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

ך בכתחשב בהרך ענאהוו זו�פה קותב ")ברה"החאו  "חטוביראל "ה(מע"בטוח בילברה חראל הקי סעמצב ב

����ת לשנברה הח שלא המלתי ופקתה הדוחגם א קורהבידי ש
ח ("הדו	
����מרץ ב	
�� ביוםסם פוראשר  �

 ")�תי ופקתה

ד יתעפני פה וצמידע  ������"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 ולזהתן 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 

מ ע"בסים פיננתים ושירוטוח בבית עוקהשראל ה שלאה מלטה ליבשת� טיפרברה חהינה טוח ביראל ה

ל תברך עתירולניסה בורבתסחרונתיה מניושת� בוריציה ברחהינה ת עוקשהראל ה ")�תעוקהשראל "ה(

��ת משנחל הביב� א��
ח טוהביק בשוטתה� לישבשת ברוחתעואמצבת� עוקהשראל ה שלתה לויפע �

 ")�צהקבוה"ק ההון (ושוסים פיננתים בשירו וכן הטווחרוך אסכון החיו

מ ע"בתאותשכנמטוח לביברה חזר ע	
�אי אם�אי�ת עואמצובמה עצברה הח"י עתנעשיטוח הבית לועיפ


")�EMI("מלאה) טה לי(בש


ת ברוח שהינןת� בנות ברוחתעואמצב והןברה חהתעואמצב הןת נעשי הטווחרוך אסכון חיתחום בתלויפעה
מ ע"ב גמלת פווקול לניהברה ח	
–קבע האלצבסכון החיקרן  �מןקכדל פנסיה�ת קרנוומל גתפוקו שלת לומנה

 בשיעורטה לי(בשמ ע"בסיה נפתקרנוול לניהברה חתיד לע ")�קצ"קח("מלאה) טה לי(בש

 ")�תידלע("קה תיוסיה פנקרן 

��%
ת הלמנה)�

ראל ה	
�ת הבה ברהחת עואמצבגם הגמל וסיה פנהתחום בלה עפברה הח	
�����של אשון הרעון רבהתום עד 

ל אפריב	
� ביום �גמלת פוקווסיה פנת קרנו שלת הלמנברה חהינה ש ")�וגמלסיה פנאל ("הרמ ע"בוגמל סיה פנ

����
וגמל סיה פנבה ברתיה של החקוא החזלומברו ועו התמסגרבר אשצה קבובמבני השינוי הף קתוס לנכנ	

�אור באו רר מואכמבני השינוי הת אודופים סם נוטילפרת� עוקאל השלהר
ים� פיסהכת בדוחו	


���ראל ה�בת הברה חהתעואמצבהחברה� לה הח	
����ט סגואוב	
–פוכה ההא תמשכנהתחום בתלועיפ	
 �העלמו	
��י לבנטרה מת לכל אולוותחום ההבול פעל	
���")� ראל"ה("מ בע

�
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���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

�²�¡� ´�£ª¨� £¦¬� 1.2 

2.1.1
 

ת ונורימבורגר העון גדגר� בורמהאיר י	
�ורגר מבהתפחמש הינםת עוקהשאל בהרקריים עיהתמניוהלי בע

בכ קים מחזיה")תמניוהלי"בע �זהסעיף (במנור 

 �תעוקהש

�����%�
ל אהר שלק נפמוהתיומנה ומהוןעה ההצבת מזכויו	


����ת עוקהשול וניהלי כלכוץ יעיי�ן ג�ת עומצאבקר עיבהינה ת עוקהשראל בהת מניוהלי בע שלקה ההחז	
 �גבליםמופים תכשוקים מחזיהם  בהת� מניוהלי עב שלאה המלתם לוובבעתם טליבשת גבלמות פותשו

 �ג�י�ןת פותבשולי ף הכלתבשוקים מחזי וכן )ן"�י�גתפות"השואה (המלתם לובבעת טיופרת ברות חעואמצב

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

¡��� ´®�±´� §£¬�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 לצגולראם תבה

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

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

 כלמשך לתמאתמות תכונמבתקיסהעת לועיפהמשך להרוכה עתה ייהצה קבווהום חירת תובעגם 

בר� משת הופקת

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

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 דבהוע מנלתם טרמש


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

ת ליולישתמוגמותתימהות ליכלכעה גיפלאו הביל� עילטו שפורת גוננותההעי אמצונגיף התטוהתפש

אין וגל גלתמוע איר הינוקורונה הבר מש החברה�ת רכהעלת� ליאישרהלה בכלכותמיולהעלה בכלכ

ס ביחברה החת רכוהעצה� קבוהתאוותוצצה קבוהסינכעל תו פעהשת מידולמו סיומועד לסביחת אוווד

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


�משמתלהא שלת עשויולה אתרכוהע ������ח"תשכה�ערךת ניירוק בחותו דרגכה	
�תידעפני פה צומידע 	
ת הנחיובםשינויילו שיחוככל תר היבין  �תתימהושונה אף ושונה פן אובמש מתלהאו  �קןחלאו לן כו

�גיףהנ ת התפרצועם ת דדומותההעל מונים אהעולם ובארץ במכים סמוהמים הגור

�
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�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 וטבעמ בשערית 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

 בשווי"ח שרדי אלימי��כ שלטון קיחל � 2.1.6סעיףבמור אכמבני ה השינוית פעהשול טרנב כן�מו כ

ך ומסבעד ו הדוחריך אתאחר ל כי�צוין י�����ת שנסוף ת מעולצה וקבהבידי ים הלמנוהסים הנכ

ת אטין לוחלטכמעקיזזו ר אשההון קי בשות פוסנות ליועלו חפיים� סהכת הדוחוסום פרריך אתל

מור� אכצה קבודי הביים הלמנוסים ההנכ בשוויטון קיה

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 וניהמי 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

ה זרחתכרניבו  �����של השני עון רבבתה תנהש זומה גמ סולידיים�קים פיאלתיים מניי�הםליהכל

 �תייםמניי�הייםללכהקים פיאל

עה לרתי מהו שינוין אי החברה�ת יעידטב מילשהרי  �צהקבוהתקשרתמםמעישנה המטחי מבלאשר ב

 �מצבםב
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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 ולהחיים� ות אובריה

ק� רחומכירה 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 ��ם ביוכך� 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 מפורכצעדים� 

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

(טוריוןקדירוהול 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 שני ינוכוק משבצעמומה

 �ברהבחתם קסהעת אמו סייאשר וקשיים ב המצוייםברה די החלעובת אולוותן המל

ת תימידהינה שה� טליהשלי ובבעהלים מנבעה גיפתללוהכט� חלהוה ליעתוחביהרהצעדים ת שור

ברה החדה� לעבות ל"מח ששבובדים עוהספר מת אתן הני ככליל 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 ��מיום סכון 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
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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

רכם מעה גבו �תמווההשתלסיה פנהתיולויעפשל ה השבבר סכום הכי א מצנ�רךהצות מידבהשבה 

ך� ערת רידבירך אין צווספרים ב

ם מיקייא שלתה עלהצה קבוהרכה שעחינה הב�)DAC(תנדחורכישה ת 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 סייהת ומרש וכןעיניים מודית 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 לובגההע קרעל 

 ")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� ביכוכאים� זכלו א

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  2.1.2

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

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 ��� ���� (כס מפני 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 רסף נוט לפירוס� מאחר ל"ח שליוני מי ����כשל סך בול גידנה היאר בינו � ���� –

 �פייםסהכ

תלונזיאי ת מייפר –ת תחייבויות הדידמעניין ד לאוחמר הת החוזאוהורקון תייישום  2.1.3 

ת לונזיאי ת מייפר –ת תחייבויוהת דידמיין 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 עת תודוהעת תואונת קבדי

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 בדוחואור באה ר – �סף נוט לפירומורים� אהמים סכובס מי נלפלל הכו הרווחת אוס מפני ל

 LAT* 2.1.4(תודה העת ותאונת קבדי חישובת בעגן בשווי הואינם שסים נכת אהקצפן אויין ענר לחוזיישום 

ת תואונת קבדיישוב חת בעגן וה בשווים אינשסים נכת אהקצפן אוניין עלזר חוסם פורוני יב ��יום ב

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

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

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

.)"UGL"* ן קתלאם תבהמדן אוכשינוי  ����ביוני  ��ליום פיים סהכת בדוחוונה אשלר יושםזר 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 בס מפני ללל הכו הרווחת אוס מני לפ הרווחת אלה הגדיו

 �פייםסהכת בדוחו

תקונפהראל השל מדף קיף תשסום פר 2.1.5 

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

למגוסיה פנראל ה �מבנה שינוי  2.1.6 

 שלטין מוניוהת הלקוחוקי תיבברה החשל ת זכויוברו ועהתו מסגרבאשר מבני הנוי השית מהשלעניין ל

ה סיפנראל בהברה החתיה של קוא החזלומברו ועכן המר אחד למיול� מגוסיה פנראל להל� מגת הלועיפ

פיים� סהכת בדוחואור באה ר � �ת עוקאל השהרמל לגו

ברהלחרד טנדסג מיזו �מבנה שינוי  2.1.7 

ד דרטנסבת עוקהשראל ה שלתיה קוהחזא לומברו ועהו תמסגרבאשר מבני ה השינוית משלהעניין ל

 �פייםסהכת בדוחואור באה ר � �ברה לחרד טנדסג מיזורך לצוברה לח

 2.1.8 �י "תשקרן בעה קהש

פיים� סהכת חובדוד �אור באה ר � –"י תשקרן ברה החבקעה של לעניין הש

�
	



   
   

    

 

 

 

         

         

            

        

 

         

         

           

     

          

      

  

       

 

       

         

 

         

         

        

            

         

     

   

    

        

    

   

        

         

  

     

      

        

  

2.1.9
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מ "בעטוח לביברה חכשרה העם סכם בהברה החת קשרותה

2.1.10
 

2.2.1
 

2.2.2
 

2.2.3
 

2.2.4
 

2.2.5
 

2.3.1
 

מ ע"בטוח לביברה רה חהכשכם עם סבהברה החת קשרותהעניין ל

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

–
�אור באה ר	
 �פייםסהכת בדוחו	

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

 �פייםסהכ

�
ת בדוחוג' �אור באה ר	

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

ה ברהחשל תה לועיפעל קורונה הגיף נתטוהתפשת עוהשפ

רה החבשל תה לועיפעל קורונה הנגיף ת טוהתפשת עושפהעניין ל

ת עוקאל השהרלתדכנעומול מגתתמדיניו

–
 �ילעל	
�����סעיף אה ר	

ת עוקהשראל השל ת דכנעומול מגתתמדיניואישור רך לצות עוקהשראל ה שלת ליכלפה סיאמון זיעניין ל


�פייםסהכת בדוחו	
��אור בהרא –	

ה קבוצבסדיים מוופים הגשל הול מגתת המדיניודכונים לר עאישו

צה קבובדיים סמוהופים גה שלול מגתהת ומדינילדכונים עאישור עניין ל

 �פייםסהכ

ה טליהשלי בעשל קה סהעאי תנאישור 

–
ת ובדוח	
��אור באה ר	

טהלישהליבע שלקה סהעאי תנאישור לתעוקהשראל השלת ליכלפה סיאמון זיעניין ל

 �פייםסהכת בדוחו

ה טלישבעל של רובו קשל קה סהעאי תנדכון ע

–

��אור באה ר		

 �פייםסהכת בדוחו	
��אור באה ר	
–טה לישעל בבו של קרותו של קסהעאי תנדכון עעניין 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 בת שונות מדינובה קורונהת פגמת מליבבקושי 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 מיכתבם�ולבעת מניוהקישוות רבימבפןדות אווציתליועמורשנ	
����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

�
	



   
   

    

 

 

 

   

    

        

     

        

  

       

      

       

    

     

    

  

  

     

   

     

    

       

  

          

   

      

  

          

  

    

       

  

       

         

    

       

    

  

        

        

    

2.3.2
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לי אהישרק משבת תפתחויוה

2.3.3
 

2.3.4
 

2.3.5
 

2.3.6
 

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

ם� מונית השבשנווניים רבעתונים נסם תפרלהלו שהח

����
ז אמתר וביגבוה 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 שנתי)�(בשיעור 	
�%���� בוץתכוהתוצר ה�
���� של השניעון רבבאשוניים� הרמדנים אוהפי על 

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

 �תוצרבתר דה יות חדרודרהיעה מנעון רבך ההלמבלה משמה

ת מניוק השו

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

ת� לוהגבבתלוקד ההלצת לומשמים והכזימרקים ההבנרחבה של הה

���בלה עמיולהע 
MSCIדד משני� העון רבהמהלך ב��%


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

לה עררים ומתעהקים השוו שליל קבמהדד מוה

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

"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 

����

����אי מ	
�����אר ברו(פ		
���%
	

���בציה פלאינה )�

תנשאז מתר ביומוכה מה הנוהרציה פלאינד היעת לתחמ �

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

�����
	

�
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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 2.3.7

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

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

ת� קונצרניו

 הדוחריך אתאחר אירועים ל 2.3.8

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 דו מעתתכניה 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�«�� �±£±¡ 2.4 

ח והדאז מ�ברהחהשל ת לועיפהמי תחועם קשר בדרה סוהקה קיבחתיים הומינויים שארו תוילן לה

�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
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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 

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

 �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

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

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

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

א לסים בנכן קרהסינכתהשקעת אאפשר לטרה מבת�אזטה� טיובטים מפורהברים טהמצ

ת קשרותההת ופקתםתוב חדשהטוח בית ברלחלו אסים נכ שלתם ברהעת אומחד  �סחירים 

דך� אימ �ת טוח 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 רחבהם� יתיעייבאינם 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 �טחיםומבותים 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 ואורהספר מתרכאה 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��%לעםליעומהן 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 �אוחדמהזר החות אוורהקון תיעניינה שטה טיוממונה הסם פר ����לי ביו ��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

2.4.1.2.7 

2.4.1.3 

2.4.1.3.1 

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 

��
	



   
   

    

 

 

 

         

            

              

          

             

            

          

             

            

              

    

              

           

           

                 

             

                

           

  

              

            

              

               

            

            

              

              

  

              

           

             

         

           

         

         

           

  

   

          

     

      

     

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

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

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

����ת לשנפיים סהכת לדוחו �יט  �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

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

ליישום מתווה ת טטיועניינו שטוח הבית ברוחלי מנהלתב מכממונה הסם פר ����אר ברובפ ��ביום 

ל ופעלסכון וחיטוח ביהון� הקשות ורשת בכוונפיו לת� פיאירוהתתכונמב IIסי סולבנת אוהור

Solvency"ת טיבקדירלראל בישלי הכלכעון הפירכושר טר משת מאתלה II"ב תמכהניה� דכווע

ישום לית מסגרוש גיבת� רבולכך� ך לצורצע בלעה מצית שהרשות קריועיהתלועופהתאטמפר

2.4.1.4.2 

2.4.1.4.3 

2.4.1.4.4 

2.4.1.4.5 

2.4.1.5 
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י דיווחעניין לתעוהמוצת אוהור וכןח טוהבית תודובעול הגיד שלת יתגדרהסה פריעניין לתאוהור

 �רובהקתקופה הבשים דרכלכלי הנעון פירכושר טר משעניין בטוח הבית ברוח

ת קרונועתטטיוינו ענישטוח הבית ברוחלימנהלתבמכממונה הסםפר ����יל אפרב��ביום 

ת קרונועיע המצ IIסי סולבנס סמבולי כלכעון פירכושר ר טמשבסה הפרית ופקתל ניכוילחישוב 

ת ברח שלת אפשריהתה קשבתבבחינממונה ה ידיעל לו קיישאשר סה הפרית ופקתבניכוי הלחישוב 

ת לוונת אוהור וכןביטוח� הת תודועבחישוב סה הפרית ופקתבי הניכות ללהכאישור לטוח בי

ונה� ממדי היעל אושרה תה קששבטוח בית ברת חלותנהלה

ן עניילאוחד מהזר החוקון תיעניינה שתלישישרחוזת טטיוממונה הסם פר ����ט סגואוב�ביום 

וע קבלעה �המציIIסי סולבנס סמבוטוח בית ברחל שלי כלכעון פירכושר טר משליישום ת אוהור

בכפוף ת� תיגדרהסה פריאפשר ולת� איופאירהטיבה קדירבעה קבשנת תכונמלמה בדובר מעת אהור

אשר  טווחרוכי אטוח בימוצרי גין בת תודובעול הגידשל  ����ת נש עדונה� ממהאישור ת קבלל

ת אוורהתאדכן לעסף בנומור� אכסה לפריאישורו ת איל הגבלאי רשממונה האשר כבר� בעכרו מנ

ת לוונהתאווההורטיבה קדירה שלף קתולתןסכניאז מפה אירובשועשנים שינויס סיבעל זר החו

קשה בממונה לגיש להתאירשאתהטוח ביתברח כיוע קבל וכןמי� קומהקלשוים טילוונראשר ולה� 

סי סיב�בד רומהון  %� שללי אמסיקמקף בהיק� טאינשורבעה קהש בשלמוחשי תי בלס בנככרה לה

ן "דין עניילדאוחמהזר החות אוהורדכון עעניינה שטה טיוממונה הסם פר �בדבבד  החברה�של 

בדוחלויגיהמבנהתאדכןלעעהיצמהעון�פירכושרסיחתאודווי ילג �ציבור"לוחשבון 

ת אל ולהכעון הפירכושר ס יחעניין ללוי גיתן שיינכך לי כלכעון פירכושר ס יחבדוח וטוריון קדירה

 �סהריהפת ופקתקבעו לשנבר המעת אוהוריישום 

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 בנכות עסקאוע 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

��
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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 –

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
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¨"¬� ¡�¢£�¦ �²�¡ ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

י ללכטוח ביתחום 

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	
�����ח ע"תשה )�	

ד סמולבר ועשיסכום העניין לאוצר� השר ידי 
�לעקנו תשיות קנות חלףרכים� דתאונותבי גלטוח הבי

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

לל כוסך ב	
��������� השנים ביןגשו שהוטוח בית עותבילסביחבר עתובוחגין במה קדממו ישלטוח 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

��"ל תש חדש[�סח ]נו�� –

����������בין השנים קו ופהש )	

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

�צהקבובהלים מנוסים נכ
	

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

ל מגת ופוקל מגת ופוק

ו רטסונ

64.6 

5.4 1.2 

31.8 

יהסנפת ונרק יה סנפת ונרק

103.0


5.61.3 

32.2 

67.5 

106.6
 £�²�£¦£¨ 

³"¡

ו רטסונ

 £�²�£¦£¨
	

³"¡וח טיביוזח	

וח טיביוזח
עהקשהיוזוח עה קשהיוזוח

אה ושתי יולתאה ושתי יולת

ה רבחהשל ם דיאוחמהםייספכהתווחדבםכללינםינאסיה נהפת ורנקובמל גהתופוקבםוהלימנהםסיכהנך ס

�עהקהש זי חוגין בולים קבתוולים מגמי ד	
�טוברושהורווחו ת מיופרתוני נ

7.1 

3.1 

1.3 
פרמיות

גמולים דמי

����תקבולים
 £�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	

��
	



   
   

    

 

 

 

         

  

  
 

   
  

 
  
   

 
 

  
 

    
  

    

           

          

         

         

              

         

          

          

          

           

          

             

         

          

             

              

              

           

     

     

         

      

  

        

        

       

        

             

              

             

 

            

           

         

        

       

2.5.1
 

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

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

�ח"שליוני מי
(זרים גמפיללל כו	
)סדהפ(רווח ( 
�ª³¦ �³£³ ¦³ �®�±´¦ 

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

�� £�ª£³
	
���� ���� ���� % ���� ���� ´�²¬�
	

¡��¢ ¤�²� ©�¥«¡� §££¡ ¡�¢£� ² �¨ 

א ם ייחחטובי

ב ה סיפנ

ב גמל 

��� (��) ��� (��) ��� �� 

�� � � (��) �� � 

�� �� � (��) �� � 

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

£¦¦¥ ¡�¢£� ² �¨ 

��� ��� �� � ��� (��) ג ה בחוב כר

��� �� �� (��) �� �� ד ש רכוב כר

��� �� �� (��) �� �� ה ם חריאוש רכוענפי 

�� ��� �� � ��� (��) ג ם חריאת יוחבוענפי 

�� �� �� (��) �� �� ת ואתנכשמח טובי

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

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

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

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

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

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

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


ח טוביזר של חו למפרע יישוםבר בדיל לע �����סעיף אה ר	

"ח שליוני מי	
��מ טןק 

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

ם ישוימ�סיכוןהתסרחתריביהקום בעינויים שמעו הושפ השניעון רבוב הדוחת ופקתבתאוהתוצ	
�סףבנו

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

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

 �לעיל ������ו �����יפים בסעט אה פירורמו� שיושזרים החור עם קשב	
�אריםטוקא


������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


�אהתשו	

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

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

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

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

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

��
	



   
   

    

 

 

 

             

              

           

              

             

          

      

  

     

      

   

        

     

        

  

             

       

            

       

      

   

      

   

         

       

        

          

   

  

               

        

              

          

    

       

   

     

    

       

  

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

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

ול יהנמידהתגבלא טוח בית ברח�תיקתחיהדר סבהוע קבהול יההנמי דתגבייגנון מנלאם תבה

��� ����השנים ן ביכרו משנאה תשות לויותתסוליפוגין 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 ��

הדיווח מועד אחר שלפה קותב�כין יצוי �סמפני ל"ח שליוני מי ����כשל ך סבתכם סה�תברטמצ

טין לולחקיזזו אשר ההון קי בשות ונוספת ליוחלו ע �פייםסהכת וחוהדסום פרך אריתלמוך סבועד 

ס ופאמור אכגבו יאשלול הניהמי דמדן אוובוטחים� מהתלחובברו שנצת עוקההשסדי הפת א

או� לומב

ב ישוחבמש משהתריביהשיעור כון מעדעו פהושי השנעון רבוב הדוחת ופקתבתאוהתוצסף� בנו

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

ב בחישומש משהתריביה שיעורדכון מעגם עו הושפ הדוחת ופקתבתאוהתוצ �קצבהלתם אוזכ

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

ה מהרעעו הושפ השניעון רבהת אווצתסף� בנו חיים�טוח יב בענףת וביטוחיהת תחייבויובהטון קי

סעיף בשלה טבאה רסף נוטלפירות� ויעתבהתמובכליה ע בשלבודה עכושר בדן אוסוי בכית מיתוחי

 �(ב)�וא)( �����

ל� עיל �����סעיף במור אכמבני ה השינוית מהשלמועד � ����ילאפרב �מיום חל ה –וגמל סיה פנ

 �עוןרבולפה קותד לסהפוברווח ת לונכלאינן וגמל סיה פנראל התאותוצ

ר אתושפי כתעוקהשסדי הפמקר עיבעו הושפ הדוחת ופקתבתאווצתה�תוחבויוחובה רכב פי ענ

של ים ספרברך העוגן ההושווי ה בין בפערמשינויים עו הושפ הדוח�ת פקותבת אוהתוצסף� בנו �יללע

ת תווספמהת לונזיאי ת מייפר שיעורדכון עעניין לזר חות אוהורמיישום ו �סחיריםא הלסים הנכ

זר החות אוהור ויישוםמור אכויים השינ שלת ללהכועה השפהן� סיכוהתסרחתריביהקום לע

ת עוקשהווחי מרקר עיבעו שפהוהשני עון רבבתאוהתוצת� ביטוחיוהתיותחייבובהטון קילאה הבי

צוינו ש מהשינוייםאה כתוצת ביטוחיוהת תחייבויובהול ומגידיל לעאר תושפי כתר יוגבוהים 

ת יבת טחלמהעו הושפקד� תאשיל קבמהעון רבוהיל קבמהציון חהת אותוצמור� אכזר החומיישום ו

ת ויותחייבההאת ה ניקטשהקין בנזילגוף ק נזשל ביצויים היוון של פת ריביס לביחיון עלט ההמשפ

� �����סעיף שבה טבלאה ר וכןיל לע �����סעיף אה רסף נווט לפירת� ביטוחיוה

 �יללעאר תושיכפת עוקהשסדי הפמקר עיבעו שפהו הדוחת ופקתבתאווצתה�רכוש כב רענף 

אה וצתכתביטוחיוהתתחייבויובהון טקילו כלד קתאשיל קבמהעון רבוהיל קבמהציון החת אותוצ

 �תק ישנונזת בשנות עותביבת יחיובת תחומהתפ

יל לעאר ותשפי כתעוקהשסדי הפמקר עיבופעהושהדוח ת ופקתבתאוהתוצ �אחרים ורכוש פי ענ

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

 �סףובנ �יללעאר תושפיכתעוקהשדי סהפמקר עיבעופהושהדוח ת ופקתבתאוהתוצ –תאובריזר גמ

עניין לזר חום מיישוו�סיכוןהתסרחתריביהקום עשל ם ימשינויעו הושפ הדוחת ופקתבתאוהתוצ

זר חות אוהורמיישום וסיכון התסרחתריביהקום לעת תווספמהתלונזיאי ת מייפר שיעורדכון ע

ה פעשהה�)LAT(תודה העת תואונתקבדית 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 עיבופעהוש השניעון רבהתאותוצ

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

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

 �ב

 �ג

 �ד

 �ה

 �ו

��
	



   
   

    

 

 

 

           

  

  
 

    

 
 

   

 
 

  
 

        

           

           

        

           
   

        

          

         

        
    

        
   

        

         

         
    

         

           

         

          

    
        

          

        

     

  

      

 

       

            

           

               

          

          

              

       

            

        

        

      

        

2.5.2
 

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

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

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

ח בדום סרשפוכפי ה קופתלל להכוח וורה

�ª³¦ 
�¨££´«�³ 
�� §�£� 
²�¨°�� 
���� 

�³�¦³ ¦³ �®�±´¦ 
�¨££´«�³ §£³��¡ 

£ª�£� �� §�£� 
���� ���� £�ª£³ 

�³£³ ¦³ �®�±´¦ 
�¨££´«�³ §£³��¡ 

£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

(���) �� (�) ��� (��) �� 

��� ��� � (���) ��� � 

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

(���) �� �� � �� �� ס מהת פעשה

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

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

´��¡�£¨� 


ח טוביזר 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		

ח ש"י ליונמי	
���� כ שלך סבת יטוחיוהבת תחייבויובהטון קירשם נהשני ן עורבובהדוח ת ופקתב �ב

�ילג י לותמודל בשילוב קצבה מוש מיושה פרייל געניין לגע הנוקר מחדכון מעאה כתוצ �סמפני ל

�(�)אור באה רסף נוטלפרו

�פייםסהכת בדוחו		

����ת שנת אותוצ �ג
עניין לאוחד מהזר החות אוהורקון ית"עניינו שטוח ביזר חויישום מו פעשהו	

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

����ת בשנרשם נ	
�זרהחוום יישת קבובע ")�זרהחו ("ה" סיפנהתקרנוולטוח ביתברולח
ול גיד	

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


�סמנילפ"ח שליוני מי	
��� כך של סבתאובריזר גמבתוחיוטהבית תחייבובהטון קיו�מס	

��
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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 אועניין לזר 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

ט פרול"ח� שיוני ילמ ����כ שלסך בט פרסיעוד  בענףת ביטוחיוהת תחייבויוהה שלטון קיבהשני 

 �יללע ������ו �����יפים סעאה רסף נו

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  �סיכוןהת 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 

 בענףס מפני ל"ח שליוני מי כ שלסך (ס מפני ל"ח שליוני מי �� �� כ שלסך בת ביטוחיוהת תחייבויובה

צוינו ש מהשינוייםאה כתוצ �אחרים)ת יוחבוי נפבעס מפני ל"ח שי ליונמי �� כ שלסך ו חובהכב ר

ן טויקב השניעון רבוב הדוחת ופקתבמה תכסהל� נ"הזר החויישום ת פעהשמור� אכזר החומיישום ו

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

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

2.6.1
 

2.6.2
 

2.6.3
 

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

�"חש( 
� �£«ª® ´�ª²± םילוהנהמכסים נה

69.0 67.2 62.8 64.6 
ר במצדב ��יום לו ����י נויב ��יום ל 75.9

44.9 43.6 
���������� 

��������� 5.4 1.2 

����ה ינספהות ליעפליחסים ימתה �
ל שךסבכמים תמסצה ובקברה ותנש
האמבהת �"חשי דראילימ ����ו ����כ

� ם וילם ילוהנהמכסים נה ��������� ±�®�´ �¨¦
����� רבמצדב ��ם וילו ����י נויב �� 

ה רתונשל מגהות ליעפליחסים יהמתגמלת קופוהסיפנת נורקח טוביוזי ח
 �וכ ����כלשךסבםיכמתמסצה ובקביי תלוה שקעהוזי חו

מה בהתא �ח"שי דראילימ ���ה אשות

ה רבחהלשםדיוחאמהםייספכהתוחודבםכללים נינאיה סהפנת ורנקבומל גתופוקבםוהלימנהםסיכהנך ס

ת יבציקתסיה נלפה קופולה חממי דל למגתוקופ �םייצולפית יושאיותוכזירמתופוק�תומתלשהתורנק�מלגתוקופ

ברה החשל ת הזכויוברו ועהותמסגרבאשר צה קבובמבני ה השינויקף תולסנכנ	
����יל אפרב�ביום 

א לומברו ועהמכן אחר למיד ול� מגויה ספנראל להל� מגהת לועיפ שלטין מוניוהת הלקוחוקי תיב

מיום  זהף עיסבגים המוצתונים הנכך� פיל	
�תעוקהשל אהרלמל גוסיה פנראל בהברה הח שלתיה קוהחז

�
ד תילעת ברו(חצה קבובתרה שנוהגמל וסיה פנהת לועילפק רסים מתייחאילך� ו	
����יל אפרב	


�ק)צ"קחו	

�ח"שרדי אלימי
(ולים מגמי דתוני נ( 

2.1 4.2 

2.2 
0.8 1.7 

Q2 2020 �������� 0.9 

Q2 2019 * 0.0 0.1 
�������� 

ה סיפנםמוליגמידגמל ם מוליגמידה סיפנםמוליגמידגמל ם מוליגמיד

ה רבחהשל ם דיחאומהתווחדבםכללינםינאהסינהפת נורקומל גהתופוקלשםולימגהמי ד

ח ש"די ראימיל � ���מ ךומנ

ת הזכויוברו ועהותמסגרבראשצה קבובבני מה השינויקף תולסנכנ	
����יל אפרב	
� ביוםל� עילאר תושפיכ

ברו ועהמכן אחר למיד ול� מגוסיה פנראל הלל� מגהתלועיפ שלטין מוניוהת הלקוחוקי תיבברה החשל 


����� ילרבאפ �מיום חל הכך� פיל	
�תעוקשהראל הלוגמל סיה פנראל בהברה הח שלתיה קוהחזא לומ	
ד תילעת ברו(חצה קבובתרה שנוהגמל ויה ספנהתלועילפק רסים מתייח זהסעיף בגים צמוהתונים הנ


�ק)צ"קחו	

חיים טוח בי


�%���בכתכם סה הדוחת ופקתבת צעמומהתודה העמת הפדיונושיעור �%
  �כת מעול

בכתכם סה הנוכחיעון רבבתצעמומהתודה העמתהפדיונושיעור  �����ת שנב %��וכקד תאש

ה לקבימהפה קותב

���% �
	

�קדתאשלה קבימתקופה הב %��כתמעול	

��
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�אהתשות לויותתסוליפו
	

��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) 

�������� 

ת זכולפו קנזאשר אוחדים� מהסד הפו רווחת בדוחוללים הנכל� הניהומי ודת עוקההש רווחים סכומדן או

ס סיבעל ונה� ממהקבע שתהנחיולאם תבהמחושבים והאה תשות לויותתוסליפובטחים מבוהתלחובאו 

�)"חשליוני מי(מן קכדלת� הנו עוממוצטוח ההבית תודות של עעוניורבת התרואה והיתשוה 

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) להפ(רווחים 

ול מי ניהדסך 

סיה פנת קרנו

מיום חל יל� הלעאר תושפי כ

תיד� לעת ברת חלועיפ

�
ת אק רללים וכסיה פנת הקרנור עם קשבים גוצמתונים ההנ �
����יל אפרב	

 ����כ שלסך ת מעול"ח שליוני ימ���כשל סך במו תכסה הדוחת ופקתבנגבו שול ניהמי מדת סוההכנ

 שלך סבמותכסההשני עון רבבנגבו שולניהי ממדת סוההכנסך  �קדתשאלה קבימהפה קותב"ח� שליוני מי

קדתאשיל קבמהעון רבב"ח� שליוני מי ���כלשסך ת מעול"ח שליוני מי ��כ

גמל ת פוקו

�
	

את רק לים ולכהגמל ת פוקועם קשר בים גהמוצתונים הנ	
����� ילאפרב	
�ם מיוחל ה	
�יללעאר תושפיכ

 �ק"קחצת ברחתלועיפ

 ����כשלסך במה תכסוהתלילישתה היי הדוחת ופקתבהגמל ת לועיבפת) והשקע רווחיא לל(טונבירה הצ


�קדתאשלה קבימהפה קותב"ח שליוני מי ����כך של סבתוביחיבירה צתמעול�"חשליוני מי	

 ����כשל סך ת מעול�"חשליוני מי ���כשל סך במו תכסה הדוחת ופקתבושנגבול ניהמי מדת סוההכנסך 

של סך במותכסההשני עון רבבנגבו שולי ניהממדתסוההכנסך קד� תאשלה קבימהפהקותב"חשליוני מי

קד� תאשיל קבמהעון רבב"ח שיוני ילמ ���כשל סך ת מעול"ח� שליוני מי ��כ

ת אובריטוח בי

2.6.4
 

2.6.5
 

2.6.6
 

ת סוליפולסף בנו	
�תליכלת אובריתי שירוברי לחת תיקבוצהסיעוד התסליפובתטחמבההינה טוח ביראל ה

טיבים קולקרמספסיעודי ח טובבית טחמבראל הת� ליכלת אובריתי שירוברי לחת תיקבוצהסיעוד ה

 �נוספים

��
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���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

����� תבשנ
ת מוגלמלועבפאשר ת� מוקייהסיעוד התסוליפואי תנבשל פיה לעה הודמה ספרטוח ביראל ה	

 �מיםקייהקהשואי תנבתרוכואתפוקותלליה עתחייב להתה ולביכאין ש�אהתשות טחהבלהן שריף בתע

ת קסהפעל ט חלהובתחום� תם לועיפתקסהפעל עו יהודתחום בלו פעשהמשנהטחי מבשבדה עוהקב וע

ק לשיווהון� הק שועל ממונה מהאישור ת לקבלתפעל טוח ביראל הת� חדשוט פרסיעוד ת סוליפות כירמ

 �הנוכחיק ב השולמצת מואיתמת החדשות סוליפו

לי כלטוח בי

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

פיים� סהכ

�היפמונחי חשבת סוליפוהת מובכינוי להלן הש 

�
ת לדוחו)ב( 

�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 פשווח הדהת 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

� 

ביטוחי קף ימה %���בכ"ל החשכסם שפררז מכבתה זכייעל טוח ביראל להסר מנ	
����בר מטבספ �ביום 

�����לשנים מדינה י בדעושל חובה ורכב רכוש רכב �����
כב וררכוש ב רכביטוחי קף מהי	
�%�� כתמולע	

ת לשנמדינה בדי עו שלחובה 

 �ברההחשל ת לויפעה

����
ת אותוצעל ת תימהועה שפהתלהיופויה צלא מור אכרז מכהתאווצתל�	

 חובהכב ר

 �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	

2.6.7
 

2.6.7.1
 

2.6.7.2
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§£³��¡� ´³³¦ ©�£²�¢±²£�� ¡�� 
¨"¬� ¡�¢£�¦ �²�¡ ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

�
 רכושכב רטוח בבי �Combined Loss Ratioו �Loss Ratioהשיעור 

LR
CLR 

86% 86% 86% 86%82% 82% 63% 61% 63%60% 59% 59% 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���. ���. ���� ���. ���. 
���� ���� ���� ���� 

ריישו וטרב ���� ���� ���� ���� 

ריישו וטרב

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

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 

87% 
66% 71% 67% 68% 62%61% 

42% 43%39%33%25% 

.���.������� .���.������� 

���� ���� ���� ���� 

שייר ב רוטו

���� ���. ���. ���� ���. ���. 

���� ���� ���� ���� 

2.6.7.4 

2.6.7.5 

©�¨£¨ ´�²�±¨� ´�¦£ ª 2.7
 

מנים מזוזרים ת

"ח� שליוני ימ ����לכ הדוחת ופקתבםתכסהתשוטפת לועיפלמשו ששיטו נמנים מזוהמי יזרתסך 

ו טנמנים ומזהמיזרית"ח� שוני לימי ����בכמו תכסהעה קהשת לועיפלמשו שישטונמנים מזוהמיזרית

ת תריעל פין ליהח בשערת תנודוהתפעשה"ח� שליוני מי ����בכמו תכסהמון מית לויפעלמשו ישש

2.7.1
 

ןוטקיבתאטתבמ"ל הנת לויפעהכל של אה התוצ"ח� שליוני מי ����
  כשל חיובי ך סבמה תכסהמנים מזוה

"ח� שיליונמי ����כשל ך סבמנים מזוהתתרובי

��
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2.7.2
 

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

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

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

£�£��´ ¦³¨¨ £¢�£� 

�²�¡� ©�£²�¢±²£� 

עון גדמר  של בנוא הומבורגר הבן בחברה� טור קרכדיתו כהונת אמבורגר ה בןמר חל ה	
����ט סגואוב ��ביום 

לי עב הינםמנור ת ונורימבורגר העון דגגר� בורמהאיר ימנור� ת ונורימבורגר האיר י של ואחיינםמבורגר ה

 �ברהבחטה ליהש


�����אר בינו	
��מיום חל ת העוקאל השבהרור טקדירכגם מכהן מבורגר בן ה	

£¦¥¦¥ ©�¬²£® ²³�¥ «¡£ �³�ª� £�¦£� 

��������טוח ביזר חוממונה הדי יעל סם ור� פ����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

ד ומתעא הי כיריכה מעברה חה �ברההחת לועיבפקשורים הינויים ושת אריוטוקאת הנחודכוני ע	
�תעוקהשברווחי 

����בר מבדצ	
��ליום בחישוב מנה מדרש ת ההון הנדרישוב
ריסה� הפת אובהורת 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	
�לואםמדניאוותרכוהע	
�תויתחזכי תכן י������"חתשכה

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

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

נחזהש

��% � 

� 

 �ההוןת דרישוסך מ


����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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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

יססולבנת אוהורם ליישומתווה ת טטיו"עניינו שטוח הבית ברוחלי מנהלתב מכסם פור ����
 אר ברופב ��ביום 

ולפעלסכון וחיטוח ביההון� ק שות רשות בכוונכי צוין טה טיוב �("
 אשונההרטה טיו"ה" (תפיאירוהתתכונמב II 

ינאבת אתטמפרטה טיוהניה� דכווע Solvency II ת טיבקדיראל לבישרלי הכלכעון הפירכושר טר משת מאתלה

י כלכלעון פירכושר טר משעניין בווחים דיעניין לת אוהור וכןכך רך לצוצע לבידה תעת שהרשות קריועיההדרך 

רובה� קתקופה הבדרשים הנ

תפוסנוקון תית וטוטיממונה הסם פר ����
	 טסגוואב �וביום  ����יל אפרב ��
 ום בי�אשונההרטה טיולמשך בה

Solvency II ס סבומטוח בית ברח שללי כלכעון פירכושר טר משיישום לת ואהורעניין לאוחד מהזר חול

ה טיבקדירבעה קבשנת תכונמלבר המעת אוהורמו אתיות� והנוספות טטיולאם תבה ")�תוהנוספות טטיו"ה(

ורמכנאשר  טווחרוכי אטוח בימוצרי גין בת תודובעול הגידשל  ����ת שנעד סה פריאפשר תתו �
 תאיופאירה

 �
 פהאירובנעשו ש שינוייםס סיבעל זר החות אורלהודכונים עגם סף בנות וללכות והנוספות טטיוהבר� בע

�
 מי קומהק לשוטיים לוונהר

מועד מחל המו ייושת� סהכנ שלכספים הת ועדור אישלבכפוף  בו�קריים עיהוהשינויים סי סולבנזר חוקון תי

�����
	 ברמבדצ ��
 ליום לי כלכעון פירכושר ס ב יחחישו

��
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¨"¬� ¡�¢£�¦ �²�¡ ¦�²� 

���� £ª�£� �� §�£� �¨££´«�³ 

ט מפר	
����ט סגוואב	
� ביוםטוח הבית ברוחלי מנהלממונה הת אמלח שנשתב מכסי� סולבנזר חוקון תילסף בנו
ת ללהכאישור לשה קהבת בבחינלו קיישאשר ה)� שנייטה טיו(סה הפרית ופקתל ניכוי לחישובת קרונוהעת א

סה הפרית ופקתבהניכוי ת ללהכת תואונאחר קב המעפן אוביטוח� התתודועוב ישבחסה הפרית ופקתבהניכוי 
ה מונמלשה גיהברה החאושר� תתה קששבטוח בית ברחעל לו שיחות לוונתדרישווטוח הבית תודועבחישוב 


����� ליביו	
�� ביוםל� עיר לאתומכת הניכוי� ללהכאישור קשה לב	

כושר ס יחל עתוביחיעה שפהתלהיולה יכוסה פריהתופקתבניכוי ליישום קר עיבוסי ולבנסזר חוקון תיליישום 
ו קבלתככל ויינויים השופי של ססח ההנוטיוטה� הישום יעצם לגבי ת אוודאי ת מיקי אולםהחברה�  שלעון הפיר
אישור� תן המבממונה קולי השילגבי וכן 

ן ופירעהכושר ס יחעניין ללוי גיתן שיינכך לוי� גיהזר לחודכון עת טטיוממונה הסם פר	
����ט סגואוב�ביום 
לוי גיהקף הי שלה רחבהתללכוטה טיוהסף� בנוה� סהפרית ופקתלעו קבשנבר עמהתאוהורום יישת אלל הכו
ל עת לוומגבההון ול ניהת� גישורמבחני דף� עובעה תנו שלטים להיבס בהתייחלי כלכעון פירכושר ס יחבדוח 
����בר מבדצ	
��ליום לי כלכעון פירשר כוס יחמדוח חל ההיה ת זהזר חות ילתחדנד� דיבית קלוח
ט למע �

��ליום לי כלכון רעפיכושר ס יחמדוח לו יחור אשת� גישורמבחני וההון דף ועבעה תנולתעוגהנות פוסתוה	

�����בר מבדצ	

"©�¡¢£� ´£²¥" ´¬£�± «
	

ת ברוחלימנהלתב מכל)�)(א(�סעיף לאם תבה	
�וןטחבת כרידכון ועעה קבילת ניומדיאישר ברה החטוריון קדיר

