
 
 

 

 

 

 

 

 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי. 

 

 

 

 דוח הדירקטוריון

 
 
 

  



 
 

 

 עניינים תוכן
 

 

 1 .............................................. תמציתי של המבטח, סביבתו העסקית ותחומי פעילותו תיאור .1

 1 ....................................................................................................................... כללי .1.1

 2 ................................................................................................. בעלי המניות בחברה .1.2

 2 ................................................... ותוצאות הפעולות, הון עצמי ותזרים המזומניםמצב כספי  .2

 2 ....................................................................... למנכ"לית החברה 2019מענק בגין שנת  .2.1

 2 ........................................................................................... השפעת גורמים חיצוניים .2.2

 3 ................................................... השפעות משבר נגיף הקורונה על פעילותה של החברה .2.3

 4 ............................................ עדכונים למדיניות התגמול של הגופים המוסדיים בקבוצה .2.4

 4 ............................................................................................. התפתחויות בשוק ההון .2.5

 6 ............................................................................ חקיקה והסדרה של פעילות החברה .2.6

 9 ..................................................................................... מצב כספי ותוצאות הפעילות .2.7

 9 ........................................................................................... תזרימי מזומנים ונזילות .2.8

 9 ...................................................................................... גילוי בגין יחס כושר פירעון כלכלי .3

 11 ...................................................... בקרות ונהלים לגבי גילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי .4

 11 ...................................................................................... בקרות ונהלים לגבי הגילוי .4.1

 11 .................................................................................... בקרה פנימית על דיווח כספי .4.2

 

 

 



 

1 
 

 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ - .אי.אם.אי

 דוח הדירקטוריון
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)"תקופת הדוח"(, סוקר את השינויים  2020ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  לששתדוח הדירקטוריון 

עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ )"החברה"( בתקופת הדוח, והוא  - .העיקריים בפעילות אי.אם.אי

 23, אשר פורסם ביום 2019נערך בהתחשב בכך שבידי הקורא גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

  )"הדוח התקופתי"(. 2020 מרץב

  תיאור תמציתי של המבטח, סביבתו העסקית ותחומי פעילותו .1

 כללי .1.1

 . 1996באפריל  15החברה הינה חברה פרטית, אשר התאגדה בישראל ביום 

 MONOLINE) - החברה פועלת כמבטח בענף ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא )כענף בודד

החברה משווקת פוליסות ביטוח שנועדו לתת שיפוי לנזק הנגרם למבוטח כתוצאה מאי פירעון של 

ל"ן יחיד למגורים וזאת לאחר מימוש הנכסים המשמשים כבטוחה הלוואות שנתן לשם רכישת נכס נד

 להלוואות.

והנפיקה פוליסות לכל הבנקים למשכנתאות, לרוב היחידות  1998החברה החלה את פעילותה בשנת 

 למשכנתאות בבנקים המסחריים ולחברת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ.

בהלוואות לדיור,  (LTV) הגבלת שיעור המימון פרסם בנק ישראל הוראה בנושא  2012בנובמבר  1ביום 

ואילך. הוראה זו הינה בהמשך  2012בנובמבר  1אשר חלה על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום 

לצעדים קודמים שננקטו על ידי הפיקוח על הבנקים בשוק האשראי לדיור. ההוראה קובעת שתאגיד 

, למעט הלוואה לדיור לצורך 70% -ור מימון גבוה מבנקאי לא יאשר ולא יבצע הלוואה לדיור, בשיע

. בנוסף קובעת ההוראה שתאגיד 75%רכישת דירה יחידה של לווה, לגביה יחול שיעור מימון מרבי של 

. הוראה זו 50%-בנקאי לא יאשר הלוואה ללווה לצורך רכישת דירה להשקעה בשיעור מימון הגבוה מ

צורך פירעון הלוואה לדיור קיימת, לרבות מיחזור, בסכום לא חלה על: )א( הלוואה לדיור הניתנת ל

ממנה ניתן מכספי המדינה  50%-שאינו עולה על סכום ההלוואה הנפרעת; )ב( הלוואה לדיור שלמעלה מ

 ובאחריותה )לפי מידת גביה(. 

להוראה כאמור הייתה השפעה שלילית מהותית ביותר על היקף הפרמיות של החברה, כך בתקופות 

מועד כניסת ההוראה לתוקף החברה רשמה פרמיה חדשה בהיקף לא משמעותי ולא צפויה שלאחר 

 לרשום פרמיה משמעותית, כל זמן שההוראה תעמוד בתוקף. 

. מידע צופה 1968 -דוח הדירקטוריון כולל גם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
פני עתיד הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח 

 וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה, נכון למועד הדוח.

היות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. התוצאות בפועל עשויות ל
במקרים מסוימים, ניתן לזהות קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת מילים כגון: 
"החברה מעריכה", "החברה סבורה", "צפוי/ה" וכדומה, אך ייתכן כי הופעת מידע צופה פני עתיד יופיע 

ים. החברה אינה מתחייבת למסור עדכונים לגבי שינויים שיחולו באשר למידע צופה גם בניסוחים אחר
 פני עתיד.
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מתכונת הפעילות של החברה צומצמה משמעותית והותאמה להיקף  2013לאור זאת, במהלך שנת 

שבתוקף ושימור הידע בתחום החיתום הפעילות הקיים בפועל, תוך המשך מתן מענה שוטף לפוליסות 

 שהינו תחום הליבה של החברה, דבר שיאפשר חזרה לפעילות מלאה במקרה של שינוי רגולטורי. 

הכיסוי הביטוחי הניתן על ידי החברה הינו כיסוי ארוך טווח, כאשר הפרמיה כולה מתקבלת מראש 

, נפרסת לאורך תקופת הסיכון במועד הפקת הפוליסה. בהתאם לכך, ההכרה בהכנסה, כמו גם ברווח

 הביטוחי ולחברה התחייבויות ביטוחיות לעוד שנים רבות קדימה.

הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח נובעות ברובן המכריע מפרמיות מפוליסות שנמכרו לפני כניסת 

 ההוראה הנ"ל לתוקף.

 בעלי המניות בחברה .1.2

ע"מ )"הראל ביטוח"(. הראל ביטוח ( של הראל חברה לביטוח ב100%החברה הינה בבעלות מלאה )

מחזיקה בחברה באמצעות שליטה מלאה בחברת החזקות במשכנתאות ישראל בע"מ )"חברת 

 ההחזקות"(.

הראל ביטוח הינה חברה בשליטה מלאה של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ )"הראל 

אביב. בעלי השליטה בהראל השקעות הינם: -השקעות"(, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל

בהראל השקעות בעיקר  השולטיםהמבורגר ונורית מנור )"משפחת המבורגר"(, יאיר המבורגר, גדעון 

, שהינה שותפות בשליטתם מוגבלת שותפות 2017 השקעות וניהול כלכלי ייעוץ.י.ן. גבאמצעות 

בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים באמצעות חברות פרטיות בבעלותם המלאה ובבעלותם המלאה, 

 46.49% -)"השותפות ג.י.ן"( וכן מחזיקים בשותף הכללי בשותפות ג.י.ן. משפחת המבורגר מחזיקה בכ

  יות ההצבעה ומהון המניות של הראל השקעות.  מזכו

 

  מצב כספי ותוצאות הפעולות, הון עצמי ותזרים המזומנים .2

 למנכ"לית החברה 2019 שנת בגין מענק .2.1

חברה. בדוחות ה "ליתלמנכ 2019 , אישר דירקטוריון החברה את התגמול בגין שנת2020 מרץ 23ביום 

 מספקת בגין התגמול שאושר.נכללה הפרשה  2019 הכספיים השנתיים של החברה לשנת

 השפעת גורמים חיצוניים .2.2

 אשר המרכזיים גורמיםל התייחסותלהלן של החברה מושפעות ממספר גורמים.  העסקיות תוצאות

 :החברה עסקיעל  משפיעים

למשתנים הכלכליים במשק הישראלי המשפיעים על שוק המשכנתאות השפעה מהותית על עסקי  .א

בין משתנים אלו ניתן למנות שינויים בשערי הריבית, שער הדולר, ביקושים  הביטוח של החברה.

לדירות מגורים, מצב ענף הנדל"ן, זמינות מקורות למתן משכנתאות על ידי בנקים ומלווים אחרים, 

 בטחוני וכיו"ב. –המצב המדיני 

מות השכר משתנים כלכליים המשפיעים על יכולת לווי משכנתא לעמוד בתנאי ההלוואה, כגון ר .ב

 במשק, שיעור האבטלה וכיו"ב.

החברה משקיעה בניירות ערך סחירים סכומים מהותיים. לכן, לשינויים בתנודות השערים בשוק  .ג

ההון השפעה על תוצאות החברה ועל ההון העצמי שלה. החברה כפופה לפיקוח על הביטוח על פי 

תקנות וצווים שהוצאו על פיו וכן ול 1981 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

להנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. שינויים בכל אחד מהנ"ל יש בהם בכדי להשפיע על 

 הדיווח הכספי של החברה ועל פעילותה.
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הרוב המכריע של לקוחות החברה כפוף להוראות המפקח על הבנקים וכן לתקנות וצווים שהוצאו  .ד

חד מהנ"ל יש בכדי להשפיע מהותית על פעילות החברה. להשפעת הוראת על פיו. לשינויים בכל א

ראה  ,בנושא הגבלת שיעור המימון בהלוואות לדיור על החברה 2012בנובמבר  1בנק ישראל מיום 

 לעיל. 1סעיף 

  נגיף הקורונה על פעילותה של החברה משברהשפעות  .2.3

)להלן: "משבר  2020הראשון של שנת  חציוןבעקבות התפרצות והתפשטות נגיף הקורונה במהלך ה

הקורונה"(, מדינות רבות בעולם, וביניהן ישראל, נוקטות באמצעים שונים לצמצום החשיפה לנגיף, 

לרבות מגבלות תנועה והתקהלות, צמצום כוח אדם במקומות העבודה, קביעת הנחיות לבידוד אנשים 

הוסרו  2020במהלך הרבעון השני של שנת  י.אשר יש חשש כי נדבקו בנגיף, וסגירת מקומות בילוי ופנא

המגבלות בחלקן, אולם לאחרונה, בשל העלייה במספר הנדבקים והחשש מהתפרצות "גל שני" של נגיף 

 הקורונה, הוטלו מגבלות חדשות, שעיקרן צמצום התקהלויות.

נת נוכח הדאגה לבריאות העובדים ולשלומם, הנהלת החברה נקטה מתחילת המשבר בפעולות על מ

להקטין את הסיכון לעובדי החברה. החברה קיבלה מספר החלטות לגבי צמצום עבודה במשרדי החברה, 

בהתאם להנחיות ולהמלצות אשר פורסמו על ידי משרד הבריאות באותה העת, תוך היערכות והתאמת 

 .אופן העבודה לעבודה מהבית ותוך הקפדה על המשך מתן שירות רציף ותקין ללקוחותיה של החברה

בהתאם לרגולציה המחייבת את החברה במוכנות לתרחישי המשכיות עסקית, והודות למודעות הגבוהה 

של החברה לחשיבות מתן השירות ללקוחותיה, בידי החברה פתרונות למתן שירות תקין ורציף 

ללקוחותיה גם בעתות חירום והחברה הייתה ערוכה להמשך הפעילות העסקית, במתכונת מותאמת 

 תקופת המשבר.למשך כל 

, עם אישור ההקלות לעניין תנועה, התקהלות וכוח אדם במקומות העבודה, 2020במהלך חודש מאי 

סדירה ממשרדי החברה תוך הקפדה ושמירה על כללי הזהירות שמטרתם  תעובדי החברה שבו לפעילו

 למנוע הדבקה בנגיף הקורונה.

מתבצעת  שהעבודה נפרדות, כך"קפסולות"  שלחלק מעובדי החברה ממשיכים לעבוד בצורה  יצוין, כי

 . מהבית מרחוק לסירוגין ממשרדי החברה ובחיבור

התפשטות הנגיף ואמצעי ההתגוננות שפורטו לעיל, הביאו לפגיעה כלכלית מהותית ומגמות שליליות 

בכלכלה העולמית ובכלכלה הישראלית. להערכת החברה, משבר הקורונה הינו אירוע מתגלגל ואין 

 ביחס למועד סיומו ולמידת השפעתו על נכסי החברה ותוצאות החברה.ודאות 

ירידות שערים חדות בשוקי ההון בעולם  2020בעקבות משבר הקורונה, נרשמו ברבעון הראשון של שנת 

, בשל עליה ברמות ובישראל, תנודות בשערי מטבעות החוץ ועליה בתשואות של אגרות החוב הקונצרניות

, לעומת זאת, התאפיין בעליות שערים משמעותיות 2020הרבעון השני של שנת הסיכון ובאי הוודאות. 

 בשוקי ההון בעולם ובישראל.

