גמב הדוחת ופקתבת וחיוטיהבת תחייבויושל ההול גידהינה מור אשל הת ללוהכעה פההש
ם השינוייל בש �����ת שנ של השניעון רבבמור� אהםסכובסמפני ללל הכוברווח וסמפני לברווח טון קיוסמפני ל''ח שני ליומי ����כ
 �תאובריח טוביזר גמבתביטוחיוהתיבויותחיההת אטוח ביראל הקטינה המור� אכזרים החו ויישוםון סיכהתסרחתריביהקום עשל 
ת פעהשור� מאהםסכובסמפני ללל הכווח הרות אוסמפני ל הרווחת אלה הגדיוס� מפני ל"ח שליוני מי���כ שלסך ב�טפרסיעוד בענף 
סך בט פרוד יעס בענףת ביטוחיוהת תחייבויוהה שלטון קיב ����ת שנ השני שלעון רבוב הדוחת ופקתבמה תכסהל� נ"הזרים החויישום 
 �לן)הל )�(��ו )�(�אורים בגם אה (רמור אכום הסבס מפני ללל הכוברווח וס מפני ברווח לול וגידס מפני "ח לשליוני מי ����כשל 

ד עוסיפי ענבבתשלום ת עותבית תודעתאטוח ביאל הרלה הגדיסיכון� התרסחתריביהקום עשל רידה י בשלקד� תאשלה קבימהפה קותב
מור� אכום הסבס מני לפלל הכות הרווח אוס מפני הרווח לת אקטינה � והסמפני ל"ח שליוני מי���כך של סבתי קבוצוט פר

י ללכטוח בי

ת קבובעוכן סחירים� א הלסים הנכ שלים ספרברך העוגן והה השווי בין בפער ושינויים �סיכוןהת סרחת ריביהקום עשל ינויים שבשל 
ת א הדוחת ופקתבטוח ביראל הקטינה ה�סיכוןהתסרחתריביהקום לעת תווספמהתלונזיאי ת מייפרר עושידכון עעניין לזר חויישום 
���וכובה חכב רףענבסמפני ל"ח שליוני מי���(כס מפני ל"ח שליוני מי ���כ שלסך בלי כלטוח ביזר גמבתביטוחיוהתתחייבויוהה
 של השניעון רבבמור� אהסכום בס מפני ללל הכוהרווח ת אוס מפני להרווח ת אלה גדיוהאחרים) ת בויוחפי ענבס מפני ל"ח שליוני מי
י פנל"ח שליוני מי��כ שלסך בלי כלטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת אטוח ביראל הלה הגדיור� מאכהשינויים  בשל � ����ת שנ
ת אוסמיפנל הרווחת אקטינה והחרים)� אותחבויופי ענבסמפני ל"ח שליוני מי��וכ חובהכב ר בענףס מפני ל"ח שליוני מי ��(כס מ

ל שטון קיב ����ת שנ של השניעון רבוב הדוחת ופקתבמה תכסהל� נ"הזר החו יישוםת פעהשמור� אהםסכובסמפני לל הכוהרווח 
���וכובה חכב ר בענףס מפני ל"ח שליוני מי ���כ(סמפני ל"ח שליוני מי ���כ שלסך בלי כלוח טביזר גמבתביטוחיוהתתחייבויוהה
 )�לןלה )�(�אור בגם אה (רמור אכום הסבס מפני לל להכוברווח וס מפני לברווח ול וגידאחרים) ת בויוענפי חבס מפני ל"ח שליוני מי

זר גמבתביטוחיוהתתחייבויוההת אטוח ביראל הלה הגדי �סיכוןהרת חסת ריביהום קעשל ינויים שבשל  �קדתאשלה קבימהפה קותב
ת חבויופי ענבסמפני ל"ח שליוני מי���וכ חובהכב ר בענףס מפני ל"ח שליוני מי���(כסמפני ל''ח שליוני מי ���כ שלסך בליכלטוח בי

קום ע שלים שינוי בשל �����ת שנ של השניעון רבב �מוראהם סכובס מפני ללל הכו הרווחת אוס מפני ל הרווחת אקטינה והאחרים) 
 �(כס מפני ל''ח שליוני מי���כ שלסך בלי לכטוח ביזר גמבתביטוחיוהתתחייבויוההת אטוח ביראל הנה טיקהסיכון� התסרחתריביה
ח הרוות אוסמפני לרווח התאלה הגדיו)אחריםת חבויופי ענבסמפני ל"ח שליוני מי���וכ חובהכב ר בענףס מפני ל"ח שליוני מי ��
 �מוראכום הסבסמפני ללל הכו
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) מש(הוח הדפת קובתים תיהומיםרועאי-9אור ב

�1
 )ךמש(הת ביטוחיוהת תחייבויוב ההבחישות ומשמשלהיוון הת ריביוהדכון ע 

�לןלהת טמפורת פיוסהכת אווצתהעל עה פההש 

ה לשנ
ה מיתיסהש
31ם יוב םחודשיה וששלל שה פקותל ם חודשיה שישל שה פקותל
רבמצדב יונבי 30ם יובה מיתיסהש י ונבי 30ם יובה מיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

תי בל(
)רקמבותי בל( )רקמבותי בל( )רקמבותי בל( )רקמבו(  )רקמבו

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

ת עוהשפת קבובעת יוטוחהבית תחייבויובהול גיד
��()30(ם טוח חייבי �ת ריביה()122()��()���(
ת קבובעת יטוחיוהבת תחייבויובהל) גידוטון (קי
טוח בי �תריבית העוהשפותתודוהעת תואונתבחינ

(���)
	 �
	 **39 (��) **(142)
	

(���)
	 ��
	 **(5) (��) **
58
 י לכלטוח בי �תריבית העוהשפ
לל והכוח והרווח והר עלת יהריבת ושפעההכל סך 

(�����)
	 ��
 88()��()114(ס מינלפ(

לל והכוח והרווח והר עלת יהריבת ושפעההכל סך 
(���)
	 ��
 ��()75(מס לאחר ()58(

ג' �אור באה ר� חדשטוח ביזר של חורע למפ יישום 

ת אוהוריישום וןסיכוהתרסחתריביהקום לעת תווספמהתלונזיי אתמייפר שיעורדכון עעניין לזר חו יישוםת אתללכו זועה השפ 

 �מהאתבה )��(��ו)�(�אורים באה ר�) LATדה (תוהעת ותאונת קובדיוב ת חישבעגן בשווי הואינם שסים נכת אהקצפן אועניין ר לחוז

ל גילוי תמודל בשילוב קצבה מוש מיוישה פריל גגבי לקר מחדכון ע

ר אוולקר חמכון העדת קבובעל� יגלוי תדל מו בשילובקצבה מוש מיורישה יל פגלגבי קר מחדכון טוח עביראל מה הלידוח השת הופקתב
י שיעורעו קבנת�אזאור ל�טחמבוה שלשה ילפראה ציהייל גלאם תבהים תנמשקצבה התקיחל שיעורי כיא נמצא� בנושבר שנצסיון ני

ראל הקטינה ה �מוראכדכון העת קבובעעים� קבו בשיעוריםמוש שי חלףת אוזל� גית קבוצ לכל שוניםקצבה מוש מי ושיעוריפרישה 
לה הגדיו �סמפני ל"ח שוני לימי ����כשל סך ב טווחרוך אסכון וח חייםטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת א הדוחת ופקתבטוח בי
 �מוראכום הסבס מפני ללל הכות הרווח אוס מפני הרווח לת א

 ")רהחוז� "לןלה(תלונזיאי ת מיירפ�תתחייבויוהתדידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תי

ת מייפרת תודוהעת תוואנתקבדיבחישוב ת משמשהסיכון ת סרחתריבילסיף הולתן ני כיקובע אשר  �זרהחוסם פור ����יוני ב�יום ב
ת סוליפוור עבת תודוהעת תואונת קבדי חישובת בעמש שישת� לונזיי את מייטני לפרפר שיעורקובע זר החורים שונים� עובשית לונזיאי 
ר ויעבשת לונזיאי ת מייפרסיכון� ת סרחתריבילסיף להותן ניהיה יזר החופי על ת� חבויוביטוחי ו חובהכב רטוח ביט� פרסיעודי טוח בי
ם יושזר החות� חבויוביטוחי ו חובהכב רחטוביט� פרסיעודי טוח בית סויולפבור עון� היות ריבית הנחלןוהאה תשות הנחלהן  %��של 

 החוזר�שום ית קבובע )�IAS(�ספר ממי אונלבית אוחשבונקן תלאם תבהמדן אושינוי כ ����ביוני  ��ום ליפיים סהכת בדוחואשונה לר
פני ל"ח שני ולימי ����כ שלסך בלי כלטוח יבענף ובט פרסיעוד  בענףת וחיוטהבית תחייבויוההת א הדוחת ופקתבטוח ביראל הקטינה ה
 �מהאתבה �)אחריםת חבויופי ענבסמפני ל"ח שליוני מי ���וכ חובהב רכנף בעס מפני ל"ח שליוני מי���(כסמפני ל"ח שליוני מי ���כוסמ
מורים� אמים הסכובס מפני לל להכות הרווח אוס מפי הרווח לת אלה הגדיו

�2 

�3 

ת אוברי
ת קבובעת יטוחיוהבת תחייבויובהל) גידוטון (קי
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(וח הדפת קובתים תיהומים רועאי-9אור ב

�4
 ")רחוזה� "ןהלל) (LAT(תודה העת ותאונתקובדיוב חישת בעגן הובשווי אינם שסים נכת אהקצפן אועניין לזר חו 

טוח בית ברחשל תה אוזכלתעוגהנות אוורההשל שום הייפן אולאשר בתובהרהקלספו תטרמאשר  �זרוחהםספור ����יוני ב ��יום ב
ת אגרוט מעל�גןהובשווי פי סהכמצב העל בדוח מים רשואינם שסים נכשל גן והההשווי לבין ת תפחמוהתלוהעשבין פער לסלהתייח

� "לןלה(תודה העת תוואנתקבדית בע �תמיועדוחוב  UGLציהולגרתאוהור(למשל ת צוניחילה מגבת מקייאם  �לואתאוהורפי על  ")�( 
ת מוסוימתתחייבויולהסים הנכשל אה קצהצע תבו �תמוסוימתתודועסוי לכיסים הנכת קלוחלגבי  )תליניהולה מגב(למשל ת מיפניאו 
ר זהחו �תודההעדל גוילפסי יחפןאובאוברה בחקבע שייתועד מאההקצל הלנואם תבהעתבוצאה ההקצ �תאחר �לואתלומגבס סיבעל

ת אולהוראם תבה)�IAS(�ספר ממי אונלבית אוחשבונקן תלאם תבהמדן ואשינוי כ ����ביוני  ��ליום ים פיסהכת בדוחואשונה לריושם 
זר גמר לעבבסו סים שיוחנכ �זרהחו ישוםת קבובעביטוח� ראל של האה ההקצת מדיניות אטוח ביראל הל שטוריון קדירר האישהחוזר� 
ח טוביראל הקטינה הכך מאה כתוצ �תאובריזר גמלתכעסים מיוחרים בספרכם עעל מגן הו שווידף ועקיים גינם בוש חייםטוח בי
ת אוסמיפנל הרווחת אלה הגדיוס� מני לפ"ח שני ליומי����כ שלסך בתאובריזר גמבתביטוחיוהתתחייבויוההת אהדוח ת ופקתב

מור� אכום הסבס מפני לל להכוהרווח 

ת קונפהראל ה"יעמדף קיף תשסום פר

ראל ה זהדף מקיף תשמכח  � ����אר ברובפ ��ריך אתהתאאהנושדף� מקיף תשת� קונפהראל ה ידיעל סם פור ����אר ברופב ��יום ב
ת קונפהראל ה שלקודם ף מדקיף תשחליף ה זהדף מקיף תש הדין�ת אולהוראם תבה שונים�רך עתירוניגי סוק פילהנתוכל ת קונפה
�����ארברודש פלחו עדקף תוביה שה ����ר אברודש פמחו

ם יספיננראל של הכדה נברה די חיעל קו נפב שהוחות אגרו

ראל השל אה מלת לובבעכדה נברה חהינה ש")סחירקדון פיראל "ה �לןלה(מ"בער סחיקדון פיראל הקה פיהנ ����ת שנמהלך ב	)א(
 '�אדרה סח"אג '")�אדרה ס"חאג� "ןהל(לקיף תשתעואמצב�נע"חשיליונמי ������כשללל כוסך ב'אדרה סחוב ת אגרו �סיםפיננ
ן ופירעלמדו יע� %����תתוספבראל ישק בנת ריבית אוונושדד מלתומודצאינן  �גדרומתברח"י ע Aaaאשוני רג דירובגו דוראשר 

קים בנבתקדונופיבבדים ועמשת שבונובחקה נפההת מורתתקמוחז '�אדרה ס"ח גאלוחה טכב� ����טסגואוב�ביום  �אחדבתשלום 
החוב ת ואגרשל פויה ככירה מצע לבהחוב ת אגרוקי מחזיאים רש �ובהחת אגרואי תנמקחלכ�קיףתשהאיתנלאם תבה �ראלביש
ת רחבהעה בוצ ����אר ברובפ ��ום בי �תמנואהנטר בשצוין מכ�רהמהתעמלבתשלום ותמקדמועה בהוד �סחירקדון פיראל לה
��נע�''ח שליוני מי ����כשל סך ב'אדרה ס"ח גאלתנוספדרה ס

אשר  '�אדרה ס"ח גאנ�ע�"ח שליוני מי����כ שלסך בפויה כמרה הוע לביצת קשובלוקבתה� ����אי מ עדמרץ חודשים מהלך ב
ת מרוההסך  �ע�נ ''ח שניליומי ���כ שלסך בתנוספפויה כמרה הוע לביצת קשובלוקבתה הדוח�ריך אתאחר לאן� לומבעובוצ
ר טשתאולהוראם תבהמרה ההוע יצלבת עלפוולה פעסחיר קדון פיראל ה הדוח�ך אריתל נכוןדרה סהסך מ��%�כתמהוומור אכ
 �תמנואהנ

