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   לק א' לק א' לק א' חחח
   

   הההותיאור התפתחות עסקיותיאור התפתחות עסקיותיאור התפתחות עסקי   ברהברהברהחחחפעילות הפעילות הפעילות ה
   

וכן בהתאם לחוזרי  "(המפקח על הביטוח)להלן: " ממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןה יבהתאם לחוזר נערךדוח זה 

דוח זה נערך בשים לב להנחיות המפקח על . רשות החברות הממשלתיות )להלן: "הרשות"(, בשינויים המחויבים

בדבר עדכון הוראות בדוח התקופתי של חברות ביטוח, וכן לפי הנחיות  ,5102בינואר  51הביטוח שפורסמו ביום 

, בדבר קיצור הדוחות הכספיים וחוזר חשבונאות וכספים של 5102בפברואר  01המפקח על ביטוח שפורסמו ביום 

 .5102-2-0רשות החברות הממשלתיות שמספרו 

)להלן: "תקנות  0991 -דין וחשבון(, תשנ"ח בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי נערך הדוח זבנוסף, 

( ולתקנות החברות IFRSשהנן רלוונטיות בעקבות אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )"( ככל פרטי דין וחשבון

)דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו  דוחות כספיים -הממשלתיות בכללן חוזר חשבונאות וכספים 

 .5112 -הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו להבטחת נכונות הדוחות

 

החברה פעילה בתחום הביטוח בו מקובלים מונחים מקצועיים רבים שלא ניתן להימנע משימוש בהם. נעשה ניסיון 

 בדוח להבהיר את השימוש במונחים אלה, ככל הניתן.

לאים והמחייבים הם התנאים פרק זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים אחרים. התנאים המ

לצורכי דוח זה בלבד ולא ישמש לצורכי  הנוהמפורטים בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח ו/או תקנון לפי העניין. התיאור 

 פירוש הפוליסות. 

 יש לקרוא את הדוח התקופתי, על כל חלקיו, כמקשה אחת.
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

, בעקבות המלצות ועדה בינמישרדית שמינו שר 1691ביולי  11בע"מ, ביום  פרטית החברה התאגדה כחברה .1.1

"(, לבחינת שיטות של ביטוח הדדי בחקלאות שר החקלאותהאוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר )להלן: "

, לא היו לחקלאי 96 -"(. הועדה הבינמשרדית הוקמה מאחר שעד לשנות ההועדה הבינמשרדית)להלן: "

מרבית  אובדןת ביטוחיות לכיסוי נזקים שנגרמו כתוצאה מנזקי טבע ואשר תוצאתם הייתה ישראל הגנו

 הכנסה חמור.  הפסדהיבולים, אשר גרמו לחקלאים ל

 1611-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-עלהחברה הנה חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח 

עוסקת החברה בתחום זה בלבד. החברה מתמחה בביטוח נזקי טבע בחקלאות, ונכון למועד הדוח, ה

 מבטחת את רוב ענפי החקלאות בארץ מפני נזקי טבע שונים.

פרסם משרד ראש הממשלה כי החברה אושרה כזרוע ביצוע של משרד החקלאות כל  9666בחודש אפריל 

לא החליט לפתוח את הנושא לתחרות. משמעות ההחלטה הינה בהקלה  החשב הכללי שבמשרד האוצרעוד 

וימת בהליך התקשרות של החברה עם הממשלה בנוגע לשירותים שהחברה מספקת למדינה במסגרת מס

 של פטור ממכרז.

חקלאיות וארגוני מגדלים שונים )להלן ביחד: צות ייצור מועמדינת ישראל וכן בעלי המניות בחברה הנם 

 "(.המועצות החקלאיות"

ובמקרה של שוויון קולות בין בעלי המניות מזכויות ההצבעה בחברה,  06% -מדינת ישראל מחזיקה ב

בחברה, למדינה זכות דעה נוספת או מכרעת באסיפה הכללית של החברה. לאור האמור, החברה הינה 

חוק החברות )להלן: " 1690 -חברה ממשלתית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה

 "(.הממשלתיות

 בחברה קיימים שלושה סוגים של מניות:

החברה הקצתה מניית יסוד אחת, אשר למיטב ידיעת החברה, בבעלותה ובהחזקתה של  - ת יסוד א'ומני

 מדינת ישראל. 

מניות יסוד ב', אשר למיטב ידיעת החברה, בבעלותן ובהחזקתן של  11החברה הקצתה  - ות יסוד ב'ימנ

 המועצות החקלאיות.

 מניות רשומות. 16,666,666מניות היסוד מתוך  מניות לבעלי 1,1,906,,החברה הקצתה  - רגילות מניות

מקנות לבעליהן זכויות הצבעה, באסיפות בעלי המניות של החברה, מניות היסוד של החברה  - מניות יסוד

כדלקמן: בכל הצבעה יהיה לבעל מניות יסוד ב' קול אחד לכל מניה שהוא מחזיק בחברה. לבעל מניות 

היו מכוח ההצבעה של בעלי מניות יסוד ב', המוקצות בכל עת.  166% -יסוד א', יהיה מספר קולות השווה ל

 תהיה לבעל מניות יסוד א' זכות דעה נוספת או מכרעת.שקולים, ת בעלי המניות הקולות באסיפ
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המניות הרגילות של החברה אינן מקנות כל זכות הצבעה או השתתפות באסיפות בעלי  - מניות רגילות

לדירקטוריון החברה. המניות הרגילות  קנות את הזכות למינוי דירקטוריםשל החברה, ואינן מ המניות

 מקנות לבעליהן את הזכות להשתתף בחלוקת עודפי החברה ורווחיה, לפי יחס ערכן הנקוב.

ולא יעלה על חמישה עשר. לבעל מניות  מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת משבעהעל פי תקנון החברה, 

יו"ר הדירקטוריון, אשר במקרה של  אשר מתוכם יבחרשישה דירקטורים יסוד א' תהא הזכות למנות 

; לכל בעלי מניות יסוד ב' תהא מכרעת ואזכות דעה נוספת שוויון קולות בישיבת הדירקטוריון, תהא לו 

הזכות למנות שישה דירקטורים; בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, אשר יבחרו על ידי 

 ."(חוק החברות)להלן: " 1666 -, תשנ"ט התאם להוראות חוק החברותהאסיפה הכללית, ב

 

 רכב כדלקמן:וון המניות של החברה מה

 נפק ונפרעומ וםשר נ. של כל מניה.ע ניותמג סו

 1 1 1 וד א'יס

 11 11 1 וד ב'יס

   1,1,906,, 16,666,666 1 ילותרג

  16,666,610 ,,1,1,990 

 

 , הנם כדלקמן:9610בדצמבר  1,ות בחברה ושיעורי החזקותיהם, ליום עלי מניבלמיטב ידיעת החברה, 

  ש"ח 0יות בערך נקוב של מנ 

  נפק ונפרעמו 

 אחוז ילותגר וד ב'סי וד א'יס 

 9%,.9, 1,911,616  -  1  ינת ישראלמד

 11%., 111,119  1  -  אחדות האיכרים בישראלהת

 11%., 111,119  1  -  ישראלהסתדרות הפועלים החקלאים ב -רכז החקלאי המ

 11%., 111,119  1  -  אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ -חוד החקלאי הא

 96.91% 916,909  1  -  המועצה לייצור צמחים ושיווקם

 1.99% 111,111  1  -  גון מגדלי הדגים בישראלאר

 1.99% 111,111  1  -  ועצה לייצור ושיווק אגוזי אדמההמ

 0.99% 169,0,1  1  -  לייצור ושיווק כותנה ועצההמ

 1.66% ,191,16  1  -  ן עובדי הפלחה בישראלוגאר

 11%., 111,119  1  -  אחדות מגדלי סלק סוכרהת

 0.99% 169,0,9  1  -  ועצה לענף הלולהמ

 1.91% 111,066  1  -  ועצה לגפן היין בישראלהמ

 166% 1,1,906,,  11  1  ך הכלס
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 ם הפעילותתחו .9

 ביטוח נזקי טבע בחקלאות בישראל.  -החברה פועלת בתחום פעילות אחד 

במסגרת זו, מבטחת החברה את מרבית הייצור החקלאי ואת רוב החקלאים בישראל, כנגד נזקי טבע שונים 

מבטחת החברה גם אבדן רכוש חקלאי המוגבל לרכוש המשמש לכיסוי  9661החל משנת בתחומי הצומח והחי. 

 16%וזאת בהיקף ביטוחים שאינו עולה על  ,דול החקלאי והרכוש הדרוש לצורך ייצור היבול החקלאיהגי

הכנסה לענף  יגם ביטוחמוכרת לחקלאים  החברה 9666החל משנת  .החברה לש מהפרמיה השנתית הכוללת

ענף כל את  גם בביטוח בסיסי מבטחת החברה 9611החל משנת  .ושיבולת שועל שעורה ,לגידולים חיטה הפלחה

 להלן. 9ראה פירוט בהרחבה לגבי תחום פעילות בסעיף  .)שלוחות מסוימות בלבד( הלול כנגד מחלת הניוקאסל

 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .,

 לא בוצעו עסקאות במניות החברה. ובשנה שקדמה לו, בתקופת הדוח

 

 כספים שקיבלה החברה מהמדינה .1

ביטוח של החברה בשיעורים שונים. במרבית פוליסות הביטוח במסלול נזקי מדינת ישראל משתתפת בפרמיות ה

. ראה בהרחבה )מוגבל בתקציב( 16%, ובמסלול אסונות טבע בשיעור של )מוגבל בתקציב( 0%,טבע בשיעור של 

 הדוחות הכספיים. -לפרק ג'  11להלן וכן ביאור  9סעיף 

 

 חלוקת דיבידנדיםייעוד רווחים ו .0

קנון החברה, הכנסות החברה ונכסיה משמשים אך רק לשם ביצוע מטרות החברה, ואינם בהתאם להוראות ת

 . . בהתאם לכך, לא נעשתה בחברה חלוקת דיבידנדים לבעלי המניותדיבידנדים לבעלי מניותיה מיועדים לתשלום
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   ' ' ' בבבחלק חלק חלק    

   חברה לפי תחומי פעילותחברה לפי תחומי פעילותחברה לפי תחומי פעילותההה   עסקיעסקיעסקיתיאור תיאור תיאור 
 מוצרים ושירותים  .9

 כללי

, הביטוח כולל גם שונים בענפי החקלאות ביטוחים כנגד נזקי טבע ת החברה הנםהמוצרים אותם מוכר .9.1
. הביטוחים ביטוח מפני אובדן רכוש הדרוש לצורך ייצור היבול החקלאי וכן ביטוח הכנסה לענף הפלחה

קיימים מסלולים הללו ביטוח אסונות טבע, כאשר בכל אחד מהוביטוח נזקי טבע נעשים בשני מסלולים, 

לחלק מהביטוחים קיימים הרחבות לסיכונים נוספים כגון: . בסיסיים וביטוחים מורחבים טוחיםלרוב בי
 -דוח הדירקטוריון ובפרק ג'  -למידע כספי לגבי תחום הפעילות ראה בפרק ב'  .אש, גניבה וכשל מערכות

 הדוחות הכספיים.

, וזאת מאחר שמידי מספר "עם "זנב קצר ביטוח כנגד נזקי טבע בחקלאות מאופיין כביטוח קטסטרופות .9.9
בהיקף ארצי או בתדירות גבוהה ואשר משולמים בתקופה  במיוחדשנים עשויים להיגרם נזקים גדולים 

 .קצרה

חוזי הביטוח של החברה כוללים את ההתניות העיקריות הבאות: הגדרות של המקרה הביטוחי, תקופת  .,.9
ות המבטח, התחייבויות המבוטח, חובות הביטוח, השתתפות עצמית, תנאים מקדמיים לביטוח, התחייבוי

הגילוי המוטלות על המבוטח, סייגים להתחייבויות המבטח, הנחות בגין היעדר תביעות, קביעת הנזק על 
ידי מעריך, חובת ההודעה עם קרות מקרה הנזק, מנגנון בוררות בהסכמה, הוראות שונות בדבר שחלוף 

 וביטוח כפל ביטוח חסר. 

 ,ביטוח נזקי טבע וביטוח אסונות טבע, הסיכונים וסכומי השיפוי המרבייםולים: המסלבשני יצוין, כי  .9.1
ההשתתפות  ,ביטוח הכנסהבאסונות הטבע וביטוח מוגדרים ומפורטים מראש בחוזה הביטוח. במסלול 

העצמית גבוהה ביחס להשתתפות העצמית בביטוחי נזקי טבע. לרוב, ביטוח אסונות הטבע וביטוח 
משלימים את יתרת הסיכונים שלא בוטחו במסגרת ביטוח ה ביטוחים רב סיכוניים בפלחה הנם הכנסהה

 ניוקאסלכנגד מחלת הולול נזקי חירכון לעצי אגס , לול, תרנגולי הודו, בפלחה הכנסה ינזקי טבע. בביטוח
 מוגדרת תקרת גבול אחריות המבטח לעניין תשלום תגמולי ביטוח למבוטחים.

ה הנו שוק החקלאות במדינת ישראל. החברה מבטחת את כל סוגי השוק היחידי בו פועלת החבר .9.0

 .דומההחקלאים, לרבות קיבוצים, תאגידים, משקים פרטיים, מועצות ייצור וכ

תהליכים שונים שהתרחשו בשנים האחרונות בישראל, יצרו ביקוש לביטוחים כנגד נזקי טבע בחקלאות,  .9.9

ארגוני ותפקודי גדול: מחקלאות מתוכננת  אותם מוכרת החברה. ענף החקלאות בישראל עבר מהפך
ונתמכת, לחקלאות הפועלת בשוק תחרותי עם מינימום סיוע ומעורבות ממשלתית; מחקלאים המייצרים 
מגוון מוצרים, לחקלאים המתמחים בייצור מוצר אחד; מחקלאות המשקיעה השקעות כספיות 

כי הייצור; ומחקלאות של חקלאים מינימאליות בייצור, לחקלאות מתוחכמת המשקיעה הון רב בתהלי
קטנים ורבים לחקלאות מאורגנת של חקלאים גדולים. שינויים אלה, הצריכו השקעות רבות של משאבים 
וגרמו להעלאת הביקוש לביטוחים אותם מוכרת החברה. ניתן להצביע על עליה גבוהה במיוחד בביקוש 

 לביטוח בגידולים שמידת חשיפתם לנזקי טבע גבוהה יותר.

לעסוק גם בביטוח מפני אובדן רכוש  המפקח על הביטוחמאת , הוענק לחברה רישיון 9661החל משנת  .9.9
 16%חקלאי, לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש הדרוש לצורך ייצור היבול החקלאי, בהיקף מוגבל של עד 

 החברה.  לש הכוללות השנתיותמהיקף פרמיות 
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 ביטוח נזקי טבע

ות מפרסם הודעה לכל חברות הביטוח להן רישיון לבטח נזקי טבע , משרד החקלא9661החל משנת  .9.1

גובה  אתהשתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע לאותה שנה, ו, הכוללת את שיעור בחקלאות

התקציב השנתי שנקבעה לביטוח, בהתבסס על הערכות חברות הביטוח והתקציב העומד  תקרת סכום

ה מתייחסת למרבית ענפי הביטוח של החברה במסלול ביטוח נזקי ההודעלרשותו באותה שנה לעניין זה. 

בהתאם לשיעור טבע לפי פוליסות המאושרות על ידי משרד החקלאות וכנגד סיכוני טבע מוגדרים. 

ההשתתפות שקובע המשרד נקבע חלוקת פרמיות הביטוח בין הממשלה והחקלאים והחברה בהתאם 

יעור ההשתתפות המדינה בפרמיות ביטוח ח לאותה שנה. שות בפוליסות הביטוהפרמי מיקובעת את סכו

 99תקרת התקציב לכל חברות הביטוח נקבעה על  9611בשנת . 0%,נזקי טבע בשנים האחרונות עומד על 

היקף התקציב המנוצל על  .₪מיליון  ,.91 בסכום של, כאשר החברה הגישה דרישה להשתתפות ₪מיליון 

 ,ע הינו קטן יחסית לחברה ועומד לפי מיטב ידיעת החברה על כ ידי חברות אחרות המבטחות נזקי טב

להגדיל את התקציב בהתאם . בהתאם להתנהלות בשנים האחרונות, בהן פעל משרד החקלאות ₪מיליוני 

העולות על התקציב באותה שנה לנדרש לפי שיעור ההשתתפות שקבע המשרד, רשמה החברה הכנסות 

 9610בחודש יוני  .והפוליסות שנמכרו באותה השנה לחקלאים קבעשנלשיעור ההשתתפות בהתאם  ,כאמור

 ₪מיליון  9.,9תעמוד על סך של  9611הודיע משרד החקלאות כי השתתפות המדינה בפרמיות עבור שנת 

תשלום הוצאות החברה  בניכוימאחר והכנסות החברה מפרמיות מועברות  ולא בהתאם לשיעור שנקבע.

של קיטון גריעה מהעתודה באמצעות רישום בסעיף נפרד  9610ת לעתודת נזקי טבע, בוצעה בשנ

 9611, דצמברבחודש . בדוחות על הרווח והפסד ₪מיליוני  1.9בהשתתפות הממשלה בפרמיות בסך 

גם  0%,יהיה  המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע ההשתתפותלפיה שיעור  מטעם המשרד, פורסמה הודעה

לכל החברות ומתבסס על סיכומים בין משרד  ₪מיליון  99נקבע על ש בכפוף לתקציב המשרד 9610בשנת 

מאחר והערכות החברה לתקציב שיידרש מהשיעור שקבע משרד החקלאות וכפי החקלאות ומשרד האוצר. 

עם משרד החקלאות להגדלת וישיבות נוהלו שיחות  שהועברו למשרד החקלאות היו גבוהות יותר,

כי החברה תמשיך לשווק  ,נקבע החקלאות בה עם מנכ"ל משרדבישי 9610התקציב. בחודש אוקטובר 

. החברה הגישה דרישות השתתפות 9619על חשבון תקציב  0%,פוליסות בהשתתפות ממשלתית של 

אשר נרשמו בספרי  ₪מיליון  91.1בסך של  9610ממשלתית בפרמיות בהתאם לפוליסות שנמכרו בשנת 

המדינה בפרמיות  ות הודעה כי שיעור ההשתתפותפרסם משרד החקלא 9610בחודש דצמבר החברה. 

לכל חברות הביטוח. מאחר ומגבלת  ₪מיליוני  99.0במגבלת תקציב של  0%,יעמוד על  9619הביטוח לשנת 

מיליוני ש"ח  91 -כבסך של , 9619לשנת  קטנה מהערכות החברה לנדרש רק לחברהזו התקציב בהודעה 

להגדיל את התקציב בהתאם לאחוז  החקלאות ת מול משרדוכפי שנמסר למשרד החקלאות, החברה פועל

בשנת  נזקי טבע החברה ממשיכה למכור את פוליסות ביטוחבהתאם לאישור הדירקטוריון,  ההשתתפות.

ומניחה כי משרד החקלאות יגדיל את הסכום  0%,של  בפרמיה בשיעור בהנחת השתתפות ממשלתית 9619

 . עלבהתאם לסכום שיידרש בפו המוקצב לעניין

הוגדל שיעור השתתפות המדינה בפרמיות הביטוח הבסיסי למגדלי צמחי הנוי לשיעור  ,9611-961בשנים 

שיעור השתתפות המדינה בפרמיות מגדלי  ,961על מנת לעודד את הענף לבטח. החל מחודש יולי  06%של 

 בכל רמות הביטוח. 10%צמחי הנוי עומד על 
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בין היתר: ברד, קרה, סערה, שיטפון, שלג, ת סיכונים ישירים, במסגרת ביטוחי נזקי טבע החברה מבטח .9.6
אש וחום. בענפים מסוימים מכסה הביטוח גם פגעי טבע אחרים, כגון: גשמים מוקדמים הפוגעים ביבולי 
אגוזי האדמה והכותנה או פגעים אחרים ומחלות, שהחקלאי אינו יכול להתמודד עימם באמצעים 

 כל סיבה שהיא, למעט כאלה שהוחרגו.תמותת בעלי חיים מ כן, מכסה הביטוח-סבירים. כמו

רוב ענפי החקלאות, וביניהם: אבוקדו, אגוזי אדמה, בננות, בקר את החברה מבטחת כנגד נזקים אלה  .9.16
יין, הדרים, זיתי שמן, ירקות, כותנה, לול, מדגה, משתלות, פירות, פלחה וצמחי -לחלב, בתי צמיחה, גפן

 נוי.

הפרמיות( בביטוח נזקי טבע, נעשה בנפרד לכל גידול ולכל שיטת גידול. דמי הביטוח חישוב דמי הביטוח ) .9.11
  מחושבים בהסתמך על התוצאות ההיסטוריות של כל גידול, תוך מתן דגש לעשר השנים האחרונות.

 ושיבולת שועל שעורה ,י חיטהלגידול ביטוחי הכנסה בפלחה מוכרת גםבמסגרת ביטוחי נזקי טבע החברה  .9.19
השקיית עזר. ביטוח זה נמכר במסגרת הודעה בדבר השתתפות המדינה בפרמיות הביטוח אותה וב בבעל

למיטב  מפרסם משרד החקלאות מדי שנה לכל חברות הביטוח להן רישיון לבטח נזקי טבע בחקלאות.
 ידיעת החברה, אין חברות ביטוח נוספות המוכרות ביטוח זה לחקלאים.

ת הסכום הצפוי להתקבל מהיבול הנורמטיבי לאזור הגידול הביטוח מבטיח לחקלאים המבוטחים א
ביטוח משלים והמחיר אותו הוא צפוי לקבל במועד שיווק התוצרת החקלאית. ביטוח ההכנסה הנו 

השתתפות ביטוח נזקי הטבע המסורתי בפלחה, ורכישתו מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע לגידול. ל
, בהתאם לאזור הגיאוגרפי בו ממוקם שטח 16% -ל 16%ם המדינה בפרמיות הביטוח נעה בין השיעורי

המדינה נותנת לתוכנית הביטוח ביטוח משנה בגובה של  . כמו כן,₪מיליון  1ומוגבלת בתקציב של  הגידול
 .מעבר לסכום זה ₪מיליון  1 מתחייב להוסיףוהמבטח  ₪מיליון  10

ל במרעה, כך שיכסה גם פיצוי בגין הביטוח לענף הבקר לבשר הגדהרחיבה החברה את  ,961החל משנת  .,9.1

, וזאת מעל לשיעור ההשתתפות העצמית הנקובה תמותת הבקר כתוצאה מכל סיבה שלא הוחרגה בפוליסה

 בפוליסה. 

שיכסה הן את עלות הפינוי  גם ביטוח לבקר לבשר הגדל במפטמותהחלה החברה למכור  ,961החל משנת  .9.11

תמותת הבקר כתוצאה מכל סיבה שלא הוחרגה בפוליסה, והכילוי של פגרי הבקר והן יכסה פיצוי בגין 

 וזאת מעל לשיעור השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
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 ביטוח אסונות טבע

"(, בו נקבע כי חוק אסונות טבע)להלן: " 1616-פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"טלחוק , חוקק 1616בשנת  .9.10

אבדן , שנתי-ובגידול רב)גרם אבדן הכנסה שכתוצאה ממנו נ ,נזקי אסון טבעהממשלה תפצה חקלאים על 

, עקב תופעת טבע בעלת היקף חריג או עצמה חריגה או משך (הכנסה בתקופה ארוכה מעונת גידול אחת

של אותה חריג, או עקב הצטברות חריגה של תופעות טבע, אשר האמצעים המקובלים בחקלאות למניעתה 

 אסון טבע.ב כי המדוברהממשלה הכריזה  ואשר פול בה נתגלו כבלתי יעיליםולטיתופעת טבע 

 ,רעו כתוצאה מ"אסון טבע". באותה שנהיהכריזה הממשלה לראשונה על נזקים שא ,166199בחורף  .9.19

המדינה במסגרת חוק אסונות ידי -עלמרבית הסיכונים שולמו  , לכןאת מיעוט הסיכוניםביטחה החברה 

שלא וים שניזוקו כתוצאה מנזקי טבע שונים פיצתה הממשלה את החקלא 1661עד  1669בשנים כך, טבע. 

 מיוחדים.היו מבוטחים בהסדרים 

. תוכנית זו החברהעל אישור תוכנית לביטוח אסונות טבע באמצעות ת ישראל החליטה ממשל ,1666בשנת  .9.19

של תוכנית הביטוח בהתאם,  ., למעט בקשר לנזק לתשתיות לחקלאותבאה להחליף את חוק אסונות טבע

שאינם מכוסים במסגרת ביטוח  ,נותנת כיסוי ביטוחי כנגד כל סיכוני האקליםת טבע" החברה ב"אסונו

במרבית הביטוחים סיכון זה מותנה בכך שארע נזקי מחלות ומזיקים )ובכללם, נזקי הטבע המסורתי, 

 ונזקי טבע חמורים לעצים.  בהיקף אזורי(

)ההסכם מוארך מעת לעת(  טבעחתמה החברה עם ממשלת ישראל על הסכם אסונות  9666בחודש מרץ  .9.11

, לפיו תבטח החברה את החקלאים בביטוח אסונות טבע, בהתאם לצו פיצוי "(הסכם אסונות טבע)להלן: "

  .)הצו הוחלף מספר פעמים( 9666-נפגעי אסון טבע )סוגי נכסים שהחוק לא יחול עליהם(, תש"ס

)פיצוי בשל  פיצוי נפגעי אסון טבעלק חוושמו תוקן ל:  באופן מהותי חוק אסונות טבעתוקן  9669בשנת  .9.16

יכסה . במסגרת השינוי נקבע, בין היתר, כי חוק אסונות טבע 1616-, התשמ"טנזקים לתשתיות לחקלאות(

שכתוצאה ממנו נגרם אובדן הכנסה בעקבות תופעת טבע בעלת היקף חריג,  רק נזק לתשתיות לחקלאות

ויצאו  ציוד חקלאי שאינו נייד ומבנה חקלאי,כאשר תשתית לחקלאות הוגדרה בחוק כקרקע חקלאית, 

  מתחולתו נכסים מסוג גידולים חקלאיים שנכללו בו בעבר בנוסף לגידולים הכלולים בהסכם אסונות טבע.

עוד הוחלט, כי שר האוצר ושר החקלאות רשאים לקבוע בצו כי סוגי גידולים מתחום הצומח או החי  .9.96

יו תשתיות לחקלאות, אם ראו כי לא ניתן לבטחם בהסדר יוחזרו לתחולת חוק אסונות טבע, כאילו ה

הותקן צו פיצוי נפגעי אסון טבע )פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות( )קביעת  9616בשנת  ביטוח נאות.

, אשר מגדיר אילו נכסים יכללו 9616 -תשתית לחקלאות שלא ניתן לבטחה בהסדר ביטוח נאות(, התש"ע 

 .תחת הגדרת "תשתית לחקלאות"

המקיפה גם נזקים אקלימיים  רב סיכונית, ביטוח אסונות טבע מעניק לחקלאים המבוטחים מטריית ביטוח .9.91

ונזקים לעצי המטעים שאינם מכוסים במסגרת פוליסות נזקי טבע, והוא  ליבול מחלות ומזיקים נזקי חריגים,

ינה, המגדל המעוניין לרכוש מהווה למעשה ביטוח משלים לביטוח נזקי טבע. על פי הסכם אסונות טבע עם המד

 (.וביטוח בקר במרעה לגידול ביטוח אסונות טבע חייב להחזיק גם בביטוח נזקי טבע )למעט בביטוח דבש דבורים
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ועד  16%הסכם אסונות טבע קובע שיעור השתתפות המדינה בפרמיות ביטוח אסונות טבע בשיעור של  .9.99

וכן מתן ביטוח משנה  או בתקציב רט בהסכםלגובה תקרת סכום התקציב השנתי שנקבע לביטוח כמפו

נחתם הסכם אסונות טבע  ,961עקב עיכוב באישור תקציב המדינה לשנת  ,961לתוכנית הביטוח. בשנת 

אשר הוארך  ₪מיליון  11, בתקציב של ,6.9.961,עם הממשלה לתקופה של חצי שנה בלבד, דהיינו עד ליום 

מהמדינה ונרשמו דרשה החברה היקף הפרמיות ש. ₪יליון מ 90עד לסופה בסכום כולל של ובהמשך השנה 

המדינה העבירה . ₪מיליון  19.6עומד על  ,בהתבסס על אחוז ההשתתפות שנקבעיה הכספיים, בדוחות

. בהתבסס על התנהלות בשנים קודמות בהן חריגות משנה ענקבבהתאם לתקציב ש ₪מיליון  90לחברה 

 שנקבעהחברה מפרמיות ממשלה בהתאם לאחוז ההשתתפות  נרשמו הכנסות, אחת הועברו לשנה העוקבת

נחתם בין קנט לבין המדינה הסכם אסונות  9611בחודש פברואר  .₪מיליוני  9.6בגובה  מעבר לתקציב 

הורחב ומאפשר לחברה למכור ביטוחי לול כנגד מחלת הניוקאסל. הרחבה זו נעשתה  אשר 9611טבע לשנת 

, אשר 1610 -מחלות בעלי חיים )נוסח חדש(, התשמ"ה בפקודת  ,961 שנת במהלךשבוצע בעקבות תיקון 

ראה פירוט נוסף בסעיף בין היתר מחריג את תחולת הפקודה במקרה בו קיים בשוק הסדר ביטוחי נאות. 