-בהפסדי השקעות ברוטו בסך של כ 2020הראשון של שנת  חציון, הכירה החברה בלעיל האמורבעקבות 

פרסום הדוחות תאריך בסמוך ל ועדלאחר תאריך הדוח פה ש, בתקוכי יצויןמיליוני ש"ח )לפני מס(.  6

  .את הפסדי ההשקעות לחלוטיןבשוקי ההון אשר קיזזו  נוספותחלו עליות הכספיים, 

המשכנתאות נוטלי למיטב ידיעת הנהלת החברה, בעקבות משבר הקורונה, אפשרו הבנקים השונים ל

עם זאת, נכון למועד אישור הדוחות  לדחות את החזרי המשכנתא למשך תקופה של מספר חודשים.

 הכספיים, לא ניתן להעריך באם תהיה התפתחות שלילית בתיק ההלוואות המבוטחות על ידי החברה.
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 ב6 באור ראה, בקבוצה המוסדיים הגופים של התגמול למדיניות עדכונים אישור לעניין .2.4

 ." לדוחות הכספייםאירועים מהותיים בתקופת הדוח"

 
 ההוןהתפתחויות בשוק  .2.5

תוצאות הפעילות של החברה מושפעות באופן מהותי מהתשואות המושגות בשוק ההון ומהמצב 

-הכלכלי, הפוליטי והביטחוני בארץ ובעולם. להלן התייחסות לגורמים המרכזיים בסביבה המקרו

 כלכלית, אשר משפיעים על פעילות החברה:

 כללי  .2.5.1

והעיכוב בחזרה של הפעילות הכלכלית הקושי בבלימת מגיפת הקורונה במדינות שונות בעולם 

התכווץ  2020 שנת לשגרה מעיבים על הכלכלה העולמית. התוצר העולמי ברבעון הראשון  של

בחדות, בפרט במשקים העיקריים, והאינדיקטורים הראשוניים מעידים על התכווצות 

 . 2020 שנת משמעותית עוד יותר ברבעון השני של

הורידו בחדות את תחזיות הצמיחה  OECD-עולמי והקרן המטבע הבינלאומית, הבנק ה

צפוי התוצר הגלובלי להתכווץ באופן החד  2020שנת סחר העולמי לשנתיים הבאות, כך שבוה

 ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. 

נרשמו עליות יוצאות דופן במרבית שווקי המניות בעולם, בתמיכת  2020 שנת ברבעון השני של

צעדי ההרחבה של הבנקים המרכזיים לצד הקלות בהגבלות. ממשלות במדינות רבות מפעילות 

 את הפעילות הכלכלית.  מרץתכניות סיוע רחבות היקף על מנת למתן את פגיעת המשבר ולת

 התפתחויות במשק הישראלי  .2.5.2

 36%-חטיבת המחקר של בנק ישראל היקף ההשבתה של המשק הגיע לשיא של כלפי הערכת 

בסוף הרבעון השני  12%-אך הצטמצם לכ 2020 מהפעילות בשיא המשבר במהלך חודש אפריל

, זאת בהנחה שלא 2020בשנת  6%-. חטיבת המחקר מעריכה שהמשק יתכווץ בכ2020 שנת של

צפוי להתכווץ  2020 שנת צר ברבעון השני שלתהיה החמרה נוספת במגבלות על הפעילות. התו

 בשיעור הגבוה ביותר מאז שהחלו להתפרסם נתונים רבעוניים בשנות השמונים.

, אך המספר לא לוקח בחשבון 2020 שנת ברבעון השני של 4.1%שיעור האבטלה הרשמי עלה ל 

ם על פי האומדני . בנוסף על שיעור האבטלה הרשמי,את כל השפעות משבר הקורונה

הראשוניים, שיעור העובדים שנעדרו זמנית מעבודתם בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה עמד 

 .2020 שנת מכוח העבודה בסוף הרבעון השני  של 5.1%על 

)בשיעור  28.7%-, התוצר התכווץ ב2020 שנת על פי האומדנים הראשוניים, ברבעון השני של

לפרסם נתונים רבעוניים באמצע שנות השמונים. שנתי(. מדובר בנתון הגרוע ביותר מאז שהחלו 

 עלייה חדה בהוצאות הממשלה במהלך הרבעון מנעה הידרדרות חדה יותר בתוצר.

 שוק המניות .2.5.3

נרשמו עליות יוצאות דופן במרבית שווקי המניות בעולם, בתמיכת  2020 שנת ברבעון השני של

 גבלות. צעדי ההרחבה של הבנקים המרכזיים והממשלות לצד ההקלות בה

והמדד המקביל של השווקים  19.5%-העולמי עלה ב MSCIבמהלך הרבעון השני, מדד 

. בישראל, ביצועי מדדי המניות העיקריים היו נחותים בהשוואה 18.2%-המתעוררים עלה ב

 בלבד. 1%-עלה ב 35-ומדד ת"א 3.8%-עלה ב 125-לרוב המדדים המובילים בעולם, מדד ת"א

וצע במניות בישראל התמתן בהשוואה לרבעון הראשון של השנה מחזור המסחר היומי הממ

בהשוואה לרבעון השני  51%מיליארדי ש"ח, עלייה של  1.9אך עדיין נותר גבוה ועמד על 

 אשתקד.

 

 



 

5 
 

 שוק איגרות החוב .2.5.4

תרמה גם לעלייה במרבית  2020שנת המדיניות המוניטרית המרחיבה במהלך הרבעון השני של 

 שמעותית בתנודתיות בשוק האג"ח הממשלתיות.מדדי האג"ח ולירידה מ

 3.4%-, מדד אג"ח הממשלתיות עלה ב2.9%-במהלך הרבעון השני מדד אג"ח הכללי עלה ב

 . 2%-ומדד אג"ח הקונצרניות עלה ב

מחזור המסחר היומי הממוצע באג"ח התמתן בהשוואה לרבעון הראשון של השנה אך עדיין 

 בהשוואה לרבעון השני אשתקד. 30%ח, עלייה של מיליארדי ש" 4.4נותר גבוה ועמד על 

 קרנות נאמנות .2.5.5

לאחר פדיונות שיא בענף קרנות הנאמנות במהלך הרבעון הראשון של השנה, ברבעון השני של 

נטו בקרנות  גיוסיםמיליארדי ש"ח  4.9-מיליארדי ש"ח כ 8-נטו של כ גיוסיםנרשמו  2020

 בקרנות הנאמנות המתמחות בחו"ל. מיליארדי ש"ח 2.4-הנאמנות המתמחות באג"ח, ו

 קרנות סל .2.5.6

מיליארדי ש"ח בקרנות הסל,  0.3-נטו של כ גיוסיםנרשמו  2020 שנת במהלך הרבעון השני של

 ש"ח(. ימיליארד 0.9 -כבעיקר בקרנות הסל המתמחות באג"ח של חברות )

 שוק המט"ח .2.5.7

מול סל המטבעות של בנק ישראל;  1.6%-השקל התחזק ב 2020 שנת במהלך הרבעון השני של

 ייסוף מול הפאונד.  3.3%-ייסוף מול האירו, ו 0.4%ייסוף מול הדולר,  2.8%

ההכרזה של בנק ישראל על הזרמת דולרים למערכת הבנקאית דרך מכרזי ההחלף עוד ברבעון 

העליות בשווקי המניות הראשון של השנה תרמו לירידה מהירה בריבית הדולרית הקצרה. 

 .2020 שנת בחו"ל תרמו גם לייסוף השקל במהלך הרבעון השני של

 אינפלציה .2.5.8

במהלך הרבעון  0.2%-(, מדד המחירים לצרכן ירד ב2020 על פי המדד האחרון הידוע )מאי 

החודשים האחרונים )עד מאי  12-(. האינפלציה ב2020מאי -2020)פברואר  2020 שנת השני של

 . 2004, מתחת ליעד האינפלציה והרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 1.6%ה למינוס ( ירד2020

, סעיף התחבורה היה התורם העיקרי לירידה במחירים 2020 שנת במהלך הרבעון השני של

 )בשל הירידה החדה במחיר הדלק(, שקוזז חלקית עם עלייה בסעיף הפירות והירקות.

 ריבית בנק ישראל .2.5.9

. בנוסף, הבנק 0.1%-בנק ישראל הפחית את הריבית ל 2020 שנת במהלך הרבעון השני  של

שנים, בתנאי שהכסף ישמש למתן אשראי  3-יספק הלוואות לבנקים בריבית אטרקטיבית ל

שהחל הבנק מול הגופים הפיננסים, ניתן  repo-לעסקים קטנים וזעירים, ובמסגרת עסקאות ה

 יהיה להשתמש כבטוחה גם באג"ח קונצרניות.

 לאחר תאריך הדוח אירועים .2.5.10

בנק ישראל השיק צעדים משמעותיים נוספים; תכנית  2020 שנת בתחילת הרבעון השלישי של

מיליארדי ש"ח בתנאים מסויימים(. בנוסף,  15רכישות של אג"ח קונצרניות )עד לתקרה של 

הבנק יגדיל את מגוון הנכסים אשר יוכלו לשמש את הבנקים המסחריים כבטוחה, כדי להגדיל 

היצע האשראי במשק וזאת לצד הרחבת ההלוואות שבנק ישראל נותן לבנקים המסחריים  את

 בתנאי שהסכום ישמש כאשראי חדש לעסקים קטנים וזעירים.

מיליארדי ש"ח, אך  100 -הממשלה הגדילה את התכנית הכלכלית להתמודדות עם המשבר לכ

. 50%-עמדו על מעט מתחת ל סך הביצועים של התכנית 2020 שנת נכון לסוף הרבעון השני של

ראש הממשלה הודיע על כוונת הממשלה להעביר תשלומים ישירים לכל אזרחי המדינה, 

. במקביל, החל מאמצע חודש 2020 שנת הגבוהים מהתשלומים ששולמו במהלך חודש אפריל

 הממשלה הפעילה מחדש הגבלות חלקיות על הפעילות הכלכלית במדינה. 2020שנת יולי 
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 דרה של פעילות החברה חקיקה והס .2.6

להלן יתוארו שינויים מהותיים בחקיקה והסדרה בקשר עם תחומי הפעילות של החברה, מאז הדוח 

 התקופתי:

  חוזרים .2.6.1

 שמטרתם ותקנות חוזרים טיוטות, מספר הממונה פרסם 2020 מרץ מחודש החל .2.6.1.1

 התאמת, זה ובכלל, הקורונה נגיף התפשטות של, זו לתקופה רגולציה הקלות לאפשר

 לנדרש בהתאם ליישמן והמבוטחים החברות על שיקל באופן רגולציה הוראות יישום

, היתר בין, פורסמו זה בכלל. זו בתקופה והפעילות התנועה מגבלות עם בהתמודדות

מהסכומים  ביטוחיה כיסויה עלות בניכוי להמשיךכי על גוף מוסדי  הקובעות תקנות

 תקופת נסתיימה בו מהחודש חודשים 12 למשךהצבורים לעמית או למבוטח 

 התייחסות ללא אף העניין ולפי, אחרת העמית הורה אם אלא זאת, ההפקדות

 בשל חיצוני ניהול עמלת לניכוי אפשרות הקובעים חוזרים וכן, בשכרו להפחתה

 לפי, כללי ביטוח פוליסות להשבתת אפשרות; למסחר המוחזקות סל בקרנות השקעה

; המבוטח של הסכמתו קבלת בטרם כאמור ביטוחי כיסוי לחידוש או המבוטח בקשת

 בדבר שונות להוראות ביחס הקלות; עמיתים ידי על חיים אישורי בהמצאת הקלות

 הפדיון מערך למבוטחים ההלוואות שיעור להגדלת אפשרות הדירקטוריון עבודת אופן

 כשינוי תחשב ממנו שחריגה השקעה ממדיניות הסטייה טווח הרחבת; המבוטח של

 הנדרשת הכלכלית האנליזה ולהיקף למתכונת ביחס גמישות; ההשקעה במדיניות

 קיימות אנליזות  לעדכן יש בו המועד ודחיית חוב אגרת של המשני בשוק רכישה טרם

; המשני בשוק חוב אגרות לרכישת ביחס חלופית מדיניות בקביעת גמישות; הצפויות

 דחיית, מיכונית היערכות, היתר בין, המצריכים שונים חוזרים יישום מועדי דחיית

 אודות לדיווח הזמן פרק הארכת לרבות, לממונה שונים ודיווחים מידע העברות מועדי

 לרבעון תקופתיים דוחות ודיווח פרסום מועד דחיית וכן, העהשק משיעורי חריגה

 .ביטוח וחברת מנהלת חברה, פנסיה קרן של, 2020 שנת של הראשון

 בחלק 4 פרק - המאוחד החוזר תיקון שעניינו חוזר הממונה פרסם 2020 באפריל 2 ביום .2.6.1.2