 )�"'בדרה ס"ח גא� "לןלה(ע�נ ''ח שליוני מי ����כשל סך ב'בדרה סחוב ת אגרוסחיר קדון פיראל הקה פינה�����ארבינו ��ביום 		)ב(
� %���סךעל עה קבות תישנת ריבית אוונושדד מלתמודוצאינן ג� רומדת ברח"י ע Aaaאשוני רגדירובגודורשר א'�בדרה ס"ח אג
בדים עמשות בחשבונוקה נפההת מורתת קמוחז החוב�ת לאגרווחה טכב �����אר בינו �� ביוםאחד� בתשלום עון לפירמדו יע
קיף� תשאי התנאם לתבהל� אבישרקים בבנת קדונופיב

ברה החטוריון קדירכב בהרינויים ש

 �ברהבחצוני חיטור קדירכהונה כתשנו �סיים סן ניאודי מר  ����מרץ ב ��ביום 

ף גוהינה שבת ברה בחלוי תתיבלטור קדירכלכהן אי רשאינו ברה בחצוני חיטור קדיר "�סדימוגוף טוריון קדיר"זר חות אולהוראם תבה
תו כהונאת סיים לץנאלכן לועטוח ביראל בהלוי תתיבלטור קדירכשניה ונה כהתופקתחלהסןניאודי מר �����יל אפרב�ביום  �סדימו
 �ברהבחצוני חיטור קדירכ

�5 

�6 

�7 

�
 ברהבחצוני ר חיטוקדירכתו כהונת אחל ר הא'גננעים מר  ����ביוני  �ביום 

����
	



     
    

 

 

  

 

        

       

       
        

       
          

 

               

               
           

          
     

             
                

        

         

       
        

            
     

         
          

         
        
         

         
     

                  
            
              

             
   

           
        

          

        
     

        
       

               

 

 

 

 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(וח הדפת קובתים תיהומים רועאי-9אור ב

�8
ל מגוסיה פנראל ה �מבנה שינוי  

ן טימוניוהת הלקוחוקי תיבטוח ביראל ה שלת הזכויוברו ועהתו מסגרבראשצה קבובמבני ה השינויקף תולסנכנ ����יל אפרב�ביום 
ת ברהערה� לחבמל גוסיה פנראל בהטוח יבראל ה שלתיה קוהחזא לומברו ועהמכן אחר למיד ול�מגויה ספנראל להל� מגהתלויפעשל 
 �הקלולחאויים ר רווחיםתוך מ לחברה�טוח ביראל הת אמעין בדנד יביכדלה ופטמבני� השינוי הת מסגרבברה לחמור אכת קוההחז
ת הדוחועל עה השפתה הייא למור אכמבנה הלשינוי כנסה� הס מת קודפלג ����וא ���סעיף ת אולהוראם תבהצע בומבני ההשינוי 
רה� החבדים של אוחמספיים ההכ

טוח ביראל להרד טנדסגמיזורך לצוטוח ביראל להרד טנדסת של מניוההון א לומתברהע �מבנה שינוי 

ו תמסגרבר אשג מיזוהוע ביצת ארד טנדסושל טוח ביראל השל  �ברההחשל טיים לוונהרגנים אורהאישרו  ����אר ברופחודש מהלך ב
י מבנמשינוי ק חלכצע בומור אה לחברה�ח טוביראל התמניות אהקצנגד כטוח ביראל להרד טנדסבברה הח שלתיה קוחזהאלומברו ע
ק השיוות וילפעכוז ריאפשר מרד טנדסגומיזרד� טנדס שללה סווחיטוח ביראל התוך ול אלרד טנדסלשאמלג ומיזפו סושצה קבוב
ד עכצצה� וקבבגוני ארהמבנה הטפישוולתמודות לויועיפכוז לריצה קבובמים מיושהגיים טטרסאהםמהלכימהק חל והינוברה בח
א מלת זכויורצף בתאוזח טוביראל התתחד דרטנסבדי עולל כ ����אר בינו �יום בברו ועהגמיזוהוע יצמברד נפי תבלק חלוכקדים מ
�����ברה לחטוח ביראל התה קצהתומסגרוב ����יל אפרב�םיובקף תולסנכנג מיזוהרד� טנדסבתם קסהעאי תנלאם תובה��ת מניו 
 �הרשוםהונה מקוב נערך "ח ש�תבנות לוגיר

"מ בעטוח לביברה חכשרה העם סכם בהתקשרותה

טוח ביראל הקעניתתו מסגרב ")כשרה"ה �לןלה(מע"בטוח לביברה חכשרה הםעסכם בהקשרה תהטוח ביראל ה ����אי מב ��ביום 
ק תיבור עתשירות לשכתי ושירותוכנה ת ביתי שירוק ענית וכן ")�ברהעק תי� "לןה(לכשרה ה שלסיוני נהפק תיהבור עול פעתתי שירו
א שהופי כ����קון תיוטפרט סאינווט סבת� קשות לומחא� תמשכנק� סריסיעוד� ת� אוברימי תחובכשרה ה שלטוח הביק תיבור ועבר הע
ה בודעכושר בדן אוום תחובסיוני פנהתחום בתחדשות כירומ וכןסכם� ההתופקתהלך מבהיה שיפי וכמור אכסכם ההת מתיחמועד ב
מורים� אם התיהשירותן משם ")� לתיםשירו"ה �דביחלן ה(ל ")החדשק תיה� "לןה(ללו) אתסוליפוכור מלוזור לחט ליתחכשרה ככל וה(
תונים נקי שממתוח פילסף בנות אוזכם� סבהת טומפורהלה שמחשוב הת רכובמעמוש שי רישיוןכשרה להח טוביראל הק ענית
ה מונממהתנה מותי בלאישור ת קבלבתתנימוסכם בהת קשרותהה ")�במחשוהתרכו"מע �ןהל(לשרה הכשל ת מוקייהתיה רכולמע
ם ליקובמויהיא שללשהם כאים תנבתנה מוא כשהוקבל תיאו �וקבל תיאלממונה האישור ו ככל �טוחביאל מהרתים השירות קבלרך לצו
 ידיעל כשרה הבור עצע יבומחשוב התרכובמעבר העק תיול פעתל�טיבוסכם ההסכם� ההת מתיחמועד ממים י ��תוך בלשהו� כ צדעל 
ל ניהוכשרה� ה ידיעל צע תבלהמשיכו יאשר בר העק תילקשורים אשר ת וקיסעת טוחלהדורשים היכים הלתט למעת אוזביטוח� ראל ה
ביטוח� ראל של התיה לועור פתמית דנפרת אוהרשת ביבסבעשה � יימחשובת הרכובמעכשרה של ה החדשק תיר והק העבתיתוני נ

ע גהנובכל לשהם כלישיים שדדים צפי כלאה והמלת לעדיהבת איאחרההיה תוהחדש ק תיוהבר העק יתשל עלים הבתר תיווכשרה ה
 �תעוקההשול ניה �תוכנםופיים סהכת דוחולתאחריו �תרשויופי כלת אחריות רבול�תיםהשירועם קשר בתטחמבכתטוחלהתקבלל

אה והמלת לעדיהבת איאחרהאתהכשרה ה�כןמו כ '�וכדממונה השל ת קורווביפנים ת קורובי �אריהטוקא�סיסולבנהול ניה �הוןת הלבנ
א תישלא וח טביראל וה �מוריםאהקים תיהעם קשר ב�שיהיוככל  �לשהםכים טיומשפליים מנההליכים או ת סוקנ �תעותבי �תדרישול
 �גינםבלשהי כת אחריוב

תים� השירותן מתאקר לבכשרה הלאפשר ת זות מסגרובתי� מהווץ חור קמיק כספמש תשטוח ביראל התים� השירותן מלגע הנובכל 
ן והחשבאה ורוסיכונים ההל מנמי� פניהקר מבהפים� סהכהל מנטי� המשפעץ יוה(כשרה בהקיד תפלי בעספר משל גישה אפשר ת זה�לל בכ
כך� רך לצומה יאתמת מינווזביר סלה עוף פתושיתוך טוח ביראל אצל הים המצויתים שירוגע למידע הנול )קרמבה

ת קשרותההתאאלהבילו כיודדים הצ ����ת משנחל הת� אז עםמן� בזת גבלמו אינהת קשרותההת ופקתסכם� ההת אולהוראם תבה
כם� סת ההאוף להורפובכותב בכואש מרעה הודתן מבתים השירומן ק חלק סיהפאו ל�ומה סיול

 �תקשרותהלתנואשוהר השניםשמונה ב"ח שוני לימי ���� שלסך לתכם סתם� תיהשירובור עטוח ביראל הקבל תשתתיהשנמורה תה
 �תניםתים הניהשירוקף להידי שנה ממה אתך התו"ח שליוני מי���כך של סת לפחתמורה תאחריהן הר לאשכ

 �ג'�ור אבאה ר�הדוחת ופקתבתקונפהראל השל  ')דדרה ס(חוב ת אגרושל א מלקדם מוון פדיעניין ל
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(וח הדפת קובתים תיהומים רועאי-9אור ב

ת מיוחדותתישנת ליכלפה סיא�12

ת לשנתי ופקתהבדוח  דיון )�� (איםהבאים הנוש היומה יודר סעל ש החברה� שלת תישנת ליכלפה סיאמה קייתה ����אי מב ��ביום 
���� ) �טורים קדירה שלמחדש מינוי  )�� )כרושתאוע קבלברה החטוריון קירדתמכסוה ����ת לשנקר מב חשבוןאה רומינוי  �(
 �רגבורמה בןגר� רמבוהעון גדגר� בורמהאיר (יברה בחטורים קדירכהונה כמשך להצוניים� חיטורים קדיראינם אשר ה� ברבחמכהנים ה
(ס)דפלי אובר חנו'צסף יו כהן�דורון מנור� אב יו �ם עינמינוי  )�� )טוריוןקדיר יו"רגן סכמכהן המבורגר ה בן שלתו כהונאי נתאישור  �( 
 יומה�דר סעל אים שהיו כל הנושת אאישרה ת לילהכפה סיאברה� הבח"צ כדחאר 'גנ

ד'� �אור באה ר��"יתשת פותשומה של קעה והקהשאישור ניין לע �13

 )דרכים"ת ה"מפ �לןה(לטוח ביחוזי �)IFRS(��ספר ממיאונלביפי סכ דיווחקן תוץמאיכים לדרתמפ�14

קן תוץ מאילרכים הדת מפאת ממונה הסם פר ����ביוני  �ביום  �ברההחשל תיים השנפיים סהכת לדוחו )�'(כ�אור בבמור אלמשך בה
ת פוקותמהחל הול יחראל בישקן תהשל אשונה לרהיישום מועד כי קבע נתה מסגרב ")�קןתה"�לןלה(��ספר ממי אונלביפי סכדיווח 
ם כזיימרהמנים הזת לוחוותרכויעההצעדי את רכים הדת מפת טמפרכן מו כ�����ארבינו �ביום ת לותחימהתתיווהשנת עוניורבה

פן אובקן תהליישום ראל בישטוח הבית רוחבשל תן רכויעהאת טיח להבטרה מבטקולנדרש נסכון וחיח טובי �ההוןק שות רשות שלדע
ם תיימוכקים בדמוע ביצ �תאיחשבונת מדיניוגיבוש  �תיעודווטקהפרויול הני �לןעוותפמידע התרכומעת מאתלהגע בנו �תרהיבין  �תאונ
 �רלציבודרש הנלוי יגהפן אוו

וח הדפת קותלאחר ים יותמהים רועאי-10אור ב

יתעוממשפן אובמו תראשר ההון קי בשות ונוספת ליועלו ח �פייםסהכת הדוחוסום פרריך אתלמוך סבועד הדוח ריך אתאחר שלפה קותב �1 
ת אטין לולחקיזזו ו"ח שרדי אלימי ��כשל סך ל"ח שרדי אלימי ���כשל סך מצה קבוהבידי הלים מנוהסים הנכבשווי טון קיהקיזוז ל
ם סופרריך אתלמוך סב ועד הדוחריך אתאחר שלפה קותבההון קי בשומור אכת פוסהנות ליוהע כן�מו כ �טרוסבנות עוקההשסדי הפ

ת גלהש עדיגבו א שלתנים משהול הניהמי דמדן ואובוטחים� מהת לחוברו שנצבת עוקההשסדי הפת אטין לולחקיזזו פיים� סהכת הדוחו
 �אולומבס ופאבוטחים� מת הרו לחובשנצבת עוקדי ההשסהפגין בול הניהמי ד חובת אסה תכשת רטבמצת חיובית ליאריאה תשו

ם קייחלינם הלה אתונים נוכי פיים סהכת והדוחסום פרריך אתלמוך סבברה החבידי המצוי מידע העל ס סמבויל לעמור אהכי גש יוד
 �סיהנכועל מי עצהההון על צה קבוהת לויועיפתר ית פעהשואת ת עוקמהשסדים) הפ(ת סוהכנשל אחרים כיבים רללים כואינם ובד בל

ברההח"י עמדף קיף תשסום פר �2 

����לי ובי ��יום ב ק פילהנתוכל ברה הח זהדף מקיף תשמכח  �לי יוב ��ריך אתת האא שף� הנומדקיף תש �ברההחידי על סם פור ����
 הדין�ת אואם להורתבהך שונים� ערת ניירוגי סו

 �3 ��� ראלהת ברחהקמת ת עואמצבפוכה א ההתמשכנתחום הבת לועיפ

��ט סגואובחודש  �� ל עופל �")�ראל "ה �לןלה(מ ע"ב �ראל הביטוח� ראל הל שאה מלת לובבעת בה ברחת עואמצבחברה� הלה הח ����
לה� ומע ��לבני טרה מת לכל אולוותחום ההב