�����בר טוקאוב�ביום ן סכווחטוח בי �ההוןק שועל ונה ממהידי על סם שפור	
�טוחהבי	


����) תשנ
(מה אתההתופקתתום במוד ותעמן זפני על גה דרבהתיבנה אשר  �תמעצתמתכריהינה ביטחון התכרי	
ת תימהווע גפללי במברים משעם ת דדומותהברה לחאפשר לנועדה הון ת כרי �ח"שירדאלימי ����של סך על 
 �ליהעת לוהחההון ת דרישובתה מידובעתה לועיבפ

חינה לבא יביבר הדותכן יי �קףתולסתיכנסה הפרית ופקתב ניכויעניין בסי לבנסוזר חון קותית טטיושככל 
 �ההון יעדת של מחודש

�£�¦£�� £��¦ §£¦�ª� ´�²±� 
סה מכוהפה קותהום תלריכו העסדי� מוההגוף  שלכספים ה"ל מנכסו"ל מנכה עםתוף בשיסדי� מוההגוף ת הלהנ

ף גוה"ל מנכ זו�רכה עהססיבעל סדי� מוההגוף  שללוי יגהלגבי הלים והנת קרוהב שלת טיביוקהאפת א זהבדוח 
 הנןסדי מוההגוף של לוי יגהלגבי הלים והנת קרוהב זופה קותתום ל כיקו סיהכספים ה"ל מנכסוסדי מוה
אם תבהעוני רבהבדוח ת לוגלדרש נסדי מוהוף גשהמידע העל  ולדווחסכם לבד� לע לרשום�ת מנעל ת טיביוקאפ
לו� את אובהורקבע שנמועד ובסכון טוח וחביהון� ק השועל ממונה קבע השח הדיוות אווהור הדיןת אולהור

�פיסכ דיווחעל ת מיפניקרה ב 

�אור באה ר	
����יל אפרב	
� ביוםקף תוס לשנכנמבני וי הלשינס ביחלהרחבה 
 �ברהספיים של החהכת בדוחו	

י כספ דיווחעל סדי מוף הגושל הת מיפנירה הקבב כל שינויאירע א ל ����יוני ב �� ביוםתיים סמרבעון ההמהלך ב
ח דיוועל סדי מוההגוף  שלת מיפניהקרה הבעל תי� מהופן אוביע השפלפוי שצביר סאותי� מהופן אוביע השפאשר 
פי� סכ

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

סיבוני מישל מבורגר האיר י

"ל מנכטוריון קדירר הו"י

��

����ט סגואוב		

��
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ה הצהר

�כימצהיר סיבוני�  מישלאני�  

 �� ביוםתיים סשהעון רבל ")טוחהבית בר"ח �לןלה(מ ע"בטוח לביברה חראל ה שלעוני רבה הדוחת אתי קרס

 ")�"הדוח �לןה(ל ����יוני ב

�1 

תתימהובדה עול שג מצ בוסר חא ולת תימהובדה עו של נכוןא לג צמ כללל כונו אינ הדוחתי� יעידעל ס סתבבה �2 

פה קותלס התייחבמטעים  יהיוא לגים� מצתם אולו נכל בהןת סיבוהנאור ל בו�לו לשנכגים צמשהכדי וץ הנח

 בדוח�סה מכוה

ל מכת� אונפן אובמשקפים בדוח ול הכלאחר פי סכמידע ועוניים רבהפיים סהכת הדוחו �תייעידעל ס סתבבה�3

ת ברח שלמנים מזוהמיזריתומיעצה בהוןנויים השית� לועוהפת אותוצפי� סהכב המצת את�תיומהוהתהבחינו

 בדוח�סים מכוהת פוקותולמועדים טוח להבי

 1לוייגהלגבי הלים ונת קרוב שלמם קיוולתם יעקבלאים אחר זוהצהרה מצהירים הח טוהבית ברבחאחרים ואני �4

 �וכן �טוחהבית ברשל ח �פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקולב

ם מיועדיה�להאכהלים ונת קרוב שלוחנו קיפתתחתם יעקבלמנו גראו לה� אכהלים ונת קרובענו קב		)א(

 ידיעל תנו יעלידא מובלה� שתאוחדומתברוחתרבולביטוח� התברלחס יחתימהתי מהומידע שטיח להב

�חהדו ההכנה שלת ופקתמהלך בטבפרת� ברון חתאוובטוח הבית ברבחאחרים  

ק לספת יועדמהפי� סכחדיוועל ת מיפניקרה בתיעקבל עוקחנפיאו פי� סכחדיוועל ת מיפניקרה בענו קב		)ב(

י קנתלאם תבהרוכים עפיים סהכת שהדוחוך ולכפי סהכ הדיווחת מנומהילגבי ביטחון ל שבירה סמידה 

�ההוןק שועל ממונה ת האו) ולהור IFRSמיים (אונלבידיווח  

י בגלתינו קנוסמת אגנו צוהטוח הבית ברחל שלוי יגהלגבי הלים והנת קרוהב שלת טיביוקהאפת ארכנו הע		)ג(

�תנורכהעעל ס סתבבהבדוח סה מכוהפה קותהתום ללוי� יגהלגבי הלים נוהתקרוהב שלת טיביוקהאפ 

 �וכן

פן אוביעהשפשהזעוןרבבאירע שפיסכווח דיעל טוח הבית ברח שלתמיפניהקרה בב שינוי כלבדוח לינו גי		)ד(

 �וכןפי� סכחדיוועל וח טהבית ברח שלת מיפניהקרה הבעל �תימהופן אובעפילהשפוי שצביר סאותי� מהו

ת לוועדוטוריון קרלדיקר� מבה החשבוןאה לרולינו יג זוצהרה המצהירים הטוח הבית ברבחאחרים ואני �5

ת מיפניהקרה הבלגבי תר ביות דכניהעתנו רכהעעל ס סתבבהביטוח� התברח שלטוריון קדירה שלת קורהבי

�פיסכ דיווחעל  

ל עתמיפניהקרה הב שלתה עלהפבאו תה יעקבבתתיומהוהתולשווהחתיים עוממשהקויים ליה כלת א		)א(

מידע על ווח ולדסכם בד� ללעטוח לרשום� הבית ברחתה של ולביכוע גלפים פויר שצסביאשר פי� סכדיווח 

 �וכן �פיסכ

להם  שישים אחרבדים עורבים עומאו לה הנההתרבעומהבת� תימהושאינה ן ובית תימהו בין �תמיתרכל 		)ב(

פי� סכ דיווחעל טוח הבית ברשל חת מיפניהקרה בבתי עוממשקיד תפ

 �דין כלפי על אחר� ם אד כלת אחריומאותי אחריומוע לגרכדי יל לעמור אבאין 

סיבוני מישל  ����ט סגואוב ��

י ללכהל מנ

 �םייוגילוות חדו �ותהרצה�יכספווח ידעל ית ימפנה בקרן יים לענייוסדמםר גופיחוזת אובהורם הגדרתכ 1



 

 

 

 

   

       

    

           

    

 

       

  

   

       

   

      

      

    

         

     

   

          

     

 

      

       

   

      

 

    

        

  

             

    

           

   

     

  

 

 

                                                           

          

1

1

ה הצהר

�כימצהיר  �ק פרץאריאני�  

 �� ביוםתיים סשהעון רבל ")חטוהבית בר"ח �לןהל(מ ע"בטוח לביברה חראל ה שלעוני רבה הדוחת אתי קרס

 ")�"הדוח �לןה(ל ����ביוני 

�1 

תתימהובדה עול שג מצ בוסר חא ולת תימהובדה עו של נכוןא לג צמ כללל כונו אינ הדוחתי� יעידעל ס סתבבה �2 

פה קותלס התייחבמטעים  יהיוא לגים� מצתם אולו נכל בהןת סיבוהנאור ל בו�לו לשנכגים צמשהכדי וץ הנח

 בדוח�סה מכוה

ל מכת� אונפן אובמשקפים בדוח ול הכלאחר פי סכמידע ועוניים רבהפיים סהכת הדוחו �תייעידעל ס סתבבה�3

ת ברח שלמנים מזוהמי זריתומי עצה בהוןנויים השית� לועופהתאותוצפי� סהכב המצת את� תיומהוהתהבחינו

 בדוח�סים מכוהת פוקותולמועדים טוח להבי

 �ילוגיהלגבי הלים ונת קרוב שלמם קיוולתם יעקבלאים אחר זוהצהרה מצהירים הטוח הבית ברבחאחרים ואני �4

 �וכן �טוחהבית ברשל ח �פיסכ דיווחעל ת מיפנירה הקולב

מיועדים ה�להאכהלים נותקרוב שלוחנו קפית תחתם יעקבלמנו גראו לה� אכהלים ונת קרובענו קב		)א(

י ידעל תנו יעלידא מובלה� שתאוחדומתברוחתרבולביטוח� התברלחס יחתימהתי מהומידע שטיח להב

�חהדו ההכנה שלת ופקתמהלך בטבפרת� ברון חתאוובטוח הבית ברבחאחרים  

ק לספת יועדמהפי� סכחדיוועל ת מיפניקרה בתיעקבל עוקחנפיאו פי� סכחדיוועל ת מיפניקרה בענו קב		)ב(

י קנתלאם תבהרוכים עפיים סהכת שהדוחוך ולכפי סהכ הדיווחת מנומהילגבי ביטחון ל שבירה סמידה 

�ההוןק שועל ממונה ת האו) ולהור IFRSמיים (אונלבידיווח  

י לגבתינו קנוסמתאגנו צוהטוח הבית ברחלשלוי יגהלגבי הלים והנת קרוהב שלת טיביוקהאפת ארכנו הע		)ג(

�תנורכהעעל ס סתבבהבדוח סה מכוהפה קותהתום ללוי� יגהלגבי הלים נוהתקרוהב שלת טיביוקהאפ 

 �וכן

פן אוביעהשפשהזעוןרבבאירע שפיסכווח דיעל טוח הבית ברח שלתמיפניהקרה בב שינוי כלבדוח לינו גי		)ד(

 �וכןפי� סכחדיוועל טוח הבית ברח שלת מיפניהקרה הבעל �תימהופן אובעפילהשפוי שצביר סאותי� מהו

ת לוועדוטוריון קרלדיקר� מבה החשבוןאה לרולינו יג זוצהרה המצהירים הטוח הבית ברבחאחרים ואני �5

ת מיפניהקרה הבלגבי תר ביות דכניהעתנו רכהעעל ס סתבבהביטוח� התברח שלטוריון קדירה שלת קורהבי

�פיסכ דיווחעל  

ל עתמיפניהקרה הב שלתה עלהפבאותה יעקבבתתיומהוהתולשווהחתיים עוממשהויים קליה כלת א)א(

ע מידעל ווח ולדסכם בד� ללעטוח לרשום� הבית ברשל חתה ולביכוע גלפפויים ר שצסביאשר פי� סכדיווח 

 �וכן �פיסכ

להם שיש ים אחרבדים עורבים עומאו לה הנההתרבעומהבת� תימהושאינה ן ובית תימהו בין �תמיתרכל 		)ב(

פי� סכ דיווחעל טוח הבית ברשל חת מיפנירה הקבבתי עוממשקיד תפ

 �דין כלפי על אחר� ם אד כלת אחריומאותי אחריומוע לגרכדי יל לעמור אבאין 

ק פרץ ארי		����ט סגואוב ��

כספים ת טיבמנהל ח

אבים משו

 �םייוגילותוחוד�ותהצהר �יכספח וודיעל ית ימנפהבקרן נילעם יידוסמםפיוזר גוחות וראבהם רתגדכה �



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 

 

 


מע"בוח ברה לביטחלראה


דים וחם מאנייבים פייכסוחות דתמצית  


2020וני בי 30ם יול	



   
 

      
 
 

 

  

 
  
  
  
        
  

    
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

      
  
  

    
  

         
  

            
  
  

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

 2020י נויב 30ום ילים יכספת ווחד

מוד ע

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

���� 

���� 

 2-97צה קבוב

ם יניינעהן וכת

ת מניוהלי לבעקרים מבההחשבון אי רווחשבון דין 

ם יוחדמאים יכספת ווחד

אוחדים מביניים פי סהכמצב העל ת דוחות תמצי

אוחדים מביניים סד הפורווח על ת דוחות תמצי

אוחדים מביניים לל הכוהרווח על ת דוחות תמצי

אוחדים מביניים ון בהינויים השעל ת דוחות תמצי

אוחדים מביניים מנים ומזהמי זריתעל ת דוחות תמצי

ם אוחדימהביניים פיים סהכת דוחות התמצילאורים ב

ם ייהכספת ווחלדים חנספ

 ")לוסו("ים רדנפהפיים סהכת לדוחוסים מתייחהתונים נ�'אפח סנ

טוח בית ברובחת אחרות סיופיננת עוקהשבור עסים נכטפירו �ב' פחסנ
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ן יקייחך מוס
 KPMGם וינלימהל דגמ
ר אודתא  ,17ה עבראהב וחר
 6100601ב יבאתל 

03 684 8000
	

של  תיומנהעלי לבםריבקהמבון שהחאי רושל ה ירסקח דו

"מ בעחיטולבהברחאלהר

א מבו

מצב העל הדוחת אללוהכ ")�צהקבוה� "ןהלל(לה שתבנות ברווחמ"בעטוח לביברה חראל השלרף והמצפי סהכמידע האת קרנו ס
ן בהויים שינול� להכוהרווח  ,סדהפורווח על אוחדים מהתיים תמציהת הדוחות או ����ביוני  ��ם ליואוחד מהתי תמציהפי סהכ
ריכה עלאים אחרלה הנהוהטוריון קרהדי .ריךאתותאובומתייסשהחודשים שה לושושישה של ות ופקתלמנים מזוהמי זריתו
ם הכן ו "�בינייםת פוקותלפי סכיווח "ד IAS 34מי אונלבית אוחשבונקן תלאם תבהלו א בינייםת וופקתלפי סכמידע של גה צלהו

סכון יטוח וחבין� ההוק שועל נה מומה ידיעל עו קבשנוי ילגת הדרישולאם תבהלו א בינייםת וופקתלפי סכמידע ת ריכלעאים אחר
ת וופקתלפי סכעמידעל קנה סמיע הבלאהיתנו יואחר������אשמ"תהח)� טו(בים יסיפיננתים רושיעל קוח פיהקחולאם תבה

 .תנוקירסעל ס סתבבהלו אביניים 

קירה סהקף הי

ם ינייבתפוקותלפי סכמידע של קירה ס"ראל בישחשבון אי רות לשכשל  ����ל) א(ישרקירה סקן תלאם תבהתנו רקיסאת רכנו ע
ם אנשיעם קר עיב ,רוריםמבית כבמורניים בית פוקותלפיסכמידע של קירה ס"�תשוהישל קר מבהוןהחשבאה רוי ידעל ת רכנעה
ה מידבפה קבהית ממצומצהינה רה קיס .אחריםוטיים ליאנקירה סלי הנמיישום ו ,אייםוהחשבונים פיסהכעניינים לאים אחרה
ל לכדע שניווביטחון ג ילהשלנו ת פשראמאינה כך פיולראל בישקובלים מתקורביקני תלאם תבהת רכנעהתרקוביאשר מתכרני
 .תקורבישל ת דעת חוומחווים אנו אין  ,לכךאם תבה .תקורבבימזוהים ת להיוולים יכשהיו תיים עוממשהעניינים ה

קנה סמ

 ,תתיומהוהת נוהבחימכל רוך� עאינו ל "הנפי סהכמידע שהבור סללנו הגורם דבר ליבנו ת מתשולאבלא תנו קירסעל ס סתבבה
� IAS 34מי אונלביתאוחשבונקן תאם לתבה

ו אינל נ"היכספהמידע שהבור סללנו הגורם ר דב ליבנות מתשולאבאלתנו� רקיסעל ס סתבבהת� מקודההקסבפר מואלסף בנו
ח קופיהקחולאם תבהסכון וחיטוח ביהון� הקשועל ממונה ה ידיעל עו קבשנלוי גיהתדרישואחר ת� ותימהוהתהבחינומכל א� ממל
���אתשמ"הח)� טו(בים יסיפיננתים שירועל ���

ת ויותחייבלהה יפחשבר בד"ל הנפי סהכמידע לא'�ראובבמור אל הלבת מתשות אפנים מאנו ל� נ"התנו קנסמתאגסייללימב
 �תלויות

קין ך חיימסו
חשבון אי רו

����
	 ט סגואוב 31

���
	
ת ומרפיל ש KPMGת שרבה ברוחת ליארשית ופתוש ,ןקייחיך מוס
KPMG-בתוגדומאהתואימצע International Cooperative ,
”)KPMG International(“ת ריצויושתושי



   
 

       

 
     

 

 

     

    

      

    

    
        

        

         

        

        

          

        

        

         

       

        

          

    
        

         

       

       

         

           

         

       

         
 
 
         
 

 

 

מאזן

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם וילים וחדמאים יניביהכספב מצה עלת 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 שחוב סי 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 

����� ����� 757 

� � 2 

����� ����� 2,209 

����� ����� 1,366 

����� ����� 1,230 

����� ����� 1,800 

����� ����� 2,035 

����� ����� 4,165 

� � 3 

����� ����� 1,620 

����� ����� 1,310 

������ ������ 58,761 

������ ����� 10,718 

������ ������ 13,076 

����� ����� 1,370 

����� ����� 1,896 

������ ������ 27,060 

����� ����� 2,640 

����� ����� 1,451 

������� ������� 106,409 

������ ������ 64,623 


ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	


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



   
 

      

 
     

 

 
 

     

    

      

    

     

     

          

       

       

           

        

         

     

         

         

         

        

        

        

         

         

         
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       

 
 

   
  

  
 

  

    
  

 
 
 
 

    

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ך) שמה(ום ילים וחדמאים יניביהכספב מצה עלת ווחדתימצת

ר במצדב 31וני בי 30

2019 2019 2020 

 )רקמבותי בל( )רקמבותי בל( )רקמבו(

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

ת ויוייבתחהון וה

ן וה

ת מניועל מיה ופרת מניוהון 

ת הון 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 

��� ��� 869 

����� ��� 989 

����� ����� 2,739 

����� ����� 4,597 

� � 3 

����� ����� 4,600 

������ ������ 28,133 

������ ������ 64,098 

����� ��� 884 

��� ��� 230 

�� ��� 18 

����� ����� 3,051 

����� ����� 5,395 

������� ������ 101,809 

������� ������� 106,409 


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

לגאנזק"ש ת מילוש ק פרץארי סיבונימישל  מבורגר ר האיי
םפיסהכת הלמנ הלמנו"ל מנכמשנה ל יללכהל מנ טוריון קדירר הו"י

ם אבימשוכספים ת טיבח

� ��ת הדוחואישור ריך את

����ט סגואוב		


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



   
 

     

 
     

 

 

 
   

    
  

    

 
 

  
 

      

          

      

            

              

            

  
          

            

           

            

 
            

  
           

 
           

   
            

             

            

            

            

    
         

              

            

           

      
            

            

           

            
 
 
          

        
 

 

חהרוו

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבהפסד ווח ור עלת ווחדתימצת

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

טו ברות שהורווחו מיופר

משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר

ר יישבווחוורהשתוימפר
ת סווהכנטו נת� עוקמהשסדים) הפרווחים (

מון מי

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת לוממעת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 
 בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ו טברועה� קזי השטוח וחובי
 ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
ח טובי בגין חוזית תחייבויובה
 בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ר בשייעה קזי השטוח וחובי
רכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע

ת אחרו

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	

������ ����� 3,302 ����� 7,116 
����� ��� 385 ��� 773 

������ ����� 2,917 ����� 6,343 

����� ����� 3,402 ����� (3,041) 

����� ��� 116 ��� 369 
��� �� 61 ��� 135 

������ ����� 6,496 ������ 3,806 

������ ����� 5,670 ����� 2,553 

����� ��� 312 ��� 606 

������ ����� 5,358 ����� 1,947 

����� ��� 590 ����� 1,262 

����� ��� 171 ��� 440 

� � - � 2 
��� �� 33 ��� 82 

������ ����� 6,152 ������ 3,733 

��� �� (2) �� (2) 

��� ��� 342 ��� 71 
�� �� 106 ��� 8 

��� ��� 236 ��� 63 

��� ��� 236 ��� 63 
� � *- � *-

��� ��� 236 ��� 63 

���� ���� 2.27 ���� 0.61 


ח ש"ליוני מי	
��מ טןק	

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


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



   
 

      

 
     

 

 

 
   

    
  

    

 
 

  
 

      

          

       

           

  
   

        
 

             

 
   

      

   
  

           

         

    
   

       

   
 

            

  
  
     

            

  
       

                

            

   
      

   
              

          

             

      

           

            

            
 
 

        
        

ח כוללרוו

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבלל וכהוח והרעל ת ווחדתימצת

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(

ח "שוני מילי

 )רקמבותי בל(

ח "שוני מילי

 )רקמבותי בל(

ח "שוני מילי

 )רקמבותי בל(

ח "שוני מילי

 )רקמבותי בל(

ח "שוני מילי

��� ��� 236 ��� 63 

��� ��� 426 ��� (268) 

(���) (��) (46) (��) (88) 

�� 

(��) 

�� 

(��) 

26 

(24) 

�� 

(��) 

114 

(2) 

(���) (��) (139) (���) 85 

�� � 7 �� 1 

��� �� 250 ��� (158) 

�� 

(�) 

(�) 

�� 

��� 

��� 

�� 

� 

(�) 

�� 

�� 

��� 

28 

8 

(11) 

25 

275 

511 

�� 

(�) 

(�) 

�� 

��� 

��� 

37 

9 

(13) 

33 

(125) 

(62) 

��� 

� 

��� 

��� 

� 

��� 

511 

*-

511 

��� 

� 

��� 

(62) 

*-

(62) 

ה ופקתוח לור
אחר של אחרלל וכהפסד) (וח ורי טיפר
לל והכוח והרת גרמסבהנושה לראכרהה
הפסד ווח ולרו רעבויוו אברועה

ים סנכגן של ובשווי ההטו� נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ
ים סנכגן של ובשווי ההטו� נשינוי 
כירה מלמינים כזגים סוומסיים הפיננ

סד הפו רווחר לדוח שהועב
סיים פיננסים נכך של ערת רידמיסד הפ
בר ועהשכירה ממינים לכזגים סוומה

ד סהפו רווחלדוח 

ץ ת חולועיפגין בוץ טבע חמגום תרהפרשי 
כנסה) על ההסים מ(ס מת טבה
מינים זסים פיננסים לנכסים מתייחה
כירה מל
אחר לל כו רווחטי פריגין בסמתטבה
ת הרווח גרסמבאשונה לרכרה ר ההאחשל
סד הפורו לרווח או יועבברו ועלל ההכו
ה ופקתל אחרלל וכהפסד) (וח ורה"כ ס
ת גרסמבה נושה לראכרההאחר של
וח ולרבר ועיור אעבוהלל והכוח והר
ס ממו נט ,הפסדו
לא ש אחרלל וכהפסד) (וח וריטיפר
הפסד ווח ולרו ברועי

וע קברכוש טי פרילגבי מחדש רכה העקרן 

ת דרגמובה טת התוכנידש של מחדידה מ
לל כורווח טי פריגין בסה ההכנעל סים מ
ד סהפורו לרווח א יועבר שלאח
בר ועילא שהופקתר ללל אחוכוח ור
ס ממונט ,הפסדווח ולר

ה ופקתר ללל אחוכהפסד) (וח ורסך 

ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

 :וחס לימ

ה ברהחעלים של ב

טה לישתקנומאינן שתזכויו

ה ופקתלל לוהכהפסד) ה(וח והרסך 


ח יליוני ש"מ	
��מטןק	

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"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאים יניבן והבים יונישהעל ת ווחדת ימצת
� 

ה רבחה שלם עליבס לחיומ

ן וההכל ך ס
ן אינשת יוזכו
הטשלית וקנמ כלהך ס ם פידעות רתי

ן בגיון הקרן 
וש כרך ערוש
ע קבו

 שלם ורגתקרן 
ץ חות פעילו

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ה טשליעלי ב

ן בגיון הקרן 
ם ינימזם סיכנ
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

ום יבה מייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל
30
קר) ומבי ת(בל	
2020י נויב	


2020 869 872 36 (63) 270 3,505** 5,489 3 5,492ואר ניב	
1ום יה לתרי	
ה פוקתלל לוהכהפסד) ה(וח והר

ה ופקתרווח ל

אחר לל כוסד) הפרווח (סך 

ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריונזקפשים בעל עםתוקאעס
מ ע"בוגמל סיה פנראל ת המניות קלוח
אור באה (רת עוקאל השבעין להרדנד דיביכ

63 

(125) 

(62) 

*-

*-

*-

63 

(125) 

(62) 

63 

6 

69 

-

27 

27 

-

(1) 

(1) 

-

-

-

-

(157) 

(157) 

-

-

-

(835) - (835) (835) - - - - - (� 
אור באה (רברה ך החתוד לדרטנסתברוג חמיז

5 - 5 - - - 5 - *- (�
	


2020 869 715 41 (64) 297 2,739 4,597 3 4,600י נויב	
30ום יה לתרי	

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

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

ה ופקתרווח ל

אחר לל כוסד) הפרווח (סך 

ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריונזקפשים בעל עםתוקאעס

ק ולד שחבידנדי

��� � ��� ��� � � � � � 

��� � ��� (�) �� (��) � ��� � 

��� � ��� ��� �� (��) � ��� � 

(���) � (���) (���) � � � � � 

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


ח יליוני ש"מ	
��מ טןק	

ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	


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



   
 

      

     

 

     

 
  
 

  
  

 

  
  

 
  

  

  
  

    
 

    

          

    
              

                     

           
                   

                    

                     

             
    
                  

   
                   

                      

          
    

              
                     

           
                   

                    

                    

            

                

                     
 
     
         
 
 
 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

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

ה רבחה שלם עליבס לחיומ

ן וההכל ך ס
ן אינשת יוזכו
הטשלית וקנמ כלהך ס ם פידעות רתי

ן בגיון הקרן 
וש כרך ערוש
ע קבו

 שלם ורגתקרן 
ץ חות פעילו

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ה טשליעלי ב

ן בגיון הקרן 
ם ינימזם סיכנ
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

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


2020 869 448 36 (47) 277 3,333 4,916 3 4,919יל באפר	
1ום יה לתרי	
ה פוקתלל לוהכהפסד) ה(וח והר

ה ופקתרווח ל

אחר לל כוסד) הפרווח (סך 

ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריונזקפשים בעל עםתוקאעס
מ ע"בוגמל סיה פנראל ת המניות קלוח
אור באה (רת עוקאל השבעין להרדנד דיביכ

236 *- 236 236 - - - - -

275 *- 275 5 20 (17) - 267 -

511 *- 511 241 20 (17) - 267 -

(835) - (835) (835) - - - - - (� 
אור באה (רברה ך החתוד לדרטנסתברוג חמיז

5 - 5 - - - 5 - *- ((�
	


2020 869 715 41 (64) 297 2,739 4,597 3 4,600י נויב	
30ום יה לתרי	

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

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

ה ופקתרווח ל

אחר לל כוסד) הפרווח (סך 

ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריונזקפשים בעל עםתוקאעס

ק ולד שחבידנדי

��� � ��� ��� � � � � � 

�� � �� � �� (��) � �� � 

��� � ��� ��� �� (��) � �� � 

(���) � (���) (���) � � � � � 

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


ח יליוני ש"מ	
��מ טןק	

ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	


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



   
 

      

     

 

 

      

 
  
 

  
  

 

  
  

 
  

  

  
  

    
 

    

          

     
          

                     

           

                   

                   

                    

            

                

                      
 
 
        

        

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

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

ה רבחהשל ם עליבס לחיומ

ן וההכל ך ס
ן אינשת יוזכו
הטשלית וקנמ כלהך ס ם פידעות רתי

ן בגיון הקרן 
וש כרך ערוש
ע קבו

 שלם ורגתקרן 
ץ חות פעילו

ן בגיון הקרן 
ם עת אוקסע
ה טשליעלי ב

ן בגיון הקרן 
ם ינימזם סיכנ
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

ום יבה מייתהסשה נשל
 )קרומב(

31

2019בר מדצב		

����ואר ניב	
1ום יה לתרי� � ����� ����� ��� (��) �� ��� ��� 2019
	

ה נשלל לוהכהפסד) ה(וח והר

ה רווח לשנ

אחר לל כוסד) הפרווח (סך 

ה נשללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

ן והת לושיריונזקפשים בעל עםתוקאעס

ק ולד שחבידנדי

��� � ��� ��� � � � � � 

��� � ��� (�) �� (��) � ��� � 

��� � ��� ��� �� (��) � ��� � 

(���) � (���) (���) � � � � � 

����בר מדצב	
31ום יה לתרי� � ����� ����� ��� (��) �� ��� ��� 2019
	


ח יליוני ש"מ	
��מ טןק	

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"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים נמוזמהי מיתזרעל ת ווחדת ימצת

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 מיליח פסנ

ת טפושת וילמפעים נמוזמי מיתזר

א ה סהכנעל סים מפניל

מו ולששסים מ
ת וילמפעו בענשונטים נמוזמ
ת וטפשת) וילעלפו שמישש(

ה קעשהת וילמפעים נמוזמי מיתזר
ת רכיש בשללו קבתמנים שהמזו
אשונה לראוחדה שת אוחדמברה ח

(���) ��� (494) (��) (192) 

(���) (��) (72) (��) (53) 

(���) ��� (566) (���) (245) 

�אור באה(ר � 3 � 3 (�
	
ברה ת חנפבשל העו מנים שנגרמזו
ר אובאה (רתאוחדמ

וע קברכוש בעה קהש

(�
 �ב 	

(��) 

(���) 

(���) 

� 

(�) 

(��) 

(��) 

(35) 

(4) 

(67) 

(7) 

� 

(��) 

(���) 

(��) 

(35) 

(24) 

(145) 

(12) 

��� 

��� 

� 

�� 

� 

� 

31 

4 

-

�� 

�� 

� 

56 

7 

-

(��) (��) (75) (��) (150) 

����� ��� - ��� -

(���) 

(��) 

(���) 

(��) 

� 

(���) 

(216) 

(7) 

-

(���) 

� 

(���) 

(216) 

(14) 

-

����� ��� (223) ��� (230) 

(��) �� 111 �� 133 

��� ��� (753) ��� (492) 

� � 35 � -

����� ����� 4,809 ����� 4,583 

����� ����� 4,091 ����� 4,091 

טו נים� מוחשיתי בלסים בנכעה קהש

ת קומוחזת ברובחעה קהש
רה בחבעה קמוש השמיממורה ת

ת השווי טשיפי ת לפלטומת הקמוחז
אזני מה

ת קומוחזת ברומחת ריביודנד דיבי

וע קברכוש מוש מיממורה ת
ת וילו לפעשמיששו נטים נמוזמ
ה קעשה

ן ומימת וילמפעים נמוזמי מיתזר

טו נת� תחייבובי התכת קנפת המורת
ים נדחת תחייבויובי התכעון פיר
איים קבנתאגידים מת אולוווה

ה כירת חתחייבויופרעון ה

ה ברעלי החלבדנד דיבי
ת וילמפעו בענשונטים נמוזמ
ן ומימת) וילעלפו שמישש(
 עלן ייפחלער שבתוודנתהתשפעה
ים נמוזמי וושוים נמוזמהת ותרי
י וושוים נמוזמבו נטה) יריד(ה יעל
ם ינמוזמ
בר בעו וגושסים נמוזמי וושוים נמוזמ
ת נפהשל בורענגוהקוחלים לעדוימכ
ב ת וחדמאה ברח
ים נמוזמי וושוים נמוזמת תרי
ג ה ופקתהתילתחל
וף לסים נמוזמי וושוים נמוזמת תרי
ד ה ופקתה

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



   
 

     

 
     

 
 

 

 
   

    
  

    
  

  

      

          

       
    

       
            

       
  

    
        

   
          

   
      
           
           
          
          

 
         

    
         

          
      

             
              

   
          

   
          

         
         

           
      

   
       

          
          

        
          
           

          
         

          
         
  

         
     
    

        
        
              

             

                    
                      

                     
        

                  
          

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ך) שמה(ים וחדמאים יניבים נמוזמהי מיתזרעל ת ווחדת ימצת
םיובה מיתיסהשה לשנ 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

ילות פעמם ינמזומי זרימת-פח א' סנ
 (נסה הכהלעםיסמינפת לפטשו
ה קופלתווח ר

(3),(2),(1 
��� ��� 236 ��� 63 

ם: ינמזומי זרימבתם יכרוכם נישאם יטיפר
ות ברוחי) חברו(י פסדבהרה ק החבחל
וי השות יטשת לפי טופלוהמת קומוחז
י נמאזה
ות סיננפיתעוהשקמונט)םוחיו(רםסדיהפ
ה אתשויי לותעה השקי וחוזטוח ביוזי חבור ע
ות סיננפיתעוהשקמונט)םוחיו(רםסדיהפ
ת אחרו
ם יריסחב חוסי כנ
ם יריסחם ינב שאחוסי כנ
ת ונימ
ת ואחרות שקעה
ת יווייבחהתן ן בגימוימ)ותסת (הכנאוצהו
ו טנ�ותסיננפי
ר עבועה קשלהנדל"ן של הוגן י הוי בשונושי
ה ואשתיוילתםוזיח
ר אחעה קשלהנדל"ן של הוגן י הוי בשונושי
ת וחתהפופחת 

בוע קשרכו
ם יישמוחתי לבםסיכנ
זי וחווח טביוזי חין גבות ויבייחבהתי נושי
ה ואשתיויתלם ינשקעה שאה
זי וחווח טביוזי חין גבות ויבייחבהתי נושי
ה אתשוי ויתלעה השק
ה משנטוח ביי כסבני נושי
ת ונדחשה רכיות אצובהי נושי
ה סהכנם על הסימתאוצהו
ם: ים אחריינזמאם יפיסעבם יינויש
י חוזר עבועה השקן לל"ונדות סינינפות שקעה
ה ואשתיי תלועה השקוזי חוחטובי

ה שקעלהנדל"ן שת רכי
ת וסיננית פושקעשל הו נט�ותשרכי

ר אחעה השקן לל"ונדות סינינפות שקעה
ה שקעלהנדל"ן שת רכי
ת וסיננית פושקעשל הו נט�ותשרכי

ייה גבת לומיפר
ה חובות יתרוםיביחי
ת ות זכרויתוםאיזכ
ו טנ�םדית לעובבוהטשל בות ייבותחיה
י זרימתגת להצת שווהדרות תאמההסך
ת פטשות ילופעמםינמזומ
ת פעילומבעו שנם ימנזוממי ירתזכל הךס
על ם יסמלפני ת פטושת) פעילוו למשששי(
ה סהכנה

ן מזומבהאינשתתיוהמתפעילו

 �� IFRSל שהונשארם לשויי

(���) (��) 2 (��) 2 

(�����) (���) (3,002) (�����) 3,499 

� 
�� 
(��) 
(���) 

(��) 
(���) 
� 

(���) 

13 
51 
(45) 
(224) 

(��) 
(��) 
(��) 
(���) 

53 
94 
31 
39 

(���) �� 334 (���) 466 

(���) 
(���) 

(�) 
(�) 

3 
6 

(�) 
(��) 

9 
(26) 

��� 
��� 

�� 
�� 

22 
38 

�� 
�� 

44 
67 

����� (��) (192) ��� 162 

����� 
�� 
(��) 
�� 

����� 
��� 
�� 
�� 

3,516 
(33) 
45 
106 

����� 
�� 
(��) 
��� 

(2,453) 
(20) 
(16) 
8 

(��) 
(�����) 

(�) 
(���) 

(37) 
(1,180) 

(��) 
(�����) 

(40) 
(1,202) 

(��) 
(�����) 
(��) 
��� 
��� 
� 

(�) 
(���) 
�� 
(�) 
�� 
(�) 

(11) 
185 
109 
(547) 
101 
10 

(��) 
(���) 
(��) 
��� 
(��) 
� 

(12) 
(191) 
-

(485) 
(282) 
(2) 

(���) ��� (730) (���) (255) 

(���) ��� (494) (��) (192) 

�� � � �� -
 

(1) 

ג' �ראובהאר �ש דחחטוביר חוזל שרע למפם שויי

ה קעשהוזיחוחטויבוזיחיןבגתפעילוהמםבעינוה�השקעהן לל"דונתיוסנינפתושקעהשלטו נתמכירוותשורכים לליוכתוטפשתועילמפםימנומזהמיתזרי
(2)
�של ם סכו ����י ונבי ��ם יובהמייתסהשםשידחוה ששיל שהקופת(לח ש"ני יומיל ���ל שםסכובהבלקתהשתיבירהצגהות פטשוהתפעילוהתרסגמב	�� 

י ונבי ��ם ויבהמייתסהשםשידחוה ששישל ה קופתל("ח שני יומיל �� שלם סכובהמלשושתוריבי )חש"ני יומיל ����� שלם סכו ����ת שנול"ח שני יומיל
���� )חש"ני יומיל ��� שלם סכו ����ת נשולח ש"י ונמילי �� שלם סכו 

(3)
 ��ם ויבהמיתיסהשםשידחוה ששישל ה קופת(לח ש"י ונמילי ���ל שםסכובתחרואתוסינינפתקעושהמבל קתהשדידנבדיצג הות פטשוהתפעילוהתרסגמב	
 )ח"שי ונמילי ��� שלם וכס ����ת שנולח ש"ני יומיל ��� שלם סכו ����ביוני 


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



   
 

     

 
     

 
 

 

 

  
 

   

 
  
 

   

   

     

   

      
    

      

      

      

      

     

     

      

       

     

      
 
 
 
 
 

 

 
   

    
  

    
 

   

      

          

      

     
      

   
           

             

             

      
     

      
    

           

             

             

 
 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ך)שמה(ים וחדמא יםיניבים נמוזמהי מיתזרעל  ת ווחדת ימצת

ל שה פקותל
ם חודשיה וששלה שישל שה פקותל

ה מיתיסהשה מתייסהשם חודשי
י ונבי 30ם יובי ונבי 30ם יוב

2020 2020 

 )רקמבותי בל()רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מילי

ה ברת חנפהשל בורענגשים נמוזמ
-'בפחנס
ר ובאה(ראת וחדמא

ם יישמוחי בלתם סינכ

ת חונדה שרכית אוצהו

ה חובות יתרוםיביחי

((6)9 

544 544 

249 249 

90 90 

ת ואחרות סינינפות שקעה

ם ריאחם סינכ

ם חינדם סימין גבות ייבותחיה

ת ות זכרויתוםאיזכ

ה שהונפברה חשל הות ויבייחהתי יכובנם סינכ

ן עיבדנד יביד

ת דמאוחה רחבפת נהל שבנגרעו שם ינמזומ

194 194 

2 2 

(128) (128) 

(151) (151) 

800 800 

(835) (835) 

(35) (35) 

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 ילתחים לנמוזמי וושוים נמוזמ
- גפחנס
ה ופקתה
לויי ת חוזיםבור מנים עמזומנים ושווי מזו
אה תשו

אחרים מנים מזומנים ושווי מזו

ה ופקתת הילתחלמנים מזומנים ושווי מזות תרי

����� ����� 3,343 ����� 2,897 

����� ����� 1,466 ����� 1,686 

����� ����� 4,809 ����� 4,583 

וף ים לסנמוזמי וושוים נמוזמ
- דפחנס
ה ופקתה
לויי תחוזים בור מנים עמזומנים ושווי מזו
אה תשו

אחרים מנים מזומנים ושווי מזו

פה קותף הסולמנים מזומנים ושווי מזות תרי

����� ����� 2,640 ����� 2,640 

����� ����� 1,451 ����� 1,451 

����� ����� 4,091 ����� 4,091 


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



   
    

  
 

 

 
     

   

            
    

                 
       

    

     

             
             

                 
     

  

              
                

  

          
    

   

            
           

          
 

           
                
            

                 
                 
              
                  
                 
                  

           
        

        
       

   

           
            

         
      

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

כללי  –1אור ב

ת וחומדהתושיה .א

א אברחוב א הית מיהרשתה תובכוראל ישבגדה אתהאשר ראל ישת ושבתברה חהינה  )"ברההח"�לןהל("מ בעטוח ילבברה חראל ה
 �גןת מר��בר ילסלל ה

וכן  �להשת הבנות ברוהחושל ברה החשל לה אאת ת ללכו �����ביוני  ��ליום ברה הח שלאוחדים מהביניים פיים סהכת הדוחות תמצי
סים פיננם תיושירוטוח בבית עוקהשראל ה שלאה מלת לובבעהינה ברה הח �")הקבוצ"ה �ןהל(לת לולוכתברובחברה החת זכויות א
 �רךת עסה לניירובורבסחר מת למורשואם רה ההחבת מניו )�"אםהברה הח"�לןלהמ (ע"ב

ה נוורקהנגיף ת ושטהתפ .ב

"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� קורהנגיף של י" שנגל "ת מהתפרצו והחששקים דבהנספר מבלייה עה בשלונה� אחרל אולםקן� חלבת לוהמגבסרו 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 אוודאין 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

בידי לים המנוהסים הנכ בשווי"ח שדי ראלימי��כ שלטון קיחל לן� לה)�(�אור בבט מפורהמבני הוי ינהשת פעהשול טרבנ כן�מו כ
ו חלפיים� סהכת הדוחוסום פרריך אתלך מוסבועד הדוח ריך אתאחר לכי� צוין י�����תשנסוף ת מעול ����ביוני  ��ליום צה קבוה
 �מוראכצה קבודי הביהלים מנוסים ההנכ בשוויטון יקהת אטין לולחט כמעקיזזו אשר ההון קי בשות פוסנות ליוע

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 גלהשד ע�
בין כרו משנברווחים ת פותתמשת סוליפובתליולישתליוארית אותשושל ב�יללעאר תומהגנון מנלאם תבה �ברושנצעה קההשסדי הפ

�������השנים �אה תשוג תושלא עוד כל  �בדבלועים קבל ניהומי דאאל�����תשנת ילתחמתנים משול ניהמי דתה גבלא ברה הח ��
 ��ליום נכון  �תניםמשול ניהמי דתלגבורה החבתוכל לא  �טחיםמבוהתבלחוברו נצשתעוקההשסדי הפאת סה תכשתחיובית ליארי

י ליונמי ����כשל סך בתכם סה�תברטמצת חיוביאה תשות גלהשעד ת ליליהשאה תשוהבשל יגבו א שלול הניהמי דמדן או �����ביוני 
ו קיזזאשר ההון קי בשות פוסנות ליועלו ח�פייםסהכת הדוחוסום פרריך אתלמוך סב ועד הדוחריך אתאחר ל כי�צוין יס� מפני ל''ח ש
 �אולומבסופאמור אכיגבו א הול שלמי הנידמדן אוובוטחים� מת הברלחוברו שנצת עוקדי ההשסהפת אטין לולח

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 חלהינם לו אתונים נ וכיפיים סהכ
כסיה� נעל ומי עצהון העל הצה קבוה