 ₪מיליון  19ותקציב בגובה  ₪מיליון  90.0בהסכם זה נקבע תקציב לענפים הביטוח הקיימים בגובה  להלן. 1,.9

הניוקאסל. היקף הפרמיות אותן דרשה החברה מהמדינה ונרשמו בדוחותיה הכספיים, בהתבסס  לביטוח מחלת

לענפים הקיימים  ₪מיליון  99.1 הינו סך של וההתנהלות כאמור בשנים קודמות על אחוז ההשתתפות שנקבע,

ן שנה זו עמד לביטוח מחלת הניוקאסל. לפיכך היקף הסכום שנרשם החורג מהתקציב בגי ₪מיליון  19.6של  ךוס

ביצעה החברה הפחתה בשנת  9611ו  ,961מאחר וטרם תוקצבו הסכומים העודפים בגין השנים . ₪מיליון  1.1על 

 . מיליוני ש"ח 6.9בסך של  בפרמיות הדוח מהעתודה בסעיף קיטון בהשתתפות הממשלה 

כוונה הממשלה לבצע , הת9611באוקטובר  9מיום  9610בנוגע לתקציב  9609בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

. בחודש יוני 9610מיליון ש"ח מתקציב הממשלה בפרמיות במסלול אסונות טבע לשנת  06הפחתה בגובה של 

. בהתאם להסכם, באישור דירקטוריון החברה בין החברה לממשלה 9610נחתם הסכם אסונות טבע לשנת  9610

מיליון ש"ח כאשר יתרת  91.0ום של מגובה פרמיות הביטוח ובתקרת סכ 16%המדינה תשתתף בשיעור של 

מיליון ש"ח  99הסכום יילקח מעתודות החברה. ההסכם כלל שיפוי מובטח לחברה בסכום של החוסר בפועל עד 

החברה  ,. בנוסף9619עד לסוף שנת  על פי החוק, מאליתהמיני הביטוח במידה והחברה תרד מתחת לעתודת

שתתפות וכן התחייבה לספק לאוצר כל מידע שיתבקש. התחייבה לבצע פעולות שונות כתנאי להעברת הה

מיליון  11.9בתקופת הדוח, היקף השתתפות הממשלה בפרמיות שנרשם במסלול אסונות טבע עמד על סך של 

מיליוני ש"ח מעתודת הביטוח של החברה הכלולה בסעיף קיטון  9.,9ש"ח, לפיכך נרשמה גריעה בגובה של 

 ₪מיליוני  9.,9סכום זה,  ת על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה.בהשתתפות הממשלה בפרמיות בדוחו

 הינו תקרת סכום השיפוי כאמור לעיל.

ביטחה החברה במסגרת ביטוחי אסונות טבע את הענפים הבאים: פירות, אבוקדו, בננות,  9611עד שנת 

אגס כך שיכלול ה עציל הרחיבה החברה את הכיסוי הביטוחי בענף הפירות 9611 בשנתהדרים וזיתי שמן. 

החלה במכירת ביטוחי אסונות טבע גם בענפי הגידול , וכן גם סיכון של מחלות ומזיקים לעצי האגס

  הבאים: גפן יין, ירקות ודבש דבורים.

ביטוח דבש דבורים שנמכר במסגרת חוזה ביטוח שנכרת בין קנט לבין מועצת הדבש, הנו הביטוח היחידי 

טבע בלבד ללא ביטוח נזקי טבע. במסגרת ביטוח זה קנט מבטחת את יבול הדבש שלו קיים ביטוח אסונות 

הורחב  9611. החל משנת כנגד סיכוני טבע מוגדרים מראש וכן נחיל הדבורים האביבי של המבוטחים

  הביטוח ומכסה גם נזקים לנחיל הדבורים בחודשי החורף.
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י בקר במרעה במסגרת ביטוח אסונות טבע, במכירת ביטוחי פינוי וכילוי פגרהחלה החברה  ,961בשנת  .,9.9

לגידול בקר במרעה קיים גם ביטוח נזקי טבע אך  .כר במסגרת ביטוח נזקי טבענמ 9611-9619שבין השנים 

הואיל וביטוח אסונות טבע אינו ביטוח משלים לביטוח נזקי טבע, להבדיל מיתר הגידולים, המבוטח יכול לרכוש 

 רק אותו ללא ביטוח נזקי טבע.

החלה החברה במכירת ביטוחי אסונות טבע בענף צמחי הנוי, וזאת רק למיני צמחי נוי  ,961שנת ב .9.91

החברה מוכרת ביטוחי אסונות טבע בענף צמחי  961199610החל מעונת  שהוגדרו בחוזה הביטוח.מסוימים 

 הנוי לכל מיני צמחי הנוי, למעט לשתילים וגיאופיטים.

 9.19.9610ביום  .טרם נחתם בין קנט לבין המדינה 9619ע לשנת הסכם אסונות טבלמועד הדוח הכספי,  .9.90

קיבלה החברה מכתב מסיוון ינקוביץ, מנהלת אגף בכירה באגף התקציבים של משרד החקלאות, המפרט 

את התקציבים הצפויים ומבטיח כי המשרד יעשה מאמץ ניכר להביא תקציבים נוספים. מכתב זה אישר 

 גם טרם נחתם ההסכם עם המדינה. 9619ביטוחי אסונות טבע לשנת לחברה להתחיל למכור לחקלאים 

חקלאים ביטוחי אסונות טבע ל החברה מוכרת כיוםדירקטוריון החברה, אישור התאם למכתב זה ולב

בגובה של בפרמיות הביטוח כפי שהיה נהוג עד היום, בהתאם לשיעור השתתפות ממשלה , 9619לשנת 

להשתתפות ממשלה וזה לאחר שהופחת התקציב בגובה של  ₪ליוני מי ,1המכתב כולל תקציב של  .16%

. התקציב הנדרש נוספים ₪מיליוני  6-ובנוסף הבטחה ל בהתאם להחלטת הממשלה ₪מיליוני  ,9

)ללא ביטוח ניוקאסל לעופות(  ₪מיליוני  91 -להשתתפות הממשלה מוערך על ידי החברה בסכום של כ

מיליוני ש"ח. החברה פועלת מול משרד החקלאות להגדיל את  99לפיכך קיים מחסור תקציבי בגובה 

 דרש. יהתקציב בהתאם לצפוי לה

 ביטוח בסיסי 

המגדלים באותו ענף  החקלאיםאו מרבית עבור כל רוכשות ביטוחים בסיסים  המועצות החקלאיות .9.99

הביטוח מול  . המועצות החקלאיות הנן צד לחוזהבסיסי. קיימים ענפי ביטוח בהם לא קיים ביטוח רלוונטי

החברה ומוגדרות כ"בעלת הפוליסה", ואילו החקלאים הם המבוטחים והמוטבים. המועצות החקלאיות 

, והן מעבירות או חיוב נפרד שהן גובות מהן גובות מן החקלאים את פרמיית הביטוח, באמצעות היטלים

המועצה החקלאית  את פרמיות הביטוח לחברה. תגמולי הביטוח משולמים ישירות למגדל או באמצעות

 , בהתאם לאמור בחוזה הביטוח הרלוונטי. המבוטח הרלוונטית, שמעבירה אותם למגדל

 ביטוח מורחב

 הבסיסיידי החקלאים ישירות מהחברה, לעיתים כהרחבה לביטוח -נרכשים עללרוב  המורחבים םביטוחיה .9.99

ים ביטוח בסיסי אלא רק לא קיביטוח הענפי בחלק מ תלוי בענף. ולעיתים כביטוח העומד בפני עצמו,

, התאמת הביטוח הבסיסיכולל סכומי פיצוי גבוהים יותר מאשר בביטוח  , לרוב. ביטוח זהביטוח מורחב

שיעור השתתפות עצמית  למצב הקיים בפועל אצל כל חקלאי בפני עצמו, קבלת הנחות בגין היעדר תביעות,

  וכיוצא בזאת. נמוך יותר

יסי, כללי הערכת הנזקים הנם שקופים וידועים לחקלאים, כך שהם בביטוח המורחב, כמו בביטוח הבס .9.91

קובעים, בעת ביקורם בשטח, לאחר  מעריכי הנזקיםיכולים לבחון אם ההערכה משקפת את הנזק שנגרם. 

התגמולים משולמים לחקלאים רק לאחר קלאים, את הגורם לנזק ואת שיעורו. קבלת הודעת הנזק של הח
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לחקלאים ישנה זכות לבקש מקנט ביצוע  אם התקיימו כל תנאי חוזה הביטוח. , ורקהנזקים בדיקת מעריך

 הערכת נזקים חוזרת, אם עדיין ניתן לראות בשטח את הנזק.

, אשר בחלק קודמות במסלול נזקי טבע מורחב נותנת החברה הנחות בחוזי הביטוח, בגין העדר תביעות .9.96

 .יטוחמסך דמי הב 96%מחוזי הביטוח עשויות להגיע עד לכדי 

  חישוב פרמיות הביטוח ועתודות הביטוח

הפעילות הביטוחית נדרשת החברה להחזיק נכסים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות והעתודות של כחלק מ .6,.9

החברה, אשר המבוצעות על ידי מומחי ת ולהערכנקבעות בהתאם  ותהחברה. ההתחייבויות והעתוד

והניסיון  מכוח חוק הפיקוח ובחוזרי המפקח בהתאם להוראות שונות בתקנות חישוביהםמבצעים את 

  .שנצבר

כל ההיסטוריה הביטוחית הידועה. בחישוב האקטוארי מובאות מתבסס על  תמחור מוצרי הביטוח .1,.9

בחשבון כל השנים החריגות, מעבר לעשר השנים האחרונות, וכן ממוצע עלות הנזק של עשר השנים 

עבר הרחוקות אינן משקפות את הסיכונים האחרונות. במקרים בהם הוחלט שהתוצאות בשנות ה

הנוכחיים, קוצרה התקופה על פיה מחשבים את הפרמיות. בתוכניות ביטוח חדשות או במקרים בהם 

 לגבי הסיכון החדש. החברהמשונות תוכניות הביטוח, באופן מהותי, נקבעת הפרמיה באמצעות הערכת 

 מוצרים חדשים 

ולהוספת ביטוחים חדשים. הוספת ביטוחים חדשים והרחבת  החברה פועלת להרחבת הביטוחים הקיימים .9,.9

 תוספת תקציב מהמדינהכן לו במדינה הקיימים כפופה לאישורים הנדרשים מאת הגורמים המוסמכים

 .אשר משתתפת בפרמיות של הביטוחים הללו

רי בקר תמותת בקר במרעה וכן פינוי וכילוי פגביטוח : החלה החברה במכירת ביטוחים חדשים ,961בשנת  .,,.9

 בענף צמחי הנוי. מפטמות וביטוח אסונות טבעמרעה מפטמות ותמותת בקר במרעה ובב

 החלה החברה לבטח באמצעות מועצת הלול את כל מגדלי הלול, בביטוח בסיסי )לשלוחות 9611בשנת  .1,.9

מוגדרות מראש( כנגד מחלת הניוקאסל וזאת מכוח הסכם אסונות טבע עם המדינה המאפשר לחברה 

חים אלו. במסגרת ההסכם נקבע, כי שיעור השתתפות המדינה בפרמיות ביטוח זה תהיינה לבטח ביטו

וכן המדינה תעניק לתוכנית, ביטוח  16%זהות לשיעור השתתפות המדינה בביטוחי אסונות טבע ויעמדו על 

ת . בנוסף, נקבע לתוכנימיליוני ש"ח 91בגובה  9610ולשנת  ₪מיליון  99, בגובה של 9611משנה לשנת 

לכל מיליון ש"ח  6,בגובה של  9610ולשנת   ₪מיליון  11.1של  9611לשנת המבטח הביטוח גבול אחריות 

טרם נחתם בין קנט לבין  9619הסכם אסונות טבע לשנת  התביעות שיוגשו, ובסיומו יסתיים הביטוח.

למכור ביטוחי ובאישור דירקטוריון החברה ממשיכה החברה כיום לעיל  9.90כאמור בסעיף המדינה, אך 

אסונות טבע לחקלאים בהתאם לשיעור השתתפות ממשלה בפרמיות הביטוח כפי שהיה נהוג עד היום, 

 .  16%בגובה של 

בעקבות צו  , פינוי וניקיון הלול,ביצוע פעולת המתת עופות נגועים במחלת הניוקאסל בלול כולל זה ביטוח

ופיתוח הכפר וכן מתן תגמולי ביטוח  שרד החקלאותמהשמדה שהוציאו השירותים הוטרינריים שב

לחקלאי לו הושמדו העופות, בכפוף לכך שפעל לפי כל ההוראות והנחיות של החברה והשירותים 

 הוטרינריים כמפורט בחוזה הביטוח. 
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 פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים

 להלן נתונים לגבי תוצאות החברה, באלפי ש"ח: .0,.9

 בדצמבר 1,לשנה שנסתיימה ביום  

 9610  9611  961, 

   ש"חאלפי     ש"חאלפי     ש"חאלפי  

 812431,  5,42123  085,823 רמיות ברוטופ

 302033,  3,2,88,  322,34, פרמיות בשייר עצמי

 5532025  ,20220,  8152348 תביעות ברוטו

 5412828  032040,  1,42,31 תביעות בשייר

 

 ייר והסכמי ביטוח התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובש

 הדוחות הכספיים. -לפרק ג'  11ראה ביאור 

 

 תחרות .9

בסביבה תחרותית מול חברות ביטוח נוספות שעסקו בביטוח נזקי טבע פעלה החברה בתקופות מסוימות  .9.1

בחקלאות. על מנת להתמודד עם התחרות מול חברות הביטוח האחרות, שמה החברה דגש על שיטת 

סית, ניסיון מקצועי עשיר ויכולת התאמה של החברה לסביבה העסקית עבודה אמינה, יציבות פיננ

)והחקלאית( המשתנה. החברה שמרה על מחירים תחרותיים, הגנה על מיקומה כמובילה בענף נזקי הטבע 

ושמרה על נתח שוק עיקרי בכל ענפי החקלאות. התחרות מול חברות הביטוח, אשר יכלו בשל גודלן 

להציע מגוון מוצרים רחב יותר משהציעה החברה וכן לנהל תמחור לא  ,ווניםועיסוקן בתחומי ביטוח מג

שוויוני, גרמה לחברה לצמוח ולפתח יכולות מיוחדות, המבוססות על ידע וניסיון מקצועי נרחב ושירות 

 לקוחות מתקדם.

בשנים האחרונות, בשל הפסדים ניכרים שנגרמו לחברות המתחרות, פחתה התחרות באופן משמעותי,  .9.9

 ., וקיימת בעיקר בענף הבקרהנה שולית בלבדולמיטב ידיעת החברה, התחרות כיום 

ביטוחי אסונות טבע נמכרים על ידי החברה באופן בלעדי במסגרת הסכם אסונות טבע שנכרת מדי שנה בין  .,.9

 . הממשלההחברה לבין 
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 לקוחות .1

ים, חברות חקלאיות, אלף לקוחות. הלקוחות הנם חקלאיים פרטי 11 -למועד הדוח, לחברה כנכון  .1.1

 המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים. 

"(. סך ההכנסות הצמחים מועצתלחברה לקוח עיקרי אחד: המועצה לייצור צמחים ושיווקם )להלן: " .1.9

אלפי ש"ח( המהווים  11,916אלפי ש"ח )אשתקד  ,11,19, הסתכמו לסך של 9610ממועצת הצמחים בשנת 

 (. 11.6%לאים )אשתקד מהכנסות החברה מחק 11.9%

"(, תוקן באופן מהותי חוק מועצת הצמחים, )להלן: ",169 -)ייצור ושיווק(, תשל"ג מועצת הצמחיםחוק 

 ייצור, המועצה ל)ייצור ושיווק( ירקות, מועצת הפירות ה לייצור ושיווק שלמועצואיגד את ה ,966בשנת 

ועצה אחת, מועצת הצמחים, וכך התחזק המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי תחת משיווק פרי הדר וו

מעמדה של מועצת הצמחים כלקוח העיקרי של החברה. חוק מועצת הצמחים, מסמיך את מועצת 

  הצמחים לבטח את החקלאים מפני נזקי טבע בחקלאות.

פרטיים ולקוחות עסקיים  לקוחותלהלן חלוקה של פרמיות הביטוח מחקלאים ברוטו של החברה, לפי  .,.1

 ות וארגונים(:גדולים )מועצ

 לקוח

5102 5102 5102 
מסך  %

הכנסות 
החברה 
 )במאוחד(

סך הכנסות 
מהלקוח 

 )באלפי ש"ח(

מסך  %
הכנסות 
החברה 
 )במאוחד(

סך הכנסות 
מהלקוח 

 )באלפי ש"ח(

מסך  %
הכנסות 
החברה 
 )במאוחד(

סך הכנסות 
מהלקוח 

 )באלפי ש"ח(

 66,091 91% 66,000 91% 999,,16 91% מועצות וארגונים

 01,019 9%, 9,1,,0 9%, 01,169 9%, לקוחות פרטיים

 025,002 011% 025,216 011% 060,909 011% סה"כ  
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   '''גגגחלק חלק חלק 

   

   מידע נוסף אודות ענפי ביטוח שלא נכללו מידע נוסף אודות ענפי ביטוח שלא נכללו מידע נוסף אודות ענפי ביטוח שלא נכללו 

   בתחומי הפעילותבתחומי הפעילותבתחומי הפעילות
   

 מידע נוסף אודות ענפי ביטוח שלא נכללו בתחומי הפעילות .6

 לעיל. 5החברה עוסקת בתחום פעילות אחד כמפורט בסעיף 
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   '''דדדחלק חלק חלק 

   חברהחברהחברהמידע נוסף ברמת כלל המידע נוסף ברמת כלל המידע נוסף ברמת כלל ה
 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה .16

החברה בהיותה חברת ביטוח ממשלתית כפופה להוראות רשות החברות הממשלתיות והמפקח על  .16.1

ידי המפקח -קלאות, שהוענק לה עללביטוח מפני נזקי טבע בח מבטחהחברה פועלת לפי רישיון הביטוח. 

 .על הביטוח

לעסוק בענף ביטוח מפני אובדן רכוש, מאת המפקח על הביטוח , הוענק לחברה רישיון 9661 סבחודש מר .16.9

מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש הדרוש לצורך ייצור היבול החקלאי. הרישיון לעסוק בביטוח מפני 

ה אינו עומד בפני עצמו אובדן רכוש ניתן כרישיון נלווה לרישיון העיקרי, ביטוח נזקי טבע בחקלאות. ענף ז

 לש הכוללים השנתייםמדמי הביטוח  16%והוא מותנה בכך שסך הפרמיה בענף זה לא יעלה בכל עת מעל 

 החברה. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו.

 

להלן פירוט מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים החלים על החברה ועל תחום פעילותה ואשר עשויים להשפיע 

 - קי החברהבאופן מהותי על עס

 וצווים תקנות ,חוקים

  הנושאים המוסדרים בחוק הפיקוח מוסדרים, בין היתר, הנושאים העיקריים הבאים: בין - הפיקוחחוק  .,.16

עיסוק בביטוח מחייב קיום רישיון מבטח אשר מוגבל לענפי הביטוח הנקובים ברישיון.  - רישוי .1.,.16

ות בוועדה מייעצת, אשר הוקמה על רישיון מבטח ניתן על ידי המפקח על הביטוח לאחר התייעצ

במקרים מסוימים המנויים בחוק הפיקוח, רשאי המפקח על הביטוח לאחר ח. פי חוק הפיקו

 התייעצות עם הוועדה המייעצת ולאחר מתן זכות טיעון למבטח, לבטל רישיון מבטח. 

  - שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין .9.,.16

רוש מהמבטח תיקון של פגמים שהוא סבור שקיימים בניהול המפקח על הביטוח מוסמך לד

עסקיו, העלולים לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו או לפגוע בניהול התקין של עסקיו או 

לפגוע במבוטחים, ומוסמך הוא ליתן הוראות למבטח, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת, 

במקרה בו סבר המפקח על הביטוח, . אמורלתקנם או להימנע מסוגי פעולות שיש בהם פגיעה כ

לאחר התייעצות בוועדה המייעצת, כי המבטח אינו יכול לקיים את התחייבויותיו או 

שדירקטורים שלו או מנהלי עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול התקין של עסקיו, רשאי 

לות או להגביל הוא, בין היתר, באישור שר האוצר ולאחר שניתנה למבטח זכות טיעון, להת

סמכותו של נושא משרה או עובד אחר של המבטח, להשעות נושא משרה במבטח לתקופה 

שייקבע או להעבירו מתפקידו, למנות מנהל מורשה וועדה מנהלת שינהלו את עסקי המבטח וכן 

 למנות מפקח מיוחד שיפקח על פעולות הדירקטוריון והנהלת עסקיו של המבטח.
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חוק הפיקוח מסמיך את שר האוצר לקבוע בתקנות הוראות בנושאים  - םהגבלות על ניהול עסקי .,.,.16

של נכסים לעומת  יועודף מינימאל ישונים, וביניהם: הון מניות מונפק ונפרע מינימאל

התחייבויות; סוגי נכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו ושיעוריהם ביחס להתחייבויותיו; 

בטח; חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוח ודרכי דרכי החזקת נכסים כנגד התחייבויות המ

חישובן; השיעור המינימאלי של חלק הסיכון שיישאו בו מבטחים בישראל והשיעור המקסימאלי 

של חלק הסיכון שיישא בו המבטח; הלוואות שמבטח רשאי לתת וערבויות שהוא רשאי לערוב 

ר לקבוע בתקנות הוראות חוק הפיקוח מסמיך את שר האוצ וקביעת שיעוריהן בתקנות וכו'.

לעניין עריכתם ופרסומם של הדוחות הכספיים, לרבות תוכן הדוחות הכספיים, הפירוט הנדרש 

  והעקרונות החשבונאיים להכנתם.

חוק הפיקוח קובע הוראות שונות המסדירות את המשטר התאגידי של מבטחים,  - משטר תאגידי .1.,.16

משרה שונים במבטח, פעילות אורגנים שונים  ובכלל זה הוראות בדבר מינוי דירקטורים ונושאי

במבטח וחובות דיווח למפקח. בהקשר זה, חוק הפיקוח מחיל על מבטחים, בשינויים המחויבים, 

הוראות שונות מחוק החברות, כאילו היו חברה ציבורית. כך למשל, מבטח נדרש למנות 

בהקשר זה, קובע חוק  ורת.דירקטורים חיצוניים )כהגדרתם בחוק החברות( וכן לקיים ועדת ביק

 הפיקוח, כי מבטח ימנה בעלי תפקידים שונים בחברה כגון מנהל סיכונים ומבקר פנים וכי

לגבי נושאי משרה מסוימים, שהוגדרו בחוזר המפקח  דירקטוריון המבטח ימנה ועדת השקעות.

הל כספים, )מנכ"ל, דירקטור, מבקר פנימי, יו"ר או חבר ועדת השקעות, מנ 9660מחודש דצמבר 

אקטואר, מנהל סיכונים, מנהל מערכות מידע ויועץ משפטי(, נקבעה בחוק הפיקוח חובת הודעה 

נושא נוסף שאומץ  מוקדמת על הכוונה למנותם, וקבלת אישור המפקח על הביטוח לעצם המינוי.

 בחוק הפיקוח, במתכונת הדומה לזו שקיימת לגבי חברות ציבוריות, הנו דוחות והודעות. 

חוק הפיקוח מעניק למפקח סמכויות אכיפה, ובכלל זה סמכות להטיל קנסות אזרחיים  - פהאכי .0.,.16

ועיצומים כספיים. סנקציות אלה נוספות לסנקציות הפליליות, אשר מכוח חוק הפיקוח, יכול 

 להלן. 16.11לפירוט נוסף ראה סעיף  ויוטלו על מבטח ונושאי המשרה במבטח. 

כחברת ביטוח, החברה כפופה לחוק חוזה הביטוח המסדיר היבטים  - 1611-חוק חוזה הביטוח, התשמ"א .16.1

חוק חוזה הביטוח, קובע כי חוזה הביטוח במהותו הנו חוזה  שונים שבין המבוטח למבטח, וסוכן הביטוח.

בין המבטח לבין המבוטח, המחייב את המבטח, לשלם, תמורת דמי ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי 

חוזה ביטוח מסדיר את הנהלים לקבלת תגמולי הביטוח, ובכלל זה קובע הוראות  חוק ביטוח למוטב.

שונות בנושאים העיקריים הבאים: חובה על המבוטח )או המוטב, לפי העניין( ליתן הודעה למבטח על 

קרות מקרה, מיד לאחר שנודע לו על מקרה הביטוח ועל זכותו לתגמולי ביטוח; חובת עריכת בירור החבות 

המבטח וחובה על המבוטח למסור למבטח את המידע והמסמכים הנדרשים לצורך בירור החבות;  על ידי

המועד לתשלום תגמולי הביטוח; הפרשי הצמדה וריבית שמתווספים לתגמולי הביטוח וכן תשלום דמי 

ביטוח במטבע חוץ; חובות גילוי של המבוטח ותוצאות אי הגילוי; מעמד המוטב וזכויותיו; השלכות על 

 שינויים בסיכון המבוטח.
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 %06אשר למדינת ישראל כחברה ממשלתית פרטית,  כאמור הנההחברה  - חוק החברות הממשלתיות .16.0

מקולות ההצבעה באסיפה הכללית, לרבות זכות הכרעה במקרה של חילוקי דעות. לפיכך, כפופה החברה 

ולהנחיות רשות החברות  לחוק החברות הממשלתיות והתקנות המותקנות מכוחו מעת לעת, וכן לפיקוח

חוק החברות הממשלתיות מסדיר פרוצדורות להקמתה  הממשלתיות, כמו גם להחלטות ממשלת ישראל.

ניהולה, מיזוגה, מכירתה, הפרטתה ופירוקה של חברה ממשלתית, ובכלל זה מסדיר עניינים רבים הנוגעים 

והתקנות מכוחו, מוסדרות גם  למשטר תאגידי. חלק מן ההוראות המוסדרות בחוק החברות הממשלתיות

בחוק הפיקוח והתקנות מכוחו. כך למשל, קובע חוק החברות הממשלתיות, החלטות הטעונות אישור 

הממשלה )בדירקטוריון או באסיפה הכללית של בעלי המניות, לפי העניין(; הוראות לעניין כשירותם 

ות בדבר הדירקטוריון, עבודתו, ומינויים של דירקטורים מטעם המדינה לדירקטוריון החברה; הורא

התנהלותו ותפקידיו; הוראות למינוי נושאי תפקידים שונים בחברה כגון מנכ"ל, רואה חשבון, יועץ 

  משפטי, מבקר פנימי ובא כוח המדינה באסיפות הכלליות.

חוק הגנת הפרטיות קובע הוראות בדבר החזקתם, ניהולם  - 1611 -חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .16.9

ם בפנקס מאגרי המידע של מאגרי מידע. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, החברה מנהלת ורישומ

 .ועל עובדי החברה מבוטחיםה עלמידע  יםם, הכוללמימידע רשו ימאגרשני 

חוק תובענות ייצוגיות, קובע כללים אחידים להגשתן וניהולן של  - 9669 -חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו .16.9

  לרבות תביעות בענייני ביטוח, שהוגשו קודם לחקיקתו מכוח חוק הפיקוח. תובענות ייצוגיות,

פורסם חוק  9611 ,באוגוסט 11ביום  -  9611 -חוק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה(, התשע"א  .16.1

הגברת האכיפה. החוק נועד לייעל את אכיפת הוראות החוק והנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון 

 בין היתר, אחריות אישית על  נושאי משרה, עובדים בכירים וכן על הגופים עצמם. במסגרת החוק ומטיל,

. 1611 -שינויים ותיקונים, בין היתר, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א נערכו

קח במסגרת חוק הגברת האכיפה נכלל בין היתר: הרחבת סמכויות הפיקוח הקיימות ומתן סמכות למפ

לביצוע בירור מנהלי, הטלת עיצום כספי, בין על תאגיד ובין באופן אישי על עובדים בכירים ונושאי משרה, 

-6-,961פורסם חוזר גופים מוסדיים  ,961". בחודש פברואר סמכות לקביעת פיצוי שישולם ל"נפגע הפרה

 להלן.  1.16,של המפקח בנושא, לפירוט נוסף ראה סעיף  96

פורסם החוק להגברת  9611בדצמבר,  16ביום  - 9611 -יפה של דיני העבודה, התשע"ב חוק להגברת האכ .16.6

האכיפה בדיני העבודה. החוק נועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה, בין היתר, באמצעות שני 

ים כלי האכיפה: הרחבת גבולות האחריות )האזרחית והפלילית( של מזמין שירות כלפי עובדי קבלן שירות

המועסקים אצלו, וכן הנהגתו של הליך מנהלי במסגרתו ניתן יהיה להטיל על מזמין השירות עיצומים 

כספיים בשל הפרת הוראות חקיקה מסוימות על ידי הקבלן. בעקבות חוק הגברת האכיפה בדיני עבודה, 

בידי קבלני  "הגנה על זכויות עובדים המועסקים 9619-9-1רשות החברות הממשלתיות פרסמה חוזר מס' 

שירותים", במסגרתו נקבעו הליכים אותם צריך לנקוט מול אותם עובדי קבלן וכן מנגנון דיווח שנתי 

 .ההוראות החוק החלות בעניינבהתאם לניקיון באמצעות קבלן ופועלת  תלרשות. החברה מעסיקה עובד
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 - 9619 -חקיקה(, התשע"ב חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי )תיקוני  .16.16

התקבל החוק במסגרתו בוצעו תיקוני חקיקה בחוק החברות הממשלתיות, שעניינו  9619במרס,  ,1ביום 

הרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי ובחברות ממשלתיות. הנושא עלה בישיבת 

זית כאשר ישנם שני מועמדים בעלי דירקטוריון החברה וניתנה החלטה למתן העדפה לבני העדה הדרו

טרם  בעת חיפוש עובדים לקליטה החברה מבצעת פניה יזומה לעמותות העוסקים בנושא.כישורים דומים. 