הברחהשל ת מיוחדת ליכלפה סיאמון זי �4 

א שפירמן דפריחוה  'הגבמינוי  )�� (איםהבאים הנושה מיוסדר על שברה הח שלת מיוחדת ליכלפה סיאמנה זו ����ט סגואוב ��יום ב
כל א לל(רגר מבוהר איימר  �קה סהעאי תנאישור  )�� (ברההחשל ת דכנעומול מגתת מדיניואישור  )�(�רהבחבת "ציכדחת נוספהונה לכ

נוכחייםהתו קסהעאי תנת מעולשינוי כל א לל( )�רגר מבוהעון דגמר  �קה סהעאי תנאישור  )� � ()וכחייםהנתו קסהעאי תנת מעולשינוי 
 ����� ברטוקאוב ��ליום ת מנמזופה סיאה �)הנוכחייםתו קסהעאי תנת מעולשינוי כל א לל(ר מנואב יומר  �קה סהעאי תנאישור  )�(

 �לןהל ��ו �יפים סעאו רפה סיאהשל מה יוסדר על שאים הנושלגבי סף נוט לפירו
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהים רועאי-10אור ב

�5
ברה החשל ת דכנעומול מגתת מדיניואישור  

ה יפסאהרה איש ����בר מנובבחודש וברה הח שלול מגתהתמדיניות אברה הח שלת לילהכפה סיאהרה איש ����בר טוקאובחודש 
 ����בר מטפסב ��ם מיופה סיאמון זי (דוח ")תנוכחיהול מגתהתמדיניו"�ןהלל(מור אכול מגתהתמדיניולדכון עהברהחשל ת ליהכל
�תאותמכסא�����ר טובקאוב ��מיום פה סיאמון זי דוחן וכ ����בר טוקאוב �� ביוםקן תושפיכ��������������������� ��������
���ו��������ת לשנברה החשל פיים סהכת דוחובב�  ��אור בבת ארתומברה החשל ת הנוכחיול מגתהתמדיניו �אמה)תבה��������  

�אתמכסא(����מרץ ב �� ביוםמו ספוראשר ������ ���������( 

ר אשלצע מו החברה� שלת קיסהעות טוריולגהרביבה סב ושינוייםת כחיהנוול מגתהת מדיניו ביישוםברה צברה שהחסיון יהנאור ל
ם מוריאהלשינויים אם תתוא שהיכך ת� ברוהחק לחוא ���סעיף ת אוורלהאם תבהברה הח שלת וכחיהנול מגתהת מדיניולדכונים ע
רותיה� טמ יישוםרך לצולה עית ויטיביקאפהיה תו

ת דכנעומהול מגתת המדיניות אאמה� תבה החברה�טוריון קדירוול מגתת הועדאישרו  ����ט סגואוב ��וביום  ����ט סגואוב ��יום ב
ל ככ �הברהח שלת ליהכלפה סיאהאישור לפה פוכתדכנעומהול מגתהתיניומדת� ברוהחק לחוא ���סעיף ת אולהוראם תבה החברה�של 
 ככלתר� יורוכה אפה קותאו לת (ליאסיפה הכלר האישומועד משנים  �של פה קותפה לקתת דכנעוממול הגתת המדיניוהיה תאושר� תש
�����בר טוקאוב ��ליום ת מנמזות לילהכפה סיאעיל� הל�סעיף בטמפורכרות)� החבק ת חואואם להורתבהקבע תיש

פה סיאהור אישלכפוף ב �תהנוכחיול מגתהת מדיניות מעולברה הח שלול מגתהת מדיניובצע בלצע מושכזיים מרהדכונים העלן לה
�מוראכתליהכל 

ל� מוגתת המדיניובת דרוגהא והמבועיפי הסבט פישוודכון צע עלבצע מו �תדרוגא והמבו

ל� מוגתהי אתנב שינוייםר אשלמכים סמוהבחברה� טיים לוונהרגנים אורלת סוהתייחסיף להוצע מו �ולמגתב שינוייםאשרים מהמים גור

ם מומיניום קמ(ב %�� שלמום מינילמשרה אי נושול מגתבועים קבהכיבים הרקף הית אדכן לעצע מו �םתנימשוועים קבכיבים רסיח
ל מנהול מגתבתנים משוועים קבכיבים רסיחלתפייפצסהתסוההתייחת אבטל לצע מוסף� בנוכחית)� והנל מוגתהתמדיניוב %��של 
 �מת פחיא למשרה האי נוש כל שלועים קבהכיבים הרקף שהיך כקרה בקידי בתפמשרה אי נושול מגתב וכןת טיהמשפת עצוהיוכספים ה
 �ת)מול הנוכחיגתת המדיניובאמה� תבה �%���ו %��אלי של ממיניס קום יחמ(ב��%

מים� סכומה %�� עדגה של חריפיה ף הערה לסילהוצע מובדין� ת מקיית האפשרואם לתבה �תמדיניומהסטייה כתיחשב שאינה גה חרי
ל� מוגתהת דועאישור ת אריך תצ אולםל� ומגתהת מדיניות אומהורסטייה כתיחשב א לת מדיניוהמך סמבצוינים מהאים תנוההטווחים 

ל מענתכורושמ� שלגובה בסף נוק ענמאשר לאים רשטוריון קדירוהול מגתהתועדכי סיף להוצע מו �טיבימהנורתי השנק ענמהתקרת
פל טמהמשרה א לנושתן הניק ענמבבר מדוש ככל כיוע קבלצע מוסף� בנומיוחדים� קים וממני �תמדיניובוע קבהטיבי מהנורק ענמה
משתנה� מול הגתשל הכבו והרפו קת הימאתבהרך הצות א יבחנוטוריון קדירמול והגתת הועד חדש�ת לועיתחום פסה לכניב

א לתהדעול קשיכיב ר שלמו סכו כיוע קבלתר הי וביןת הדעול קשיכיב ברק סעוהסעיף באים תנהתאכן לעדצע מו �תהדעול קשיכיב ר
ם יפיפציסה היעדיםאו �וסף האי תנמו קייתיאל שבוקרה מבגם מו לשלה יהיתן ני כיבהיר לה וכן בשנהת חודשיות כורומש �על לה יע
 �קרהבקיד בתפמשרה אי נושעל גם ול תחמור אכאה ורההמשתנה� ק הענמתשלום הל

קום מב שבופן אובתי� השנק ענמלתאוזכלליים אממיניהסף האיתנת אכןלעדצע מו �קיםענמהסכום ת גבלמוקים ענמ לתשלוםסף אי תנ
י ע"טוח ביראל מהדרש הנ בהוןמידה ע)�� (איםהבאים תנהמוקייתי כידרש נן�להואה תשולסים מתייחוה היוםועים קבהסף האיתנ
הינה ת אזדרישה במידה העאי שברו סין טוריוקירוהדול מגתהת ועדאם ט מעל התשלוםמועד למה קדשת דרילנקה בשנהממונה ה

ה לטנמולם ש חובת אגרוקי מחזיוקים בנפי לכטים קובננבמידה ע )�(�ו �לאבישרוח טהבי ענףל כלל עיע השפשקרו מוע אירמאה כתוצ
 ידה�על קו נפשהו החובת אגרות דרוס שלת סיופיננהמידה התמואבמע"בתקונפוהמון ימטוח ביראל התמידע וכןת אולווהברה הח
� %���קוםמ(בס מפני ללל הכומהרווח %��דכנה לעוברה בחמשרה אי ושלנמו ולשישועים תני הביצמותיים קים השנענמסכום ת גבלמ
ת תכניף לסאי התנבמידה קיים עתתא � לחיוביהיה יא ס למפני לל להכוח שהרוו ככלפיה בהרה להסיף הוצע למו כן�מו כהיום)� קיים ה
 �תיק השנענמה

ה סום הפריביוע הידדד משל התון תחרף דד� עם מלמודים ם יהיו צסינפרשקים ענממי הסכופיה אה להורסיף להוצע מו �דדממדה להצ
�%�ת של תישנת ריביאו יישמור אכקים ענממי הסכושוכן 

 ���קום מבשנה ב''ח שליוני ימ� שלסך ל עמוד יעלל הכוקציב תשהכך ם ימיוחדהקים ענמהסעיף ת אןדכלעצע מו �מיוחדיםקים ענמ
מוך סבול מגתהת ועדת יעלידא ויובטוריון קדירהו"ר וי"ל מנכה שלת משותפטה חלבהעשה ייקים ענמה תשלום כיוכן ''ח� שליוני מי
יון)� טורקדירהוול מגתת הועד"י ר עאישושה לדריקום המ(בקה ענר ההאחל

 �בדבלברה הח"ל מנכת לגבלמול� בכלם אוני� ק ההענמת לאוזכלפיה האה הורת האבטל צע למו �ק הוניענמ
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהים רועאי-10אור ב

�5
 )משך(הברה החשל ת דכנעומול מגתת מדיניואישור  

ת ברוהחת נוקתת אולהורמשרה אי נושטוח לביס ביחול מגתהת מדיניות ואהור שלמה אתהצע לבצע מו �משרהי אנושת אחריוטוח בי
ל מוגתתעד(ומשרה אי נושת אחריוטוח לביקשר בתקשרותההת אאשר מההגורם עניין ל�����סתש"ין)� ענילי בע עםת אוקסבעת לוק(ה
אם גם תיד� בעמשרה אי נושטוח בירכוש לפשר אשיפן אוברך� עתוניירת רשות מדלעמה אתה וכןת) לילכהפה סיאה חלףטוריון קדירו

 �אישורד הועמבוע מהידתר ת יוגבוהוהיינה תת מיוהפר

ה כירבמשרה אי ושלנלים מוגדים יצויפתקענהרך לצואישור� המועד מםשנילוש שתין מלהרך הצות אלטלבצע מו �יםגדלמום צוייפי
 )קענשיוים גדלמוהים יצויהפלשיעור אם תבהשנה�  ���ל�(בין ת מדיניובעה קבוהתליממיניהקה סהעהתופקתמזכים� קידים בתפ
 �כנהעל תרה נו

 �רישהיל פגד לגיע העובי בומועד בתמקדמועה הודא ללקו תתניביד מעבד עוסי לפי יחאה ההורת אבטל צע למו �בידמעבד עוסי יח

 �ברלשערה החב"ל מנכול מגתסים למתייחציפיים הספיפים סעת קמחיות פוסת נומואתוצעו הבסף� בנו

הקבוצבסדיים מוופים הגשל הול מגתת המדיניודכונים לעאישור  �6
 

 �תעוקהשראל ה שלול מגתהת מדיניובים צעמוה והשינוייםסדיים מוהים ופגה שלת הנוכחיול מגתהת יניומד יישום עםבור צסיון ניאור ל
ת מדיניולדכונים עסדיים מוהופים גהשל טוריונים קדירוהסדיים מוהם פיוגהשל ול מגתהת ועדישרו א ����ט סגואוחודש מהלך ב
 �סדייםמוים הופגהמול של גתה

�ולמגתת המדיניובעו צשבוינויים רי השקעילן לה 

סף� אי התנובול מגתהדדי מבדכון מעאה כתוצתר� בין הית� בהרוכונים והעדספר מעו צבו �תדרוגוההא מבועיפי הס

ם שנילשלוש ת אחמדכנה עות קורהבית ודירתל� מוגתהתועדת טחללהם אתבה �ולמגתהתמדיניוום יישעל ת רקוביוע ביצת דירות
 �תייםת לשנאחל

מך סמבצוינים מהאים תנוה הטווחיםם� מיסכומה %�� עד שלגה חריפיה ל הערהפה סנו �תמדיניומהה טייסכתיחשב א שלגה חרי
ל� מוגתת הועדאישור ת אריך תצם ולאל� מוגתת המדיניות אומהורסטייה כתיחשב א ת למדיניוה

ת עצהיופים� סהכהל מנול מגתבתנים משוועים קבכיבים רסליחת פיפציסהתסוההתייחקה מחנ�יםתנמשוועים קבכיבים רסיח
%���מת חיפא לכזי מרקיד תפלי בע כל שלול מגתבועים קבהכיבים הרקף שהיכך קרה בקידי בתפכזי מרקידי תפלי ובעת טיהמשפ
מת)� קיית המדיניובאמה� תבה � %���ו %��של ס קום יחמ(ב

על לה תעא לצה� קבובםבדיעווהמשרה האי נושל שיה החזות תיהשנקה סהעהתלועשכך דכן עוסעיף ה�החזוית תישנקה סהעת לוע
ל שבהחזויה ת תיהשנאה הוצמה ��פי של ס ליח שווהמלאה� ה משרת ועלפי לינה� גבהחזויה ת תיהשנאה הוצהאשר קה סהעת לוע
ת לועת ושבמחבורה שעלשנה ת מקודהת דרילנקה בשנהביטוח� ראל בהבד עול ששולםמלאה� משרה ת ועלפי לתר� ביומוך הנול מגתה
ה גחרירך לצוטוריון קדירוהול מגתהתועד שלאישור דרש יי כיקבע קודם הסח הנומור� אכבד עוהאו משרה האושנ שליה החזוקה סהעה
 �''חשוני לימי ���של ת חזויה תישנת לועגבלה של ממה

אה תשולסים מתייחוה היוםועים קבהסף האי תנקום מב שבופן אובתי� השנק ענמלתאוזכלליים אממיניף סיאתנ שנידכנו עו �סףהאי תנ
 �התשלוםמועד למה קדשתדרילנקה בשנהממונה ה"י עטוח ביראל מהדרש הנ בהוןמידה ע)� � (איםהבאים תנהמו קייתי כידרש נהון� ל