וחוזי ת מולתוההשהגמל ת פוקו �סכוןהחמוצרי בקר עיבתדיונויבפליה ע ����ת שנ שלאשון הרעון בברלה חונה� קורהרמשבת קבובע
בר� משרום הטתטיבימהנורתם מלר שבווהם ת דיונובפת 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
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מ ע"בטוח לביברה חראל 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 קהשתקרנות רבול�תאחרות סיופיננת עוקלהשס יחבחינה ברכה נע�כןמו כהשווי� 
מור אכנה חיהבת קבובערך� עתרידלייה דיקצאינשל מה קיולתקרנווהסים הנכלי מנהמתסויוהתייחת קבלת רבולברה החת ברשוש
ת פותתמשת סוליופגין ובמס פני לח"שיונלימי ����כשל סך בטרו סבנום סחיריא לסים נכגין ברך עתרידי הדוחת ופקתבברה החמה רש

ל עישירה עה השפן אימור אכברווחים ת פותתמשת סוליפוברך העת ודירילכי צוין י�מספני ל"ח שני ליומי ����כ שלסך בברווחים 
 �ברהת החאותוצ

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 
ת אותמשכנטוח ביקי סעתלועיפשל השבה בר סכום הכי א נמצ �רךהצות מידבהשבה ברי מים סכות ובחינלו אמנים מסתבחינאחר ל

רך� ת ערידבירך אין צווספרים בו רכמעגבוה 

ט מפורכךערת רידלימנים מסמים קייא לשתה עלהצה קבוהרכה שעינה הבח�)DAC(תנדחורכישה ת ואהוצווע קברכוש ת תרוילגבי 
 �יללע
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ים פיכסהותוחהדכת ריעיסבס-2אורב

ם יימולאניבי כספח ווידי נקתבה עמידעל ה הרהצ .א

ר אשלוי גיהת דרישולאם תובהביניים ת וופקתלפי סכדיווח  ��IAS 34לאם תבהרכה נעאוחדים מהביניים פיים סהכת הדוחות תמצי
 )�טוחבי(ים ספיננתים שירועל קוח פיהקוחלאם תבה ")המונמ"ה �לןלה(סכון וחטוח בי �ההוןק שות ורשעל ממונה היידעל עו קבנ
ביחד תה אוא קרוליש  �איםמלתיים שנים פיסכתבדוחודרש הנמידע הכל את ת ללכוואינה  ")�קוחפיהק"חו �לןה(ל �����א"מתשה
 ")�ייםתהשנת וחוהד� "ןהלל(����בר מבדצ ��ביום מה תייסשהשנה וליום לפיים סהכת הדוחועם 

� ����ט סגואוב ��ביום ברה החטוריון קדירידי על סום לפראושרה אוחדים מהביניים פיים סהכת הדוחות תמצי

ת דעקול ישוים נמדובאש ומיש .ב

ת דרשניופעל קנו תשהות קנותוהקוח פיהקלחואם תובה �IAS 34לם אתבהאוחדים מהביניים פיים סהכת הדוחות תמצית ריכבע
אשר  ")�םמדניאו� "לןלה(אריים וטקאםמדניאוותהנחות רבולתהנחוומדנים וא�תרכוהעב�תדעול קבשימש תלהשצה קבוהתהלהנ
ת אוהתוצכי ת אזבבהר מו �תאוהוצות וסהכנמי סכוועל ת תחייבויווהסים נכשל רכם עעל  �תאיהחשבונת מדיניוהשום ייעל יעים משפ
וכן ת אריוטוקאתרכוהעעל סים סמבום פייסהכת בדוחוולים הכלריים קעיהמדנים אוה�להאמדנים אומתשונות יולהת לוועלעל פוב
 �תצוניויחשווי ת רכוהעעל 

ר שאבתוהנחהניח לברה החת הלהנת דרשנ�צהקבוהשל פיים סהכת הדוחות בהכנמשים משהאים חשבונמדנים אושל גיבושם ת בע
 �ברהעון סיניעל ברה החת הלהנת ססתבמ�מדניםאוהתיעקבבתה דעל קובשי �תתיעוממשת אוודאי ברוכים הכועים אירותסיבולנ
ל לכת מואיתמהתסיבולנאם תבה �רכהעלהת תנושניכל כ�תידלעת פיוצית רבול�תבירוסתהנחוועל ים וניחיצמים גור �תשונות בדועו
 �מדןאו

ובכל נים מדאוהקנו ותשבה פה קותבים כרמואיים חשבונם מדניאובםשינויי �טףשופן אובםקריסנסם סיבבשתהנחווהמדנים אוה
 �תפעמושת תידיעפה קות

ם בינייפיים סהכת הדוחות תמצית בהכנת איהחשבונת מדיניוהישום ירך לצולה הנההמשה תהשם בה �תדעהול קושית רכוהעה
יע המשפת נחובה שינויחל א ללן� להור מאהט ולמע �תייםהשנת וחוהדת להכנמשה תהשבהם לה אלקרם עיבקביים עאוחדים מה
ת� תודוהעעל תי מהופן אוב

�אור באה רת ביטוחיוהת יותחייבוההבחישוב ת משומשהן להיוות ריביוהדכון ע עםקשר ב)�(�אה יצייל גת יעקבמודל דכון ע עםקשר ב 
�אור באה רברה החעה שביצשים חדקרים מחת קבובעלפרישה )�(�י את מיירפ �ת תחייבויוהת דידמעניין רים לחוז יישום עםקשר ב 

 �מהאתבה �)4(��ו )3(�ים אורבאה ר)LAT(תתודוהעת תואונתקבדיישוב חתבעגן הו בשוויאינם שסים נכת אהקצפן אוין עניולת לונזי

ש חדוח יטב חוזרשל רע למפום שיי .ג

ת תואונתקבדי �תתחייבויוהתדידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תיניינו שע ���������טוח ביזר חוסם פור ����מרץ ב ��ביום 

ם חייטוח יבזר גמ כלת מבר�LATהתא לחשבתן שניפן אובצה קבההת מרתה שונזר לחואם תבה ")�רהחוז"�לןה(ל) LAT(תודה הע
 יישוםשל רך בד ���� שלאשון הרעון רבבקף תולסו נכנזר החות אוהוררד� נפב ויחושבמשיך יסיעוד התחום זר לחואם תבהביחד� 
זר החות ופעהשלל כ כיגש יוד �צהקבוה שלאוחדים מהביניים פיים סהכת בדוחואה ההשווספרי מעל זר החות עושפהלן הלע� מפרל
 �צהקבוהרים של אחים הנפהעות לועיהפזרי גמעל עה פר השלחוזתה א הייולטוח חיים בי בענףטוי בילו קיב

����
	



   
    

  
 

 

 

        

   

       

     

 
  

   
  

  

    

    

        

         

     
       

    
 

 

     

 
  

  
  

  

    

    
        

        

        

    
        

     
       

    
 

     

      

 
  

  
  

  

    

        

    
 

 

 

 

 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ם יוחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(יםפיכסהותוחהדכת ריעיסבס-2אורב

 )משךה(שחדוח יטב חוזרשל רע למפום שיי.ג

(1
�פיסהכמצב על ההדוח על 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

שוטפים סים 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"בטוח לביברה חראל 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� קהשטוח וחוזי בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ה סההכנעל סים מ

 )"ח(בש למניהלל מדווסיסיברווח 

טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהושינוי מים 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 לם מיוניתיים� למהוא מים לסכובאה השוו

 )שךהמ(יםפיכסהותוחהדכת ריעיסבס-2אורב

 )משךה(שחדוח יטב חוזרשל רע למפום שיי.ג

�אחרלל כו ורווחסד פרווח וה דוחעל זר החות פעהש)3 

 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"בטוח לביברה חראל 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'. 2ורבבאמור אה

ו מצורם אשטים שחדים נקת.א

קן") תההלן: "ל(וח יטבי זוח, IFRS 17י מולאניבי כספוח וידן קתים לנוקית

ת לוקה שלפה סהות� רבול שונים�אים בנושקן תלם קוניתי של שורהת אובחשבונתקינה למי אונלהביסד מוהסם פר ����יוני בחודש 
 �טוחיבחוזי של מחידושים  )DAC(ת נדחורכישה ת אוהוצ שלפויה צ השבה משנה�טוח בי בחוזיול יפטהפן אובר� המעת אולהור
 �ליום קבע שנקן תהשל אשונה לרום היישמועד בלו יחויל לעקונים תיה�ועודעה קהשת לויויפעלסמתייחהחוזי ת שירומרווח 
�����אר בינו

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

 �לחוזהמישרין בתסומתייחהתלויועןהןבחשבות קחל ישתן או חוזהם קיולתלויועהביד� מכ הינוזה חואם החינה בב �קוןתיהפי על 
טיבי קרוספטרפן אוב הינוקון תיהום ייש �חוזהקיום למישרין בתקשורוהתאחרות יולועשל אה הקצוכן  �תתיותוספת לויוע�גוןכ
גו יוצא לקון� תיה יישוםת בעאפשרי� קדם מוום יישגינם� בת מחויבוהמה תייסהטרם ש חוזיםור עב � ����אר בינו �מיום חל ה

קון� תיה שלת ברטהמצעה פההשובה גבנה� אשולר היישוםמועד בים דפעוה שליחה תהפת תריאם תתוא אל השוואה�ספרי ממחדש 

 �פייםסהכת ווחהדעל קון תיהשל ת ההשלכות בבחינלה החטרם צה קבוה

ת ויתנוע .ב

תאובריוחיים טוח בי �1 

ת הנונים חיביטוחי לת קדוהפשהבדה עוהקב ע �זאתעם יחד  �תתיועונבת פיינואתמאינן ת אובריוחיים טוח בבית מיומפרת סוההכנ
 �השנהסוף בקר עיבצע תבמת החדשות ירומכמהר ניכק חל �מסת טבומה

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

ן ולכ �תקמובהת תיועונת מקיילא  �תעוקשמהת סוהכנגון כ�אחריםהתסוההכנכיבי מרוב �תעותביגון כ�אחריםהתאוהוצהכיבי מרב
 �ברווחת קמובהת תיועונת מקיילא גם 
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ת ילופערי מגז-4אור ב

ן גוומתלוולכלה אתקיוסעתיחידו �צהקבוהשל ת גיוטרטסאתקיוסעתיחידוהמהווים זרים גמפר סמלל כות לועיפזרי גמאור ב
 �תםומהעניין לקרם עיבמים דוזר גמכל ס סיבבמוצרים ה�ועיםביצת רכהעואבים משת אהקצרך לצורד נפבתלוומנוהמוצרים 

ת לבעפה מחשיזרים גהנטווח רוכי אגרפים מוודליים כלכפיינים אמבןוכת קחהמפה ביבסהתמהו �תהלקוחויל מהת�תםפצהפן או
ת להיועשויה ת ביטוחיוהת תחייבויוההכנגד קים מוחזהת עוקההשק תית אולתוצ �כןמו כ �טוחייםביסיכונים למים דופיינים אמ

 �תהרווחיועל ת כרניעה השפ

ת סגרמבתלוטמבות תיוברבינחת אוקסעתאותוצ �סהההכנעל ם סימפני לזר גמהרווחי על ס סתבבהדדים מנזר גמהעי ביצו
�איםהבזרים גמבתעלפוצה קבוה�אוחדיםמהביניים פיים סהכת הדוחות יתמצת ריכערך לצות מואתהה 

וך ארוח ולטן ווחסכים יחוח יטבמגזר .1

ת פוקווסיה פנת קרנוול בניהצה קבוהתלועיפתא וכןהחיים ביטוחי פי ענבצה קבוהשל ת ביטוחיהתלועיהפת אלל כוזה תחום 
ל אלהרמ ע"בוגמל סיה פנראל בהרה החב שלתיה קוהחזא לומברו ועה ����יל אפרב� ביוםתו גרסמבמבנה לשינוי אשר בל� מג
ם לילנכאינם מ ע"במל גוסיה פנאל הר שלת לועיהפת אוותוצת יותחייבווההסים הנכ זה�מועד מחל ה��אור באה רת� עוקהש
 �ברהך של החארו לטווחסכון חיים וחטוח ביזר גמת מסגרב

ת ויאברוח יטבמגזר .2

"ל חולתעויסנ�זריםבדים עו �סיעוד �תאישיות אונות ואשפוז�ת לומחנפים עבצה קבושל הת ביטוחיהתלועיפת האלל כוזה תחום 
ו א�ותלומחמאה כתוצטח מבולים מהנגרקים הנזגוון מאת ת סומכלה אטוח ביפי ענת מסגרבתכרומהנת סוליפוהושיניים� 

 �טיביםקולקלוהן טים לפרהן ת עומוצת אובריחי טובית סוליפו �םשיניילי פוטיוסיעודי מצב ת רבול�תאונותמ

י ללכוח יטבמגזר .3

�מיםתחותי תמישה מחכב מורזה זר גמ 

קים נזת סומכה ")�רכושכב "ר �לןלה(עי מנוכב רטוח בי בענףטוח בית סוליפות כירמבצה קבוהתלועיפתאלל כו :שורכרכב 
 �תאונהבלישי שלצד שנגרם רכוש ק לנזג הנהאו הרכב בעל ת חבואת או �וגניבה או �ותאונה מאה כתוצרכב על לבמים הנגר

ב רכ� "לןהל(�����"לתשה חדש)�סח (נועי מנוב רכטוח יבתקודפתדרישפי לטוח בי בענףצה קבוהתלועיפתאלל כו :הובחרכב 
���"ההתשל �רכיםדתאונותעי גפלנויים פיצהקלחואם תבהעי מנוברכב מוש משיאה צתוכגוף קי נזסה מכה ")�חובה��� 

ת בויוחסויכיט(למעלישי ש צדפי כלטח מבוהתחבות אתסומכהתסוליפותכירמבצהוקבהתלועיפתאללכו :םיאחרות יוחבי נפע
י פנמטוח ביבידים� מעת אחריופני מטוח בי �איםהבטוח הביפי ענתר� הי ביןלים� נכל זות מסגרבל)� עילאר ותמכ חובהכב רתחום ב

ם וצרימלת אחריופני מטוח ובימשרה אי לנושוטורים קדירלת אחריוטוח בית� עימקצות אחריוטוח בישי� ליש צדפי כלת אחריו
 �מיםגופ

ת וריד �תיווברע �ןוגכ(וש כרכב רט עמלוש כרהי פנעכל בה צובקהל שת חיוטיבהת וליעפהת אל לוכה זום חת :םירחאוש וכרי פנע
 )�המודכו

 �דד בו (כענףא תמשכנבטח מובהרים גומלאיאשרטוח ביבענף ת וחיטהבית לועיהפת אלל כוזה תחום  :תואתנכשמח ויטבי קסע
MONOLINE �( אשון רמשכון בבוד שעכנגד תנו שנית ואלווהשל עון ירפאי מאה כתוצם הנגרק הנזגין בפוי שית תלדוענ זהטוח בי

 �מוראכתאולוולהוחה טכבמש משהסהנכמוש מיאחר ולבד לבים למגוריחיד "ן נדלס נכשל 

ואחר ת וילפעי רזמגוחס לימלא .4

טוח יהבת ברובחההון ת לועיפאת וכן ח טובית סוכנויושל ת לויועיפקר עיבתלוולכתלועיפזרי גמלוסיוחלא אשר ת ויוילפע
 �תאוחדומה
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- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

 )רקובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותלוח ודינבים מגזרת וודע אמידא. 
סחיומא ל ם חייח טובי

תמואתה תפעילומגזרי ל ך ארוון כסחיו
כ"הס םיוזקיזו רחאו לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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

7,116 - - 1,682 2,460 2,974 
773 - - 540 151 82 
6,343 - - 1,142 2,309 2,892 
(3,041) - *(15) 19 (207) (2,838) 
369 - 1 - 1 367 
135 (9) **12 107 9 16 
3,806 (9) (2) 1,268 2,112 437 
2,553 - - 1,172 1,749 (368) 
606 - - 386 172 48 
1,947 - - 786 1,577 (416) 
1,262 (9) ***2 323 466 480 
440 - ****30 26 138 246 
2 - - - - 2 
82 - 73 3 4 2 

3,733 (9) 105 1,138 2,185 314 
(2) - 11 (3) (3) (7) 
71 - (96) 127 (76) 116 
(198) - (66) (62) (26) (44) 
(127) - *****(162) 65 (102) 72 

28,133 - - 9,933 6,407 11,793 

64,098 - - - 5,259 58,839 

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
 )תווצאהה(תונסהכה 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 והר כלסך 

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח ביבגין חוזי ת תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

 
 
 
 
 

צה קבובסדיים מוהים ופגהשל ההון כנגד מדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהש	
)סדיםהפהרווחים (הסך 
צה קבובסדיים מוופים גמלו אתנויוסוכת למולמשות הלומהינן עתוכן מ"ח שני ולימי ��כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויולתמוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ
ה וצקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב
צה קבוהשל טוח בית סוכנויות לועיפשל ת אוהוצגין בהינו ח "שליוני מי ���כשל סכום  �תיוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ
ח ש"ליוני מי �����כלתכם סקבוצה השל הטוח הבית וסוכנוית לועיפגין בסה ההכנעל סים מני לפלל הכוסד הפהסך 
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- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

קר) ובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותלמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

סחיומא ל ם חייח טובי
תמואתה תפעילומגזרי ל ך ארוון כסחיו

כ"הס םיוזקיזו רחאו לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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

3,302 - - 829 1,213 1,260 
385 - - 269 75 41 
2,917 - - 560 1,138 1,219 
3,402 - *92 59 264 2,987 
116 - 1 - 1 114 
61 (3) **4 52 5 3 

6,496 (3) 97 671 1,408 4,323 
5,670 - - 625 1,035 4,010 
312 - - 192 90 30 
5,358 - - 433 945 3,980 
590 (3) ***1 172 216 204 
171 - ****16 13 63 79 
33 - 41 (11) 1 2 

6,152 (3) 58 607 1,225 4,265 
(2) - 3 (1) (1) (3) 
342 - 42 63 182 55 
418 - 125 87 74 132 
760 - *****167 150 256 187 

28,133 - - 9,933 6,407 11,793 

64,098 - - - 5,259 58,839 

טו ברושהורווחו ת 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
טו נמון� מית) סו(הכנת אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
י אזנמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברודי) חסהפ(ב ברווחיק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

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


צה קבובסדיים מוהפים גוהשל ון ההנגד כמדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהשהרווחים סך 	
 
 
 
 

 כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויולתמוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ
ה וצקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב

��
צה קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למולמשות הלומהינן עתוכן מ"ח שני ולימי	

ה קבוצהשל טוח בית סוכנויות לועיפשל ת אוהוצגין בהינו "ח שליוני מי ��כשל סכום  �תיוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ
ח ש"ליוני מי��לכתכם סקבוצה השל הטוח הבית וסוכנוית לועיפגיןבסהההכנעל סים מנילפלל הכוסד הפהסך
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- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )רקובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותלמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

� 

סחיומא ל ם חייח טובי
תמואתה תפעילומגזרי ל ך ארוון כסחיו

כ"הס םיוזקיזו רחאו לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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 קהשטוח וחוזי בי 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(ב ברווחיק חל
ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והרכל סך 

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 חולמפרע יישום 

צה קבובסדיים מוהפים גוהשל ון ההנגד כמדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהשהרווחים סך 	
 
 
 
 

 כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ
ה וצקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב

� �
צה קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למולמשות הלומכן הינן עתומ"ח שני ליומי	

צה קבוהשל טוח בית סוכנויות לועיפשל ת אוהוצגין בהינו "ח שליוני מי ���כשל סכום  �תיוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ
ח ש"ליוני מי �����כלתכם סקבוצה השל הטוח הבית סוכנויות לויפעגין בסה ההכנל סים עמני לפלל הכוהרווח סך 
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- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

קר) ובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותלמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 
סחיומא ל ם חייח טובי

תמואתה תפעילומגזרי ל ך ארוון כסחיו
כ"הס םיוזקיזו רחאו לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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(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 חולמפרע יישום  �

צה קבובסדיים מוהפים גוהשל ון ההנגד כמדים עוהסים הנכגין בהינם ת עוקמהשהרווחים סך 	
 
 
 
 

 כצה� קבות הלובבעטוח בית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ
ה וצקבהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לויפעגין ב

� �
צה� קבובסדיים מוופים גמלו אתסוכנויות למולמשות הלומכן הינן עתומ"ח שני ליומי	

ה קבוצהשל טוח בית סוכנויות לועיפשל ת אוהוצגין בהינו "ח שליוני מי ��כשל סכום  �תיוללוכלה הנהת אוהוצסך תוך מ
ח "שליוני מי ����לכתכם סקבוצה השל הטוח הבית וסוכנוית לועיפגין בסה ההכנעל סים מני לפלל הכוסד הפהסך 

����
	



   
 

    

 

   

 

 
      

          

 

  
  

     
  

 
 

  

       

              

                

              

               

             

            

             

               

              

               

               

              

              

             

             

               

              

                

                

                

               
 

                            
               

             
              
                       

                                
  

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

ם יובהמיתיסהשהלשנמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

ם חייח טובי

 )רקמבו( 2019ר במצדב 31

� 

תמואתה מגזריס לחיומא ל ך ארוון כסחיו
כ"הס םיוזקיזו רחאות פעילו לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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 השוחוטוח בי 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 כורווח 

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 ל חושלמפרע יישום 
 
צה קבובסדיים מוהופים גהשל הון הכנגד מדים עוהסים הנכגין בת הינם עוקמהשהרווחים סך 	
 
 
 
 

 כצה� קבות הלובבעוח טבית סוכנויות למוולמשת הלומת עלוולכתלוממעת סוהכנ
ה קבוצהשל אה מלת לובבעשהינן טוח הבית סוכנויות לועיפגין ב

���
צה קבובסדיים מוופים גמלו אתנויוסוכת למוולמשת הלומכן הינן עתומ"ח שני ולימי	

צה קבוהשל טוח בית סוכנויות וילפעשל ת אוהוצגין בהינו "ח שליוני מי ���כשל סכום  �תליווכללה הנהת אוהוצסך ך תומ
"ח שניליומי ��לכתכם סהצה קבוהשל טוח הבית סוכנויות לויפעגין בסה הכנעל סים מפני ללולהכהרווח סך 

����
	



   
 

    

 

   

 

 
      

    

           

     
  
 

  
 

 
  

       

             

              

             

            

             

               

             

              

              

             

             

                

              

              

              

           

                

          

                  

                  

                 
 
                          

                        
 
 

  

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

י ללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנב. 

 )רקובמתי בל(2020י 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

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 
26 1 3 7 8 7 
3 - 2 - - 1 

1,138 (17) 349 161 358 287 
(3) - (2) - - (1) 
127 22 - 37 59 9 
(62) (5) (30) (1) (4) (22) 
65 17 (30) 36 55 (13) 

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 


2020 2,692 608 994 5,375 264 9,933י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	

2020 2,596 595 172 3,350 264 6,977י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	


ו אלנפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מינם גבתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש בדן אוטוח ביפי ענמתאותוצקר עיבללים כואחרים ורכוש פי ענ	

ו אלנפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מגינם בתלויפעהאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבללים כואחרים ת חבויופי ענ	

����
	



   
 

    

 

   

 

 
      

      

         

     
  
 

  
 

 
  

        

             

              

             

        

             

               

             

              

              

              

             

                

              

           

              

             

                

                

                  

                  

                  
 
 

                     
                        

  

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )משךה(ילכלוח יטבמגזר י בפים לגוסנים נותנב. 

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 
13 - 1 2 5 5 
(11) - (6) - (1) (4) 
607 (9) 189 74 181 172 
(1) - (1) - - -
63 16 8 22 32 (15) 
87 6 40 2 6 33 
150 22 48 24 38 18 

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 ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	
6,977י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה 264 3,350 172 595 2,596 2020
	


ו אלנפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מינם גבתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש בדן אוטוח ביפי ענמתאותוצקר עיבללים כואחרים ורכוש פי ענ	

ו אלנפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מגינם בתלויפעהאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבללים כואחרים ת חבויופי ענ	

����
	



   
 

    

 

   

 

 
      

        

          

     
  
 

  
 

 
  

       

             

              

            

            

              

               

             

              

              

             

            

                

              

          

             

               

                

                

                  

                  

                  
  

                      
                     

  

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

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 בשיישהורווחו ת 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 נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2019י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	
��� ��� ����� ��� �����י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה ����� 2019
	


לו אנפים בעת מיוהפרסך מ	
%��ה מהווגינם בתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש דן אובטוח ביפי ענמתאותוצקר יבעלים ולכאחרים ורכוש פי ענ	

לו אנפים בעת מיורהפסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבלים ולכאחרים ת חבויופי ענ	

����
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

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
	


��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש דן אובטוח ביפי ענמתאותוצקר יבעלים ולכאחרים ורכוש פי ענ	%
לו אנפים בעת מיוהפרסך מ	

לו אנפים בעת מיורהפסך מ	
%��הווה מגינם בתלועיהפאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבלים ולכאחרים ת חבויופי ענ	

����
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

 )משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנב. 

 )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 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 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	


ו אלנפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מינם גבתלועיהפאשר ת דירוקיף מורכוש בדן אוטוח ביפי ענמתאותוצקר עיבללים כואחרים ורכוש פי ענ	

ו אלנפים בעת מיוהפרסך מ	
%��הווה מגינם בתלויפעהאשר ת עימקצות אחריוו'גצד טוח ביפי ענמתאותוצקר עיבללים כואחרים ת חבויופי ענ	

����
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

ח ווטוך ארן ווחסכים יחוח יטבמגזר י גבלים פוסנים נותנ.ג

 )רקובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מיתיסהשם חודשיה שישל שה פקותל )רקובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל

כ"הס םחייח טובי הסיפנ גמל כ"הס םחייח טובי הסיפנ גמל 

ח "שוני מילי

����� 
�� 

����� 
����� 
��� 
�� 

����� 

ח "שוני מילי

����� 
�� 

����� 
����� 
��� 
�� 

����� 

ח "שוני מילי

� 
� 
� 
� 
��� 
� 
��� 

ח "שוני מילי

� 
� 
� 
� 
��� 
� 
��� 

ח "שוני מילי

2,974 
82 

2,892 
(2,838) 
367 
16 
437 

ח "שוני מילי

2,974 
82 

2,892 
(2,838) 
218 
16 
288 

ח "שוני מילי

-
-
-
-
83 
-
83 

ח "שוני מילי

-
-
-
-
66 
-
66 

����� ����� � � (368) (372) 3 1 

�� �� � � 48 48 - -

����� 
��� 
��� 
� 
� 

����� 

����� 
��� 
��� 
� 
� 

����� 

� 
�� 
�� 
� 
� 
��� 

� 
�� 
�� 
� 
� 
��� 

(416) 
480 
246 
2 
2 
314 

(420) 
423 
176 
-
2 
181 

3 
32 
41 
-
-
76 

1 
25 
29 
2 
-
57 

(�) 
�� 
��� 
��� 

(�) 
� 
��� 
��� 

� 
�� 
� 
�� 

� 
�� 
� 
�� 

(7) 
116 
(44) 
72 

(7) 
100 
(38) 
62 

-
7 
(4) 
3 

-
9 
(2) 
7 

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 וחוזי בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ו טברועה� קהש
 ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
ח טובי בגין חוזית תחייבויובה
טוח וחוזי בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ר בשייעה קהש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ת אחרות אוהוצ
טו נמון� מית אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
ת טשיפי ת ללוופטמהתקומוחזת ברודי חסהפבקחל

י אזנמהשווי ה
ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כוסד) הפרווח (

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חולמפרע יישום 	

����
	



   
 

    

 

   

 

 
   

           

                 

           

         

                  

                    

                  

                   

                   

                 

                  

 
                  

  
                 

 
                 

                    

                  

                  

                  

                  

   
             

                    

                    

     
                 

 

      

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

משך) ה(וח וטוך ארן ווחסכים יחוח יטבמגזר י גבלים פוסנים נותנ.ג

קר) ובמתי בל(ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותלקר) ובמתי בל( 2019י ונבי 202030י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל

כ"הס םחייח טובי הסיפנ גמל כ"הס םחייח טובי הסיפנ גמל 

ח "שוני מילי

����� 
�� 

����� 
����� 
��� 
� 

����� 

ח "שוני מילי

����� 
�� 

����� 
����� 
��� 
� 

����� 

ח "שוני מילי

� 
� 
� 
� 
�� 
� 
�� 

ח "שוני מילי

� 
� 
� 
� 
�� 
� 
�� 

ח "שוני מילי

1,260 
41 

1,219 
2,987 
114 
3 

4,323 

ח "שוני מילי

1,260 
41 

1,219 
2,987 
109 
3 

4,318 

ח "שוני מילי

-
-
-
-
1 
-
1 

ח "שוני מילי

-
-
-
-
4 
-
4 

����� ����� � � 4,010 4,010 - -

�� �� � � 30 30 - -

����� 
��� 
��� 
� 
� 

����� 

����� 
��� 
�� 
� 
� 

����� 

� 
�� 
�� 
� 
� 
�� 

� 
�� 
�� 
� 
� 
�� 

3,980 
204 
79 
-
2 

4,265 

3,980 
203 
76 
-
2 

4,261 

-
1 
-
-
-
1 

-
-
3 
-
-
3 

(�) 
(��) 
�� 

(�) 
(��) 
�� 

� 
� 
� 

� 
�� 
� 

(3) 
55 
132 

(3) 
54 
132 

-
-
-

-
1 
-

(��) (��) � �� 187 186 - 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 
טוח וחוזי בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ו טברועה� קהש
 ובשינוימים לותשבמשנה טחי המבקם של חל
ח טובי בגין חוזית תחייבויובה
טוח וחוזי בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ר בשייעה קהש
ת אחרורכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע
ת ליוכלולה הנהת אוהוצ
ת אחרות אוהוצ
טו נמון� מית אוהוצ
ת ווצאהה כלסך 
ת טשיפי לתלוופטמהתקומוחזת ברודי חסהפבקחל

י אזנמהשווי ה
ה נסהכה עלים מסי נלפהפסד) (וח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 
 עלים מסי נלפלל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 
ה נסהכה


ג' �אור באה ר	
� חדשטוח ביזר של חולמפרע יישום 	

����
	



   
 

    

 

   

 

  
   

      

       

      

     

          

            

          

           

           

         

          

          

           

          

            

          

          

           

          

           

            

            

              
 

      

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

משך) ה(וח וטוך ארן ווחסכים יוח חיטבמגזר י גבים לפוסנים 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 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 ביחוזי גין 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 
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	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	

����
	



   
 

    

 

   

 

 
   

       

      

 

     
     

       

 

   
    

 
      

          

               

        
               

               

                  

                    

                

               

                          
               

               

        
               

               

                 

                    

                

               

                  

 

                  

                                

                            

                         

       
 
 

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

משך) ה(וח וטוך ארן ווחסכים יוח חיטבמגזר י גבים לפוסנים נותנ .ג

ת ויסהפולי וגסי לפת ווצאתהוט פיר

קת פנהועד מי פלים) נספח(לרבות סכון ב חירכמת ללוהכויסות פול
ןסכוב חימרכא לליסות פול ה סיהפול
תדבודיסה כפולר הנמכיכון ס  2004ת נשמ

י תלונו ישא 1990נת שעד 
 2003נת שעד  (1)

ח "שיניוילמ )רמבוקי (בלת
כ "סהי קבוצתט פרה שואתיתלוה אשות

ם יובמה ייסתשהם ישדה חושיש שלפה תקול

ו טרובות מיפר

 2020י ניוב 30

די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר
ה צוהקב

ל הכסך 

ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

 �)(ללכווח רויונחמב �ל יהונמידללכוסי ננפיחוומר

2,977 77 593 1,816 - 446 45 

(3) 

2,974 

1,309 - - 1,309 - - -

301 - - 153 112 65 (29) 

433 55 295 760 (137) (641) 101 

(805) - - (805) - - -

62 8 (31) (40) 121 (7) 11 

1,261 36 298 686 - 219 22 

(1) 

1,260 

505 - - 505 - - -

305 - - 76 111 33 85 

3,377 33 181 1,726 - 1,412 25 

633 - - 632 1 - -

186 3 10 (42) 44 15 156 

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך 

ם יובמה ייהסתשםישחודשה ושל שלפה תקול

ו טרובות מיפר

 )רמבוקי תל(ב 2020י ניוב 30

די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר
ה צוהקב

ל הכסך 

ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

 �)(ללכווח רויונחמב �ל יהונמידללכוסי ננפיחוומר

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך 

�� (ת שנלעד קו הונפשםצרימוה (1)�ת ודמיועב חות אגרובםקחלבםיבגומםהוהאשותחי יטבמםרקבעיהם  )םינבגת דלוהגת רבול �

הול נילתאוצהוי ניכוי לפנב שחומאהווהמירפהמרשיעוכתנגבוההרבחהשל ת ספוונתסוהכנלל כוו ינאסי ננהפיח וורמה (2)

 �תצעמומההדתובעפל כמוא הושכהשנלתחטבמוההאשותהרשיעושל ה פלכמ

 �תקעושה

ת נשמחל הקו הופשהאושתתיותלונן אישתסופוליין בגי סננהפיח וורמה

י ניכובחהדות שנלעל בפות קעושהמתסוהכנהעל ס סמבות חטבמוה אושתעם ת סובפוליי סננהפיח וורמה

���� 

 �האושת

ת וויבייחתההבשוחיבםשימשמהון יוההשיעורי בינושיהתפעשהתא�דעולל כו

על ם שביחומהםניתשמהוםקבועיההול ניהימדסך ו ינהיסננהפיח וורמהי ויתלם וזיחב�ללהכוח וורהלח עלדוף קשנזה רמכים לנימיזםיסננפים יסכנלשגן הוהיוושבינושיהתאםגתללוכות קעושהמתוסהכנ �הזןיילענ �תיוחטוהבי

ח טוהבית תודועשל ת צעמומההרתהיוהאשותהססיב

����
	



   
 

    

 

   

 

 
      
 
       

      

 

     
     

       

 

   
    

 
      

          

               

        
         

         

                 

                    

                

               

                          
               

                

        
         

         

                 

                    

                

               

                   
  

              

                

                          

                          

                         

    
 

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(ות עילפרימגזאור ב

משך) ה(וח וטוך ארן ווחסכים יוח חיטבמגזר י גבים לפוסנים נותנ .ג

משך) ה(ת ויסהפולי וגסי לפת ווצאתהוט פיר

קת פנהועד מי פלים) נספח(לרבות סכון ב חירכמת ללוהכויסות פול
ןסכוב חימרכא לליסות פול ה סיהפול
תדבודיסה כפולר הנמכיכון ס  2004ת נשמ

י תלונו ישא 1990נת שעד 
כ "סהי קבוצתט פרה שואתיתלוה אשות 2003נת שעד  (1)

ח"שיניוילמ )רמבוקי (בלת ם יובמה ייסתשהם ישדה חושיש שלפה תקול

ו טרובות מיפר

 2019י ניוב 30

די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר
ה צוהקב

ל הכסך 

ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

 �)(ללכווח רויונחמב �ל יהונמידללכוסי ננפיחוומר

����� �� ��� ����� � ��� �� 

(�) 
����� 

����� � � ����� �� � � 

��� � � ��� (��) ��� �� 

����� �� ��� ����� ��� ����� ��� 

��� � � ��� (�) � � 

��� (�) � �� (��) �� �� 

ו וטרבחטוביזי חוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ה שקעי הזחוין גבות ויייבבהתחוי נושים מישלות

ם ייחטוח ביקי סמעל הכול )סדהפ(הווח הרל כסך 

ם יובמה ייהסתשםישחודשה ושל שלפה תקול

ו טרובות מיפר

 )רמבוקי תל(ב 2019י ניוב 30

די ת לעובגדרמוהטבה ת ניתוכרת גמסבחדת אומבחברה ם דימופקהםמיסכוין גבות מיפר
ה צוהקב

ל הכסך 

ח טויבתדותולעת רוישיפו נזקשהשקעי הזחון ם בגיליקבות

 �)(ללכווח רויונחמב �ל יהונמידללכוסי 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' �ראובהאר �ש דחחטוביר חוז שלרע למפם שויי 

��ת שנעד לקו הונפשםצרימוה�תודמיועב חות אגרובםקחלבםיבגומםהוהאשותחי יטבמםרקבעים ה)םינבגת דלוהגת רבו(ל � (1) 

וי כניבחהדות נשלעל בפות ושקעהמתסוהכנהעל ס סמבות חטבמוה אושתםעתסובפוליסי נינהפח וורמה�תקעושההול נילתואצהוי ניכוני לפב שחומאהווהמירהפמרשיעוכתנגבוההרבחה שלת ספוונתסוהכנלל כוו ינאסי ננהפיח וורמה (2)

ת יוייבוחתההבשוחיבםשימשמהון יוההשיעורי בוי ינשהתפעשהתא�דעולל כו ����ת שנמחל הקו הופשהאשותתיותלונן אישתסופוליין בגסי ננהפיח וורמה�תצעמומההדתובעפל כמוא הושכהשנלתחטבמוההאשותהרשיעו שלה פלכמ

ל עםשביחומהםניתשמהוםקבועיההול ניהמי דךסנו היי סננהפיח וורמה�האושתיי תלום וזיחב�ללהכוח וורהעל ח לדוף קשנזה רמכילםיינמזםסיננפים סיכנ שלגן הוהיוושבינושיהתאםגתללוכות קעושהמתוסהכנ �הזןיילענ �תיוחטוהבי

ח טוהבית תודוע שלת צעמומההרתהיוהאשותהססיב

����
	



   
 

    

 

   

 

 
      

          

      

      

     
     

      
   

    
 
      

   

               

        
         

         

                 

                    

                

                

                  

 

 

                 

                       

                                    

                             

                         

        

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

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
י תלונו ישא 1990נת שעד 

כ "סהי קבוצתט פרה שואתיתלוה אשות 2003נת שעד )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'�ראובהאר�שדחחטוביר חוז שלרע למפם שויי  

��ת נשלעד קו הונפשםצרימוה)1(�ת עדויומבחות אגרובםקחלבםגובימםהוהאושתחי טיבמםרקבעיהם  )םינבגת דלוהגת רבול( �

וי כניבחהדות שנלעל בפות ושקעהמתסוהכנהעל ס סמבות חטבמוה אושתעם ת סובפוליי סננהפיח וורמה�תושקעההול נילתאוצהוי ניכוני לפב שחומאהווהמירהפמרשיעוכתנגבוההרבחהשל ת ספוונתסוהכנלל כונו יאסי ננהפיח וורמה)�(

ת יויבוחיתההבשוחיבםשימשמהןווהיהעורי שיבינושיהתפעשהתא�דעולל כו ����ת נשמחלהוקהופשהאשותתיוותלנן אישתסויפולן גיביסננהפיח וורמה�תצעמומההדתובעפל כמוא הושכהשנלתחטבמוההאושתהרשיעושל ה פלכמ

ם שביוחמהםניתשמהוםקבועיההול ניהמי דסך ו ינהסי ננהפיח וורמה�האשותיי תלום וזיחב�ללהכוח וורהעל ח לדוף קנזשהרמכילםניימזםסיננפים יסכנ שלן וגההוי שובוי ינשהתאםגתללוכות קעושהמתסוהכנ �הזןיילענ �תיוחטוהבי

ח טוהבית תודועשל ת צעמומההרתהיוהאשותהססיבעל 

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"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

ת ויאברוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ .ד

ת ויסהפולי וגסי לפת ווצאתהוט פיר
*ר ת אחיאובר י יעודס

כ"סה *ק *"ז *"א *ז יקבוצת ט פר

ח "שי ניוילמ )קרומבי ת(בל	
2020י נויב	
30ום יבהמייתהסשים שודה חשיששל ה ופקתל

ו טברות מיופר

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהושינוי מים לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 

2,423 131 1,191 720 381 

1,749 154 652 530 413 

(102) (30) 110 (59) (123) 

 *רת אחיאוברי יעודס
כ "סה *ק *"ז *"א *זי קבוצתט פר

ח "שי ניוילמקר) ומבי ת(בל	
2020י נויב	
30ום יבהמייתהסשים שודה חשושלשל ה ופקתל

ו טברות מיופר

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 

256 (21) 161 (30) 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 

����� ��� ����� ��� ��� 

����� ��� ��� ��� ��� 

��� (�) ��� (��) �� 

*ר ת אחיאובר י יעודס
כ"סה *ק *"ז *"א *ז יקבוצת ט פר

ח"שיניוילמ )רמבוקי תל(ב 2019 ם יובמה ייהסתשםישחודשה ושל שלפה תקול

ו טברות מיופר

י ניוב 30

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 

����� ��� ��� ��� ��� 

����� �� ��� ��� ��� 

�� � �� (��) �� 


��ו "חשונילימי ���של סך בטפרתמיופרזה תוך מ	��

���� ו"ח שליוני מי ���של סך בטפרת מיופר
(מה אתבה �����ביוני  ��ביום ו מתייסדשים שהשה חולווששה שישל ות ופקת"ח לשליוני מי		
 חודשיםה שלושושל שישה ת פוקות"ח לשליוני מי ����ו"ח שליוני מי	
���ך של סבת תיוקבוצת מיוופר	
)מהאתבה � ����ביוני  ��ביום ו מתייסשים שהחודלושה וששה שישל ות ופקת"ח לשליוני מי
 )מהאתבה �����ביוני  �� ביוםמו תייסשים שהחודלושה וששה שית של פוקות"ח לשליוני מי	
���� ו"ח שליוני מי	
���ך של סבת תיוקבוצת יוממה (ופראתבה �����ביוני  �� ביוםמו תייסשה


ל "לחות עוסינק הינו "ולזת איופורתאוהוצא הינו "לזאחר ת אובריבול ר הכלתביותי מהוהסוי הכי	

����
	



   
 

    

 

   

 

 
   

      

      

 

      

   
     

   

            

             

            
 

            

         

- 4 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהת (ילופערי מגזר אוב

משך) ה(תויאברוח יטבמגזר י גבים לוספנים נותנ.ד

משך) ה(תויסהפולי וגסילפת ווצאתהוט פיר

 * אחרת ויאברי ודסיע

ה"כ ס **קז" **"א זי תוצקבפרט קר) ומב(
2019בר מדצב	
31ום יבה מייתהסשה נשל

ח ש"י נויילמ

ו טברות מיופר

טו ברוטוח בי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

ת אובריטוח ביקי סמעלל הכוסד) הפהרווח (ה כלסך 

����� ��� ����� ����� ��� 

����� ��� ����� ����� ����� 

(���) �� ��� (��) (���) 


	


	

�ך של סבתתיוקבוצת מיוופר"ח שליוני מי �����של סך בטפרת מיופרזה תוך מ��
ח ש"ליוני מי	

ל "לחות עוסינק הינו "ולזת איופורתאוהוצא הינו "לזאחר ת אובריבול ר הכלתביותי מהוהסוי הכי

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
     

         

           
             

            

        

                  
             

 

 

  

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

סה כנההעל  םסימ-5אור ב

ה וצבקהתוברחשל ת ונסהכעל ים חלהמס היורשיע

 ����קציב תת הלשנות ליהכלכת מדיניוהליישום קה קיקוני חתית (לילכהכת לויעתיק ההת חומוברשוסם פור ����בר מבדצ ��ביום 
ת� מועיפתיבש %���ל %��ר של עומשית ברוס חמ שיעורת רדת הואתר� בין היע� קבאשר  ������זע"שת) ה�����ו
 �ילךאו ����אר מינוחל ה %��ר של עוימה השנייה לשיפעהו����אר מינוחל � ה%��של לשיעור נה אשוהרמה עיהפ

 �לןלה

ת משנחל ה�פייםסכתסדומושהינם ברה החשל ת הבנות ברוחעל ללם בכופיים סכתסדומועל חלים הטוריים טוטסההמס שיעורי 
�����של לל קמשובשיעור מס דהיינו  %�� בשיעור רווחס מ �%�� בשיעורת ברוס חמ �מןקכדלהינם אילך ו%� 

����
	

המס עורי לשיאם תבהמחושבים ת מדווחתקופה הלהשוטפים סים מה

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
   

     

         

       

    

      

    

       

    
        

        

       

         

         

        

       

         

         

        

         

    

         

         
 

                 
                
     

     

  

1 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ים סיננפםרישימכ	

ה אושתייותלים זור חועבים נכס .א

 :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 ואשתי יותלים 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 מי	
�����סך ובח "שליוני מי	
������ח"שליוני מי	
�����סך בת) סיופיננת תחייבויוהבניכוי סים (נכטו נסים נכלל כו	
����� ברמבדצ	
��ליום ו �����ו ����ביוני  ��
עה קההשי סיכונת ירבמבו  �תיקבוצסיעוד ק תימתהנובעת תחייבוהגין ב	
�מהאתבה	


�טחמבהעל מוטלים אינם 	


ם תידייעוחוזים זרים גנקר עיב	

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
    

   

        

      
 

       

         

        

 

       

     

     

          

          

         

         
     

          
 
 

       

     

     

          

          

         

         
     

          

     

      

     

     

     
          

          

         

         

     

          
 
 

  

2

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הם יסיננפםרישימכ	

משך) ה(הואשתייותלים זור חועבים . נכסא

ת ומלרה קוחלבים סנניפים של נכסן וגהי ווש .