   נקלטו עובדים בני העדה בחברה.

 -(, התשע"ב גופים מוסדייםתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )גופות גמל( )כללי השקעה החלים על  .16.11

תקנות שונו מגבלות ההשקעה הקיימות, תוך הסרת חלק מהמגבלות הכמותיות והגברת במסגרת ה - 9619

של  ,6-1-,961פורסם חוזר גופים מוסדיים  ,961מעורבות ועדות השקעה בגופים מוסדיים. באוגוסט 

המפקח על הביטוח הקובע הוראות בעניינים שונים, כדי לאפשר התאמת חלק מהמגבלות החלות על גופים 

 הוראות התקנות והחוזר.בהתאם ל. החברה פועלת לתנאי שוק משתניםסדיים ומ

צו זה קובע כי לעניין ביטוחי נכסים,  - ,161-צו חוזה הביטוח )אי תחולת הוראות החוק(, התשמ"ד .16.19

)ב( לחוק חוזה הביטוח, העוסקים בהרחבת החבות על מבטחים ובהקטנת הנזק 91 -ו 09הוראות סעיפים 

 לא יחולו על עסקאות ביטוח נגד נזקי טבע בחקלאות. של המבוטחים )בהתאמה(,

בתקנות אלו כלולות  -1661-תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח .,16.1

הוראות לעניין ההון הראשוני )היינו סכום ההון העצמי הנדרש מחברת ביטוח כבר בעת הקמתה ללא קשר 

המינימאלי הנדרש ממבטח )קרי, עודף נכסים על התחייבויות של מבטח, להיקף הפעילות( וההון העצמי 

הנדרש מהחברה לא  ימחושב לפי תקנות פרטי דין וחשבון(. התקנות קובעות כי ההון העצמי המינימאל

 . 1669ביוני  10מיליון ש"ח, צמוד למדד שפורסם ביום  0 -יפחת מ

תקנות  -,961-ב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, תשע"גתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישו .16.11

אלה קובעות כי מבטח ייחשב את סכום עתודות הביטוח שיחזיק בביטוח כללי כך שישקפו באופן נאות 

פורסם  ,961 ינוארבחודש  הוראות שונות לאופן חישוב העתודות. והולם את התחייבויותיו הביטוחיות וכן

 להלן.  9,.16סעיף ל המפקח בנושא, לפירוט נוסף ראה ש ,1-1-961חוזר גופים מוסדיים 

מטרת תקנות אלה  - 9669-, התשס"ז(דירקטוריון וועדותיו)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(  .16.10

ידי קביעת כללים להבטחת פעילותו התקינה של -לחזק את תשתית המשטר התאגידי במבטחים, וזאת על

ובעות תקנות הדירקטוריון הוראות לעניין עצמאות הדירקטוריון, דירקטוריון המבטח. בכלל זה, ק

כשירות חברי הדירקטוריון, הרכב הדירקטוריון, כללים למניעת ניגוד עניינים, נושאים בהם הדירקטוריון 

חייב לדון ולהחליט, חובות נוכחות בישיבות הדירקטוריון, מניין חוקי לקיום ישיבה וקבלת החלטות 

הרכבן וסמכויותיהן של ועדות הדירקטוריון, ובפרט וועדת הביקורת. תקנות הדירקטוריון והוראות לעניין 

קובעות הקלות לעניין חברות ביטוח שהנן חברות ממשלתיות, לרבות לעניין החובה למינוי דירקטורים 

 .חיצוניים(חיצוניים. ההוראות לעניין הרכב הדירקטוריון )ובכלל זה מינוי דירקטורים 
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 הנחיות המפקח על הביטוחחוזרים ו

, בנוגע לאימוץ תקני דיווח 96, פרסם המוסד לתקינה חשבונאית את תקן חשבונאות מס' 9669בחודש יוני  .16.19

(. במטרה להחיל את הוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים על הגופים IFRSכספי בינלאומיים )

ר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים , פרסם המפקח על הביטוח חוזר בדב9669המוסדיים, בחודש מאי 

על מנת פורסמו מספר חוזרים בנושא,  . במהלך השנים9661בינואר  1בגופים מוסדיים, וזאת החל מיום 

החברה מיישמת  של חברות ביטוח.והרבעוניים את מבנה הגילוי בדוחות הכספיים השנתיים  לעדכן 

 בהתאם את הוראות המפקח בדוחותיה.

, פרסם המפקח על הביטוח חוזר בדבר אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח 9669בחודש מאי  .16.19

: הוראות בקשר SOX Act -של ה 161כספי, המפרט את ההוראות שמיועדות ליישם את דרישות סעיף 

 9666לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית, על הדיווח הכספי וחוות דעת רואה חשבון מבקר. בחודש יוני 

פקח חוזר אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי. בחוזר זה מפורטות הוראות פרסם המ

החברה מיישמת את דרישות החוזרים בעניין  .SOX Act-של ה 161שמיועדות ליישם את דרישות סעיף 

 .דוח הדירקטוריון –לפרק ב'  1,, ראה סעיף זה

,שמטרתו הבטחת היערכותם II Solvency-ת לפרסם המפקח על הביטוח חוזר היערכו 9661בחודש יולי  .16.11

. החוזר קובע הנחיות בנושאים הבאים: מינוי Solvency IIהארגונית של מבטחים ליישום הדירקטיבה 

אחראי לאימוץ הדירקטיבה; היערכות הדירקטוריון, לרבות הקמת ועדת דירקטוריון אשר תהא אחראית 

קטוריון; דיווחים של הוועדה לדירקטוריון; גילוי על הפיקוח והבקרה על הליך ההיערכות מטעם הדיר

(; ודיווחים נדרשים למפקח QISבדוח הדירקטוריון; קביעת לוחות זמנים לביצוע סקר הערכה כמותית )

, מינה 9661. בחודש אוקטובר Solvency IIעל הביטוח אודות היערכות החברות לאימוץ הדירקטיבה 

לאור מבנה ההון המיוחד של החברה, הועדה פנתה למפקח כיוון  דירקטוריון החברה ועדה, כנדרש בחוזר.

בשלב זה  .שהוראות הדירקטיבה אינם מתיישבים עם הגדרת החוק וטכניקת צבירת העודפים בחברה

אולם חייב את החברה  QIS יםולעניין הדרישות הכמותיות פטר המפקח את החברה מהגשת תוצאות סקר

 יישום דרישות המפקח.פועלת להחברה  נוספות ככל שיהיו.לעניין דרישות איכותיות ודרישות 

 לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות הוראותפרסם המפקח  9616בחודש יולי  .16.16

המתמקדות בהליך ההשקעה של גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות: החל מאנליזה טרם רכישת 

וכלה במאפיינים רצויים של איגרות חוב בהן  ם שאינם מדווחיםאגרת החוב, דרך קבלת דיווחים מתאגידי

 משקיעים גופים מוסדיים. 

פרסם המפקח חוזר מדיניות ניהול טכנולוגיות מידע. על פי החוזר חלה חובה לנהל  9616בחודש אוגוסט  .16.96

ם תחום טכנולוגיות המידע על פי תקנים מקצועיים מקובלים ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי נאותי

 .הכוללים התייחסות לשיטות, לתהליכים ולבקרות הנדרשים

החלים על גופים מוסדיים, בקשר לפרסום תקנות פרסם המפקח חוזר כללי השקעה  ,961בחודש אוגוסט  .16.91

 -הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כללי השקעה החלים על ומבטחים גופים מוסדיים(, התשע"א 

שונים, כדי לאפשר התאמת חלק  המפקח על הביטוח הוראות בעניינים. במסגרת החוזר קובע 9619

החברה פועלת ליישום הוראות התקנות  מהמגבלות החלות על גופים מוסדיים לתנאי שוק משתנים.

 והחוזר.
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, על פי החוזר הכולל הוראות שונות בנושא. פרסם המפקח חוזר שירות לקוחות. 9611בחודש אוגוסט  .16.99

נה את מנהלת מחלקת ביטוח ושיווק בחברה, הגב' תמר שקורי, לממונה על שירות דירקטוריון החברה מי

 לקוחות ואישר את מדיניות החברה בנושא. 

פרסם המפקח טיוטת חוזר בנוגע לקודקס רגולציה עתידי. על מנת למנוע פיזור של  9611בחודש ספטמבר  .,16.9

ך יסודי ועמוק של בחינה וארגון הוראות הרגולציה ועל מנת ליצור סדר ואיחוד, החל הממונה בתהלי

קודקס הנוגע לכל הגורמים שתחת  -מחדש של הרגולציה לצורך יצירת ספר רגולציה מסודר ומקיף 

 פיקוחו. מעת לעת המפקח על הביטוח מפרסם טיוטות ו9או חלקים סופיים מהקודקס. 

המשכיות עיסקית  בנושא ניהול 6-11-,961פרסם המפקח חוזר גופים מוסדיים  ,961בחודש אוגוסט  .16.91

בגופים מוסדיים. החוזר מתווה מסגרת פעולה מינימאלית לגוף המוסדי כדי לקיים המשכיות עיסקית 

במצב חירום. בהתאם להוראות החוזר, נוהל החברה בנושא היערכות לשעת חירום עודכן ואושר 

 בדירקטוריון.

נושא דוח שנתי על יישום הוראות ב 6-19-,961פרסם המפקח חוזר גופים מוסדיים  ,961בחודש אוגוסט  .16.90

הדין על ידי גופים מוסדיים. החוזר קובע כי בדיווחים הנלווים לדוח כספי שנתי, על הגוף המוסדי להעביר 

, לפי דומהניהול סיכונים, ממשל תאגידי וכ -גם מידע בנוגע ליישום הוראות הדין בנושאים שונים כגון 

 דרישת המפקח.

בנושא מיקור חוץ בגופים מוסדיים,  6-19-,961מפקח חוזר גופים מוסדיים פרסם ה ,961בחודש אוגוסט  .16.99

שמטרתו הנה לקבוע כללים לשימוש במיקור חוץ בגופים מוסדיים בפעילות מהותית של הגוף המוסדי. 

 .והחברה פועלת ליישמו בהתאם להוראות החוזר, דירקטוריון החברה אישר נוהל מיקור חוץ לחברה

בנושא הנהגת תוכנית ביטוח ותקנון  ,6-9-,961רסם המפקח חוזר גופים מוסדיים פ ,961בחודש דצמבר  .16.99

קופ"ג. חוזר זה מחליף חוזר קודם שהיה קיים באותו נושא. מטרת החוזר הנה לקבוע נוהל להגשת הודעה 

)א( 16על תוכנית ביטוח או תקנון חדשים או שינויים שנעשו בהם למפקח על הביטוח וזאת על פי סעיף 

הפיקוח על הביטוח שקבוע כי מבטח המבקש להנהיג תוכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח לפי  לחוק

ימים לפני שיחול  16או לשנות את תנאי הביטוח או את דמי הביטוח, יגיש למפקח הודעה על כך  19סעיף 

ה לחברה ניתנ 9610. בפברואר 9610החוזר תוקן בשנת  השינוי. החברה פועלת לפי כל הנחיות החוזר.

 ישלחו בדיעבד ובמרוכז אחת לשנה.של החברה לפיה חוזי הביטוח  ,הקלה בכתב מאת הממונה

( בנושא התנהלות גוף מוסדי 01961-,961פרסם המפקח עמדת ממונה הבהרה )שה.  ,961בחודש דצמבר  .16.91

יש בעת התקשרות בעסקה משמעותית. בעמדת ממונה זו הביע המפקח את ציפיותיו מגוף מוסדי לפיהן 

לקיים הליכים הולמים לאפיון, הערכות ולטיפול בעסקאות שעל פי קביעת הדירקטוריון הן בעלות 

 פוטנציאל להשפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה.

( בנושא אי נקיטת אמצעים להקלת 9611-19996פרסם המפקח מכתב עמדה )שה. 9611בחודש נובמבר 

רות הביטוח מדגש כי עליהן לפעול לפי הוראות ההסדר החקיקתי הסיכון. מכתב עמדה זה שנשלח לכל חב

לחוק חוזה הביטוח ולדאוג שתוכנית ביטוח בענפי ביטוח רכוש לא יכללו דרישה  91 -ו 11הקבוע בסעיפים 

או סייג הקובעים כי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מכל סוג שהוא מהווים תנאי מוקדם לחבות 

 חברת הביטוח.
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בנושא ניהול סיכוני ציות בגופים  6-96-,961פרסם המפקח חוזר גופים מוסדיים  ,961חודש דצמבר ב .16.96

מוסדיים. מטרת החוזר הנה לחייב גופים מוסדיים למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית ולהגדיר את 

ות ציות תפקידיו ודרכי עבודתו וכן לקבוע תוכנית ציות ואכיפה פנימית, וזאת כדי להשריש בחברה תרב

דירקטוריון החברה מינה את היועצת המשפטית כממונה על בהתאם להוראות החוזר, להוראות הדין. 

נמצאים בטיפולה, לרבות הכנת תוכנית ציות  הוראות החוזרכל ציות ואכיפה פנימית בחברה, ויישום 

 .כו'ואכיפה פנימית, ביצוע מיפוי של הוראות הדין החלות על החברה, ביצוע סקר פערים ו

חישוב עתודות ביטוח  של המפקח בנושא 1-1-,961פורסם חוזר גופים מוסדיים  ,961 ינוארבחודש  .6,.16

בביטוח כללי, הכולל הוראות בדבר אופן חישוב העתודות. נקבע, בין היתר, כי לגבי מבטח העוסק בביטוח 

שב כדלקמן: מפני נזקי טבע בחקלאות תחושב ההפרשה בסכום שלא יפחת מדמי הביטוח מהסכום המחו

משנה, המתייחסים לתקופה החל  דמי הביטוח לגבי כל סוג גידול חקלאי בנפרד, לפני ניכוי חלקו של מבטח

בתוספת דמי הביטוח בשנת הדוח בשייר עצמי ובתוספת דמי  מתאריך הדוח הכספי עד לתום חוזה ביטוח,

ולא יעלה  משנה; די ביטוחהדוח בגובה ההשתתפות העצמית בשכבות הנזק המכוסות על י הביטוח בשנת

 .מדמי הביטוח בשנת הדוח 0על פי 

של המפקח בנושא עדכון הוראות בדוח תקופתי של  ,-9611-1פורסם חוזר ביטוח  9611בחודש ינואר  .1,.16

מטרת חוזר זה הינה לעדכן את דוח תיאור עסקי תאגיד ודוח דירקטוריון הכלולים בדוח חברות ביטוח. 

 .שיהיו ממוקדים, עדכניים ובמבנה אחידתקופתי של חברות ביטוח כך 

עקרונות לניסוח תכניות ( בנושא 6099,-,961פורסם נייר עמדת המפקח על הביטוח )שה.  ,961בחודש יולי  .9,.16

. במסגרת נייר עמדה זה פורטו רשימת עקרונות מנחים לניסוח תוכנית ביטוח, אשר יחולו על ביטוח

 .9610החברה החל משנת 

הוראות בדבר חישוב שווי של המפקח בנושא  6-99-,961רסם חוזר גופים מוסדיים פו ,961בחודש דצמבר  .,,.16

לא סחירים קביעת עקרונות לאופן חישוב שווי נכסים  מטרת החוזר הנה .נכסים לא סחירים של גוף מוסדי

 המוחזקים על ידי גופים מוסדיים.ונכסים אחרים 

( בנושא אי נקיטת אמצעים 9611-19996)שה. פורסם נייד עמדת המפקח על הביטוח 9611בחודש נובמבר  .1,.16

להקלת הסיכון. המפקח על הביטוח דורש בנייר עמדה זה מחברות הביטוח לבחון את תוכנית הביטוח 

בענפי ביטוח רכוש ולעדכנן כך שלא תכלולנה דרישה או סייג הקובעים כי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון 

 חברת הביטוח.מכל סוג שהוא מהווים תנאי מוקדם לחבות 

ון ימעורבות גוף שאינו בעל רישבנושא של המפקח  9611-16-9רסם חוזר ביטוח ופ 9611 נובמברבחודש  .0,.16

מטרת החוזר לפרט את ההוראות בקשר  .בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי

 קבוצתי.להתקשרות של גוף מפוקח עם גוף חיצוני בקשר לשיווק או מכירת מוצר ביטוח שאינו 

של המפקח בנושא ניהול השקעות באמצעות  9611-6-10פורסם חוזר גופים מוסדיים  9611בחודש דצמבר  .9,.16

סלי השקעה. מטרת החוזר הנה לקבוע את הכללים לניהול סלי השקעות סחירים ושאינם סחירים על ידי 

 מספר משקיעים מוסדיים הנמנים על אותה קבוצת משקיעים.
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של המפקח בנושא הנהגת תוכניות ביטוח  9610-6-0רסם חוזר גופים מוסדיים פו 9611בחודש פברואר  .9,.16

ימי  6,ותקנון קופת גמל, לפיו מבטח המבקש להנהיג תוכנית ביטוח או לשנותה יגיש למפקח על הביטוח 

עבודה לפני המועד, הודעה שתכלול את הפרטים שיורה הממונה, וככל שהממונה לא הודיע על התנגדותו 

ח רשאי להנהיג את תוכנית הביטוח או לשנותה.לאור פניית החברה למפקח, החברה קיבלה יהיה המבט

 .ביישום החוזר הקלות

של המפקח בנושא מידע נדרש באתר אינטרנט  9610-6-11פורסם חוזר גופים מוסדיים  9610בחודש מרץ  .1,.16

 באתר האינטרנט. של גוף מוסדי. החוזר קובע מידע מינימלי שעל גוף מוסדי להעמיד לרשות הציבור

 חוזרי רשות החברות הממשלתיות

בנושא יישום תוכנית לשעת  1-,9619-1פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  9619בחודש יולי  .6,.16

החוזר מטרת חוזר זה לשפר מודעות ומוכנות לחירום בחברות הממשלתיות. חירום בחברות ממשלתיות. 

חירום ועל הנהלת החברה להכין תוכנית לשעת חירום. החברה מורה לדירקטוריון לקבוע מדיניות לשעת ה

 פעלה ליישום הוראות החוזר.

בנושא הכשרת  9-1-,961פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  ,961בחודש פברואר  .16.16

דירקטורים בחברות ממשלתיות. מטרת החוזר הנה לקבוע עקרונות להסדרת תהליך הכשרת דירקטורים 

הן כקליטה של דירקטורים חדשים והן תוכנית הכשרה לדירקטורים מכהנים.  - בחברות ממשלתיות

 בהתאם להוראות החוזר, דירקטוריון החברה אישר נוהל בנושא.

בנושא קבלת מידע על  ,-,-,961פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  ,961 סבחודש מר .16.11

וזר הנה להביא לידיעת החברות הממשלתיות חהמטרת הרשעות והליכים פליליים במינוי פקידים בכירים. 

את התיקון לתקנות המרשם הפלילי ותקנות השבים המאפשר בין היתר למנכ"ל החברה הממשלתית 

 ,. בהתאם לחוזרלקבל מידע מהמרשם הפלילי לגבי מינוי של פקיד בכיר לפי חוק החברות הממשלתיות

 החברה כתבה נוהל בנושא.

בנושא הליך איתור מנהל  -9-,-,961חברות הממשלתיות חוזר מספר פרסמה רשות ה ,961 סבחודש מר .16.19

את העקרונות, הנורמות והפרקטיקה  ספקכללי בחברה ממשלתית ובת ממשלתית. מטרת החוזר היא ל

הנוגעים להליך איתור מנכ"ל בחברה ממשלתית כפי שנקבע בפסיקה, בהנחיות היועמ"ש לממשלה, 

 וריון החברה אישר נוהל בנושא.דירקט ,ובחוזרי הרשות. בהתאם לחוזר

מדיניות בנושא  9-9-,961פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  ,961בחודש יוני  .,16.1

בוע כללים למתן בונוסים בחברות סקיות. מטרת החוזר הנה לקבונוסים9מענקים בחברות ממשלתיות ע

מול עובדים על הצטיינות סקיות, באופן שיבטיח כי תשלום הבונוס לעובדים ישמש כלי ניהולי לתגע

 .והצלחה מוכחת של החברה. החוזר מיושם על ידי החברה

בנושא חשבונאות  0-1-,961פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  ,961בחודש ספטמבר  .16.11

וכולל את פירוט ואופן הדיווחים  9611דוחות כספיים. חוזר זה מעדכן חוזר קודם משנת  –וכספים 

 .הנדרשים מהחברה

בנושא נוהל העסקת רואי  9611-1-1פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  9611חודש ינואר ב .16.10

החשבון המבקרים את החברות הממשלתיות ושכר טרחתם. מטרת החוזר הנה ליישם את מדיניות 

 התעריפים והסדרת שכ"ט של רואי החשבון המבקרים.
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בנושא הסדרת הממשק בין  9611-1-9מספר  פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר 9611בחודש מרץ  .16.19

רואה החשבון המבקר חברות ממשלתיות לבין רשות החברות הממשלתיות לבין חברות ממשלתיות. 

 .שיש להגיש לרשות מטרת החוזר הנה הסדרת מתוכנת הדוחות

ל בנושא עקרונות למועד תגמו 9611-9-1פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  9611בחודש מרץ  .16.19

ותמרוץ עובדים בכירים בחברות ממשלתיות. מטרת החוזר הנה קביעת מנגנון למתן תגמול לעובדים 

 דירקטוריון החברה קבע מסמך עקרונות לנושא תגמול עובדים בכירים. בכירים בחברות ממשלתיות.

 בנושא מינוי מבקר פנימי 9611-1-1פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  9611בחודש מאי  .16.11

ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברה ממשלתית. מטרת חוזר זה הנה לקבוע כללים בנוגע למינוי 

  מבקר פנימי ולשפר את איכות הביקורת הפנימית.

בנושא מינוי נושא המשרה  9-,-9611פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  9611בחודש יוני  .16.16

ת. מטרת החוזר להסדיר את אופן מינויו ותנאי כשירותו הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברות ממשלתיו

נוהל כתוב  אישרדירקטוריון החברה  .של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ממשלתית

 בעניין מינוי מנהל כספים לחברה.

בנושא חוק שיוויון זכויות  9611-9-9פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  9611בחודש יוני  .16.06

מטרת החוזר הנה להביא לידיעת החברות הממשלתיות ולהעלות  .1661 –אנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ל

את המודעות להחלת הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בקרב עובדיהן, בין היתר גם הוראת 

גידים היועץ המשפטי לממשלה לעניין ייצוג הולם בקרב אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה ובתא

 הנושא עלה לסדר יומו של דירקטוריון החברה אשר החליט על אופן יישומו. .ציבוריים

בנושא עבודת  9610-9-9פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מספר  9610בחודש ספטמבר  .16.01

 תיקון. –דירקטוריון חברה ממשלתית עדכון וריכוז הנחיות 

בנושא תיקונים לחוזר הליך אישור  1-,-9610חוזר  פרסמה רשות החברות הממשלתיות 9610בחודש ינואר  .16.09

 מנהל כללי בחברה ממשלתית.

בנושא מינוי יועצים משפטיים  9610-1-1חוזר הממשלתיות פרסמה רשות החברות  9610בחודש ספטמבר  .,16.0

 חיצוניים בחברות ממשלתיות ושכרם.

והל לרואה חשבון בעת בנושא נ 9610-1-9פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר  9610בחודש דצמבר  .16.01

 קבלת מינוי בחברה ממשלתית. חוזר זה מסדיר תהליך מובנה לכניסת רו"ח כמבקר בחברה ממשלתית.

בנושא עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים  9610-9-9פרסמה רשות החברות חוזר  9610בחודש נובמבר  .16.00

 יון.בכירים בחברות ממשלתיות. הנושא טרם עלה על סדר יומו של הדירקטור

בנושא מדיניות רשות החברות הממשלתיות  ,-,-9610פרסמה רשות החברות חוזר  9610בחודש אוקטובר  .16.09

 לעניין מתן התחייבות מראש לשיפוי נושא משרה.

בנושא הוראות בדבר הגבלת כהונה של פקידים  9-,-910פרסמה רשות החברות חזור  9610בחודש נובמבר  .16.09

יון החברה אשר החליט לפנות בשאלה בנושא לרשות החברות בכירים. הנושא עלה ונדון בדירקטור

 הממשלתיות, אשר טרם שלחה התייחסותה.
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 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים  .11

 :להלן יפורטו חסמי הכניסה העיקריים

עיסוק בביטוח מחייב קבלת רישיון מבטח. בין יתר השיקולים למתן רישיון  - רישיון לעסוק בביטוח .11.1

על הביטוח בחשבון שיקולים של הבטחת יציבותו של המבטח, האמצעים הכספיים,  מבטח, מביא המפקח

 . דומההניסיון והרקע העסקי של הגורמים המבקשים את הרישיון, התחרות, מניעת חשש לניגוד עניינים וכ

)הון עצמי מינימלי  שירותים פיננסיים )ביטוח(תקנות הפיקוח על כנדרש על פי  - הון עצמי מינימאלי .11.9

 .1661-דרש ממבטח(, תשנ"חהנ

הפעילות הביטוחית של החברה בביטוח נזקי טבע בחקלאות מחייבת ידע מקצועי  -ידע וניסיון ,מומחיות .,.11

ספציפי בעיקר בהערכת הנזקים, ניהול הסיכונים והיכרות עם השווקים בתחום, לרבות שוק ביטוח 

אדם מקצועי וביטוחים בהיקף  המשנה. צבירת הידע והמומחיות מחייבת השקעת משאבים רבים, כוח

 רחב כדי לאפשר פיזור סיכונים נאות.

הפוליסה המשווק אינו כולל מרכיב רווח, בהתאם למטרות החברה והנו רק עבור  מחיר -מחיר הפוליסה  .11.1

 כיסוי עלויות והסיכון בגין הנזקים אותו הוא כולל.

ף ביטוח נזקי טבע בחקלאות בגלל בכדי להקטין את הסיכון לו חשופה החברה בענ  -פיזור סיכונים   .11.0

אופיו, יש לדאוג לפיזור סיכונים בין מבוטחים רבים המפוזרים ברחבי המדינה ובין גידולים חקלאים 

 שונים ומגוונים. 

 : להלן יפורטו חסמי היציאה העיקריים

ביטוח, פירוק או חיסול של עסקי מבטח, כפופים לפיקוח המפקח על ה - פירוק או חיסול של עסקי החברה .11.9

אשר רשאי להורות למבטח לפעול בדרך מסוימת בחיסול העסקים או לפנות לבית המשפט בבקשה למתן 

צו שהפירוק יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו. בנוסף, על פי חוק החברות הממשלתיות, רשאית 

ראתה להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתית או למכירת מניות שהמדינה מחזיקה בה, אם הממשלה 

אחת מאלה: מטרות החברה הושגו או שהשגתן אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית בחסכון וביעילות; 

מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית אחרת; רצוי שמטרות החברה 

 .יבוצעו על ידי גוף שאינו חברה ממשלתית
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והשינויים החברה פעילות בה קריטיים צלחסביבה כללית, השפעת גורמים חיצונים וגורמי ה .19
 החלים בהם

כלכלית של החברה, אשר למיטב ידיעת החברה -להלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המקרו

ולהערכתה, יש להם, או צפויה להיות להם, השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בחברה 

 והשלכותיהם.

 ןשינוי בגורמי הסיכו .19.1

החברה מוכרת פוליסות ביטוח, אשר מכסות נזקי טבע שונים. תמחור הפוליסה נעשה על סמך ניסיון 

ומחירי  תהעבר. שינוי בגורמי הסיכון, בשכיחות האירועים ובחומרתם, עשויים להשפיע על רווחיו

ות וכן הפוליסות. השתנות האקלים עלולה לגרום לסיכונים שהחברה אינה צופה ומשקללת במחירי הפרמי

 את כדאיות גידולים מסוימים ובהתאם את ביטוחם.

 מצב ענף החקלאות .19.9

החברה פועלת בענף החקלאות, שהנו שוק יחיד עבור החברה, ומשכך כל שינוי בענף זה עשוי להשפיע על 

 פעילות החברה ומצב עסקיה.