ח טוהבינף עלל כעל יע השפשקרו מוע אירמאה כתוצהינה ת אזדרישה במידה העאי שברו סיטוריון קרוהדיול מגתהתועדאם ט למע
מון מיטוח יבראל התמידעןוכת אולווהתוהשקעראל הלה טנ שמולם חובת אגרוי קמחזיוקים בנפי כלטים קובננבמידה ע)�(�ו�ראלביש
ה בהרהפהסנו�כןמוכ שינוי�חל אלסףהאיתנתרבי ידה�על קונפשהוהחוב ת אגרות דרוס שלתסיופיננהמידה התמואבמע"בתקונפוה
תי� ק השנענמהת תכניף לסאי התנבמידה ים עקיתתא חיובי� להיה יא ס למפני לל להכווח שהרו ככלפיה ל

ת רומשכו � שלגובה בסף נוק ענמאשר לאים רשטוריון קדירוהול מגתהתדועשכך לתסוהתייחפה סנו �ביטימהנורתי השנק ענמהתקרת
ל מטפרה המשמשרה א לנושתן ק הניענמבבר מדוש ככל כיקבע נסף� בנומיוחדים� קים מומני �תמדיניובוע קבבי הטימהנורק ענמעל המ
 �תנהמשמול הגתשל הכבו והרפו קת הימאתבהרך הצות א יבחנוטוריון קדירמול והגתת הועד חדש�ת לועיתחום פסה לכניב

ת הדעול קישברכית אלשלם היה יתן ניכי בהר הור תהי וביןת הדעול קישברכיבקסעוהףעיסבאים תנהדכנו עו �תהדעול קשיכיב ר
 �תנהמשהקענמהשלום תלפיים פציסה היעדיםאו �וסף האי תנמו קייתהאל שבוקרה מבגם ת) ודשיוחתכורומש �על לה עואינו (ש
 �קרהבקיד בתפמשרה אי נושלגבי גם ול תח זואה הור
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהים רועאי-10אור ב

��
משך) קבוצה (הבסדיים מוים הופגהמול של גתת המדיניודכונים לעאישור 	

ם דדימהת אגינם בן קתל ישול מגתהת ועדת שלדעתיים� מהוטוריים ולגר שינוייםלו שיחו ככלפיה ל הערהפה סנו �ועיםביצדדי מדכון ע
תם� יעקבאחר גם לקנם תכים למסמוטוריון קדירוהול מגתת הועדמור� יהיו אכעים ת הביצולבחינ

או ויישסה הפרי ביוםוע הידדד מה שלתון חתרף  עםדד� מלמודים צ יהיוסים שנפרקים ענמהמי סכופיה לאה הורפה סנו �דדמלמדה הצ
�%�ת של תישנת ריבי

 �''חשליוני מי �קום מבבשנה ''ח שליוני מי �ך של סעל מוד יעלל הכוקציב תך שהכמיוחדים קים הענמהסעיף דכן עו �מיוחדיםקים ענמ
 �''חשפיאל ���קום מב''ח שפיאל ���על מוד תעכזי מרקיד תפעל לבק ענמת הקרתוכי 

ת אוזכהפיה לתעוקהשראל ה שלול מגתהתמדיניולפנה מהאה ההורלה טבות� עוקהשראל ה שלול מגתת המדיניולאם תבה �הוניק ענמ
 �בדבלברה "ל החנכמת ללבגמול� בכלאם הוני� ק הענמל

ם אגם תיד� בעמשרה אי נושטוח בירכוש לאפשר שיפן אוברך� עתניירות רשות מדלעמה אתהעה בוצ �משרהאי נושת אחריוטוח בי
אם תבהרה משי אנושת אחריוח טובית סוליפות רכישלסמתייחהסעיף טל בון וכאישור המועד בוע מהידתר יות גבוהוהיינה תתמיוהפר
 �תליכלפה סיארי של אישול

קידים בתפכירה במשרה אי לנושגדלים מויצויים פת קענהרך לצואישור� הד ועממ שנים שלושתין מלהרך הצובוטל  �ליםמוגדיצויים פ
 �כנהעל תרה נוק) ענשיודלים גמויצויים ההפיעור אם לשתבהשנה�  ���ל �(בין ת מדיניובעה קבות הליממיניקה הסהעת הופקתמזכים� 

 �שהפרייל גלבד עוגיע הי בועד מובתמקדמועה הודא ללקו תתניביד מעבד עוסי לפי יחאה ורלה ההטוב�בידמעבד עוסי יח

ת יעקבלטניים הפרטרים מהפרטים מפור בוול מגתהתמדיניול'אפח סבנדכונים עעו בוצ �תיהשנק ענמהתיעקבלטניים פרטרים מפר
רכזי� מקיד תפלי ובעמשרה אי לנושתי ק השנענמה

ברה בחטה לישהליבעשל קה סהעאי תנאישור 

ה טליהשלי בעשל תם קסהעאי תנאת מחדש אשר לצע מו�����ברטוקאוב ��ליום ת מנמזואשר ברה החשל ת ליהכלפה סיאהתמסגרב
�����טסגואוב ��וביום  ����ט סגואוב �� ביוםברה החטוריון קדירובול מגתהתבועדאושרו טה ליהשלי בע שלתם קסהעאי תנ �ברהבח
ת מדיניואת מים אתוצעים מוהקה סהעהאי תנ שינוי�א ללול לחמשיכו יטה ליהשלי בעשל הנוכחיים קה סהעהאי נתכל אמה� תבה
ם מיוחל ההשליטה� לי בעשל החדשים קה סהעהמי סכהתאוהורלו יחול� עיר למואכתקשרויותההישור אלבכפוף  �ברההחשל ול מגתה
�1שאמריום  ��של ת מקדמועה בהוד �עתבכל סכם ההאת סיים לאים רשדדים הצ �מוראהאף על  �קצובהתי בלפה קותל�����ברמבדצ �

�ברהבחטה ליהשלי בעשל קה סהעהאיתנט פירולן לה 

ר רגומבהאיר ימר 

מיום ברה� טוריון החקרדי כיו"רמכהן מבורגר ר האיימר  �סדההיוואז מסים� פיננוטוח ביראל ת הקבוצאש רבמד עומבורגר ר האיימר 

Interascoטוריון קדירבחבר  �אלהרת קבוצבאים הבקידים בתפמבורגר הר איימר מכהן סף� נוב �טוחביראל הויו"ר סדה היוו Societe 

Company S.A.G.I Anonyme General Insurance ביוון�Turkטוריון קדירבחבר   Nippon Sigorta S.A קיהטורב�ן טוריוקדיר"ר יו 
חבר  �מע"בתמנואנתקרנוראל הטוריון קרדיחבר  �מ"בעת קואחזסים ננפיל אהרטוריון קדירר חב �"מבעת קונפוהמון מיטוח ביראל ה

ר גבורמהיראימר �צהקבובתפוסנותברובחטור קדירוצה קבובסדיים מוהופים גהשל )טרוסנו(אה תשות לויותאינן שתעוקהשת בוועד
 �ראלהת קבוצבקידיו לתפבר מעאחרים קיים סעקידים בתפק סעואינו ו �אהמלמשרה בלה שת הבנות ברוובחברה בחמכהן 

ה יפסאבואושרשתו קסהעאי תנפי על וזה מועד ל נכון �איזכא הובחברה� מבורגר הראיירמ שלתו כהונגין ב�מבורגרהראיימר של כרו ש
�)����וניבי ��ליום נכון "ח ש �������של סך ("ח ש ��������כ שלסך בתחודשית כורמשל�����ברמובבנ ��מיום ברה הח שלת ליהכל
בכל שנה� אר ר ינושכגין בלשנה ת אחדד מת הייעלגובה אם לתבהת דכנעומוןרכלצמחירים הדד מלהמודצתהחודשית כורמשה

 שנהמשך לצץ קומבורגר האיר ימר  שלו כרש)�������� �������אתמכסא( ����יל אפרב ��מיום ברה חה שלמיידי ה לדיווחאם תבה
ונה� קורר המשבברה עם ת החדדומותמהק חלכט חלעליה הות רוחבים ההצעדית שורת מסגרב %���ב

ר מומבורגר העון גדמר  �מבורגרהאיר ימר עם ת קשרויותההשל מחדש אישור ברך צוא יה �זהדוח מועד בקיים הלדין ם אתבהכי  �צויןי
 �ברהבחטה ישלעל בתם היו בשלת אוז )�����בר מבדצ �מיום  שנים(שלוש ת קשרותההת ילתחמועד מ שנים שלושבחלוף מנור אב יו
בחברה� טה ליעלי השבעל ו מניא למנור אב יומר ומבורגר העון גדמר גר� בורמר האייר מאו �ו הדיןככל וישונה ט למע
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהים רועאי-10אור ב

�7
 )משך(הברה בחטה לישהליבעשל קה סהעאי תנאישור  

 ������� שלסך (����בר מדצדד מלמוד "ח� צש ������� עד שלת לובעכב לרברה החחשבון על אי זכרגר מבוהאיר ימר  �לוויםנאים תנ
מבורגר האיר ימר  �תלוהעת תרבימבורגר האיר ימר א ייש �תריווהה גבתועלברכב רכוש לבחר שיככל  )� ����בר מבדצ ��יום ל נכון"ח ש

 �וליםמגתללקובמכתליואסוצית הפרשות החודשית כורמשהגין בישה מפרברה הח �כבורתקהחזת לועשל א מלילום גליאזכאינו 
י אזכורגר מבהאיר ימר  �כןו מכמור� אכת ליואהסוצית ההפרשו שווית אתו� בחירלאם תבהת� ממשלאו בודה עכושר בדן אוויצויים פ

 �לאי כזמבורגר האיר ימר  )�בדעוהחשבון על  %����וקסיהמעחשבון על ת כורמשמה%���(תכורמשהגין בתמוהשתלקרן לתלהפרשו
ל שתוקסהעת ופקתגין בתרבוללו� נוצא שלפשה חוי מי בשנה�בודה עמיי��תבפשה לחואי זכמבורגר ר האיימר �בשנהאה ברהמיי��
 �בשנהלה חממי י �� לאי זכמבורגר האיר ימר בחברה� תו קסהעתום בויפדויברו ייצבחברה� תו קסהעמועד מחל המבורגר האיר ימר 
ף תתלהשאי זכאינו מבורגר האיר ימר בחברה� תו קסהעסיום מועד בתם ולפדאי זכהיה יאלאהו אולם �ואלמים יבור לצאי זכהיה יוכן 
ת ברובחור טקדירכתו כהונגין בסף נוול מגתלאי זכאינו מבורגר האיר ימר כי  �בהרמו �סףבנו �ברההחידי על ת פציואות קענלהת תכניוב
ת ליהכלפה סיאהידי על אושרו שפיכברה חהתטוחלהתמסגרבאשונה לרלו קענהואשר  �פוישיתב לכאי זכמבורגר האיר ימר�צהקבוה
 �תרכעוברה החאשר טורים קדירומשרה האי נושטוח בביול כלא והובחברה� משרה האי נושתר יפי וכ ����ת שנלי יובחודש ברה החשל 
 החברה�משרה של אי הם ונושריטוקדירר התלי זהיםאים תנב

תי� שנק ענמאי לזכאינו מבורגר ר האיימר  �תישנק ענמ

ל עיעים גמהויים פיצהגובה בים יצוילפאי זכמבורגר האיר ימר א יה�אשהיסיבה מכל ביד מע�בדעוסי יחסיום עם  �קהסהעסיום אי תנ
ן כוהלים מנהטוח בי�למגת הפוקובטורים ייי פפיצוגין במבורגר ר האיימר ת טובלברו מים שנצסכוכוי היבנטורים� פיקרה של מב דיןפי 
 ")�פרישהצויי פי"�לןלה(תו זכולרמואכתההפרשונעשו  בהןאשר הלים מנהטוח ל�בימגהתפוקובתלועהבמבורגר הראיימר לבר ועת
ם ייצוילפר מעב(נוספים  %��� של בשיעוריים פיצויינו דה פרישה�צויי פיפל לכברה בחתו קסהעסיום ד ועמבאי כזמבורגר האיר ימר 
ם פיסהנום צויייהפמקחל שלסה פריצע תבו �צהקבובסדיים מוהים ופגהשל ול מגתהתמדיניות אולהוראם תבהן)� דיפי על ם מחויביה
ול מגתהתמדיניות אולהוראם תבה� ����ברמבדצ ��אחר שלקה סהעת ופקתגין בברו יצאשר  ")�ההפרישק ענמ"�לןהל ) (%����לבר (מע
מר יפרוש שבה השנה תום מחודשים  ��ם וליששנדחה סכום מה� שליש מןקכדלעשה תסה הפריאשר כ �צהקבובסדיים מוהופים גהשל 
ם ולישדחה שנסכום מהשליש  �מבורגרהאיר ימר יפרוש שבה השנה תום מדשים חו ��ישולם שנדחה סכום מהשליש  �מבורגרהאיר י
אים תנהתמוקייתלהבכפוף  �יללעועים קבהעדים מובמו וליששנדחו מים סכו �מבורגרהאיר ימר יפרוש בה שהשנה תום מחודשים  ��
ר ברתהבדעבדישסיכון רמת על ססתבבהתן ניקענמשהלה גתהלא וכן ק נהמעסכום בחישוב ת עויוטלוגתהלא )�(�איםהבברים טהמצ
ם אחרוניהפיים סהכת לדוחואם תבה)�(�תיםמיהעפי סכשל או סדי מוההגוף של על ובפפה החשיאת תי מהופן אובפה קשיא של
פיים סהכת בדוחולל וכרווח גה הציטוח ביראל ה)�(�הליעתלוהחההון ת דרישובתמדעוטוח ביראל הלום� תשהמועד פני למו סשפור
ה יידחים� מוראהאחרונים האים תנה שנימבין איזה קיים תהלא אם  �התשלוםמועד טרם ב )תישנאו ני עורב(מה סשפראחרונים ה

לא מבורגר האיר ימר  �בדבליום  ��א תהת מקדמוהעה ההודת ופקת כי �בהרמו �מוראכםאיתנה שניו מקייתי בומועד ה עדהתשלום 
 �לשהםכתלוגתסמי הלדאו ת לוגתסהתופקתלאי זכהיה י