ת מוהרסד� הפו רווחרך דגן הו בשוויים גהמוצעה קהש וחוזיטוח ביזי חו כנגדקים מוחזהסים הנכשל תוח ניגה מצילן להשלה טבה
�אהבפן אובדרו גת הוהשונו 

�מה ר �
 �זהיםשירים מכעיל לק פבשומים) אתומא (לטים טמצומחירים במוש שי ידיעל דד מגן הנשווי הו	

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

ח "שוני מילי

 3רמה 

ח "שוני מילי

2רמה 

ח "שוני מילי

1רמה 

ח "שוני מילי

������ 

������ 

����� 

������ 

� 

��� 

����� 

����� 

����� 

������ 

� 

��� 

������ 

� 

����� 

����� 

������ ����� ������ ������ 

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

)רקמבו(2019ר במצדב 31ם יול

כ "הס

ח "שוני מילי

 3רמה 

ח "שוני מילי

2רמה 

ח "שוני מילי

1רמה 

ח "שוני מילי

������ 

������ 

������ 

������ 

� 

����� 

����� 

����� 

����� 

������ 

� 

��� 

������ 

� 

����� 

����� 

������ ����� ������ ������ 

סחירים  חובסי נכ

סחירים אינם ש חובסי נכ

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
    

   

      

           

     

        

 
  
     

     

            

     
       

      

         

      

      

          

         

            

     

     
           

     
     

        

 
  
     

     

            

     
     

      

        

      

      

          

            

     
           

     
  
      

 
  

3

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הם יסיננפםרישימכ	

משך) ה(הואשתייותלים זור חועבים . נכסא


3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהים סנניפים . נכס	

קר) ומבי תבל(	
2020י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודה חשושלוהשיששל ות ופקתל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ

ב חוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריסםאינש

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	

ו שמומטרם שהופקתים) להפסד(ים וחוהר סךוכם תמ (*)

2020 (3) 20 (143) (126)י נויב	
30ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפים ן נכסיבג	

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ

ב חוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריסםאינש

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	

ו שמומטרם שהופקתים) להפסד(ים וחוהר סךוכם תמ (*)
(266)י נויב	
30ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפים ן נכסיבג (215) (56) 5 2020
	


תנה שדירוגם השרך ת עניירוגין ב	

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 

    

   

       

           

     

        

 
  
     

     

            

     
      

      

         

      

      

         

            

     

     
           

     

     

        

 
  
     

     

            

     
        

      

         

      

      

         

             

       
             

     
 

    
 
     

 
 

  

3

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(הואשתייותלים זור חועבים . נכסא

משך) ה(
3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהים סנניפים . נכס

קר) ומבי תבל(	
2019י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודה חשושלוהשיששל ות ופקתל

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ
ב חוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריסםאינש

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
	

ו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)
� (��) (��) (��)י נויב	
30ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפים ן נכסיבג 2019
	

ח ווהדיד עמובוגן היוושתדמדי

ד ספהוחוורךרדוגן הוי שובםיסייננפםסיכנ

ב חוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריסםאינש

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 ילהתרי
	

ו שמומטרם שהופקתלים) סדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)


	

ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפים ן נכסיבג

תנה שדירוגם השרך ת עניירוגין ב

30
��י נויב	 �� (�) � 2019
	

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
     

    

       

      

     

        

 
  
     

     

            

     
        

      

         

      

      

         

            

     
             

 
 
                
 

  

3

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-אור ב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(הואשתייותלים זור חועבים 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

ב חוסי כנ
כ "הסת חרואת יומנם חיריסםאינש

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	

ו שמומטרם שהופקתים) לסדההפ(ים וחוהר סךוכם תמ (*)


	

ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפים ן נכסיבג

ה תנשדירוגם השרך ת עניירוגין ב

31
��בר מדצב	 (��) �� �� 2019
	

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
    

  

            

                

       

     

       

       

        
              

   
  

               

              

   
             

       
  

       
  

              

    
             

               

  
          

 
 

  

1

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הם יסיננפםרישימכ	

ת ואחרת ויסננית פוקעשה .ב

-
 ן וגהי וושת מולעים בספררך ען וית לפדוקזוחמת וקעשהוים ריחסנם יאשוב נכסי ח .

ר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יולר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יול

 )רקמבו()רקמבותי בל()רקמבו()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

 :םיייבוחת וואוהל

ת מיועדו חובת אגרו
סחירים אינם שחוב סי נכ
מרה� להתנים ם ניאינש
קים בבנת קדונופיט למע

קים בבנת קדונופי
נם יאשוב נכסי ח כלסך 
ם יחירס

ת וקזוחמהתוקעשה
 :ןוידילפ
אינם שסחירים  חובסי נכ
ה מרלהתנים ני
ת וקזוחמתוקעשההכל סך 
ן וידילפ

הכל סך 
וח ולרו נזקפשרך עתויריד
 )ברמצט(בהפסד ו

����� ����� 7,127 ����� ����� 5,156 

����� 

��� 

������ 

����� 

��� 

������ 

8,380 

421 

15,928 

����� 

��� 

������ 

����� 

��� 

������ 

7,550 

370 

13,076 

�� 

�� 

������ 

��� 

��� 

������ 

68 

68 

15,996 

�� 

�� 

������ 

�� 

�� 

�� 

������ 

�� 

67 

67 

13,143 

47 

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
    

  

      

         
      

       

     

     

     
          

         

         

          
 
 

       

     

     

     
          

         

         

          

     

      

     

     

     
          

         

         

          
 

  

2

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(ת ואחרת ויסננית פוקעשה .ב

ת ומלרה קוחלבםינסניפים של נכסן וגהיווש.

ת מולראם תבהרכה העת טבשימוש שיתוך תי� עיס סיבעל גן הו בשווים דדימהנם יספיננהכשירים מהשל תוח 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

10,651 

1,370 

1,896 

13,917 

-

396 

1,532 

1,928 

1,299 

-

63 

1,362 

9,352 

974 

301 

10,627 

סחירים  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

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

ת מניו

ת אחרו

הכל סך 

������ � ����� ������ 

����� ��� � ��� 

����� ����� ��� ��� 

������ ����� ����� ������ 

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
    

  

      

           

     

 
        

 

    

    

          

    
     

     

     

       

    

     

          

      
         

    

    

     

 
        

 

    

    

          

     
      

     

     

       

    

     

          

        
         

    
 

  

3

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הם יסיננפםרישימכ	

משך) ה(ת ואחרת ויסננית פוקעשה .ב


3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהם יסנניפים . נכס	

קר) ומבי תבל(	
2020י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודה חשושלוהשיששל 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 374 1,602 1,976ואר 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) 

268 177 91 

(203) (150) (53) 

(24) (24) -


2020 396 1,532 1,928י 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 1,500 1,957יל באפר	
1ום יה לתרי	
�כרוהושסדים) הפהרווחים (הסך  

)סד הפוברווח ) 

אחר לל כוברווח 

ד בידנודית ריבילי קבות

ת רכישו

ת כירומ

ת פדיונו

- (18) 18 

(79) (27) (52) 

(9) (8) (1) 

133 106 27 

(65) (12) (53) 

(9) (9) -


2020 396 1,532 1,928י 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"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הים סיננפםרישימכ	

משך) ה(ת ואחרת ויסננית פוקעשה .ב

משך) ה(
3ה מרבן וגהי וושבים דדמנהים סנניפים . נכס

קר) ומבי תבל(	
2019י נויב	
30ום יבומייתהסשים שודה חשושלוהשיששל 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 יסנניפים ן נכסיבגו שמומטרם שה פוקתלים וחוהר 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"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-ר אוב 6
ך) מש(הם יסיננפםרישימכ	

משך) ה(ת ואחרת ויסננית פוקעשה .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) להפסד(ים וחוהר סךוכם תמ (*)

2019 (�) �� ��בר מדצב	
31ום ין לוים נכקזוחמהים יסנניפ	

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
      

  

       

 

    
  

     
  

  

         

     

       

       

  
             

              

             

   
              

       
 

           
 

     
 

      

       

    

    

     

    
 

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

-אור ב 6
ך) מש(הםיסיננפים ירכשמ	

תוינסנית פויוייבתחה.ג

-
 .1
ן וגהיוושתמולעים פרבסרך עת תפחומת ובעלת וצגומהת ויסננית פויוייבתחה	

 31ם יול 31ם יול
ר במצדבי ונבי 30ם יולר במצדבי ונבי 30ם יול

 )רקמבו()רקובמתי בל()רקמבו()רקובמתי 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 קבנאינם שתאגידים מת אולווה
��� ��� 378 ��� ��� 351 
	


	

קשורים דדים מצת אולווה

 חובתאגרו 
ת וינסנית פויוייבתחההכל סך 
ת תפחומתובעלת וצגומה

קו פדחים שהוננת תחייבובי התכ
ן ההות דרישובמידה ך עלצור

 נדחים�ת תחייבויובי התכת רבול

�� �� - �� �� -

����� ����� 4,904 ����� ����� 4,514 

����� ����� 5,282 ����� ����� 4,865 

����� ����� 4,514 

.2
ן וגההי וושהת קביעבו שמיששת יהריבי ורשיע	

ר במצדב 31ם יולי ונבי 30ם יול

ם יזובאח

ת אולווה

 חובת אגרו

2019 2019 2020 

����% ����% 2.15% 

����% ����% 1.80% 

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
      

  

     

              

       

    

     
    

       

         
 

       

    

    
    

       

         
    

 

 
     

    

    

       

         
 
 

               
                  

        
             

          
               

             

 
  

           

                
             

          

           

                      
                  
                   
                 

             

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) מש(הים סיננפים ירכשמ-6אור ב

משך) ה(תוינסנית פויוייבתחה.ג

ת ומלרה קוחלבן וגהי וושבת ודדמנהת ויסננית פויוייבתחה .3

 �)�'(א�אור באה רתמוהרת דרגלה �גןהובשווי ת גוהמוצת סיופיננת תחייבויוהוח תניגה מצילן השללה טבה

)רקמבוי תבל(2020וני בי 30ם יול

כ "הס 2רמה  1רמה  

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

530 481 49
	
530 481 49
	


)�רים (גזנ

ת סיופיננת תחייבויוהכל הסך 

)רקמבוי תבל(2019וני בי 30ם יול

כ "הס 2רמה  1רמה  

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

��� ��� �
	
��� ��� �
	


)�רים (גזנ

ת סיופיננת תחייבויוהכל הסך 

)רקמבו(2019ר במצדב 31ם יול

כ "הס 2רמה  1רמה  

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

��� ��� ��
	
��� ��� ��
	


)�רים (גזנ

ת סיופיננת תחייבויוהכל הסך 

 �צהקבוה
����ברמצבד ��ום ליו �����ו ����יוני ב ��ם מילי"ח שליוני מי ����כו"ח שליוני מי ����כ"ח� שיוני ילמ ����כ שלסך ל� נ"התוך מ�
 �צהקבוה שלאה תשוהתלויותתתחייבויוההת מסגרבתללנכתרה והיאה תשות לויותאינן שתתחייבויוהתמסגרבללים נכאמה� תבה
ת בטחונום סדיימוהופים גהקידו הפמור� אכת תחייבויוהה כנגד �דדמולוץ חטבע מלזרים גנת עואמצבפה חשיול מניהנובע סכום הת רבימ
 �מוראלאם תבהבנגזרים� ם תלועיפרך לצות אושרומיאאשרת גרומסצה קבובסדיים מוהים ופגל בחוזה�עו קבשנאים תנלאם תבה
�����ו ����ביוני  ��ם מילי"ח שליוני מי ����כו"ח שוני לימי ����כ"ח� שוני לימי ������כשל סך צה בוקבסדיים מוהופים גהקידו הפ 
�חייבים)סעיף בתגומוצלו אתבטוחו(זו ת לויפעמתעוהנובם תיהתחייבויוהסוי לכית בטוחוכאמה� תבה � ����בר מבדצ ��ליום ו

ם יפוסנים פרט.4

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

ת קונפהראל התמביוזא מלקדם מופדיון וע יצבעל ט ליחה החברה�של בת ברה חנה שהית� קונפהראל הון טוריקדיר� ����אימב ��ביום 
�����אי מב��ביום צע בואשר  �ידהעל קו נפשהו ')דדרה ס(החוב ת אגרושל 

 3ה מברו 2ה מברן גוהי וושת ומדידבדבר ים נותנ .ד

ם יחירסנם ישאוב חינכסשל ן וגההיוושהתקביעבושמיששתיהריבי ורשיע

י השווי לגבידע מאשר  �םסחיריאינם שחוב סי נכשל וכן סד הפורווח דרך גן והווי בשדדים מהנסחירים ינם אשחוב סי נכשל גן ההוהשווי 
ק השות קלוחעל סים סתבמיוון ההשיעורי  �ינםגבפויים הצמנים מזוהמי זריתמדן אוהיוון ת עואמצבקבעים נבד בלוי ילגרכי לצתן ניגן ההו
ת מיילפראם תבהת אוזם עשירוניתם אובסחיר א הלס הנכשל קום מיהתיעקבוהחוב סי נכשל ון לפדיאה תשולאם תבהשירונים לעסחיר ה
מרווח ת ברחידי על קבעים נלהיוון משו ששית ריביהושיעורי מחירים הטי טויצ �סחירא הלק בשות קונפה�תואקסעמחירי מת זרגהנסיכון ה
 �סחיריםלא חוב סי נכרוך לשעסדיים ומופים גלת ריביושערי מחירים טי טוצית קמספהברה ח �גןהו

של  ")ALM"(ת תחייבויוהול מסים נכול ניהת מדיניות מסגרבת ביטוחיוהת תחייבויוההכנגד קים מוחזהזרים גנכשירים מ)1(

����
	



   
 

    

 

  
 
 

 

 
       

    

               
               
                 
                    

              
    

       
       

    
      

       
       

         
     

                
                 
              

       
       
   

                 
                   

             
               
                      
                 

             
             

                   
               

                   
                    

 

               
         

        
     

     
    

  

 

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ת ויותלת ויוייבתחה .א

ה קבוצהידי על תנים הניתים השירושל תם כבומורמ�תרהיבין  �תהנובע �התמלכאו �וריכה העלתן נילא אשר  �תליכלפה חשית מקיי
בין מידע פערי קב ע �תרהיבין  �תאחרוות פרשניות ענוטלטנציאל פו �תרהיבין  �בחובהת פנצולו אדרים סהת כבומור �תיהוללקוחוחיה טמבול
ל ובכלטוריים ולגורסחריים מאים תנשל רוכה אלשורה ת עוגהנו �צהקבוהמוצרי תר ויטוח הבילחוזי אחרים הדדים הצלבין צה קבוהת ברוח
ת נובעהפההחשיואת זה תחום בלוועשיתענוטהגיסואת אש מרתפולצתןנילא �תיםמיועטחים מבופי סכתהשקעפן אולסביחתענוטזה
ע קבוההדיוני גנון מנהתעואמצב�תרהיבין  שונים�טיים משפהליכים ת מסגרב�תלוועמה�צהקבוהמוצרי עם ר קשבתאחרוולו 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 וכן �יהןלגבנים 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
ש חתרלהעשויים מהלכן בתרבו שניםרך אולינן התהלקוחווטחים מבוה עםת וקשרויתההלו אמים תחובת�אוריבטוח בית רבולווח� טרוך א

ר אשת� כבומורת מיכוניות רכומעת עואמצבתלומנוהלו אתזכויוט� המשפתי בתקסיבפת רבול הדין�ת מוגמוביה לצגוברת� מדיניובשינויים 
ת תכניברה לחלו� אםמיתחובתברגמות מיכוניותליעותפפה חשי יוצריםלו א כל �טףשופן אובמן איתלהרך צו ישמור� אכ השינוייםאור ל
 �לואכגלים תמש ככלקויים ליקון תיותטוריוולגרתאובהורמידה ת עקבדילתעלפוא תה הימסגרבפה אכי

את ט מפרזר החו �סדייםמוופים גבתים מיעת זכויותוני נטיוב עניינו שזר חונה מומהסם פר ����ת בשנלו� אטוריים ולגרשינויים ת מסגרב
 �זוראחלתן ונימין ז�שלם �מןמהיהיה ימידע התרכובמעתים מיעתזכויוישום שרטיח להבת מנעל צע לבסדי מוגוף שעל ת לועוהפת מסגר
ת אמור אהועד מל נכוןמה סייברה הח �����י ביונ ��ליום קבע נטיוב הט קייפרוסיום  �טיובהקט יפרויוע ביצשלבי עו 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 דרישולאםתבהה�ברהחתקסעוףסבנוט�קהפרויים סיולועקבהמועד האחרלגםףטשופןאובךמשוימשך נ
 �טקת הפרויימסגרבעו שבוצטיוב ת הלוופעשל 

סכון וחטוח בי �ההוןק שות רשולתלונותתלעת מעת גשומוצה קבובסדיים מוהים ופגהשכנגד מכך ת הנובע �תליכלפה חשית מקייסף� בנו
ת עוכרה�ברהחבבור הצית לונותאגף ידי על טף שופן אובתלוופטמלו אתונותל �ןהדיאו �וטוח בית סוליפופי על טחים מבות לזכויוס ביח
ת קבוצועל ת לוחה�תרוחביות עוכרכהאף תן ינלהת לולוע�עהכרהבהן תן תינשוככל אם  �להאתלונותבסכון והחטוח הביהון� הקשות רשו
ת לע �תגיוייצעה תבית מסגרבתם לונתלסביחבהליכים טו קינכי מים איימאף נים לונתמהמים הגור �תיםעילסף� בנו �טחיםמבושל ת רחבו
או �ול"כנתלונותענין בממונה השלתרוחביעה כרהןתתינאם ריך העלתןניאוללואתלונותגיןבפהחשית מקייאם ריך העלתןנילא �הזו
ה ללנכלא  �כךפיל�ל"כנת לונותלתליאהפוטנציפה החשיאת ריך העלתן נילא וכן לו אשכמהליכים אה כתוצת גיוייצות עותביגשנה תואם 

ם פיגובתקורווהבית קרוהבת קמהעל�סכוןוחטוח בי �ההוןק שות רשות מיישמשתמדיניוהתמסגרב�סףבנו �מורהאהפה החשיגין בהפרשה 
גוון מב�צהקבובסדיים מוהופים גהשל תם לועיפלגבי ת קומימעת קורובית לעת מעת מקיימסכון והחטוח הביהון� הקשות רשו �סדייםמו
ס ביחינויים שוע לביצת אוהורתן ליול עלוכן ים פיסכמים עיצואו �ותסוקניל טהלאוצר הרד משול עללו אתקורובית קבובע �תלועיהפמי תחו
ח טוהביהון� הקושתרשולה לוע�ברהעלגבי מור אכתאוהורשל קרים מב�ברהעפי כלן והתיד העפי כלהן ת אוז �נעשושתשונות לוופעל
או �וברה החשל ת הבנות ברוהחעל ת פיוסכתוחבוייל טלהול עלשפן אובטחים מבוהפי כלאים תנבשינוי או כספים ת השבדרוש לסכון והח
ת סוליפובמור אכת הנחיוהבשל סים מכושיהיו ביטוחיים ועים אירשל תר יורחב גוון מלטח במשהינן ת הבנות ברוהחשל פה החשיאת יל הגדל

 �קונפשהו

י מתחובתקומימעת קורוביספר מהדוח ת ופקתבתמוקייתמומו קייתהסכון והחטוח הבי �ההוןק שות רשות רכעושתקורוהבית סגרבמ
 �אריהטוקאות עותבייישוב  �תלקוחות שירו �ליכלטוח 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 הוצשוככל  ידםעל פלים טומש ככל חוב�דרי סבהול יפטהת רגסמבליהם עת תוששאה הוצ

לו� א חובסי נכגין בתנו שניפוי בי השיתכגין בפה דר� החשיסך הליבה המצוייםב סי חוכנספר מבת קומחזיצה קבות הברוסים� חהנכמצויים 
 �תתימהואינה 
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים 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 סיעודיהתתכניה 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
 �פויב 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 �עהתבילסיחב�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

ה קשהבסיכוי את ריך העלזה אשוני רבשלב תן נילא  �לןהל ���ו �����������������������יפיםבסעת גיייצוכענה תובאישור לתקשובב
 �לואתענותובגין בהפרשה ים פיסהכת בדוחולה נכללא כך פיול �תגיוכייצענה תובהאישור ל

ביבא�בתלמחוזי הט שפמהת לביענה תוב )ת"עותב"הנ �ביחדלן לה(ת פוסונח טובית ברוחנגד וברה החנגד גשה הו ���� �אר ינובחודש  �1 
ת איורשתו אותשלום " (תתיושנתת ורם גתשלום "גבו ת עותבהנכי ענה טבענה תובהשל ינה עני �תגיצוייענה תובכאישורה לקשה וב
ת ענטלדיןכא של ) � מיםלותשספר מבצע ומבעל ובפלום תשהאולם  �תישנסכום בקבע נטוח הביריף תעאשר כת לגבוטוח הבית ברוח
ברי חכל ן גיבעה תביהסכום  �תובעיםהת רכהעלטוחבית שנלכל ח "ש ��������של ך סלם תכסמתובעים לשנגרם ק הנז � � תובעיםה
ה ברהחגד כנח "שליוני מי ����כשל סך זה תוך מ �ח"שרדי אלימי ����כהינו ת עותבהנכלל כנגד ג לייצקשים מבהם תה אוצה קבוה
את ענה תובוהקשה מהבק מחיתובע היה לפ �דדיםהצבין דיוני דר סלהה קשבט המשפת ביאישר  ����אר ברובפ �ביום  �טוחביראל ה
��� פנילקו נפשהות סוליופגין בגם תר מוהיעור השעל לה עוהת תיושנתת גורם תשלום שיעור תה גבטוח ביראל הכי ענה טה�אם תבה �

ת אממונה הגיש הבר מבדצ ��ביום  �תקנתומת גיצוייענה תובכרה אישולקשה ובנה תובעגיש התובע ה � ����טהמשפת בית אלהור
סכון בחמשולב החיים טוח בביסכון ב החרכיעל ה� סיולהפעל גורם ת תיונשת תת לגבועה מניאין  כית עובתת הנדמבעת מכתותו� המדע
ביב אבתל מחוזי הט המשפת ביאישר לי ביו �� ���� ביוםונה� אתמת ונכובודה עכושר בדן אסיעוד� ת בולרת� אחרוק סרית סוליופעל ו
ן סכוהחיב רכעל וסה ליפוה גורםמכונה המיה הפרכיב רעל ת תיושנת ת גורםת ייגב עםקשר בת גייצויענה תובכעה תביהול ניהת א
כושר בדן ואת� קשות לומחת� נכות� אוברית סוליפובת תיושנת ת גורםת גביי עםקשר ב וכןסכון� בחת משולבו חייםטוח בית סוליפוב
ט המשפת יבת טחלהת קבובעביב� א�לתבי מחוזהט המשפת בית טחלהעל  ערעורת רשות קשבשה גהו ����בר מדצבחודש סיעוד� ובודה ע
י פנבעה מנשקשה והבת� גיוכייצענה תובר האישולטה חלההעל  ערעורת ורשתן מלקשה בלמשיבים היבו הש ����אר ינודש חומליון הע
עד כב עוית הדיוניאה רכבעהדיון כי קבע ות עותבהנישו גשהוע ביצכוב עילקשה לבליון העט המשפת ביתר נע ����יל אפרבחודש כב� הר
קיבל ורעור כבעבה דן  �הערעורת רשות קשבאת ליון העט המשפת ביקיבל  ����אי מב ��ביום  �ובערעורערעור ת רשות קשבבעה כרלה
ה קשבברה חלאה הומצ ����וני בי ��ביום  �תגייצוכיענה תובהאישור ת קשבת חייודמחוזי הט המשפת בישל דינו פסק ול טביתוך תו או
ל עליון העט המשפת ביהורה לי ביו � ����מיום תו טחלבה �ליוןהעט שפמהת לביתובעים הגישו האשר  �הדיןק סבפסף נודיון קיום ל

ך ליבהתו ותייצבהעל לה משמלטי המשפעץ היויע הוד ����בר מנובבחודש טים� ופשעה שב שלכב הרני בפ הדיןק סבפסף נו דיוןקיום 
ו תמדלעתן לישיש משקל הק לחיזובו ת קפתמשהמה גמובהדין פסק ת עוקביבמך תוא הופיהלתו מדעאת גיש ה ���� �אר ברופבחודש ו
וץ מאילשר אבההליך א נשוהדין ק סבפה קבעשנעה כרבהרב להתעקום מתו טלשיאין וכי תיו הנחיות בפרשנודר סאמהשל ת עימקצוה
טיםופשעה שבב של רכבפני ה הדיןק סבפסף דיון נוקיים תה ���� �לי ש יובחוד �ההוןק שות רשושל ת הפרשניתה מדע

 �2 ")�תעותב"הנ �דביחלן ה(לת פוסנוטוח בית וברחוש שלנגד וברה הח נגדים� בירושלדה לעבוזורי אה הדיןת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש 
 �פרישהיל גלען גיבה נשים�ת טחומבות זכולת גונוהת עותבהנ כיענה� טבנה תובעה שלעניינה ת� גיייצוענה בתוכאישורה לקשה ובענה תוב
ל בשת אוז זהים�תונים בנבר גטח מבוקבל משמזו מוכה נת חודשילה מגב �����ת שנ עדכרו משנת ישנוהלים מנוח טבית סוליפוגין ב
ת גובושהן זה ל זהה בשיעורסק" "רית ימיפרמהנשים ת גובות עותבהנת� אזת מעולתר� יוהה גבונשים של החיים ת חלתו כיק� מוהני
ת עותבהנ של זות לותנהה כי �תענוטות עותובהתר� יומוך נאורה� לכ "�קס"הריסוי יכת ופקתב נשים� שלתה מותה ששיעוראף על ברים גמ
ת אושלים בירבודה לעזורי אה הדיןת ביאישר ט סגואוב �� ���� ביוםן� הדית אולהוריגוד בנ נשים�הינן שת טחומבו שלליה פאת יוצר
ל אצטוח בית סוליופלהן היה שאו להן יש ש נשיםת ללכות יגיצוהיענה תובהניין לעאושרה שצה קבוהת� יגוייצענה תובכעה תביהול ניה

ת עותבהנ ����בר מדצבחודש ברים� גפי עריתל נשיםפי תערי ביןחנה אבתה נעשא ללהן שק סהרית מייפרבחישוב אשר ות� משיבוהארבע 
ת קשבת אקיבל ה בודלערי אזוה הדיןת יבל� קבימבו� זטה חלהעל רעור עת רשות קשבלים� בירושודה לעבארצי ה הדיןת לביגישו ה
ת עותבלנתן ליבודה לעארצי דין הת הביט יחלה ����יל אפרבחודש ת ערעור� רשות קשבבטה חללה עדיו פנבההליך ת אכב לעת עותבהנ
תו� מדת עקבלרך לצוממונה ר למהחות ברהעעל  הדיןת ביהורה  בערעורקיים תדיון שהת המסגרבחלטה� על הה ערעורת רשו
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ותרויקשהתוותויתלות בוייחיהת-7אורב

)משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

 ��
משך) (ה	

עה תביכענה תובב לדוןקום מאין פיה ולטוח הבית ברוחתדמבעת מכתוהממונה התדמעטהמשפת בילגשה הו ����בר מדצבחודש 
ת טחלהאת יטל ובת עותבהנערעור את בודה לעארצי ההדין ת ביקיבל  ����ר מבבדצ �ביום לה� סופליה באפר דובמאין משת גיייצו
ת ביהורה  ����בר מבדצ �� ביום �תגיייצוכעה תביהשל לה ניהואת אשר ל ����ט סגואוב ��ם מיוביב אבתל בודה לעי זוראההדין ת בי

ט המשפת לבי �תגיוייצענה תובאישור לקשה בבת קשומבהגישו ה ����אי מבחודש ת� קשומבה שלת שיואיהתעותביהתדחייעל הדין 
ת� עותבהנם בהמשיבים� ת להורולץ"בגקש תבמתומסגרב�איתנעל צו תן מלתירה ע ")�"ץגב("קלצדוה גבטמשפת כביתו בשבן ליוהע
ל וטביעל "ץ בג יורהא לוע מדק מלנסכון� וחטוח ביההון ק שות ורשוים בירושלדה לעבוזורי אה הדיןת ביה� בודלעארצי ה הדיןת בי
י ביונ ��ום בי �תגייצויעה תביכענה תובהשל לה ניהואושר תה מסגרבדה� לעבוזורי אה הדיןת בית טחלהת א כנהעל וישיב הדין ק ספ

קשה בבת ושקמבהישו גה ����לי יוודש בח �תורבולהתעקה הצדמה קאשלעו קובבאי תנעל צו תן מלתירה העאת ץ "בגדחה  ����
 �"ץגבת טחלעל הסף נו דיוןקיום קשה לבת גיוכייצענה תובאישור ל

טוח בית ברוח�נגד וברה החנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובתקווה תח בפכז מרמחוזי הטהמשפת ילבשה גהו ����יל אפרבחודש 
ת מיישפראחר ל�לשהוכחודש מהלך בטוח הבית קסהפשל קרה מבכי  �ענהטבנה תובעהשל עניינה  ")�תותבע"הנ �ביחדלן לה(תפוסנו
של  �דףעוה�סייחהקחלהאת טחים מבולזיר להחמתעותבהנול ביככתונעמנ�אשמרת עותבהנידי על תה נגבזה חודש גין בטוח הבי
ל לכללל הכוק הנז �בדבלליים מיננורכים בעח טוהבית ימיפראת  �ולביככ�תזירומחהן פין לולחיאו דש חותו ואגין בטוח הבית מייפר
ם שני ��של פה קותלח"שליוני מי ����כשל סכום בקשים מבהתרכעלהם תכסמ�ותתבעהנמכל בר טבמצתבע הנ �צהקבוהברי ח
 �ח"ש ��של סך בהינו ברה מהחתובעים השל ת אישיהעה תביהסכום  )�דבנפרת עותבמהנת אחלכל פי ציספסכום סו ייחלא תובעים ה(

טחים מבולקשור ה ובכלטוח הבי חוזהק לחו 'א ��סעיף לקשור ה בכלבעים תוהת ענוטת קמחיעל ט המשפת ביהורה  ����בר מדצבחודש 
ת מחייבוה הןסה ליפוהתאוהורכי �ממונההתמדעטהמשפת לביגשה הו ����בר מנובבחודש  �תמניזאותקיחלעה קפלהם שסהליפושה
ת לביגשה שהות יארטוקאהתהדעת חוווכי סה ליפוהול טביאחר שלפה קותבואחטמבוהתטירפחר אלמיה הפרת גבייפן אועניין ל

י כבדה עוהת אבחשבון קחו שהן למעיד שפן אובמיה ת הפראמחרו תת עותבכי הנחה ההוכרך לצואה מלאינה ת עותבהנמטעם ט המשפ
 ����ביוני  ��ביום ה� סליפוהול טביאחר שלפה קותבאו טח מבוהתטירר פאחשלפה קותהגין בטחים מבולזרו יוחא לטוח הבית מיופר

ל שלה ניהות אטהמשפת ביאישר ברה החנגד ת� גיוייצה ענתובכעה תביהול הנית אקי חלן ופאבלוד �כזרממחוזי הטהמשפת ביאישר 
ל טובי חודשאחר דשים שלבחונגבו שטוח הביי מדת השבת בעת ריביומדה הצף הפרשי צירוא בנושק וראך ת� גיייצוענה תובכענה תובה

סכם� תו� הומסגרב �פשרהסכם ט ההמשפת בירו של אישולגש הו ����בר מטספבחודש ביטוח� רה הקמת קרואחר או שלטוח הביחוזה 
ח לדואם תובה הפשרהסכם בהדרה גשהופי כונה� אשהרלה עילסביחלה שלל הכוזר ההחסכום מ %��תרום תברה החי כתר� היבין 
אם תובהפשרה כם הסבהה דרגשהופי כיה� נילה השעיהגין בלה שלל הכור החזכום הסמ %���והפשרה� סכם ת הינמונה לבחשיק בודה

א נשות סוליפוול טבי שלקרים מבתתידיעתלותנהלהס ביחת אוהוררה הפשסכם בהעו קבנ כן�מו כמור� אכ שימונהק בודהלדוח 
ס ביחתו מדעתאלה משמלטי המשפעץ יוהגיש ה ����מרץ בחודש ט� שפמהתביאישור בתנה מופשרה הסכם ה שלפו קתועה� תביה
ש קמבא הווכי אישורו טרם פשרה הסכם האת יבחן ר אשק בודת מנוליש כי  �תרהיבין  �ובהןת שונות והערת ללוהכהפשרה� דר סלה
הפשרה� סכם להק בודמינוי על ט המשפת ביהורה  ���� יוניבחודש  �תהובחינק בודהתדעת חוות קבלאחר למה לימשמדה עיש גלה

ם נענייבחשב תבהביר סוגן והאוי� ראהורה הפשסכם ההפיולברה חלסיחבקבודהתדעת חווט המשפת ילבשה גהו ����בר מדצבחודש 
 �צהקבורי הבשל ח

ן הל(לת פוסנוטוח בית ברוח�ונגד ברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובכז מרמחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����אי מבחודש 
ל ניהומי "דאו �וה" סליפו"גורם קרוי הום תשלל� ביכוככדין� א שלת גובות עותבהנ כיענה טבענה תובהשל ניינה ע ")�תעותב"הנ �ביחד

ת אובהורמור אכיה גביאפשר מהאי תנל שמו קיוא ללותם יעידאו תם מסכהאללת מולמשהמיה פרהמן בד נכ בשיעוראחרים" 
ף סבנותם ענטלאך מים� סוימאים תנבה" סליפו"גורם ת לגבות ברולחתר הוממונה התאולהוראם תבה כים� עניטותובעים הת� סוליפוה
י ברחלל לכלל הכוען טהנק הנזבוטח� מהול מתחוזימה סכבהה" סליפוהם"גורת גביית אגן עלתעותבעל הנמור� אכממונה האישור על 
 ����בכק בשוקה חללאם תבה �ברההחד גנוח"שליוני מי �����של סכום בתובעים התרכהעלתכם סמתעותבהנכלל נגד צה קבוה
ר סדלהק דבומינה ט המשפת בידדים� הצם מטע פשרהר סדהאישור לקשה בט המשפת לביגשה הו ����ביוני  ��יום ב �ח"שליוני מי
 גורםת גבייגין ב"ח� שני ליומיאה מ שללל כוסכום צה קבוהברי לחהשיב לתעותבהנתחייבו ה�צעשהו הפשרהסכם הפי על  �שרההפ
ת אתפחילהתחייבה התעותבהנמן ת אח כלסף� בנו"ח� שני ליומיעשר �עהרבאל שווהר מואהסכום ברה החב שלקה חלבר� בעסה ליפו
ת אלשת עובתהנמו סכיהכן ל� ועבפגבייה הסכום לס ביח %�� שלבשיעור וליסה� הפגורם גין בלו� אצה קבוברי מחת תידיהעגבייה ה
ט המשפת יבדחה  ����בר מבנוב ��מיום תו טחלבהט� המשפת בי ידיעל ק סיפשיסכום בוחו� כאבתטרחכר ובשגי יצוהיתובע לול מגב
י טמשפס יסבאללגביה  בשלח טוהבית סיולפתהפר שללה עיבתגיייצוענה תובכעה תביהול ניהת אקי חלפן אובראישו הפשרהר סדהתא
ו תבעשיסעדים העה� תביהתגשהמועד לדםקו שניםמשבע חל הטחמבוהתטובלברשנצסכון בחגע שפפן אובה"סליפוה"גורם ת עמלשל 
בר נצהיה שףסהנוסכון החסכום בטח מבוהתטובלבור הצסכון החדכון ע שלרך דעל ההפרה קון תיהיו יתגיייצוהענה תובהתמסגרב
צה קבוהאילך� ותה מעסה ליפוה גורםת גביית קסהפן וכמור� אהסכום בטח מבוהיצוי פאוסה ליפוה גורםגבה נהיה א ללואיתו טובל

��� ���� השנים ביןרכו נעשון סכחתמשולבו חייםטוח בית סוליפובתעותבהנטחי מבוהינה ת גיייצוהענה תובההל תנומה שבש�ר אש ��
פוליסה� הת גורם גביי בשלגע נפתם טובר לשנצבסכון הח
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים 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  �תגיייצוכעה 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 הציהן� תוזכויוטענותיהן א לומת מירשך תות הערעור רשות קשבת משיכלליון העט המשפת בית לצמה

ל "צהנכי גון ארנגד וברה החנגד ת גיייצוה ענתובכבה כיר להקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����לי יובחודש 
סוי כי �ולככבי �קיים"ל צהי נכגון ארברי לחחיים טוח לבית תיקבוצסה ליפובכי �ענהטבענה תובהשל נה עניי ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(

קרי מלסוי כיקה ענימברה שהחבעוד  ���ל גילעו גיהועד  ��יל גלטח מבוהיע גהשבין השנה מהלך בתרחש מטוח הביקרה מאשר כביטוחי 
 �כשל סכום בתתובעהתרכהעלםתכסמה�קבוצהברי חלל לכען טהנלל כוהקהנז �בדבל ��יל גלטח מבוהיע גהעד תרחשים משטוח בי
ה הינושרה אשצה קבוהת� גיוייצענה תובכעה תביהול ניהת אביב אבתל י מחוזהטהמשפת ביאישר  ����יוני ב�ביום "ח� שליוני מי ��
ם להאירע ר אששנים�  ��להם או מלטרם ובשנים  ��להם או שמלאחר ל �����ועד  ���� השנים ביןטרו נפש"ל צה נכי שלטבים מוהכל 
 ����לי ביו � ביוםביטוח� ראל מהטוח הבילי מוגתת אלו קיבא לאשר ושנים  ��להם או מלטרם וב ��ל יגלגיעם האחר לח טוביקרה מ
ב עיכועל ליון העט המשפת ביהורה  ����ר מבנובבחודש  זו�טה חלהעל  ערעורת רשות קשבליון� העט המשפת לבית� עותבהנו גישה

 ����בר מצדבחודש ת עותבהנמשכו ט משפהתביתלצמלהאם תבה�תאחרטה חלהתןמלעדביב אבתל י מחוזהטשפמהתבביההליכים 
ט המשפת יבהורה  ����מרץ ב ��מיום תו טחלהב�מחוזיהטהמשפת יבבהליכים השל כובם עיק סופה�כךפיל�הערעורת קשבאת 
 הורהט המשפת בי �����עד  ����השנים בין טרו נפש"ל צהנכי של טביהם מואת גם ול תכלשכך צה קבוהתרחבהעל ביב אבתל מחוזי ה
ת קלומחבבר מדוואחר מפיה לונה� ממהתמדעלה קבתה ����בר מטספחודש בענה� תובהאנשות קלומחבממונה התמדעתקבלעל 
 �ענייןבתה מדעיע כון להבלנאה רוא ק ההון לשות רשויסה� ולפהמכי סמת לפרשנות געהנו

ל שעניינה  �הברהחנגד ת גיוייצענה תובכבה כיר להקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����בר מדצבחודש 
ת דרותסה שלת תיקבוצהסה ליפובטחים מבולת� החודשיסיעודי הטוח יהבת גמלת אל� ביכוכת� ממשלברה הח כיענה� טבענה תובה
ה ברהח כיען� טנסף בנולום� תשהמועד בוע הידדד מהפי לאול החודשת ילתחבוע הידדד מלאם תבה ")�סהליוהפ("ראל בישמורים ה

 �תריואוחר מםחודשייסם שפורס סיהבדד מפיעל אאלסה ליפוביעופמהססיהבדד מלמדה הצא לליעוד סהתגמלת אל�ביכוכת�ממשל
 �צהקבוהברי חלל כלגבי  ידהעל ען טהנלל כוהקהנזסכום ת אקשה בבת יינמצ אינהת בעתוהפוליסה� התאוהורליגוד בנאורה� לכת� אוז

י הפרשסה יולבפים טחמבולמווליש כיכם� סהותו מסגרב פשרהסכם הור אישלקשה בטהמשפת לבידדים הצגישו ה ����בר מדצבחודש 
א שלחושבו שסיעוד לי מוגתגין בדד מרשי הפמו וליש כי וכןפוליסה� בוע קבהססיהבדד מפי על א שלבו שחושסיעוד לי מוגתגין בדד מ
ת אוהורעו קבנ כןמו כלום� תשהמועד בוע דהידד מלמוד צהיה י התשלום כי בהן�קבע שנת סוליפובשלום תהמועד בוע הידדד מהפיעל 
ץ ועהיגיש ה ����לי ויבחודש ט� המשפת ביאישור בתנה מו הפשרהסכם ה שלו תוקפצה� קבוהברי לחתיד עבמים לותשוע ביצפן ואעניין ל