חקלאות זה מספר שנים שענף החקלאות עובר שינויים מהותיים המשפיעים על פעילות החברה: מ

המבוססת על חקלאים רבים, הפכה החקלאות לחקלאות המייצרת בהיקפים גדולים עם פחות חקלאים; 

מחקלאות המשקיעה כספים מועטים בייצור, לחקלאות הנדרשת להשקעות כספיות גדולות לייצור; 

מחקלאות מגוונת המפזרת סיכון בתוך המשק, לחקלאות מתמחה שמידת פיזור הסיכונים בה קטנה 

 חסית.י

שינויים אלה, אשר חייבו השקעות רבות של משאבים, גרמו להעלאת הביקוש לביטוחים אותם מוכרת 

החברה. ניתן להצביע על עליה גבוהה במיוחד בביקוש לביטוח בגידולים שמידת חשיפתם לנזקים גבוהה 

 יותר, כגון גידולי שטח פתוח שחשיפתם לנזקי טבע גדולה במיוחד. 

ונות חלה מגמה של ירידה ברווחיות בחקלאות בישראל, אשר מהווה גורם לירידה מנגד, בשנים האחר

 בביקושים לביטוח נזקי טבע, שכן משקים מפסידים בוחרים להפחית בהוצאות הביטוחיות.

 משק המים .,.19

ענפים חקלאים רבים תלויים בכמות ומחיר המים בישראל. המחסור הגדל במים והעלאת תעריף המים 

ם להקטנת שטחים לגידול, ירידה בכדאיות הגידול והקטנת ביטוחים בהתאם. מדינת בעקבותיו, גורמי

ישראל מצמצמת כמויות מים לחקלאים בהתאם למאגרים הקיימים. צמצום בכמויות המים המוקצות 

 לחקלאות עשויות להשפיע על היקף הביטוחים הנמכרים על ידי החברה.

 עובדים זרים .19.1

ים עובדים זרים. כניסת העובדים הזרים לארץ ואישור העסקתם כרוך בחלק ניכר מענפי החקלאות מועסק

באישורים ממשלתיים. קיטון בכמות העובדים הזרים עלול לגרום לצמצום בענפים מסוימים בגלל הקושי 

 במציאת תחליפים בשוק המקומי ובהתאם לקיטון בביקוש לביטוח נזקים. 
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 מצב כלכלי .19.0

. לפיכך משברים כלכליים והתחזקות השקל לעומת מטבעות חוץ חלק ניכר מהיצור החקלאי משווק לחו"ל

מקטינות את כדאיות הגידולים ואיתם את הביקושים לביטוח נזקים. בנוסף מיתון מקומי מקטין אף הוא 

חקלאי ההעסקי ופיננסי עשוי לפגוע במגזר  משבר את הביקושים לגידולים אשר מיועד לשיווק בארץ.

)קרי, פגיעה ביכולתה של החברה לגבות את דמי סר התשלומים של הלקוחות וכתוצאה להוביל לפגיעה במו

 . הביטוח ממבוטחיה(

 קיבולת ביטוח משנה בשוק הביטוח העולמי .19.9

החברה  החברה מקטינה חלק מהסיכונים באמצעות רכישת ביטוחי משנה בשווקים בינלאומיים, כאשר

. קיים היצע מוגבל של מבטחי משנה (STOP LOSSהפסדים )מסוג עוצר חוזי ביטוח משנה בעיקר ת רוכש

המתמחים בביטוח נזקי טבע, ומספר מבטחי המשנה המתמחים בתחום בו עוסקת החברה עשוי להשפיע 

 על רווחיות החברה. 

שינויים במחירי הסיכון ובנפח ביטוחי המשנה המוצעים בשווקים הבינלאומיים משפיעים על רווחיות 

ה, ובכלל זה מצבם הפיננסי, ויכולתם ונכונותם להשתתף בנפחים בהם החברה. יציבותם של מבטחי המשנ

 השתתפו בעבר ובמחירים דומים, עשויה להשפיע על רווחיות החברה. 

חלק מנפח ביטוח המשנה נרכש מהמדינה וחלק מהנפח נרכש ממבטחי משנה בחו"ל, בעלי דירוג גבוה 

ים וביטוחי משנה, בתחום בו עוסקת החברה, ובעלי התמחות בביטוח נזקי טבע. ההיצע המוגבל של מבטח

גורם למחירים גבוהים של ביטוחי המשנה, ובפרט בשנים שלאחר תביעות גדולות בהן הסיכון הביטוחי 

עולה, ועלול להוביל לחוסר יכולת של החברה לבטח את סיכוניה ברמה הנדרשת. השתתפות המדינה 

כן מידת -ולמכור ביטוחים רחבים, ועל מאפשרת לחברה לקחת סיכונים כמבטחת בביטוח המשנה

 מעורבותה של המדינה עשויה להשפיע על רווחיות החברה.

 החלטות ממשלה הנוגעות לחברה ולסביבתה העסקית .19.9

החברה, כחברה ממשלתית, חשופה לשינויים בהחלטות הממשלה, המתקבלות מעת לעת, בקשר עם 

פח הכיסוי בביטוחי משנה והחלטות אחרות השתתפות המדינה בפרמיות בביטוח נזקי טבע בחקלאות, נ

הנוגעות לחברה או לסביבתה העסקית. כך למשל, החלטות הממשלה בעניין השתתפות המדינה בתשלום 

דמי הביטוח, הגדרת החברה כזרוע ביצוע של משרד החקלאות, הסכמים לביטוח אסונות טבע, משפיעים 

 על פעילות החברה ותוצאותיה.

 מגבלות רגולציה .19.1

ביטוח, כפופה החברה להוראות חוק הפיקוח ולתקנות וצווים שהוצאו על פיו, וכן לחוזרים  כחברת

שמפרסם המפקח על הביטוח, מעת לעת. שינוי חקיקה ורגולציה כאמור משפיעים על המבנה הארגוני של 

החברה, על פעילות החברה, על הפיקוח והבקרות שמפעילה החברה, על דיווח הכספי ועל תוצאותיה 

 ספיות. הכ

כחברה ממשלתית, כפופה החברה גם לחוק החברות הממשלתיות ולתקנות מכוחו, כמו כן להנחיות 

לצורך  לחוזרים ופיקוח רשות החברות, אשר אף הם משפיעים על אופן התנהלות החברה ועל דיווחיה. 

וריון הקטנת הסיכונים המתוארים לעיל, לחברה יועצת משפטית פנימית אשר מונתה על ידי דירקט

 החברה גם כממונה על ציות ואכיפה פנימית בחברה.
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 שינוי בחסמי הכניסה והיציאה של ענף הביטוח החקלאי .19.6

 .לעיל 11חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של החברה, הנם כמפורט בסעיף 

שינוי בחסמים אלה יכולים להשפיע על התחרותיות בענף הביטוח החקלאי )כניסה או יציאה של חברות 

 ח מתחרות(, ובהתאם להשפיע על פעילות החברה, תוצאותיה הכספיות ורווחיותה.ביטו

 תקדימים משפטיים .19.16

תקדימים משפטיים, תביעות ייצוגיות וכיוצא באלה, יש בהם בכדי להשפיע על פעילות החברה והתוצאות 

 העסקיות שלה. 

 שינויים בשוק ההון .19.11

ות, מפיקדונות בבנקים, תעודות סל וניירות תיק ההשקעות של החברה מורכב בעיקר מאגרות חוב סחיר

ערך אחרים. מרכיבי התיק מתאפיינים בתנודתיות כתוצאה מאירועים פוליטיים וכלכליים בארץ ובעולם. 

לפיכך, חשופה החברה לסיכוני ריבית, סיכוני בסיס הצמדה, מטבעות ושינויים בשערי המניות, שהשפעתם 

כן, קיים סיכון כי אגרות החוב או הפיקדונות בהן -רת. כמועל התוצאות העסקיות של החברה הנה ניכ

 משקיעה החברה לא ייפרעו.

 

 השקעות .,1

את מדיניות ההשקעה הכללית של החברה, בכפוף לדרישות חוק הפיקוח ותקנות דירקטוריון החברה מתווה 

ועדת  הדירקטוריון מינהההשקעה ולהוראות המפקח על הביטוח בחוזרים המוצעים על ידו מעת לעת. 

הביטוחיות והעתודות ת ההון העצמי וכספים לכיסוי ההתחייבויות והשקעההשקעות שמטרתה לפקח על 

את אופן ביצוע ההשקעות, אופי ההשקעות, אפיקי ההשקעה, סדרי הגודל, עיתוי ההשקעה וכדומה.  ולקבוע

השווקים ומחליטה על הוועדה מתכנסת מידי חודש, ודנה בהרכב התיק ובתשואות, מקבלת סקירות לגבי מצב 

 מדיניות התיק לחודש הקרוב. 

לכיסוי העתודות הביטוחיות והתחייבויותיה האחרות של החברה, שאינן בעיקר לחברה תיק השקעות המשמש 

פיקדונות  מניות, התחייבויות תלויות תשואה. תיק ההשקעות של החברה מורכב בעיקר ממזומנים, אגרות חוב,

סל סחירות בשוק ההון. התיק מנוהל באמצעות מספר מנהלי תיקים בארץ ובחו"ל בבנקים ובמוסדות ותעודות 

בפיקוח ועדת ההשקעות. הדיווחים לוועדת ההשקעות והתיאום בין הוועדה למנהלי התיקים נעשה על ידי 

סמנכ"ל הכספים של החברה. החברה קולטת באופן שוטף את הפעולות הנעשות על ידי מנהלי התיקים, 

 1כל השקעות החברה הינן כספי נוסטרו כפי שמצוינים בביאור  ל ובקרה הנמצאת בחברה.למערכת ניהו

 לדוחות הכספיים.  
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 ביטוחי משנה .11

 להקטנת הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה, באמצעות מבטחי משנה מחו"לפועלת החברה  .11.1

ועיקרן הגנה מפני סיכוני . להתקשרות עם מבטחי משנה מספר יתרונות, ומדינת ישראל כמבטחת משנה

והיקף הביטוח  המדיניות החשיפה של החברה למבטחי המשנ חשיפה גבוהים ותנודות בהתנהגות הסיכון.

אותו רוכשת החברה, נקבעים מידי שנה על ידי דירקטוריון החברה. מדיניות דירקטוריון החברה לביטוח 

לדירוג  96%ומעלה ועד  Aדד בדירוג למבטח בו 0%,המשנה מסוג עוצר הפסדים כוללת מגבלה של עד 

ומעלה.  Aמהביטוחים יעשו בחברות בדירוג  90%. כמו כן המדיניות כוללת מגבלה של לפחות A -הנמוך מ

לחשיפות החברה נקבעת על בסיס ניסיון החברה וסיכום מקסימום הנזק  שתועד  מדיניות הדירקטוריון

 חברה והפרמיה המבוטחת.ובהתייחס לעתודות ה בחברה בענפי הביטוח השונים

 STOPהפסדים )סוג: ביטוח עוצר ממשני בחוזי ביטוח משנה החברה משתמשת כנגד עיקר סיכוניה  .11.9

LOSS) .הכיסוי . בנוסף בביטוח המדגה רוכשת החברה ביטוח משנה פקולטטיבי למספר קטן של ביטוחים

הן על ידי חברות ו"( ב הכלליהחש)להלן: " במשרד האוצר על ידי החשב הכללילחברה הן ניתן הביטוחי 

 זרות.ביטוח 

. יתרת הסיכון המוטלת על תמורת פרמיה שנתית ההתקשרות עם מבטחי המשנה נערכת על בסיס שנתי .,.11

 חברת הביטוח, לאחר העברת חלק מהסיכון למבטח המשנה, נקראת "שייר".

רר את החברה חלק מהתביעות ממבטחי המשנה, אך לא משחפיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח  .11.1

אשר לא יעמוד בהתחייבותו על  ,מחבותה כלפי מבוטחיה, כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח. מבטח משנה

ביטוח משנה עוצר הפסדים מפצה את  פי חוזה ביטוח המשנה איתו, עלול לגרום לחברה הפסדים בעתיד.

ביטוח פקולטטיבי אותו בהביטוח. שכבת קף תביעות העולות על שיעור הכנסות בהתאם ליהחברה בגין ה

רוכשת החברה למספר ביטוחים בענף המדגה, הכיסוי הביטוחי  מפצה את החברה באופן יחסי בהתאם 

 לתגמולי הביטוח בהם נושאת החברה. 

 :9619עד  9619עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים  ילהלן טבלת ביטוח

מסלול 
 ביטוח

 סוג 
 מבטחי משנה

שיעור 
הנזקים 
 תמהפרמיו

שיעור 
כיסוי 

 5106בשנת 

שיעור 
כיסוי 

 5102בשנת 

שיעור 
כיסוי 

 5102בשנת 

שיעור 
כיסוי 

 5102בשנת 

שיעור 
כיסוי 

 5105בשנת 

 66% 66% 66% 66% 66% 196%-196% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 66% 66% 66% 66% 66% 966%-196% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 11% 66% 66% 66% 66% 66%,-966% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

טרם   166%-66%, ממשלת ישראל נזקי טבע
 16% 16% 16% %16 נחתם

טרם   066%-166% ממשלת ישראל נזקי טבע
 96% 96% 96% %96 נחתם

 96% 96% 99.0% %16.0 %66 966%-106% מבטחי משנה בחו"ל אסון טבע

 66% 66% 66% 66% 66% 66%,-966% מבטחי משנה בחו"ל אסון טבע
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 16%השנתית מהווים  היקפי הפרמיהאשר , 9610להלן פירוט מבטחי המשנה העיקריים של החברה לשנת 

 : או יותר מסך הפרמיה

 דירוג  מדרג שם מבטח
 ומקור דירוג

פרמיה שנתית למבטחים 
   01%המקבלים מעל 

 מסך הפרמיות )אלפי ש"ח(

 שיעור 
 הפרמיה 

 מסך הפרמיות

Swiss Re S&P -AA 1,619 91% 

Partner Re S&P A+ 1,019 10% 

 

בגין  תמורת פרמיה שנתית בנוסף לביטוחים המצוינים לעיל החברה נוהגת להתכסות בביטוח משנה .11.0

מסלול ביטוח אסונות טבע מול החשב הכללי, המפצה את החברה בגין תביעות העולות על חלק מעתודות 

  הביטוח בגין מסלול זה.

החשב הכללי התחייב  ,9611, אותו החלה החברה למכור בשנת חלת הניוקאסלביטוח לול כנגד מבנוסף ב

לשנת  ₪מיליון  99של עד לכסות תשלומי תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום 

 .טרם נחתם, 9619הסכם אסונות טבע לשנת  . 9610לשנת  ₪מיליון  91 -ו 9611

 התחייבה הממשלה להעניק לתוכנית 961099619וענות , 961199610לעונת  כמו כן בביטוח הכנסה בפלחה

  .)שיתחלק באופן יחסי בין המבטחים השונים בביטוח זה, ככל שיהיו( ₪מיליון  10 ביטוח משנה בסכום של

בגין מסלול נזקי טבע  9619החברה כאמור פועלת לחדש את ביטוח המשנה עם החשב הכללי לשנת 

  עד ליום הדוח. ושאשר טרם חוד ואסונות טבע

 דוחות הכספיים.ה -פרק ג'  ל 16לפרטים נוספים בעניין ביטוחי המשנה ראו ביאור  .11.9

 להלן ריכוז של תוצאות ביטוח המשנה של החברה, באלפי ש"ח:    .11.9

  תוצאות ביטוחי המשנה 

961,  9611  9610  

  ₪אלפי   ₪אלפי   ₪אלפי 

 ביטוח משנה עוצר הפסדים-ה בתביעותחלק של מבטחי המשנ 96,916  11,109  91,960

 ביטוח משנה יחסי -חלק מבטחי המשנה בתביעות  1,916  -  -

 פרמיות בטוח משנה עוצר הפסדים 96,661  91,1,1  99,991

 פרמיות בטוח משנה יחסי 11,,1  1,696  191
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 הון אנושי .10

 להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה:
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 החברה להלן פירוט מחלקות .10.1

החברה פועלת בכל תחומי פעילותה באמצעות ההנהלה המרכזת את כל פעילות החברה והמחלקות 

 השונות, כמפורט להלן:

אחראית, בין היתר, על ו(. ויועמ"ש כלכלנים ,ם )מנכ"ל, סמנכ"ל, מזכירותאחד עשר עובדימונה  - נהלהה

 השוטף של החברה. התפעול 

 עובדים המבצעים את עבודת החיתום.  אחד עשרמונה  - )חיתום( ביטוח

 , האחראים על תשלום תגמולי הביטוח למבוטחים.שנים עשר עובדיםמונה כ -תביעות

נם קבלנים עצמאיים, המבצעים את ימעריכי נזקים, שה 96 -כהמפעילים עובדים  11 -מונה כ - הערכה

בעפולה, כפר הרואה לביצוע הערכת נזקים: חברה שלושה משרדים אזוריים ל .חיםלמבוט הערכות הנזק

ונגבה. כל אחד ממשרדים אלו מנוהל על ידי מעריך אזורי האחראי על ביצוע כל הערכות הנזק הנדרשות, 

 באזור עליו חולש משרדו, והאחראי על הפעלת המעריכים.

 יר ללקוחות., המבצעים שיווק ישאחד עשר עובדיםמונה  - שיווק

 . והבקרה על השקעות החברה עובדים, המבצעים את הנהלת החשבונות והכספים עשרה מונה - כספים

 עובדים, האחראיים על תפעול ופתוח מערכות המחשב. תשעהמונה  - מערכות מידע

  מצבת העובדים ומינוי בכירים .10.9

לעיל. בתקופות  10.1ט בסעיף עובדים המחולקים בין המחלקות השונות, כמפור 16 -בחברה מועסקים כ

 מסוימות בשנה החברה מגייסת לתקופות קצרות כוח אדם זמני להקטין עומסים ולהגדיל תפוקות. 

 השקעות החברה באימונים והדרכה .,.10

 לימי עובדיה את שולחת וכן ארגוניים, פנים מקצועיות והכשרות הדרכות עובדיה בעבור החברה מקיימת

 ביטוח, חקלאות, אבטחת, מכירות, שירות של שונים בתחומים, לארגון ץמחו מקצועיים וסמינרים עיון

אלפי  196-הסתכם לסך של כ 9610והשתלמויות בשנת מידע וכו', בהתאם לצורך. סך התקציב לימי עיון 

 ש"ח. תקציב זה אינו מהווה סכום מהותי מסך הכנסות החברה.

 הסכמי העסקה ותגמול העובדים .10.1

חוק  שא שכר ותגמול העובדים והמנהלים להוראותות, כפופה בנקנט, בהיותה חברה ממשלתי .10.1.1

תקרות השכר של  החברות הממשלתיות ולהוראות הרשות והממונה על השכר והסכמי העבודה.

שכרם מתעדכן  ,העובדים בכירי החברה נקבעות על ידי הממונה על השכר והסכמי העבודה, יתר

להסכמים אישיים אשר מדורגים  התאםבהתאם להסכמים הקיבוציים המתעדכנים במשק או ב

והכול בכפיפה לתקציבים ועדכוני שכר  מרמות שכר הבכירים, מפוקחים על ידי הרשות והממונה

תגמולים נוספים שניתנו לעובדי החברה ומנהליה בשנים האחרונות,  המאושרים בדירקטוריון.

אשר מתוגמלים  ירותפרט לאנשי מכ)באותה שנה  החברה והערכת העובד ניתנו בקשר לתוצאות

רשות החברות  אישורל יםמראש וכפופ יםמובטח םואינ על מכירות מעל היקף מסוים(

 . הממשלתיות והחלטת דירקטוריון החברה
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יפו -, נחתם הסכם קיבוצי בין החברה לבין עובדי החברה ומועצת פועלי ת"א1696בחודש יוני  .10.1.9

"(. נקבע בהסכם כי לגבי נושאים חדההסכם הקיבוצי המיוסניף הסתדרות הפקידים )להלן: "

שלא מאוזכרים בו, ינהגו בהתאם לתקנות השירות הציבורי )התקשי"ר(. למיטב ידיעת החברה, 

ידי ארגון עובדים יציג. -ההסכם הקיבוצי לא נרשם ברשם ההסכמים הקיבוציים ולא נחתם על

עובדים מועסקים על מעובדי החברה. שאר ה 96 -אם וככל שההסכם הקיבוצי תקף, הוא חל על כ

 פי חוזי עבודה אישיים, בהם נקבעים תנאי העסקה והתנאים הנלווים.

 –)להלן נחתם הסכם קיבוצי )מסגרת( חדש עם ההסתדרות הכללית החדשה  9611בחודש ינואר  .,.10.1

, תוספת מצטברת 9611החל מינואר  9.90%הכולל תוספת שכר בגובה של  ההסתדרות הכללית(

. תוספות השכר ,961החל מינואר  9.90%, תוספת מצטברת של 9619החל מינואר  1.90%של 

. כמו כן שולמו לעובדים במסגרת ההסכם בשכר 9619ועד יוני  9666הינם בגין תקופה של ינואר 

ש"ח ברוטו וכן עוגנו בהסכם תוספת מעונות והגדלת הפרשות  9,666מענק בגובה  9616נובמבר 

. בחודש דצמבר 9616של דמי ההבראה שנדחתה משנת לקופות גמל לקצבה. כן בוטל ההפחתה 

והכולל תוספת  9611נחתם הסכם קיבוצי מיוחד המתקן את ההסכם הקיבוצי מינואר  9619

 1,נחתם הסכם לתקופה של עד ליום  ,961בחודש מאי  .,961מצטבר של אחוז נוסף החל מיולי 

והגדלות   9610בינואר  1ם והכולל בעיקר דחייה של תוספת האחוז הנוסף ליו 9611בדצמבר 

אושר החוק להשתתפות של העובדים, נושאי המשרה ובעלי  ,961שיעורי הפנסיה. בחודש יולי 

 -ו ,961תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

העובדים משכר  6.6,91%אשר כולל הפחתה בשיעור של  ,961 -)הוראת שעה(, התשע"ג 9611

נחתם הסכם הקובע כי  ,961והבסיס לקרן השתלמות והעברתו לאוצר המדינה. בחודש יולי 

 9.90%לסך תוספת של  ,961הדחייה של תוספת האחוז תעשה בדרך של הוספתו החל מיולי 

גובשו הבנות בין המדינה לבין הסתדרות  19.9610.,9יום ב וביצוע הפחתה בהתאם לחוק.

נות הסכם קיבוצי )מסגרת(, העתיד להיחתם בין המדינה ומעסיקים הכללית, באשר לעקרו

בשל העובדה כי ההסכם הקיבוצי האמור  .נוספים מהשירות הציבורי, לבין ההסתדרות הכללית

  לעובד. ₪ 1,666בגובה של הנחיות לביצוע תשלום מענק חד פעמי  ניתנוטרם נחתם, 

ות. מספר עובדים מבוטחים בקרנות מרבית עובדי החברה מבוטחים בקרנות הפנסיה החדש .10.1.1

 .פנסיה ותיקות, בביטוחי מנהלים ובקופות גמל

וערכות על ידי אקטואר חיצוני המשקלל את מעביד מ-התחייבויות החברה בגין סיום יחסי עובד .10.1.0

שוטפים לקרנות פנסיה ו9או התשלומים ה עם סכומים שהופרשו לשם כך בדוחות הכספייםה

 פיצויים.הצויים בנקאיות ו9או קרנות חברות ביטוח ו9או קופות פי

קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים באמצעות חוזי העסקה אישיים,  .10.1.9

 -בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים(, התשס"ה

אומץ על ידי ש מינוי עובדים בכיריםלהנחיות רשות החברות הממשלתיות ולנוהל  בהתאם ,9660

 ואושר על ידי רשות החברות הממשלתיות. דירקטוריון החברה

הנו כקבוע בתקנות החברות הממשלתיות  גמול הדירקטורים בחברה הממונים על ידי המדינה  .10.1.9

, 1661 -)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות(, תשנ"ד

ובעות גם את הגמול להם זכאים דירקטורים תקנות אלו קדרגתה של החברה. ל בהתאם

 חיצוניים בחברה.
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 הון חוזר .19

פוליסות הביטוח של החברה ללקוחות פרטיים משולמות לחברה בעת רכישתן על ידי המבוטחים בתשלום אחד 

או בפריסת תשלומים באמצעי תשלום שונים. תשלום פוליסות הביטוח הנרכשות בחברה על ידי מועצות ייצור 

לאורך תקופת הביטוח בהתאם לגבייתם מן המבוטחים ובהתאם לתנאי הפוליסה. תנאי אשראי  משולמות

 לדוחות הכספיים.  9בביאור  הרכב הפרמיות לגבייהחריגים מחויבים בריבית. ראה 

 .6,תשלומים לספקים ו9או לנותני שירותים מבוצעים בתנאי אשראי מקובלים, לרוב שוטף + 

 

 מימון  .19

כן אין -ות, המהוות חלק מיתרת ההשקעות המשמשות לכיסוי העתודות הביטוחיות. עללחברה יתרות נזיל

 לחברה הלוואות מכל מקור שהוא והיא אינה נזקקת למסגרות אשראי בבנק.

 

 מיסוי .11

. הכנסות החברה, חייבות במס חברות 1690 -החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 בדוחות הכספיים.  11שיעורי המס ושינויים אחרים ראה באור ובמס רווח. לעניין 

 

 שיווק והפצה .16

 :ביטוחי החברה נמכרים בשתי דרכים עיקריות

 -מכירה באמצעות המועצות החקלאיות הרוכשות לחקלאים הפועלים בתחומן ביטוחים בסיסיים .16.1

אמצעות היטלים המועצות החקלאיות כורתות חוזה ביטוח עם החברה, ומעבירות את דמי הביטוח ב

 לעיל.  1.9 -ו 9.99לפירוט נוסף ראה סעיפים  אותם הן גובות מהחקלאים או חיובים.

המכירה במקרה זה מתבצעת על ידי  -ולארגוני חקלאים מכירת ביטוחים מורחבים באופן ישיר לחקלאים .16.9

פונים מחלקת השיווק של החברה, באמצעות הגעה לחקלאי ומכירה אישית לחקלאי, דיוור ישיר, טל

 )טלמרקטינג(, וכנסי לקוחות.

 החברה אינה משווקת או מוכרת ביטוחים באמצעות סוכני ביטוח. .,.16

ביטוחים בסיסיים. קיום  מועצת הצמחים בפרט,מועצות החקלאיות, בכלל, ומבטחת באמצעות ה חברהה .16.1

והוזלת  מאפשר ביטוח רחב למגדלים רבים, ריכוזיות הביטוח, פיזור סיכונים טוב יותר בסיסיביטוח 

פרמיות הביטוח. בהיות המועצות החקלאיות והארגונים החקלאיים מקור הכנסה משמעותי של החברה, 

מעריכה החברה כי ביטול ההסכמים עימם עלול לגרום לנזק משמעותי בהיקף המכירות של החברה, אשר 

ים ישירות יחייב התארגנות שיווקית אחרת. להערכת החברה, ככל שבעתיד תחל החברה למכור ביטוח

 , תידרש החברה להתאים את אופן הפעולה של מחלקת השיווק והמכירות. במקום המועצות לחקלאים
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 ספקים ונותני שירותים .96

מעריכי נזקים חיצוניים  96 -של כלצורך הערכת הנזקים הנגרמים למבוטחים, נעזרת החברה בשירותיהם  .96.1

 תלות במעריך נזקים מסוים.  כלהמספקים לחברה שירותים כקבלנים עצמאיים. לחברה אין 

 11ספקים ונותני שירותים בהם היא תלויה, פרט למבטחי המשנה כמפורט בסעיף הערכת החברה אין לה ל .96.9

 . 96.1וכאמור בסעיף  לעיל

החברה מתקשרת עם מספר רב של ספקים לצורך מתן שירותי מחשב ותוכנה, שירותי תקשורת, ייעוץ  .,.96

בתקופת הדוח ובשנה הקודמת לה, לא חלו שינויים מהותיים במערך  מקצועי, שירותי משרד וכיוצ"ב.

  .הספקים של החברה

מותאמות לצרכי החברה. המערכת ההמיחשוביות של החברה מושתתות על תוכנות מדף מערכות הליבה  .96.1

עלויות התחזוקה והשיפורים שהושקעו  9610הביטוחית הינה מערכת תפנית של חברת קומטק. בשנת 

אלפי ש"ח. מערכת  061 -לסך של כ 9611אלפי ש"ח, בשנת  ,99  -י קומטק הגיעו לסך של כבמערכת על יד

הכספים של החברה היא מערכת ארמוני של חברת מוניטין, עלויות התחזוקה והשיפורים שבוצעו במערכת 

אלפי ש"ח. מערכות הליבה של  16 -סך של כ 9611אלפי ש"ח, בשנת  161 -הגיעו לסך של כ 9610בשנת 

הגיעו לסך  9610יות התחזוקה והשיפורים שבוצעו במערכת בשנת ו, עלIBMהחברה יושבות על תשתיות 

אלפי ש"ח. החברה מעריכה כי קיימת לה תלות בספקים  09 -סך של כ 9611אלפי ש"ח, בשנת  91 -של כ

פים ונותני שירותים אלו. החברה מעגנת את התקשרותה עימם באמצעות חוזים הכוללים הסכמי תערי

  ושירות.