 שהפך מוסדי משקיע רשאי יהיה בהם תנאים הקובע", השקעה נכסי ניהול" 5 לשער 2

 תאגיד של השליטה מאמצעי אחוזים 20-ל מעל של למחזיק או לווה בתאגיד לשולט

 ולשלוט להמשיך, חוב הסדר במסגרת לווה בתאגיד שליטה אמצעי קבלת עקב, לווה

 מוסדי משקיע לפיה שעה הוראת קובע וכן, כאמור בשיעור הלווה בתאגיד להחזיק או

 סל בקרנות השקעה בשל, בחוזר הקבועים בתנאים, חיצוני ניהול עמלת לנכות רשאי

 יאוחר לא עד, 2020 ביוני 30 ליום ועד החוזר פרסום מיום שירכוש למסחר המוחזקות

 .2020 בדצמבר 31 מיום

 עסקה לעניין המאוחד החוזר הוראות תיקון שעניינו חוזר פורסם 2020 בינואר 13 ביום .2.6.1.3

 נכסי ניהול - 5 שער של 2 בחלק 4 פרק הוראות את המעדכן, קשורים צדדים בין

 נכס של ומכירה לרכישה עסקאות ביצוע, מסוימים לתנאים בכפוף, ומאפשר השקעה

 שהעסקה ובלבד, משקיעים קבוצת אותה על המנויים םמוסדיי משקיעים בין סחיר לא

 .קבוצה אותה על הנמנים המוסדיים המשקיעים כל לטובת היא
 

 חוזרים טיוטת .2.6.2

 5לשער  4פרק  -פורסמו טיוטות להוראות החוזר המאוחד 2020באוגוסט  12ביום  .2.6.2.1

"ניהול נכסי השקעה" )"הטיוטות"( שעניינן בהקלה בנטל הרגולטורי החל על גופים 

הסדרי חוב בגין חובות שאינם בעייתיים, הרחבת תחולת ההוראות מוסדיים לעניין 

חוץ לישראל וכן קביעת תנאים חובות שהונפקו מלעניין הסדרי חוב גם ביחס ל

מוצע לקבוע להשקעה של גופים כאמור באג"ח היברידי בישראל ומחוצה לה. עוד 

במסגרת הטיוטות הוראות שמטרתן לייעל תהליכי השקעות כגון: ניהול סלי השקעה 

משותפים של ; השקעה באמצעות סלי השקעה ביחס להלוואות לעמיתים ומבוטחים
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המוחזקים כנגד מאותה קבוצת גופים מוסדיים חים מבט כספיחברות מנהלות ו

; פטור מקבלת אישור ועדת ואינם כספי עמיתים התחייבויות שאינן תלויות תשואה

השקעות לעסקת רכישה חוזרת של אג"ח ע"י המנפיק בתנאים שבטיוטות; וכן הארכת 

 במרץ 31עד ליום לעניין הלוואות למבוטחים ועמיתים וראות שעה נוספות מספר ה

2021. 

 -פרסם הממונה טיוטה שעניינה תיקון הוראות החוזר המאוחד 2020ביולי  12ביום  .2.6.2.2

מודל דירוג פנימי )"הטיוטה"(, במסגרתה מוצע  -" ניהול נכסי השקעה" 5לשער  4פרק 

לקבוע, בין היתר: כי גוף מוסדי אשר מקיים את התנאים המפורטים בטיוטה, יראו 

ידי הממונה, למעט סוגי אשראי -ג פנימי שאושר עלאת מודל הדירוג שלו כמודל דירו

 לגביהם לא יוכר מודל דירוג פנימי.

 
 והבהרות הנחיות .2.6.3

 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן לאימוץ דרכים מפת הממונה פרסם 2020 ביוני 7 ביום .2.6.3.1

17 (IFRS )– התקן של לראשונה היישום מועד כי הקובעת"(, התקן)" ביטוח חוזי 

, 2023 בינואר 1 ביום המתחילות והשנתיות הרבעוניות מהתקופות החל יחול בישראל

 את להבטיח שמטרתם המרכזיים הזמניים ולוחות ההיערכות צעדי את קובעת וכן

 בנוגע, היתר בין, נאות באופן התקן ליישום בישראל הביטוח חברות של היערכותן

 מדיניות גיבוש, ותיעודו הפרויקט ניהול, ותפעולן המידע מערכות להתאמת

 - נוספים לפרטים. לציבור הנדרש הגילוי ואופן כמותיים מבדקים ביצוע, חשבונאית

 .2019 לשנת הכספיים לדוחות 3יט3 באור ראה

 נזילות אספקת –" דגל מתווה" בנושא מסמך הממונה פרסם 2020 באפריל 23 ביום .2.6.3.2

 למתווה מוצעים מנחים עקרונות: הקורונה מגיפת השלכות עקב סולבנטיות לחברות

 ידי על שהועמדו, חוב ואגרות הלוואות של סילוקין לוחות של זמנית ודחייה החלפה

 גופים בין הדיאלוג חשיבות על להצביע תכליתו אשר, אלה בנסיבות מוסדיים גופים

" ירוק מסלול" להציג, זמניים נזילות לקשיי שנקלעו סולבנטיים לווים לבין מוסדיים

 ודחייה החלפה מתווה לגיבוש מנחים עקרונות ולהציע בהתאם חוב התאמות לביצוע

 אשר, למסחר רשומות או פרטיות, חוב ואגרות הלוואות של סילוקין לוחות של זמנית

 הגופים ידי על המנוהלים הנוסטרו ותיקי החוסכים ציבור תיקי ידי על הועמדו

 המגבש מוסדי גוף חובות לצד זאת כל, ההון שוק רשות של שבפיקוחה המוסדיים

 .כאמור מתווה

 להחזקת היתר למתן מדיניות שעניינה עמדה הממונה פרסם 2020 באפריל 6 ביום .2.6.3.3

 המדיניות את המתקנת, לקוחות כספי המנהלים לגופים מוסדי בגוף שליטה אמצעי

 כספי המנהלים לגופים שולט בלא מוסדי בגוף שליטה אמצעי להחזקת היתר למתן

 הינו אם אבחנה ללא מוסדי בגוף החזקה לגבי שתחול כך(, 2019-8386. שה) לקוחות

 שהקביעה כך, היתר בין, שליטה בעל עם מוסדי גוף שהינו או שולט בלא מוסדי גוף

 בגוף השליטה מאמצעי 7.5% על יעלה לא החזקה היתר מקבל של ההחזקה שיעור שרף

, ובעקיפין במישרין, שליטה בעל עם מוסדי בגוף החזקה היתר מקבל על גם יחול מוסדי

 . ההון שוק רשות על מהממונה החזקה היתר לקבלת בכפוף

 על הממונה הודעת: שעה הוראת שעניינה הוראה הממונה פרסם 2020 באפריל 2 ביום .2.6.3.4

 גוף כי הקובעת, מיוחדים במקרים השקעות אישור על וחיסכון ביטוח, ההון שוק

 או ישראל מדינת של חוב איגרות שאינן סחירות חוב באיגרות השקיע אשר מוסדי

 של הכולל הנקוב מערכן אחוזים 25 עד, מנפיק של סחירים מסחריים ערך בניירות

 יהיה, סדרה באותה סחירים מסחריים ערך ניירות של או סדרה באותה החוב איגרות

 ובלבד, החוב איגרות של הכולל הנקוב מערכן נוספים אחוזים 24 להשקיע רשאי

 עד או 2020 בספטמבר 30 ליום עד והכל, המוסדי המשקיע מכספי תיעשה שההשקעה

 לשם עבודה במקום העובדים מספר הגבלת) חירום שעת תקנות של פקיעתן למועד

 שיבוא אחר חיקוק כל או 2020 -ף"התש(, החדש הקורונה נגיף התפשטות צמצום

 .מבניהם המוקדם, במקומן
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 משבר שעניינו המוסדיים הגופים למנהלי מכתב הממונה פרסם 2020 במרץ 17 ביום .2.6.3.5

 לעבודה המוסדיים הגופים למעבר ההון שוק על הממונה הכרזת -קורונה נגיף

 הוראות לפי, 2020 במרץ 18 מיום החל, לפעול מוסדי גוף על לפיו, מצומצמת במתכונת

' מס יישום תוך", מוסדיים בגופים עסקית המשכיות" 2013-9-11 מוסדיים גופים חוזר

 ללקוחות שירות ולתת להמשיך מנת על מתאימים משאבים הקצאת, ביניהם, דגשים

 אפשרות; וטלפוניים דיגיטליים שירותים למתן היכולות חיזוק; חיוניים בתהליכים

 בערוצים לביצוע ניתנים ושאינם חיוניים לשירותים אלא הקהל קבלת לצמצום

 ועובדים ותלקוח להידבקות הסיכון לצמצום באמצעים נקיטה; וטלפוניים דיגיטליים

 .בכך הכרוכים הסיכונים ניהול תוך מרחוק חיוניים עובדים עבודת והרחבת
 

 הסדרה בנושא סולבנסי .2.6.4

פרסם הממונה מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו טיוטת  2020בפברואר  16ביום  .2.6.4.1

במתכונת האירופית, לפיו בכוונת רשות שוק ההון,  IIמתווה ליישום הוראות סולבנסי 

ביטוח וחיסכון לפעול להתאמת משטר כושר הפירעון הכלכלי בישראל לדירקטיבת 

"Solvency II ועדכוניה. המכתב מפרט את הפעולות העיקריות שהרשות מציעה לבצע "

גידול לצורך כך, לרבות, גיבוש מסגרת ליישום הוראות לעניין פריסה הדרגתית של ה

בעתודות הביטוח וכן הוראות המוצעות לעניין דיווחי חברות הביטוח בעניין משטר 

 כושר פירעון כלכלי הנדרשים בתקופה הקרובה.

פרסם הממונה מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו טיוטת  2020באפריל  16ביום  .2.6.4.2

סולבנסי עקרונות לחישוב ניכוי לתקופת הפריסה במשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 

II  המציע עקרונות לחישוב הניכוי בתקופת הפריסה אשר יישקלו על ידי הממונה

בבחינת בקשתה האפשרית של חברת ביטוח לאישור הכללת הניכוי בתקופת הפריסה 

בחישוב עתודות הביטוח, וכן הוראות נלוות להתנהלות חברת ביטוח שבקשתה אושרה 

 על ידי הממונה.

סם הממונה טיוטת חוזר שלישית שעניינה תיקון החוזר פר 2020באוגוסט  3ביום  .2.6.4.3

המאוחד לעניין הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס 

,המציעה לקבוע הוראת מעבר בדומה למתכונת שנקבעה בדירקטיבה IIסולבנסי  

 2032האירופאית, ולאפשר פריסה הדרגתית, בכפוף לקבלת אישור הממונה, עד שנת 

של הגידול בעתודות בגין מוצרי ביטוח ארוכי טווח אשר נמכרו בעבר, כאשר הממונה 

רשאי להגביל את אישורו לפריסה כאמור, בנוסף לעדכן את הוראות החוזר על בסיס 

שינויים שנעשו באירופה מאז כניסתן לתוקף של הדירקטיבה וההוראות הנלוות לה, 

כי חברת ביטוח תהא רשאית להגיש  ואשר רלוונטיים לשוק המקומי, וכן לקבוע

לממונה בקשה להכרה בנכס בלתי מוחשי בשל השקעה באינשורטק, בהיקף 

בסיסי של החברה. בד בבד, פרסם הממונה טיוטה  1מהון רובד  5%מקסימאלי של 

גילוי אודות יחס  -שעניינה עדכון הוראות החוזר המאוחד לעניין "דין וחשבון לציבור" 

יעה לעדכן את מבנה הגילוי בדוח הדירקטוריון ובדוח יחס כושר כושר פירעון, המצ

פירעון כלכלי כך שיינתן גילוי לעניין יחס כושר הפירעון הכולל את יישום הוראות 

 .המעבר שנקבעו לתקופת הפריסה

  

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

  מצב כספי ותוצאות הפעילות .2.7

 1החל מיום (  (IFRSמיים בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאו

 עורכת החברה את דוחותיה הכספיים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים. 2008בינואר 

 (:אלפי ש"ח)נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים  .2.7.1

 בדצמבר 31 ליום ביוני 30 ליום 

 2020 2019 2019 

 506,140 507,746 488,011 הכספי המצב על בדוח נכסים כ"סה
 תלויי שאינם ביטוח חוזי בגין התחייבויות

 292,896 325,227 267,968 תשואה

 193,842 166,057 204,183 עצמי הון
 

 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

  ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2020 2019 
שינוי 

 2019 2019 2020 % -ב

 9,124  1,405  2,044  7  4,110  4,414  פרמיות שהורווחו

 73,261  16,389  18,846  (30)  33,623  23,588  רווח לפני מיסים על ההכנסה

 46,966  10,707  12,440  (30)  22,800  15,852  רווח לתקופה

 57,756  11,293  18,447  (65)  29,971  10,341  סך כל  הרווח הכולל לתקופה
 

 