ם סכהתא יבחןאשר ק בודת מנול יש כי �תרהיין ב ובהן�ת שונות הערות ללהכוה� הפשרדר סלהס ביחתו מדעתאלה משמלטי המשפ
ק בודהתדעת חוות קבלאחר לתנוספמדה עגיש להקש בי וכןצה קבוהברי לח ההשבהוע ביצפן אולסביחת והער וכןו� אישורטרם הפשרה 

 �טהמשפת בית להערואם תבהט המשפת בירו של ישואקן לתומכם פשרה סהוגש ה ����ט סגואובחודש בחינתה� ו

ה ענטבנה תובעה שלינה עני �ברההחנגד ת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלמחוזי הט המשפת לביגשה הו ����אי מבחודש 
ד ועטוח הביקרה מתקרומועד מחל הת�ריביומדה הצ הפרשירוף בציה� טחימבולטוח בילי מוגתלשלם מל�ביכוכת�נעמנברה החכי 

 �טוחהבילי ומגתשלום תעדמול ועדטוח בילי מוגתתקבללשהדריהתגשמהיום  ��חלוף מחלהפין� ויללחוביטוח� הליומגת תשלוםמועד 
ל תנהר שהגישוך הלי"ח� השניליומי ����לכ"ח שליוני מי ����כ ביןנעים שםמיסכובתכם סמצה קבוהברי חלל לכלל הכוען טהנק הנז
ן ופאבביב א�בתלמחוזי הטהמשפת ביבל קי ����ט סגואוב �� ביוםט� פמשהתבביהל תנלה שבענה תובב והדיוןלח צאלדדים הצבין 
 ��סעיף בדרש כנת ריביתשלום אי בר בדענה טלסביחאושר ת גיוייצענה תובכעה תביהשל לה ושניהפן אובאישור� התקשבתאקי חל
אם תבהוח טהבילי מוגתתאמידה מצינה אברה החכי ענה טלתסמתייחא שהיכל כתה נדחקשה והב ")קהחו ("טוח הבי חוזהק לחוא) (

ת רכהעלתכם סמקן� תומהעה תביהתב כיפעל ברה לחס ביחצה קבוהברי חלל כלען טהנלל הכוק הנזק� חולא)(��סעיף ת אולהור
 �תגיייצוכקשה הבאת אשר לטה חלההעל ערעור ת רשות קשבגשה הו ����בר טוקאובחודש ח� "שליוני מי ����כשל סכום בתובעים ה
 �הערעורת רשות קשבאת  ����ט סגואובחודש ת עותבהנמשכו ט המשפת ביתלצמלהאם תבה
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

 �ענהטבנה עתובהשל ניינה עהחברה�  נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה בתולוד �כזמרמחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����לי יובחודש 
ח תוהניאשר כיצוי כפטחים מבולמוולשישח טוהבימי סכולרקשבאמלידע מלהשטטרנאינהתראבסםמלפרל� ביכוכעה� מננברה חהכי
אות" בריוח טלבית תוכניובטוח בילי מוגתט"פירוממונה הזר חות אולהוריגוד בנול ביככתאוזבטח� מהואינשאחר  גורם ידיעל מן מו
ה קבוצהברי חלל לכלל הכוען טהנק הנזת� סוליוהפפי על טחים מבוליעים גמהטוח הבילי מוגתמי סכות אתפחילהאורה� לכטרה� מוב
כם פשרה סהגש הו ����יוני בחודש ט� המשפת ביאישור פשרה לסכם הש גוה ����מרץ בחודש "ח� שוני לימי ���כשל סכום בתכם סמ
טי המשפץ ועהית מדעטהמשפת לביגשה וה ����בר מטספבחודש ט� המשפת בית להערואם תבהט המשפת בישל אישורו לקן תומ
י טהמשפץ ועהיהעיר ו תמדעתמסגרב�טהמשפת ביבידי אישורו לעה כרההאת ר תימווהפשרה דר סלהד גתנמאינו א הופיה ללה משמל
ה גשוה ����בר מנובבחודש  �הפשרהדר סלהק בודט המשפת בימינה  ����אר ינובחודש  �דרסההסח לנוגע בנות הערוספר מלה משמל
ת בית קשבלגשה הו ����ט סגואובחודש גן� ווהביר ס הפשרהדר סבהע קבשנוי פיצהגנון נמפיה ולקדהבות דעת חווט המשפת לבי
����מרץ בחודש ן� גוהוביר סוהינהפשרה דר סבהקבע שניצוי פהגנון מניה לפו שוניםאים בנושק בודהשל מה לימשת דעת חווט המשפ 
ה ממשלליטהמשפעץ היות מדעטהמשפת לביגשה וה ����ט סגואובחודש ט� המשפת בי שלאישורו לדכן עומרה פשדר סהגש הו
י ברלחהשבה הוע ביצפן אולסביחת פוסנות הערולל כוכן  ����בר מטספמחודש תו מדבעציין אשר ת רוהעמהק חלעל זר חתה מסגרב
ט� המשפת בישל אישורו כן למעודר פשרה סדגש הוה ����מרץ בחודש  �צהקבוה

ה ענתובהשל עניינה  �ברההחנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובוד ל�כזמרמחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����בר טוקאובחודש 
י ופיצלהם שלים החות ופקשל קי חלאו א מלמון מיבים תוחניעו שביצטחים מבוללשלם מ�ולביככ�הנעמנטוח ביראל הכי  �ענהטב

צה קבוהברי חלל לכלל הכוען טהנק הנז �וליםהחת ופקתפותתהשבשל תוח הנישל אה המלת לומעלה סך שנחסכום מהת חצימבשיעור 
כם פשרה סהגש הו ����יוני בחודש  �טהמשפת ביאישור פשרה לסכם הש גוה ����מרץ בחודש  �ח"שוני לימי ���כשל סכום בתכם סמ
טי המשפץ ועהית מדעטהמשפת לביגשה וה ����בר מטספודש בחט� המשפת בית להערואם תבהט המשפת בישל אישורו לקן תומ
י טהמשפץ ועהיהעיר ו תמדעתמסגרבט� המשפת ביבידי אישורו לעה כרההאת ר תימווהפשרה דר סלהד גתנמאינו א הופיה ללה משמל
ה גשוה ����בר מנובבחודש  �הפשרהדר סלהק בודט המשפת בימינה  ����אר ינובחודש  �דרסההסח לנוגע בנות הערוספר מלה משמל
ת בית קשבלגשה הו ����ט סגואובחודש גן� ווהביר ס הפשרהדר סבהע קבשנוי פיצהגנון נמפיה ולקדהבות דעת חווט המשפת לבי
����מרץ בחודש ן� גוהוביר סוהינהפשרה דר סבהקבע שניצוי פהגנון מניה לפו שוניםאים בנושק בודהשל מה לימשת דעת חווט המשפ 
ה ממשלליטהמשפעץ היות מדעטהמשפת לביגשה וה ����ט סגואובחודש ט� המשפת בי שלאישורו לדכן עומרה פשדר סהגש הו
י ברלחהשבה הוע ביצפן אולסביחת פוסנות הערוכלל וכן  ����בר מטספמחודש תו מדבעציין אשר ת רוהעמהק חלעל זר חתה מסגרב
 �טהמשפת בישל אישורו כן למעודר פשרה סדגש הוה ����מרץ בחודש  �צהקבוה

ה מ(בשמ ע"בטוח לבית סוכנולה קד נגדת יגוכייצשורה אילקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת ילבגשה הו ����יל אפרבחודש 
ם טחימבולטוח הבילי מוגתתאל�ביכוכת�ממשללה קד כיענה� טבענה תובה שלינה עני ")�להק("ד ")מע"בטוח לביברה חלה ק"דקודם ה
ד דמלאם תהב ")�הסליפוה("תיהם פחומש ובנית ליכל"ח ופקאי גמל שלמלאים" גבד עול "מושלםת תיצקבות אובריטוח בית סליפוב
 �ולביככ�תהעלהלה קדכיכן ו")אשונההרלה עיה("הדין ת אולהוריגוד בנהתשלום מועד בוע הידד מדהפילאולהחודש ת ילתחבוע היד
ן הנטעק הנז ")�ההשניילה יהע("והדין סה יולהפת אולהורול ביככיגוד ובנס סוביכל א לל �ולביככ�טוחהבימי דאת סה ליפובטחים מבול
 ����כ שלסך ואשונה הרה יללעס ביח"ח שליוני מי ���כשל סך ("ח שניולימי �����כ שלסכום לתכם סמצה קבוהברי חלל לכלל הכו
 �ייה)השנלה עילסביח"ח שליוני מי
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�9 

�10 

ן בי �ענהתובהשל נה עניי �הברהח נגדת גיויצכיאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הטהמשפת ילבשה גהו ����יל אפרבחודש 		�11
�ןהל(ל"חיונית" ג סומברווחים ת תתפמשסיעוד ובודה עכושר בדן אווח טבית סליפובטחים מבולתממשלברה החכי  �ענהטב�תרהי 
כי וכן סה ליפוהתאולהוריגוד בנ �אורהלכ �מחושבה ")�סהבונות תר"י �ו"חודשייצוי "פמכב מור(השי חודיצוי פסכום  ")סהליוהפ"
פי על אשון רההחודשי יצוי הפתשלום עד מולעד להם בר טהצשסהבונואת סה ליובפטחים מבול�רהאולכ �תממשלאינה ברה הח
����מרץ ש דבחו"ח� שיוניילמ ����כשלםסכולתכם סמ�גצלייתובע הקשמבתה אוצה קבוהבריחלללכעןטהנלל הכוק הנז�סהליפוה 

ת גיייצוהענה תובההל תנומה שבשצה קבוה ")�הטחלהה("ת גיייצוענה ובתכעה תביהול ניהת אביב אתל במחוזי הטהמשפת ביאישר 
ד סויעל ים מולמשח טוהבילי מוגתתן מסגרבאשר  �ברהחבתלוהמנוהים ברווחת פותתמש חייםטוח בית סוליובפטחים מבוה כלהינה 
א הומצ ����לי ביו �� ביוםההחלטה� על  ערעורת רשות קשבליון� העט המשפת לביברה החגישה ה ����לי ביו ��ביום  �Rmת סחנו
ט המשפת ביט ליחהתה מסגרבטה חלהה שלקה חלעל אישור� התקשבבקש מבהידי �עלגש הואשר ליון� עהטהמשפת לביערעור ברה חל
ם גתגיייצוהענה תובבצה קבוהתדרגהתמסגרבלל כאשלכך על  וכןיה הטעת ילבעת גיוכייצעה תביהול ניהת אאשר לאשלמחוזי ה
ה הור ����ר טובקאובחודש  �תגיייצוכעה תביהאושרה גביהן לטוח הבית סוליפובטחים מבו שליורשים וםטבימות רבולבר עטחי מבו
 �תאחרעה ד להודחוזי עמט ההמשפת ביפני בההליכים כוב עיעל ליון העט המשפת בי
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה		.א

מה (בשמ "בעטוח לבית סוכנולה קד נגדת גייצוכיאישורה לקשה ובענה בתוביב אבתל מחוזי הט המשפת לביגשה וה ����יוני בחודש 		�12
ת תיקבוצהסיעודי הטוח הבית סליפות אורלהואם תבה כיענה� טבענה תובהשל עניינה  )�ה"לק("ד ")מע"בטוח לביברה חלה ק"דקודם ה
 סיעודי�צב מב המצוייםבוטחים� מלת מלמשאינה להקד ")סהליוהפ"�לןה(לפלוס"  מושלםסיעודי "ת ליכלת אובריתי שירוברי לח
ת ופקתוב ישלחמים מניין היבללים נכנם אילו אמים י וכימי קושיאו לי לכים ולחתבביאושפזים מ היום בהמים גין היבטוח בילי מוגת
תה אוצה קבוהברי חלל כלען טהנלל הכוק הנז הדין�ת אוולהורממונה התאולהוריגוד בנל� ביכוכת� אזווליסה� בפעה קבוהתנה מהה
ת מדעתקבללקשה הבת אביר העט המשפת בי"ח� שליוני מי ���כשל סכום לת� תובעהתרכהעלתכם� סמג� לייצת תובעהתקשמב
ן יא כיבהר הותה מסגרבממונה התמדעהשגהו ����אר ינובחודש ת� גיצוכייענה תובהאישור לקשה הבא נשות קולומחלסביחממונה ה
פן אובשרה אוקשה הבא מושסה ליפוהוכי סכון והחטוח הביהון� הקשות ורשת אוהור של הפרהמשום סה ליפובטוח הביקרה מתדרגבה
ענה טבתגיייצוכעה תביהתאאשר לקשה הבת אטהמשפת בידחה  ����בר מדצבחודש סכון� והחטוח הביהון� הקשות רשו ידיעל טני פר
ל שלה עיבתגיייצוענה תובכלה ניהות אשר איך אונה� ממהתאולהוריגוד בנת מדעואשפוז התופקתגין בטוח הבילי מוגת תשלוםאי כי 
ת גיוהייצענה תובתנוהל המה שבשצה קבות� האובריטוח לבית סוליפות לפוטרהצת הבעטח מבות לאונילוגיעניינו שטוח ביזר ת חוהפר
טוח בילי מוגתלעה תבית זכולהם מה קאשר  �����בר טוקאוב� יוםאחר לסיעודי טוח בית סליפורכשו אשר לה� קדטחי מבוכל הינה 
ע קובהעיף סלפניה ה�ציוןאין רכשו שסה יוללפרף שצות אוהנלוי גיהסופטבאשר ו ����אי מב ��ליום עד ו ����אי מב �� שביןפה קותב
ת בביאשפוז מטח ומבהרר שוח שבומועד הואזכה� ממצב לאשונה לרטח ומבהסנכנו שבמועד האהוטוח הביה קרמתקרומועד כי 
 �הטחלההעל ערעור ת רשות קשבליון העט פמשהת לבילה קדגישה ה ����אי מבחודש מבניהם� אוחר מהפי למי� קושיאו לי כלולים ח

אשר לאשלמחוזי הטהמשפת בי שלתו טחלהעל ליון העט המשפת לבי ערעוראישור התקשבבת קשמבהידי �לעגש הו ���� יוניבחודש 
ל ע וכןממונה התאוד להורגובנימד עושפוז אהתופקתגין בטוח הבילי מוגת תשלוםאי יה לפעה תבית ילעבתגיצוכייעה תביהול ניהת א
 �ת חוזהשל הפרת נוספת ענטנעה תבית ילבעת� קשמבת הענטיע� לכרא הך שלכ

טוחים בירד טנדסוברה הח נגדת גיוייצנה תובעכהיעתבאישור לקשה בדלו�כזמרמחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����בר מנובבחודש 		�13
קי מחזיבהם ם קרימב כיענה� טבענה תובה שלינה עני ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(תנוספטוח בית סוכנוותפסנוטוח בית ברח נגד וכןמ ע"ב
ת עוסינוח טלביסה ליפויל פעהלתמנעל ת� עותבהנטוח הבית ברוח שלת וכירמהקד מולקשרים תמכאל וטכראישר שלאי אשרסי טיכר
ה סליולפת"פוסתו"אובות" רח"הל�ביכוכלהן�ת קומשוות עותבהנ")�תסיסיהבהסליפוה("תלועאללקבל לאיםזכםהתהאול�"לחו
ם פיופחים סויכית לוולוכאשון הר השקלמן סוי כית נוקמהתאומלדף מתסוליפול� ביכוכלהם� ת כרומנעשה� מלאשר כת� סיסיהב
 ביןעים� תובהתענטלכך� בת� סיסיהבסה יולהפ של שוויהת תפחהאללואה מלת לובעת� אזת� סיסיהבסה ליפובים ולהכלסויים לכי
 �טבמשפא ול עושרת עושוו הדיןת אולהוריגוד בנת לועפוי� לוגיהתחובות אתמפרובוטחים� מהתאאורה� לכת� עותבהנת עוטמתר� הי
 שללל כוסכום לעים� תובהתרכהעלתכם� סמגלייצתובעים הקשים מבתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזענה� תובלאם תבה
ד מיתעברה הח כיסכם� הותו מסגרבפשרה סכם האישור לקשה בט המשפת לבידדים הצגישו ה ����ט סגואובחודש "ח� שליוני מי ����כ

תנים ניהיו יאשר לום� תשא לל"ל לחות עוסינטוח בימי י שלת דרגמות מוכהפשרה� סכם בהתם דרגכה �איםזכהצה קבוהברי חתלרשו
ץ עוהיגיש ה ����בר מנובבחודש ט� המשפת ביאישור בתנה מו הפשרהסכם ה שלפו קתוהפשרה� סכם הת אולהוראם תבהול לניצ
על ת להורויש וכי ת הנוכחיתו תכונמבהפשרה דר סהאת אשר לקום מאין פיה ל�הפשרהדר סלהס ביחתו מדעאת לה משמלטי המשפ
אור ל הזו�ת בעפיה� להפשרה� סכם הישור אלקשה בבטה חלהטהמשפת בי ידיעל תנה ני ����יל אפרחודש ב�תיולהערואם תבהקונו תי
ל שתם מבחינ זה� בשלבת� קלומחבהלהכרעת גנההוך דרה זוי כמר� לותן ניא ללם� עוהתמדינורוב מי שתוסגירקיים התאוודהסר חו
 �צהבוקרי החבת מבחינביר סוגן אוי� הוכרמו עצכשלדר סת ההאול למבלי לשת� אזצה� קבורי החב

מה (בשמ ע"בטוח לבית סוכנולה קדנגד ת יגייצוכאישורה לקשה ובענה ובתביב אבתל י מחוזהט המשפת ילבגשה הו ����ט סגואובחודש 		�14
("מ"בעטוח לביברה חלה ק"דקודם ה  �להקדתצלפמ�סיעודיטוח יבבת עותבייישוב ת בעכי  �ענהטבענה תובהשל נה עניי ")�הדקל")
ע צלבטח בומהתוליכ שלת קנידוות תימוכחינה בתוך  �גוףקי חללמיום יוהתלוופעאת  �טוחהביקרה משלמו קיות בחינרך צול�ולביככ
 שלת תימהוה בחינל� ביכוכע�צלביה עלהם פיעל אשר ונה� ממהזרי חות אתוכן מל�ביכוכקן� מרוהפןאובת�אזת�לועופהמןת אחכל 
 �טוחהבית סליפות אוהורת את� תובעהתענטללה� קדמפרה כך ב�����ר אינומחודש  זהא בנושמונה מהתמדלעיגוד ובנ זו�ת וליכ
סך ברך ועמתתובעה שלען טהנאישי הקה נזקוקה� ח חובהמפרה וטמשפבאול עושרעושה ביטוח� התקסעתאעה טמראותית ארתמ
 �ככום של סלת�קשמבת הרכהעתכם� לסמג�לייצת תובעת הקשמבתה אוצה קבוהברי לל חלכען טלל הנוהכק ש"ח והנזפי לא ���כשל 
 �"חשיוני ילמ ����
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7ורבא

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה .א

טוח לבית נוסוכלה קדנגד וברה הח נגדת גיוצכיישורה אילקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����בר מטספבחודש 		�15
("מע"בטוח לביברה חלה ק"דקודם המה (בשמ ע"ב ל שעניינה  ")�תעותבהנ� "דביחלן לה(תאחרוטוח בית ברוחשלוש ונגד  )ה"דקל")
קיים תמשמי כסיעוד ת יעתברור בית מסגרבטח מבובכרה הרך לצופיה לתפרשנימדה על� ביכוכצו� מאית עותבהנ כיענה� טבענה תובה
ת� אזבד� בלגיים לווטראנטרוסגאו גיים לואורוקוי ליאו לה מח שלאה תוצת להיו זהמצב על  "�סוגריםעל טה לישאי " שלמצב גביו ל
קשים מבהם תה אוה קבוצהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אתים מכמאינם ים תובעהביטוח� התסוליפות אולהורד גובניל� ביכוכ
ת בביהל תנלה שבה ענתובבוהדיון לח צאלדדים הצ ביןל תנהשהגישור ה הליך �שקליםליוני מית אומבתו אוריכים מעהם אך  �גצליי

ד גונלה קד נגד �ברהחהנגד ת גיוייצענה ובתכעה תביהול ניהת אכז מרוז מחבמחוזי הטהמשפת ביאישר  ����יל אפרחודש בט� המשפ
י ולמגתום לתשלאו סיעודי טוח בילי מוגת תשלוםאי לאה שהביסיעודי הטוח הבי חוזהת הפר שללה עיבת� פוסנוטוח בית ברוחתי ש
הל תנומה ששבצה קבוה "�הסוגריםעל ה טלי"ש שללה עוהפגין בקוד לנים איככזטחים מבובכרה היאבקעסר� בחסיעודי טוח בי
 �תגיייצוכעה תביהול ניהאושר נגדן אשר ת עותבמהנת אחידי על כר משנ �סיעודיטוח בביטח מבוהיה שמי  כלהינה ת גיוהייצענה תובה
י דלכלה עואינו שגריו סובטה ליבשגם פשלמשילוב אה כתוצ �תןהשת ולפעאו עיים מהתולפעעל טלולשתאימעצהתווליכבדן אומסבל ו
 )ענייןהפי ל(תגיוכייצעה תביהול ניהאושר נגדן אשר ת עותבמהנקיבל לא ר מואהאף ועל  �רודיקודי תפמצב עם גני אורטה לישבדן או
תיו בזכויועה גילפא שהביפן אוב�סיעודיטוח בילי מוגתתקבללתו יעתבת בחינת מסגרב"הסוגריםעל ה טלי"ששל לה עוהפגין בקוד ני
ת פנולדדים הצמו סכיה ����יוני בחודש  �תגיייצוכענה תובהול ניהאישור מועד לבין  ����ר מבטבספ �שבין פה קותבטוח בילי מוגתל

 �ישורגלהליך 

ענה� טבנה תובעהשל עניינה  החברה� נגדת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����אר ברופבחודש 		�16
ה אכתוצת מהנגררך עתרידיתרבולרך� עתדיריסה מכ אינהת מוניג סומברכלי לכף קימטוח בית סליפושהינה ברה הח שלתה מדעכי 
א ול עושרעושה חיה� טמבו לבין בינהסכם ההת אברה החמפרה כך בי וכפוליסה� הת אולהוריגוד בנל� ביכוכת� אזביטוח� קרה ממ

ם שנגרק הנזגובה ת אריך מעתובע הקוחותיה� לתאעה טמ זהלל בכוטוח בית ברכחליה עתלוהחת ברוגמוהתהחובות אמפרה וט� במשפ
ת דרגהקון יתלתובע התקשבתאטהמשפת ביאישר ����מרץ בחודש  �"חשליוני מי ���בכג לייצקש במאהותה אוצה קבוהברי לח
ת סליפוכשו שרטחים מבוק ראולת) מוניות רבו(לטון  ���על מסחרי מאובד ככב רליכסה לליפורכשו שטחים מבוול תכלשכך צה קבוה
ר אישולהקשבלוד �כזרממחוז במחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����אי מחודש בגישור� הליך הלים מנדדים הצת� מוניג סומכב לרטוח בי
ם תדרגכהם� לותשאים לזכטחים המבול תשלםברה כי החתר� בין היכם� סכם הפשרה� הוסת המסגרבה� ענתובובקשה בבכם פשרה סה
ט� המשפת ביאישור בתנה מושרה הפסכם של הפו קתוהפשרה� סכם בהוע קבון הגנמנב על פי המחושצוי הפיהפשרה� סכם בה

 �הענטבנה תובעה שלעניינה  החברה�נגד ת גיוכייצרה אישולקשה ובענה בתולוד �כזמרמחוזי הט המשפת לביגשה וה ����מרץ בחודש 		�17
ד ועמהמן חל המודים� צ כשהםהחיים� וח טבית סוליפומכוח כספים  חיים�ח טובביטחים מבו שלטבים מולל� ביכוכ �תממשלברה החכי 
 �כךבבוטח� מהבחר שעה קההשול מסללטי הרלבנת עוקההשדד מלאולרכן לצמחירים הדד מלבוטח� מה שלתו טירפעל לה  נודעבו 
י לוגיהתחובת אמפרה וקה קוח חובהמפרה ט� במשפא ול עושרעושה חיה� טמבו לבין בינהסכם ההת אברה החמפרה ת� תובעהתענטו

צה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אתתממכה אינת תובעה"ח� ש ������ שלך סברך ועמתתובעה שלען טהנאישי הקה נזהיזום� 
קשה הבאת ט המשפת ביביר הע ����אר ברופדש בחולים� קשליוני מית בעשרותו אוריכה מעא הילם אוג� לייצת קשמבא היתה או
י סיונפנסכון חפי סכפיה לתו� מדעתאנה מומהיש גה ����אי מבחודש  �אישורהתקשמבת לועוהתלואבשממונה התמדעתקבלל
ברה החעל וטוח הביזה חוק לחו ��סעיף ליהם עחל א ולטוח בילי מוגתאינם בודה העת ופקתבתמוות קבובעטבים מולמים ולמשה
טבים� מולכספים התברהעל ועדטח מבות מואחר שלפה קותבגם ת עוקשההדד מלסיוני פנהסכון החי כספת אאילך ותה מעמיד הצל
ט המשפת ילבדדים הצגישו ה ����בר מנובבחודש ט� במשפא ול עושרת עשיית ילע דנןקרה מבת מקייתמא לתו טלשי כיממונה הציין עוד 
בשיעור וי צפיה הפשרסכם בהדרו גשהוה צקבוהברי לחתשלם ברה החכי  �תרהיבין  �סכםהותו מסגרבפשרה סכם האישור לקשה ב
ם פיסהכמדו הוצליו אעה קההשדד מלמודים צהיו לו איסכון החפי סכסך בין ההפרש עניינו שען טנקנזגין בהפשרה סכם בהקבע שנ
י כספאת רה החבהל תנהפשרה סכם בהבע קשנמועד מהחל הכי וכן  �עלפובששולם סך הלבין  �ולניהמי דבניכוי טח מבוהתטירפטרם 
ם טרלו נוהשבו עה קההשול מסלת מסגרב�טחמבוהתטירפאחר לגם �רההפשסכם בהדרו גושהצה קבוהברי חשל ת סוליפובסכון הח
 �טהמשפת ביאישור בתנה מושרה הפסכם השל פו קתו �תוטירפ
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )שךמה(תויותלת ויוייבתחה		.א

ה ענתובה שלנה עניי �ברההחנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובוד ל�כזמרמחוזי הטהמשפת לביגשה הו ����בר מטספבחודש 		�18
 �קעות"השול ניהת אווצ"הכיב רגין בלום שתי" אישת עוקהשגוון מראל "הסכון החת סליופלי מבעל� וביככגובה� ברה הח כיענה� טב

ת אוהוראת  �תובעהתענטל�ברההחמפרה כך� בתו� לגבולה תירה מהסה ליפוהאי תנבתחוזימה סכהאלל דין�פי על ת תרמותו גבייאשר 
י רחבלל לכען טהנלל הכוק הנזאת ריך מעתובע ה�חיהטמבואת עה טמוהליעלה החת מנואהנת חובאת מפרה  �תסודייהפרה סה ליפוה
ה עתביהול ניהת אביב אבתל מחוזי הטשפמהתביאישר  ����אי מודש בח"ח� שיוני ילמ �����בכג יצליקש מבא הותה אוצה קבוה
ה ענתובההל תנומה שבשצה קבוהת�עוקהשול הניתאוהוצ שלכדין א שלגביה  בשלטוח הבית סליפות פרה שללה יבעת גיייצוענה תובכ

ש בחודבקשה� התגשהמועד למו קדשנים הש ובשבעהווה בטוח ביראל ה שלאישי ת עוקהשגוון מראל התסליופלי בע כלהינה ת גיוהייצ
כי ליון עהט המשפת ביקבע  ����בר מנובבחודש ההחלטה� על  ערעורת שורת קשבליון� העט המשפת לביברה החגישה ה ����בר מטספ
 ����ט סגואובחודש  �קשהבבב תבכתו מדעאת גיש להלה משמלטי המשפעץ ליוהורה וכן תשובה ריכה צמערעור ת רשותן מלקשה הב
ת קשומבלתתל ישה פיל הערעור�ת רשות שקבבתו מדעתאגיש הוהערעור ת רשות קשבבתו יצבותיהעל ה למשמלטי המשפעץ והייע הוד
ל ת עלהורוות גיוכייצעה תבישל הלה ת ניהואת אשרמטה החלת ההאבטל לפו� גוהערעור ות הערעור רשות קשבת אקבל ערעור� לת רשו
ישור� את הקשבתדחיי

טוח בית ברוחשלוש נגד וברה החנגד ת גיצוכייה אישורלקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת לביגשה הו ����בר מטספבחודש 		�19
ת סוליפוגין בתגבוהות מיופר �טחיםמבוהמן  �ולביככ�תגובות עותבהנכי  �ענהטבענה תובהשל עניינה  ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(תפוסנו
ת ופקשל ם לימשת אובריטוח בביקים חזימםשהום משבהם רך צו �ורהאלכ �איןטחים מבולאשר יים סוכית לוולהכת אובריטוח בי
 �תריםמיוסויים בכי �ולביככ�ברמדוכי  �טחיםמבולתלוגמאינן ת עותבהנכי  �תובעיםהענים טו �סףבנו �תייכיםמשהם ליה אולים הח
י טוחבביים וללכאינם שסויים כירק ת ללוהכת ממצומצסה ליופרכוש לםטחימבולתאפשרומאינן הן שכן ת בשירות שירות תנומאו �ו
ם תות חובאת ת מפרות עותבהנ �תובעיםהענים טו �בכך �ביטוחיכפל של מצב ת יוצרוובכך  �וליםהחת פוקושל מים לימשהתאובריה

א ולעושר ת עושווחיהן טומבאת ת עוטמ�סכםהתמפרו �הדיןת אוהוראת ת מפרו �קהקוחחובה ת מפרו �ןליהעלה החת ברגמוההלב 
"ח� שרד איילמ ����כשל סכום לתכם סמ�ברההח כנגדג צלייתובעים הקשים מבתה אוצה קבוהברי חלל כלעןטהנלל הכוק הנז �טבמשפ
 �"חשרד אלימי �����כשל סכום לתעותבהנכלל וכנגד 

ענה תובה שלנה עניי החברה�נגד ת גיייצוכרה אישולקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת לבישה גהו ����בר טוקאובחודש 		�20
ל חהמהם גבה יתשרמיה� הפמהי תנה משמיה בפרסיעודי טוח בית סליפורכשו אשר חיה� טמבולל� ביכוכגילתה� א לברה הח כיענה� טב
 �כךבאחוזים� ת אומב זוסה ליפובמיה הפרת קרתיימ ��יל גבת� תובעהתנעטשלאף� על ו ����ת שנגין ביתהשנ לדיווח עדת אוז ��יל גמ
ט במשפא ול עושרעושה  לב�תום סר בחות עלפוסכם� המפרה לוי� גיהת בחות אמפרה קוקה� ח חובהמפרה ברה החת� תובעהת ענטו
פח קמאי תנ הינולהם ועים ידאינם שיפים רתעפי על ת תידיועתמיופרשלום תבטחים מבו חיוב כית� תובעהתענטו עודת� לנוברשת עלפוו

א היאולם  �ברההחכנגד ג לייצת קשבמאיהתה אוה קבוצהברי חללכלן הנטעל ולהכק הנזת אתתממכה אינת תובעהאחיד� בחוזה 
גם ס תתייחשךכאישור התקשבתאקן תלתתובעהתקשבתאטהמשפת ביאישר  ����לי יובחודש  �שקליםליוני מיבתו אוריכה מע
א שהיאף על  ��יל גמחלה ידםעל  שתשולםמיה הפרת אתם פוטרהצמועד טרם חיה טמבופני באורה� לכ�גהיהצא לברה החפיה לענה טל

קשה הבשל עניינה  �תגיייצוכענה תובאישור לת קנתומקשה בגשה הו ����ט סגואובחודש ונה� ממהזר חוי פעל  כןת לעשות מחויב
ל גימידם על שתשולם מיה הפראת תנה משמיה בפרסיעודי טוח בית סליפובהטחימבול�אורהלכ �גההצילא ברה החכי ענה טבתקנתומה
ל עטהמשפת ביהורה  ����מרץ בחודש  �לייםהכלאים תנהךמסמבאו �ותפוטרהצהסופטתמסגרבטוח לביתם פוטרהצטרם אילך ו ��
 �הפילממונה התמדעלה קבתה ����בר מנובבחודש אישור� התקשבאשמות קלומחלסביחמונה מהתמדעתקבללקשה הבת ברהע
("תאובריטוח לבית סוליפולתפוטרהצהתבעטח מבולתאונלוי יג' ������זר חות אוהור  הדין�ת אורהוגם מו כתהרשו של ")זרהחו'

לה אשלתסוהתייחזר החוסח בנואין אך ביטוח� התרכישמד במעמיה הפרת תנוהשפן אות אטוח לבימד ועמלגהצילטח מבת מחייבו
 �תבבכאקדווא היתה אוא למלהיחידה הדרך אם והתפוטרהצהטרם זו חובה א למליש איך 

סכון החקרן ת הבברה הח נגדת גיייצוכרה אישולקשה ובענה תוב בירושליםבודה לעזורי אה הדיןת לביגשה הו ����בר טוקאובחודש 
 �קרןבתים ימהעמל� ביכוכגובה� ק צ"קח כיענה� טבענה ובתה שלעניינה  )�חצ"ק"ק("מ ע"ב גמלת פוקוול לניהברה ח�קבע האלצב
 �קצ"קחת לעפוכך� בתן� לגבולה תירה מהקרן הקנון תבתחוזימה סכהאללן� דיפי על ת תרמותן גבייאשר ת� עוקהשול ניהת אוהוצ
צה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אריך מעתובע הליה� עלה החת דהמיוחת מנואהנת ולחוב הדיןת אולהוריגוד בנע� תובהתענטל
ה ענתובאישור לתפוסנות קשוב עם יחד הדיוןת אאחד לטחלוה ����ר אינובחודש "ח� שליוני מי �����בכג לייצש קמבא הותה או
ת אקבל ל יש כי הדיןת ביקבע  ����אר רופבבחודש ת� מוהשתלת קרנוו גמלת פוקובתישירות אוהוצנן עניישתמדועוותיולותתגיייצו
סדיים מוופים גפיה ולת עותבהנת מדבעת מכתוהממונה התמדע הדיןת לבישה גהו ����אי מבחודש להליך� ס ביחממונה התדעמ
בד ובלסדי� ומההגוף קנון תבמפורש פן אובצוין מאינו בר הדאם גם ים� טחמבוהאו תים מיהעת אמת ישירות אוהוצת לגבואים רש
 �"חסתשהאות)� קסעוע ביצ בשלת ישירות אוהוצ(ל) מגתפוקו(םיספיננתים שירול עקוח פיהתקנותתואלהוראם תבהעשה נבר שהד
י לויתטוחים בית לומנההטוח בית ברולחגם ים� מחייבה בשינוייםת� טיבנרלא הי כימדה העת מסגרבעיר הממונה ה ")�תקנות"ה( ����
 �אהתשו
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה		.א

 �ענהטבענה תובהשל עניינה  החברה� נגדת יגוכייצאישורה לקשה ובענה ובתביב אבתל מחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����בר מדצבחודש 		�22
ת נכועניינם שטוח ביקרי מגין בתאונה מת נכות סליפובטחים מבולטוח הבימי דתשלום את כדין� א שלאורה� לכמפחיתה� ברה החכי 
טוח הבית קנותשבת הנכויושיעורי ת טבלמהשונה  �טוחהבית סליפובעה קבוהת נכויושיעורי ת טבלסוד יעל אוזניים וניים עי �פייםגב
ק הנזאת ריך מעאוהו"ח ש �������כינוהתובע השלתבע הנאישי הקוזנ�טוחהביסה ליפובעהקבוהמהאתהתסחנוסוד יועל מי אוהל
ביב אבתל מחוזי הטהמשפת ביאישר  ����אי מבחודש "ח� שליוני ימ ����בכגיצליקש מבא הותה אוצה וקבהברי חללכלעןטהנלל הכו
אינם וסה ליובפכרים מוזאינם  החישובת סחונוטוח הבילי מוגת חישובן נוגמנ כינה� טעהססיבעל ת גיצויינה תובעכעה תביהול ניהאת 
ה סליפוהאת רכש שמי כל הינה ת גיייצוהענה תובההל תנומה בששצה קבוהביטוח� התסליפועל מה תיהחמועד בטחים מבולועים יד
סכום בטוח בילי מוגתקיבל ו�היוםועד ור אישהתקשבתגשלהו מקדשהשנים בשלוש תאונה מתנכווח טלביברה החשל ת טידרטנסה
 �ןליוהעט שפמהתלביברה החישה גה ����יוני חודש ב�תטחלמושאינה ותטחלמו �תנכוקרי מ ���ב�םלותשכל קיבל לא או ת פחמו
 �תשובהריכה מצ ערעורת רשותן מקשה להב כיליון העט המשפת ביקבע  ����לי ש יובחוד �טהחלעל הה ערעורת רשות קשב

ענה� טבנה תובעהשל עניינה החברה� נגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה בתולוד �כזמרמחוזי הט המשפת לביגשה הו ����אר ינובחודש 		�23
או יל גתגרמדת חצולמדים עור אש �רכבטוח יבבחיה טמבול)מהמטעטוח הביי סוכנת עואמצבאולמה צבעא (ללה גמאינה ברה החכי 
ך מכאה תוצכיוכ �מיהפרזר החקבל ולגה הנהיק תואת או ג הנהיל גאת דכן לעם תאפשרובכי  �טוחביהתופקתמהלך בגה נהיק תוו

תובעים ה�קתהוואו יל גהתגדרמשינוי ת בוקבעטוח הבית ופקתמהלך ביה מהפרדכון עדר הענוכח תר ביה מיפר"ל הנחיה טמבומים משל
 �"חשליוני מי ������בכת פחוהכל לגלייצקשים מבהם תה אוצה קבוהברי לחשנגרם ק הנזאת ריכים מע

ראל ה �תחואהברה החגד ונברה הח נגדת יגוכייצאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הט המשפת בילגשה וה ����אר ברופבחודש 		�24
או �ותאוווהלהקמת גין בשונים מים לותשת גובות עותבהנכי  �ענהטבענה תובהשל נה עניי��")תעותב"הנ �יחדבלן לה(מ"בעוגמל סיה פנ
שנגרם ק הנזאת ריכה מעת תובעה�ממונההתמדלעיגוד ובנת קיחואה רשהדר יעבה �הדיןת אולהוריגוד בנ �אורהלכת אוזבהן ול יפטה
ב אביבתל מחוזי הטהמשפת לבידדים הצגישו ה ����אר ינובחודש "ח� שני ליומי ����בכג לייצת קשבמאהיתה אוצה קבוהברי לח
 �הןידי�עלו שנגבול יפטהמי מד %��של עור לשיהשווה סך בירו יעת עותבהנכי  �תרהיבין  �סכםהותו מסגרב�פשרהסכם האישור לקשה ב
ן הלגבית אולווההתנו נימהן ת טיוהרלבנל מגהתפוקול�תריביומדה הצשי הפררוף בצי �תטיהרלבנפה קותב�הפשרהסכם בהתם דרגכה
ה הפשרסכם השל פו קתו �טחיםמבופי סכמאה לוובהבר מדואשר כ�רההפשסכם בהדר גמוה�טילוונהרול מסללאו ול יפטמי דנגבו 
 �טהמשפת ביאישור בתנה מו

טוח בית ברוח ��ונגד ברה החנגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובים שלבירומחוזי הט המשפת לביגשה הו ����בר מטספבחודש 		�25
ת רשויו ידיעל נגדן קו סנפשמים סכות מומשלת עותבהנ בהםקרים מב כיענה� טבענה תובה שלנה עניי ")�תעותבהנ� "יחדבלן לה(תפוסנו
ת אוהורפי על ל� ביכוכדרש� כנמודה צתיריבות� ריבימדה� הצ הפרשיהם לתפוסימוינן אהן עונם� לפרע קבשנמועד האחר לתטיופושי

צה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אתים ממכנם איתובעים ה ")�קהחו("�����אתשכ"מדה� הצותריבית קסיפקחול(ב) �סעיף 
 �ך גישורליההלים מנדדים הצלים� קשליוני ימת בעשרותו אוריכים מעם הם ולאג לייצקשים מבתה הם או

ח טובית רוחבתי ש נגד החברה� נגדת גיצוכייאישורה לקשה ובענה תוב בירושליםמחוזי הט המשפת בילגשה וה ����בר מדצבחודש 		�26
(כבימ("ת אובריתי שירוכבי מנגד ו ")�תלי"הכל(תליכלת אובריתי שירו נגדת� פוסנו ה נתובעהשל יינה ענ )�תבעות""הנ �ביחדלן לה")
י תבלאים נתתעוקובשוא�טיסטיאוהטרום קהספעל  המצוייםאנשים סיעודי טוח בביטח לבל� ביכוכ�תרבוסמתעותבהנ כיענה� בט
י טוחהביון סיכלטיים רלבנאיים פוראו ים אריטוקאטיים סטיטסתונים נעל ת מכוסנלו אטותיהן חלשהי מבלביטוח� לתם קבללבירים ס
ג צלייקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אתים ממכם אינתובעים הק�בחורש כנד �תןטחלהתאקמלנלי מבו

עץ היות מדעתקבללקשה הבת ברהעעל ט פמשהתביהורה  ���� יוניודש בח"ח� שליוני מית אומ עדת רובעשתו אוריכים מע הםאולם 
אשר מדה עלזהה תו מדעכי לה משמלטי פמשהץועיהיע הוד ����אר ינובחודש אישור� התקשבמתלועוהתלואבשה ממשללטי המשפ
 �ברההחת ענוטבתכמתואשר ויל קבמקתיבגיש ה

ח טובית ברוחמש חונגד ברה הח נגדת גיצויכיאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הטהמשפת ילבגשה וה ����אר ינובחודש 		�27
ח טובילי ומגתלשלם מכדין� א שלל� יכוכב �תעומננת עותבנה כיענה� טבענה תובה שלעניינה  ")�תותבע"הנ �ביחדלן לה(ת פוסנו
ת אריכה מעת תובעהל� עפובקנו תוא לים קהנז בהםקרים מבקים הנזת ולעלעחל המע"מהכיב רגין בםטבימוול 'גדדי לצבוטחים� מל
ה ופקתוה שנהכל גיןב"חשליוני ימ���כ שלסךבטוחביראל הנגדגלייצתקשמבאהיתהאוצהקבוהבריחלללכעןטהנללהכוקהנז
ד ועמפני שנים ל �או �ותמקודהעה תביהתגשהמועד פני לשנים  ��מחל הפין ויללחו ����ביוני  �מיום הינה וע תבלתקשמבא היגינה ב
 כנגדת מוקודת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובשה גוהגינה בלה עיתה אוב הינןאישור לקשה והבנה תובעה�זוקשה בשל תה גשה
 ��מיום לוד �כזמרמחוזי הט המשפת ביל ש דינוק ספעל רעור עליון העט המשפת בי ידיעל נדחה  ����אר בינו � ביוםאשר ת� עותבנה
 �קשההבקה חמנתו מסגרב�����ארברובפ
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה		.א