 

 רכוש קבוע  .91

 מ"ר בבית מעיא ושש חניות במרתף, 1,166 -בבעלות החברה שתי קומות משרדים, הנפרסות על שטח של כ .91.1

המשרדים, כמו גם יתרת הרכוש הקבוע של החברה, משמשים אותה  אביב.-בתל 91בדרך מנחם בגין 

שרדיה הכולל התקנת מערכות מתכננת החברה שיפוץ יסודי במ 9619בשנת  לצורך פעילותה השוטפת.

כיבוי אש, החלפת מערכת המיזוג, החלפת חלונות ושיפורים נוספים הנוגעים לבטיחות המבנה ותצורה. 

 .₪מיליון  0.9היקף השיפוץ מוערך ב 

 במשרדי החברה בתל אביב ממוקם חדר שרתי מחשוב ותקשורת המשרת את כלל עובדי החברה, חדר .91.9

רכת אחסון נתונים מרכזית, מערכת שרתים וירטואלית, ציוד תקשורת השרתים מכיל: מחשב מרכזי, מע

(, מערכת כיבוי אש ומיזוג אויר, מערכות הגנה שונות ושרתי עזר UPSואבטחה, מערכת גיבוי חשמלית )

נוספים. כמו כן, לחברה קיים מתקן גיבוי מחוץ לאזור המרכז שכולל העתק למרבית מערכות המחשוב 

כאמור בסעיף  IBMהמחשב המרכזיות של החברה מושתתות על תשתיות מערכות  העיקריות של החברה.

,  BIלעיל. בנוסף למערכות אלו, משתמשת החברה במערכות מיחשוביות נוספות, כגון מערכת  96.1

החלה החברה לפתח דור שני של  9611נזקים. בשנת , ומערכת ייעודית לניהול הערכות  CRMמערכת 

 .וכן נרכשה והוטמעה מערכת גיאוגרפית 9619זקים אשר צפויה להסתיים בשנת מערכת לניהול הערכות נ
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 עונתיות .99

במהלך השנה ומתפרסות על פני כל בהתאם לעונת הגידול של כל ענף,  פוליסות הביטוח נמכרות ברובן .99.1

כן אין תופעת עונתיות מובהקת -השנה. ההכנסות מתפרסות חשבונאית על פני כל תקופת הביטוח, ועל

ביטוח נזקי הנזקים אותם מבטחת החברה מתפזרים על פני כל השנה. לחברה עתודת  צאות החברה.בתו

 . בהתאם לתקרות העתודה לרווח הנקי מועברותולא  להטבע אשר תוצאות הביטוח נזקפות 

להלן יובאו הנתונים הכספיים לגבי ההכנסות מפרמיות לפי רבעונים לשלוש השנים שקדמו לתאריך הדוח,  .99.9

 ש"ח: באלפי

 תקופת הדוח
5102 

 סה"כ IVרבעון   III רבעון  IIרבעון  Iרבעון  
 191,616 1,696, 19,106 1,,,16 16,066 פרמיות ברוטו מחקלאים

 199,991 9,611, ,90,,1 ,16,,1 91,,,1 פרמיות ברוטו מהממשלה

 

 תקופת הדוח
5102 

 סה"כ IVרבעון   III רבעון  IIרבעון  Iרבעון  
 109,919 9,011, 9,991, ,1,19, 91,,6, ברוטו מחקלאיםפרמיות 

 ,191,96 6,996, 91,,11 11,969 19,,,1 פרמיות ברוטו מהממשלה

 

 תקופת הדוח
5102 

 סה"כ IVרבעון   III רבעון  IIרבעון  Iרבעון  
 119,111 191,,, 19,,,, 9,019, 9,696, פרמיות ברוטו מחקלאים

 119,616 99,,1, 61,,,, 1,661, 1,166, פרמיות ברוטו מהממשלה

 

 נכסים לא מוחשיים .,9

נרשמו כסימן מסחר אצל רשם סימני המסחר והפטנטים הלוגו שבסימן המסחר ושם  9669בחודש ינואר  .1.,9

, בבעלות כן-החברה )"קנט"(, ביחד ובנפרד, בעברית ובאנגלית, לרבות צורת הכיתוב וצבעי הסימן. כמו

 . www.kanat.co.ilמתחם(  ם)ש יןדומיה חברהה

המידע  ים אצל רשם מאגרי המידע, כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות. מאגרמימידע רשו ימאגרשני לחברה  .9.,9

 ., וכן מידע על עובדי החברה, בין היתר, מידע על המבוטחיםיםלניהול עסקי החברה וכולל יםחיוני

שמה ומאריכה, לפי ריכי חידוש התוקף של קנייניה הרוחניים הרשומים על מנהלת מעקב אחר תא החברה .,.,9

 .הצורך, את תוקפם. עלויות החברה ברישום הקניין הרוחני זניחות

המסחר והקניין הרוחני של החברה וזכויותיה בהם, משמשים את החברה באופן שוטף בפעילותה סימני  .1.,9

 ותורמים ליצירת מותג חזק, התורם להצלחת החברה.

עיקר עלויות הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה מורכבים מרכישת תוכנות ורישיונות מדף )ראה סעיף  .0.,9

 הדוחות הכספיים. -לפרק ג'  1לעיל( . מידע בדבר עלויות הנכסים הבלתי מוחשיים מצוי בביאור  96.1

http://www.kanat.co.il/
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםגורמי סיכון ו .91

 

 ריכוז גורמי הסיכון של החברה

 

, את היקף השפעתםולה שלהלן מפורטים הסיכונים השונים שהחברה חשופה להם על פי הערכת החברה בטב

 : לעיל 19לפירוט נוסף ראה גם סעיף 

 

השפעה  
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

  +  מצב המשק

   + מצב ענף החקלאות

   + הפעילות הביטוחית

  +  תנאי שוק ההוןשינויים פיננסיים ו

   + ות ביצוע תחשיבי האקטואריה ונכונות ההנחותאיכ

   + מבטחי משנהחדלות פירעון של 

   + חיתום

   + מטעם המדינה תמיכה הפסקת ה

  +  תקדימים משפטיים 

  +  תובענות ייצוגיות

  +  סיכונים תפעוליים

   + רגולציה וציות

  +  תחרות ומתחרים

 

 - תיאור סיכוני השוק

 מצב המשק .91.1

צב המשק בכללותו השלכה על עסקי החברה. שינויים כלכליים חברתיים במצב המשק עשויים להשפיע למ

על החברה ורווחיותה. כך למשל, מיתון במשק, עלול לגרום לגידול בחובות אבודים, לצמצום הכיסויים 

 הנרכשים בפוליסות הבטוח ולעלייה ברמת הניסיונות של מבוטחים להונות את החברה.

 הביטוחית הפעילות .91.9

החברה מוכרת פוליסות ביטוח אשר מכסות סיכונים שונים. תמחור פוליסות הביטוח וכן ההערכות 

האקטואריות, נעשים על סמך ניסיון העבר והמצב המשפטי הידוע. השתנות בגורמי הסיכון, בשכיחות 

החברה  האירועים ובחומרתם, עשויים להשפיע על רווחיות הפוליסות ועל התוצאות העסקיות של

 ופעילותה.
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 שינויים פיננסיים ותנאי שוק ההון .,.91

חלק ניכר מתיק הנכסים של החברה מושקע בניירות ערך סחירים בשוק ההון, המתאפיינים בתנודתיות 

עלולים להשפיע על שווי ואג"ח שינוי בשיעורי ריבית, שערי חליפין ומחירי מניות כתוצאה מסיכוני שוק. 

להשפיע ישירות על רווחיותה ושווי תיק הנכסים בניהולה, וכתוצאה מכך נכסי החברה, התחייבויותיה 

 .והונה העצמי

 איכות ביצוע תחשיבי האקטואריה ונכונות ההנחות .91.1

תחשיבי האקטואריה מבוססים על תוצאות היסטוריות ועל הנחות עתידיות. טעויות ו9או הנחות שאינן 

 יתאמתו עשויות להשפיע על רווחיות החברה.

 רעון של מבטחי משנהחדלות פי .91.0

החברה רוכשת ביטוחי משנה בשווקים הבינלאומיים. שינויים במחיר הסיכון ובנפח ביטוחי המשנה, 

בשווקים אלו, עשויים להשפיע על רווחיות החברה. במקרה שמבטח משנה, עמו החברה קשורה,  המוצעים

לשאת על פי ההסכמים בינו לבין יהפוך לחדל פירעון, תוטל על החברה כל החבות הביטוחית בה היה אמור 

 החברה. משבר כלכלי בשווקים, מחריף את סיכון זה והסיכויים להתממשותו.

 חיתום .91.9

תעריפי הביטוח מבוססים על תמחור אקטוארי, המבוסס על נתונים חיתומיים. איסוף הנתונים מבוצע 

ים בשלב החיתום, בהתייחס למענה המבוטח ולאיכות החיתום בחברה. כשל ו9או דיווחים לא מהימנ

עשויים לפגוע בגביית פרמיה נכונה המשקפת את הסיכון האמיתי של המבוטח. כשל דיווח, לדוגמה, ניתן 

 לאכיפה בשלב התביעה, אם זו מתרחשת, אולם האחריות תחול על המבוטח רק אם הוא התרשל בדיווח.

 הפסקת התמיכה מטעם המדינה .91.9

לייקור פרמיות לחקלאים דבר שאינהרנטית יביא  הפחתה בתמיכה הממשלתית או הפסקתה, יגרמו

השפעה מהותית לרעה על פעילות לכך ו או לקיטון בעתודות החברה לקיטון משמעותי ברכישת ביטוחים

 החברה.

 תקדימים משפטיים .91.1

תקדימים משפטיים עשויים להשפיע על רווחיות החברה בגין פרמיות שקיבלה כבר או בגין פוליסות 

 ן נקבע ולא ניתן להתאים את התמחור לתקדים שנוצר.שהמחיר ללקוח בגינ

 תביעות ייצוגיות .91.6

פעילותה העסקית של החברה כוללת מכירת ביטוחים. בפרט כיום לאחר חקיקת חוק תובענות ייצוגיות, 

החברה, בדומה לחברות ביטוח אחרות, חשופה לאפשרות של תביעה ייצוגית שהשפעתה עלולה לפגוע 

 ברווחיה.

 ליםסיכונים תפעו .91.16

פעילות החברה נסמכת רבות על מאגריה הממוחשבים, תוכנות מחשב ופעילות עובדיה. טעויות אנושיות 

אשר לא יתגלו במהרה עלולות לגרום לחברה  בהפעלת מערכות המחשוב וכן טעויות ותקלות במערכות

  לנזקים.
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 רגולציה וציות .91.11

כרוכים בהוצאות  ,על גופים מוסדייםהחלים  ,נחיות הרגולטוריותהשינויים בהוראות חוק, תקנות וה

וח אדם, אימוץ נהלים, שינויים ארגוניים ומבניים וכיוצא כ ,יישומן כגון מערכות מידעלצורך כספיות 

או חלקם, שינוי  חברהשל ה נות הביטוח. ביטול רישיוחברהישירות על הון ה אף יכולים להשפיעו באלה,

 .חברהים להשפיע לרעה, באופן מהותי, על התנאיהם או שינויים בסביבה הרגולטורית עלול

ה: )א( הגדלת חברלהלן דוגמאות לשינויים רגולטורים אשר משפיעים באופן ישיר על מצבה הכספי של ה

)ג( שינוי בחוקי מס החלים  ;)ב( קביעת דרישות ליציבות פיננסית ותפעולית ה להון עצמי מינימאלי;דרישה

; )ו( שינוים )ה( שינוי בנוסחאות לחישוב עתודה ;תעריפי ביטוח )ד( שינוי בכללים לקביעת חברה;על ה

 .)ז( שינויים בכללי השקעות ההון החלים על החברה בשיטת הדיווח החשבונאית

 תחרות ומתחרים .91.19

עליה ברמת התחרות בתחום בו פועלת החברה עלולה לפגוע בהיקף הביטוחים שהחברה מבטחת את 

 החקלאים וברווחיות החברה.

 ל ניהול סיכוני השוק ומדיניות ניהול הסיכונים של החברההאחראי ע .,91.1

עמית מר את על פי הוראות חוק הפיקוח והמפקח על הביטוח בחוזרים המוצעים מטעמו, מינתה החברה 

מנהל סיכונים שתפקידו, בין היתר, להכין ולהגיש להנהלת החברה תוכנית פעולה מפורטת לבחינת בן נתן כ

חברה, כימות הסיכונים ובחינת הבקרות הקיימות להתמודדות עימם. התוכנית הסיכונים בפניהם ניצבת ה

תבדוק לגבי הסיכונים שאותרו האם נעשה פיזור של הסיכונים, העברה לגורם אחר ו9או הגבלתם לרמה 

אחת לשנה מגיש מנהל הסיכונים להנהלה ולדירקטוריון החברה דוח שנתי, ומדי רבעון שנקבעה מראש. 

 אודות השתנות הסיכונים או היקפם.דיווח רבעוני 

לפרטים נוספים להערכת דירקטוריון החברה איכות וניהול הסיכונים בחברה הנה סבירה בנסיבות העניין. 

 דוחות הכספיים.ה -לפרק ג'  16אודות מדיניות ניהול הסיכונים של החברה, ראה בביאור 

 דוח בסיסי הצמדה .91.11

 הדוחות הכספיים. -לפרק ג'  1ג'  16לעניין זה ראה ביאור 
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 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .90

 ביטוח אסונות טבע, ואיחוד עתודות הביטוח .90.1

פי תנאי הסכם אסונות טבע, -על. עם המדינה החברה בהסכם אסונות טבע מתקשרת 9666החל משנת 

וכן מעניקה לחברה ביטוח משנה  ,מפרמיות הביטוח הקבועות בפוליסות 16% -לה בשמשתתפת הממ

ה של סיום במקר .המשויכות לביטוח אסונות טבע כאמור בגין תביעות העולות על העתודות הביטוחיות

טבע  נותהסכם אסונות טבע, מכל סיבה שהיא, הממשלה תהיה זכאית לחלק מהעתודה המיוחסת לאסו

במשך השנים הורחב הסכם  דה לביטוח או לתשלום פיצויים למגדלים בלבד.וותשמש את הממשלה כעת

סונות טבע עם המדינה, כך שיכיל ענפי חקלאות נוספים להם ניתן למכור ביטוח אסונות טבע כגון: צמחי א

, נחתם הסכם אסונות טבע עם הממשלה 9611נוי, פינוי וכילוי פגרי בקר במרעה, דבש דבורים ועוד. בשנת 

 לעיל. 1,.9ף בסעיף המאפשר לחברה למכור גם ביטוח לענף הלול כנגד מחלת הניוקאסל. ראה פירוט נוס

 9.90טרם נחתם. ראה פירוט נוסף בסעיף  9619נכון למועד הדוח, הסכם אסונות טבע עם הממשלה לשנת 

 לעיל.

חתמה החברה עם ממשלת ישראל על איחוד עתודות הביטוח של שני מסלולי  9666בחודש ספטמבר 

כם כל ההכנסות מפרמיות כאשר בהתאם להס הביטוח נזקי טבע ואסונות טבע לעתודה מרכזית אחת.

ביטוח, בניכוי הוצאות ליישוב תביעות וכן חלוקה יחסית של רווחים מהשקעות והוצאות בגין כול אחד 

 מרכזית  כך שניתן יהיה לזהות את חלקו של כול מסלול בעתודה המרכזית.המהמסלולים ייוחס לעתודה 

 השתתפות הממשלה בפרמיות בגין נזקי טבע .90.9

מפרסם הודעה לכל חברות ביטוח להן רישיון ילתה של כל שנה, משרד החקלאות , בתח9661החל משנת 

בפועל בפרמיות ביטוחי נזקי טבע שיעור השתתפות הממשלה  גובה בדברלבטח נזקי טבע בחקלאות 

, בהתבסס על הערכות חברות להשתתפות הממשלהגובה תקרת סכום התקציב השנתי ו, לאותה שנה

בפרמיות ביטוח נזקי תו באותה שנה לעניין זה. שיעור ההשתתפות המדינה הביטוח והתקציב העומד לרשו

השתתפות המדינה עומדת על  ששיעור)למעט צמחי נוי  0%,מד על וע 9610טבע בשנים האחרונות ובשנת 

ולמעט ביטוחי  16%-16%השתתפות המדינה עומדת על  שיעור, למעט ביטוח הכנסה בענף הפלחה, ש10%

נחתם הסכם עם  ,9610 דצמבר. בחודש (שבהם אין השתתפות ממשלהאש וסיכוני מבנים, בתי צמיחה 

 9.1ראה פירוט נוסף בסעיף  , בכפוף לתקציב המשרד.9619המדינה בו נקבע כי שיעור זה יהיה גם בשנת 

 לעיל.

החברה משנה את הפרמיות לחקלאים בהתאם לשינוי בשיעור ההשתתפות של המדינה )מעבר לשינויים 

מהתחשיבים האקטואריים של כל ענף(. החברה רושמת את הכנסותיה מפרמיות בגין השתתפות הנובעים 

 הממשלה על בסיס מצטבר.

 ביטוח הכנסה לפלחה .,.90

מפרסם הודעה לכל חברות ביטוח להן רישיון לבטח נזקי טבע משרד החקלאות  9666החל משנת 

ושעורה הגדלים בבעל ובהשקיית בחקלאות המאפשר למכור ביטוחי הכנסה בענף הפלחה לגידולי חיטה 

 9.19ביטוחי הכנסה בענף הפלחה. ראה פירוט נוסף בסעיף  לחקלאים בהתאם לכך, החברה מוכרת .עזר

 לעיל.

 נזקי טבעביטוח ביטוח משנה למסלול  .90.1

ביטוח משנה עם המדינה בגין ביטוחי נזקי טבע בגין התחייבויות הלא הסכם החברה נוהגת לחתום על 

פירוט נוסף ראה  .מבטחי משנה אחרים בהיקפים ותמורת פרמיה שנקבעה בהודעת המדינהמכוסות על ידי 

בכוונת החברה לחתום עם המדינה , אולם נחתם עם המדינה טרם 9619. הסכם בגין שנת לעיל 11 סעיףב

 .תואםהסכם על 
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 הסכמים עם צדדים קשורים .90.0

בעלי שהנם גם  חקלאיםהר וארגוני ייצוהמועצות פוליסות הביטוח של החברה נמכרות בין היתר גם ל

נוהל חישוב פרמיות הביטוח מבוצע על פי עסקאות עם צדדים קשורים. , אשר על כן מדובר במניות בחברה

קבוע מראש ובאישור ועדת הפרמיות של דירקטוריון החברה אשר מפקחת ומאשרת חישוב פרמיות ביטוח 

 96ראה ביאור  למידע נוסףן המסדיר את הנושא. לחברה קיים נוהל עסקאות עם בעלי ענייאת העסקאות. 

 דוחות הכספיים.ה -פרק ג' ל

 

  תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברהיעדים,  .99

מטרת העל של החברה הנה השגת בטחון כלכלי לחקלאי. בהתבסס על מטרה זו, יעדיה העיקריים של  .99.1

תופי פעולה בתחומי המומחיות שלה, החברה, הנם לספק כלים כלכליים ומקצועיים לחקלאים, וליזום שי

עם כל הגורמים התומכים בחקלאות כגון: הממשלה, ארגונים חקלאיים ועוד. החברה שואפת לנקוט 

מנת לספק להם אופציות רבות ככל הניתן לקבלת החלטות עסקיות. -בגישה עסקית כוללת לחקלאים, על

עיות ומצוינות. החברה נמצאת בתהליך פיהם פועלת החברה הנם: הגינות, מקצו-הערכים המרכזיים על

מתמיד של הרחבה ושיכלול תוכניות הביטוח הקיימות ופיתוח תוכניות ביטוח חדשות על מנת לאפשר 

 לחקלאים התאמה טובה יותר של תוכניות הביטוח לצרכיהם.

 . מטרת התוכניתפעילות החברההנהלת החברה, בשיתוף עם הדירקטוריון, גיבשה תוכנית אסטרטגית ל .99.9

 .לתחומי פעילות נוספים במידת האפשר הרחבותהינה לבחון את פעילותה הנוכחית של החברה ולהציע 

 .דירקטוריון החברה מאשר מדי סוף שנה תוכנית עבודה ויעדים כמותיים ואיכותיים לשנה העוקבת .,.99

יב. דירקטוריון החברה עוקב מדי רבעון אחר עמידת החברה בתוכנית העבודה שנקבעה, ביעדים ובתקצ

 ראה דוח ביצוע התקציב.

ליום עומדת נכון  ביטוחהמיליוני ש"ח, עתודת  111 -בכ עתודת הביטוח של החברהקטנה בשנת הדוח  .99.1

המינימאלית בהתאם לתקנות  העתודהבלבד מעל  ₪מיליוני  1 -, כ₪מיליוני  196 -כ על סכום שלהדוח 

בדוח הדירקטוריון  9619ינימאלית בשנת הביטוח. ראה השלכות אפשריות וצפי לגרעון לעומת העתודה המ

 סעיף ט אירועים לאחר שנת הדיווח.   –

 

 הליכים משפטיים .99
קיימים מספר הליכים משפטיים אשר החברה היא צד להם, הנובעים ממהלך העסקים השוטף של החברה 

 והנובעים מפוליסות הביטוח אותן משווקת החברה.

 יים שאינם נובעים מפעילות הביטוח של החברה. מעבר לכך, אין לחברה הליכים משפטיים מהות

יצוין, כי הסכמי הביטוח של החברה כוללים סעיף בוררות, לפיו בכל מקרה של חילוקי דעות בתביעות המבוטח 

פי רוב, -לתגמולי ביטוח ו9או ערעור על קביעת מעריך החברה, רשאים הצדדים בהסכמה לפנות לבוררות. על

שה בוררים: נציג מטעם החברה, נציג מטעם הארגון היציג של המבוטח ונציג מטעם הבוררות מתקיימת בפני שלו

המנהל הכללי של משרד החקלאות המשמש כיו"ר ועדת הבוררות. חלק ניכר מתביעות המבוטחים מתבררות 

 במסלול זה בפני ועדת הבוררות.
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   '''הההחלק חלק חלק 

   תאגידיתאגידיתאגידי   היבטי ממשלהיבטי ממשלהיבטי ממשל
 

 דירקטורים חיצוניים .91
כדח"צ בעל מומחיות חשבונאית  ,אירה פרידמן שני דירקטורים חיצוניים:בחברה שנת הדוח כיהנו במהלך 

עד לסיום כהונתו  בחברה כדח"צ אשר כיהן פיננסית ומר יחיאל שמשוני כדח"צ בעל מומחיות בתחום הביטוח

שנעשו  בכתב פניות מספר . טרם מונה לחברה דח"צ נוסף כמתחייב מהוראות הדין על אף9610במאי  6,ביום 

  .לרשות החברות הממשלתיות החברה בנדוןאת מ

 יו"ר הדירקטוריון .96

לאחר שנתיים  על התפטרותו מהדירקטוריון , פרופ' שלום הוכמן,הודיע יו"ר הדירקטוריון 9610בדצמבר  1,ביום 

 , הודעה נמסרה על כך לרשויות. למועד הדוח הכספי טרם מונה יו"ר דירקטוריון לחברה על ידי השרים. של כהונה

 מבקר פנים .6,

הולצמן, מוסמך -של החברה הינו רו"ח אורי הולצמן, שותף במשרד רו"ח רוזנבלום םמבקר הפני .6.1,

ממלא תפקיד מבקר הפנים  ( ובעל ניסיון רב בביקורת פנים.CIAמוסמך ) ם( ומבקר פניLL.Mבמשפטים )

 .,966 סחודש מרזה מ

סות מהמועצה לייצור צמחים ושיווקם, למיטב ידיעת החברה, למשרד רואה חשבון רוזנבלום הולצמן הכנ .6.9,

שהנה בעלת מניות בחברה ולקוח עיקרי, מתוקף היותו רואה חשבון מבקר וכן מהמועצה לייצור ושיווק 

משרותי ביקורת  ,כותנה, ארגון עובדי הפלחה בישראל ומועצת הלול, שהינם בעלי מניות בחברה ולקוחות

 ליצור ניגודי עניינים עם תפקידו כמבקר פנים. דירקטוריון החברה סבור כי אין בכך כדי פנים.

ואינו עובד החברה. בביצוע ביקורתו נעזר המבקר בצוות עובדים  םמעניק שרותי ביקורת פני םמבקר הפני .,.6,

לא ממלא תפקיד נוסף בחברה והוא אינו משמש כרואה חשבון מבקר של החברה  םממשרדו. מבקר הפני

 או מטעמו.

שעות. היקף זה אושר על ידי דירקטוריון  1,166ל עמד ע 9610לשנת  םהפני היקף השעות של מערך ביקורת .6.1,

החברה, בעקבות המלצת ועדת הביקורת לאור מבנה, גודלה ואופיה של החברה, ובהתבסס על סקר 

, הנגזרת שנתית ותוכנית שנתית-סיכונים שנערך בחברה. הביקורת עובדת לפי תוכנית ביקורת רב

שעות  06 -נית העבודה מפרטת את נושאי הביקורת ובמסגרתן מוקצות כמהתוכנית הרב שנתית. תוכ

ביקורת לעניינים שונים לפי דרישה. ככל שידרשו שעות ביקורת נוספות, על מבקר הפנים יהיה לפנות 

 בבקשה מתאימה לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

על תקרת התעריף שפרסמה רשות תגמול מבקר הפנים נקבע על ידי דירקטוריון החברה, בהסתמך  .6.0,

הנו  9610שסך התקציב לשנת ש"ח לכל שעת עבודה )לפני מע"מ(. כך  919החברות הממשלתיות בסכום של 

 ש"ח )לפני מע"מ(. דירקטוריון החברה סבור, כי תגמול המבקר הפנימי הולם את היקף 9,1,666 -כ

וסוגה של החברה, ברמת הפעילות של  חברות בגודלהלואינו חריג  םפניהפעילותו ותפקידו של מבקר 

החברה והיקף האחריות המוטלת על מבקר פנימי. עוד סבור הדירקטוריון, כי אין בתגמולו בכדי להשפיע 

 על שיקול הדעת המקצועי של המבקר הפנימי.
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 רואה החשבון המבקר .1,

ותף המטפל רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, כאשר הש .1.1,

 בחברה הנו רו"ח יאיר קופל.

. במהלך השנים בוצעה החלפה של השותף 9669משרד רו"ח המבקר נותן שירותיו לחברה מאז חודש ינואר  .1.9,

 האחראי מטעם המשרד.

 להלן פרטים לגבי שכר רואי החשבון של החברה, בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה:  .,.1,

 בדצמבר 1,לשנה שנסתיימה ביום   

  5102  5102 

 שעות  ש"ח  שעות  ש"ח  

         

 1,199  991,666  1,166  910,666  שכר בגין שירותי ביקורת ושכר כולל

 

 היערכות החברה לדיווחים על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי .9,

 בהתאם לתקנות רשות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(

, ההוראות השונות של רשות החברות הממשלתיות בהקשר זה והוראות הפיקוח העדכניות, 9669 -התשס"ח

פרויקט  -תיעוד הבקרות ובחינתם, להלןוביצעה החברה פעולות לחיזוק של הבקרות על הדוחות הכספיים 

 הסוקס. 

ס הם: סביבת בקרה, התהליכים בחברה שזוהו כמהותיים לדוחות ואשר להם בוצעו שלבי פרוייקט הסוק

מערכות מידע, סגירת דוחות כספיים, הכנסות וגביה, ניהול מזומנים והשקעות בניירות ערך, תביעות וסילוק 

 תביעות, כוח אדם ושכר.

שנועדו לצמצם את  קיימותתיעוד של התהליך, האיומים המובנים בו והבקרות ה לכל אחד מהתהליכים בוצע

ות הקיימות וכן בוצעו בדיקות והערכות לבקרות לתהליך על מנת לזהות החשיפות. במסגרת זו שופרו הבקר

. במהלך ביצוע הפרויקט לא נתגלו COSOפרצות וכן את תפעול הבקרות. הערכת הבקרות נעשתה לפי מודל 

ליקויים מהותיים אשר לא תוקנו ואשר גורמות לחולשות מהותיות ברות דיווח. בחינת הבקרות והערכתן נעשו 

 . 9666בדצמבר,  1,חות עבור התקופה שנסתיימה ביום החל מהדו

בנוסף, על פי דרישת המפקח נערכה החברה ליישום הוראות המפקח בחוזרי הביטוח בדבר "יעילות הבקרות 

, מחודש אוגוסט 9669-6-9והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ושינוי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי" )חוזר מס' 

. לצורך האמור, ערכה Act SOX -ל 69,(, המבוססות של סעיף 9669מחודש מאי  9669-6-9וחוזר מס'  9669

החברה מיפוי של כל בעלי התפקידים הקשורים לעריכת הדוחות הכספיים. בתהליך המיפוי זוהו כל חותמי 

 המשנה ותחומי אחריותם. 
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 9619מרס  96
ןוד ו י ר רקטו י ד ח  " 

ם  ו י 5ל 0,דצמבר  4 4 3 

 

"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: "

2 בהתאם לחוק החברות הממשלתיות 043, 2בדצמבר 54על מצב ענייני התאגיד2 לשנה שנסתיימה ביום 

רשות "(2 לחוזרי רשות החברות הממשלתיות )להלן:"חוק החברות הממשלתיות)להלן: " 4323-התשל"ה

דוחות כספיים2 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין  -"( בכללן חוזר חשבונאות וכספים החברות

"(. הדוח הביטוחהמפקח על 2 ולחוזרי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון )להלן:"4338 -וחשבון(2 התשנ"ח

כולל את המידע הנדרש בהוראות חוזרי רשות החברות וחוזרי המפקח2 בנוסף למידע הנדרש לגילוי בדבר 

 -ועם פרק ג'  סקי התאגידידוח תיאור ע -פרק א'  יש לקרוא דוח זה יחד עם אומדנים חשבונאים קריטיים.