 תוצאות הפעילות .2.7.2

מהפסדי השקעות בשוק ההון כתוצאה מהתפרצות נגיף  הושפעו התוצאות בתקופת הדוח 

 דאשתק המקבילה רווחי השקעות בתקופה לעומת הקורונה,

רווחי השקעות ברבעון לעומת  יותר גבוהים השקעות מרווחי הושפעוהתוצאות ברבעון השני 

 .אשתקדהמקביל 

 ונזילות מזומנים תזרימי .2.8

 .ח"ש אלפי 7,714 של לסך הסתכמו שוטפת פעילותל ששימשו נטו מזומנים תזרימי

 . ח"ש אלפי 49 של לסך הסתכמו השקעה מפעילות שנבעו נטו המזומנים תזרימי

 585 של לסך הסתכמה המזומנים ושווי המזומנים יתרות את שהגדילו החליפין בשער תנודות השפעת

 .ח"ש אלפי

 .ח"ש אלפי 7,080 של בסך המזומנים ושווי המזומנים ביתרות לירידה הביאה לעיל האמור של התוצאה

 

  כלכלי פירעון כושר יחס בגין גילוי .3

"הוראות ליישום משטר כושר פירעון  2017-1-9, פורסם על ידי הממונה חוזר ביטוח 2017בחודש יוני 

"(, העוסק בהוראות ליישום משטר כושר " )"חוזר סולבנסיSolvency IIכלכלי של חברת ביטוח מבוסס 

ידי האיחוד האירופי -, שאומצה על2הפירעון הכלכלי של חברת ביטוח בהתבסס על דירקטיבת סולבנסי 

בכל המדינות החברות בו. החוזר האמור החיל על החברה את החובה לקיים  2016ומיושמת החל מינואר 

 משטר כושר פירעון כלכלי. 
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בלה החברה את אישור הממונה על הביקורת שבוצעה על ידי רואה החשבון קי 2018בחודש נובמבר 

. ISAE 3400המבקר בהתאם להנחיות הממונה כאמור. ביקורת רואה חשבון בוצעה בהתאם לתקן 

דרישות ההון החדשות  2018כפועל יוצא מכך ועל רקע ביטול תקנות ההון הישנות, החל מחודש דצמבר 

לי הן דרישות ההון היחידות המחייבות את החברה על פי חוק הפיקוח על בדבר משטר כושר פירעון כלכ

 .1981 –שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א 

 -הינו בסך של כ (SCR) 100%, לפני הוראות המעבר במונחי 2019 יוניב 30עודף ההון של החברה ליום 

בדצמבר  31ולבנסי לממונה ליום סקבצי דיווח דוח יחס כושר פירעון כלכלי ודיווח  מיליוני ש"ח. 285

 .2020בספטמבר  30 ליום בהתאם להנחיות, עדיפורסמו,  2019

מסך דרישות  70% -לעמוד ב החברה, קיימות הוראות מעבר, לפיהן נדרשת 2019 יוניב 30נכון ליום 

 -מה 60% -בכל שנה החל מ 5% -ההון. ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח יעלה בהדרגה ב

SCR ועד למלוא ה- SCR  תקופת הפריסה"(. בנוסף, קיימת הקלה בגין דרישת ההון  2024בדצמבר"(

 לסיכון מניות.

 בחוזר להנחיות בהתאם 2019 יוניב 30 ליום( MCR) הון וסף פירעון כושר יחס אודות נתונים להלן

 :2017 ביוני 1 ביום שפורסם סולבנסי

 פירעון כושר יחס .א

  ,בדצמבר 31 ליום ביוני, 30ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח "חש אלפי 

  340,873  318,372  (SCRהון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון )

  56,180  56,073  (SCRהון נדרש לכושר פירעון )

  262,299  284,693  עודף

 568% %607 יחס כושר פירעון 

   

   עמידה באבני דרך בתקופת הפריסה:
לעניין הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הון עצמי 

 318,372 340,873 הפריסה

  34,105  33,140  הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה

  284,267  307,733  עודף בתקופת הפריסה

 

 (MCRסף הון ) .ב

 ,בדצמבר 31ליום  ביוני, 30ליום  

 2019 2018 

 ח"ש אלפי "חש אלפי 

  10,688  11,536  (MCRסף הון )

 340,873 318,372  (MCRהון עצמי לעניין סף הון )
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פורסם מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו "טיוטת מתווה ליישום הוראות  2020בפברואר  16ביום 

בכוונת רשות שוק ההון,  וטה צוין כי)להלן: "הטיוטה הראשונה"(. בטיבמתכונת האירופית" IIסולבנסי 

 Solvency IIביטוח וחיסכון לפעול להתאמת משטר כושר הפירעון הכלכלי בישראל לדירקטיבת 

העיקריות שהרשות עתידה לבצע לצורך כך וכן הוראות לעניין  הדרך אבניאת  תמפרט הטיוטהועדכוניה. 

 דיווחים בעניין משטר כושר פירעון כלכלי הנדרשים בתקופה הקרובה. 

תיקון פרסם הממונה טיוטות  2020באוגוסט  3וביום  2020באפריל  23בהמשך לטיוטה הראשונה, ביום 

יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס ל הוראותחוזר המאוחד לעניין נוספות ל

Solvency II .באירופה שנעשוהחוזר על בסיס שינויים  להוראות עדכונים תוכולל ותהטיוט ,

  .המקומי לשוק וונטייםהרל

תיקון חוזר סולבנסי והשינויים העיקריים בו, בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ייושמו החל 

 .2019בדצמבר  31ממועד חישוב יחס כושר פירעון כלכלי ליום 

 היקף של הרחבה כוללת הטיוטה. הגילוי לחוזר עדכון טיוטת הממונה פרסם 2020 באוגוסט 3 ביום

 ההון ניהול, רגישות מבחני, בעודף תנועה של להיבטים בהתייחס כלכלי פירעון כושר יחס בדוח הגילוי

 בדצמבר 31 ליום כלכלי פירעון כושר יחס מדוח החל תהיה זה חוזר תחילת. דיבידנד חלוקת על ומגבלות

 פירעון כושר יחס מדוח יחולו אשר, רגישות ומבחני ההון בעודף לתנועה הנוגעות התוספות למעט, 2019

 .2020 בדצמבר 31 ליום כלכלי

 

 "ביטחון כרית" קביעת

 למכתב( 2()א)1 לסעיף בהתאם, בטחון כרית קביעת על  EMI דירקטוריון החליט 2018 בנובמבר 20 ביום

 1 ביום האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה ידי על שפורסם, הביטוח חברות למנהלי

 "ח.ש מיליוני 50 של סך על עומדת הביטחון כרית. 2017 באוקטובר

 

  כספי דיווח על פנימית ובקרה גילוי לגבי ונהלים בקרות .4

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות .4.1

 התקופה לתום העריכו ,המוסדי הגוף של הכספים ומנהל ל"המנכ עם בשיתוף, המוסדי הגוף הנהלת

 בסיס על . המוסדי הגוף של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את זה בדוח המכוסה

 הגילוי לגבי והנהלים הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו הכספים ומנהל המוסדי הגוף ל"מנכ , זו הערכה

 נדרש המוסדי שהגוף המידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום מנת על אפקטיביות הינן המוסדי הגוף של

 ביטוח, ההון שוק על הממונה שקבע הדיווח והוראות הדין להוראות בהתאם הרבעוני בדוח לגלות

 .אלו בהוראות שנקבע ובמועד וחסכון

 

  כספי דיווח על פנימית בקרה .4.2

 על המוסדי הגוף של הפנימית בבקרה שינוי כל אירע לא 2020 ביוני 30 ביום המסתיים הרבעון במהלך

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

 .כספי דיווח על המוסדי הגוף
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 הדירקטוריון מביע את תודתו להנהלת החברה ולעובדיה על מאמציהם ותרומתם.

 

 

   

 עינת גרין  אריק פרץ

 מנכ"לית   יוןדירקטוריו"ר 
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 הצהרות בדבר בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוחות הכספיים

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  (certification) הצהרה

 :כי מצהירה, גרין עינת, אני

 "(הביטוח)להלן: "חברת  עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ –.אם.אי. אישל  הרבעוניאת הדוח  סקרתי .1
 .)להלן: "הדוח"( 2020ביוני  30 ביום םשהסתיי רבעוןל

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

 המכוסה בדוח. 

 מכל, נאות באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע ונייםהרבע הכספיים הדוחות, ידיעתי על בהתבסס .3
 של המזומנים ותזרימי העצמי בהון השינויים, הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

 .בדוח המכוסים ולתקופות למועדים הביטוח חברת

בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי  ואחרים אני .4
  -של חברת הביטוח; וכן 1הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

 ;ההון שוק על הממונה ולהוראות( IFRS) בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם

 מסקנותינו את והצגנו הביטוח חברת של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו (ג)
 על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום, הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי

 -וכן; הערכתנו

בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע  גילינו (ד)
באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח 

  -כספי; וכן

וריון ולוועדת ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקט אני .5
הביקורת של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על דיווח כספי: 

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

  -על מידע כספי; וכן

 שיש אחרים עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל (ב)
 .כספי דיווח על הביטוח חברת של הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם

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

 "ליתמנכ
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 ( certification) הצהרה

 :כי המצהיר, כנרת מינס, אני

 "(הביטוח)להלן: "חברת  עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ –.אם.אי. אישל  הדוח הרבעוניאת  סקרתי .1
 .)להלן: "הדוח"( 2020ביוני  30 ביום םשהסתיי לרבעון

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

 המכוסה בדוח. 

 מכל, נאות באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים הדוחות, ידיעתי על בהתבסס .3
 של המזומנים ותזרימי העצמי בהון השינויים, הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

 .בדוח המכוסים ולתקופות למועדים הביטוח חברת

בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי  ואחרים אני .4
  -של חברת הביטוח; וכן 2הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

 ;ההון שוק על הממונה ולהוראות( IFRS) בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם

 מסקנותינו את והצגנו הביטוח חברת של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו (ג)
 על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום, הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי

 -וכן; הערכתנו

בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע  גילינו (ד)
באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח 

  -כספי; וכן

וריון ולוועדת ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקט אני .5
הביקורת של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על דיווח כספי: 

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

  -על מידע כספי; וכן

 שיש אחרים עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל (ב)
 .כספי דיווח על הביטוח חברת של הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם

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

 כספים תמנהל
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 עזר -י.אם.אי. א
 מ"ברה לביטוח משכנתאות בעח

 
 וחות כספיים בינייםדתמצית 

 2020ביוני  30ליום 
 
 

 
 
 



 בע"מעזר חברה לביטוח משכנתאות  -אי.אם.אי. 
 

 וחות כספיים בינייםדתמצית 
 
 

 תוכן העניינים
 

 מודע
 
 1 וח סקירה של רואי החשבוןד
 

 וחות כספיים ביניים דתמצית 
 

 2 ביניים דוחות על המצב הכספיתמצית 
 

 4 ביניים פסדהוהרווח על הוחות דתמצית 
 

 5 ביניים הרווח הכוללתמצית דוחות על 
 

 6 ביניים דוחות על השינויים בהוןתמצית 
 

 9 ביניים דוחות על תזרימי המזומניםתמצית 
 

 11 דוחות הכספיים בינייםהתמצית באורים ל
 

 21 פירוט השקעות פיננסיות -נספח א' 
 



 
 
 
 

 
 סומך חייקין

 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 

 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו  המא

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב
 

 סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של  דוח
  בע"מלביטוח משכנתאות עזר חברה  - ..אם.איאי

 
 מבוא

 
 -עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ )להלן  -. המידע הכספי המצורף של אי.אם.אי סקרנו את

ואת הדוחות  2020 ביוני 30החברה(, הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים ליום 
 ותהתמציתיים ביניים על רווח והפסד, הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל 
"דיווח  IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

לפי דרישות  אלות ביניים וכספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ
על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על פי חוק הפיקוח על שירותים הגילוי שנקבעו 

 על מסקנה להביע היא אחריותנו. פיו על שהותקנו והתקנות 1981 -פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 
 .סקירתנו על בהתבסס אלו ביניים תולתקופ כספי מידע

 
 

 הסקירה היקף
 

"סקירה  בישראל חשבון רואי לשכת של 2410)ישראל(  סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של

 לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע
 מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים
 בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה

 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות

 
 מסקנה

 
על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  בהתבסס

 .IAS 34ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו  בנוסף
ל הבחינות המהותיות, אחר דרישות הגילוי שנקבעו שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכלסבור 

על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 
 .והתקנות שהותקנו על פיו 1981 -התשמ"א 

 
 
 
  

 חייקין סומך
 חשבון רואי
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 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ –אי.אם.אי. 
 