 �ענהטבענה תובהשל עניינה  החברה� נגדת יגוכייצרה אישולקשה ובענה ובתלוד �כזמרמחוזי הט המשפת ילבגשה הו ����יל אפרבחודש 		�28
תוח שהניקרה מבת סכוהנחת אוהוצמהת חצימ בשיעוריצוי ת פקנומאינן שתוחים ת ניסוליפובטחים מבוול� לביככת� ממשלברה החכי 
ת אוהוצהתחציממעל ובפמוכים הנמים וסכמור� אכיצוי פ לתשלוםת בוהתחייידיה �לעלהם תנה ניאך ים� ולחתופקמון מיבצע מבו
ה קבוצהיברחלל כלען טהנלל הכוק הנזאת ריכה מעת תובעהפיהם� כלתה תחייבוהתאל� כוכבי מפרה�א היכך ובכך קב עלה סכו שנח
 �"חשליוני מי ��מלה עמבלג לייצת קשמבא היתה או

ן הל(לת ספנוטוח בית ברחנגד וברה החגד נתגיוכייצה אישורלקשה ובנה תובעלים בירושמחוזי הטהמשפת לביגשה וה ����יוני בחודש 		�29
י פעל טוח ביקרה מכו� צעלבאי פוררך צוקיים שתוח בניכיר להת רבוסמתעותבהנ כיענה� טבענה תובהשל ניינה ע�")תעותב"הנ �ביחד
צה קבוהברי חלללכען טהנלל הכוק הנזת אריכה מע אינהת תובעהתי�יעמנתוח בניבר מדושענה טבלהן� שתאובריהטוח ביתסוליפואי תנ
ג� לייצת קשמבא תה היאו

טוח בית רוחבתי שנגד  החברה� נגדת גיצוכיירה אישולקשה ובענה תובביב אבתל מחוזי הטהמשפת בילהגשוה ����בר מדצבחודש 		�30
ת ברוח כיה� ענטבענה בתוה שליינה ענ ")�יםתבעהנקים "הבנביחד (קים בנעה רבאונגד  ")תעותבהנטוח הבית ברו"ח�יחדבלןלה(תפוסנו
ן תקהפת בעשתמרול�מבנהטוח בית סוליופא�תנמשכת טחהברך לצוים בדועמשה�מבניםלי לבעל� יכוכבת� קופימתעותבהנטוח הבי
ס ביחמבנה התואותאתטחמבהסהליפות�אחרטוח ביתברחצלאאםין ובטוח ביתברחתהאוצל אאם ביןת� מקייבר כת�סוליוהפשל 
ל ולהכק הנזת אים ריכמעתובעים הבוטחים� מ שלתם עייטהתוך ותורשומפ דיןת אוהור של הפרהתוך ל� ביכוכת� אזפה� קותתה אול
 �"חשיון ילמ ���לל של כולי מינך נוסבג� לייצקשים מבתה הם אוצה קבורי החבלל לכען טהנ

�
	 ענהטבנה תובעהשל עניינה  החברה� נגדת גיוכייצאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����אר ברופבחודש 		�31
 �קורמבסים ממהם ו נוכא שלטוח בילי מוגתוקיבלאשר  �חשמלת ברחבדי עולתתיקבוצטוח בית סליפובים טחמבומדרשה ברה החכי 

ה תאוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזאת ת ממכאינו תובע ה�לואמס מי לותשגין בידיה על מו ולששסף הכמי סכואת לה להשיב 
ק ולילסשה קבטהמשפת לביברה החישה גה ����לי יודש בחו"ח� שליוני מי�שלסך על לה עואהוכי ריך מעאהואך גלייצקש מבאהו
 �תגיוייצענה תובכעה תביהאישור לקשה הבשל סף העל 

ה ענתובהשל נה עניי החברה� נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תוביב אבבתל בודה לעזורי אה הדיןת לביגשה וה ����יוני בחודש 		�32
י חטו("ביסכון חשל כיב ורת מווקרה מלטוח ביכיב רתמשלבוהחיים ביטוחי ת סוליפובטחים מבומ�ולביככ�הגובברה החכי  �ענהטב
לה תירה מהסהליפוהאינתבתחוזימה סכהאלל�דיןפיעלתתרמותוגבייאשר  "�תעוקהשולניהתאוהוצ"כיברגיןבוםתשל ")הליםמנ
ח� ליון ש"מי ������בכג לייצקש מבא הותה אוצה וקבהברי חלל כלעןטהנלל הכוק הנזאת ריך מעתובע ה�תולגבו

ח טובית ברוח שלושונגד ברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובפו י�ביבאבתל מחוזי הט המשפת לביגשה הו ����יוני בחודש 		�33
טוח בילי ומגתגין בתבירילשלם מל� יכוכבת� ונעמנתעותבהנ כיענה� טבענה תובה שלנה עניי ")�תותבע"הנ �ביחדלן לה(תפוסנו
ה אישורלקשה ובענה תובת קסעו בהלה עיתה ואבתקוסעו זוקשה ובענה תובעה� תביהתרסיממועד מםיו ��תום מחל ה�ןחיהטמבול
 ")אישורהתטחל"ה( ����ט סגואוב ��ום ביקי חלפן אובתגיוייצעה תביכול יהלנאושרה אשר  ")אשונההרעה תבי"ה(תמקודת גיייצוכ
ה ילגבשמזו שונה פה קותלתסומתייחהן אך  )�לעיל)�(א)(�סעיף או (רפה וגלתכעת ררתבמאשר וביב א�בתלזי מחוהטהמשפת יב ידיעל 

ת מסגרבתגצמיוהצה קבוהאת רחיב להתם קשלביל קבמובת הזהירוען מלקשים מבהתענטלגשה הוא יהואשונה הרעה תביהאושרה 
ברי לל חלכען טלל הנהכוק הנזת אריכים מעתובעים � הדיןפסק תן ממועד ועד אישור הת טחלהתן ממשפה קותלגם אשונה הרעה תביה
"ח� שיון ילמ ������כ שלסכום בתעותבנהלל כנגד וכ"ח� שליוני מי ���כ שלסכום בברה הח כנגדג ייצלקשים מב הםתה אוצה קבוה

 �אשונההרעה תביב דיןק סתן פמל עדב הליכים על עיכוביב אבתל מחוזי הט משפת הביהורה  ����לי ש יובחוד

ח טובית ברוחתי שונגד ברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הטהמשפת לביגשה הו ����ט סגואובחודש 		�34
 �תעוקובת ועתבהנ ")�"הציוד(סי הנדמכני לציוד רכוש טוח בית סוליפובכי  �ענהטבענה תובהשל נה עניי ")�תעותב"הנ �דביחלן לה(תפוסנו
 �תעוקובהן לציוד מור גןבדאושל קרה מבלו איוהציוד יל גבתתחשבוהאללטוח הבית מייפרחישוב רך לצוהציוד שווי את  �אורהלכ
ת עותובה�הציודיל גבתתחשבוהתוך  �וחיטהביוע אירהתקרומועד בהציוד של תי מיאההשווי פי לטוח הבילי מוגתגובה את  �אורהלכ
 �שקליםליוני מיבתואות ריכומעהן אולם ג לייצת קשומבהן תה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזאת ת תוממכאינן 

ה ברהחכי  �ענהטבניינה שע �ברההחנגד ת יגיצוכיאישורה לקשה ובענה תובבירושלים השלום ט משפת לביגשה וה ����בר טוקאובחודש 		�35
 �רובקפחה משבן של אשפוז או ת מווקב עקיצורה או ל "לחועה סינול טביעניינן ש�ל"לחות עוסינטוח בביטוח בית עותבי �ולביככ�וחהד
 �עןטהנפי על  �ליםנכלאינם ו �����א"מתש �טוחהביחוזה ק חות אוהורעל  �עןטהנפי על  �עוניםאינם שסה ליפובגים חריעל ס סתבבה
ש קמבא הותה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזאת ריך מעתובע ה�טחיםמבולברה החידי �עלת ברועמהטוח הבית מברשי
 �יםשקלחצי וליון מיבכגצליי
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה		.א

ה ברהח כיה� ענטבעניינה שברה הח נגדת יגוכייצאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלמחוזי הט המשפת ילבגשה וה ����בר מדצבחודש 		�36
ל א"הרג סומבודה עכושר בדן אותסליפואו �ו"�גןמ"גסומתנה משמיה פרב חייםטוח ביתסליפורכשו שר אחיה טמבולל�וביככגילתה� 
ת אתממכו אינתובע הביטוח� התופקת כלבור עאולת ספורו שניםבור עקרמו ישלתה אומיה הפרת אביטוח� התרכישמד במע "�תידלע
 �שקליםליוני מית ואמבתו אוריך מעא אולם הוג לייצקש מבא תה הואוצה קבוהברי לל חכהנטען ללל הכוק הנז

וח הדת ופקתבושוגהשתונבעות

טרים השות קרנוונגד ברה החנגד ת גייצוכיאישורה לקשה ובענה תובשבע אר בבמחוזי הט המשפת ילבגשה הו ����אר ינובחודש 		�37
ת סוליפואת תי קבוצחיים טוח בית סליפובחיה טמבול�ולביככ�אההמצילא ברה החכי  �ענהטבענה ובתהשל יינה ענ �מ"בעראל ביש
ל לכלען טנהמוני מהקהנזאת תים ממכלא בעים תוה�חידושהאגב סה ליובפעו שבוצינויים שתאודו �וליככב �להםתה ילגלא וכי טוח הבי
י ליונמי ����בכת קבוצוהברי חלל לכען טהנלל הכוי מונמאהלק הנזאת ריכים מעאולם ג צלייקשים מבהם תן אות קבוצוהברי ח

 �שקלים

ת פוסנוטוח בית ברוחתי שנגד וברה החגד נתגיוכייצרה אישולקשה ובנה תובעכז מרמחוזי הטהמשפת ילבגשה הו ����אר ינובחודש 		�38
תו ת אונושן אינותקוריומאינן שתפיולוחתמשושקוחותיהן לל �ולביככ�תקומספת עותבהנכי  �ענהטב ")תעותבהנ("דרך תי שרות ברוח
ל כלבור עתבע הנלל הכוק הנזאת תים ממכלא תובעים ה �מםעימים סכבהקוחותיהן לפי כלבויותיהן להתחיייגוד בנ �ולביככ �תאוז �קןת
 �שקליםני ליומי ���של סך על ת כרנימידה בלה עוא הוכי ריכים מעהם אך  �גצליישים קמבהם תן אות קבוצוהברי ח

 �הענטבענה תובהשל נה עניי �ברההחנגד ת יגיצוכיאישורה לקשה ובענה תובביב א�לתבמחוזי הט המשפת ילבה גשוה ����יל אפרבחודש 		�39
 היריוןת קובדית לאווצר העבוי פות לשיזכות טחומבות לקנומת האובריח טובית סוליפובתטחומבות פושלל� ביכוכת� רבסמברה החכי 
ת ברוחכלל בור עתבע הנלל הכוק הנזאת כה מערית תובעהביטוח� התסוליופתאולהוריגוד בנל� ביכוכת� אזריון� יהבכל ת אחפעם מתר יו
 �תפחול"ח שליוני מי ����של סכום בגייצלתקשמבא היתה אוצה קבוה

ת ברוחשרה עםתישנגד וברה הח נגדת גיוצכייאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלמחוזי הטהמשפת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש 		�40
מי מדק חלדירה ורכב ביטוחי בחיהן טמבולשיב להת עותבהנעל  כיענה� טבענה תובה שלנה עניי ")�תעותבנ"ה �ביחדלן ה(לתפוסנוטוח בי
על עו קבנעת ת עותבהנמן עצעל לו טנתו ואסיכון ב�תענטנ�תתיעוממשתה פחהנוכח  �תרביידיהם על ו מולש�אורהלכ �אשרטוח הבי
 �לוהוביאשר  �תיהקבובעלו טהואשר  �תלויפעהועה תנוהתלובגוהקורונה התגפמתצותפרהקב ע�זאת �לואתסוליפובטוח הבימי דידיהן 
ן הנטעלל כוהקהנזת אריכים מעתובעים ה�מכךאה כתוצרכוש וגוף קי בנזת תיעוממשרידה ליועה סוהנקף הית תפחלה �עןטהנפי על 
ני ליומי ����כ שלסכום בתעותבהנלל כגדנו"ח� שניליומי ���כ שלסכום בברה הח נגדג לייצקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלללכ
 �"חש

טוח בית ברוחעשרה ת אחונגד ברה ד החגנת גיוכייצאישורה קשה לובענה תובפה בחימחוזי ט ההמשפת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש 		�41
 'ג וצדקיף מ חובה�כב רביטוחי בחיהן טבומלתמשיבואינן ת עותבהנ כי �ענהטבענה תובהשל עניינה  ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(תפוסנו
ש מחודחל התעותבהנת פוחשוליו אסיכון התמברת� ענטנת� תימהותה פחה נוכחתר� ביאורה� לכ ידיהם�על מו ולשראשביטוח� מי ד

ק הנזת אריכים מעתובעים התיו� קבובעעה סוהנקף הית תפחוהקורונה הסוירות התפרצוקב עקמשהתוילפעמצום צאור � ל����מרץ 
ל שסכום בתעותבהנלל כנגד וכ"ח� שליון ימ ����כ שלסכום בברה החד גנכגצלייקשים מבם התה אוצה וקבהברי חלללכען טהנלל הכו
ביב� אבתל מחוזי ט ההמשפת לביקשה בב הדיוןת ברהעעל ט המשפת ביהורה  ����וני יבחודש ח� ד ש"ארלימי ����כ

ת פוסנוטוח בית ברוחשש  נגד החברה�גד נתגיצוכייאישורה לקשה ובענה תובכז מרמחוזי הטהמשפת ילבשה גהו ����יל אפרבחודש 		�42
(לפוה(" חובהכב רטוח לביגר אמה שלהל מנהתאגיד הונגד  ם נאיתבעים הנ כינה� בטעענה תובה שלנה עניי ")�יםתבע"הנ �יחדבלן לה")

ת� ענטנ �תצוניקיתה פחה נוכחתר� ביאורה� לכ ידיהם�על מו ולשאשר טוח� ביי מד 'ג וצדף קימ חובה�כב רביטוחי בם חיהטמבולמשיבים 
ק משהתלויפעצמצום ל בשתבעים לנת גשומוהתעותביהספר מב�אורהלכ �תטימדררידה יאור לים תבענהים ופחשליה אסיכון ת המבר
ם עיתובהתיו� קבובעראל בישרכים הדת אונותיעור ושכבישים בעה ותנהקף הי שלת ענטנהתפחוהה קורונהסירוותהתפרצוקב ע
ל כלונגד ח� ש"ליון מי ����כ שלסכום בהברהח נגדג לייצקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אריכים מע
בתל מחוזי הט המשפת לביקשה בב הדיוןת ברהעעל ט המשפת ביהורה  ����יוני בחודש "ח� שי ליונמי ����כ שלסכום בים תבעהנ
 �ביבא
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

 )משךה(תויותלת ויוייבתחה		.א

משך) ה(וח הדת ופקתבושוגהשתונבעות

ת פוסטוח נובית ברוחשש ונגד ברה ד החגנת גיייצוכאישורה קשה לובענה תובפה בחימחוזי ט ההמשפת ילבגשה וה ����יל אפרבחודש 		�43
ח טובימי ד�קסעתי בטוח בית סוליפובחיהן טמבולתמשיבון אינת עותבנה כיענה� טבענה תובה שלינה עני ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(
ליה אסיכון הת מברת� ענטנת� תימהותה חהפ נוכחתר� ביאורה� לכדיהם� יעל מו ולשאשר  ג'� צדח טווביבידים מעת אחריוטוח ביגין ב

קורונה הסווירת התפרצוב קעקסעיתבתלועיבפת תימהותה פחהאור ל�����מרץ מחודש חל הלו אטוחים בבית עותבהנת פוחשו
ד גנגלייצקשים במ הםתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנל ולהכק הנזת אריכים מעתובעים הבותיה� קבעק משהתלועיפעל ת לובגוהה
"ח� שליון מי ���כשל סכום בתעותבהנלל כונגד "ח� שןליומי ���ככום של סבברה הח

ת נוספטוח בית ברחנגד וברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב אבתל בודה לעזורי אה הדיןת ילבשה גהו ����יל אפרבחודש 		�44
טחים מבולביטוחי היסוהכיקף תות אריך אלהל� ביכוכת� רבוסמתעותבנה כיענה� טבענה תובה שלינה עני ")�תעותב"הנ �ביחדלן לה(
יל גל עדוח טבילי מוגתלהם לשלם ו���יל ג הינו בהםטוח הבית ופקתתום אשר ו� ����ת שנפני לרכשו שנ עבודה�כושר בדן אוביטוחי ב

א הותה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל והכק הנזת אריך מעתובע הים� אמעצל ��יל גלוים כירלש ��ל גיל ����ת שנבהעלשהפרישה 
 �"חשליוני מי ����ככום של סבתעותבד הנגנגלייצקש מב

ל אהר �תחואהה ברהחונגד ברה הח נגדת יגיצוכיאישורה קשה לובענה תובכז מרמחוז במחוזי הט המשפת לביגשה וה ���� יוניבחודש �45
 עםת עותבהנ שלאה לווהמי כסהתמסגרב כיענה� טבעניינה ש ")�תעותבנה"�ביחדלן לה ") (וגמלסיה פנראל "ה(מע"בוגמל סיה פנ

קרן המי לושתדד� מברידה י שלקרה מביכען� טהנפי על ע� קבנ ")�דדמה("רכן לצמחירים הדד מלתמודוהצת אולוובהיהן� תלקוחו
י אתנע� תובהתענטלווה� מהר דבשהתוך ו לדיןיגוד בנל� ביכוכת� אזההלוואה�  שלקין לוסיהלוח בקוב הנם רכעמורדייא לתריביוה
ה ולעאהוי כריך מעא הוך אגלייצקש מבא הותה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אתממכנו איע תובהאחיד�  בחוזהפח קמ
 �"חשליוני מי �ך של סעל 

ח והדת ופקתו לאחר שוגהשתונבעות

תפוסנוטוח בית ברוחארבע ונגד ברה הח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובנה תובעלוד כז מרמחוזי הט המשפת לביגשה וה ���� �לי יובחודש  �46 
ת גוהחרהם לעו קבשנטחים מבולטוח הבית מיופרת אאורה� לכת� תופחימאינן ת עותבהנ כיענה� טביינה ענש ")�תעותב"הנ �דביחלן לה(
א שלטחים ומב שלח טובית סוליפובסיכון לס ביחביטוחי הן סיכוהת אען� טהנפי על ת� תופחימת גושההחרף אעל קיים� אי פורמצב גין ב
ח טוביראל הנגד ג לייצקשים מב הםתה אוצה קבוהברי חלל לכען טהנלל הכוק הנזת אריכים מעתובעים הת� מודות גורהחלהם עו קבנ
"ח� שרד אלימילל של כוסכום בת עותבלל הנכונגד ח� ש"ליוני מי � ��� ��� ככום של סב

 �47 �ענהטבענה תובהשל עניינה  �ברההח נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה ובתלוד כז מרמחוזי הט המשפת ילבגשה הו ���� �ט סגואובחודש 
טחים מבוהמטעם ת איפורת דעת חוות גשבהת אישיות אונותטוח בית סליפות מסגרבת נכוגין בת עותביר בירול� ביכוכמתנה� ברה החכי 
ל� ביכוכת� נוחבברה הח כיענה� טב וכןסה יולהפת אולהוריגוד בנל� ביכוכת� אוזת� הדעת חוות לועת אטחים מבול להשיבת רבסמא היוכי 
הם תה אוצה קבורי החבלל כלען טהנלל והכק הנזת אתים ממכם אינים תובעדין� ההת אוד להורגובניד� נפרבעה תביהכיבי מראחד כל 
 �"חשליוני מי �ך של סעל לה עוא כי הוריכים מעך הם אג לייצים קשמב
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

משך) ה(ת ויותלת ויוייבתחהא. 

 :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 נויליבמבע תנהום הסכת ותביעכמות וג ס

 :תיוגייצה תביעכוושרשאת ונבעות
����� 

��� 

� 

� 
ו א�וברה חלפי פציס

ת אוחדומ
סכום 

ת ברולחאו �וברה לחס מתייחהסכום צוין 
ס יוחא ולת ברוחספר מלת סמתייחעה תביה
ת אוחדומת ברולח

� ה יעתבהסכום צוין לא 

����� 

����� 

�� 

� 
וא�וברה חל פי פציס

ת אוחדומ
סכום 

 :תויוגייצכת ונבעותור שילאת ויותלת ושקב
ת ברולחאו �וברה לחס מתייחהסכום צוין 
ס יוחא ולת ברוחספר 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"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

וח דהת ופקתבן מויו לסהגיעשת ואחרת ויותלת ויוייבתחה .ב

דידים ית� דאוחמהברה הח כנגדת זרגנעה תביכאישורה לקשה ובביב א�בתלמחוזי הט המשפת בביעה תביגשה וה ����יוני ודש בח
תי שירואל הרת� נוספת אוחדמברה חנגד וכבר לשעדידים י"ל מנכובר שעלאש הר יושבים)� דידי�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 בנוווחים� רבדן 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 כויוזגין 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 המשפת בי 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 טוקאובחודש גים� לומתת קבלל
ן שידות 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 סגואובחודש דדים� 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 דיהבמתווה 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 חודש ב�תלומהעא לנושגע בנו
ל עמועד ו תאולנכון מד עדדים הצת מדוע ביןהפער עור� לערגובה תבעים תהנגישו ה ����אי מחודש ב�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 טוקאובחודש ת 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 בקיזוז� לעניין ה
 �ונדח הערעורים שניכך� אם לתבהמערעוריהם� 
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(ות רויקשהתוות ויתלות בויחייהת-7אור ב

ח והדת פוקתבן מוילסו הגיעשת ותביע .ג

ה היענה ובתה שלנה ענייה� ברהח נגדת גיויצכיאישורה לקשה ובענה תובלוד �כזמרמחוזי הטהמשפת לבישה גהו ����בר מטספבחודש 
ה טחימבולעים גימהפוי השיי מסכות קרותתואודק מדויואמלמידע לה שטטרנאינהתר אבאורה� לכלה� גמאינה ברה הח כיענה� טב
ת יפחלהרה טמבת� תובעהתענטות� אזדה� יעל ת קומשווהתאובריהטוח בית סוליפובסים מכוהתוחים נית אוהוצגין בתאובריחי טובבי
י לוגית תמלת נעמנונה� ממהתאוהורת אמפרה ה� חוזמפרה ברה החת� עתובהתענטוכך� בחיה� טמבולים יעגמהפוי השימי סכות א
סכם הור אישלקשה בטהמשפת לבידים הצדגישו ה ���� יוניבחודש ת� מיתרבתעלפווםטחימבולעים גימהפוי השימי סכו שלת אונ

ה ברלחוח טבית יעתבדר� סההאישור מועד אחר לגישו� שיצה קבוהברי לחטוח הבילי מוגתסכום חישוב פן אוסכם הותו מסגרבפשרה 
בחודש ר� בעבמור אכפוי שילו קיבאשר צה� קבורי לחבטוח בילי מוגתי מסכות מהשלגנון מנ וכןברו יעשתוח נית אוהוצגין בפוי לשי
ץ עהיו העירתו מדעתמסגרבהפשרה� סכם להמתנגד אינו א הופיה ללה� משמלטי המשפעץ היות מדעטשפמהתלביגשה וה ����בר מנוב

ה מלימשמדה עגיש להקש בין וכסכם להק דבומינוי לדדים הצת קשבבתו כמיתתאיע הבסכם� להגע בנות הערוספר מלה משמלטיהמשפ
ט המשפת ילבגשה וה ����ט סגואובחודש  �הפשרהדר סלהק בודט המשפת בימינה  ����בר מנובבחודש  �קבודהתדעת חוות קבלאחר ל
ו אישורלדכן עומ פשרהדר סהגש וה ����אי מבחודש גן� והוביר ס הינו הפשרהדר סבהקבע שנפוי השיגנון מנפיה ולק בודהתדעת חוו
ט המשפת לביגשה הו ����בר מנובחודש בט� המשפת בי שלאישורו לדכן עומ פשרהדר סהגש וה ����אי משבחודט� המשפת בישל 
 �ההפשרדר סהשור אילקשה לבסביחדה מעיעלהב לנכוןאו מצא למדינה בים עימקצוהמים הגורה פילה�ממשללטיהמשפעץ היות מדע

 �דכןעומרה ההפשסכם לה דיןק סף של פקתוט פמשת הבי ידיעל תן ני ����מרץ ב �� ביוםלה� ילשלאו לחיוב 

היה ענה תובהשל עניינה  החברה� נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה בתוביב אבתל השלום ט משפת לביגשה הו ����אי מבחודש 
ר קשבהט סטקואונת בדמעת עואמצבקה בדילביטוחי סוי כילהם תן ניאשר  �טחיםמבולתן לי �אורהלכ �תרבסמברה החכי  �ענהטב
ל תבשלום הטמשפת לביגשה וה ����אר ינובחודש  �טסטקואונת בדובמעת נוספקה בדיגין בביטוחי וי סכי �תאחעם פטן סרהתחלמל
ת קוסתלהאת אשר לטהמשפת ביקש בתהתה מסגרב�ברההחנגד ור אישהתשקמבת קשמבהתקוסתללהת מסכמוקשה בביב א
ל אפריודש בח�תקשמבהשלתאישיהתהעתבית יידחועל אישור התקשבתקמחיעל תלהורווענה תובמהואישור התקשמבתקשמבה

ת קשמבהלשתאישיהתה יעתבת דחייעל הוהורענה תובמהואישור התקשמבק סתללהתקשמבהתקשבתאטהמשפת ביאישר  ����
 �תייםמהואינם שים מסכובטרחה כר ושול מגוחה כאולבת קשמבלטהמשפת ביידי �עלקו סנפכן מו כאישור� ת הקשבתקמחיעל וכן 

ה היענה תובה שלעניינה  החברה� נגדת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובב אביבתל מחוזי הט המשפת לביגשה הו ����ר מבטספבחודש 
גין בתיבירתתוספא ללטוח הבית סליפובכך לעקבשנמועד מהר אוחמדועמבתחודשיות אוגמלחיה טבומלתממשלברה הח כיענה� טב
ת לביגשה הו ����אי מבחודש  �בודהלעזורי אההדין ת לביהדיון ת ברהעעל ט המשפת ביהורה  ����אר ברופבחודש לום� תשביגור הפ

אשר לטמשפהתביקש תבהתה מסגרב�רההחבנגד אישור התקשמבקש במהתקוסתלהלתמסכמוקשה בבאביבתל מחוזי הטהמשפ
ת קשבתמסגרב�קשמבהשל ת אישיהתועתבית דחייעל וכן אישור התקשבתקמחיעל ת ולהורואישור התקשמבקש מבהתקוסתלהתא
ל מוגלשלם  וכן הפשרהסכם בהתם דרגכהצה קבוהברי לח החודשית אולמגה תשלוםמועד ת אקדים להברה החה מסכיהת קוסתלהה
זורי אהין הדת ביאישר  ���� יוניבחודש  �טהמשפת בי שלאישורו לפוף בכתיים� מהוא למים סכובחו� כואי לבטרחה כר ושקש מבל
על  וכןקש מבה שלת אישיהתויעתבת יידחעל  והורהענה תובמהוישור אהתקשבמקסתללהקש מבהתקשבתאביב אבתל בודה לע
 �תייםמהואינם שמים סכובטרחה כר ושול מג כוחואי ולבקש במט להמשפת ביידי �עלקו סנפ כןמו כאישור� ת הקשבתקמחי

�1
 

�2 

�3 

ח ודהת ופקתלאחר ן מויו לסהגיעשת ותביע

ה ענתובהשל עניינה  החברה�נגד ת גיייצוכאישורה לקשה ובענה תובביב א�בתלמחוזי הט המשפת לביגשה וה ����בר טוקאובחודש �4
 �במהלכהביטוחי י סוכיטח מבולןתניא לשאף על  �כשרהאתופקתגין בטוח ביי מדחיה טמבומ�ולביככ�גובהברה החכי  �ענהטבהיה 
ש בחוד �רההחב נגדאישור התקשבמותקוסתלהתאאשר לקשה בביב אבתל מחוזי הטהמשפת לביע תובהגיש ה ����אי מבחודש 
ו תיעתבת ידחיעל והורה ענה תובמהוישור אהתקשבמקסתללהקש מבהתקשבתאביב אבתל מחוזי הטהמשפת ביאישר  ����ט סגואו
 �אישורת הקשבתקמחיעל  וכןקש מבהת של אישיה

ים ורשקים דדצעם ת ויוקשרתה.ד

 �"י תשת פותשומה של קשקעה וההאישור 

ו תחייבהפיה לסקה� בעקשרו תה ")�תהבנות ובר"הח�ןהלל(סדיים מוופים ג שהינןת� עוקהשראל ה שלת בנות ברוח ����יל אפרבחודש 
ר ולדליוני מי �����כ עד שלך סתוכם מאשר ב� "ארהדולר ני ליוימ �� עד שלסך "י� תשת קבוצמתעירבית תיושתקרן  ��"יתשקרן ביע קלהש

תף מהשו %��פין) קיובעמישרין (בקה מחזית עוקהשראל הצה� קבובסדיים ומהפים גוה ידיעל הלים מנוהתים מיהעפי סמכ הינםארה"ב 
ו שדריא לצה קבובסדיים מוהופים גוהברה החלים� מוגבכשותפים קרן מהים אחוזבת קומחזיצה קבובסדיים מוהופים גוהרה והחבלי הכל

ם� לימוגבכשותפים תם השקעגין בלחה הצמי דאו ול מי ניהדקרן הלי המנלשלם ל
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

הון ת שוריודהול ני-8ראוב

�1
 Solvency IIס סמבולי כלכעון פירכושר טר מש 

 Solvencyס סמבוטוח בית ברח שללי כלכעון פירכושר טר משליישום ת או"הורא בנושטוח ביזר חוממונה הסם פר ����ביוני  �ביום 

II")לןלה�ה ופקתבי� כקבע נרבחוזביטוח� 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

ן עופירושר לכדרש נןהוס 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 פירכושר טר מש II ")לןלה�י תהשנדוח בול טוח לכלהבית ברוחלעלוי� יגהרלחוזאם תבה ")�לויגיהזר "חו 
 �לויגיר הלחוזפח סלנאם תבהעון פירכושר ס ת יחאודו דוחלהן� שטטרנאינר התאבגם עו קבישימועדים ובלהן� שעוני רבוה

ממונה ת הוהנחים לאתבהקר מבבון ההחשאה רו ידיעל עה שבוצת קורהביעל ממונה ר האישות אברה החלה קיב ����בר מנובדש בחו
כושר טר משבר בדת החדשוההון ת רישוד ����בר מדצש מחודחל הת�שנוהיההון ת קנותול טבירקע על וכך מאיוצעל פוכמור� אכ
���א תשמ"טוח)� ה(בים יספיננים תשירועל קוח פיק הפי חועל ברה החת את ייבומחת הת ההון היחידודרישוהן לי כלכעון פיר���

י תוננגין ב")ההוןס "דוח יח �ןהל(ללי כלכעון פירכושר ס דוח יחת אמונה מת האואם להורתבהברה החמה ספר ����בר מדצב��ביום 

�תראהתתוב(כלהשטטרנאינהתר אב ����יוני ב��-group/harel/investor-group.co.il/about/harel-https://www.harel

ability.aspx -relations/Pages/repayment�( ברהמעת אובהורת תחשבוא הללגם ף הון עוד ישברה לחח� לדואם תבה� 

 זהקן תתידי� עפי סכמידע  שלקה בדי � ����ISAEמי אונלביקן תלאם תבהק בדנ�����בר מבדצ ��תוני נגין ברה החברכה שעהחישוב 
 החשבוןאי רו שלמיוחד הבדוח פיים� סכת דוחועל חלים הת קורהביני קתמק חלהווה מאיננו וסי סולבנה חישובת קורלביטי רלבנ
ח כונת�לעתמערכים נעהארים טוקאקרים מחמלה ושעפי כבר� העסיון ניעל קרן עיבת�סוסמבות הנחווהתזיותחה כיגש הודקרים� מבה

אינם בר העתוני נ הדוח�ת ופקתבת ריביהת רידיא מגולדת� ליהכלכביבה סבים והשינויסכון והחטוח הביהון� הק בשות מוהרפור
ן החשבואי רו ידיעל ר קסנא ולקר בוא ל ����ביוני  ��ליום ברה החרכה שעהחישוב ת� תידיוהעת אוהתוצת אכרח בהמשקפים 

ה נשופן אובמשו מתשיאו משו מתיכרח בהא שללה הההנת לוופעותידיים עעים אירולגבי ת חועל הנתים עיס לסתבממידע הקרים� מבה
ם יתרחישהואחר מע� מידמהתי מהופן אובתשונות להיות שויועעל ובפת אוהתוצ כן�מו כע� מידלססיבמשו שיאשר ת הנחומה
בור עקרים במה החשבוןאי רו שלמיוחד הבדוח ע� מידבת הנחומהת תיומה שונהפן אובמש מתלהים יעשועים אירו שלמשולבים ה

ם יטוריולגרמשינויים ת זרגהנת אוודהאי ר דבבעון פירכושר ס יחבדוח מור אללב ת מתשות פנימו � ����בר מבדצ ��ליום החישוב 
עון� ר הפירכושס על יחתן פעת השאריך העתן לא נית שללויותפה לוחשי

 �תעוקהשי ברווחינויים שת� ריביב שינוייםגון כאחרים� וק שותני משבם יילשינוהה גבות גישורת� הנוכחיתו תכונמבמודל לכי צוין י
�����בר מטבספסם תפרלהוי צפ ����בר מבדצ ��ליום החישוב  �ברהחהת לועיפבקשורים ה ושינוייםת אריוטוקאת הנחווני עדכ
ריסה� הפת אובהורת תחשבוא הללגם  ����בר מבדצ ��ליום בחישוב מנה מדרש ת ההון הנדרישובמוד תעא כי היריכה מעברה הח

Solvencyת אוהורליישום מתווה ת טטיו"עניינו שטוח יהבת ברוחלי מנהלתב מכסם פור ����אר ברובפ ��ביום  II ת תכונמב
ת מאתלהול פעל ")ת"הרשו �לןלה(סכון חוטוח בי �ההוןק שות רשות וונבכ כיצוין טה טיוב ")�אשונההרטה טיו"ה �ןהל(לאירופית" ה

Solvencyת טיבקדירלראל ישבליכלכהעון הפירכושר טר מש II ת מואתההוע לביצת קריועיהרך הדאבני ת אתרטמפטה טיוהניה� דכווע
 �רובהקתקופה הבלי כלכעון פירכושר טר משעניין ב דיווחיםעניין ת לאווהור

ל שת מיעצרכה העתהליך א הו בוכזי מרהכיב הראשר וראל בישאומץ טרם אשר טיבה� קדירה של השניבך בנדאה רות הרשו כיצוין עוד 

ת וגהנהות והנחיה עםקבי 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

ן יענילאוחד מהזר חולתפוסנוקון תית וטוטיממונה הסם פר ����ט סגואוב�וביום  ����יל אפרב ��ום בי �אשונההרטה טיולמשך בה
ות טטיולאם תבה ")�תוהנוספות טטיו"ה �לןלה(Solvency IIס סמבוטוח בית ברח שללי כלכעון פירר כושטר משיישום לתאוהור
גין בתתודועבול הגידשל  ����ת שנעד סה יפראפשר תתו�תאיופאירהטיבה קדירבעה קבשנת תכונמלבר עמהתאוהורמו אתיות� והנוספ
ו שנעשים ישינוס סיבעל זר החות אולהורים דכונעגם סף בנות וללכות והנוספות טטיוהבר� בעכרו מנאשר  טווחרוכי אטוח בימוצרי 
 �מיקומהקלשוטיים לוונהר �פהאירוב

ן עופירושר כס יחב חישומועד מל החמו ייוש �תסהכנ שלכספים הת ועדאישור לף פובכ בו�קריים עיה והשינוייםסי סולבנזר חוקון תי
����בר מבדצ ��ליום לי כלכ�

����
	

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"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) מש(ההון ת שוריודהול ני-8ראוב

�1
Solvencyס סמבולי כלכעון פירכושר טר מש  II משך(ה( 

 לחישובת וקרונהעת אטמפר ����ט סגואוב� ביוםטוח הבית ברוחלי נהמלממונה התאמלח שנשתב מכסי� סולבנר חוזקון תילסף בנו
 �טוחהבית תודועבחישוב סה הפרית ופקתב הניכוית ללהכאישור לקשה הבת בבחינלו קישיאשר ה)� שנייטה טיו(סה הפרית ופקתלניכוי 
תה קששבטוח בית ברחעל לו שיחות לוונתדרישווטוח הבית תודועחישוב בסה הפרית ופקתבהניכוי ת ללהכת תוואנאחר קב המעפן או
� ����ליביו �� ביוםל� עיר לאתומכי� הניכות ללהכאישור קשה לבנה מומגישה לרה ההחבאושר� ת

 �ברההח שלעון הפירר כושס יחל עת חיוביעה השפת להיולה יכוסה הפרית ופקתב ניכויליישום קר עיובסי 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 הכועון הפירכושר ס יחין עניללוי גיתן שיינכך לוי� יגהזר לחודכון עתטטיוממונה הסם פר ����ט סגואוב�ביום 
ל שטים יבלהסיחתיבהלי כלכעון פירכושר ס יחבדוח לוי יגהקףהי שלבה הרחת ללכוטה טיוהסף� בנוריסה� הפתופקתלעוקבשנבר המע
ם ולילי כלכעון פירכושר ס יחמדוח חל ההתהי זהזר חות ילתחדנד� דיבית קלוחעל ת לוומגבהון הול ניהת� גישורמבחני דף� עובעה תנו
 ��ליום לי כלכעון פירכושר ס יחמדוח לו יחואשר ת� גישורמבחני וההון דף עובעה ותנלתעוגהנות פוסתוהטמעל�����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

 �ייםת של השינופיסות התכונמתהיה המה וע ידטרם וממונה מול הבדיונים נ"ל עדיין הת טוטיוה

ככל ברה לח"ח שליוני מי ��� שלמה זרהעלבצת עוקהשראל התחייבה ה�טחיםמבבטה לישעי אמצת קזלהחוטה לילשתר הית מסגרב
תי בלהינה  זות תחייבוהבר)� מעת אוהורלל כו SCR(סי סולבנהמודל פי לליה עתלוהחטורי ולגהרההון ת דרישובמוד תעא לברה החש
� ����מרץ ד לחודש פה עקתודירה ה

�2
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

וח הדפת קובתים תיהומים רועאי-9ראוב

�1
ת ביטוחיוהת תחייבויוההבחישוב ת ומשמשהלהיוון ת ריביוהדכון ע 

חיים טוח בי

 �הלגמלמה לימשהתודה העבחישוב מש משהת ריביה שיעורדכון עותשלום בת אוגמלת תודעבחישוב מש שמהת ריביה שיעורדכון עבשל 
 �סמפני לח ש"ני ליומי ���כ שלסך ב טווחרוך אסכון וח חייםטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת אוח הדת ופקתבברה החלה הגדי
ת משמשהת ריביה שיעורדכון עבשל � ����ת שנ של השניעון רבבמור� אהסכום בס מפני ללל הכוהרווח ת אוס מפני ל הרווחת אקטינה וה

����כ שלסך ב טווחרוך אסכון וח חייםטוח יבזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת אברה החלה יהגד �להמגלמה לימשהתודה העבחישוב 
 �מוראכום הסבס מני לפלל הכוח והרות אוס מפני הרווח לת אקטינה ס� והמפני ל"ח שליוני מי

ר כושבדן אוי סובכיבתשלום ת עותבית ודתעבחישוב ש ממשהתריביה שיעורדכון ע בשל �קדתאשהשני עון רבובלה קבימהפה קותב
���וכסמיפנל"ח שניליומי ���כ שלסך ב טווחרוך אסכון וח חייםטוח ביזר גמבתביטוחיוהתתחייבויוההתאברה החה ילהגד �בודהע
 �מוראכום הסבס מפני לל להכות הרווח אוס מפני הרווח לת אקטינה והמה� אתבהס� מפני ל"ח שליוני מי

ת אוברי

 בענףת אויברח טוביזר גמבת ביטוחיות התחייבויות ההא הדוחת ופקתבברה לה החהגדין סיכות הסרחת ריביקום השל עינויים שבשל 
ם קולעת תווספמת הלונזיאי ת מייפריעור שדכון עניין ער לחוזיישום מאה כתוצקוזזה ת ריביקום השל עהשינויים ת פעט� השפרסיעוד 

�)LAT(תותודהעת תוואנתקבדית בעגן הו בשווים אינשסים נכת אהקצפן אועניין לרחוזת אוהור ויישוםן סיכוהתסרחתריביה
של ך סבט רפסיעוד  בענףת אובריטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת ותחייבויהה של הדוחת ופקתבול גידהינה מור אה שלת ללהכועה פההש
ם השינוייל בש �����ת שנ של השניעון רבבמור� אהםסכובסמפני ללל הכורווח בוסמפני לברווח טון קיוסמפני ל''ח שני ליומי ����כ
בענף  �תאובריטוח ביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת אברה החקטינה המור� אכזרים החו ויישוםסיכון הת סרחת ריביהקום עשל 

ם ויישת פעהשמור� אכום הסבסמפני לל לוהכת הרווח אוסמפני הרווח לת אלה דיגס� והמני לפ"ח שוני לימי���כך של סב�טפרסיעוד 
 �כך של סבט פרסיעוד ענף בת וביטוחית החייבויותטון של ההקיב ����ת שנהשני של עון רבוב הדוחת ופקתבמה תכסהל� נ"רים ההחוז
��� �לן)לה )�(��ו )�(�אורים בגם אה (רמור אכום הסבס מפני ללל הכוברווח וס מפני ברווח לול וגידס מפני ל"ח שוני לימי 

ט פרסיעוד פי ענבבתשלום ת עותבית תודעתאברה החלה הגדיכון� סיהתרסחתריביהקום עשל רידה י בשלקד� תאשלה קבימהפה קותב
מור� אכום הסבס מפני ללל הכות הרווח אוס מפני רווח לת האקטינה � והסמפני "ח לשליוני מי���כך של סבתי קבוצו