 .הדוחות הכספיים

 

נה הארגוני2 התפתחויות עסקיות2 השקעות2 אירועים לפרטים בקשר לתיאור פעילותה של החברה2 המב

דוח תיאור  -מהותיים בתקופת הדוח2 השפעותיהם של גורמים חיצוניים ופרטים נוספים  ראה פרק א' 

 עסקי התאגיד.

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

בחקלאות בישראל2 2 החברה פועלת בתחום פעילות אחד: ביטוח נזקי טבע 043, 2בדצמבר 54נכון ליום 

ידי המפקח על הביטוח. בהתאם לכך2 מבטחת החברה -זאת לפי רישיון מבטח לענף זה2 שהוענק לה על

 את מרבית הייצור החקלאי ואת רוב החקלאים בישראל2 כנגד נזקי טבע שונים בתחומי הצומח והחי.

טבע. לפרטים נוספים  פוליסות החברה כוללות כיסויים המחולקים לביטוחים כנגד נזקי טבע ואסונות

 דוח תיאור עסקי התאגיד. -לפרק א'  0 -ו ,בקשר לתחומי פעילותה של החברה ראה סעיפים 

 

 ביטוחים חדשים .ב

החלה החברה לבטח באמצעות מועצת הלול את כל מגדלי הלול2 בביטוח בסיסי )לשלוחות  041,בשנת 

בע עם המדינה המאפשר לחברה מוגדרות מראש( כנגד מחלת הניוקאסל וזאת מכוח הסכם אסונות ט

דוח תיאור עיסקי  -לפרק א'  0.51-,0.5לבטח ביטוחים אלו. להרחבה ופירוט נוסף בנושא ראה סעיפים 

 התאגיד.

 

 מדידת העתודה לביטוח נזקי טבע2 דוח רואה החשבון המבקר .ג
חישוב הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )עתודת הביטוח לנזקי טבע מחושבת בהתאם לתקנות 

 -הבהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן: ". 045, -עתודות ביטוח בביטוח כללי(2 התשע"ג 
IFRS 2 התחייבויות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום)"

. לפיכך העתודה המאזן2 בעוד העתודה משקפת התחייבות בגין אירועים שיתרחשו לאחר תאריך המאזן
. העתודה מורכבת מיתרות שנצברו מעסקי ביטוח בכל מסלולי הביטוחIFRS 2 -אינה עומדת בתקני ה

בעתודה לעומת  הכאשר הכספים הנצברים משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד. ראה חריגה צפוי
 מינימום נדרש סעיף ט'.
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 תיאור הסביבה העסקית .ד

ברה והמגמות השונות שחלו בה2 לרבות שינויי חקיקה שחלו לעניין הסביבה העסקית בה פועלת הח

דוח תיאור  -לפרק א'  ,4 -ו 40בתקופת הדוח2 וכן מגבלות ופיקוח החלים על החברה ראו סעיפים 

 עסקי התאגיד.

 

 מצב הכספי ה .ה

 תונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה )באלפי ש"ח(:נ

 תוני מאזן:נ

 ,043 ,041 

 ,202, 42045 מוחשייםנכסים בלתי 

 42200 25324  נכסי מיסים נדחים

 223,0 02333 רכוש קבוע

 531 211230 נכסי ביטוח משנה

 101 02 שוטפיםנכסי מיסים 

 300 384 חייבים ויתרות חובה

 302,12 502418 פרמיות לגבייה

 0552203 052108, השקעות פיננסיות 

 532443 212301 מזומנים ושווי מזומנים

 2142282 0382350 סך כל הנכסים

 82888 02323 ון עצמיה

 0382245 5822112 תודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאותע

 ,142,1 2,30,,4 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 42530 42108 התחייבויות בשל הטבות לעובדים2 נטו

 542318 15,210 זכאים ויתרות זכות

 2142282 0382350 סך כל ההון וההתחייבויות

 

 נכסים לא מוחשיים

ח בתקופת הדוח2 נובע מהשקעה במערכת לניהול הערכות נזקים בסכום של "אלפי ש 133הקיטון בסך 

השקעה במערכת ביטוח מרכזית 2 ש"חאלפי  410השקעה במערכת הנהלת החשבונות 2 ש"חאלפי  453

בנוסף רשיונות2 שדרוגי . ש"חאלפי  15השקעה במערכת מידע גיאוגרפי בסכום של 2 ש"חאלפי  441

אלפי  ,32ובניכוי הפחתה בסכום של  ש"חאלפי  84תוכנות ופיתוחים במערכות הקיימות בסכום של 

 ש"ח.

 

 רכוש קבוע

עיקר השקעות החברה ברכוש קבוע הושקעו בשדרוג והרחבה של מערכות מחשוב וציוד אלקטרוני 

אלפי ש"ח. הירידה ביתרה  42,ה בתל אביב והשקעות בשיפוץ משרדי החבר ש"חאלפי  54,בסכום של 

בתקופת הדוח2 נובעת מהשקעה ברכוש הקבוע בקיזוז הפחת לתקופה. 2 ש"חאלפי  3,4נטו בסכום של 

 לפרק א. 4.4,ראה גם סעיף 

 

 פרמיות לגבייה 

אלפי  02033,הסעיף מורכב מיתרות חוב של מגדלים2 המועצות החקלאיות2 ארגוני קניות. הקיטון בסך 

 -אלפי ש"ח וקיטון בחוב ממשלת ישראל )האוצר  ,4204מגידול בחוב מגדלים ומועצות בסך נובע  ש"ח

 אלפי ש"ח. 22244,החשב הכללי( בסך 
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 נכסי ביטוח משנה 

הסעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזה הביטוח. בשנת הדוח היקף 

מהיקף הפרמיות  438%-נזקי טבע הגיע לשיעור של כהתשלומים ושינויי ההתחייבויות במסלול 

המבוטחות בביטוח משנה במסלול זה. בהתאם להסכמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנת הדוח2 

לפרק א' לדוח עסקי תאגיד( משתתפים בתביעות  41מבטחי המשנה מחו"ל )ראה פירוט בסעיף 

אם2 כנגד תביעות שטרם שולמו ומוצגות . בהת30%במסלול זה בשיעור של  4,0%העולות על יחס של 

השתתפות מבטחי המשנה בתביעות בסעיף נכסי ביטוח  מהבסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח נרש

אלפי ש"ח. בנוסף נרשם חלק מבטחי המשנה בתביעות התלויות המבוטחות  032033משנה בגובה של 

 -לפרק ג'  44רוט נוסף בביאור ראה פי ש"חאלפי  83בביטוח פקולטטיבי במדגה המיוחד בגובה 

 הדוחות הכספיים. 

 

 השקעות פיננסיות ומזומנים 

החברה משקיעה את נכסיה במזומנים באגרות חוב2 קרנות ומניות בשוק ההון ובפיקדונות במוסדות 

 .2 נובע מתזרימים קצרי טווח בגין הפעילות השוטפתמיליוני ש"ח 450הקיטון בסך בנקאיים. 

 

 סך מאזן 

מיליוני ש"ח בעיקר כתוצאה מהירידה  88מיליוני ש"ח( קטן בסכום של  031זן בשנת הדוח  )סך המא

בהיקף ההשקעות ועתודות הביטוח של החברה כתוצאה מהפעילות השוטפת. שנה קודמת סך המאזן 

 (.ש"חמיליון  840-סך של כ 045,מיליון ש"ח )בשנת  ,21-עמד על כ

 

 הון עצמי

הכנסות מהשקעות כנגד ההון בניכוי הוצאות מס. היקף ההון עלה מסך של גידול בהון העצמי נובע מה

 .043,ח בסוף "מיליון ש 3.4 -ל 041,ח בסוף "מיליון ש 8.3 -כ

ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על פי תקנות "לפי שא 420,8 -הון העצמי של החברה גבוה בה

"תקנות הון )להלן:  4338 -2 התשנ"ח הנדרש ממבטח( יהפיקוח על עסקי בטוח )הון עצמי מינימאל

 (. ראה סעיף ט' לעניין חריגה בעתודה מינימלית צפויה וההשלכות לעניין גיוס הון. עצמי מינימאלי"

 

 עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח שבו בהתאם לתקנות הפיקוח על והעתודות ח

חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי2  045-4-4,ובהתאם לחוזר ביטוח  0452, -התשע"ג  בביטוח כללי(2

בהתאם לחישוב האמור2  נכון ליום הדוח .בחקלאות נזקי טבעטווח לחישוב עתודת ביטוח  יםהקובע

-הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ש"ח מיליון  102-הינו כהנדרשת  תהמינימאליסכום העתודה 

מיליוני  121-בסך של כ 043, 2בדצמבר 54ליום  העתודה המוצגת בדוחות הכספייםש"ח.  מיליון 42015

מצטבר בפעילות מבוססת על עודף ח( "מיליון ש ,,0 - 045,ח2 שנת "מיליון ש 033 - 041,ח )שנת "ש

עתודת הביטוח הנה מרכזית  ונמצאת בטווח האמור לעיל. החברה על מנת לפצות נזקים עתידיים

עתודת ביטוח נזקי טבע ואת עתודת ביטוח אסונות טבע2 לפי הסכם איחוד עתודות  ומאחדת את

. מתוך הסך האמור הצטברו בחשבון עתודות ביטוח 003,שנחתם בין החברה לבין הממשלה בשנת 

 041,בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה בחודש אוקטובר  מיליון ש"ח. 35,-אסונות טבע סך של כ

לחלק  0וסעיף  2.,4ראה פירוט בסעיף ) ש"חמיליון  30שלה בסכום של בדבר הקטנת השתתפות הממ

יש בה בכדי להקטין את היתרה הנ"ל שהצטברה בעתודה  2,040 ככול שתיושם ההחלטה גם בשנת (א

ואת יכולת החברה לעמוד באירועי נזק גדולים ונמשכים ולעמוד בעתודת המינימום הנדרשת על פי 

השתתפות הממשלה בפרמיות לא יגדלו בהתאם לנדרש תופחת יתרת דין. בנוסף ככל שהתקציבים ל

לחלק א. ראה גם  0העתודה בהתאם2 ראה פירוט בסעיף קיטון בהשתתפות הממשלה בפרמיות סעיף 

מסכום העתודה  040,סעיף ט' להלן אירועים לאחר שנת הדיווח הכולל פירוט על צפי לירידה ב 

  המינימאלית הנדרש.



 4-ב

 

 

 

 

 חוזי ביטוחהתחייבויות בגין 

היתרה מייצגת את התחייבות החברה בגין הערכה של התחייבויות בגין הודעות נזק ותביעות שטרם 

היתרה מחושבת על ידי מומחי החברה בהתבסס על אומדנים ותוצאות עבר שולמו עד ליום המאזן. 

חודשים מהלך הנובע מכך שב 041,והערכות של עורכי הדין של החברה. הגידול בסעיף ביחס לשנת 

שרר מזג אוויר אשר גרם לנזקים רבים בחקלאות ותביעות לחברה בגינם שטרם  043,נובמבר ודצמבר 

 שולמו נכון למועד הדוח. 
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים2 נטו

היתרה מייצגת התחייבות אקטוארית להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה. ההתחייבות מורכבת 

ה בהתאם להוראות התקשיר2 התחייבות בגין תקופת הסתגלות לעובדים מהתחייבות לפדיון ימי מחל

הפורשים וכן התחייבות בגין פיצויי פיטורין לעובדים. לפירוט ההשפעות השונות על ההתחייבות ראה 

 הדוחות הכספיים.  -לפרק ג'  ,4ביאור 

 

 זכאים ויתרות זכות

נובע בעיקר מהגורמים  ח2"אלפי ש 412881הגידול בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות2 בסך 

 -אלפי ש"ח שנובע ברובו מתשלום של האוצר ,4,204גידול בסעיף פרמיות מראש בגובה  הבאים:

 . ש"חאלפי  42823החשב הכללי וגידול בהתחייבויות למבטחי משנה בסך 
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 וצאות הפעילותת .ו
 להלן נתוני דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר )אלפי ש"ח(:

  ,043  ,041  ,045 
       
 812431,  5,42123  5,82380  רמיות שהורווחו ברוטופ
       

 82453,  32434,  542,83  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 302033,  3,2,88,  322,34,  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 102038  532133  32503  רווחים מהשקעות2 נטו והכנסות מימון
       

 302432,  5,22285  5002000  סך הכל ההכנסות 
       

 5532025  ,20280,  3482815  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

חלק מבטחי משנה בתשלומים ובהתחייבויות בגין 
 חוזי ביטוח2 נטו

 (212303) 
 (44283,) 

 (,12233) 

       
המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חלק 

 ביטוח ניוקאסל בלול
 (482135)  -  - 

       
 5412828  032040,  ,1,4231  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 324,3  12050  120,0  הוצאות שיווק

       
 02118,  42321,  2103,,  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 5102133  0,,342,  3402,13  סך הכל ההוצאות 

       
 (112,38)  502305  (4132830)  רווח )הפסד( לפני העברה לעתודות )מעתודות(

       
 -  -  (522323)  קיטון בהשתתפות הממשלה בפרמיות

       
בגין נזקי טבע  העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח

 בחקלאות
 48125,0  (502,,2)  11281, 

       
 311  550  134  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 438  43,  555  מיסים על ההכנסה

       
אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת ( הפסד) רווח
 נטו

 ,3  23  (23) 

       
 24,  430  482  סך הכל הרווח הכולל

 
 פרמיות ברוטו

 מליון ש"ח בתקופה 8.,43מיליון ש"ח2 לעומת  404.3-בכ סתכמו בתקופת הדוחרמיות מחקלאים הפ
וגידול בפרמיות  ש"חמיליון  1.4המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בפרמיות בענף ההדרים 

 .  ש"חמיליון  5.0בענף הפירות בגובה 
 -ע )מוגבל בתקציב( ובנזקי טב 53%עומדת על  043, -ו 041,השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

 באסונות טבע )מוגבל בתקציב(. %80
2 בבקר 80% -ל 10%בנוסף הממשלה משתתפת בפרמיות ביטוח הכנסה בפלחה בשיעורים הנעים בין 

2 גניבת בקר2 ביטוח מבנים2 בתי צמיחה וסיכוני אש. ב213% בצמחי נוי בשיעור 80%במרעה בשיעור 
מאחר ובשנת הדוח חל גידול בפרמיות במסלול נזקי טבע  .אין השתתפות ממשלה -כשל מערכות בלול

לעומת קיטון בפרמיות במסלול אסונות טבע היקפי השתתפות הממשלה בפרמיות קטנו בתקופת 
 הדוח. 
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 פרמיות מבטחי משנה 

מיליון ש"ח בתקופה  ,.3,-עומת כלמליון ש"ח2  54.5-עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

 העליה בעלות הביטוח נובעת מהגידול במחזור ההכנסות המבוטחות.  .המקבילה אשתקד

 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של מבטחי המשנה והמדינה בתשלומים

-ל 041,בשנת  ש"חמיליון  432.3בתקופת הדוח היקף התביעות במסלול נזקי טבע גדל מעלות של 

מיליון  420.5 -לול אסונות טבע נרשם גידול בתביעות אשר הגיע ל. במס043,בשנת  ש"חמיליון  0.,51

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח אירעו מספר  443.1ש"ח בתקופת הדוח לעומת 

גדול של אירועי נזק בחקלאות שנגרמו ממזג אוויר שכלל סערות2 ברדים ורוחות עזות וכן לשרבים 

 30.1 -בננות2 ש"חמיליוני  403.3 -ירקות2 ש"חמיליוני  32.0 -פי הפירותם. עיקר הנזקים נגרמו בענווח

 . ש"חמיליוני  0.2, -ופלחה ש"חמיליוני  03.3 -הדרים2 ש"חמיליוני 

מהיקף הפרמיות  438%-היקף התביעות הגבוה בגין שנת הדוח במסלול נזקי טבע הגיע לשיעור של כ

כמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנת הדוח2 המבוטחות בביטוח משנה במסלול זה. בהתאם להס

לפרק א' לדוח עסקי תאגיד( משתתפים בתביעות  41מבטחי המשנה מחו"ל )ראה פירוט בסעיף 

. לפיכך חלק מבטחי המשנה בתביעות אלו 30%במסלול זה בשיעור של  4,0%העולות על יחס של 

המדגה למספר חוות לגידול דגים   בשנת הדוח אירעו נזקים בענף. ש"חאלפי  032038הגיע לסך של 

 12080המבוטחים בביטוח משנה פקולטטיבי כאשר חלקם של מבטחי המשנה בתביעות הגיע לסך של 

התקבל ממבטחי המשנה בשנת הדוח בגין גידול בתביעות  ש"חאלפי  054בנוסף סך של . ש"חאלפי 

 .045,במסלול נזקי טבע בגין שנת 

מיליוני ש"ח.  58יעות בגין מחלת ניוקאסל בענף הלול בהיקף של מספר רב של תב ובשנת הדוח אירע

בהתאם להסכם אסונות טבע המדינה משתתפת בנזקים העולים על הפרמיות בגין ביטוח זה ועד 

בהתאם נרשמה השתתפות המדינה בתביעות בגין ביטוח ניוקאסל בלול . ש"חמיליוני  4,לתקרה של 

 .  ש"חאלפי  482135בסך של 

מיליון ש"ח לעומת        ,.0,-כלחברה בגין מחלקת הערכת נזקים הסתכמו בתקופת הדוח הוצאות ה

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד והוצאות בגין מחלקת תביעות בתקופת הדוח הסתכמו  42.1-כ

הגידול נובע מריבוי   מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 5.4-מיליון ש"ח לעומת כ ,.5-לסך של כ

 ות השנה לעומת אשתקד.בתביע

 

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

ח בשנת "מיליון ש 4.0,-מיליון ש"ח לעומת כ 3.,,-בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בכ

הוצאות . ש"חמיליון  0.5וגידול בפחת  ש"חמיליון  0.2עיקר הגידול נובע מגידול בעלויות עובדים  .041,

 .ש"חמיליון  1.0ודמת על השיווק נשמרו ברמת שנה ק
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 קיטון בהשתתפות הממשלה בפרמיות
השתתפות הממשלה בפרמיות נרשמת על בסיס מצטבר בהתאם להערכות לקבלתם. השתתפות 
הממשלה מחושבת בהתאם לאחוז ההשתתפות שקובעת הממשלה ובהתאמה מחושבות הפרמיות 

נה להעביר לחברה את השתתפותה למגדלים. על מנת לשמור על אחוז ההשתתפות שנקבע נהגה המדי
בפרמיות אף אם סכומם חרג מהסכום שתוקצב בהסכמים שנחתמו. בעקבות שינוי במדיניות זו של 
הממשלה והודעות משרד החקלאות על תשלומים סופיים לשנים קודמות שפחתו מההכנסות 

בגין מסלול  ש"חמיליוני  3.2ההשתתפות שנרשמו בשנים קודמות בוצעה הפחתה בסעיף זה בסך של 
בגין מסלול נזקי טבע. בנוסף בהתאם להסכם אסונות טבע  ש"חמיליוני  1.0אסונות טבע וסך של 

 2באוקטובר 2מיום  043,בנוגע לתקציב  ,03,בהתאם להחלטת ממשלה מספר  043,שנחתם בשנת 
 5.2,ולאישור דירקטוריון החברה2 הופחת מעתודות החברה במסלול אסונות טבע סכום של  041,

בגין תקציב השתתפות מדינה מוקטן מהנדרש מאחוז ההשתתפות שנקבע. ראה פירוט  ש"חמיליוני 

 .   ,,.0 -ו 0.8דוח תיאור עסקי תאגיד סעיפים  -בהרחבה פרק א 
 

 מיסים על הכנסה ורווח כולל
 24, - 045,ח ובשנת "אלפי ש 430 - 041,ח )בשנת "אלפי ש 482 -בתקופת הדוח הרווח הכולל הגיע ל

 מקורו מרווחים על השקעות ההון העצמי בניכוי המס החל.  -ח(. הרווח"אלפי ש
 

 השקעות
 בסיס הצמדה

 בדצמבר 54ליום   בדצמבר 54ליום   
  ,043  ,041  ,043  ,041 

 באחוזים  באחוזים  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  בסיס הצמדה

         
 53%  %,1  102203,  4302235  צמוד למדד

 4%  %,  52301   402030  מט"חצמוד ל
 14%  10%  382234,  4020,2,  לא צמוד שקלי

 0%,  40%  4,12104  132582  מנייתי

         
 400%  400%  0552203  05,2108  סה"כ

         
 %,.4  0.8%  22341  52233  נכסי חוב שאינם סחירים

 
 נתוני תשואה ורווח

 לשנה שהסתיימה  
 דצמברב 54ביום 

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 54ביום 

  ,043  ,041  ,043  ,041 
 באחוזים  באחוזים  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  פרוט

         
רווחים מהשקעות נטו 

 והכנסות מימון
 

32503 
 

532133 
 

4.4% 
 

3.,% 
 

-כם בסך מיליון ש"ח לעומת רווחי 3.1-בכ השקעות והכנסות מימון הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 
-לעומת עליה של כ 400במדד ת"א  0%.,-. בתקופת הדוח חלה עליה של כ041,ח בשנת "מיליון ש 53.3

 41%-לעומת עליה של כ 2-1% ירידה בנכסים בחו"ל בעלי אופי מנייתי בגובה של כ041,בשנת  0.2%
 0.2%-של כ2 ללא שינוי בשנת הדוח באגרות חוב קונצרניות צמודות למדד לעומת עליה 041,בשנת 
בשנת  1.0%-לעומת עליה של כ 2-1.2% עליה באגרות חוב קונצרניות לא צמודות של כ041,בשנת 

 4.0%-שנים בגובה של כ 3עד  ,2 ירידה באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד לתקופה של 041,
 3עד  ,2 עליה באגרות חוב ממשלתיות לא צמודות לתקופה של 041,בשנת  4.4%-לעומת ירידה של  כ
 . 041,בשנת  1.0%-לעומת עליה של כ 4.00%-שנים בגובה של  כ
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 זרים מזומנים ונזילותת .ז
מיליון ש"ח2 לעומת סך  21.3-הסתכמו לסך של כ 043, 2בדצמבר 54תרות המזומנים של החברה ליום י

לות מיליון ש"ח2 נובע מפעי 53.1-. הגידול בסך של כ041, 2בדצמבר 54מיליון ש"ח ליום  53.4-של כ
 שוטפת ופעילות השקעה של החברה.

 

 אירועים מיוחדים בתקופת הדוח .ח

 30 -ב 043,לפיה : )א( יופחת בשנת  ,03,התקבלה החלטת ממשלה מס'  041, 2באוקטובר 3ביום 

תקציב הסובסידיה לפרמיות ביטוח חקלאי רב סיכוני )ביטוח אסונות טבע( בתקציב משרד  ש"חמיליון 

ר מיועד להתקשרות עם החברה. )ב( מורים לנציגי המדינה המוסמכים החקלאות ופיתוח הכפר אש

לחתום על ההתקשרות עם החברה לפעול לכך שההפחתה לא תפגע בכיסוי הביטוחי שתציע החברה 

חקלאים ותבוא לידי ביטוח בהנחה במחירי הפרמיות שישולמו לחברה2 הן על ידי הממשלה והן על ל

נחתם הסכם אסונות טבע בין החברה לבין  043,כך2 ביוני בהתאם ל .043,ידי החקלאים2 בשנת 

2 באישור דירקטוריון החברה2 שקבע תקרת תקציב נמוכה מזו הדרושה2 ובכך 043,המדינה לשנת 

מעתודת הביטוח של מסלול אסונות טבע וזאת כנגד כתב שיפוי  ש"חמיליון  5.2,הופחת סך של 

בעתודות הביטוח של החברה בשנת הדוח וההשלכות . לעניין הקיטון 042,לסכום זה עד לסוף שנת 

 לעניין זה ראה סעיף אירועים לאחר שנת הדיווח ט' להלן וסעיף כב' מדיניות ניהול הסיכונים. 

 

 אירועים לאחר שנת הדיווח .ט

2 יחד עם זאת 040,נכון למועד הדוח2 טרם נחתם בין החברה לממשלה הסכם אסונות טבע לשנת 

 040,ה ממשרד החקלאות2 היא ממשיכה למכור ביטוחי אסונות טבע לשנת לאור מכתב שהחברה קיבל

. החברה חתמה על קול קורא לביטוח נזקי טבע שעל 80%לפי שיעור השתתפות מדינה בפרמיה של 

לכל חברות הביטוח2  ש"חמיליוני  02.3פיו משווקות פוליסות הביטוח במסלול זה הכולל תקציב של 

בהנחה של ניצול תקציב על ידי . ש"חמיליוני  21ש תקציב לחברה של כאשר החברה מעריכה כי יידר

החברה פועלת . ש"חמיליוני  ,4 -קיים מחסור תקציבי של כ2 ש"חמיליוני  3חברות אחרות בגובה של 

 מול משרד החקלאות להגדלת התקציב בהתאם לנדרש.

ופן זמני ברבעון הראשון פנתה החברה למפקח על הביטוח בבקשה לדווח בא 040, 2בפברואר 40ביום 

על עתודות הביטוח בגין נזקי טבע בהתאם לנצבר ובסטייה מהתקנות הקובעות  040,של שנת 

מינימום עתודות נדרש. פניה זו נעשתה בהתאם לתחשיב שערכה החברה לחישוב העתודה הצפויה 

יידרש בהתאם בין הסכום ש ש"חמיליוני  30 -ברבעונים הקרובים. בהתאם לתחשיב קיים חוסר של כ

 045, -ם )ביטוח( )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג ילתקנות הפיקוח על שירותים פיננסי

לבין הנצבר בעתודות. התחשיב כולל הערכות נזקים ממוצעות לשנה הקרובה2  045-4-4,וחוזר ביטוח 

נזקים יהיה גדול . במידה והיקף ה040,כך שהחריגה בתחשיב מתרחשת רק ברבעון הראשון של שנת 

יותר2 החריגה עלולה להופיע ברבעונים נוספים. במידה והמפקח לא יאשר את בקשת החברה לדיווח 

כאמור2 החברה תידרש לגייס כספים לכיסוי החוסר האמור ולמפקח היכולת להטלת מגבלות ועיצומים 

 על החברה ואף להפסיק את פעילותה. 

והרשויות הממונות על החברה אשר אליהם נשלח העתק  החברה פועלת להסדרת העניין מול הפיקוח

 מהמכתב.   

    

 היעדים שנקבעו לחברה ומידת הגשמתם .י

יעדי החברה הינם לספק ביטוחים רחבים לחקלאי ישראל מפני נזקי ואסונות טבע. ביטוחים אלו 

יחה מאושרים על ידי משרד החקלאות והמפקח על הביטוח2 והמדינה משתתפת בעלותם. החברה מצל

 לעמוד ביעדיה.     
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 אומדנים חשבונאים קריטיים  .יא

בעת הכנת הדוחות הכספיים2 נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים2 הערכות 

והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים2 התחייבויות2 

יסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבס

 החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

 -לפרק ג'   ,עיקר נכסי והתחייבויות החברה מבוססים על מחיר שוק או עלות לפי העניין2 ראה ביאור 

יטוח שבו הדוחות הכספיים. עיקר השפעת האומדנים בדוחות הינה בסעיף התחייבויות בגין חוזה ב

מבוצעת הערכה ספציפית לכל הודעת נזק על בסיס ממוצעים קיימים בחברה2 הערכת מנהל מחלקת 

תביעות להודעות מסוימות והערכת עורכי הדין של החברה. הערכה זו נסקרת על ידי מנכ"ל החברה. 

ה לחברה קיימת התחייבות בשל הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה. האומדנים ששימשו את החבר

 הדוחות הכספיים. -לפרק ג'  ,4בהערכת התחייבות זו מפורטים בביאור 

 

 יעילות החברה  .יב

הרחבת פעילות החברה וכניסתה לביטוחים חדשים מגדילים את יעילות החברה ותורמים להרחבת 

הכיסוי הביטוחי לחקלאי ישראל מאחר ושעור הוצאות ההנהלה וכלליות מהיקף הפרמיות יורד.   

 פעילות הינו ייחודי קיים קושי בהשוואתו לחברות ביטוח אחרות. מאחר ואופי ה
 

 התקשרות הטעונה אישור ממשלה .יג

 החברה לא נטלה זכות אשר יש בה להגביל את הממשלה בתפקידיה השלטוניים. 