תים שירותן מאו קה סהעת עואמצבתרבול�ברההחקי סובעברה בחת ותחראי לתחייב המבורגר האיר ימר  �תתחרואי לתתחייבוה
 �ברהבחתו קסהעתום מ�חודשים ��בת פה קותלתאוז �ברההחקי סבעתחרה מהתאגיד ל

ר רגומבהןודעגמר 

קידים בתפל אהרת קבוצבכיום מכהן ורגר מבהעון גדמר  �סדההיוואז מכירים בקידים בתפראל הת וצקבבמכהן מבורגר העון גדמר 

Interasco Societe Anonyme Generalטוריון קדירבחבר  �ברההחא ונשיברה החטוריון קדירבחבר  �םאיהבקריים עיה Insurance 

Company S.A.G.I ביוון� �סףבנומ� "בעת קונפוהמון מיטוח ביראל הטוריון קדירחבר  �מ"בעת קוחזאםסיפיננראל הטוריון קדירחבר  
מבורגר העון גדמר  �צהקבובתאחרוהטוח יהבת ברוחבור עוהן טוח ביראל הבור עהןת אוז�משנהטוח ביאי בנושק סעומבורגר העון גדמר 
ל� אהרת קבוצבקידיו לתפבר מעאחרים קיים סדים עקיבתפק סעואינו ומלאה� משרה בלה שת הבנות ברוובחברה בחמכהן 

אושרו שתו קסהעי אתני פעל ו זה דוחמועד לןנכואי� כזאהובחברה� רגר מבוהעון גדר מ שלתו כהונגין ב�מבורגרהעון גדמר של כרו ש
ביוני  ��ליום נכון "ח ש �������של סך ("ח ש ������� שלסך בת חודשית כורמשל �2017בר מבנוב 30מיום ברה הח שלת ליהכלפה סיאב

בכל שנה� אר ר ינושכגין בלשנה ת אחדד מת הלייגובה עאם לתבהת דכנעומורכן לצמחירים ד המדמודה לת צהחודשית כורמש)� ה ����

 שנהמשך לצץ קומבורגר העון גדמר  שלכרו ש )�������� �������אתמכסא( ����יל אפרב ��מיום ברה חה שלמיידי ה לדיווחאם תבה
ה� קורונר המשבברה עם ת החדדומותמהק חלכט חלעליה הות רוחבים ההצעדית שורת מסגרב %���ב
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהים רועאי-10אור ב

�7
 )משך(הברה בחטה לישהליבעשל קה סהעאי תנאישור  

 �������ך של ס(����בר מדצדד מד למו� צ"חש ������� עדת של לובעכב רברה להח חשבוןעל אי זכורגר מבעון הגדמר  �לוויםנאים תנ
מבורגר העון גדמר ת� לוהעת תרבימבורגר העון גדמר א יישתר� יווהה גבתלובעכב ררכוש לבחר שי ככל )� ����בר מבדצ ��ליום  נכון"ח ש

 �וליםמגתללקובמכתליואסוצית הפרשות החודשית כורמשהגין בישה מפרברה הח �כבורתקהחזת לוע שלא מלילום גליאזכאינו 
י אזכמבורגר העון גדמר  �כןמו כ�מוראכתליואהסוצית ההפרשושווי את  �תובחירלאם תבה �תממשלאו בודה עכושר בדן אוויצויים פ

 �לאי זכגר בורמהעון גדמר  )�בדעוהחשבון על  %����וקסיהמעחשבון על ת כורמשמה%���(תכורמשהגין בתמוהשתלקרן לתלהפרשו
 שלתו קסעהתופקתגיןבתרבוללו�נוצאלששהפחומי י בשנה�בודה עמיי��תבפשה ולחאיזכמבורגר העוןדגמר�נהבשאה ברהמיי��
 בשנה�לה חממי י ���לאי זכמבורגר העון דגמר בחברה� תו קסהעתום ברו וייפדו ייצבבחברה� תו קסהעמועד מחל ר הגבורמגדעון המר 
תף תלהשאי זכאינו גר בורמהעון גדמר רה� בחבתו קסהעסיום מועד בתם ולפדאי זכהיה יאלאהו אולם �לואמים יבור לצאי זכהיה יוכן 
ת ברובחטור קדירכתו כהונגין בסף נוול מגתלאי זכאינו מבורגר העון גדמר  כימובהר� סף� בנו החברה�ידי על ת פציואות קענלהת תכניוב
י וליבחודש ברה החשל ת ליהכלפה סיאהיידעל אושרו שפי כברה החת טולהחת מסגרבפוי� שיתב כקענהומבורגר העון גדמר לצה� קבוה
 שלמשרה האיונושטורים קדירהתר ליים זהאים תנבת�רכעוברה החשר אםטוריקדירומשרה האינושטוח בביול כלא והו ����ת שנ

החברה� 

תי� שנק ענמאי לזכאינו ורגר מבגדעון המר  �תיהשנק ענמה

על יעים גמהים יצויהפגובה ביצויים לפאי כזמבורגר העון גדמר א � יהאשהיסיבה מכל ביד מע�בדעוסי יחסיום עם  �קהסהעסיום אי תנ
ן כוהלים מנהטוח ל�בימגהת פוקובטורים יפצויי פין גיבמבורגר העון גדמר ת טובלברו שנצמים סכוהיכוי בנטורים� פי שלקרה מב דיןפי 
 ")�פרישהצויי י"פ �לןלה(תו וזכלרמואכתההפרשונעשו  בהןאשר הלים נמהטוח ל�בימגהתפוקובתלוהבעמבורגר העון גדמר לבר ועת
ם ייצוילפר מעב(נוספים  %��� של בשיעוריים פיצויינו דה פרישה�צויי פיפל לכברה בחתו קסהעסיום ד ועמבאי זכמבורגר העון גדמר 
ים הנוספם צויייהפמקחלשל סה פריצע תבו �צהקבובסדיים מוהים ופגהשל ול מגתהתמדיניות אולהוראם תבהן)� דיפי על מחויבים ה
ל ומגתהתמדיניות אולהוראם תבה� ����ברמבדצ ��אחר שלקה סהעת ופקתבברו יצאשר  ")�ההפרישק ענמ"�ןהלל) (%����לבר (מע
ה שבהשנה תום מחודשים  ��ישולם נדחה שסכום מהיש של�מןקכדלעשה תיסה הפריאשר כ�צהקבובסדיים מוהופים גהשל ת דכנעומה

שנדחה סכום מהשליש  �רגבורמהעון גדמר וש יפרשבה השנה תום מודשים ח ��ישולם שנדחה סכום מהיש לש �רגבורמהעון גדמר יפרוש 
ת מוקייתלהבכפוף  �יללעים ועקבהמועדים בומולישו שנדחמים סכו �רגרמבוהעון דגמר יפרוש שבה נה השתום מחודשים  ��ישולם 
(איםהבברים טהמצאים תנה �בד יעבדשסיכון רמת על ס סתבבהתן ניקנשהמעלה גתהלא וכן ק ענמהום סכבחישוב ת עויוטלוגתהלא  )�
אחרונים הפיים סהכת לדוחואם תבה)� � (תיםמיהעפי סכשל או סדי מוההגוף של על פובפה החשיאת תי ומהפן אובפה קשיא שלרר תבה

פיים סהכת בדוחולל וכרווח גה הציטוח ביראל ה)� � (הליעתלוהחההון ת דרישובתמדעוטוח ביראל ה�התשלוםמועד פני למו סשפור
 התשלוםחה יידמורים� אהאחרונים האים תנהי שנמבין איזה ם קייתהלא  �התשלוםמועד טרם ב )תישנאו עוני רב(מה סשפראחרונים ה
ר גבורמהןעוגדמר בד� בליום  ��א תהת מקדמוהעה ההודת ופקתיל לער מואכ כי �בהרמומור� אכאים תנה שנימו קייתי בומועד העד 
לשהם� כתלוגתסמי הלדאו ת וגלתסת הופקתאי לזכהיה יאל

ם תישירותן מאו קה סהעת עואמצבתרבול�ברההחקי סובעברה בחת רותחאי לתחייב המבורגר העון דגמר  �תתחרואי לתתחייבוה
בחברה� תו קסהעתום מחודשים�  ��ת בפה קותת לאוז החברה�קי סבעתחרה מד הגיאתל

ר ונמואב ימר 

של יל פע"ר יו �ראלהת קבוצבאים הבקידים בתפמכהן מנור אב יומר  �סדההיוואז מראל הת קבוצבירים בכקידים בתפמכהן מנור אב יו
טוריון קדירחבר  �מ"בעטוח ביראל הטוריון קדירבחבר  �תעוקהשראל הטוריון קדירבחבר  �מ"בעחשבים ממר משהראל הטוריון קדיר
ר מנואב יומר  �צהקבובתפוסנות ברובחור טקדירומ"בעת קונפוהמון מיטוח ביראל הטוריון קדירחבר  �מ"בעת קואחזסים פיננראל ה

ל� אהרת קבוצבקידיו לתפבר מעאחרים קיים סדים עקיבתפק סעואינו ומלאה� משרה בלה שת הבנות ברוובחברה בחמכהן 

ה יפסאבאושרו שתו קסהעאי תנפי ל ועזה ח דומועד ל נכוןאי� זכא הורה� בחבמנור אב יומר  שלתו כהונגין ב�מנוראב יומר של כרו ש
)�����וני בי ��ליום נכון "ח ש�������של סך ("ח ש ��������כ שלסך בתחודשית כורמשל�����בר מובבנ ��מיום ברה הח שלת ליהכל
בכל שנה� אר ר ינושכגין בלשנה ת אחדד מת הייעלגובה אם לתבהת דכנוומערכן לצמחירים ד המדמודה לת צהחודשית כורמשה

�
  ב שנהמשך לצץ קומנור ב איור מ שלכרו ש)�������� �������אתמכסא(����יל אפרב ��מיום ברה הח שלמיידי ה לדיווחאם תבה
 �קורונהר המשבברה עם ת החדדומותמהק חלכט חלעליה הות רוחביההצעדים ת שורת מסגרב��%
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהים רועאי-10אור ב

�7
 )משך(הברה בחטה לישהליבעשל קה סהעאי תנאישור  

ח "ש ������� שלסך (����בר מדצדד מלמוד צ"ח� ש ������� עד שלת לובעברכלברה הח חשבוןעל אי זכרמנוב איומר  �לוויםנאים תנ
י אזכאינו ר מנוב איומר ת� לוהעת תרביור מנאב יומר א יישתר� יווהה גבת לובעכב ררכוש לבחר שיככל  )� ����בר מבדצ ��ליום נכון 
ן בדאווים ויפיצ �וליםמגתלקובל מכתליואסוצית הפרשות החודשית כורשמהגין במפרישה ברה הח �כבורתקהחזת לועשל א מללום גיל

ן קרלתלהפרשואי זכמנור אב יומר  �כןו מכ�מוראכתליואהסוצית ההפרשושווי את  �תובחירלאם תבה �תממשלאו בודה עכושר 
 �בשנהאה רהבמי י ���לאי כזמנור אב יומר  )�בדעוהחשבון על  %����וקסיהמעחשבון על ת כורמשמה%���(תכורמשהגין בתמוהשתל
ד ועממחלהמנור ב איומר  שלתו קסהעת פקותגין בתרבוללו� נוצא שלשה ופחמיי בשנה�בודה עמיי��תבפשה לחואי זכרמנואב יומר 
 אולםלו� אמים יבור לצאי זכהיה י וכן בשנה�לה מחמי י���לאי כזמנור אב יומר בחברה� תו קסהעתום ב וייפדוברו ייצבחברה� תו קסהע
ידי על ת פציואות קענלהת תכניובתף תלהשאי זכהיה ילא מנור אב יומר בחברה� תו קסהעסיום מועד בתם ולפדאי זכהיה יאלאהו
ק ענהומנור אב וימרל�צהקבוהתברובחרטוקדירכותכהונגין בסףנוול מגתליאזכאיהלא רמנואב יומר כי �בהרמו�סףבנו �ברההח
י אנושטוח בביול כלאהוו ����ת שנלי יודש בחוברה החשל תליהכלפה סיאהידי על אושרו שפיכברה החתטוחלהתמסגרב�פוישיתב כ
 החברה�משרה של אי הם ונושטוריקדירהתר לי זהיםאים תנבת� רכעוברה ר החאשטורים קדירומשרה ה

תי� ק השנענמאי לזכאינו מנור אב ר יומ�תיהשנק ענמה

י פעל יעים גמהיצויים הפגובה ביים פיצוליאזכמנור אב יור מאיה �אשהיסיבה מכל ביד מע�בדעוסי יחסיום עם  �קהסהעסיום אי תנ
בר ועתוכן הלים מנטוח הל�בימגת הפוקובטורים פיצויי יגין פבמנור אב יומר ת טוברו לשנצבמים סכוי הבניכו �טוריםפיקרה של מבדין 
ר מנואב יומר  ")�הפרישצויי פי"�ןהלל(תו וזכלור מאכתההפרשונעשו  בהןאשר לים מנההטוח ל�בימגהתפוקובתלוהבעמנור אב יומר ל
 �דין)פי על מחויבים הים יצוילפבר (מעפים סנו %��� שליעור בשיצויים פ דהיינושה� פריצויי יפפל לכברה בחתו קסהעסיום מועד באי זכ
�ןהלל) (%����לבר (מעספים הנויצויים הפמקחלשל סה פריצע תבו �צהקבובסדיים מוהופים גהשל ול מגתהתמדיניות אולהוראם תבה 
ם פיוגהשל ת דכנעומהול מגתהתמדיניות אוהורלאם תבה�����ברמבדצ ��אחר שלקה סהעת ופקתבברו יצאשר  ")�ההפרישק ענמ"
�מנוראב יומר יפרוש שבה השנה תום מים חודש ��ישולם שנדחה סכום מהיש של �מןקכדלעשה תיסה הפריאשר כ �צהקבובסדיים מוה 