י ללכטוח בי

ת קבובעוכן סחירים� א הלסים הנכשל ים ספרברך העוגן והה השווי בין בפער ושינוייםסיכון� הת סרחת ריביהקום עשל  שינוייםבשל 
ת א הדוחת ופקתבברה החקטינה ה�כוןסיהתסרחתריביהקום לעת וספתומהתלונזיאי ת מייפרור יעשדכון עין ענילזר חויישום 
���וכובה חכב ר בענףס מפני ל"ח שליוני מי ���(כסמפני ל"ח שליוני מי���כ שלסך בליכלטוח ביזר גמבתביטוחיוהתתחייבויוהה
 של השניעון רבבמור� אהסכום בסמפני ללל הכו הרווחת אוסמפני ל הרווחת אלה הגדיו)אחריםת בויוחפי ענבסמפני ל"ח שליוני מי
י נולימי ��כס (מפני ל"ח שליוני ימ��כך של סבלי כלטוח ביזר גמבת יבויותחית ההאברה החלה הגדיור� מאכ השינויים בשל � ����ת שנ
י פנללל הכו הרווחת אוסמפני ל הרווחת אהטינקוה )�אחריםת חבויופי ענבסמפני ל"ח שליוני מי ��וכחובה כב ר בענףס מפני ל"ח ש
ת תחייבויוהה שלטון קיב ����ת שנ של השניעון רבוב הדוחת ופקתבמה תכסהל� נ"הזר החו יישוםת פעהשמור� אהם סכובס מ
י פנ"ח לשני ליומי���וכ חובהכב ר בענףס מפני ל"ח שליוני מי ���כס (מינלפ"ח שליוני מי ���כך של סבלי כלטוח ביזר גמבתביטוחיוה
 )�לןלה)�(�אור בגם אה (רמור אכום הסבס מפני ללל הכוברווח וס מפני ברווח לול וגידאחרים) ת חבויופי ענבס מ

ח טוביזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוההת אברה החלה הגדיסיכון� הת סרחת ריביהקום עשל  שינוייםבשל קד� תאשלה קבימהפה קותב
אחרים) ת וחבויפי ענבסמפני ל"ח שליוני מי ���וכ חובהכב ר בענףס מפני ל"ח שניליומי���(כסמפני ל''ח שיוני ילמ���כ שלסך בליכל
ת ריביהום קעשל ינויים ש בשל �����ת שנשל  השניעון רבבמור� אהסכום בס מפני ללל הכו הרווחת אוס מפני ל הרווחת אקטינה וה
"ח שליוני מי���(כס מפני ל''ח שליוני מי���כ שלסך בלי כלטוח ביזר גמבתביטוחיוהתתחייבויוההת אהברהחקטינה הסיכון� התסרח
ס מפני ללל הכו הרווחת אוסמפני לרווח התאלה הגדיואחרים) ת חבויופי ענבסמפני ל"ח שליוני מי ���וכחובה כב ר בענףס מפני ל
 �מוראכום הסב
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(וח הדפת קובתים תיהומים רועאי-9ראוב

�1
משך) (הת ביטוחיוהת תחייבויוההבחישוב ת ומשמשהלהיוון ת 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 

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

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

ת קבובעת יוטוחהבית תחייבויובהול גיד
��()30(ם טוח חייבי �ת ריבית העוהשפ()122()��()���(
ת קבובעת יטוחיוהבת תחייבויובהל) גידוטון (קי
 �תריבית העוהשפותתודוהעת תואונתבחינ

(���)
	 �
 **39)��()**142(ת אובריטוח בי
ת קבובעת יטוחיוהבת תחייבויובהל) גידוטון (קי

(���)
	 ��
	 **(5) (��) **
58
 י לכלטוח בי �תריבית העוהשפ
וח והרווח והר עלת יהריבת ושפעההכל סך 

(�����)
	 ��
	 (88) (��)
	 (114
  (מס י נלפלל והכ

וח והרווח והר עלת יהריבת ושפעההכל סך 
(���)
 ��
 ��()75(מס לל לאחר והכ()58(

 ג' �ראובראה  �שחדטוח יברחוזשל ע ם למפרשויי 

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  בשילובקצבה מוש מיוישה פריל גלגבי קר מחדכון ע

סיון ניאור לוקר מחהדכון עתקבובעל� גיוי תלמודל  בשילובקצבה מוש מיוישה פריל גלגבי קר מחדכון עהברהחמה ליהש הדוחת ופקתב
 פרישה שיעוריעו קבנ �תאזאור לבוטח� מה שללפרישה אה היצייל גלאם תבהתנים משקצבה הת קיחל שיעוריי כא נמצא� בנושבר שנצ

ת ופקתברה החבקטינה המור� אכדכון העת קבובעים� ועקב בשיעוריםוש משי חלףת אוזל� גית קבוצ לכל שוניםקצבה מוש מיושיעורי 
ח הרוות אלה הגדיוס� מפני ל"ח שליוני מי ����כשל סך ב טווחרוך אסכון וח חייםטוח ביזר גמבת וחיוטהבית תחייבויוההת אהדוח 
 �מוראכום הסבס מי פנלל להכות הרווח אוס מפני ל

 ")רהחוז� "לןלה(תלונזיאי ת מיירפ�תתחייבויוהתדידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תי

ת מייפרת תודוהעת תואונתקבדיבחישוב ת משמשהסיכון ת סרחתריבילסיף הולתן ני כיקובע אשר זר� החוסם פור ����ביוני  �יום ב
ת סוליפוור עבת תודוהעת תואונת קבדי חישובת בעמש שישת� לונזיי את מייטני לפרפר שיעורקובע זר החורים שונים� עובשית לונזיאי 
ר עובשית 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 בדוחוה אשונלר
ס מפני ל"ח שליוני מי ����כ שלסך בלי כלטוח בי ובענףט פרסיעוד  בענףת ביטוחיוהת תחייבויוההת א הדוחת ופקתבברה החקטינה ה
 �מהאתבה �)אחריםת חבויופי ענבסמפני ל"ח שליוני מי ���וכ חובהכב ר בענףס מנילפ"ח שליוני מי���(כסמפני ל"ח שליוני מי ���כו
מורים� אמים הסכובס מפני לל להכות הרווח אוס מפי הרווח לת אלה הגדיו
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמח (הדופת קובתים תיהומים רועאי-9ראוב

�4
 ")רחוזה� "ןהלל) (LAT(תודה העת ותאונתקובדיוב חישת בעגן הובשווי אינם שסים נכת אהקצפן אועניין לזר חו 

ח טובית ברחשל תה אוזכלתעוגהנות אוההורשל היישום פן אולראשבתבהרוהקלספו תטרמראש �זרחוהםספור ����יוני ב ��יום ב
ת אגרוט מעל�גןוהווי בשפי סהכמצב העל בדוח מים רשואינם שסים נכשל גן וההי השוולבין ת תפחמוהתלוהעשבין לפער ס להתייח

� "לןלה(תודה העת תוואנתקיבדת בע �תמיועדוחוב  UGLהלציגורתאוהור(למשל ת צוניחילה מגבת מיקיאם  �לואתאוהורפי על  ")�( 
ת ומסוימתתחייבויולהסים הנכשל אה הקצצע תבו �תמוסוימתתודועוי סלכיסים הנכת קלוחלגבי  )תליוניהלה מגב(למשל ת מיפניאו 
זר החו �תודההעגודל פי לסייחפן אובאורה בחבקבע שייתועד מאה הקצהל לנואם תבהצע תבואה ההקצ �תאחר �לואתלומגבס סיבעל 

ת אולהוראם תבה)�IAS(�ספר ממי אונלבית אוחשבונקן תלאם תבהמדן ואכשינוי  ����ביוני  ��ליום ים פיסהכת חובדואשונה לריושם 
טוח ביזר גמלבר בעסו שיוחסים נכ �זרחוה ישוםת קבובע החברה� שלה אההקצת מדיניות אברה החל שטוריון קדירהאישר החוזר� 
ת אהדוח ת פקותבברה החקטינה הכך מאה כתוצ �תאובריזר גמלתכעסים וחמיספרים ברכם עעל מגן הו שווידף עוקיים גינם בושחיים 
ס מפני לל להכות הרווח אוס מפני הרווח לת אלה יהגדוס� מפני ל"ח שוני לימי����כך של סבת אובריזר גמבת ביטוחיוהת תחייבויוהה
 �מוראכום הסב

ת קונפהראל ה"יעמדף קיף תשסום פר

ראל ה זהדף מקיף תשמכח  � ����אר ברובפ ��ריך אתהתאאהנושדף� מקיף תשת� קונפאל ההר ידיעל סם פור ����אר ברופב ��יום ב
ת קונפהראל ה שלקודם ף מדקיף תשחליף ה זהדף מקיף תש הדין�ת אולהוראם תבהשונים� רך עתירוניגי סוק פילהנתוכל ת קונפה
�����אר ברודש פלחו עדקף תוביה שה ����אר ברודש פמחו

מל גוסיה פנראל ה �מבנה שינוי 

ל שטין מוניוהת הלקוחוקי תיבברה החשל ת הזכויוברו ועהתו מסגרבשר אצה קבובמבני ה השינויקף תולסנכנ ����יל אפרב�ביום 
ת ברהע �תוהשקעראל הלוגמל סיה פנראל בהברה הח שלתיה קוהחזא לומברו ועהןמכאחר למיד ול� מגוסיה פנראל להל� מגהתלועיפ

אויים רים רווחתוך מ�תעוקהשראל הלברה החת אמעין בדנד דיביכלה ופטמבני� ה השינוית מסגרבתעוקהשראל להמור אכתקוההחז
 �לעילמור אכתקוההחזת ברהעמועד מחל הכנסה� הסמתקודלפג ����וא���ף עיסתאולהוראם תבהצע בומבני הנוי השילחלוקה� 

 החברה�ספיים של הכת חובדוללים נכאינם וגמל סיה פנראל של הת לועיהפת אוצתו וכןת תחייבויווההסים הנכ

ברה לחרד טנדסגמיזורך לצוברה לחרד טנדסת של מניוההון א לומתברהע �מבנה נוי שי

תו מסגרבאשר ג מיזוהוע ביצת ארד טנדסשל ותעוקהשראל ה�ברההחשל ם טיילוונהרגנים אורהישרו א ����אר ברופחודש מהלך ב
י משינוק לכחצע בומור אה�תעוקהשראל להברה החת מניות אהקצכנגד ברה לחרד טנדסבתעוקהשאל רהשל תיה קוחזהאלומברו ע

ק השיוות וילפעכוז ריאפשר מרד טנדסגומיזרד� טנדס שללה סווחיברה החתוך ול אלרד טנדס שלא למגומיזפו סושצה קבובמבני 
ד עכצצה� וקבבגוני ארהמבנה הטפישוולתמודות לויועיפכוז לריצה קבובמים מיושהגיים טטרסאהםמהלכימהק חל והינוברה בח
אם תובהא מלת זכויורצף בתאוזברה החת תחרד טנדסבדי עולל כ ����אר בינו �יום בברו ועהגמיזוהוע מביצרד נפתי בלק חלוכקדים מ
�����ת עוקהשראל להרה החבתה הקצתו מסגרוב ����ל אפריב�ביום קף תולסנכנג מיזוהרד� טנדסבתם קסהעאי תנל��ת לוגירתיומנ 
 �הרשוםה מהונקוב נערך "ח ש�תבנו

"מ בעטוח לביברה חכשרה העם סכם בהתקשרותה

י תשירורה החבק עניתתו מסגרב ")כשרה"ה �ןהל(למ ע"בטוח לביברה חכשרה ה עםסכם בהקשרה תהברה הח ����אי מב ��ביום 
ר ועבובר העק תיבור עתשירות לשכתי שירוותוכנה ת ביתי שירוק עניתוכן  ")�ברהעק תי� "ןהלל(כשרה הלשוני סיפנהקתיהבור עול פעת
מועד באשהופי כ����קון תיוטפרט סנוואיט סבת� קשות לומחא� תשכנמק� סריסיעוד� ת� אוברימי תחובכשרה ה שלטוח הביק תי
 (ככלבודה עכושר בדן אותחום ובסיוני פנהתחום בת חדשות כירומ וכןסכם� ההת ופקתמהלך בהיה שיפי וכמור אכסכם ההת מתיח
ק עניתורים� מאהתים השירותן מ לשם ")�יםת"השירו �ביחדלן לה") (החדשק תי"ה �לןלה(לו) אתסוליפוכור מולזור לחט ליתחכשרה וה
ת מוקייהיה תרכולמעתונים נקי משמתוח פילףסבנות אוזסכם� בהת טוורהמפלה שמחשוב התרכובמעש מושי רישיוןכשרה להברה הח
ם תיהשירות קבלרך לצוממונה מהתנה מותי בלאישור ת קבלבתתנימוסכם בהת קשרותהה ")�מחשובהתרכומע� "לןה(לכשרה השל 
מים י ��תוך בלשהו� כ צדעל קובלים מ יהיוא שללשהם כאים תנבתנה מוא כשהוקבל תיאו �וקבל תיאלממונה האישור ו ככל �ברהמהח
תהליכים ט למעת אוז �ברההחי ידעל שרה הכבור עצע יבומחשוב ת הרכועמבבר העק תיול עתפל� טיבוכם ססכם� ההת ההמתיד חועממ
ל ש החדשק תיוהבר העק תיתוני נול ניהכשרה� ה ידיעל צע תבלהמשיכו יראשבר העק תילקשורים אשר ת קיוסעתטוחלהדורשים ה

 �ברההח
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

 )שךהמ(וח הדפת קובתים תיהומים רועאי-9אור ב

��
שך) מ(ה"מ בעטוח לביברה חכשרה העם סכם בהתקשרותה	

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 ברה והח �מוריםאהקים תיהעם קשר ב �היושיככל  �לשהםכטיים ומשפים לימנההליכים או ת סוקנ �תעותבי �תדרישול
 �גינםבלשהי כת אחריוב

ל בכלתים� השירותן מת אקר לבכשרה הלאפשר ת זות מסגרובתי� מהווץ חקור ימק כספמש תשברה החתים� השירותן מלגע הנובכל 
ן החשבוה אורום סיכוניההל מנמי� פניהקר מבהפים� סהכהל מנטי� משפהעץ היו(כשרה בהקיד תפלי עבספר משל ישה גאפשר תזה� 
כך� רך לצומה איתמת מינווזביר סלה עוף פתושיתוך ברה החצל אים 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

ר אשכת� רוקשתלהת אשונוהר השניםשמונה ב"ח שליוני מי ���� שלסך לתכם סתתים� השירובור עברה החקבל תשתתיהשנמורה תה
 �תניםתים הניהשירוקף להידי שנה ממה אתהתוך "ח שליוני מי���כך של סת לפחתמורה תאחריהן הל

ג'� �ור אבאה ר�הדוחת ופקתבתקונפהראל השל  ')דדרה ס(חוב ת אגרושל א מלקדם מוון פדיעניין ל

ד'� �אור באה ר��"י תשת פותשומה של קעה והקהשאישור עניין ל

 )דרכים"הת"מפ �לןה(לטוח ביחוזי �)IFRS(��ספר ממיאונלביפי סכ דיווחקן תוץמאיכים לדרתמפ

ן קתוץ מאילרכים הדת מפאת ממונה הסם פר ����ביוני  �ביום  �ברההחשל תיים השנפיים סהכת לדוחו )�'(יט�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
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

וח הדפת קותלאחר ים יותמהם עיירוא-10אור ב

�1
טין לולחטכמעו זקיזר אשההון קי בשות ונוספת ליועלוח�פייםסהכתהדוחום סופרריך אתלמוך סבועד הדוח ך אריתאחר שלפה קותב 
ו מכ �טרוסובנת עוקההשסדי הפת אטין לולחקיזזו  וכן �����ת שנסוף אה לבהשווצה קבוהבידי הלים נומהסים הנכבשווי טון קיהאת 
ן טילולחקיזזו פיים� סהכת הדוחוסום פריך ארתלךמוסב ועד הדוחריך אתאחר שלפה קותבההון קי בשומור אכתפוסהנות ליוהעכן� 
ת ברטמצת חיובית ליאריאה תשות גלהש עדיגבו א שלתנים משהול הניהי מדמדן אוובוטחים� מהתלחובברו שנצת עוקההשסדי הפאת 
 �אולומבסופאבוטחים� מת החוברו לשנצבת עוקדי ההשסהפגין בול הניהמי ד חובת אסה תכש

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 קבוהתלויועיפתר יתפעהשואת ת עוקמהשסדים) הפ(תסוהכנשל אחרים כיבים רללים כואינם ובד בל

���ראלת הברת חמקת העואמצבפוכה א ההתמשכנתחום הבתלועיפ

ם תחובול פעל �")���ראל "ה �ןהל(למ "בע ���ל אהרמלאה� ת לובבעת בברה חתעואמצבהחברה� לה הח� ���ט סגואובחודש 
לה� ומע ��רה לבני טמת לכל אולווהה

ת עוקאל השרשל הת דכנעומול מגתתמדיניו

 ����בר מנובבחודש ותעוקהשראל ה שלול מגתהתמדיניות אתעוקהשראל ה שלת ליהכלפה סיאההאישר ����ר טובקאובחודש 
ל אהרשל ת הנוכחיול מגתהתמדיניו� "זהסעיף בלן לה(מור אכול מגתתמדיניולדכון עתעוקהשראל ה שלת ליהכלפה סיאהאישרה 
����ת לשנברה ספיים של החהכת בדוחוב�  ��ר אובבת ארתומתעוקאל השהרת של הנוכחיול מגתת המדיניו�")תעוקהש �

ר אשלצע מות� קיסהעותטוריולגהרביבה סבושינויים ת עוקהשראל הלשתהנוכחיול מגתהתמדיניום ביישובר שנצסיון הניאור ל
ם ילשינוים אתותא שהיכך ת� ברוהחק לחוא ���סעיף ת אולהוראם תבהת עוקהשראל ה שלת נוכחיהול מגתהת מדיניולדכונים ע
רותיה� טמ יישוםרך לצולה עייות טיביקאפהיה תומורים אה

ל מוגתהתומדינית אאמה� תבה �תעוקהשראל הטוריון קדירוול מגתהתועדאישרו  ����ט סגואוב ��ום ובי ����ט סגואוב ��ביום 
ה יפסאהראישולפה פוכתדכנעומהול מגתהתמדיניות� ברוהחק לחוא ���סעיף ת אולהוראם תבה �תעוקהשראל ה שלת דכנעומה
ת לילהכפה סיאהאישור מועד מים שנ � שלפה קותלפה קתתדכנעומהול מגתהתמדיניוהיה תאושר� תשכל כ�תעוקהשראל ה שלת ליהכל
ר אישומה וידר סעל שתעוקהשראל השל ת לילהכפה סיאהרות)� החבק חות אולהוראם תבהקבע תיש ככלתר� יורוכה אפה קותלאו (

�����בר טוקאוב ��ליום ת מנמזול� מוגתת המדיניו

ת ומדינית מעולת� רובוקהים השנלשלוש קף ותבאתהש�תעוקהשראל ה שלול מגתהתמדיניובצע לבצע מושכזיים מרהים דכונהעלן לה
�תעוקשהראל של הת מול הנוכחיגתה 

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 מו �בדיןת 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 

על מתכורושמ� שלבה גובסף נוק ענמאשר לאים רשטוריון קדירוהול מגתהתועדכי סיף להוצע מו �יביטמהנורתי השנק ענמהתקרת
ת מסגרבמשרה א לנושתן הניק ענמבבר ומדש ככל כיוע קבלצע מוסף� ובנמיוחדים� קים מומני �תמדיניובוע קבהטיבי מהנורק ענמה
משתנה� מול הגתשל הכבו והרפו קת הימאתבהרך הצות א יבחנוטוריון קדירמול והגתת העדו חדש�ת לויפעתחום סה לכני
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהם עיירוא-10אור ב

�3
משך) ת (העוקאל השהרת של דכנעומול מגתת מדיניו 

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 שבורה קמבגם 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 טוריוקדירוהול מגתהת ועדאם ט מעל התשלוםמועד למה קדשת דרילנקה בשנהממונה ה

ה לטנמולם ש חובת אגרוקי מחזיוקים בנפי לכטים קובננבדה מיע)�(�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
ק ענמהתניתכלסף היאתנבמידה עקיים תתאל חיובי�היה יאלסמפני ללל הכו שהרווח ככל כי �בהירלהצע מו כןמו כהיום)� קיים ה
 �תיהשנ

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 מגתהתועדת יעדליא 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� בכלאם וני� ק ההענמת לאוזכלפיה האה הורת האבטל צע למו �ק הוניענמ

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 צויייפ
 )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

 �ברלשעת עוקהשראל ה"ל מנכול מגתסים למתייחציפיים הספיפים סעת קמחיותפוסת נומואתוצעו הבסף� בנו

ם סדיימוופים הגשל הול מגתת המדיניודכונים לר עאישו.4

ת עוקהשראל השל ול מגתהת מדיניובעים צמוהויים והשינסדיים מוהים ופגה שלת הנוכחיול מגתהת מדיניום יישועם בור צסיון ניאור ל
סדיים מוהופים גה שלטוריונים קדירוהיים סדמוהפים גוה שלול מגתהתעדואישרו  ����ט סגואו חודשלך מהב�ל)ילע �סעיף בטמפור(כ
 �סדייםמוים הופגהמול של גתת המדיניודכונים לע

�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 תצולם אל� 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 %��ס של קום יחמ(ב
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהם עיירוא-10אור ב

�4
משך) (הסדיים מוופים הגשל הול מגתת המדיניודכונים לר עאישו 

על לה תעא לצה� קבובםבדיעווהמשרה האי נושל שיה החזות תיהשנקה סהעהתלועשכך דכן עוסעיף ה�החזוית תישנקה סהעת לוע
ל בשהחזויה 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 והחזקה סהעה
 �''חשוני לימי ���ת חזויה של תישנת לועגבלה של ממה

אה תשולסים ייחתמוה 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 קובננבהמידע)�(�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 יובי� לא יהיה חס למפני לל להכווח שהרו ככלפיה ל

ת כורומש � שלגובה בףסנוק ענמאשר לים ארשטוריון קדירוהול מגתהתעדוושכך לתסוהתייחפה סנו �ביטימהנורתי השנק ענמהתקרת
סה כניבפל טמהמשרה א לנושן תהניק ענמבר דובמש ככלי כקבע נסף� בנומיוחדים� קים מומני �תמדיניובוע קבהטיבי מהנורק ענמהעל מ
 �תנהמשמול הגתשל הכבו והרפו קת הימאתבהרך הצות א יבחנוטוריון קדירמול והגתת הועד חדש�ת לויפעתחום ל

ת הדעול קישברכית אלשלם היה יתן ניכי בהר הור תהי וביןת הדעול קישברכיבקסעוהסעיף באים תנהדכנו עו �תהדעול קשיכיב ר
 �תנהמשהקענמהשלום תלפיים פציסה היעדיםאו �וסף האי תנמו קייתהאל שבוקרה מבגם ת) ודשיוחתרומשכו �על לה עואינו (ש
 �קרהבקיד בתפמשרה אי נושלגבי גם ול תח זואה הור

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 קדירמול והגתת הועדמור� יהיו אכעים ת הביצונלבחי

או ויישסה הפרי ביוםוע הידדד מה שלתון חתרף  עםדד� מלמודים צ יהיוסים שנפרקים ענמהמי סכופיה לאה הורפה סנו �דדמלמדה צה
�%�ת של תישנת ריבי

''ח� שליוני מי �קום מב בשנה''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 אוכהזפיה לתעוקהשראל ה שלול מגתהתמדיניולפנה מהאה ההורלה טבות� עוקהשראל ה שלול מגתת המדיניולאם תבה �הוניק ענמ
 �בדבלברה "ל החמנכת 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 ואחריח 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) נעשיודלים 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 ההטבו �בידמעבד עוסי יח

ת יעקבלטניים הפרטרים מהפרטים מפור בוול מגתהתמדיניול'אפח סבנדכונים עעו בוצ �תיהשנק ענמהתיעקבלטניים פרטרים מפר
רכזי� מקיד תפלי ובערה משאי לנושתי ק השנענמה
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהח (הדופת קותלאחר ים יותמהם עיירוא-10אור ב

�5
ת עוקאל השהרבטה ליעלי השבקה של סהעאי תנאישור  

לי בע שלתם קסהעאי תנתאמחדש אשר לצעמו�����ר טובקאוב��ליום ת מנמזור אשתעוקהשראל ה שלתליהכלפה סיאהתמסגרב
ט סגואוב ��ביום ת עוקהשראל הטוריון קדירובול מגתהתעדובואושרו טה לישהלי בע שלתם קסהעאי תנ �תעוקהשראל הבטה ליהש
ה קסהעהאי תנ שינוי�א ללול לחמשיכו יטה ליהשלי עב של הנוכחייםה קסהעהאי תנ כלאמה� תבה � ����ט סגואוב ��וביום  ����
ה קסהעמי הסכהתאוהורלו יחול� עילמור אכתקשרויותההאישור לבכפוף  �תעוקהשראל ה שלול מגתת המדיניות אמים אתוצעים מוה
ל בכסכם הת האסיים אים לרשדדים הצמור� אף האעל  קצובה�תי בלפה קות� ל ����בר מבדצ �מיום חל השליטה� עלי הבדשים של הח
 �1שאמריום  ��ת של מקדמועה בהודת� ע

�תעוקאל השבהר טה ליעלי השבקה של סהעאי התנט להלן פירו

ר רגומבהאיר ימר 

�
	
 Interascoטוריון קדירבבר ח �ראלהת קבוצבאים הבקידים בתפמבורגר האיר ימר מכהן סף� בנויטוח� בראל ה ויו"רסדה היוומיום 

Turk Nippon Sigorta S.A Societe Anonyme General Insurance Company S.A.G.I 

ת מנואנתקרנוראל הטוריון קדירבר ח�מע"בתקואחזסים פיננראל הריון טוקדירבר ח�מע"בתקונפוהן מומיטוח ביראל הטוריון קדיר
מר צה� קבובתפוסנות ברובחטור קדירוהצקבובסדיים מוהופים גה שלטרו) ס(נואה ותשת לויותאינן שתעוקהשת בוועדבר ח�מע"ב
ו קידילתפבר מעאחרים קיים סעקידים בתפק סעואינו ומלאה� משרה בלה שת הבנות ברוובחת עוקהשראל הבמכהן מבורגר האיר י
ל� אהרת קבוצב

ה יפסאבואושרשתו קסהעאי תנפי על וזה מועד ל נכון �איזכא הובחברה� מבורגר הראיירמ שלתו כהונגין ב�מבורגרהראיירמ שלכרו ש
)� ����יוני ב ��ום לי נכון"ח ש �������של סך ("ח ש ������� שלסך בתיחודשת כורמשל�����בר מנובב ��מיום ה ברהחשל ת ליהכל
בכל שנה� אר ר ינושכגין בלשנה ת אחדד מת הייעלגובה אם לתבהת דכנעומורכן לצמחירים ד המדמודה לת צהחודשית כורמשה

ת שורת מסגרב%���ב שנהמשך לצץקומבורגר האיר ימר שלכרו ש ����יל אפרב��מיום ת עוקהשראל ה שלמיידי ה לדיווחאם תבה
ונה� קורר המשבעם צה קבות הדדומותמהק חלכטחלועליה הת וחביהרהצעדים 

 ������� שלסך (����בר מדצדד מלמוד "ח� צש ������� עד שלת לובעכב לרברה החחשבון על אי זכרגר מבוהאיר ימר  �לוויםנאים תנ
מבורגר האיר ימר ת� לוהעת תרבימבורגר האיר ימר א יישתר� יווהה גבתועלבכב ררכוש לבחר שי ככל )� ����בר מבדצ ��יום ל נכון"ח ש

 �וליםמגתללקובמכתליואסוצית הפרשות החודשית כורמשהגין בישה מפרברה הח �כבורתקהחזת לוע שלא מלילום גליאזכאינו 
י אזכורגר מבהאיר יר מ �כןו מכמור� אכת ליואהסוצית ההפרשו שווית אתו� בחירלאם תבהת� ממשלאו בודה עכושר בדן אוויצויים פ

 �אי לזכמבורגר ר האיימר בד)� עובון החשעל  %����וק סיהמע חשבוןעל ת כורמשמה %���ת (כורמשגין הבת מוהשתלקרן ת ללהפרשו
ל שתוקסהעת ופקתגין בתרבוללו� נוצא שלפשה חוי מי בשנה�בודה עמיי��תבפשה לחואי זכמבורגר ר האיימר בשנה�אה ברהמיי��
 �בשנהלה חממי י ��ל  איזכמבורגר 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  כימובהר� סף� בנו החברה�ידי על ת פציואות קענלהת תכניוב
ת ליהכלפה סיאה ידיעל אושרו שפי כברה חהתטוחלהתמסגרבאשונה לרלו ק ענהואשר פוי� שיתב לכאי זכמבורגר האיר ימר צה� קבוה
 �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

תעוקהשראל הטוריון קדיר כיו"רמכהן גר בורמהאיר ימר סדה� היוואז מם� סיפיננוטוח ביראל התקבוצאש ברמד עומבורגר האיר ימר 

ר ו"י �קיהרטובטוריון קדירבבר ח �ביוון

לוף בחנור מואב יומר גר בורמהוןעגדמר  �גרבורהמיר יאמר עם ות וישרתקההשל ש דמחאישור בורך צהא י�זהדוח ועד במםייהקין לדםתאבהכי �יןצוי 1
ו א�וןהדיונה שויל ככעט למ �ותשקעהלבהראיטה לשעל בםותהישל בתוזא )�����בר צמבד �םיומםנישששלו(ות שרקההתחילת תדממועם נישששלו
 �ותעהשקראל הבהיטשלי העלבעלונימלא נור מבואירומגר ורהמבון גדעמר �גרבורמר האיימר
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משהח (הדופת קותלאחר ים יותמהם עיירוא-10אור ב

�5
שך) מ(התעוקאל השהרבטה ליעלי השבקה של סהעאי תנאישור  

ל עיעים גמהויים פיצהגובה בים יצוילפאי זכמבורגר האיר ימר א יהא� שהיסיבה מכל ביד מע�בדעוסי יחסיום  עם �קהסהעסיום אי תנ
ן כוהלים מנהטוח ל�בימגת הפוקובטורים ייי פפיצוגין במבורגר ר האיימר ת טובלברו מים שנצסכוכוי היבנטורים� פיקרה של מב דיןפי 
 )�ה"פרישצויי 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 מחויבים ה
ול מגתהתמדיניות אולהוראם תבה �����בר מבדצ ��אחר שלקה סהעת ופקתגין בברו יצאשר  ")�ההפרישק ענמ� "לןה(ל )%����לבר (מע
מר יפרוש  שבהתום השנה מחודשים  ��ם וליש שנדחהסכום מה� שליש מןקכדלעשה תסה ר הפריאשכ �צהקבובסדיים מוופים הגשל ה
ם ולישדחה שנסכום מה שליש �מבורגרהאיר ימר  יפרוש שבה השנהתום מדשים חו �� ישולם שנדחהסכום מה שליש �מבורגרהאיר י
אים תנהת מוקייתלהבכפוף ל� ילעועים קבהמועדים במו וליש שנדחומים סכוגר� בורמהאיר ימר  יפרושבה ש השנהתום מחודשים  ��
(איםהבברים טהמצ �ר ברתהבד עבדישסיכון ת מרעל ס סתבבהתן ינקענמשהלה גתהאל וכןק נהמעסכום בחישוב ת עויוטלו גתהאל)�
ם אחרוניהפיים סהכת לדוחואם תבה )�� (תיםמיהעפי סכ שלאו סדי מוההגוף  שלעל ובפפה החשית אתי מהופן אובפה קשיא של
ים פיסהכת בדוחולל וכ רווחגה הציטוח ביראל ה)�� (הליעתלוהחההון ת דרישובתמדעוטוח ביראל הלום� תשהמועד פני למו סשפור
ה יידחים� מוראהאחרונים האים תנה שנימבין איזה קיים תהא לאם  �התשלוםמועד טרם בתי) שנאו ני עורב(מה סשפראחרונים ה

א למבורגר האיר ירמ�בדבליום  ��א תהת מקדמוהעה ההודת ופקת כימובהר�  �מוראכםאיתנה שניו מקייתי בומועד ה עדהתשלום 
 �לשהםכתלוגתסהמי לדאו ת לוגתסת הופקתאי לזכהיה י

תים שירותן מאו קה סהעת עואמצבתרבול החברה�קי סובעברה בחת ותחראי לתחייב המבורגר האיר ימר  �תתחרואי לתתחייבוה
בחברה� תו קסהעתום מחודשים�  ��ת בפה קותת לאוז החברה�קי סבעתחרה מד הגיאתל

ר רגומבהןודעגמר 

קידים בתפל אהרת קבוצב כיוםמכהן ורגר מבהעון גדר מסדה� היוואז מכירים בקידים בתפראל הת וצקבבמכהן מבורגר העון גדמר 
Interascoטוריון קדירבבר ח�ברההחא ונשית עוקהשראל הטוריון קדירבבר ח�איםהבקריים עיה Societe Anonyme General Insurance 

Company S.A.G.I חבי �סף� בנומ� ע"בת קונפן והמומיטוח ביראל הטוריון קדירבר בע"מ� חת קוזאחסים פיננראל ריון הטוקדירבר וון
מבורגר העון גדר מצה� קבובתאחרוהטוח יהבת ברוחבור ע והןטוח ביראל הבור ע הןת אוז משנה�טוח ביאי בנושק סעומבורגר העון גדמר 
ל� אהרת וצקבבקידיו 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 גדר מ שלכרו ש
י נביו ��ום לי נכון"ח ש ������� שלסך ("ח ש ������� שלסך בתחודשית רמשכול� ����בר מבנוב ��מיום ה ברהחשל ת ליהכלפה סיאב

בכל שנה� אר ר ינושכגין בלשנה ת אחדד מת הלייגובה עאם לתבהת דכנעומורכן לצמחירים ד המדמודה לת צהחודשית כורמשה)� ����

ת שורת מסגרב%���ב שנהמשך לצץקוגר בורמהעון גדמר  שלכרו ש� ����יל אפרב��מיום ת עוקהשראל ה שלמיידי ה לדיווחאם תבה
ונה� קורר המשבעם צה קבות הדדומותמהק חלכטחלועליה הת וחביהרהצעדים 

 �������ך של ס(����בר מדצדד מד למו� צ"חש ������� עדת של לובעכב רברה להח חשבוןעל אי זכורגר מבעון הר גדמ �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 גדר מ �כןמו כמור� אכת ליואהסוצית ההפרשו שווית אתו� בחירלאם תבהת� ממשלאו בודה עכושר בדן אוויצויים פ

 �לאי זכגר בורמהעון גדמר בד)� עוהחשבון על  %����וקסיהמע חשבוןעל ת כורמשמה %���(תכורמשהגין בתמוהשתלקרן לתלהפרשו
 שלתו קסעהתופקתגיןבתרבוללו�נוצאלששהופחמיי בשנה�בודה עמיי��תבפשה ולחאי זכמבורגר העוןדגמרנה� בשאה ברהמיי��
 בשנה�לה חממי י���אי לזכמבורגר דעון הגמר בחברה� תו קסהעתום ברו וייפדו ייצבבחברה� תו קסהעמועד מחל ר הגבורמגדעון המר 
תף תלהשאי זכאינו מבורגר הןעוגדמר 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 ולישבחודברה 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  �תיק השנענמה
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהם עיירוא-10אור ב

�5
שך) מ(התעוקאל השהרבטה ליהשלי בעקה של סהעאי תנאישור  

על יעים גמהים יצויהפגובה ביצויים לפאי כזמבורגר גדעון המר א א� יהשהיסיבה 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 
 )�ה"פרישצויי י"פ �לןלה(תו זכולרמואכתההפרשונעשו  בהןאשר הלים נמהטוח ל�בימגהתוופקבתלוהבעמבורגר העון גדמר לבר ועת
ם ייצוילפר מעב(נוספים  %��� של בשיעוריים פיצויינו דה פרישה�צויי פיפל לכברה בחתו קסהעסיום ד ועמבאי זכמבורגר העון גדמר 
ם פיסהנום צויייהפמקחל שלסה פריצע תבו �צהקבובסדיים מוהים ופגהשל ול מגתהתמדיניות אולהוראם תבהן)� דיפי על מחויבים ה
ל ומגתהתמדיניות אולהוראם תבה � ����בר מבדצ ��אחר שלקה סהעת ופקתבברו יצאשר  ")�ההפרישק ענמ� "ןהלל) (%����לבר (מע
ה בשהשנה תום מודשים ח ��ם ולישנדחה שסכום מהיש של �מןקכדלעשה תיסה הפריאשר כצה� קבובסדיים מוהופים גה שלת דכנעומה

 שנדחהסכום מהשליש  �רגבורמהעון גדמר וש יפר שבה השנהתום מודשים ח ��ישולם  שנדחהסכום מהיש לש �רגבורמהעון גדמר יפרוש 
ת מוקייתלהבכפוף  �יללעים ועקבהמועדים בומולישו שנדחמים סכוגר� רמבוהעון דגמר יפרוש  שבהנה השתום מחודשים  ��ישולם 
(איםהבברים טהמצאים תנה �בד יעבדשסיכון ת מרעל ס סתבבהתן ניק נשהמעלה גתהאל וכןק ענמהום סכבחישוב ת עויוטלו גתהאל)�
אחרונים הפיים סהכת לדוחואם תבה )�� (תיםמיהעפי סכ שלאו סדי מוההגוף  שלעל פובפה החשית אתיומהפן אובפה קשיא שלרר תבה

פיים סהכת בדוחולל וכ רווחגה הציטוח ביראל ה)�� (הליעתלוהחההון ת דרישובתמדעוטוח ביראל הלום� תשהמועד פני למו סשפור
 התשלוםחה יידמורים� אהאחרונים האים תנהי שנמבין איזה ם קייתהא ללום� תשהמועד טרם בתי) שנו אעוני רב(מה סשפראחרונים ה
מבורגר הןעוגדמר בד� בליום  ��א תהת מקדמוהעה דההות ופקתיל לער מואכ כימובהר� מור� 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 מם� חודשי ��ת בפה קותת לאוז החברה�קי סבעתחרה מד הגיאתל

ר ונמואב ימר 

ל שיל פע יו"ר �ראלהת קבוצבאים הבקידים בתפמכהן מנור אב יומר סדה� היוואז מראל הת קבוצבירים בכקידים בתפמכהן מנור אב יו
ראל הןוריוטקדירבר ח�טוחביראל הריון טוקדירבר ח�תעוקהשראל הטוריון קדירבבר ח�מע"בחשבים מרממשהראל הטוריון קדיר
מכהן מנור אב וימר צה� קבובתפוסנות ברובחטור קדירומע"בתקונפוהמון מיטוח ביראל הטוריון קדירבר חמ� ע"בתקואחזסים פיננ
ל� אהרת קבוצבקידיו לתפבר מעאחרים קיים סדים עקיפתבק סעואינו ומלאה� משרה בלה שת הבנות ברוובחברה בח

ה יפסאבאושרו שתו קסהעאי תנפי ל ועזה ח דומועד ל נכוןאי� זכא הורה� בחבמנור אב יומר  שלתו כהונגין ב�מנוראב יומר  שלכרו ש
)� ����יוני ב ��ום לי נכון"ח ש �������של סך ("ח ש ������� שלסך בתיחודשת כורמשל�����בר מנובב ��מיום ה ברהחשל ת ליהכל
בכל שנה� אר ר ינושכגין בלשנה ת אחדד מת הייעלובה גאם לתבהת דכנעומורכן לצמחירים ד המדמודה לת צהחודשית כורמשה

ת שורת מסגרב%���ב שנהמשך לצץ קור מנואב יומר  שלכרו ש ����יל אפרב ��מיום ת עוקהשראל ה שלמיידי ה לדיווחאם תבה
ונה� קורר המשבעם צה קבות הדדומותמהק חלכטחלועליה הת וחביהרהצעדים 

ח "ש ������� שלסך (����בר מדצדד מלמוד צ"ח� ש ������� עד שלת לובעברכלברה החחשבון על 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 ויפיצלים� מוגתלקובל מכתליואסוצית הפרשות החודשית רשכומהגין במפרישה ברה החכבו� רתקהחזת לוע שלא מללום גיל

ן קרלת להפרשואי זכמנור אב יומר  כן�ו מכמור� אכת ליואהסוצית ההפרשו שווית אתו� בחירלאם תבהת� ממשלאו בודה עכושר 
 בשנה�אה רהבמי י���לאי כזור מנאב יומר בד)� עוה חשבוןעל  %����וקסיהמע חשבוןעל 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
 ידיעל ת פציואות קענלהת תכניובתף תלהשאי זכהיה יאלמנור אב יומר בחברה� תו קסהעסיום מועד בתם לפדואי זכהיה יאלאהו

ק ענהומנור אב וימר לצה� קבוהתברובחר טוקדירכותכהונגין בסף נוול מגתליאזכא יהא לרמנואב יור מיכמובהר� סף� בנוהחברה� 
י אנושטוח בביול כלא הוו ����ת שנלי יודש בחוברה הח שלת ליהכלפה סיאה ידיעל אושרו שפיכברה ת החטוחלהתמסגרבפוי� שיתב כ
 החברה�משרה של אי הם ונושטוריקדירהתר לי זהיםאים תנבת� רכעוברה ר החאשטורים קדירומשרה ה

תי� ק השנענמאי לזכאינו מנור אב ר יומ �תיק השנענמה
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מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ם יוחדמאים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לורבא

ך) משה(וח הדפת קותלאחר ים יותמהם עיירוא-10אור ב

�5
שך) מ(התעוקאל השהרבטה ליעלי השבקה של סהעאי תנאישור  

י פעל יעים גמהיצויים הפגובה ביים פיצוליאזכמנור אב יור מאיהא� שהיסיבה מכל ביד מע�בדעוסי יחסיום  עם �קהסהעסיום אי תנ
בר ועתוכן הלים מנטוח הל�בימגת הפוקובטורים פיצויי יגין פבמנור ב איומר ת טוברו לשנצבמים סכוי הבניכו �טוריםפיקרה של מבדין 
ר מנואב יומר  ")�הפרישצויי פי� "ןהל(לתו וזכלמור אכתההפרשונעשו  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
�ןהל(ל )%����לבר (מעספים הנויצויים הפמק חל שלסה פריצע תבוצה� קבובסדיים מוהופים גה שלול מגתהת מדיניות אולהוראם תבה 
ם פיוגה שלת נדכעומהול מגתהתמדיניות אוהורלאם תבה �����בר מבדצ ��אחר שלקה סהעת ופקתבברו יצאשר  ")�ההפרישק ענמ"
�מנוראב יומר  יפרוש שבה השנהתום מים חודש �� ישולם שנדחהסכום מהיש של �מןקכדלעשה תיסה הפריאשר כצה� קבובסדיים מוה 