 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום
 

 

 2 

 בדצמבר 31 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

     נכסים
 167  221  121   נכסים בלתי מוחשיים

 1  2  1   רכוש קבוע

 1,314  1,617  2,271   חייבים ויתרות חובה

 9  8  8   פרמיות לגבייה

 4,247  7,622  1,849   נכסי מסים שוטפים

 661  693  668   נכס בשל הטבות לעובדים

 26,211  24,774  26,345   נדל"ן להשקעה
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1,801  2,957  1,933   המאזני

    4 השקעות פיננסיות אחרות:

 244,800  238,019  243,884   נכסי חוב סחירים

 100,406  113,242  90,662   חוב שאינם סחיריםנכסי 

 43,817  49,249  45,083   מניות

 53,827  55,663  53,387   אחר

 442,850  456,173  433,016   סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

 28,879  13,679  21,799   מזומנים ושווי מזומנים
     

 506,140  507,746  488,011   סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המצורפים באורים ה



 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי. 
 

 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום )המשך(
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 בדצמבר 31 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

    הון והתחייבויות

 

    הון עצמי:

 

 15  15  15   הון מניות

 103,644  103,644  103,644   פרמיה על מניות

 37,267  33,712  31,756   קרנות הון

 52,916  28,686  68,768   עודפים

 193,842  166,057  204,183   סך הכל הון עצמי:

     

     התחייבויות:

 292,896  325,227  267,968   התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

 702  666  702   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 13,434  10,786  9,680   התחייבויות בגין מסים נדחים

 5,155  4,858  4,664   זכאים ויתרות זכות

 111  152  814  4 התחייבויות פיננסיות

 312,298  341,689  283,828   סך כל ההתחייבויות

     

 506,140  507,746  488,011   סך כל ההון וההתחייבויות
 
 
 
 
 
 

      
 אריק פרץ

 הדירקטוריון"ר יו
 עינת גרין 

 מנכ"לית
 כנרת מינס 

 כספים תמנהל
 

 
 
 
 
  

 
 

 .2020 באוגוסט 25 :הכספייםתאריך אישור הדוחות 
 
 
 
 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.תמצית הלהמצורפים באורים ה



 משכנתאות בע"מעזר חברה לבטוח  -אי.אם.אי. 
 

 תמצית דוחות על הרווח וההפסד ביניים
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לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2020 2019 2020 2019 2019 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 9,124  1,405  2,044  4,110  4,414  פרמיות שהורווחו ברוטו
רווחים מהשקעות, נטו 

 29,221  10,750  8,180  17,269  1,499  והכנסות מימון

 38,345  12,155  10,224  21,379  5,913  סך כל ההכנסות

      
תשלומים ושינוי 

בגין חוזי בהתחייבויות 
 (38,688)  (5,134)  (9,310)  (13,349)  (18,714)  ביטוח

 3,540  941  688  1,530  1,710  הוצאות הנהלה וכלליות

 (360)  (89)  1  (365)  (490)  הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות )הקטנת 

 (35,508)  (4,282)  (8,621)  (12,184)  (17,494)  ההוצאות(
חלק החברה ברווחי 

)הפסדי( חברות מוחזקות 
המטופלות לפי שיטת 

 (592)  (48)  1  60  181  השווי המאזני
רווח לפני מסים על 

 73,261  16,389  18,846  33,623  23,588  הכנסה

 26,295  5,682  6,406  10,823  7,736  מסים על הכנסה

 46,966  10,707  12,440  22,800  15,852  רווח לתקופה

      
רווח למניה המיוחס 

לבעלי המניות של החברה 
      )בש"ח(:

רווח בסיסי ומדולל  
 3,635  828  963  1,764  1,227  למניה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה

 



 בע"מעזר חברה לבטוח משכנתאות  -אי.אם.אי. 
 

 תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים
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לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2020 2019 2020 2019 2019 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( מבוקר()בלתי  )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 46,966  10,707  12,440  22,800  15,852  רווח לתקופה
פריטי רווח )הפסד( כולל 

אחר שלאחר ההכרה 
לראשונה במסגרת הרווח 

הכולל הועברו או יועברו 
      לרווח והפסד

שינוי נטו בשווי ההוגן של 
נכסים פיננסיים המסווגים 

 24,042  5,141  11,326  15,878  (7,782)  כזמינים למכירה 
שינוי נטו בשווי ההוגן של 
נכסים פיננסים המסווגים 
כזמינים למכירה שהועבר 

 (9,717)  (4,241)  (3,347)  (5,301)  (5,146)  לדוח רווח והפסד
 הפסד מירידת ערך של

נכסים פיננסיים המסווגים 
כזמינים למכירה שהועבר 

 1,336  4  1,148  372  4,554  לדוח רווח והפסד
הפרשי תרגום מטבע חוץ 

 636  (14)  -  (53)  -  בגין פעילות חוץ
הטבת מס )מסים על 
הכנסה( המתייחסים 

לנכסים פיננסיים זמינים 
 (5,354)  (309)  (3,120)  (3,743)  2,863  למכירה

הטבת מס )מסים על 
הכנסה( המתייחסים 

לרכיבים אחרים של רווח 
 (217)  5  -  18  -  )הפסד( כולל אחר

סה"כ רווח )הפסד( כולל 
שלאחר  תקופהלאחר 

ההכרה לראשונה במסגרת 
הרווח הכולל הועבר או 

יועבר לרווח והפסד, נטו 
 10,726  586  6,007  7,171  (5,511)  ממס

רווח )הפסד( כולל פריטי 
אחר שלא יועברו לרווח 

      והפסד
מדידה מחדש של תכנית 

 97  -  -  -  -  הטבה מוגדרת
מסים על הכנסה בגין 

פריטי רווח כולל אחר שלא 
 (33)  -  -  -  -  יועברו לרווח והפסד

 תקופהלרווח כולל אחר 
שלא יועבר לרווח והפסד, 

 64  -  -  -  -  נטו ממס
רווח )הפסד( כולל סה"כ 

 10,790  586  6,007  7,171  (5,511)  אחר לתקופה, נטו ממס
סך כל הרווח הכולל 

 57,756  11,293  18,447  29,971  10,341  לתקופה
 
 
 
 
 
 באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה



 משכנתאות בע"מעזר חברה לביטוח  -אי.אם.אי.  
 

 וחות על השינויים בהון ביניים דתמצית 
 

 6 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
עסקה עם בעל 

 שליטה

קרן הון בגין 
נכסים פיננסים 
 זמינים למכירה

קרן תרגום של 
 פעילויות חוץ

תקבולים בגין 
אופציות 

 סך הכל עודפים להמרה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי אלפי ש"ח 

 2020ביוני  30לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 
         )בלתי מבוקר(

 193,842  52,916  1,916  40  23,791  11,520  103,644  15  2020בינואר  1יתרה ליום 

 (5,511)  -  -  -  (5,511)  -  -  -  הפסד כולל אחר לתקופה

 15,852  15,852  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה

 10,341  15,852  -  -  (5,511)  -  -  -  סך כל הרווח )הפסד( הכולל לתקופה

 204,183  68,768  1,916  40  18,280  11,520  103,644  15  2020ביוני  30יתרה ליום 

         

 2019ביוני  30שהסתיימה ביום לתקופה של ששה חודשים 
         )בלתי מבוקר(

 136,086  5,886  1,916  (379)  13,484  11,520  103,644  15  2019בינואר  1יתרה ליום 

 7,171  -  -  (35)  7,206  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה

 22,800  22,800  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה

 29,971  22,800  -  (35)  7,206  -  -  -  )הפסד( הכולל לתקופה סך כל הרווח

 166,057  28,686  1,916  (414)  20,690  11,520  103,644  15  2019ביוני  30יתרה ליום 
 
 
 לתמצית דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המצורפים באורים ה



 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי.  
 

 וחות על השינויים בהון ביניים )המשך(דתמצית 
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 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
עסקה עם בעל 

 שליטה

קרן הון בגין 
נכסים 

פיננסים 
זמינים 
 למכירה

קרן תרגום של 
 פעילויות חוץ

תקבולים בגין 
אופציות 

 סך הכל עודפים  להמרה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 2020ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
         )בלתי מבוקר(

 185,736  56,328  1,916  40  12,273  11,520  103,644  15  2020באפריל  1יתרה ליום 
 6,007  -  -  -  6,007  -  -  -  רווח כולל אחר לתקופה

 12,440  12,440  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה

 18,447  12,440  -  -  6,007  -  -  -  סך כל הרווח הכולל לתקופה

 204,183  68,768  1,916  40  18,280  11,520  103,644  15  2020ביוני  30יתרה ליום 

         

 2019ביוני  30שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים 
         )בלתי מבוקר(

 154,764  17,979  1,916  (405)  20,095  11,520  103,644  15  2019באפריל  1יתרה ליום 
 586  -  -  (9)  595  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה

 10,707  10,707  -  -  -  -  -  -  רווח לתקופה

 11,293  10,707  -  (9)  595  -  -  -  )ההפסד( הכולל לתקופהסך כל הרווח 

 166,057  28,686  1,916  (414)  20,690  11,520  103,644  15  2019ביוני  30יתרה ליום 
 
 
 



 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי.  
 

 וחות על השינויים בהון ביניים )המשך(דתמצית 
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 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
עסקה עם בעל 

 שליטה

קרן הון בגין 
נכסים 

פיננסים 
זמינים 
 למכירה

קרן תרגום של 
 פעילויות חוץ

תקבולים בגין 
אופציות 

 סך הכל עודפים להמרה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

         
 )מבוקר( 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

         
 136,086  5,886  1,916  (379)  13,484  11,520  103,644  15  2019בינואר  1יתרה ליום 

 10,790  64  -  419  10,307  -  -  -  רווח כולל אחר לשנה
 46,966  46,966  -  -  -  -  -  -  רווח לשנה

 57,756  47,030  -  419  10,307  -  -  -  סך כל הרווח הכולל לשנה

 193,842  52,916  1,916  40  23,791  11,520  103,644  15  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.תמצית להמצורפים באורים ה



 חברה לביטוח משכנתאות בע"מעזר  -אי.אם.אי. 
 

 ביניים  וחות על תזרימי המזומניםדתמצית 
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לתקופה של ששה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני 30

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2020 2019 2020 2019 2019 

  
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

 )מבוקר( מבוקר(

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח נספח 

       

 )ששימשומפעילות תזרימי מזומנים שנבעו 
 20,602  (1,066)  13,135  698  (7,069)  א ( שוטפת לפני מסים על הכנסהלפעילות

 (22,761)  (6,607)  (4,650)  (11,433)  (7,754)   מס הכנסה ששולם

 8,220  -  -  8,220  1,525   מס הכנסה שהתקבל

 8,634  1,890  1,807  4,130  5,011   ריבית שהתקבלה

 1,670  654  330  875  573   דיבידנד שהתקבל

( לפעילות )ששימשומפעילות מזומנים נטו שנבעו 
 16,365  (5,129)  10,622  2,490  (7,714)   שוטפת

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (6)  -  -  (6)  -   מוחזקתהשקעה בחברה 

 1,277  65  49  84  49   דיבידנד מחברה מוחזקת

 1,165  1,165  -  1,165  -   מימוש של חברה מוחזקתתמורה מ

 2,436  1,230  49  1,243  49   מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (1,320)  -  -  (1,320)  -   דיבידנד ששולם

 (1,320)  -  -  (1,320)  -   מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים 
 ושווי מזומנים

  585  599  516  57  731 

 18,212  (3,842)  11,187  3,012  (7,080)   עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

       
 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת 

  28,879  10,667  10,612  17,521  10,667 

       
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

  21,799  13,679  21,799  13,679  28,879 
 
  

 
 
 לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המצורפים באורים ה



 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי. 
 