תום מחודשים  ��ישולם שנדחה סכום מהשליש  �מנורב איומר יפרוש שבה השנה תום מחודשים  ��ישולם שנדחה סכום מהשליש 
�איםהבם בריטהמצאים תנהתמוקייתהלבכפוף  �לעילועים קבהמועדים במו וליששנדחו מים סכו�ורמנאב יומר יפרוש שבה השנה )�(
ן ופאבפה קשיא שלרר תבהבד יעבדשסיכון רמת על ס סתבבהתן ניק ענמשהלה גתהלא וכן ק ענמהום סכבחישוב ת עויוטלו גתהלא 
ד ועמפני למו סשפוראחרונים הפיים סהכת לדוחואם תבה)�(�תיםמיהעפי סכשל או סדי מוההגוף של על פובפה החשיאת תי מהו

ה מסשפרים אחרונהים פיסהכת בדוחולל וכרווח גה הציטוח ביראל ה)�(�יהעלת לוחהההון ת דרישובתמדעווח טביראל ה�התשלום
ו מקייתיו במועד ה עד התשלום יידחהמורים� אהאחרונים האים תנה שנימבין איזה קיים תהלא  �התשלוםמועד טרם ב )תישנאו עוני רב(

ת ופקתלאי זכהיה יאלמנור אב יומר בד� בליום  ��א תהת מקדמוהעה ההודת ופקתיל לעמור אכ כי �בהרמומור� אכאים תנהשני 
 �לשהםכתלוגתסמי הלדאו ת לוגתסה

תאגיד לתים שירותן מאו קה סהעת עואמצבתרבול החברה�קי סובעברה חבתתחרואי לתחייב המנור אב יומר  �תתחרואי לתתחייבוה
בחברה� תו קסהעתום מחודשים�  ��ת בפה קותת לאוז החברה�קי סבעתחרה מה

ה ברבחטה לישעל בבו של קרות עם קשרותכון העד

 שלכדו נ�מירטעידן מר ק סועמ�����אימב ��מיום ו ����אי מב ��מיום ברה החטוריון קדירוול מגתהתועדשל אישורים לאם תבה
ר בשכ �סיםפיננראל ה �ת הבברה בחט סליאנכ החברה�טוריון קדיר כיו"רמכהן וברה בחטה ליהשלי מבע שהינוגר� בורמהאיר ימר 

 �"חש �����של חודשי 

ט סגואוב �� ביום ")�תלוקההת קנות("�����סתש"ין)� ענלי בע עםת אוקסעבתלוק(הת ברוהחת קנותל)�(א)ב(�קנה תתאולהוראם תבה
ראל ה �ת הבברה הח ביןת קשרותהאמה� תבה החברה�טוריון קדיר וכןרה החב שלול מגתהת ועדאישרו  �����ט סגואוב ��וביום  ����
�����בר מטבספ �מיום חל הלטגיהדית טיבבחטים קפרוייהל מנקיד בתפר מיטמר ק סועיפיה למיר� טר עידן מלבין טוח בי

ך של סבתחודשית כורמשאי לזכהיה ייר מטמר  �טוחביראל השל גיטל דיהתטיבבחטים קפרוייהל מנכשהחדו קידלתפבר מעת מסגרב
י אתנתר בי כיגש (יודל אהרת קבוצב זהג דרבבדים עולקובל מכ נוספיםליים אסוציאים נתותעוסינבור עזר החת תוספב"ח ש ������
 �קיים)ב ההמצת מולעוי שינכל ול יחאקה לסהעה

 שכןת וההקלת קנותל)�ב(א)(�קנה תתאורבהות מדעות קשרותהה כייון טורקדירוהול מגתהתועדאישרו ת קשרותההר אישות מסגרב
קיד התפפי ואבסקה� העהקף בהיתחשב בהביר סא והוק� משבצע מומה החודשיכר השעל לה עואינו מיר� טמר ל המשולם החודשיכר הש
קיד� התפוע ר לביצמיטמר כישורי וב

ה ברלחאי אשרת מסגרואישור 

ת מסגרהאיים� קבנם גידיאתמ"ח שליוני מי ���סך בברה לחאי אשרת ומסגרת ילטנברה החטוריון קירדאישר  ����ט סגואוב�ביום 
 �דדיםהצ ביןמו סוכשאים תנבדשים חו ���לקףתובהינה לה טשני

�8
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וח ביטבעות השקל ראה


מ ע"בםיפיננסם ותירושי


וחדים ם מאפיים בינייכסוחות דצית תמלנספחים 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ים יניבים וחדמאהים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

צה וקבבוחיטבותברבחות חראתסיויננפותקעהשרעבום סינכטירופ-א חספנ

ת רואחת יננסיופהשקעות וט פיר .א

 )רקמבוי תבל(2020וני בי 30ם יול

ם רכיעשומ
ך רדגן הווי שוב
כל הךסם חייביותאוווהלון פידים לקיחזמוה רמכים לינימזד ספהוחוור

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

- 10,718א (ים ריב סחונכסי ח 67 10,481 170 (1
	

 (*)ים רינם סחיאשוב נכסי ח


2)ת (א וינמ	

13,076 13,076 - - -

1,370 - - 1,370 -

- 1,896ת (א ואחר - 1,775 121 (3
	


291 13,626 67 13,076 27,060ת וחרת אוינסנית פוקעשההכל סך 	

 )רקמבוי תבל(2019וני בי 30ם יול

ם רכיעשומ
ך רדגן הווי שוב

הכל ך ס

ח "שוני מילי

ם חייביות אוווהל

ח "שוני מילי

ון פידים לקיחזמו

ח "שוני מילי

ה רמכים לינימז

ח "שוני מילי

ד ספהוח וור

ח "שוני מילי

����� � �� ����� ��� (� א רים (סחי חובסי נכ

ם () סחיריאינם ש חובסי נכ


�)א ת (מניו	

������ ������ � � �
	

����� � � ����� �
	

��� � � �����א ת (אחרו�� ��� (�
	
� ������ ������ת וחרת אוינסנית פוקעשההכל סך � ������ ���
	

 )רקמבו(2019ר במצדב 31ם יול

ם רכיעשומ
ך רדגן הווי שוב
כל הךסם חייביותאוווהלון פידים לקיחזמוה רמכים לינימזד ספהוח וור

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

�� � ������א רים (סחי חובסי נכ ������ ��� (�
	
ם () סחיריאינם ש חובסי נכ


�)א ת (מניו	
������ ������ � � �
	
����� � � ����� �
	

��� � � �����א ת (אחרו�� ��� (�
	
�� ������ ������ת וחרת אוינסנית פוקעשההכל סך  ������ ���
	

()
 "�םיספיננכשירים מ"'ב�אור באה רת עוקאל השהרדים של חאומת ההדוחות מברסחירים אינם ש חובסי נככב הרט לפירו	

����
	



     
 

     
 

 
  

 

   

 

     

             

       

           

       

       
              

       
       

  
             

               

   
          

 

 

     

             

       

           

       

       
              

               

              

   
          

 

  

     

             

       

           

       

       
               

               

  
             

   
          

   
          

 

          
   

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ים יניבים וחדמאהים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

ך) מש(ההוצקבבוחיטבותברבחות חראתסיויננפותקעהשרעבום סינכטירופ
-א  חספנ

ם ריחיי חוב ס. נכס1א

ת תחפמות עלום פריסבך רעה

ר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יולר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יול

2019 2019 2020 2019 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ת תיוממשל חובת אגרו

 :יםאחרוב נכסי ח

תנים ם ניאינשאחרים  חובסי נכ

ה מרלה

ם יחירסוב נכסי חהכל סך 
הפסד ווח ולרו נזקפשרך עתויריד
בר) מצט(ב

ת . מניו2א

����� ����� 4,915 ����� ����� 5,307 

����� ����� 5,295 ����� ����� 5,411 

������ ����� 10,210 ������ ����� 10,718 

� � 25 

ת עלום פריסבךרעה

ר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יולר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יול

2019 2019 2020 2019 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי


ת סחירות מניו

ת סחירואינן שת מניו

ת וינמה כלסך 
הפסד ווח ולרו נזקפשרך עתויריד
בר) מצט(ב

רות אחננסיות השקעות פי .3א

��� ��� 811 ��� ��� 974 

��� ��� 310 ��� ��� 396 

��� ��� 1,121 ����� ����� 1,370 

�� �� 92 

ת עלום פריסבךרעה

יונבי 30ם יולי ונבי 30ם יול ם יולר במצדב 31ם יול

2019 2019 2020 2019 2019 2020 

ר במצדב 31

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ת סחירות סיופיננת עוקהש

ת סחירואינן שתסיופיננת עוקהש
ת ויסנניהפת וקעשהה כלסך 
ת והאחר
הפסד ווח ולרו נזקפשרך עתויריד
בר) מצט(ב
ים צגומהים רזנגים שירמכ
ת ויסננית פויוייבתחהב

��� ��� 279 ��� ��� 301 
����� ����� 1,210 ����� ����� 1,595 

����� ����� 1,489 ����� ����� 1,896 

��� ��� 166 

��� ��� 301 

ם חוזי �סיםנפינזרים גנעה� קהשת קרנות� מנואנתקרנובתפותתהשת תעודו �סלת קרנובתעוקהשקר עיבתלוולכתאחרות סיופיננת עוקהש
ובנים� ממוצרים ות פציואותידיים� ע

����
	



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
 

   
 

 
 
 
 


וח ביטבעות ל השקראה

מ ע"בםיפיננסם ותירושי


ים דוחהמאם נייביהדוחות תמצית  ךמתוכספיים ונים נת

עצמה ברה לחסים וחהמי


2020וני בי 30ליום 	



 

 
  
   
     
   

     
 

  

 

 
 

 

         

 

                   
    

 

 

           
             

          
            

       
                  

                 
               
     

  

                  
                 
              
                
                 

 

             
         
   

 

 

 
 
 

 

    

ן יקייחך מוס
 KPMGם וינלימהל דגמ
ר אודתא  ,17ה עבראהב וחר
 6100601ב יבאתל 

609
	

03 684 8000
	

ד ולכב

"מ בעסים נניפתים וריושוח יטבבות עקהשל הראשל ות ינהמי לעב

ם ייתופקתתווח(דערך ת ויירנתונקתל'ד38ה נקתיפלרד נפים יניביכספדע ימעל ים קרמבהןוהחשבי וארשל וחד ימוח ד:ןוהנד
 1970-"ל שתה ),יםייידמו

א מבו

 1970-"ל תשהדיים), ימיותיים ופקתת(דוחורך עתניירות קנותל'ד38קנה תפי לאמובהרד נפהיים הבינפי סהכמידע האת קרנו ס
ם חודשילושה וששישה של ת פוקותלו 2020ביוני  30ליום  ),"ברההח: "ןהל(למ ע"בסים פיננתים שירווטוח בבית עוקהשראל השל 
ע להביא היתנו אחריו .ברההחשל לה הההנוטוריון קדירהתאחריובוהינרד נפה הבינייםפי סהכידע מה .ריךאתתואובומתייסשה
 .תנוקירסעל ס סתבבהלו אביניים ת פוקותלרד נפהיים הבינפי סהכמידע העל קנה סמ

 שלסך לתכם סה בהןת עוקההשסך אשר ת קומוחזת ברוח שלפיים סהכת הדוחותוך מרד נפה הבינייםפי סהכמידע התאקרנו סאל
ח "שליוני מי 11-וכ"ח שליוני מי 18-כשל ך סלתכם סהלה את קומוחזת ברומח הרווחאשר ו 2020ביוני  30ליום "ח שליוני מי 753-כ
אי רוידי על קרו סנתברוחתןאושל ים פיסהכת הדוחו .מהאתבהריך, אתתואובמותייסשהחודשים לושה וששישה של ת פוקותל

ת דוחועל ת ססמבו ,תברוחןתאוגין בםפייסהכת לדוחות סמתייחא ישהככל  ,תנוקנסמולנו או הומצתיהם שדוחואחרים חשבון 
 .חריםאההחשבון אי רושל קירה סה

קירה סהקף הי

ביניים ת פוקותלפי סכמידע של קירה ס"ראל בישחשבון אי רות לשכשל  2410ל) א(ישרקירה סקן תלאם תבהו תנקירסאת רכנו ע
עם קר עיב ,רוריםמבית כבמור בינייםת פוקותלרד נפפי סכמידע של קירה ס ".תישוהשל קר מבה החשבוןאה רוידי על ת רכנעה

ה בהיקפת ממצומצהינה קירה ס .אחריםוטיים ליאנקירה סלי נהשל ם מיישוו ,יםאיוהחשבונפיים סכהיינים ענלאים אחרהאנשים 
שניוודע ביטחון ג ילהשלנו ת אפשרמהאינכך פיולראל בישקובלים מתקורביקני תלאם תבהת רכנעהתקורביאשר מתכרנימידה ב

 .תקורבישל ת דעת חוומחווים אנו אין  ,לכךאם תבה .תקורבבימזוהים ת היולולים יכשהיו תיים עוממשהינים עניהלכל 

קנה סמ

י כספהדע מישהבור סלולנהגורם דבר ליבנו ת מתשולאבלא אחרים,  חשבוןאי רו שלקירה סהתחודועל ותנו קירסעל ס סתבבה
תייםופקתת(דוחוך ערת ניירות קנותל'ד38קנה תתאולהוראם תבה ,תתיומהוהת הבחינומכל וך, עראינו ל "הנרד נפההביניים 

. 1970-"ל תשידיים), היומ

קין ך חיימסו
 חשבוןאי רו

2020
	 ט סגואוב 31

3-2 



     
 

           

       
 

 

    

   

     

   

 

        

        

         

        

       

         

        

       
 
 

 

          

     

       

       

        

 

        

        

        

        

        

        

         
 
 
 
 

    
 
 
 
 

     
  
  

   
 

   
  

 
 

      

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ום יליהכספצב מהעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדתימצתוך תמים יפכסים נותנ

ר במצדב 31וני בי 30

2019 2019 2020 

 )רקמבותי בל( )רקמבותי בל( )רקמבו(

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

ם ינכס

וע קברכוש 

זני אמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברובחת עוקהש

ת קומוחזת ברולחת אולווה

עה קהשל"ן לנד

 חובהת תרום ויחייבי

ת אחרות סיופיננת עוקהש

מנים מזומנים ושווי מזו

ם יהנכס כלסך 

ן וה

ת מניועל מיה ופרת מניוהון 

אוצר בת מניו

ת הון קרנו

ם פיעוד

ן והה כלסך 

ת ויוייבתחה

ם נדחיסים מגין בת תחייבויוה

טו נדים, לעובת טבובשל הת תחייבויוה

ת זכות תרום ויאיזכ

 שוטפיםסים מת תחייבויוה

ת סיופיננת תחייבויוה

ת ויוייבתחהה כלסך 

ן וההות ויוייבתחהה כלסך 

28 3 27 

*6,407 *6,228 6,347 

352 355 351 

23 23 25 

25 15 44 

591 473 608 

77 88 68 

7,503 7,185 7,470 

359 359 359 

(123) (123) (123) 

957 685 810 

*5,709 *5,868 5,861 

6,902 6,789 6,907 

2 1 -

17 18 18 

41 20 47 

9 6 5 

532 351 493 

601 396 563 

7,503 7,185 7,470 


2אור באה ר
- חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום *	

פרץ ק אריסיבוני מישל מבורגר האיר י
ם פיסהכהל מני ללכהל מנטוריון קדירה"ר יו


2020ט סגואוב 31:פייםסהכת הדוחואישור ריך את	

3-3מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה .
	