תום מחודשים  �� ישולם שנדחהסכום מה שליש �מנורב איומר  יפרוש שבה השנהתום מחודשים  �� ישולם שנדחהסכום מהשליש 
)�אים� (הבברים טהמצאים תנת המוקייתלהבכפוף ל� עיקבועים לדים העמובמו וליש שנדחומים סכוור� מנאב ר יומיפרוש  שבההשנה 
ן ופאבפה קשיא שלרר תבהבד יעבדשסיכון ת מרעל ס סתבבהתן ניק ענמשהלה גתהאל וכןק ענמהום סכבחישוב ת עויוטלו גתהאל
ד ועמפני למו סשפוראחרונים הפיים סהכת לדוחואם תבה )�� (תיםמיהעפי סכ שלו אסדי מוההגוף ל שעל פובפה החשית אתי מהו
(יהעלת לוחהההון ת דרישובתמדעווח טביראל הלום� תשה �ה מסשפרים אחרונהים פיסהכת בדוחולל וכ רווחגה הציטוח ביראל ה)�
ו מקייתיו במועד ה עדלום תשה יידחהמורים� אהאחרונים האים תנה שנימבין איזה קיים תהא ללום� תשהמועד טרם בתי) שנאו עוני רב(

ת ופקתלאי זכהיה יאלמנור אב יומר בד� בליום  ��א תהת מקדמוהעה ההודת ופקתיל לעמור אכ כימובהר� מור� אכאים תנהשני 
 �לשהםכתלוגתסמי הלדאו ת לוגתסה

תאגיד לתים שירותן מואקה 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

 �מירט עידןמר ק סועמ�����אי מב ��ום מיו ����אי מב ��מיום ת עוקשהראל הטוריון קדירוול מגתהתועד שלאישורים לאם תבה
ל שתבברה בחט סליאנכ�תעוקהשראל הטוריון קדיר כיו"רמכהן ותעוקשהראל הבטה ליהשלי מבעהינו שגר� בורמהאיר ימר  שלכדו נ
 �"חש �����דשי של ר חובשכים� ספיננראל ה�תעוקאל השהר

ט סגואוב��םביו ")�תלוקההת קנות("�����סש"תנין)� עלי בע עםת אוקסעבתלוק(הת ברוהחת קנותל)�(א)ב(�קנה תתאולהוראם תבה
ה ברהח ביןת קשרותהאמה� תבה �תעוקהשראל הטוריון קדירוכן ת עוקהשראל ה שלול מגתהתועדאישרו  � ����ט סגואוב ��וביום  ����
�����בר מטבספ �מיום חל הברה של החגיטל הדית טיבבחטים קמנהל פרוייד קיבתפמיר טמר ק סועיפיה מיר� לטר עידן מלבין 

 ������של סך בתחודשית כורמשלאיזכהיה ימיר טמר �הברהח שלגיטל הדית טיבבחטים קפרוייהל מנכ החדשקידו לתפבר מעת מסגרב
ה קסהעהאי תנתר יב כיגש (יודראל ת הוצקבב זהג דרבבדים עוקובל למכ נוספיםליים אסוצים איתנותעוסינרעבוזר ת החתוספב"ח ש
קיים)� ב ההמצת מעול כל שינויול א יחל

 )�ב(א)(�קנה תת אובהורת מדעות קשרותכי ההת עוקאל השהרשל יון טורקדירמול והגתת הועדאישרו ת קשרותר ההאישות מסגרב
קף בהיב תחשבהביר סא ק� והומשבצע וממדשי ההחוכר על השלה עואינו מיר� טמר משולם לדשי ההחוכר כן הששת לוקת ההקנותל
קיד� התפוע ר לביצמיטמר כישורי ובקיד התפפי אובסקה� העה

ברה בחטור קדירכמבורגר הבן מינוי 

של ואחיינם מבורגר העון גדמר של בנו א הומבורגר הבן  �ברהבחטור קרכדיתו כהונאת מבורגר הבן מר חל ה ����ט סגואוב ��ביום 
 �ברהבח

�6 

�7 

טה ליהשלי בעהינם מנור ת וריונמבורגר העון גד �מבורגרהיר אי �מנורת ונורימבורגר האיר י

�����
 אר בינו ��מיום חל התעוקאל השבהרור טקדירכגם מכהן מבורגר הבן 

����
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מ ע"בוח ברה לביטל חראה


דים וחם המאנייבים ייחות הכספדוהצית לתמם פחינס
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ן יקייחך מוס
 KPMGם וינלימהל דגמ
ר אודתא  ,17ה עבראהב וחר
 6100601ב יבאתל 

03 684 8000
	

ד ולכב

מ "עח בוטילבה רחבל הראל ות שינהמי לעב

 .,נ..גא

ן וסכיוחוח יטב,ןוההקוש עלה נוממהתשירדילפרד נפים יניביכספדע ימ עלים קרמבהןוחשבהיוארשל וחד ימוח ד:ןוהנד
1981-"אמשתה,וח)יט(בים יסנניפים תושיר עלוח קיהפק ולחתאם הב

א מבו

ל עחקופיהקלחואם תבהסכון וחיטוח ביהון� הקשועל ממונה התדרישפי לאמובהרד נפההביניים פי סהכמידע התאקרנו ס
של ת וופקתלו ����ביוני  ��ום לי ")הברהח"�ןהלל(מע"בטוח לביברה חראל השל  �����אתשמ"ה�ביטוח)(םסייפיננתים שירו
ם הבינייפי סהכמידע ה החברה� שלפיים סהכת לדוחו 'אפח סבנלל נכר אשוךאריתותאובומתייסשהים חודשלושה וששישה 
ת פוקותלרד נפההביניים פי סהכמידע העל קנה סמיע להבא היתנו אחריורה� החבשל לה הנהוהטוריון קדירהתאחריובוהינרד נפה

תנו� קירסעל ס סתבבהלו אביניים 

קירה סף הקהי

ם ינייבתפוקותלפי סכמידע של קירה ס"ראל בישחשבון אי רות לשכשל  ����ל) א(ישרקירה סקןתלאם תבהתנו רקיסאת נו ערכ
עם קר עיב ,רוריםמבית כבמוריניים בתפוקותלרד נפפי סכמידע של קירה ס"�תישוהשל קר מבה החשבוןאה רוידי על ת רכנעה

פה קבהית ממצומצהינה קירה ס .אחריםוטיים ליאנקירה סלי נהשל מיישום ו ,אייםוהחשבונפיים סכהעניינים לאים אחרהאנשים 
ודע יושנביטחון ג להשילנו ת אפשרמאינה כך פיולראל בישקובלים מתרקוביקני תלאם תבהת רכנעהתקורביאשר מתכרנימידה ב

 .תקורבישל ת דעת חוומחווים אנו אין  ,לכךאם תבה .תקורבבימזוהים ת היולולים יכשהיו תיים עוממשהינים עניהלכל 

קנה סמ

ת בחינוהכל מרוך� עאינו "ל הנרד נפהים הביניפי סהכמידע השבור סללנו הגורם דבר ליבנו ת מתשולאבלא תנו� קירסעל ס סתבבה
 ����������טוח ביזר בחוסכון טוח וחיביהון� ק השועל ממונה ה ידיעל עו קבשנת ודרישאם לתבהת� תיומהוה

קין חיימך סו
חשבון אי רו

����
	 ט סגואוב ��



   
     

 

     
 

 
         

                   
               

    
 

         
                

 
 
 
 

   
  

     

    

      

    

    
        

        

        

        

          

        

        

         

       

        

          

    
        

        

       

       

         

           

         

       

         
 
 
        

  

סולומאזן

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


")סולו("ים רדנפהיםפיכסהותוחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	

ח דיווקני תפילרוכים הע	
)�לוסות וחוד	
�לן הל
(ברה החשל רדים נפהפיים סהכת הדוחוס סיבעל תיים תמציים פיסכתונים נלן לה
ר אובתבהכנמה יוש	
�תאיהחשבונת יומדינהקרי עיבדבר יל לע	
�אור בבטה שפורת איהחשבונת דיניומה (IFRS)�מיים אונלביפי סכ

�לןלהט מפורהטלמע �זהתי תמצי
	


�אזנימהשווי הת טשיס סיבעל ת מחושבהתקוחזמות ברובחת עוקההשת דידמ		�א	
קה סועיא הולה אתזכויות קחזשהת קמוחזברה חתעואמצבתקומוחזהעין קקרמבתזכויוגם ת לוולכעין קקרמבתזכויו		�ב

 �היחיד

ם ייניבי הכספצב מה עלת ווחד

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

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 

����� ��� 733 

����� ����� 2,209 

����� ����� 1,366 

����� ����� 1,785 

����� ����� 1,800 

����� ����� 2,008 

����� ����� 4,165 

� � -

����� ����� 1,611 

����� ����� 1,310 

������ ������ 58,761 

������ ����� 10,175 

������ ������ 12,985 

����� ����� 1,325 

����� ����� 1,827 

������ ������ 26,312 

����� ����� 2,640 

����� ����� 1,412 

������� ������� 106,112 

������ ������ 64,623 


(ג') 'אפח סנאה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

 

     
 

 
          

   
 

     

    

      

    

     
     

          

       

       

         

     
         

         

         

        

        

        

         

         

         
 
 
        
 
 
 
 
 
 
       

  
 

   
  

  
 

  

    
 

 
 

     
 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

 )שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 

משך) ה(ם ייניבי הכספצב מה עלת ווחד

ר במצדב 31וני בי 30

2019 2019 2020 

 )רקמבותי בל( )רקמבותי בל( )רקמבו(

ח"שוני מילי ח"שוני מילי ח "שוני מילי

ת ויוייבתחהון וה

ן וה

ת מניועל מיה ופרת מניוהון 

ת הון קרנו

ם פיעוד

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 

��� ��� 869 

����� ��� 989 

����� ����� 2,739 

����� ����� 4,597 

������ ������ 27,869 

������ ������ 64,098 

����� ��� 875 

��� ��� 229 

�� ��� 17 

����� ����� 3,033 

����� ����� 5,394 

������� ������ 101,515 

������� ������� 106,112 


(ג') 'אפח סנאה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרעיישום 	

לגאנזק"ש ת מילוש ק פרץארי סיבונימישל  מבורגר האיר י
םפיסהכת הלמנ הלמנו"ל מנכמשנה ל יללכהל מנ טוריון קדירר הו"י

ם אבימשוכספים ת טיבח


����ט סגואוב ���תהדוחואישור ריך את	

� 


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

     
 

 
          

   
   

 
   

    
  

    
 

   

      

          

      

            

              

            

  
            

            

           

            

 
            

  
           

  
           

   
            

             

            

            

            

   
           

              

             

           
 
 
 

        
 
 
 
 
 

סולווהפסדרווח

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

 )שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 

ם ייניבהפסד ווח ורת ווחד

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

טו ברות שהורווחו מיופר

משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר

ר יישבווחוורהשתוימפר
טו נת� עוקמהשסדים) הפרווחים (
מון מית סווהכנ

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת לוממעת סוהכנ

ת ונסהכה כלסך 
 בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ו טברועה� קזי השטוח וחובי
מים לותשבמשנה טחי המבקם של חל

טוח בי בגין חוזית תחייבויובהובשינוי 
 בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש
ר בשייעה קזי השטוח וחובי
רכישה ת ואהוצוק ת שיוואוהוצת� לומע

ת אחרו

ת ליוכלולה הנהת אוהוצ

ת אחרות אוהוצ

טו נמון� מית אוהוצ

ת ווצאהה כלסך 
ת קומוחזת ברוברווחי חברה ק החחל
אזני מהשווי הת טשיפי ת ללוופטמה

ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

 )סמת טבסה (הההכנעל סים מ

ה ופקתוח לור

������ ����� 3,300 ����� 7,112 
����� ��� 385 ��� 773 

������ ����� 2,915 ����� 6,339 

����� ����� 3,393 ����� (3,045) 

��� ��� 110 ��� 247 
��� �� 60 ��� 132 

������ ����� 6,478 ������ 3,673 

������ ����� 5,679 ����� 2,567 

����� ��� 312 ��� 606 

������ ����� 5,367 ����� 1,961 

����� ��� 591 ����� 1,218 

��� ��� 162 ��� 372 

� � - � 2 
��� �� 33 ��� 83 

������ ����� 6,153 ������ 3,636 

��� �� 10 ��� 21 

��� ��� 335 ��� 58 
� �� 99 ��� (5) 

��� ��� 236 ��� 63 


(ג') 'אפח סנאה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום	


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

     
 

 
          

   
   

 
   

    
  

    

 
  

  

      

 
 

 
 

 
 

 
 

  

      

           

   
     

       
  

           

  
      

   
           

   
           

         

     
       

   
  

           

  
    

             

   
      

                

            

     
      

     
           

          

            
 
 

        
 

סולוכוללרווח

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

 )שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 

לל והכוח והר עלים יניבתווחד

ה לשנ
ם יובהמיתיסהשם חודשיה וששלל שהפקותלם חודשיה שישל שהפקותל
ר במצדב 31י ונבי 30ם יובהמיתיסהשי ונבי 30ם יובהמיתיסהש

2019 2019 2020 2019 2020 

תי בל(תי בל(תי בל(תי בל(
 )רקמבו()רקמבו )רקמבו )רקמבו )רקמבו

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

גים סוומסיים הפיננים סנכגן של ובשווי ההטו� נשינוי 
כירה ממינים לכז

גים סוומסיים הפיננים סנכגן של ובשווי ההטו� נשינוי 
סד הפו רווחח לדובר וערה שהמכימינים לכז
גים סוומסיים הפיננסים נכך של ערת רידמיסד הפ
סד הפו רווחח לדובר וערה שהמכימינים לכז
ת ברושל חלל כוסד) הפ(בברווח צה קבוק החל
י אזנמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמתקומוחז
ץ ת חולועיפגין בוץ טבע חמגום תרהפרשי 

סים לנכסים מתייחסה) הההכנעל סים מ(ס מת טבה
ה כירממינים לזסים פיננ
כרה ר ההאחר שלאחלל כו רווחטי פריגין בסמתטבה
ברו ועיאו ברו ועלל ההכות הרווח מסגרבאשונה לר

ד סהפולרווח 
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 שלאחר לל כורווח טי פריגין בסה ההכנעל סים מ
סד הפורו לרווח יועב
ו נט,הפסדווח ולרבר ועילא שהופקתר ללל אחוכוח ור
מס מ

ה ופקתר ללל אחוכהפסד) (וח ורסך 

ה ופקתללל והכהפסד) ה(וח והר כלסך 

��� ��� 236 ��� 63 

��� ��� 408 ��� (247) 

(���) (��) (42) (��) (79) 

�� �� 25 �� 109 

�� � 10 �� (16) 
(��) (��) (24) (��) (2) 

(���) (��) (134) (���) 76 

�� � 7 �� 1 

��� �� 250 ��� (158) 

�� �� 28 �� 37 

(�) � 8 (�) 9 

(�) (�) (11) (�) (13) 

�� �� 25 �� 33 

��� �� 275 ��� (125) 

��� ��� 511 ��� (62) 


(ג') 'אפח סנאה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום	


���� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

      

 

 
          

             

 

  
  
      

  
   

      

             

              

            

         

            

           

           

           

             

           

              

            

            

            

            

         

            

         

             

             

             

 
  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	

ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותלוח ודינבים מגזרת וודע אמידא. 

ם חייח טובי

 )רקובמתי בל(2020י ונבי 30

סחיומא ל ך ארוון כסחיו
כ"הס תפעילומגזרי ל לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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

7,112 - 1,678 2,460 2,974 
773 - 540 151 82 

6,339 - 1,138 2,309 2,892 

(3,045) (18) 18 (207) (2,838) 

247 1 - 1 245 
132 - 107 9 16 

3,673 (17) 1,263 2,112 315 

2,567 - 1,190 1,749 (372) 
606 - 386 172 48 

1,961 - 804 1,577 (420) 

1,218 - 323 466 429 

372 18 25 138 191 

2 - - - 2 
83 74 3 4 2 

3,636 92 1,155 2,185 204 

21 34 (3) (3) (7) 

58 (75) 105 (76) 104 
(189) (68) (57) (26) (38) 
(131) (143) 48 (102) 66 

27,869 - 9,669 6,407 11,793 

64,098 - - 5,259 58,839 

טו ברושהורווחו ת מיופר

משנה חי טמב ידיעל ת שהורווחו מיופר

ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשסדים) הפרווחים (

ול מי ניהמדת סוהכנ

ת לוממעת סוהכנ

 )תווצאהה(תונסהכה כלסך 

טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש

טוח ביחוזי גין 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 והר כלסך 

אה תשולויי תאינם שעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה

ה אתשולויי תעה קזי השחווטוח בי בגין חוזית תחייבויוה


����מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

      

 

 
          

 
            

 

  
  
      

  
   

      

            

              

            

             

            

           

            

            

            

            

              

            

           

            

         

              

              

                

             

             
 

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	

ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותלמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

ם חייח טובי

קר) ובמתי בל(2020י ונבי 30

סחיומא ל ך ארוון כסחיו
כ"הס תפעילומגזרי ל לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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

3,300 - 827 1,213 1,260 
385 - 269 75 41 

2,915 - 558 1,138 1,219 

3,393 88 54 264 2,987 

110 1 - 1 108 
60 - 52 5 3 

6,478 89 664 1,408 4,317 

5,679 - 634 1,035 4,010 
312 - 192 90 30 

5,367 - 442 945 3,980 

591 - 172 216 203 

162 10 13 63 76 
33 41 (11) 1 2 

6,153 51 616 1,225 4,261 

10 15 (1) (1) (3) 

335 53 47 182 53 
413 126 81 74 132 
748 179 128 256 185 

27,869 - 9,669 6,407 11,793 

64,098 - - 5,259 58,839 

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

טו נמון� מית) סו(הכנת אוהוצ

ת ווצאהה כלסך 

י אזנמהשווי הת טשיפי ת ללוופטמת הקומוחזת ברודי) חסהפ(ב ברווחיק חל

ה נסהכה עלים מסי נלפוח ור

ה סההכנעל סים מפני ר לאחלל כורווח 

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


����מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

      

 

 
          

             

 

  
  
      

  
   

      

            

              

            

             

            

           

            

             

            

            

              

            

            

           

            

            

              

              

                

             

             

 
 

        
  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	

ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותלמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

ם חייח טובי

 )רקובמתי בל(2019י ונבי 30

סחיומא ל ך ארוון כסחיו
כ"הס תפעילומגזרי ל לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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

����� � ����� ����� ����� 
��� � ��� ��� �� 

����� � ����� ����� ����� 

����� ��� ��� ��� ����� 

��� � � � ��� 
��� � ��� �� �� 

������ ��� ����� ����� ����� 

����� � ����� ����� ����� 
��� � ��� ��� �� 

����� � ��� ����� ����� 

����� � ��� ��� ��� 

��� �� �� ��� ��� 

� � � � � 
��� ��� (��) �� � 

������ ��� ����� ����� ����� 

��� �� �� �� (�) 

��� �� ��� �� �� 
��� ��� �� �� ��� 
��� ��� ��� ��� ��� 

������ � ����� ����� ������ 

������ � � ����� ������ 

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 כורווח 

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') 'אפח סנאה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום	


����מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

      

 

 
          

 

            

 

  
  
      

  
   

      

            

              

            

             

            

           

            

            

             

            

              

            

            

           

            

           

            

             

               

             

              
 

        
  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	

ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותלמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

ם חייח טובי

קר) ובמתי בל(2019י ונבי 30

סחיומא ל ך ארוון כסחיו
כ"הס תפעילומגזרי ל לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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

����� � ��� ����� ����� 
��� � ��� ��� �� 

����� � ��� ����� ����� 

����� �� ��� ��� ����� 

��� � � � ��� 
�� � �� �� � 

����� �� ��� ����� ����� 

����� � ��� ����� ����� 
��� � �� ��� �� 

����� � ��� ��� ����� 

��� � ��� ��� ��� 

��� �� �� �� ��� 

� � � � � 
�� �� (�) �� � 

����� �� ��� ����� ����� 

�� �� �� �� (�) 

��� (��) ��� �� (��) 
��� ��� (��) � �� 
��� �� ��� �� (��) 

������ � ����� ����� ������ 

������ � � ����� ������ 

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 

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) 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 ביחוזי גין בת תחייבויוה


(ג') 'אפח סנאה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום	


����מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

      

 

 
         

          

 

  
  
      

  
   

      

            

              

            

             

           

           

            

            

            

            

              

            

            

           

            

             

             

              

               

             

             
 

 
        
  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ") (סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	

ם יובהמיתיסהשהלשנמשך) ה(וח ודי נבים מגזרת וודע אמידא. 

ם חייח טובי

 )רקמבו( 2019ר במצדב 31

סחיומא ל ך ארוון כסחיו
כ"הס תפעילומגזרי ל לליכח טובי תאובריח טובי ח ווט

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

������ � ����� ����� ����� 

����� � ����� ��� ��� 

������ � ����� ����� ����� 

����� ��� ��� ��� ����� 

��� (�) � � ��� 
��� � ��� �� �� 

������ ��� ����� ����� ������ 

������ � ����� ����� ������ 

����� � ��� ��� ��� 

������ � ����� ����� ������ 

����� � ��� ��� ��� 

��� �� �� ��� ��� 

� � � � � 

��� ��� (��) �� � 

������ ��� ����� ����� ������ 

��� ��� �� �� �� 

��� ��� ��� (���) ��� 

��� ��� ��� ��� ��� 

����� ��� ��� (���) ��� 

������ � ����� ����� ������ 

������ � � ����� ������ 

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 

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 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') 'אפח סנאה ר	
� חדשטוח ביזר של חו למפרע יישום	


����מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב	



   
     

      

 

 
          

     

          

     
  
 

  
  

      

            

            

            

           

            

             

           

            

             

           

           

              

            

            

            

         

              

         

               

                

               
 

                          
                        

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

 )שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 

י ללכוח יטבמגזר י גבים לוספנים נותנ.ב

 )רקובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל

תיוחבופי ענ וש כרפי ענ
כ"הס **ם חריא *ם חריאו שרכוב כר ה בחוב כר

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

1,948 550 525 512 361 
606 188 407 8 3 
1,342 362 118 504 358 
204 39 9 90 66 
1,138 323 109 414 292 
18 6 6 1 5 
107 22 83 2 -
1,263 351 198 417 297 
1,190 393 300 266 231 
386 127 258 6 (5) 
804 266 42 260 236 
323 78 112 90 43 
25 3 7 8 7 
3 2 - - 1 

1,155 349 161 358 287 
(3) (2) - - (1) 
105 - 37 59 9 
(57) (30) (1) (4) (22) 

48 (30) 36 55 (13) 

ו טברות מיופר
משנה טוח בית מיופר
בשייר ת מיופר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 
ר יישבווחוורהשתוימפר

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
ת ווצאהה 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 והרכל סך 
9,669 5,375 994 608 2,692 2020 

 �לוא
 �לוא

י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה
6,713 3,350 172 595 2,596 2020
	 י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה


ם פיענביות מרהפך מס	
%��ה ווהמםינבגלות עיהפר שאדירות ף קיומש רכודן באוח וביטפי נמעאות וצתרבעיקם יללכום ירחואש רכופי ענ	

ם פיענביות מרהפך מס	
%��ה ווהמםינבגלות עיהפר שאעית צומקיות רחוא 'גצד ח וביטפי ענמאות וצתרבעיקם יוללכםירחאיות ובחפי ענ	

����מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב
	



   
     

      

 

 
          

     

         

     
  
 

  
  

      

            

            

            

      

            

             

           

            

            

            

            

              

            

        

            

          

              

              

                

                

               

 

                          
                        

 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ(")סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	


)משךה(יללכוח יטבמגזר י גבים לוספנים נותנ.ב	
קר) ובמתי בל(2020י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל

תיוחבופי ענ וש כרפי ענ
כ"הס **ם חריא *ם חריאו שרכוב כר ה בחוב כר

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

655 179 234 170 72 
267 77 186 3 1 
388 102 48 167 71 
(170) (58) (6) (41) (65) 
558 160 54 208 136 
54 25 4 4 21 
52 13 38 1 -
664 198 96 213 157 
634 242 119 128 145 
192 91 100 2 (1) 
442 151 19 126 146 
172 43 53 51 25 
13 1 2 5 5 
(11) (6) - (1) (4) 
616 189 74 181 172 
(1) (1) - - -
47 8 22 32 (15) 
81 40 2 6 33 

128 48 24 38 18 

ו טברות מיופר
משנה טוח בית מיופר
בשייר ת מיופר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 
ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 
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
ו טנמון� מית סוהכנ
ת ווצאהה 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 
9,669 5,375 994 608 2,692 2020 

 �לוא
 �לוא

י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה


2020 2,596 595 172 3,350 6,713י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	


ם פיענביות מרהפך מס	
%��ה ווהמםינבגלות עיהפר שאדירות ף קיומש רכודן באוח וביטפי נמעאות וצתרבעיקם יללכום ירחואש רכופי ענ	

ם פיענביות מרהפך מס	
%��ה ווהמםינבגלות עיהפר שאעית צומקיות רחוא 'גצד ח וביטפי ענמאות וצתרבעיקם יוללכםירחאיות ובחפי ענ	

���מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב�
	



   
     

      

 

  
         

       

          

     
  
 

  
  

       

            

            

            

           

            

             

           

            

             

            

           

              

            

        

            

             

              

              

                 

                

               
 
 

                      
                     

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ") (סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	


)משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ.ב	
 )רקובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מיתיסהשםחודשיה שישל שהפקותל


ת יוחבופי ענוש כרפי ענ

כ "הס *ם*חריא *םחריאוש רכוב כרה בחוב כר

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

ו טברות מיופר

משנה טוח בית מיופר

בשייר ת מיופר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 

ר יישבווחוורהשתוימפר

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

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 נסהכהעלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2019י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	
י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה

����� ��� ��� ��� ��� 
��� ��� ��� � � 

����� ��� ��� ��� ��� 
��� �� �� ��� ��� 

����� ��� ��� ��� ��� 

��� �� � �� �� 
��� �� �� � � 

����� ��� ��� ��� ��� 

����� ��� ��� ��� ��� 
��� �� ��� � (�) 

��� ��� �� ��� ��� 

��� �� ��� �� �� 

�� � � � � 
(��) (�) � (�) (�) 

����� ��� ��� ��� ��� 

�� �� � � �� 

��� �� �� �� ��� 
�� �� � � �� 
��� ��� �� �� ��� 

����� ����� ��� ��� ����� 

 �לוא
 �לוא

����� ����� ��� ��� ����� 2019
	


ם ינפבעות הפרמיך מס	
%��ה והומםינבגילות הפער שאדירות ף קיומש רכובדן אוח טוביפי ענמוצאות תרקעיבםיוללכםריחואש וכרפי ענ	

ם ינפבעות מירהפך מס	
%��ה והומםינבגת לועיהפר שאועית מקצות ואחרי 'גצד ח טוביפי ענמוצאות תריקעבםליולכםירחאות ויבחפי ענ	

���מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב�
	



   
     

      

 

 
         

       

         

     
  
 

  
  

      

            

            

            

      

            

             

           

            

            

          

            

              

            

         

            

             

              

         

                

                

               

 

                      
                     

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ") (סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	


)משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ.ב	
קר) ובמתי בל(2019י ונבי 30ם וביה מייתסהשםחודשיה וששלל שהפקותל


ת יוחבופי ענוש כרפי ענ

כ "הס *ם*חריא *םחריאוש רכוב כרה בחוב כר
ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

ו טברות מיופר

משנה טוח בית מיופר
בשייר ת מיופר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 

ר יישבווחוורהשתוימפר

ן מומית סווהכנטו נת� עוקמהשרווחים 

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

ו טנמון� מית סוהכנ

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 כוסד הפ

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2019י נויב	
30ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	

י נויב	
30ום יר ליישב,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה

��� ��� ��� ��� �� 

��� �� ��� � � 
��� ��� �� ��� �� 

(���) (��) (�) (��) (��) 

��� ��� �� ��� ��� 

��� �� � �� �� 

�� �� �� � � 

��� ��� ��� ��� ��� 

��� �� ��� ��� � 

�� (��) �� � (��) 

��� �� �� ��� �� 

��� �� �� �� �� 

�� � � � � 

(�) (�) � � (�) 

��� ��� �� ��� �� 

�� �� � � �� 

��� ��� �� �� ��� 

(��) (��) (�) (�) (�) 
��� ��� �� �� ��� 

����� ����� ��� ��� ����� 

 �לוא
 �לוא

����� ����� ��� ��� ����� 2019
	


��ה והומםינבגילות הפער שאדירות ף קיומש רכובדן אוח טוביפי ענמוצאות תרקעיבםיוללכםריחואש וכרפי ענ	%
ם ינפבעות הפרמיך מס	

ם ינפבעות מירהפך מס	
%��ה והומםינבגת לועיהפר שאועית מקצות ואחרי 'גצד ח טוביפי ענמוצאות תריקעבםליולכםירחאות ויבחפי ענ	

���מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב�
	



   
     

      

 

 
         

       

       

     
  
 

  
  

      

            

             

            

         

            

             

           

            

             

           

            

              

            

       

            

             

             

              

                

                

                
 

                          
                        

מ ע"בטוח לביברה חראל ה

ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ


)שךהמ") (סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 	


)משךה(יללכוח יטבמגזר י גבלים וספנים נותנ.ב	

 )רקמבו( 2019ר במצדב 31ם יובהמיתיסהשהלשנ
תיוחבופי ענ וש כרפי ענ

כ"הס *ם*חריא *םחריאו שרכוב כר ה בחוב כר

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

����� ��� ��� ��� ��� 

����� ��� ��� �� � 

����� ��� ��� ��� ��� 

�� (�) (�) �� �� 

����� ��� ��� ��� ��� 

��� ��� �� �� �� 

��� �� ��� � � 

����� ��� ��� ��� ��� 

����� ��� ��� ��� ��� 

��� ��� ��� �� (�) 

����� ��� �� ��� ��� 

��� ��� ��� ��� ��� 

�� �� �� �� �� 

(��) (��) (�) (�) (��) 

����� ��� ��� ��� ��� 

�� �� � � �� 

��� (��) ��� ��� ��� 

��� �� � �� �� 

��� �� ��� ��� ��� 

����� ����� ��� ��� ����� 

ו טברות מיופר

משנה טוח בית מיופר

בשייר ת מיופר

ר בשייחה� הורווטרם שמיה פרת תרבישינוי 

ר יישבווחוורהשתוימפר

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

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 כורווח 

ה נסהכה עלים סמינלפלל והכוח והר כלסך 


2019בר מדצב	
31ום יו לוטבר ,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה	
����� ����� ��� ��� ����� 2019 

 �לוא
 �לוא

בר מדצב	
31ום יר לייש,וחיטביזון חיבגת ויוייבתחה


ם פיענביות מרהפך מס	
%��ה ווהמםינבגלות עיהפר שאדירות ף קיומש רכודן באוח וביטפי נמעאות וצתרבעיקם יללכום ירחואש רכופי ענ	

ם פיענביות מרהפך מס	
%��ה ווהמםינבגלות עיהפר שאעית צומקיות רחוא 'גצד ח וביטפי ענמאות וצתרבעיקם יוללכםירחאיות ובחפי ענ	

���מהם� רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב�
	



   
     

 

     
 

 
         

    

           

       
      

       
        

      

  

      

 
  

   
  

  

    

    

        

        

     
       

 

     

 
  

  
  

  

    

    
         

        

        

    
        

     
       

    
 

     

      

 
  

  
  

  

    

        

    
 

  

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

 )שךהמ") (סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 

ש חדוח יטב חוזרשל רע למפום שיי .ג

ת קבדי �ת תחייבויוהת דידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תיעניינו ש ���������טוח ביזר חוסם פור ����מרץ ב ��ביום 

ר גזמ כלת מבר�LATהתא לחשבתן שניפן אובצה קבההת מרתה שונזר לחואם תבה ")�זרהחו � "ןהל(ל) LAT(תודה העת תואונ
 ���� שלאשון הרעון רבבקף תולסו ננכזר החות אוהוררד� נפבושב יחומשיך יסיעוד התחום זר חולאם תבה ביחד� חייםטוח בי
ל כל כיגש דיו �רדיםנפהפיים סהכת ווחלדסים מתייחהתונים בנאה והשוהספרי מעל זר החות עוהשפלן הל�למפרע יישוםשל רך בד
 �ברהשל החאחרים ענפים ההות וילפערי הגזמעל עה השפזר לחותה א הייולטוח חיים בי בענףטוי בילו קיבזר חות העוהשפ

�פיסהכמצב על ה הדוחעל 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

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 מסינכ

ן וה

 �������� �����ם 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

����עודפים ת תרי� �������� 

� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב���



   
     

 

     
 

 
         

       

     

        

 
  

   
  

  

    

        

        
 

 

       

 
  

   
  

  

    

       

        
 

 

      

 
  

   
  

  

    

        

        

    
 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

 )שךהמ") (סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 

משך) ה(ש חדוח טיב חוזרשל רע למפום שיי .ג

�אחרלל כו ורווחסד פרווח וה דוחעל זר החות פעהש)3 

 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

�טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש���� )���(����� 

�ה סההכנעל סים מ������ 

 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

����טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהמים ושינוי לותש� )��(����� 

����ה סההכנעל סים מ�� 

 2019ר במצדב 31ם יובה מיתיסהשה לשנ


ת חובדוח וודמכר בעבחוודשפי כ

ה אלם כספייי נוהשי )רקמבותי בל(

ח "שוני מיליח "שוני מיליח "שוני מילי

��טו ברועה� קזי השטוח וחובי בגין חוזית תחייבויובהושינוי מים לותש���� )���(������ 

 ����)���()סמתטבסה (הההכנעל סים מ

� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב���



   
     

 

     
 

  
         

       

             

            

             

                    
 

        

                    
 

            

             

                  
 

                    
 

             
 

        
                
           

       

            

        

            
           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

 )שךהמ") (סולו("ים רדנפהים פיכסהות וחלדים חסתייהמים תוננ-אנספח 

ת וקזוחמת וברחעם ת ויתוהמת וקאועסת ויוקשרתה ,יםקשר .ד

 �אוחדיםמהפיים סהכת בדוחו �אור באה ר�הקבוצהעל קורונה הנגיף ת טוהתפשת עושפהעניין ל�1

 �אוחדיםמספיים ההכת לדוחו �אור באה רתקונפהראל ה'י 'עמדף קיף תשסום פרעניין ל�2

 �אוחדיםמהפיים סהכת דוחול�אור באה ר�וגמליה ספנראל ה�מבנה וי שינעניין ל�3

ם פייסהכת וחולד �אור באה ר�הברלחרד טנדסגומיזרך לצורה לחברד טנדסשל ת מניוההון א ומלת ברהע �המבנשינוי עניין ל�4
 �אוחדיםמה

אוחדים� מספיים ההכת לדוחו �אור באה ר �מע"בטוח לביברה רה חהכשכם עם סבהת קשרותהעניין ל�5

ת לדוחו �אור בו�אור באה ר�וחהדת ופקתאחר לתקונפהאל הרשל  ')דדרה ס(חוב ת אגרושל א מלקדם מופדיון עניין ל�6
 �אוחדיםמספיים ההכ

 �אוחדיםמספיים ההכת לדוחו �אור בו�אור באה ר��"י תשת פותשומה של קעה והקר השאישועניין ל�7

 �אוחדיםמספיים ההכת לדוחו �אור באה רל� גילוי תמודל  בשילובקצבה מוש מיו פרישהיל גלגע ור הנקמחדכון עניין על�8

ם ייכספהתלדוחו �אור באה ר�תלונזיאי ת מייפר �תיבויותחיהתדידמעניין לאוחד מהזר החות אוהורקון תיעניין ל�9
 �אוחדיםמה

ת לדוחו �אור באה ר�)LAT(ודה תהעת תואונתקובדיחישוב ת בעגן הובשווי אינם שסים נכת אהקצפן אועניין לזר חועניין ל�10
 �אוחדיםמספיים ההכ

פיים סהכת לדוחו �אור באה ר�טוחביחוזי �)IFRS(��ספר ממי אונלביפי סכ דיווחקן תוץ מאילרכים דתמפעניין ל�11
 �אוחדיםמה

 �אוחדיםמהפיים סהכת לדוחו ��אור באה רמ� ע"ב���ראל התברחתעואמצבהפוכה האתמשכנהתחום בתלועיפעניין ל�12
 ��של סך בברה לחנדחה הון ר טשהחברה�  שלאה מלת לובבעת בברה ח�מ"בע ���ראל ההקפינה ����ט סגואוב�ביום 
���ראלהטוריון קדיר ידיעל עו קבשיפי כמועדים באו מועד ביפרע ומדה� הצאו ת ריביא לל הינוההון טר ש �ח"שליוני מי
�����ט סגואוב�פני א לקרה למ בכלאך מ ע"ב

אוחדים� מהפיים סהכת לדוחו ��אור באה ר �ברההחשל ת דכנעומול מגתת מדיניואישור עניין ל�13

 �אוחדיםמהפיים סהכת לדוחו ��אור באה ר �ברהבחטור קדירכמבורגר בן המינוי עניין ל�14

ה ברח�מע"בטוח לבית סוכנויוס טלורי"ח שליוני מי �סך באה ולוהתן מלסכם הבברה החשרה קתה ����ט סגואוב ��ביום  �15

ס מתקודלפ(י) �סעיף מכח ת לעת מעקבע שילשיעור אם תבהת תישנת ריביא תישאה לווהה החברה� שלאה מלת לובבעת ב

�����ט סגואו חודשמהלך בתנה ר נימואכאה לווה� החדש[סח סה ]נוהכנ

� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב���



   
     

 

     
 

 

            

   

       

 

 
  
  
  

 
     

      

      
            

            

           

           

           
 
 

       

 

 
  
  
  

 
  

 
   

      

      
            

            

            

           

      
           

      

      

      

 

 
  
  
  

 
  

 
   

      

      
            

            

           

           

      
           

 
 
           

 

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

ות קעהשבור עיםכסנרוט פי-בספח נ

ת ואחרת ויסננית פוקעשהוט פיר .א


)�ארים (סחי חובסי נכ

ם () סחיריאינם ש חובסי נכ

)�את (מניו

)�את (אחרו


ך הכל ס


)�ארים (סחי חובסי נכ

ם () סחיריאינם ש חובסי נכ

)�(אתמניו	

)�את (אחרו


ך הכל ס


)�ארים (סחי חובסי נכ

ם () סחיריאינם ש חובסי נכ

)�את (מניו

)�את (אחרו


ך הכל ס

(
אינם ש חובסי נככב הרט לפירו (

צה וקבבוח יטבות ברבחות חראות סייננפ

 )רקמבוי תבל(2020וני בי 30ם יול
ם רכיעשומ
גן הווי שוב
ם קיחזמוח וורךרד
כל הךסם חייביותאוווהלון פידילה רמכים לינימזד ספהו

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

10,718 - 67 10,481 170 

13,076 13,076 - - -

1,370 - - 1,370 -
1,896 - - 1,775 121 

27,060 13,076 67 13,626 291 


)רקמבוי תבל(2019וני בי 30ם יול	

ם רכיעשומ

גן הווי שוב

ת אוווהלם קיחזמוח וורךרד

כל הךסם חייביוון פידילה רמכים לינימזד ספהו

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

����� � �� ����� ��� 

������ ������ � � � 

����� � � ����� � 
����� � � ����� ��� 

������ ������ �� ������ ��� 


)רקמבו(2019ר במצדב 31ם יול	

ם רכיעשומ

גן הווי שוב

ת אוווהלם קיחזמוח וורךרד

כל הךסם חייביוון פידילה רמכים לינימזד ספהו

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

������ � �� ������ ��� 

������ ������ � � � 

����� � � ����� � 
����� � � ����� ��� 

������ ������ �� ������ ��� 

 �יםאוחדמהת בדוחו "סיםפיננרים מכשי"'ב�אור באה רסחירים 

� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב���



   
     

 

     
 

 
             

  

     

             

       

 
 

 
 

  
 

 
 

  

       

       
              

       
       

               

               

   
          

 

  

     

             

       

 
 

 
 

  
 

 
 

  

       

       

              

               

              

   
          

 

  

     

    
  

    
  

 

       

           

       

       

               

               

               

   
          

   
          

 

           
   

מ ע"בטוח לביברה חראל ה
ים וחדמאהים יניבים יספהכת ווחהדת ימצתים לחנספ

ך) מש(הצה וקבבוח יטבות ברבחות חראות סייננפות קעהשבור עים כסנרוט פי-ב נספח 

ם יריב סחונכסי ח .1א

תתחפמות עלו ם פריסבך רעה

רבמצדב 31ם יול יונבי 30ם יול רבמצדב 31ם יול י ונבי 30ם יול

2019 2019 2020 2019 2019 2020 
תיבל( תיבל( תיבל( תי בל(

)רקמבו( )רקמבו )רקמבו( )רקמבו )רקמבו  )רקמבו

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

����� ����� 4,915 ���� 5,307ת תיוממשל חובת אגרו ����� �

����� ����� 5,295 ����� ����� 
 :יםאחרוב נכסי ח

 5,411מרה להתנים ם ניאינשאחרים  חובסי נכ

������ ����� 10,210 ������ ��� 10,718ם יחירסוב נכסי חהכל סך  ��

� � 
הפסד ווח ולרו נזקפשרך עת ויריד

25 בר) מצט(ב

ת וינמ .2א

ת עלום פריסבךרעה

יונבי 30ם יולי ונבי 30ם יול ם יולר במצדב 31ם יול

2019 2019 2020 2019 2019 2020 

ר במצדב 31

תי בל(תי בל(תי בל(תי בל(
 )רקמבו()רקמבו )רקמבו )רקמבו()רקמבו )רקמבו

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

ת ואחרת ויסננית פוקעשה .3א

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

811 

310 

1,121 

��� 

��� 

����� 

��� 

��� 

����� 

974 

396 

1,370 

�� �� 92 

ת עלום פריסבךרעה
 31ם יול 31ם יול

ר במצדבי ונבי 30ם יולר במצדבי 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 סיופיננת עוקהש

ת סחירואינן שתסיופיננת עוקהש

ת והאחרת ויסנניהפת וקעשהה כלסך 
הפסד ווח ולרו נזקפשרך עתויריד
בר) מצט(ב
ת ויוייבתחהבים צגומהים רזנגים שירמכ
ת ויסנניפ

��� ��� 279 ��� ��� 301 

����� ����� 1,210 ����� ����� 1,595 

����� ����� 1,489 ����� ����� 1,896 

��� ��� 166 

��� ��� 301 

ם � חוזיםיספיננזרים גנעה� קת השקרנות� מנואנתקרנובתפותתת השתעודו �סלת קרנובתעוקהשר קעיבתלוולכתאחרות סיופיננת עוקהש
ובנים� ממוצרים ות פציואותידיים� ע

��� מהם�רד נפתי בלק חל מהוויםוחדים אמביניים הפיים סהכת ת הדוחותמצימצורפים לרים האוהב�
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