 ביניים )המשך( וחות על תזרימי המזומניםדתמצית 
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לתקופה של ששה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 
לתקופה של שלושה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2020 2019 2020 2019 2019 

 
 )בלתי

 מבוקר(
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

 )מבוקר( מבוקר(

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים  -נספח א' 

      (1על ההכנסה )
 46,966  10,707  12,440  22,800  15,852  רווח לתקופה

      מזומנים: פריטים שאינם כרוכים בתזרימי
    חברות מוחזקות  (רווחי בהפסדי )חלק החברה ב

 592  48  (1)  (60)  (181)  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

      הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:
 (1,232)  (2,748)  (364)  (982)  (998)  נכסי חוב סחירים  
 (3,304)  (2,123)  (510)  (2,628)  (616)  נכסי חוב שאינם סחירים  
 (7,710)  (1,585)  (3,328)  (3,064)  (1,402)  מניות  
 (15,300)  (4,109)  (4,422)  (10,675)  1,400  השקעות אחרות  

      
 (1,473)  13  114  (73)  (12)  שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 

 (731)  (57)  (516)  (599)  (585)  ושווי מזומנים במט"חהפרשי שער בגין יתרות מזומנים 

      
      פחת והפחתות:

 1  -  -  -  -  רכוש קבוע  
 112  28  22  58  46  נכסים בלתי מוחשיים  

      
 (52,007)  (7,575)  (12,149)  (19,676)  (24,928)  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

 26,295  5,682  6,406  10,823  7,736  מסים על הכנסה 

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
     

 (120)  (19)  (110)  (83)  (122)  רכישת נדל"ן להשקעה
 23,418  449  16,152  526  (1,314)  מכירות )רכישות( נטו של השקעות פיננסיות ונגזרים

 (1)  -  -  -  1  פרמיות לגבייה
 4,929  309  (338)  4,626  (957)  חייבים ויתרות חובה
 141  (81)  (257)  (156)  (982)  זכאים ויתרות זכות

 26  (5)  (4)  (139)  (7)  שינוי בהטבות לעובדים, נטו
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 (26,364)  (11,773)  695  (22,102)  (22,921)  מפעילות שוטפת
סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים 

 20,602  (1,066)  13,135  698  (7,069)  על הכנסה
 
, הנובעים ונדל"ן להשקעה תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות (1)

 מהפעילות בגין חוזי ביטוח.
 
  

 
 לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המצורפים  באוריםה



 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי. 
 

 אורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים ב
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  המדווחת הישות - 1אור ב
 

 כללי א.
 

 התאגדה אשר ישראל תושבת חברה הינה( החברה"מ )להלן: בע משכנתאות לביטוח חברה עזר -.אם.אי. אי
 .גן רמת, 3 הלל אבא רחוב היא הרשמית וכתובתה בישראל

)להלן: החברה האם(, שהינה במשכנתאות ישראל בע"מ  החזקותמלאה של  בעלותבהחברה הינה חברה בת 
שקעות בביטוח ושירותים הראל המקבוצת "מ )להלן: הראל ביטוח( בעביטוח ל חברההראל  שלמלאה  בעלותב

 .פיננסים בע"מ )להלן: הראל השקעות(
 

 החברה פעילות .ב
 

שיון, לפי חוק הפיקוח יקיבלה החברה ר 1998ביולי  14. ביום 1998באפריל  24החברה החלה את פעילותה ביום 
, לעסוק בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא )כענף 1981 - )ביטוח(, התשמ"א פיננסיים שירותיםעל 

 ( )להלן: ביטוח משכנתאות(.MONOLINE -בודד 
החברה משווקת פוליסות ביטוח שנועדו לתת שיפוי לנזק הנגרם למבוטח ) בנק/ יחידה למשכנתאות( כתוצאה 

אחר מימוש הנכסים המשמשים מאי פרעון של הלוואות שנתן לשם רכישת נכס נדל"ן יחיד למגורים וזאת ל
 כבטוחה להלוואות.

 .ןואשר החברה קיבלה אות המבוטחיםעל הלוואות המוצעות לביטוח על ידי הבנקים  חליםתנאי הפוליסות 
 

( בהלוואות לדיור, אשר LTVפרסם בנק ישראל הוראה בנושא הגבלת שיעור המימון ) 2012בנובמבר  1ביום 
המשך לצעדים ב פורסמה זוואילך. הוראה  2012בנובמבר  1על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום  חלה

קודמים שננקטו על ידי הפיקוח על הבנקים בשוק האשראי לדיור. ההוראה קובעת שתאגיד בנקאי לא יאשר 
כישת דירה יחידה של לווה, , למעט הלוואה לדיור לצורך ר70% -ולא יבצע הלוואה לדיור, בשיעור מימון גבוה מ

. בנוסף קובעת ההוראה שתאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה ללווה לצורך 75%לגביה יחול שיעור מימון מרבי של 
על: )א( הלוואה לדיור הניתנת לצורך  חלה. הוראה זו לא 50%-רכישת דירה להשקעה בשיעור מימון הגבוה מ

סכום שאינו עולה על סכום ההלוואה הנפרעת; )ב( הלוואה לדיור חזור, ביפירעון הלוואה לדיור קיימת, לרבות מ
 ממנה ניתן מכספי המדינה ובאחריותה )לפי מידת גביה(. 50%-שלמעלה מ

 
 בתקופות כךחברה, ההשפעה שלילית מהותית ביותר על היקף הפרמיות העתידיות של  הייתהלהוראה כאמור 

 לרשום צפויה ולא משמעותי לא בהיקף חדשה יהפרמ רשמה החברה לתוקף ההוראה כניסת מועד שלאחר
 של הפעילות מתכונת 2013זאת, במהלך שנת  לאור .בתוקף תעמוד שההוראה זמן כל, משמעותית פרמיה

 ושימור שבתוקף לפוליסות מענה מתן המשך תוך, בפועל הקיים הפעילות להיקף והותאמהצומצמה  החברה
 שינוי של במקרה מלאה לפעילות חזרה שיאפשר דבר, החברה של הליבה תחום שהינו החיתום בתחום הידע

 . רגולטורי
 

על ידי החברה הינו כיסוי ארוך טווח, כאשר הפרמיה כולה מתקבלת מראש במועד  הניתןהכיסוי הביטוחי 
ולחברה  הפקת הפוליסה. בהתאם לכך, ההכרה בהכנסה, כמו גם ברווח, נפרסת לאורך תקופת הסיכון הביטוחי

 התחייבויות ביטוחיות לעוד שנים רבות קדימה.
 

 ההוראה כניסת לפני שנמכרו מפוליסות מפרמיות המכריע ברובן נובעות הדוח בתקופת שהורווחו הפרמיות
 .לתוקף"ל הנ
 
 הקורונה נגיף התפשטות .ג
 

)להלן: "משבר הקורונה"(,  2020הראשון של שנת  חציוןה במהלך הקורונה נגיף והתפשטות התפרצות בעקבות
 תנועה מגבלות לרבות, לנגיף החשיפה לצמצום שונים באמצעים נוקטות, ישראל וביניהן, בעולם רבות מדינות

, בנגיף נדבקו כי חשש יש אשר אנשים לבידוד הנחיות קביעת, העבודה במקומות אדם כוח צמצום, והתקהלות
 בשלהוסרו המגבלות בחלקן, אולם לאחרונה,  2020הרבעון השני של שנת  במהלך. ופנאי בילוי מקומות וסגירת

 שעיקרן, חדשות מגבלות הוטלו, הקורונה נגיף שלהעלייה במספר הנדבקים והחשש מהתפרצות "גל שני" 
 .התקהלויות צמצום

 בכלכלה שליליות מותומג מהותית תכלכלי לפגיעה, הביאו לעיל שפורטו ההתגוננות ואמצעי הנגיף התפשטות
דאות ביחס למועד קורונה הינו אירוע מתגלגל ואין והחברה, משבר ה להערכת. יתישראלה ובכלכלה תעולמיה

 .החברהותוצאות  החברהסיומו ולמידת השפעתו על נכסי 
 בעולם ההון בשוקיירידות שערים חדות  2020משבר הקורונה, נרשמו ברבעון הראשון של שנת  בעקבות

ובישראל, תנודות בשערי מטבעות החוץ ועליה בתשואות של אגרות החוב הקונצרניות, בשל עליה ברמות 
, לעומת זאת, התאפיין בעליות שערים משמעותיות בשוקי 2020הרבעון השני של שנת הסיכון ובאי הוודאות. 
 ההון בעולם ובישראל.

 6-כ של בסך ברוטו השקעות בהפסדי 2020 שנת של הראשון חציוןב החברה הכירה, לעיל האמור בעקבות
פרסום הדוחות הכספיים, תאריך בסמוך ל ועד הדוח תאריך לאחרש בתקופה, כי יצוין(. מס"ח )לפני ש מיליוני

  . ההשקעות הפסדי את לחלוטין קיזזו אשר ההון בשוקי נוספות עליות חלו
למיטב ידיעת הנהלת החברה, בעקבות משבר הקורונה, אפשרו הבנקים השונים ללוקחי המשכנתאות לדחות 
את החזרי המשכנתא למשך תקופה של מספר חודשים. עם זאת, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, לא ניתן 

  להעריך באם תהיה התפתחות שלילית בתיק ההלוואות המבוטחות על ידי החברה.
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  הכספיים הדוחותבסיס עריכת  - 2באור 
 
 בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה .א
 

באותו  ושהסתיימחודשים  3 -וחודשים  6של ולתקופות  2020ביוני  30ליום הדוחות הכספיים הביניים  תמצית
 לתקופות בינייםדיווח כספי  , IAS 34 -נערכה בהתאם לתאריך )להלן: "תמצית הדוחות הכספיים ביניים"( 

הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות  ואינה כוללת את כל המידע
השנתיים"(. כמו כן, דוחות הכספיים )להלן: "הדוחות  2019בדצמבר  31הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אלו נערכו בהתאם לכללי העריכה ודרישות הגילוי אשר נקבעו על פ
 והתקנות שהותקנו על פיו. 1981 -"א התשמ)ביטוח(, 

 
 .2020 באוגוסט 25הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  תמצית

 
 דעת ושיקול באומדנים שימוש .ב
 

ובהתאם לחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו על  IAS 34 -לבהתאם ביניים כספיים הדוחות ה תמצית בעריכת
דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום  בשיקול להשתמש החברה תפיו, נדרשת הנהל

המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות 
 .אלהשונות מאומדנים 

 בהערכות ששימשו העיקריות וההנחות החברה של החשבונאית המדיניות יישום בעת, הההנהל של הדעת שיקול
 .השנתיים הכספיים בדוחות ששימשו אלו עם עקביים הינם, וודאות באי הכרוכות

 

 החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 באור
 

כספיים ביניים, הינה המדיניות שיושמה בדוחות הדוחות הבתמצית שיושמה החשבונאית של החברה  המדיניות
 הכספיים השנתיים. 

 
 

 מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות א.
 

 ווי הוגן לעומת הערך בספריםש - סחירים שאינם חוב נכסי .1
 

 
 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקר(

 31ליום 
בדצמבר 
 )מבוקר(

 ביוני 30ליום 
 )בלתי מבוקר(

 31ליום 
בדצמבר 
 )מבוקר(

 שווי הוגן ערך בספרים 

 2020 2019 2019 2020 2019 2019 

 
אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

       
 הלוואות וחייבים:

      
נכסי חוב שאינם סחירים שאינם ניתנים 

 75,565  87,661  73,582  67,675  80,183  68,425  להמרה, למעט פקדונות בבנקים
 פקדונות בבנקים

 22,237  33,059  32,731  24,691  35,935  35,672 
 

      

 111,237  123,596  98,273  100,406  113,242  90,662  סך כל נכסי חוב שאינם סחירים
      

 
ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 

  35  44  379  )במצטבר(
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 )המשך( פיננסייםמכשירים  - 4באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות א.
 

 לרמות בחלוקה פיננסים נכסים של הוגן שווי .2
 

הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן. הרמות השונות לשווי הוגן 
 הוגדרו באופן הבא:

 
  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים  - 1רמה

 זהים. 
 
  1, שאינם כלולים ברמה במישרין או בעקיפיןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  - 2רמה 

 לעיל.
 

  נצפים שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק - 3רמה. 
 

 

 )בלתי מבוקר( 2020ביוני  30ליום  
 סה"כ 3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 243,884  -  31,929  211,955  נכסי חוב סחירים
 45,083  -  -  45,083  מניות

 53,387  33,085  397  19,905  השקעות פיננסיות אחרות
 

    
 342,354  33,085  32,326  276,943  סך הכל

     

     
 )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ליום  
 סה"כ 3רמה   2רמה   1רמה   
 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 238,019  -  30,449  207,570  נכסי חוב סחירים

 49,249  -  -  49,249  מניות

 55,663  30,952  2,109  22,602  השקעות פיננסיות אחרות
 

 
   

 342,931  30,952  32,558  279,421  סך הכל

     

     
 )מבוקר( 2019בדצמבר  31ליום  
 

 סה"כ 3רמה   2רמה   1רמה  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 244,800  -  30,043  214,757  נכסי חוב סחירים
 43,817  -  -  43,817  מניות

 53,827  31,314  1,375  21,138  השקעות פיננסיות אחרות
 

 
   

 342,444  31,314  31,418  279,712  סך הכל
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות א.
 