     
 

          

 
       

 

 
 

   
    

  
    

 
  

  

     

         

     

             

             

            

            

            

            

              

              

            

              
 
 

     
 

 

 

 

 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

הפסדהווח והרעל ים וחדמאה ים יניהבת ווחדת ימצתוך תמים יפכסים נותנ

ה לשנ
ם יובה מיתיסהשם חודשיה וששלל שה פקותלם חודשיה שישל שה פקותל
ר במצדב 31י ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ן מומית סווהכנטו נת, עוקמהשרווחים 

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 

ת ליוכלולה הנהת אוהוצ

טו נמון, מית אוהוצ

ת ווצאהה כלסך 

ת קומוחזת ברוברווחי חברה ק החחל

ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מ

ה ברהחשל ים לבעלוחס ימההופקתוח לור

24 10 3 16 8 
129 28 29 59 59 

153 38 32 75 67 

15 5 6 9 9 
15 3 4 7 9 

30 8 10 16 18 

*362 *263 262 *461 107 

485 293 284 520 156 

28 7 4 13 11 

457 286 280 507 145 


2אור באה ר
- חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום *	

3-4מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה .
	



     
 

          

 
       

 

   
    

  
    

 
  

  

     

         

     

           

   
    

  

  
            

  
  

          

         

    
          

    
         

 
   
                

   
 

              

   
             

            

    
            
 

 

    

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

לל וכהוח והרעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדת ימצתוך תמים יפכסים נותנ

ה לשנ
םיובה מיתיסהש םחודשיה וששלל שה פקותל ם חודשיה שישל שה פקותל

ר במצדב 31י ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ה ופקתוח לור
ה כרההאחר של אחרלל וכהפסד) (וח וריטיפר
ו ו אברועהלל והכוח והרת גרמסבהנושלרא
הפסד ווח ולרו ברועי

סיים פיננים סנכגן של ובשווי ההטו, נשינוי 
כירה ממינים לכזגים סוומה

סיים פיננים סנכגן של ובשווי ההטו, נשינוי 
ר לדוח הועבשכירה ממינים לכזגים סוומה

ד סהפורווח 

ץ ת חולועיפגין בוץ טבע חמגום תרהפרשי 

ת ברושל חלל כוסד) הפ(בברווח צה קבוהקחל
ת קומוחז

סים מתייחסה) ההכנעל סים מ(ס מת טבה
רה מכימינים לזסים פיננסים לנכ
ה ופקתל אחרלל וכהפסד) (וח ורה"כ ס
וח והרת גרסמבהנושה לראכרההאחר של
ס ממונט ,הפסדווח ולרבר ועיואבר ועהלל והכ

וח ולרו ברעוילא ש אחרלל וכוח וריטיפר
הפסד ו

ת דרגמוטבה ת התכנידש של מחדידה מ

וח ולרבר ועילא שהופקתר ללל אחוכוח ור
ס ממו נט ,הפסדו

ס ממו נט ,הפוקתר ללל אחוכהפסד) (וח ור

ים לבעלוחס ימההופקתלל לוהכוח והר כלסך 
ה ברהחשל 

*457 *286 280 *507 145 

8 2 4 6 (9) 

(1) - - - 1 

(20) (5) (4) (12) (7) 

535 99 280 258 (128) 

(1) - (1) (1) 2 

521 96 279 251 (141) 

- - 1 - 1 

- - 1 - 1 

521 96 280 251 (140) 

978 382 560 758 5 


2אור באה ר
- חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום *	

3-5מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה .
	



     
 

           

 
       

 

 
 

  
 

  
  

 

  
  

 
   

    

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

         

         

                   

  

                    

                 

                   

                   
 
 
 
 
 

     
 
 
 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

בהון ים יונישהעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדת ימצתוך תמים יפכסים נותנ

כל הך ס

ח "שוני מילי

6,902 

145 

(140) 

5 

6,907 

ת רתי
ם פידעו

ח "שוני מילי

*5,709 

145 

7 

152 

5,861 

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

ח "שוני מילי

275 

-

27 

27 

302 

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ת יוזכועלי ב
ת נוקמנן איש
ה טשלי

ח "שוני מילי

(49) 

-

-

-

(49) 

ר צאובת יומנ

ח "שוני מילי

(123) 

-

-

-

(123) 

ם תשלון בגיון הקרן 
ת ומניס סמבו

ח "שוני מילי

1 

-

-

-

1 

ם ורגתקרן 
ת יופעילושל 
ץ חו

ח "שוני מילי

(145) 

-

(7) 

(7) 

(152) 

ן בגיון הקרן 
ם ינימזם סיכנת ומניהון 
ה רמכילה מירפו

ח "שוני מיליח "שוני מילי

 )קרומבי ת(בלי נויב 30 2020ום יבה מייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל

ואר ניב 1 2020 359 875ום יה לתרי

לל והכהפסד) ה(וח והר

-ה ופקתלרווח  -

- (167)ר אחלל כוסד) הפרווח (

- (167)ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

י נויב 30 2020 359 708ום יה לתרי

אור באה ר- 2 חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום *

3-6  .מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה



     
 

           

 
       

 

  
 

  
  

 

  
  

 

  
 
 
   

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

         

         

                   

  

                   

                   

                    

                   
 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

 )משךה(בהון ים יונישהעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדתימצתוך תמים יפכסים נותנ

ן בגיון הקרן 
ם ינימזםסיכנת ומניון ה
ה רמכילה מירפו

ח "שוני מיליח "שוני מילי

קר) ומבי ת(בל 2020י נויב 30ום יבהמייתהסשים שודה חשושלשל ה ופקתל

434יל באפר 1ום יה לתרי 359 2020 

לל והכהפסד) ה(וח והר

--ה ופקתרווח ל

 274-ר אחלל כוסד) הפרווח (

 274-ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

708י נויב 30ום יה לתרי 359 2020 

 .מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה

ם ורגתקרן 
ת יופעילושל 
ץ חו

ח "שוני מילי

(131) 

-

(21) 

(21) 

(152) 

ן בגיון הקרן 
ם תשלו
ס סמבו
ת יומנ

ח "שוני מילי

1 

-

-

-

1 

ר צאובתיומנ

ח "שוני מילי

(123) 

-

-

-

(123) 

ן בגיון הקרן 
ם עתאוקסע
ת יוזכועלי ב
ת נוקמנן איש
ה טשלי

ח "שוני מילי

(49) 

-

-

-

(49) 

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

ח "שוני מילי

283 

-

19 

19 

302 

ת רתי
ם פידעו

ח "שוני מילי

5,573 

280 

8 

288 

5,861 

כל הךס

ח "שוני מילי

6,347 

280 

280 

560 

6,907 

3-7 



     
 

           

 
       

 

 
 

  
 

  
 
 

 

  
  

 

  
 
 
   

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

         

         

                   

  

                   

                  

                    

   

                 

                   
 

     
  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

 )משךה(בהון ים יונישהעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדתימצתוך תמים יפכסים נותנ

ן בגיון הקרן 

ם סיכנ


ם ינימזת ומניון ה

ה רמכילה מירפו

ח "שוני מיליח "שוני מילי

 )קרומבי ת(בל 2019י נויב 30ום יבהמייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל

312ואר ניב1ום יה לתרי 359 2019 

לל והכהפסד) ה(וח והר

--ה ופקתרווח ל

 280-ר אחלל כוסד) הפרווח (

 280-ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריונזקפשים בעל עםתוקאעס

--ק ולד שחבידנדי

592י נויב 30ום יה לתרי 359 2019 

 2אור באה ר- חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום *

 .מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה

ם ורגתקרן 
ת יופעילושל 
ץ חו

ח "שוני מילי

(89) 

-

(44) 

(44) 

-

(133) 

ן בגיון הקרן 
ם תשלו
ס סמבו
ת יומנ

ח "שוני מילי

1 

-

-

-

-

1 

ר צאובתיומנ

ח "שוני מילי

(123) 

-

-

-

-

(123) 

ן בגיון הקרן 
ם עתאוקסע
ת יוזכועלי ב
ת נוקמנן איש
ה טשלי

ח "שוני מילי

(49) 

-

-

-

-

(49) 

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

ח "שוני מילי

256 

-

18 

18 

-

274 

ת רתי
ם פידעו

ח "שוני מילי

*5,493 

*507 

(3) 

504 

(129) 

5,868 

כל הךס

ח "שוני מילי

6,160 

507 

251 

758 

(129) 

6,789 

3-8 



     
 

           

 
       

 

  
 

  
 
 

 

  
  

 

  
 
 
   

  
  
 
  

 

  
 
  

 
   

         

         

                   

  

                   

                   

                    

   

                 

                   
 

     
  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

 )משךה(בהון ים יונישהעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדתימצתוך תמים יפכסים נותנ

כל הך ס
ת רתי
ם פידעו

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ת יוזכועלי ב
ת נוקמנן איש
הטשלי ר צאובת יומנ

ן בגיון הקרן 
ם תשלו
ס סמבו
ת יומנ

ם ורגתקרן 
ת יופעילושל 
ץ חו

ן בגיון הקרן 
ם סיכנ
ם ינימז
ה רמכיל

ת ומניון ה
ה מירפו

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

6,536 *5,711 258 (49) (123) 1 (117) 496 359 2019
	

6,789 5,868 274 (49) (123) 1 (133) 592 359 2019
	

קר) ומבי ת(בל	
2019י נויב	
30ום יבהמייתהסשים שודה חשושלשל ה ופקתל

יל באפר	
1ום יה לתרי

לל והכהפסד) ה(וח והר

ה ופקתרווח ל

ר אחלל כוסד) הפרווח (

ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריונזקפשים בעל עםתוקאעס

ק ולד שחבידנדי

286 *286 - - - - - - -

96 - 16 - - - (16) 96 -

382 286 16 - - - (16) 96 -

(129) (129) - - - - - - -

י נויב	
30ום יה לתרי

*

2אור באה ר
- חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 		

3-9מנו מרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה .
	



     
 

           

 
       

 

 

  
 

  
 
 

 

  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
  
 

 
 

 

  
 
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

                      

   

                   

                  

                    

   

                 

                   
 
 

 

    

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

 )משךה(בהון ים יונישהעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדת ימצתוך תמים יפכסים נותנ

כל הך ס

וני מילי
ח "ש

ת רתי
ם פידוע

וני מילי
ח "ש

ן בגיון הקרן 
ך ערושי
ע קבווש כר

וני מילי
ח "ש

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ת יוזכועלי ב
נן איש
ת וקנמ
ה טשלי

וני מילי
ח "ש

ת יומנ
ר צאוב

וני מילי
ח "ש

ן בגיון הקרן 
ם תשלו
ס סמבו
ת יומנ

וני מילי
ח "ש

ם ורגתקרן 
של 
ת יופעילו
ץ חו

וני מילי
ח "ש

ן בגיון הקרן 
ם סיכנ
ם ינימז
ה רמכיל

וני מילי
ח "ש

ת ומניון ה
ה מירפו

וני מילי
ח "ש

6,160 

457 

521 

978 

*5,493 

*457 

(5) 

452 

256 

-

19 

19 

(49) 

-

-

-

(123) 

-

-

-

1 

-

-

-

(89) 

-

(56) 

(56) 

312 

-

563 

563 

359 

-

-

-

קר) ומב(2019בר מדצב 31ום יבה מייתהסשה נשל

 2019ואר ניב 1ום יה לתרי

לל והכהפסד) ה(וח והר

ה רווח לשנ

ר אחלל כוסד) הפרווח (

ה נשללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריו נזקפשים בעל עםת וקאעס

(236) 

6,902 

(236) 

5,709 

-

275 

-

(49) 

-

(123) 

-

1 

-

(145) 

-

875 

-

359 

ק ולד שחבידנדי

 2019בר מדצב 31ום יה לתרי

 2אור באה ר- חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום *

3-10  .מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה



     
 

         

 
       

 

 

 
 

   
    

  
    

 
   

     

         

      

    

              

      

               

    

         

              

             

         

 
        

  
            

    
            

    

        

   
       

  
           

         

   
      

   
       

   
           

               
 
 

        

 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

ם ינמוזמהימיתזרעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדתימצתוך תמים יפכסים נותנ