 

 יישום הוראות רשות החברות בנוגע לרישום זכות של החברה כלפי המדינה .יד

דיווחי החברה ובדוח רואה החשבון המבקר או אי הכללה או אי הכללה או הכללה לא נכונה ב

התייחסות או הסתמכות וכו' בנוגע לדיווחים כאמור2 לא תהיה אסמכתא ליצירת זכות כלשהי של 

החברה או צדדים שלישיים כלפי המדינה ויתר הנכסים שבידי החברה או המופעלים או המוחזקים על 

 ידה עבור המדינה או אחרים. 
 

 יבתית אסטרטגית ובר קיימא   גיבוש מדיניות סב .טו

מסמך מדיניות אסטרטגית לפיתוח בר קיימא לחברה. עלויות  041,דירקטוריון החברה דן וגיבש בשנת 

 . 040,היישום המשמעותיות לתוכנית יבוצעו במסגרת שיפוץ משרדי החברה בשנת 

 

 היערכות החברה ליישום תוכנית למודעות ומוכנות לחירום .טז

( המהווה נוהל מפורט בנוגע למצבי חירום ולמוכנות להם. BCPלשעת חירום )החברה כתבה תוכנית 

התוכנית נכתבה על פי הוראות רשות החברות הממשלתיות והממונה על שוק ההון2 ביטוח וחיסכון. 

מטרת התוכנית הנה קביעת צעדים כדי לאפשר בקרות כשל או אסון2 התאוששות מהירה של כל 

המחשוב2 אחזור נתונים2 מתן מענה למבוטחים וכו'. במסגרת  מערכות החברה לרבות מערכות

התוכנית מונה מנהל אירוע וכן מונתה הנהלת גיבוי. במסגרת התוכנית גם הוגדר והוקם בפועל אתר 

גיבוי2 אשר בו הוקם חדר מחשב חלופי ותשתית חלופית לפעילות משתמשים בשעת חירום. במסגרת 

 בעו דרכי פעולה ולוחות זמנים. התוכנית הוגדרו תרחישים שונים2 נק

ולאחר מכן קיימה דיון הפקת לקחים. התרגיל והפקת  BCPקיימה הנהלת החברה תרגיל  043,בשנת 

 .043,.44.3הלקחים אף הוצגו בדירקטוריון החברה ביום 

המדמה אירוע חירום מדי שנה ותפיק  BCPבהתאם לתוכנית שהוגדרה2 החברה מתעתדת לבצע תרגיל 

 ם.ממנו לקחי
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 יישום הוראות רשות החברות בנוגע לכללי דיווח ובקרה לגבי מקרקעין ומחוברים .יז

כל המקרקעין הנמצאים בבעלות החברה נרשמו על שמה כנדרש2 אין בגינם מחלוקות ונעשתה להם 

הערכת שווי על ידי שמאי לשווי הרכוש. למיטב ידיעת מנהלי החברה לא הייתה ירידת ערך המצדיקה 

 וי הנכס בשונה מהמוצג בספרים.רישום של שו

 

 גילוי ביחס לנכסי מדינה .יח

דוח תיאור עסקי תאגיד. בנוסף  -לפרק א'  4מדינת ישראל מחזיקה במניות החברה כמפורט בסעיף 

דוח תיאור עסקי תאגיד2 במקרה של סיום  -לפרק א'  5בהתאם להסכם אסונות טבע כמפורט בסעיף 

ינה2 המדינה תהיה רשאית לחלק מהעתודה לנזקי טבע הסכם אסונות טבע בין החברה לבין המד

המיוחסת למסלול אסונות טבע ותשמש את המדינה כעתודה לביטוח או לתשלום פיצויים לחקלאים 

 בלבד.  

 

 הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח .יט

חשבונאית בעיקרה על ידי מחלקת תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה 

ביעות ומחלקת הכספים. ההתחייבויות חושבו על בסיס אומדנים פרטניים לכול ענף גידול בנפרד הת

בגין הודעות נזק שטרם הגיעו לטיפול משפטי2 הערכת מנהל מחלקת תביעות להודעות מסוימות 

 ובהסתמך על הערכת עורכי הדין בגין תביעות משפטיות קיימות.  

 

 עובד מעבידרישום התחייבויות החברה בשל יחסי  .כ

הדוחות הכספיים  -לפרק ג' ,4התחייבויות החברה בשל הטבות לעובדים כפי שמוצגות בביאור 

. ההערכה האקטוארית 43הוערכו על ידי אקטואר עצמאי2 ד"ר בעז ים2 בהתאם לתקן חשבונאי מס 

ם. כנדרש על פי התקן ועל פי כללים אקטוארים מקובלי Projeted Unit Creditהתבססה על שיטת 

ולא שמרניות2 כלומר מטרת הערכה   Best Estimateההנחות האקטואריות בבסיס החישובים הן בגישת

להציג תחזיות מדויקות ככל האפשר. ההתחייבויות כוללות התחייבות בגין פדיון ימי מחלה2 

 התחייבות בגין תשלום שכר בתקופת הסתגלות והתחייבות לתשלום פיצויי פיטורין. ההתחייבות בגין

 4323עובדי החברה ששכרם נקבע בהתאם להסכם הקיבוצי משנת  43פדיון ימי מחלה חושבה על 

)עובדי ההסכם הקיבוצי( ובהתאם להוראות התקשי"ר. ההתחייבות בגין תשלום שכר בתקופת 

הסתגלות חושבה אף היא על עובדי ההסכם הקיבוצי בהתאם לנוהג הקיים בחברה. התחייבות 

בת על כל עובדי החברה בהתאם לדיני עבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל לתשלום פיצויים מחוש

משכר העובד. השכר לצורך חישוב הטבות אלו כולל את מרכיבי השכר הקבועים  400%לפי שיעור של 

בשכר העובד ושאינם משתנים כתוצאה מביצוע שעות נוספות. החברה נוהגת להפקיד לביטוחי 

חודשי בשיעור של חודש אחד לשנה בהתאם למקובל. בשנים מנהלים וקופות פנסיה תשלום 

לחוק פיצויי פיטורין ובהסכמים אישיים2 כך  41האחרונות קולטת החברה עובדים רק בהתאם לסעיף 

עובדים( לא משולמות הטבות אלו מתוקף ההסכם האישי למעט  00 -שלמרבית עובדי החברה )כ 

מופקדות בקופות מסחריות לפי בחירת כל עובד ואינם פיצויי פיטורין. ההפקדות לפיצויי פיטורין 

בשליטת החברה בנוסף לחברה קיימת קופת פיצויים כללית לה הופקדו בעבר כספים ולמועד הדוח 

ח. בהתאם לתחשיב האקטוארי2 לחברה עודף נכסים על ההתחייבויות "אלף ש ,,,-היתרה עומדת על כ

יצויים(. החברה אינה מפקידה כספים לכיסוי בגין פיצויי פיטורין )כולל הקופה הכללית לפ

 התחייבויותיה בגין פדיון ימי מחלה והתחייבות בגין תקופת הסתגלות.    
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 תזרים מזומנים חזוי .כא

לחברה אין הלוואות ואין צפי לדרישות להשגת מימון בעתיד הקרוב2 )למעט כאמור בסעיף ט'( 

ת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נובעת מהיקף התחייבויותיה נובעות מהפעילות השוטפת בלבד. יכול

הנזקים שיקרו בעתיד. מניסיון העבר של החברה היקף עתודות החברה וביטוחי המשנה שהחברה 

רוכשת אמורים לכסות את היקף ההתחייבויות שינבעו מהנזקים העתידיים2 לפיכך2 החשש לאי יכולת 

 החברה לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב הינו מזערי.

 

 מדיניות ניהול סיכונים .כב

האחראי על ניהול הסיכונים בחברה הינו מר עמית בן נתן2 כלכלן במקצועו אשר מועסק בחברה. 

לפיכך היכולת של החברה . ש"חמיליוני  481 -בתקופת הדוח היקף עתודות החברה ירד בסכום של כ

החברה והיקף ביטוחי המשנה  לעמוד בפני נזקים חריגים או נזקים גדולים חוזרים ירדה. היקף עתודות

מאפשר לחברה לעמוד בהיקף נזקים הגדול מהכנסותיה פי ארבע וחצי2  040,שהחברה רכשה לשנת 

היקף נזקים שמעולם לא התרחש בחברה2 אולם לאחר מיכן החברה לא תוכל להמשיך לפעול ללא גיוס 

סכום העתודות המינימאלי הון חדש לחברה. הירידה בעתודות הצבורות בחברה עלול לגרום לירידה מ

הנדרש בהתאם לתקנות הביטוח2 ראה סעיף ט לעיל. מגבלות התקציב המושתתות על החברה עלולות 

. חישוב פרמיית הביטוח של החברה2 040,לגרום לגריעה נוספת מעתודת הביטוח של החברה בשנת 

ובעת הממשלה. אינו כולל תוספת בגין אי תשלום השתתפות ממשלה בהתאם לאחוז ההשתתפות שק

לפיכך כל חריגה מתקציב ההשתתפות של הממשלה פוגע בעתודות הנצברות וביכולת החברה לשלם 

 למבוטחיה.

 דירקטוריון החברה דן ואישר בתקופת הדוח את ביטוחי המשנה של החברה.

 . דירקטוריון החברה דן ואישר את מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים ומדיניות ניהול סיכונים כללית

אשר נדון  בוצע סקר סיכונים מקיף בהתאם להוראות חוזר רשות החברות 043,במהלך שנת 

 בדירקטוריון.

החברה מבצעת סקרי סיכונים כלליים למניעת מעילות והונאות ולקביעת תוכנית הביקורת הפנימית. 

 אבטחת המידע.ובנוסף נדון בדירקטוריון הדוח השנתי של מנהל הסיכונים ונושאי טכנולוגיות המידע ו

לניהול השקעות. השקעות החברה  תהחברה מנהלת מעקב אחר השקעותיה באמצעות תוכנה ייעודי

מתועדות בתוכנה ומבוקרות מידי יום. תוצאות ההשקעות מובאות מידי חודש לידי ועדת השקעות. 

 התוצאות מנותחות ברמת סוגי ההשקעה והשוואתם למדדים מקובלים. 

הדוחות הכספיים ובדבר מדיניות ניהול  -לפרק ג'  8ההשקעות ראה ביאור  פירוט נוסף בדבר שווי

 הדוחות הכספיים. -לפרק ג'  43הסיכונים ראה ביאור 
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 גיבוש מדיניות סביבתית אסטרטגית להתנהלות קנט 
 מכוח חוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא יישום תוכנית אסטרטגית 

 045-3-4,דוחות כספיים  -לפיתוח בר קיימא )פב"ק( בחברות ממשלתיות וחוזר חשבונאות וכספים
 

 041,בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא פיתוח בר קיימא2 גיבש דירקטוריון החברה בשנת 
 תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא )פב"ק( בקנט. 

 תוכנית פב"ק מתייחסת לארבעה היבטים מרכזיים : הון כלכלי2 הון סביבתי2 הון אנושי והון חברתי.
 :להלן דיווח אודות יישום התוכנית

 
 קיימא:-פרטי הממונה על פיתוח בר א. 

 דוא"ל נייד טלפון תפקיד שם מלא

 05-0,20,00 סמנכ"ל כספים דודי בכר 
 DavidB@kanat.co.il 0428420-,03 3,,שלוחה 

 
 קיימא:-חברי צוות ההיגוי לפיתוח בר ב. 

 דוא"ל נייד טלפון תפקיד שם מלא

 05-0,20,00 כלכלן  ערן נחמן
 erann@kanat.co.il  28,שלוחה 

 05-0,20,00 היועצת המשפטית ומזכירת החברה נועה שובל מור 
 noa@kanat.co.il  40,שלוחה 

 adid@kanat.co.il  ,,,05-0,20 מנהלת לשכה  עדי דויטש 

  sivan@kanat.co.il  05-0,20,00 יטוחמחלקת שיווק ב סיוון יהודה

 hila@kanat.co.il  05-0,20,00 מחלקת שיווק  הילה זכאי 
 
 תמצית אופי החשיפות המשפטיות המהותיות של החברה: ג. 

ה תמציתית ביותר )לא בשפה משפטית( את החשיפות על החברה לפרט בלשון פשוטה ובצור 
 המשפטיות של החברה:

 לקנט אין חשיפות משפטיות מהותיות בעניין בר קיימא

 
 חסמים רגולטורים או אחרים למימוש התכנית: ד. 

 אין חסמים רגולטורים למימוש התוכנית

 
 

 וביצועם  040,-041,דיווח על יעדים לשנת  ה. 
 

 ניהול חשיפה לסיכונים :  -שימור ההון הכלכלי -בהיבט הכלכלי קיימות -נושא  . 4
 

הטמעת מערכת מיפוי גיאוגרפית של השטחים 
 המבוטחים 

 040,-וימשך ב 043,-הוחל ב

 041,-בוצע ב קביעת מדיניות לסיכונים תפעולים 
  041,-בוצע ב קביעת מדיניות סיכונים כללית 

 
 ההון הסביבתי: שימור -קיימות בהיבט הסביבתי -נושא  .,

 
 במסגרת שיפוץ המשרד 040,-יבוצע ב השלמת התקנה תאורה חסכונית בכל משרד 

המשך רכישת מכשירים חשמליים חדשים יעילים 
 אנרגטית לרבות מזגנים חדשים 

 מבוצע בשוטף
 

התקנת חלונות מבודדים במסגרת שיפוץ המשרד 
 במסגרת שיפוץ המשרד 040,-יבוצע ב המתוכנן

)נתלו שלטים2 הודעות  041,-בוצע ב וד העובדים לצמצם את צריכת הניירהמשך עיד
 לעובדים2 חתימה במייל(

 )הוצבו מכלים למחזור(  041,-בוצע ב מחזור פסולת אלקטרונית 
 041,-בוצע ב סקירה אלקטרו מגנטית במשרדי החברה בת"א

 

mailto:noa@kanat.co.il
mailto:adid@kanat.co.il
mailto:sivan@kanat.co.il
mailto:hila@kanat.co.il
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 שימור ההון אנושי:  -קיימות בהיבט החברתי -נושא  .5
 

 והדרכת בטיחות  סקר בטיחות 
בוצע סקר בטיחות על ידי  041,ב 

מבקר הפנים. הדרכת בטיחות 
  043,בוצע ב 

 041,-בוצע ב בדיקת קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו

 040,-יבוצע ב סקר שביעות רצון עובדים 

 הדרכות 

:סדנאות 043,ו  041,בוצע 
מקצועיות למעריכים2 הדרכות 
ת בנושאים: ישומי מחשב2 שירו
לקוחות2 ימי שיווק2 אבטחת 

מידע2 ארגונומיה2 נגישות2 פינוי 
בחירום2 הטרדה מינית2 חופש 
מידע והגנה על פרטיות2 עזרה 

 ראשונה.

במסגרת שיפוץ  040,-יבוצע ב התקנת מערכת כיבוי אש משוכללת 2 הסדרת מעבר חירום. 
 המשרד

  043,-בוצע ב הדרכה על סיכונים במשרד

 041,-בוצע ב הדרכת אגרונומיה

 043,-בוצע ב הדרכת כיבוי אש

 

 שימור ההון החברתי:  -קיימות בהיבט החברתי -נושא .1
 

סקירה משפטית של הוראות המפקח על  -סקר אכיפה פנימית
 041, -בוצע ב הביטוח להבטחת מילוי הוראות החוק 

 043, -ו ב 041, -בוצע ב סקר שביעות רצון ללקוחות 

 040, -צע ביבו עדכון חזון החברה

 041,-בוצע מעבר על הקוד ב רענון הקוד האתי
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
 7607630אביב -תל

 +972-3-6232777טל.   
 972-3-5620479+פקס  

ey.com 

  

 
 
 

   
 

 

 

 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 

 בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים 

 002,-בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(2 התשס"ח

 ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון2 ביטוח וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

 

 

 

החברה(  -"מ )להלן ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע

2 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה 043,בדצמבר2  54ליום 

(. הדירקטוריון COSO-)להלן Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission-על ידי ה

ל דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית ע

של בקרה פנימית על דיווח כספי2 הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי 

 המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

 
בארה"ב בדבר  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי2 כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים 

אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה2 מכל 

רה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה הבחינות המהותיות2 בק

פנימית על דיווח כספי2 הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית2 וכן בחינה והערכה של אפקטיביות 

התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים 

 כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.כאלה שחשבנו 
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 דוחות כספיים



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות 

 

 דוחות כספיים

 

  043,בדצמבר2  54ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 
 043,בדצמבר2  54דוחות כספיים ליום 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 5  דוח רואה החשבון המבקר
   

 1-8  הצהרות המנהלים
   

 3-40  דוחות על המצב הכספי
   

 44  דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
   

 ,4  שינויים בהון דוחות על ה
   

 45-41  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 43-02  באורים לדוחות הכספיים
   
   
   
   
   
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

 

 

 הכספידוחות על המצב 
 
 
 בדצמבר 54ליום     
    ,043  ,041 

 ח "אלפי ש  באור  נכסים
       
       

 ,202,  42045  1  נכסים בלתי מוחשיים
       

 42200  42253  48  נכסי מסים נדחים
       

 223,0  02333  3  רכוש קבוע
       

 531  032211  44  נכסי ביטוח משנה 
       

 101  02    מסים שוטפיםנכסי 
       

 300  384  0  חייבים ויתרות חובה
       

 302,12  502418  2  פרמיות לגבייה
       

     8  השקעות פיננסיות:
       
 1322040  1432022    נכסי חוב סחירים 
 22341  52233    נכסי חוב שאינם סחירים 
 2853,  201    מניות   
 4,02000  112085    אחרות 
       

 0552203  1082,05    סה"כ השקעות פיננסיות
       

 532443  212301  3  מזומנים ושווי מזומנים
       

 2142282  0352038    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

 

 

 דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
 
    

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 54 

    ,043  ,041  ,045 
 רווח למניה[]למעט נתוני  אלפי ש"ח  באור  

       41  -פרמיות שהורווחו ברוטו
 41,2441  43,2280  4042343    מחקלאים   
 41,2080  4082035  4002004    השתתפות הממשלה  
         
    5,82380  5,42123  ,812431 
         

 82453,  32434,  542,83    פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
         

 302033,  3,2,88,  322,34,    פרמיות שהורווחו בשייר
         

 102038  532133  32503  43  רווחים מהשקעות2 נטו והכנסות מימון
         

 302432,  5,22285  5002000    סך כל ההכנסות
         

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין  חוזי ביטוח 
 5532025  ,20280,  3482815  40  ברוטו

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 
 ביטוח בניוקאסל בלול

 9,  482135  -  - 
         

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 12233,  ,44283  212303  44  ביטוח  בהתחייבויות בגין חוזי  
         

 5412828  032040,  1,321,4    וח בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביט
         

 324,3  12050  120,0  42  הוצאות שיווק
 02118,  42321,  2103,,  42  הוצאות הנהלה וכלליות

         
 5102133  0,,342,  13,2340    סך כל ההוצאות

         
 (112,38)  502305  (8302341)    רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות )לעתודות(

 -  -  (522323)  5,  בפרמיות הממשלה בהשתתפות קיטון
העברה מעתודות )לעתודות( ביטוח בגין נזקי טבע    

 ,11281  (2,,502)  48125,0  1,  בחקלאות
         

 311  550  134    רווח לפני מסים על ההכנסה
         

 438  43,  555  48  מסים על ההכנסה 
         

 510  4,4  438    רווח נקי 
         

         רווח )הפסד( כולל אחר:
 (442)  448  13    מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח )הפסד(

 הפסד של רכיבים בגיןמס )מסים על ההכנסה(  הטבת
 ,1  (15)  (40)    אחר כולל

         
 (23)  23  3,    וסה"כ רווח )הפסד( כולל אחר2 נט

         
 24,  430  482    סה"כ רווח כולל

                  רווח למניה:
 0.40  0.01  30.0    רווח למניה )בש"ח(

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

 

 

 דוחות על השינויים בהון 
 
 
 
   יתרת  הון  
 הכל -סך   עודפים  המניות  
 אלפי ש"ח   
       
       

 821,4  42322   02111  045,בינואר2  4יתרה ליום 
       

 510  510  -  רווח נקי

       הפסד כולל אחר:

 (442)  (442)  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

 ,1  ,1  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

 (23)  (23)  -  2 נטוסה"כ הפסד כולל אחר
       

 24,  24,  -  סה"כ רווח כולל
       

 ,8203  2,18,  02111  045,בדצמבר2  54יתרה ליום 
       

 4,4  4,4  -  רווח נקי

       רווח כולל אחר:

 448  448  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארירווח 

 (15)  (15)  -  ולל אחרמסים על הכנסה בגין רכיבים של הפסד כ

 23  23  -  סה"כ רווח כולל אחר2 נטו
       

 430  430  -  סה"כ רווח כולל
       

 82888  2111,  02111  041,בדצמבר2  54יתרה ליום 
       

 438  438  -  רווח נקי

       רווח כולל אחר:

 13  13  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח

 (40)  -  מסים על הכנסה בגין רכיבים של הפסד כולל אחר
 

(40) 

 3,  3,  -  סה"כ רווח כולל אחר2 נטו
       

 482  482  -  סה"כ רווח כולל
       

 32023  2054,  02111  043,בדצמבר2  54יתרה ליום 
       
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

 

 

 דוחות על תזרימי המזומנים
 
 
 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 54
    ,043  ,041  ,045 
 אלפי ש"ח  נספח  

     

 512433  (,42214)  502533  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (803)  (42,33)  (345)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (553)  (334)  (132)    רכישת רכוש קבוע 

 ששימשו לפעילות מזומנים נטו 
 (42,00)  (42880)  (320)    השקעה 

 5,2333  (432,38)  532583    במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

  מזומנים ושווי מזומניםיתרת 
 ,3210,  382142  532443    השנהלתחילת    

 שווי מזומנים מזומנים ויתרת 
 382142  532443  212301    השנהלסוף  
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

 

 

 דוחות על תזרימי המזומנים
 
 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 54
  ,043  ,041  ,045 

 אלפי ש"ח  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  *( -נספח א' 
       
 510  4,4  438  ח לתקופהרוו
       

       ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       הפסדים )רווחים(2 נטו מהשקעות פיננסיות:
       

 (482203)  (20,368)     (7,016)     נכסי חוב סחירים
 (42038)  (621)         (287)         נכסי חוב שאינם סחירים

 (11)  (197)         (21)         מניות
 (42532,)  (14,939)     (2,777)       השקעות אחרות

       
       

       פחת והפחתות:
 302   996           978          רכוש קבוע

 100   643           972          נכסים בלתי מוחשיים
       

 (,11281)   36,227       (184,326)  בעתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאותגידול )קיטון( 
 ,,40122  (96,296)      81,054     גידול )קיטון( בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 (12233,)   24,401       (69,350)  קיטון )גידול( בנכסי ביטוח משנה
 (405)  (2)              117  יםגידול )קיטון( בהתחייבויות בשל הטבות לעובד

 438   215           333          מסים על ההכנסה
       

       שינויים בסעיפים מאזניים אחרים
       

 4525,5   66,529      155,984      מכירות2 נטו של השקעות פיננסיות
 52031  (28,480)     02033,   קיטון )גידול( בפרמיות לגבייה

 (403)  (165)         (15)         קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
 42334  (8,110)      412881  גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות

       
 412,58  (40,167)     16,629      מפעילות שוטפתסך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

       
 התקבלו במהלך השנה מזומנים ששולמו ו

  עבור: 
     

       
 432003   21,741       18,857      ריבית שהתקבלה 
 (320)  (206)         (602)         מסים ששולמו 
 40,  -  551  מסים שהתקבלו 
 3,0   1,099        762       דיבידנד שהתקבל 

       
  432308  ,,2051  432324 
       

סך הכל תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 
 502533  שוטפת

 
(42214,) 

 
512433 

 
 
 

*( תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות הנובעות מפעילות בגין חוזי 
 ביטוח.

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. םהביאורי
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 לליכ -: 4אור ב
 

 :כללי א.
 

החברה( היא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן  
2 ולפיכך כפופה החברה להוראות חוק החברות הממשלתיות 4323-החברות הממשלתיות2 התשל"ה

משלת ישראל ולתקנות שהותקנו על פיו2 חוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות2 ולהחלטות מ
הממשלה( כפי שמתקבלות מעת לעת. בנוסף2 כחברת ביטוח2 כפופה החברה להוראות חוק  -)להלן 

 פיו.-והתקנות שהותקנו על 4384-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(2 התשמ"א
 

המצגים הכלולים בדוחות הכספיים הינם באחריות החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת  
 ישראל.

 
 :פעילות החברה ב.

 
ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בישראל בהתאם לרישיון  -חברה עוסקת בתחום פעילות אחד ה 

מבטח לענף נזקי טבע בחקלאות. החברה מבטחת גידולים חקלאיים ובעלי חיים בביטוח כנגד נזקי 
 דלים2טבע ואסונות טבע. הביטוחים נעשים חלקם באמצעות מועצות ייצור ושיווק וארגוני מג

 בחלקם ישירות מול החקלאים.ו
החברה מבטחת בנוסף מבנים חקלאיים כהשלמה לביטוח הגידול במסגרת רישיון לעסוק בענף  

ביטוח מפני אובדן רכוש2 מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש הדרוש לצורך ייצור היבול החקלאי. 
וח מפני נזקי טבע בחקלאות2 אינו הרישיון בענף ביטוח מפני אובדן רכוש ניתן כנלווה לענף ביט

 מדמי הביטוח 40%עומד בפני עצמו והוא מותנה בכך שסך הפרמיה בענף זה לא תעלה בכל עת מעל 
 של החברה ולפיכך הכנסות החברה מוצגות בענף אחד. 

 
במסגרת הרישיון הקיים מבטחת החברה את ענף הפלחה בביטוחי הכנסה. הביטוח משלים לביטוח 

 נזקי טבע.
 

   
 :איחוד עתודות הביטוח ג.
 

נחתם הסכם בין החברה וממשלת ישראל2 לאיחוד עתודות הביטוח עבור שני  003,בחודש ספטמבר2  
2 לעתודה מרכזית אחת לצורך 003,נזקי טבע ואסונות טבע2 החל מחודש ספטמבר  -מסלולי הביטוח

ם להסכם2 על מנת לזהות והוצאותיה של החברה עבור שני המסלולים. בהתא התשלום התחייבויותי
את חלקו של כל מסלול בעתודה2 תנהל החברה רישום נפרד של ההכנסות מפרמיות ותגמולי ביטוח 
בניכוי חלקם של מבטחי המשנה בהם. כמו כן2 הכנסות מהשקעות ייוחסו בהתאם לחלק הממוצע 

תביעות ייוחסו על של כל מסלול2 הוצאות שיווק וניהול ייוחסו על בסיס הפרמיות והוצאות ליישוב 
 בסיס עלות התביעות.

במקרה של הפסקת ביטוח אסונות טבע או במקרה של פירוק החברה2 הממשלה תהיה זכאית  
יום לפני  30לחלקה בעתודה בגין מסלול אסונות טבע. הסכם זה ניתן לביטול בהודעה מראש של 

 סיומה של כל שנה על ידי שני הצדדים. 
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 )המשך(  לליכ -: 4אור ב
 
 :הגדרות .ד

 
 בדוחות הכספיים: 

 
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ. - החברה

   
 .IAS 24-בכהגדרתם  - צדדים קשורים

   
 .9616 -בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע כהגדרתם  - בעלי עניין

   
 המפקח על הביטוח. - המפקח

   
 ת.רשות החברות הממשלתיו -  הרשות

   
 .4384-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(2 התשמ"א - חוק הפיקוח

   
-תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(2 התשנ"ח - תקנות ההון

 2 על תיקונן.4338
   

כללי תקנות 
 ההשקעה

החלים על  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה -
 והנחיות הממונה על פיו. ,04,-גופים מוסדיים(2 התשע"ב

   
תקנות דין 

 וחשבון
 2 על תיקונן.4338-תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(2 התשנ"ח -

   
חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר )בעל  - חוזי ביטוח

הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי הפוליסה(2 על ידי 
 מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה.

   
נכסי ביטוח 

 משנה
 חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות. -

   
פרמיות 

 הורווחוש
 .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח -

   
 שכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הל - מדד

   
 דולר ארצות הברית. - דולר

 
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

 בסיס המדידה .4
 

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות למעט מכשירים פיננסיים מסוימים  
 אשר נמדדים בהתאם לשווים ההוגן.

 
 העריכה של הדוחות הכספיים מתכונת .,
 

( למעט IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  
העתודה לביטוח נזקי טבע בחקלאות המחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על  מדידת

ואשר  045, -שירותים פיננסיים )ביטוח(2 )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(2 התשע"ג 

 .IFRS-אינה עומדת בקנה אחד עם הנחיות תקני ה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 
 

 )המשך(  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.
 
 )המשך( מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים.     ,

 
על ידי המפקח בהתאם כמו כן2 הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו 

 4323 -ב לחוק החברות הממשלתיות2 התשל"ה55ובהתאם להוראות סעיף  ק הפיקוחלחו
 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות.