 3. מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3

 

 

 

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך 

והפסד רווח 
ונכסים 

פיננסיים 
 זמינים למכירה

 
 אלפי ש"ח 

 31,314   2020בינואר,  1יתרה ליום 
   סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו:

 412   ברווח והפסד

 ברווח כולל אחר
  2,283 

 (497)   תקבולי ריבית ודיבידנד

 רכישות
  27 

 מכירות
  (375) 

 פדיונות
  (79) 

 
  

 33,085   2020ביוני  30יתרה ליום 
 

  
 30סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 )*( 2020ביוני 
  412 

   

   

 

 

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך 

רווח והפסד 
ונכסים 

פיננסיים 
 זמינים למכירה

 
 אלפי ש"ח 

 30,780   2019בינואר,  1יתרה ליום 
   )ההפסדים( שהוכרו: סך הרווחים

 687   ברווח והפסד
 812   ברווח כולל אחר

 (677)   תקבולי ריבית ודיבידנד
 74   רכישות
 (612)   מכירות
 (112)   פדיונות

 
  

 30,952   2019ביוני  30יתרה ליום 
 

  
 30סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 )*( 2019ביוני 
  687 

 
 )*( בסעיף רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות א.
 

 )המשך( 3מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה  .3
 

 

 

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך 

רווח והפסד 
ונכסים 

פיננסיים זמינים 
 למכירה

 
 אלפי ש"ח 

 33,494   2020באפריל  1יתרה ליום 
   סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו:

 72   ברווח והפסד

 ברווח כולל אחר
  (256) 

 (156)   תקבולי ריבית ודיבידנד

 רכישות
  12 

 מכירות
  (43) 

 פדיונות
  (38) 

   
 33,085   2020ביוני  30יתרה ליום 

 
  

לשלושה חודשים שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים סך הרווחים 
 )*( 2020ביוני,  30נכון ליום 

  72 

   

   
 

  

 

 

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך 

רווח והפסד 
ונכסים 

פיננסיים זמינים 
 למכירה

 
 אלפי ש"ח 

 30,481   2019באפריל  1יתרה ליום 
   סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו:

 158   ברווח והפסד
 509   ברווח כולל אחר

 (152)   תקבולי ריבית ודיבידנד
 14   רכישות
 (3)   מכירות
 (55)   פדיונות

   
 30,952   2019ביוני  30יתרה ליום 

 
  

סך הרווחים לשלושה חודשים שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים 
 158   )*( 2019ביוני,  30נכון ליום 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות א.
 

 )המשך( 3מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה  .3
 

 

 

נכסים פיננסיים 
בשווי הוגן דרך 

רווח והפסד 
ונכסים פיננסיים 

 זמינים למכירה
 

 אלפי ש"ח 
 30,780   2019בינואר,  1יתרה ליום 

   הרווחים )ההפסדים( שהוכרו:סך 
 1,140   ברווח והפסד

 1,832   ברווח כולל אחר
 (1,215)   תקבולי ריבית ודיבידנד

 103   רכישות
 (1,124)   מכירות
 (202)   פדיונות

   
 31,314   2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  

סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים 
 1,140   )*( 2019בדצמבר,  31נכון ליום 

 
 )*( בסעיף רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

  
 
 

 3 וברמה 2 ברמה הוגן שווי מדידות בדבר נתונים .4

 
 סחירים שאינם חוב נכסי של ההוגן השווי בקביעת ששימשו הריבית שיעורי

 
 בלבד גילוי לצרכי ניתן ההוגן השווי לגבי מידע אשר, סחירים שאינם פיננסים חוב נכסישל  ההוגן השווי

 חלוקת על מתבססים ההיוון ריועיש. בגינם הצפויים המזומנים תזרימי אומדן היוון באמצעות נקבעים
 סחיר הלא הנכס של מיקום וקביעת החוב נכסי של לפדיון לתשואה בהתאם לעשירונים הסחיר השוק

. סחיר הלא בשוק הנפקות/עסקאות ממחירי הנגזרת הסיכון לפרמיית בהתאם וזאת עשירונים באותם
חברת מרווח הוגן, חברה המספקת  ידי על נקבעים להיוון ששימשו הריבית ושיעורי המחירים ציטוטי

 .ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

  פיננסיותהתחייבויות  .ב
 

 בחלוקה לרמות שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות
 

 להגדרת הרמות ראה באורהטבלה שלהלן מציגה ניתוח התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן. 
 (.2)א()4
 

 )בלתי מבוקר( 2020ביוני  30ליום  
 סה"כ 2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

   
 814  759  55  נגזרים

 814  759  55  סך התחייבויות פיננסיות

    

    
 

 )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ליום 
 

 סה"כ 2רמה   1רמה  
 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 

   
 152  152  -  נגזרים

 152  152  -  סך התחייבויות פיננסיות

    

    
 

 )מבוקר( 2019בדצמבר  31ליום 
 

 סה"כ 2רמה   1רמה  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

   
 111  96  15  נגזרים

 111  96  15  סך התחייבויות פיננסיות
 
 

מכשירים נגזרים המוחזקים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות במסגרת מדיניות ניהול נכסים מול התחייבויות 
("ALM של החברה. הסכום נובע מניהול חשיפה באמצעות נגזרים למטבע חוץ ולמדד. כנגד החשיפה לנגזרים )"

כאמור, הפקידה החברה בטחונות בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה. לחברה מסגרות אשראי מאושרות לצורך 
חייבויותיה הנובעות כבטוחות לכיסוי הת מיליוני ש"ח 1.3-של כסך פעילותה בנגזרים. כמו כן, הפקידה החברה 

 מפעילות זו. בקשר עם יתר ההתחייבויות העמידה החברה ביטחונות בדמות שעבוד שוטף על פיקדונות.
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  הון ודרישות הון - 5באור 
 

   הוןניהול ודרישות   .א
 

 : Solvency IIכלכלי מבוסס  פרעוןכושר  משטר
 

פרסם הממונה חוזר ביטוח בנושא "הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת  2017ביוני  1 ביום

 הכלכלי הפירעון כושר משטר ליישום בהוראות העוסק"(, סולבנסי"חוזר  –" )להלן Solvency IIביטוח מבוסס 
 יחולו, 2024 בדצמבר 31 ביום וסיומה 2017 ביוני 30 ביום שתחילתה בתקופה, כי נקבע בחוזר. ביטוח חברת של

 הנדרש ההון מסך פירעון לכושר הקיים ההון שיחס כך, הדרגתי באופן פירעון לכושר נדרש הון לעניין ההוראות

 31 נתוני על שיחושב פירעון לכושר נדרש הון ויחס  70% -מ יפחת לא 2019 ביוני 30 ליום( SCR) פירעון לכושר
 .100%-מ יפחת לא, ואילך 2024 בדצמבר

פרסם הממונה חוזר שעניינו מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של  2017בדצמבר  3 ביום

"חוזר הגילוי"(. בהתאם לחוזר  –)להלן  Solvency IIחברות הביטוח בנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 
עדים שייקבעו גם באתר האינטרנט שלהן, הגילוי, על חברות הביטוח לכלול בדוח השנתי והרבעוני שלהן, ובמו

 דוח אודות יחס כושר פירעון בהתאם לנספח לחוזר הגילוי.

קיבלה החברה את אישור הממונה על הביקורת שבוצעה על ידי רואה החשבון המבקר  2018בחודש נובמבר 
ל מחודש דצמבר בהתאם  להנחיות הממונה כאמור. כפועל יוצא מכך ועל רקע ביטול תקנות ההון הישנות, הח

דרישות ההון החדשות בדבר משטר כושר פירעון כלכלי הן דרישות ההון היחידות המחייבות את החברה  2018
 .1981 –על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(, התשמ"א 

 –)להלן  כלכלי פירעון כושר יחס דוח את הממונה להוראות בהתאם החברה פרסמה 2019 בדצמבר 25 ביום
https://www.harel-:האתר)כתובת  שלה האינטרנט באתר 2019 ביוני 30 נתוני בגין"( ההון יחס"דוח 

-dc53-ability.aspx?menuType=Routes&parentID=8c6896e2-/emi/emi/Pages/repaymentgroup.co.il

459c117dba72#2019-87ad-4bbeבהתאם לדוח, לחברה יש עודף הון גם ללא התחשבות בהוראות המעבר .). 

בדיקה של  – ISAE 3400, נבדק בהתאם לתקן בינלאומי 2018בדצמבר  31שערכה החברה בגין נתוני  החישוב
ואיננו מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על  הסולבנסימידע כספי עתידי. תקן זה רלבנטי לביקורת חישוב 

לא בוקר ולא נסקר על ידי רואי החשבון המבקרים  2019ביוני  30דוחות כספיים.  החישוב שערכה החברה ליום 
ידיים שלא בהכרח יתממשו או שיתממשו של החברה. המידע מתבסס לעיתים על הנחות לגבי אירועים עת

באופן שונה מההנחות אשר שימשו בסיס למידע. כמו כן, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי 
במידע.  מהמידע, מאחר והתרחישים המשולבים של אירועים עשויים להתממש באופן שונה מהותית מההנחות

לממונה  סולבנסידוח יחס כושר פירעון כלכלי ודיווח קבצי דיווח  .ןהדירקטוריו בדוח 3לפירוט נוסף ראה סעיף 
 על ייבדקו. תוצאות החישוב 2020 ספטמברב 30יפורסמו, בהתאם להנחיות, עד ליום  2019לדצמבר  31ליום 

 .החברה של המבקר החשבון רואה ידי

 

פורסם מכתב למנהלי חברות הביטוח שעניינו "טיוטת מתווה ליישום הוראות סולבנסי  2020 פברוארב 16 ביום
II וחיסכון  ביטוח ,ההוןצוין כי בכוונת רשות שוק  בטיוטה "(.)להלן: "הטיוטה הראשונה "האירופית במתכונת

מכתב מפרט את ועדכוניה. ה Solvency IIלפעול להתאמת משטר כושר הפירעון הכלכלי בישראל לדירקטיבת 
הפעולות העיקריות שהרשות עתידה לבצע לצורך כך וכן הוראות לעניין דיווחים בעניין משטר כושר פירעון 

 .כלכלי הנדרשים בתקופה הקרובה

 הוא בו המרכזי הרכיב ואשר בישראל אומץ טרם אשר, הדירקטיבה של השני בנדבך רואה הרשות כי צוין עוד

, סיכונים מבוסס פירעון כושר ביישום ומשמעותי עיקרי רכיב"(, ORSA)" הסיכונים של עצמית הערכה תהליך
 הסיכונים של ומושכל זהיר בניהול גבוהה חשיבות, באירופה הנהוגות ההנחיות עם עקבי באופן ולהטמעתו

 . הביטוח חברת חשופה אליהם
  

https://www.harel-group.co.il/emi/emi/Pages/repayment-ability.aspx?menuType=Routes&parentID=8c6896e2-dc53-4bbe-87ad-459c117dba72#2019
https://www.harel-group.co.il/emi/emi/Pages/repayment-ability.aspx?menuType=Routes&parentID=8c6896e2-dc53-4bbe-87ad-459c117dba72#2019
https://www.harel-group.co.il/emi/emi/Pages/repayment-ability.aspx?menuType=Routes&parentID=8c6896e2-dc53-4bbe-87ad-459c117dba72#2019
https://www.harel-group.co.il/emi/emi/Pages/repayment-ability.aspx?menuType=Routes&parentID=8c6896e2-dc53-4bbe-87ad-459c117dba72#2019
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 הון ודרישות הון )המשך( - 5באור 
 

   )המשך( הוןניהול ודרישות  א. 
 

נוספות תיקון פרסם הממונה טיוטות  2020באוגוסט  3וביום  2020באפריל  23בהמשך לטיוטה הראשונה, ביום 

. Solvency IIיישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס ל הוראותחוזר המאוחד לעניין ל
ככל  .המקומי לשוק הרלוונטיים, באירופה שנעשוהחוזר על בסיס שינויים  להוראות עדכונים תוכולל ותהטיוט

 הנראה לשינויים בהנחיות לפי הטיוטות אין השפעה מהותית על יחס כושר הפירעון של החברה.

תיקון חוזר סולבנסי והשינויים העיקריים בו, בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ייושמו החל ממועד 
 .2019בדצמבר  31חישוב יחס כושר פירעון כלכלי ליום 

פרסם הממונה טיוטת עדכון לחוזר הגילוי. הטיוטה כוללת הרחבה של היקף הגילוי בדוח  2020באוגוסט  3ם ביו
יחס כושר פירעון כלכלי בהתייחס להיבטים של תנועה בעודף, מבחני רגישות, ניהול ההון ומגבלות על חלוקת 

, למעט התוספות 2019בדצמבר  31דיבידנד. תחילת חוזר זה תהיה החל מדוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 
 .2020בדצמבר  31הנוגעות לתנועה בעודף ההון ומבחני רגישות, אשר יחולו מדוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 

 
 

  הדוחבתקופת  מהותיים רועיםיא - 6 באור
 

 'ג1 באור ראה, החברה תוצאות על הקורונה נגיף התפשטות השפעות לעניין  א.

 
 בקבוצה המוסדיים הגופים של התגמול למדיניות עדכונים אישור  ב.
 