ה מיתיסהשהלשנם חודשיה וששלל שהפקותלם חודשיה שישל שהפקותל
ר במצדב 31ם יובי ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח פסנ

ת טפושת וילמפעים נמוזמי מיתזר

א ה סההכנעל סים מפני ל

מו ולששסים מ

ת וטפשתוילמפעו בענשונטים נמוזמ

ה קעשהת וילמפעים נמוזמי מיתזר

ת קומוחזת ברובחעה קהש

וע קברכוש מוש מיממורה ת

ת קומוחזת ברומחדנדים דיבי

טו נת,סיופיננת עוקהש
ת ברוחתנו לשנירי הון טושת אולווה

ת קומוחז
תנו שנירי הון טושת אוווהלעון פר
ת קומוחזת ברולח

ת וילמפעו בענשונטים נמוזמ
ה קעשהת) וילעלפו שמישש(

ן ומימת וילמפעים נמוזמי מיתזר

ה ברעלי החלבדנד דיבי
איים קבנתאגידים מת אוווהלעון פר
אחרים ו

איים קבנתאגידים מת אולוות הקבל
אחרים ו

ה כירת חתחייבויופרעון ה

ת וילו לפעשמיששו נטים נמוזמ
ן ומימ

י וושוים נמוזמבו נטה) יריד(ה יעל
ם ינמוזמ

ת ליחתים לנמוזמי וושוים נמוזמ
ה ופקת

ה ופקתוף לסים נמוזמי וושוים נמוזמ

101 37 13 51 38 

(21) (7) (6) (10) (16) 

80 30 7 41 22 

(29) (4) - (4) -

1 - - - -

143 142 2 142 21 

(158) 20 - (45) (27) 

(1) (4) - (4) -

15 - 15 - 15 

(29) 154 17 89 9 

(343) (129) - (236) -

*(53) (14) (39) (41) (39) 

*190 - - - -

(3) - - - (1) 

(209) (143) (39) (277) (40) 

(158) 41 (15) (147) (9) 

235 47 83 235 77 

77 88 68 88 68 

*
שמחדמוין 	


. 3-11מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה	



     
 

          

 
       

 

 

 
 

   
    

  
    

 
   

     

         

     

      
   

   
           

     

   
         

           

         

           

            

           

   

       

        

            

   
        

     
              

 
 

     
 

 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה

 )משךה(ים נמוזמהימיתזרעל ים וחדמאהים יניהבת ווחדתימצתוך תמים יפכסים נותנ

ה מיתיסהשהלשנם חודשיה וששלל שהפקותלם חודשיה שישל שהפקותל
ר במצדב	
31ם יובי ונבי	
30ם יובהמיתיסהשי ונבי	
30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020
	

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ת וטפשת וילמפעים נמוזמי מירזת
-'נספח א
ה נסהכ עלים מסי נלפ
ת של מניוהליעלבס המיוחפה קותלרווח 
ה ברהח

ם ינמוזמי מיבתזרים וככרנם יאשים טיפר
ת קומוחזת ברוברווחי חברה ק החחל
אזני מהשווי הת טבשית לוופטמה

ת סיופיננת עוקמהשטו נ ),(רווחיםסדים הפ

עה קשלה"ן נדלגן של בשווי הושינוי 

טו נמון, מית) סו(הכנת אוהוצ

ה סההכנעל סים מ

ת תופחת והפח

ם יחריים אנזמאים פיבסעים יוניש

 חובהת תרום ויחייבי

ת זכות תרום ויאיזכ

טו נדים, לעובת טבובשל הת תחייבויוה

י מיתזרת גהצת לושורהדת ומתאההסך 
ת וטפשתוילמפעים נמוזמ

ת וילמפעו עשנבים נמוזמי מיתזרהכל סך 
ה סנהכה עלים מסי נלפת וטפש

*457 *286 280 *507 145
	

*(362) *(263) (262) *(461) (107)
	
(7) - - (3) 1
	
(1) (1) - (1) (2)
	
2 7 5 (1) -

28 7 4 13 11
	
1 1 1 1 1
	

(12) 2 (13) (2) (19)
	
(5) (2) (2) (3) 7
	

- - - 1 1
	

(356) (249) (267) (456) (107) 

101 37 13 51 38
	


2אור באה ר
- חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום *	


. 3-12מנומרד נפתי בלק חלהווה מביניים רד נפספי ההכמידע ת התמציף למצורף הסמידע הנוה	



     
       

 
  

 

 
              
  

  

                
       

          
           

          

  

        
 

 
 

    

 
      

  
    

 

      

                

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ה מעצה ברלחים וחסימהים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ים חסמיוההחברה של ים חדומאהים פיכסהות וחהדתוך מים פיכסהים תונהנכת ריעופן א-1אור ב
עצמה לחברה 

י ללכ .א

ת וחו"ד :לןה(ל 2020ביוני  30ליום צה קבוהשל אוחדים מהביניים פיים סכהת דוחוהת תמציתוך מפיים סכתונים נת תמצילן לה
 "),בינייםד נפרפי סכמידע ת תמצי":לןה(למה עצברה לחסים המיוחתיים, ופקתהת הדוחות מסגרבמים סמפורה ")אוחדיםמ

ם תייפקותת(דוחורך עתניירות נוקתלתהעשירית תוספוה ")נהקת"ה :לןלה('ד38קנה תתאוהורלאם תבהים גמוצאשר 
ת אא קרול ישגיד. אתהשל ביניים רד נפהפי סכהמידע הת תמציעניין ב ")תהעשירית תוספ"ה :ןהל(ל1970-להתש"מידיים), ו

 .אוחדיםמת הם הדוחוד עחובי 2019בר מבדצ 31יום לרד פהנפי סהכמידע עם הביחד  זה בינייםרד נפפי סכמידע ת תמצי

ת ודרהג .ב

- .מ"בעסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה ה ברהח
ת ברוח

החברה.ת ודוחפין, עם קיבעאו מישרין בא, מלפן אובאוחדים מדוחותיהן שת, פויותשות רבות, לברוח -  /תאוחדומ
ת בנות ברוח

ת בדוחוין, יפקבעאו מישרין בלה, לוכ בהןברה ת החשהשקעת, פויותשות ורבת, לברות וחאוחדומת ברוח - ת ברוח
אזני.מהשווי הס סיבעל פיים סהכ ת קומוחז
פי.סהכמצב על ה הדוחריך את -  הדוחריך את

ם ייהכספים נותנהת עריכן ופא .ג

 .רההחבשל תיים השנרדים נפהפיים סהכת לדוחו 1ראובבתטמפורהתאיהחשבונת מדיניולאם תבהרך נערד נפהפי סהכמידע ה

3-13 



     
       

 
  

 

 
    

   

             

         
    

         
   

        

     

  
   

  
  

   

 

        

  

       
 

    

  
  

  
  

   

 

        

  

       
 

 

     

     

  
  

  
  

   

        

 

  

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ה מעצה ברלחים וחסימהים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ים פיכסהות וחהדת יכערס סיב-2ראוב

ש חדוח יטב חוזרשל רע למפום שיי

ת קיבד-ת תחייבויוהת דידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תיעניינו ש ,2020-1-5טוח ביזר וחסם פור 2020מרץ ב 29ביום 

ר גזמ כלת מברLAT-התא לחשבן תשניפן אובצה קבההת מרתה נשוזר לחואם תבה ").זרהחו":לןה(ל) LAT(תודה העת תואונ
 2020 שלאשון הרעון רבבקף תולסו נכנזר החות אוהוררד. נפבושב ויחמשיך יסיעוד התחום זר חולאם תבה ביחד. חייםטוח בי
ם חדיאומה הבינייםת דוחות תמציך תומפיים סכתונים בנאה השווהספרי מעל זר החות עוהשפלן להע. מפרל יישום שלרך בד

 .מהעצברה לחסים המיוח

 :פיסהכמצב העל הדוח על זר החות פעהש)1(

 2019וני בי 30ם יול


ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ

ה אלם כספייי נוהשי )רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ם ינכס

 3186,228 5,910זני אמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברובחת עוקהש

ן וה

 3185,868 5,550ם פיעוד

 2019ר במצדב 31ם יול


ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ

ה אלם כספייי נוהשי )רקמבו(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ם ינכס

 4646,407 5,943זני אמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברובחת עוקהש

ן וה

 4645,709 5,245ם פיעוד

 :ןההועל זר החות פעהש)2(

 2019ר אנובי 1םיול


ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ

ה אלם כספייי נוהשי )רקמבו(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

 2465,493 5,247עודפים ת תרי
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ה מעצה ברלחים וחסימהים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ים פיכסהות וחהדת יכערס סיב-2ראוב

 )משךה(שחדוח יטב חוזרשל רע למפום שיי

 :אחרלל כו ורווחסד פרווח וה דוחעל זר החות פעהש)3(

ת השווי טבשית לוופטמת הקומוחזת ברודי חסהפבברה ק החחל
אזני מה

ת השווי טבשית לוופטמת הקומוחזת ברודי חסהפבברה ק החחל
אזני מה

ת השווי טבשית לוופטמת הקומוחזת ברודי חסהפבברה ק החחל
אזני מה

 2019י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל

ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ
ה אלם כספייי נוהשי )רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

461 72 389 

 2019י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל

ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ
ה אלם כספייי נוהשי )רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

263 36 227 

 2019ר במצדב 31ם יובה מיתיסהשה לשנ

ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ
ה אלם כספייי נוהשי )רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

362 218 144 
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מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה
ה מעצה ברלחים וחסימהים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ת קוחזמוות ברחעםות תיהומותקאעסוותרויקשהת,יםשרק-3אורב

את עת בכל השלים לברה החתחייבה ה,תלומנההתברוובחטחים מבבטה לישעי אמצת קחזלהוטה לילשתר להיאם תבה.1
ח קופיהתקנותבוע קבהסכום ל,סחסבתרבול,תהטלישבשים סדימוהופים גהעל ת מנוהנטוח הבית ברוחשל מי עצהההון 
מן קומבאושיבואחר דין או קנה תכל או  1998-"חתשנה),טחמבמדרש הנלי ממינימי עצ(הון ביטוח) (סים פיננתים שירועל 
ע וקבהסכום ל,תהטלישבשסיה פנהתקרנווהגמל ת פוקושל ת לוהמנהתברוהחשל מי עצהההון את עת בכל לים להשוכן 
ת תחייבוה.מןקומבאו שיבואחר דין או קנה תכל או  1965-"הכתשה)גמלת פווקול וניהאישור לללים (כסה הכנמס ת קנותב
 .סדייםמוהופים גבפין קיבעאו מישרין בתטולשברה החעוד כל פה קתהיה תו,דירההתי בלא היזו 

Harelטוריון קדיראישר  2020ביוני  8ביום .2 UK ה קבלתהטוריון קדירהתטחלה דולר.פי אל 100 שלסך בדנד דיבית קלוח

 .2020ביוני  22 ביוםד שולם בידנדי. הHarel UKת של פיוסהכת ואהתוצבחשבון או שהובאחר ל

ה רהחב שלאה מלת לובבעברה חסים, פיננראל ה שלת בברה ח,"מבעת מנואנתקרנוראל העה פר הדוחת ופקתמהלך ב.3
 ."מבעת מנואנתקרנוראל האיים של מעצתיה הקורוממשה נען עורפיש"ח. הליוני מי 15סך בהון טר ששל קי חלעון פיר

 .אוחדיםמהפיים סהכת בדוחו 9-וד7אורים באה ר,4"י תשת פותשושל מה קוהעה קהשאישור עניין ל.4

ח הדופת קותבים תיהומים רועאי-4אור ב


אוחדים. מספיים ההכת בדוחו 9אור באה ר ,ברההחטוריון קדירכב בהרויים שינעניין ל.1


.אוחדיםמהפיים סהכת דוחוב9אור באה ר,תקונפהראל ה"י עמדף קיף תשסום פרעניין ל.2	


.אוחדיםמהפיים סהכת בדוחו 1אור באה ר,הקבוצהעל קורונה הנגיף ת טוהתפשת עושפהעניין ל.3	


.אוחדיםמהפיים סכהת בדוחו 9אור באה ר ,וגמלה סיפנראל המבנה וי שינעניין ל.4	


9אור באה ר,טוחביראל להרד טנדסגמיזורך לצוטוח ביראל להרד טנדס שלת מניוההון א לומתברהע-מבנה נוי שיעניין ל.5	
 .אוחדיםמהפיים סהכת בדוחו

 .אוחדיםמהפיים סהכת בדוחו 9אור באה ר החברה,ת של מיוחדותתישנת לילכפה סיאעניין ל.6

ח הדופת קותלאחר ים תיהומים רועאי-5אור ב


.אוחדיםמספיים ההכת בדוחו 10אור באה ר החברה,"י ף עמדקיף תשסום פרעניין ל.1	


.אוחדיםמספיים ההכת בדוחו 10אור באה ר החברה,ת של מיוחדת ליכלפה סיאמון זיעניין ל.2	


ים. אוחדמספיים ההכת בדוחו 10אור באה ר החברה,ת של דכנעומול מגתת מדיניואישור עניין ל.3


חדים. אומספיים ההכת בדוחו 10אור באה רבחברה, טה ליעלי השבקה של סהעאי תנאישור עניין ל.4


.אוחדיםמהפיים סהכת בדוחו 10אור באה ר ,ברהלחאי אשרת מסגרושור יאעניין ל.5	
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מ ע"בם יננסיושירותים פעות בביטוח ל השקראה


רה הפנימית ות הבקאפקטיביבר בדוח ד

י ל הגילוכספי ועעל הדיווח ה



      

 

 

         
      

   

   

       

   

        

    

       

          

 

         

        

      
           

     
        

  

   
     

      

                  
      

           
     

      

              

                
     

            

         
             

          
   

         
  

מ בע"ים סנניים פתושירווח יטבבת וקעשהאל הר
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