לאור ניסיון צבור עם יישום מדיניות התגמול הנוכחית של הגופים המוסדיים והשינויים המוצעים במדיניות 
 המוסדיים הגופים של התגמול ועדת אישרו 2020 אוגוסט חודש במהלךהתגמול של הראל השקעות, 

 מדיניות התגמול של הגופים המוסדיים.ל עדכונים המוסדיים הגופים של והדירקטוריונים

 :התגמול במדיניות שבוצעולהלן עיקרי השינויים 

: בוצעו מספר עדכונים והבהרות, בין היתר, כתוצאה מעדכון במדדי התגמול ובתנאי סעיפי המבוא וההגדרות
 הסף.

, תדירות הביקורת עודכנה : בהתאם להחלטת ועדת התגמולתדירות ביצוע ביקורת על יישום מדיניות התגמול
 מאחת לשלוש שנים לאחת לשנתיים.

מהסכומים, הטווחים והתנאים  10%נוספה הערה לפיה חריגה של עד  חריגה שלא תיחשב כסטייה מהמדיניות:
המצוינים במסמך המדיניות לא תיחשב כסטייה מהוראות מדיניות התגמול, אולם תצריך את אישור ועדת 

 התגמול. 

נמחקה ההתייחסות הספציפית ליחס רכיבים קבועים ומשתנים בתגמול מנהל  בועים ומשתנים:יחס רכיבים ק
הכספים, היועצת המשפטית ובעלי תפקידי מרכזי בתפקידי בקרה כך שהיקף הרכיבים הקבועים בתגמול של 

 , בהתאמה, במדיניות הקיימת(. 70%-ו 60%)במקום יחס של  50%-כל בעלי תפקיד מרכזי לא יפחת מ

הסעיף עודכן כך שעלות ההעסקה השנתית החזויה של נושאי המשרה והעובדים  לות העסקה שנתית חזויה:ע
בקבוצה, לא תעלה על עלות העסקה אשר ההוצאה השנתית החזויה בגינה, לפי עלות משרה מלאה, שווה ליחס 

ששולם לעובד בהראל מההוצאה השנתית החזויה בשל התגמול הנמוך ביותר, לפי עלות משרה מלאה,  35של פי 
ביטוח, בשנה הקלנדרית הקודמת לשנה שעבורה מחושבת עלות ההעסקה החזויה של נושא המשרה או העובד 
כאמור. הנוסח הקודם קבע כי יידרש אישור של ועדת התגמול והדירקטוריון לצורך חריגה מהמגבלה של עלות 

 ש"ח.יוני מל 2.5שנתית חזויה של 
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  הדוחבתקופת  מהותיים אירועים - 6 באור
 

 )המשך( בקבוצה המוסדיים הגופים של התגמול למדיניות עדכונים אישור  ב.
 

: עודכנו שני תנאי סף מינימאליים לזכאות למענק השנתי, באופן שבו במקום תנאי הסף הקבועים תנאי הסף
( עמידה בהון הנדרש מהראל ביטוח 1היום והמתייחסים לתשואה להון, נדרש כי יתקיימו התנאים הבאים: )

סברו שאי ע"י הממונה בשנה הקלנדרית שקדמה למועד התשלום, למעט אם ועדת התגמול והדירקטוריון י
( 2)-העמידה בדרישה זאת הינה כתוצאה מאירוע אקסוגני ומשמעותי שהשפיע על כלל ענף הביטוח בישראל; ו

עמידה בקובננטים כלפי בנקים ומחזיקי אגרות חוב שמולם נטלה הראל השקעות הלוואות וכן עמידת הראל 
חוב שהונפקו על ידה. ביתר תנאי ביטוח מימון והנפקות בע"מ באמות המידה הפיננסיות של סדרות אגרות ה

הסף לא חל שינוי. כמו כן, נוספה הבהרה לפיה ככל שהרווח הכולל לפני מס לא יהיה חיובי, לא תתקיים עמידה 
 בתנאי הסף לתכנית המענק השנתי.

: לא חל שינוי בתקרת המענק הנורמטיבי, אולם נוספה הדגשה לפיה על אף תקרת המענק השנתי הנורמטיבי
משכורות נוספות,  2אמור, ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים לאשר מענק מקסימלי בגובה של התקרה כ

מנימוקים מיוחדים. בנוסף, נקבע כי ככל שמדובר במענק הניתן לנושא משרה במסגרת כניסה לתחום פעילות 
 .חדש, ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו את הצורך בהתאמת היקפו והרכבו של התגמול המשתנה

: עודכנו התנאים בסעיף העוסק ברכיב שיקול הדעת ובין היתר הובהר כי ניתן יהיה לשלם רכיב שיקול הדעת
משכורות חודשיות( גם במקרה שבו לא התקיימו תנאי הסף ו/או  3את רכיב שיקול הדעת )שאינו עולה על 

 ה בתפקיד בקרה.היעדים הספציפיים לתשלום המענק המשתנה. הוראה זו תחול גם לגבי נושאי משר

: נוספה הערה לפיה ככל שיחולו שינויים רגולטוריים מהותיים, שלדעת ועדת התגמול יש עדכון מדדי ביצועים
לתקן בגינם את המדדים לבחינת הביצועים כאמור, יהיו ועדת התגמול והדירקטוריון מוסמכים לתקנם גם 

 לאחר קביעתם.

ם שנפרסים יהיו צמודים למדד, עם רף תחתון של המדד נוספה הוראה לפיה סכומי המענקי הצמדה למדד:
 .2%הידוע ביום הפריסה ויישאו ריבית שנתית של 

ש"ח בשנה יוני לימ 5עודכן סעיף המענקים המיוחדים כך שהתקציב הכולל יעמוד על סך של  מענקים מיוחדים:
 אש"ח. 250אש"ח במקום  350ש"ח, וכי תקרת המענק לבעל תפקיד מרכזי תעמוד על יוני לימ 3במקום 

: בהתאם למדיניות התגמול של הראל השקעות, בוטלה ההוראה המפנה למדיניות התגמול של הראל מענק הוני
 השקעות לפיה הזכאות למענק ההוני, אם בכלל, מוגבלת למנכ"ל החברה בלבד.

וש ביטוח נושאי : בוצעה התאמה לעמדת רשות ניירות ערך, באופן שיאפשר לרכביטוח אחריות נושאי משרה
משרה בעתיד, גם אם הפרמיות תהיינה גבוהות יותר מהידוע במועד האישור וכן בוטל סעיף המתייחס לרכישת 

 פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה בהתאם לאישורי של אסיפה כללית.

ם לנושאי הצורך להמתין שלוש שנים ממועד האישור, לצורך הענקת פיצויים מוגדלי בוטל: פיצויים מוגדלים
 משרה בכירה בתפקידים מזכים. תקופת ההעסקה המינימלית הקבועה במדיניות נותרה על כנה.

: בוטלה ההוראה לפי יחסי עובד מעביד יתנתקו ללא הודעה מוקדמת במועד בו יגיע העובד יחסי עובד מעביד
 לגיל פרישה.

דיניות התגמול בו מפורטים : בוצעו עדכונים בנספח א' למפרמטרים פרטניים לקביעת המענק השנתי
 הפרמטרים הפרטניים לקביעת המענק השנתי לנושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי.

 

 



 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי. 
 

 נספח לתמצית הדוחות הכספיים ביניים 
 

 21 

 
 אחרות השקעות פיננסיותנכסים עבור פירוט  -נספח א' 

 
 פירוט השקעות פיננסיות  א.
 

 )בלתי מבוקר( 2020ביוני  30ליום  

 
מוצגים בשווי 
הוגן דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 243,884  -  243,884  -  (1נכסי חוב סחירים )א
 90,662  90,662  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 45,083  -  45,083  -  (2מניות )א

 53,387  -  47,829  5,558  (3אחרות )א
     

 433,016  90,662  336,796  5,558  סך הכל השקעות פיננסיות 
 

    
 )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ליום  

 
מוצגים בשווי 
הוגן דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 238,019  -  238,019  -  (1נכסי חוב סחירים )א
 113,242  113,242  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 49,249  -  49,249  -  (2מניות )א

 55,663  -  52,728  2,935  (3אחרות )א
     

 456,173  113,242  339,996  2,935  סך הכל השקעות פיננסיות 

     
 )מבוקר( 2019בדצמבר  31ליום  

 
מוצגים בשווי 
הוגן דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 244,800  -  244,800  -  (1נכסי חוב סחירים )א
 100,406  100,406  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 43,817  -  43,817  -  (2מניות )א

 53,827  -  51,954  1,873  (3אחרות )א
     

 442,850  100,406  340,571  1,873  סך הכל השקעות פיננסיות 
 

 "מכשירים פיננסיים" א4לפירוט הרכב נכסי חוב שאינם סחירים ראה ביאור  )*(
  



 עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ -אי.אם.אי. 
 

 נספח לתמצית הדוחות הכספיים ביניים 
 

 22 

 )המשך(אחרות  פיננסיותהשקעות נכסים עבור פירוט  -נספח א' 
 
 נכסי חוב סחירים .1א

 עלות מופחתת )*( הערך בספרים 
 

 ביוני 30ליום 
 31ליום 

 ביוני 30ליום  בדצמבר
 31ליום 

 בדצמבר
 

2020 2019 2019 2020 2019 2019 
)בלתי  

 מבוקר(
)בלתי 

 )מבוקר( מבוקר(
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

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

      
 118,183  126,881  108,911  121,025  129,090  109,946  אגרות חוב ממשלתיות

       
 נכסי חוב אחרים

      
נכסי חוב אחרים 

 116,122  103,199  130,337  123,775  108,929  133,938  שאינם ניתנים להמרה
       

נכסי חוב  סך הכל
 234,305  230,080  239,248  244,800  238,019  243,884  סחירים

 
   -    

ירידות ערך שנזקפו 
לרווח והפסד 

    10  7  472  )במצטבר(
 
 
עלות בניכוי תשלומי קרן בתוספת )בניכוי( ההפחתה המצטברת על פי שיטת הריבית האפקטיבית  -עלות מופחתת  (*)

 של הפרש כלשהוא בין העלות לבין סכום הפרעון ובניכוי ירידת ערך שנזקפה לדוח רווח והפסד.
 
 
 מניות .2א
 

 עלות  הערך בספרים 
 

 ביוני 30ליום 
 31ליום 

 ביוני 30ליום  בדצמבר
 31ליום 

 בדצמבר
 

2020 2019 2019 2020 2019 2019 
)בלתי  

 מבוקר(
)בלתי 

 )מבוקר( מבוקר(
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

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

      
מניות סחירות 
 36,078  42,858  41,946  43,817  49,249  45,083  זמינות למכירה

     
  

 36,078  42,858  41,946  43,817  49,249  45,083  סך הכל מניות
    

   
ירידות ערך שנזקפו 

לרווח והפסד 
    1,977  5,118  3,704  )במצטבר(
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 )המשך(אחרות  השקעות פיננסיותנכסים עבור פירוט  -נספח א' 
 
 אחרות .3א
 

 עלות הערך בספרים 

 ביוני 30ליום  
 31ליום 

 ביוני 30ליום  בדצמבר
 31ליום 

 בדצמבר
 2020 2019 2019 2020 2019 2019 
)בלתי  

 מבוקר(
)בלתי 

 )מבוקר( מבוקר(
)בלתי 

 מבוקר(
)בלתי 

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

 סחירות
      

מוצגות בשווי הוגן 
דרך רווח והפסד 

שיועדו בעת ההכרה 
 -  -  5,058  -  -  4,787  הראשונית

 19,210  20,229  13,429  20,909  22,138  14,932  זמינות למכירה
 

 
  

 
  

  מכשירים נגזרים
 

  
 

 

 -  -  -  229  464  186  לזמן קצר
  

  
 

  
השקעות פיננסיות 

 19,210  20,229  18,487  21,138  22,602  19,905  סחירות
  

  
 

  
  סחירות שאינן

  
 

  
מוצגות בשווי הוגן 
דרך רווח או הפסד 

שיועדו בעת ההכרה 
 267  356  188  269  362  188  לראשונה

 14,557  15,121  14,127  31,045  30,590  32,897  זמינות למכירה

 -  -  -  1,375  2,109  397  מכשירים נגזרים
  

 
  

 
 

השקעות פיננסיות 
 14,824  15,477  14,315  32,689  33,061  33,482  שאינן סחירות

       

סך הכל ההשקעות 
 34,034  35,706  32,802  53,827  55,663  53,387  הפיננסיות האחרות

  
 

 
 

 
 

ירידות ערך שנזקפו 
לרווח והפסד 

    603  625  1,227  )במצטבר(
 

      
מכשירים נגזרים 

המוצגים 
בהתחייבויות 

    111  152  814  פיננסיות
 

השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, קרנות השקעה, 
 נגזרים פיננסים, חוזים עתידיים, אופציות ומוצרים מובנים.
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