 
 מדיניות חשבונאית עקבית .      5

 
המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגות2 למעט 

 אם נאמר אחרת.
 

 ההנחות בעריכת הדוחות הכספייםעיקרי השיקולים2 האומדנים ו ב.
 

 השיקולים
 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של החברה הפעילה ההנהלה שיקול דעת בבואה לסווג 
 ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות הבאות:

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. •
 השקעות המוחזקות לפדיון. •
 חייבים.הלוואות ו •
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה. •

 
 ראה סעיף ו' להלן.

 
 אומדנים והנחות

 
בעת הכנת הדוחות הכספיים2 נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים2 הערכות 
והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים2 

ות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים התחייבויות2 הכנסות והוצא
 באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים 
עשויים לשנות את ערכם  קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות

 של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
 

 ירידת ערך של השקעות פיננסיות .4
 

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 
רווח או  בעלותם המופחתת בסעיף נכסי חוב שאינם סחירים2 סכום ההפסד נזקף לדוח על

 הפסד ורווח כולל אחר. 
כאמור. ראה מידע נוסף  תבכל תאריך דיווח בוחנת החברה האם קיימת ראיה אובייקטיבי

 בסעיף ט' להלן.
 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח .,
 

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על הערכה פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת 
 להלן. 44ובאור  5ם בתביעות. ראה מידע נוסף בסעיף ה'שנתקבלה ממומחי החברה שמטפלי

 
 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה  .5
 

התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה 
ורי אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון2 שיע

תשואה צפויים על נכסים2 שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. קיימת אי ודאות 
מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך. ראה מידע נוסף בסעיף י' ובבאור 

 להלן. ,4
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 

 
 )המשך(  ריכת הדוחות הכספייםעיקרי השיקולים2 האומדנים וההנחות בע ב.
 

 )המשך( אומדנים והנחות
 
 נכסי מסים נדחים  .1
 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפרשים זמניים שטרם נוצלו2 במידה שצפוי שתהיה הכנסה 
חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום 

יר בו בהתבסס על העיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס נכס המסים הנדחים שניתן להכ
 להלן.  48הצפויה. ראה מידע נוסף בסעיף יב' ובבאור 

 
 קביעת שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר .3
 

2 מחושב לפי הניתן לצרכי באור בלבד השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות ופיקדונות
 .םמודל המבוסס על היוון תזרימי המזומני

קיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי ההיוון. ראה מידע נוסף 
 להלן. 43 רבביאו

 
 

 מטבע הפעילות ומטבע חוץ ג.
 

 -מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .4
 

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
 

בה הכלכלית שבה פועלת מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסבי
החברה ואת עסקאותיה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. מטבע 

 הפעילות של החברה הינו ש"ח.
 

 -עסקאות2 נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .,
 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה 

פין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית2 נכסים הראשונית בהן לפי שער החלי
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי 

 שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר. 
לות בהתאם להסכמים עסקאות ביטוח משנה שנעשות במטבע חוץ2 מתורגמות למטבע הפעי

 שנחתמו עם מבטחי המשנה.
 

 -פריטים כספיים צמודי מדד .5
 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד מותאמים לפי המדד 
הרלוונטי2 בכל תאריך דיווח2 בהתאם לתנאי ההסכם. הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה 

 ורווח כולל אחר.כאמור נזקפים לדוח על רווח או הפסד 
 
  מבנה הדיווח הנוכחי ד.

 
הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף. הצגה זו2 דוחות על המצב הכספי ה

"הצגת דוחות  - 4המספקת מידע מהימן ורלבנטי יותר2 תואמת את תקן חשבונאות בינלאומי מס' 
  .כספיים"
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 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 שך()המ עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 

 
  חוזי ביטוח ה.

 
IFRS 4  בה נקט לפני מועד המעבר הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית

להלן תמצית  .שהוא מנפיק וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש לגבי חוזי ביטוח לתקינה הבינלאומית
 המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח: 

 
 : הכרה בהכנסה .4 

 
 -תפרמיו 

 
פרמיות מחקלאים נזקפות לדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר בגובה החלק  א(

לתקופת הדיווח2 מסך הפרמיה החזויה בכל ענף.  פתהיחסי של תקופת הפוליסה החופ
2 נזקפת לסעיף פרמיות דיווחפרמיה שהתקבלה ומתייחסת לתקופה שלאחר תאריך ה

 מראש.
 

 בהתאם להסכמים עם ממשלת ישראל השתתפות הממשלה בפרמיות מחושבת ב(
  ובמקביל לאופן ההכרה בהכנסה מפרמיות חקלאים.

 
שייר כולל2 בין היתר2 סילוק רוטו ובגין חוזי ביטוח ב שינוי בהתחייבויותתשלומים וסעיף  .,

2 הוצאות עקיפות לישוב תביעות2 תביעות ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו
)הכוללת הפרשה לעלויות ההפרשה לתביעות התלויות  עדכוןדוח וכן תלויות שאירעו בשנת ה

    שנרשמה בשנים קודמות.ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות( 
 

 :התחייבויות בגין חוזי ביטוח .5
 

בסעיף התחייבויות בגין  ותתביעות התלויות הכלולהעתודות לביטוח נזקי טבע בחקלאות וה
ה בתביעות התלויות2 הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה חוזי ביטוח2 וחלקם של מבטחי משנ

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(2 )חישוב עתודות ביטוח חושבו בהתאם 
  .045, -בביטוח כללי(2 התשע"ג 

העתודות חושבו בהתאם לתקנות כאמור הקובעות טווח לחישוב עתודות בביטוחים 
 חקלאיים מפני נזקי טבע.

 
מגיע סכום העתודה המינימלית  043,בדצמבר2  54ב האמור2 נכון ליום בהתאם לחישו

 מיליון ש"ח. 42015 -מיליון ש"ח וסכום העתודה המקסימלית ל 102 -הנדרשת ל
 מיליון ש"ח2 נמצאת בטווח האמור לעיל. 121 -העתודה המוצגת בדוחות הכספיים2 בסך של כ

 
 :מחושבות כמפורט להלן תביעות תלויות

 
חשבונאית המחושבת לויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה תביעות ת

ההתחייבויות חושבו על בסיס אומדנים פרטניים לכל ענף  .בעיקרה על ידי מחלקת התביעות
גידול בנפרד בגין הודעות נזק שטרם הגיעו לטיפול משפטי ובהסתמך על הערכת עורכי הדין 

ת עקיפות ליישוב תביעות נכללו לפי הערכה של בגין תביעות משפטיות קיימות. הוצאו
כמויות התביעות הנמצאות בחברה ואומדנים של עלות טיפול בסילוקם. לא נעשה אומדן 

לא נעשו הפרשות לתביעות  אקטוארי עצמאי לכל ענף גידול מאחר ואלו אינם סטטיסטיים.
אירועים שטרם דווחו מאחר ובענף ביטוח זה הודעות על נזקים מתקבלות בסמוך ל

 הביטוחיים. 
להערכת החברה התביעות התלויות הינן נאותות2 ויתרתן כוללת הפרשות מתאימות ככל 

 .שנדרש
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 

 
 מכשירים פיננסיים ו.

 
 מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  .4
 

ננסיות )נכסי חוב סחירים2 נכסי חוב מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות פי
בלתי סחירים ואחרות( וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון: פרמיות לגבייה2 חייבים אחרים 
ומזומנים ושווי מזומנים. כמו כן2 מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות2 כגון 

 אשראי ספקים וזכאים אחרים.
ינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן. לאחר ההכרה ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שא

 הראשונית2 מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך.
מכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזיים על ידי החברה )מועד 

 העסקה(. 
 

 מזומנים ושווי מזומנים
 

די ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיי
השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של 
מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם מוגבלים 

 בשעבוד.
 

 שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים ב
 

ר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד2 אם הוא מוחזק למסחר או אם מכשי
 יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו. 

מכשירים פיננסיים מיועדים כנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד2 אם החברה מנהלת 
ם לאופן השקעות מסוג זה ומקבלת החלטות קניה ומכירה בהתבסס על שווים ההוגן2 בהתא

שבו תיעדה החברה את ניהול הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעה. בעת ההכרה הראשונית2 
עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. מכשירים פיננסיים אלה 

 נמדדים לפי שווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לדוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר.
 

 הלוואות וחייבים
 

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים2 בעלי תשלומים קבועים או הניתנים 
לקביעה שאינם סחירים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית2 הלוואות וחייבים נמדדים לפי 
העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי 

חים והפסדים נזקפים לדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר רווהפרשות לירידת ערך. 
כתוצאה מההפחתה וכשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך2 

 השיטתית.
 

 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן .,
 

פי שווי הוגן2 משוערכים צמודי מדד2 שאינם נמדדים ל יםפיננסיערכם של נכסים והתחייבויות 
 בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל.

 
 :החברה קבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן .5
 

  -)כולל נגזרים פיננסיים(נכסים סחירים 
 . הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדים ינכסים אלו סווגו כנכסים פיננס

 
  -נכסים שאינם סחירים 

סווגו לקבוצה זו ונמדדו על פי עלות וחייבים ריונים של קבוצת הלוואות נכסים העונים לקריט
 מופחתת2 תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 קביעת השווי ההוגן .1
 

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי 
חוב שאינם סחירים הניתן לצורכי באור השווי ההוגן של נכסי . הדיווחמחירי השוק בתאריך 

 בלבד2 מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 
 
 )המשך( מכשירים פיננסיים ו.

 
 גריעת מכשירים פיננסיים .3
 

נכס הפיננסי2 או נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מה
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על 
עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי2 ללא עיכוב 
משמעותי2 ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא 

לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה  העבירה ואף
 את השליטה על הנכס.

 
 הכנסות )הפסדים( מהשקעות2 נטו והכנסות מימון  .0
  

הכנסות )הפסדים( מהשקעות2 נטו והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין 
ויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים סכומים שהושקעו2 הכנסות מדיבידנדים2 שינ

בשווי הוגן דרך רווח והפסד2 רווחים )הפסדים( ממטבע חוץ ורווחים )הפסדים( ממימוש 
השקעות המחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות המקורית או העלות 

רתן2 באמצעות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה. הכנסות ריבית מוכרות עם צבי
שיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות 
לקבלת תשלום. באם מתקבל הדיבידנד בגין תעודות סל2 מכירה החברה בהכנסות מדיבידנד 

 ביום האקס.
 רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו.

 
 ש קבוערכו .ז

 
 -הכרה ומדידה .4
 

 פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.
לות תוכנה שנרכשה2 המהווה ע הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס. עלויותהעלות כוללת 

 חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס2 מהוונת כחלק מעלות ציוד זה. 
 
 -פחת .,
 

לדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך פחת נזקף 
 החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע. 

 
 שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:

      %              
 1-,    בניינים

 3-55,    מחשבים
 0-43   משרדי ריהוט וציוד

 
האומדנים בדבר שיטת הפחת2 אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל 

 סוף שנת דיווח.
 

  נכסים בלתי מוחשיים ח.
 

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושי 
ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם 

כך שקיימת לגביהם ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך 
חיים שימושי מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושי או בדפוס 

ופלים כשינוי אומדן חשבונאי הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מט
באופן של מכאן ולהבא. הפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושי מוגדר נזקפים 

 לדוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 
 

 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים ח.
 

 -תוכנות
 

מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי כוללים מערכות  החברהנכסי 
מחומרה2 אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה2 מסווגות כרכוש קבוע. לעומת 

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה2 מסווגים  תרישיונוזאת2 
 כנכסים בלתי מוחשיים.

 
 -הפחתה

 
לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של  על הרווח הכוללתה נזקפת לדוח הפח

אורך החיים השימושיים של  מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש. הנכסים הבלתי מוחשיים
 שנים. 5-1תוכנות הינו 

 
 ירידת ערך ט.
 

ת ערך בגין נכס פיננסי או ליריד תהחברה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבי
 כדלקמן: ונכסים אחרים קבוצה של נכסים פיננסיים

 
 השקעות פיננסיות ונכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת .4

 
אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 

סד ורווח כולל אחר נמדד בעלותם המופחתת2 סכום ההפסד הנזקף לדוח על רווח או הפ
כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים 
העתידיים2 המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי 
)שיעור הריבית האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית(. היתרה בדוחות הכספיים של 

 טנת באמצעות רישום הפרשה.   מוק הנכס
 

 ביטוח משנה .,
 

(2 כדי STOP LOSSהחברה משתמשת בעיקר בחוזי ביטוח משנה המכסים עודף הפסדים ) 
חברות ביטוח . הכיסוי ניתן על ידי בביטוח נזקי טבעלהקטין את החשיפה שלה לתביעות 

  החשב הכללי(. -החשב הכללי במשרד האוצר )להלן משנה בחו"ל ו
 
מהתחייבויותיה כלפי  התואינן משחררות אהחברה חייבויות של מבטחי המשנה כלפי ההת 

 המבוטחים על פי פוליסות הביטוח.
 
 לחברהמבטח משנה2 אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה2 עלול לגרום  

 הפסדים.
 

 פרמיות לגבייה .5
 

לפי אומדנים  מחושבת ביטוח כללי יה בעסקייבגין פרמיות לגבלחובות מסופקים  ההפרש
  .המבוססים2 בין היתר2 על עומק חובות בפיגור

  
 נכסים שאינם פיננסיים . 1
 

החברה כאשר של החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע(  
ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות 

השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים -כספיים אינה בתה
-ההשבה שלהם. השווי בר-ההשבה שלהם2 מופחתים הנכסים לסכום בר-עולה על הסכום בר

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש 
ם הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים מהוונים תזרימי המזומני

השבה -הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 

 
 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  י.

 
 . לעובדיםקיימות מספר תכניות הטבה  בחברה

 
 הטבות לזמן קצר .4
 

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות2 ימי חופשה2 הבראה2 והפקדות מעסיק לביטוח 
 לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים. 

 
 הטבות לאחר העסקה .,
 

 ת הפקדה מוגדרתיתכנ
 

במקביל  דה מוגדרת2 נזקפות כהוצאה לרווח והפסדהפק להפקיד בתכנית החברהבויות ימחו 
 לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.

 
 תכנית הטבה מוגדרת 

 
2 המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר פרישה2 מחושבת החברהמחויבות של 

הטבה שיגיע לעובד בתמורה לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ה
לשירותיו2 בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי 

 ההוגן של נכסי התכנית. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב 
אי 2 שהמטבע שלהן ומועד פירעונן דומים לתנקונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה

. החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החברההמחויבות של 
 החזויה. 

 ו. התהורווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם 
 

 הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך .5
 

כהטבה אחרת חלק מעובדי החברה זכאים לפדיון ימי מחלה לא מנוצלים. הטבה זו מטופלת 
 לטווח ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבה זו תנוצל בעת פרישת העובדים.

 
בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך2 היא בגין סכום ההטבה  החברההמחויבות נטו של 

 העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. 
 

כחי. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנו
שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן  קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוההעל אגרות חוב 

 . החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.החברהדומים לתנאי המחויבויות של 
 . התהווהם והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה  רווחים

 
 הפרשות .יא

 
יש מחויבות נוכחית2 משפטית או משתמעת2 כתוצאה מאירוע  לחברההפרשה מוכרת כאשר 

שהתרחש בעבר2 הניתנת לאמידה בצורה מהימנה2 וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות 
 לסילוק המחויבות.

 
 -תביעות משפטיות

 
קיימת )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע  הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה מחויבות

( כי החברה תידרש למשאביה more likely than notשהתרחש בעבר; יותר סביר מאשר לא )
הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד את המחויבות באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן 

בהכרה בהפרשות ובכימותן2 מהותית2 נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי. בעת בחינת הצורך 
 מסתייעת הנהלת החברה ביועציה המשפטיים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 
 

 הכנסההמסים על  יב.
 

על רווח  לדוח תוכנסה נזקפהת מסים על הומסים שוטפים ונדחים. הוצא יםהכנסה כוללהמסים על 
 .או הפסד ורווח כולל אחר

 
ם המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה2 כשהוא מחושב לפי המס השוטף הינו סכו

2 והכולל שינויים בתשלומי דיווחשיעורי המס החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך ה
 המס המתייחסים לשנים קודמות.

 
ם ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית2 בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרי

 של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים. 
 

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו2 
 . דיווחבהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך ה

 
חייבת2 שכנגדה ניתן יהיה לנצל את  נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה
2 ובמידה ולא צפוי כי הטבות דיווחההפרשים הזמניים. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך 

 המס המתייחסות תתממשנה2 הם מופחתים.
 

 רווח למניה יג.
 

מציגה נתוני רווח למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח למניה מחושב על ידי  החברה
ת הרווח או ההפסד במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך חלוק

 התקופה. 
 

 מגזרי פעילות יד.
 

 :הבאים התנאים שלושת על העונה החברה של רכיב הינו פעילות מגזר
 
 לו להתהוות עשויות ובגינן הכנסות להניב עשוי הוא שמהן עסקיות בפעילויות עוסק .4

 ;הוצאות
 
 של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על סדיר באופן נסקרות התפעוליות תיותוצאו .,

 וכן; ביצועיו את להעריך מנת ועל לו שיוקצו משאבים לגבי החלטות לקבל מנת על2 החברה
 
 .זמין נפרד כספי מידע לגביו קיים .5

 
 להלן. 5ראה באור  -לגבי פירוט הדיווח הכספי לפי מגזרים 

 
 רווח או הפסד ורווח כולל אחר על דוח הצגת טו. 

 
החברה בחרה להציג דוח יחיד על רווח או הפסד ורווח כולל אחר הכולל את פרטי דוח רווח והפסד  

 ואת פרטי הרווח הכולל האחר.
 

  ויישומבתקופה שלפני חדש  IFRS ןלתקגילוי  טז.
 

9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
 

מכשירים פיננסייםIFRS 9 -  2ח המלא והסופי של פירסם את הנוס IASB-ה 041,בחודש יולי 
התקן( מתמקד בעיקר  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39המחליף את 

 .IAS 39בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
 ם יימדדו בשווי הוגן. התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיי
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: ,באור 

 
 )המשך( וחדש בתקופה שלפני יישומ IFRS ןגילוי לתק טז.

 
 9 IFRS - המשך( מכשירים פיננסיים( 
  

בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים 
 המצטברים הבאים:

 
וחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את הנכס מ -

 תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
 
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי2 החברה זכאית2 במועדים מסויימים2 לקבל  -

 תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
 

קבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי המדידה העו
הוגן. התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי 

 חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

הוגן2 וההפרשים נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי 
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח כולל אחר2 על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם 
מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר2 חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח 

 או הפסד. 
 

שות לפי ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדר גריעהלעניין 
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי  IAS 39הוראות 

 ההוגן. 
 -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן2 סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

 ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. 
 

 כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . התקן 
 

. אימוץ מוקדם 048,בינואר2  4התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 אפשרי.

 
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא IFRS 3-ל יקוניםהחברה2 לת להערכת

 
 פרטים על המדד ושער החליפין היציג של הדולר יח.

 שער החליפין      
 היציג של  מדד המחירים לצרכן  
 הדולר  מדד ידוע  מדד בגין  

 בש"ח  בנקודות *(  ליום
       

54.4,.,043  ,,4.4  ,,4.1  5.30, 
54.4,.,041  ,,5.1  ,,5.1  5.883 
54.4,.,045  ,,5.8  ,,5.0  5.124 

       
 %  %  שיעורי השינוי בשנת

       
,043  (4.0)  (0.3)  0.5 
,041  (0.,)  (0.4)  4,.0 
,045  4.8  4.3  (2.0) 

 .400=  4335לפי בסיס ממוצע  *(
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 מגזרי פעילות -: 5באור 

 
ביטוח נזקי טבע בחקלאות ומגזר אחר  -מגזרי פעילות עיקריים: מגזר ביטוח כללי ,-החברה פועלת ב 

 עצמי של החברה. המתייחס להשקעות פיננסיות המוחזקות כנגד ההון ה
 

 תוצאות הפעילות לפי מגזרים א. 
 
 
 
 

 043,בדצמבר2  54לשנה שהסתיימה ביום   

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 ח"אלפי ש  
       

 5,82380  -  5,82380  פרמיות שהורווחו ברוטו
 542,83  -  542,83  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 322,34,  -  322,34,  בשיירהורווחו פרמיות ש

       
 32503  350  82855  רווחים מהשקעות2 נטו והכנסות מימון

       
 5002000  350  50024,1  סך הכל הכנסות

       
       

 3482815  -  3482815  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

בגין ביטוח  ים ובשינוי בהתחייבויותחלק המדינה בתשלומ
  482135  -  482135  הניוקאסל בלול

       
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 212303  -  212303  בגין חוזי ביטוח
       

 ,1,4231  -  ,1,4231  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 120,0  -  120,0  שיווקהוצאות 
 2103,,  -  2103,,  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 3402,13  -  3402,13  סך כל ההוצאות

       
 (4132830)  350  (53,2104)  רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות 

       
 (522323)  -  (323252)  קיטון בהשתתפות המדינה בפרמיות 

       
 48125,0  -  48125,0  תודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותהעברה מע

       
 134  350  (13)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

       
 13  -  13  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

       
 350  350  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
   :2,043 דצמברב 54 ליום ביטוח חוזי בגין התחייבויות

 5822112  -  1212582     עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 2,30,,4  -  2,30,,4  התחייבויות בגין חוזי ביטוח2 ברוטו

 211230  -  032211  ביטוח משנה -בניכוי
  3,233,  -  33,2,3 

 3,02353  -  3,02353  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח2 בשייר
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 

 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים א.   
 

 
  

 
 
 
 

 041,בדצמבר2  54לשנה שהסתיימה ביום   

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 ח"אלפי ש  
       

       
 5,42123  -  5,42123  פרמיות שהורווחו ברוטו

 32434,  -  32434,  הפרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנ
       

 3,2,88,  -  3,2,88,  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 532133  131  532014  רווחים מהשקעות2 נטו והכנסות מימון
       

 5,22285  131  5,225,3  סך הכל הכנסות
       
       

 ,20280,  -  ,20280,  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 ,44283  -  ,44283  בגין חוזי ביטוח

       
 032040,  -  032040,  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 12050  -  12050  הוצאות שיווק

 42321,  -  42321,  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 0,,342,  -  0,,342,  סך כל ההוצאות
       

 502305  131  502403  רווח לפני העברה לעתודות
       

 (2,,502)  -  (2,,502)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
       

 550  131  (448)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
       

 448  -  448  ר לפני מסים על ההכנסהרווח כולל אח
       

 131  131  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
       
       

   :041,בדצמבר2  54ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 0382245  -  0382245     עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 ,142,1  -  ,142,1  התחייבויות בגין חוזי ביטוח2 ברוטו
 531  -  531  ביטוח משנה -בניכוי

  102818  -  102818 
 0332304  -  0332304  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח2 בשייר
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 

 
 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים א.   

                       
 
 
 
 

 
 
  

 045,דצמבר2 ב 54לשנה שהסתיימה ביום   

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 ח"אלפי ש  
       

       
 812431,  -  812431,  פרמיות שהורווחו ברוטו

 82453,  -  82453,  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 302033,  -  302033,  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 102038  1,2  532024  והכנסות מימוןרווחים מהשקעות2 נטו 
       

 302432,  1,2  332250,  סך הכל הכנסות
       
       

 5532025  -  5532025  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 12233,  -  12233,  בגין חוזי ביטוח

       
 5412828  -  5412828  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

       
 324,3  -  324,3  הוצאות שיווק

 02118,  -  02118,  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 5102133  -  5102133  סך כל ההוצאות
       

 (112,38)  1,2  (1122,3)  רווח )הפסד( לפני העברה מעתודות 
       

 ,11281  -  ,11281  העברה מעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
       

 311  1,2  442  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 (442)  -  (442)  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
       

 1,2  1,2  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
       
       

   :045,בדצמבר2  54ליום  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 2180,,0  -  2180,,0     עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 4522358  -  4522358  התחייבויות בגין חוזי ביטוח2 ברוטו
 12233,  -  12233,  ביטוח משנה -בניכוי

  44,2215  -  44,2215 
 3,,2532  -  3,,2532  חוזי ביטוח2 בשיירסה"כ התחייבויות בגין 
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 

 
 פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרים ב.  

 
 043,בדצמבר2  54ליום   

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 אלפי ש"ח  
       

       נכסים
       

 42045  -  42045  נכסים בלתי מוחשיים
 1082,05  32023  1332488  השקעות פיננסיות
 032211  -  032211  נכסי ביטוח משנה

 502418  -  502418  פרמיות לגבייה
 852830  42253  8,2434  נכסים אחרים

       
 0352038  402841  01,2811  סך הכל הנכסים

       
       התחייבויות

       
 474,387  -  474,387  טבע בחקלאותעתודות ביטוח נזקי 

 122,296  -  122,296  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  47,900         42253  102404  התחייבויות אחרות

       
 0112385  42253  01,2811  סך הכל התחייבויות

 
       

 
 041,בדצמבר2  54ליום   

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 אלפי ש"ח  
       

       נכסים
       

 ,202,  -  ,202,  נכסים בלתי מוחשיים
 0552203  82888  0,12822  השקעות פיננסיות
 531  -  531  נכסי ביטוח משנה

 302,12  -  302,12  פרמיות לגבייה
 132503  42200  122003  נכסים אחרים

       
 2142282  402388  2542433  סך הכל הנכסים

       
       התחייבויות

       
 658,713  -  658,713  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

 41,242  -  41,242  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  32,944         42200  31,244  התחייבויות אחרות

       
 25,2833  42200  2542433  סך הכל התחייבויות
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 נכסים בלתי מוחשיים -: 1באור 

 
 תנועה: א.

 תוכנות מחשב  
 אלפי ש"ח  

   עלות
   

 82888   041,בינואר2  4יתרה ליום 
   

 (853)  גריעות
   

 42,33  תוספות 
   

 32511   041,בדצמבר2  54יתרה ליום 
   

 (35,)  גריעות
   

  345     תוספות 
   

 32001  2,043 בדצמבר 54יתרה ליום 
   

   הפחתה שנצברה 
   

 22108  041,בינואר2  4יתרה ליום 
   

 (853)  גריעות 
   

 015  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
   

 ,22,2  041,בדצמבר2  54יתרה ליום 
   

 (35,)  גריעות 
   

 ,32  הפחתה שהוכרה במהלך השנה
   

 22334  043,בדצמבר2  54יתרה ליום 
   יתרה2 נטו   
   

 42045  043,בדצמבר2  54ליום 
   

 ,202,  041,בדצמבר2  54ליום 
 
 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים נזקפות לסעיף הוצאות הנהלה וכלליות. ב.
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 רכוש קבוע  -: 3באור 

 
 הרכב ותנועה: .א

 
 043,שנת 

  
 בנין

  משרדים 

ריהוט 
 וציוד
 סה"כ  מחשבים  משרדי

 "חש אלפי  
         עלות

         
 20,227  2,258  1,253  16,716  043,בינואר2  4יתרה ליום 

         
 132  431  440  435  תוספות

         
 (382)  (343)  (,2)  -  גריעות

         
 02032,  42832  42,34  402303  043,בדצמבר2  54יתרה ליום 

         
         נצברשפחת 

         
 4,2202  42313  2,3  402155  043, בינואר2 4יתרה ליום 

         
 328  583  33  131  פחת לשנה

         
 (382)  (343)  (,2)  -  גריעות

         
 452038  42143  ,23  4023,2  043,בדצמבר2  54יתרה ליום 

         
 02333  128  353  ,3238  2,043 בדצמבר 54 ליום מופחתת עלות יתרת

         
 

 041,שנת 

  
 בנין

  משרדים 

ריהוט 
 וציוד
 סה"כ  מחשבים  משרדי

 אלפי ש"ח  
         עלות

         
 19,766  1,859  1,256  16,651  041,בינואר2  4יתרה ליום 

         
 334  133  54  03  תוספות

         
 (450)  (30)  (51)  -  גריעות

         
 2,,02,  2,38,  42,35  402240  041,בדצמבר2  54יתרה ליום 

         
         נצברשפחת 

         
 11,841  1,224  674  9,943  041, בינואר2 4יתרה ליום 

         
 330  142  83  130  פחת לשנה

         
 (450)  (30)  (51)  -  גריעות

         
 4,2202  42313  2,3  402155  041,בדצמבר2  54תרה ליום י

         
 223,0  245  3,1  02,85  041,בדצמבר2  54ליום  מופחתתיתרת עלות 
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( רכוש קבוע -: 3באור 

 
המשרדים של החברה שזכויות  ןחניות בבניי 0המשרדים הינן זכויות בעלות2 למעט  ןהזכויות בבניי ב.

 שנים. 333הינן זכויות חכירה לתקופה של  החברה בהן
 

לחברה הערכת שווי שנערכה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך מר זוטא מוטי שנעשתה לצורך שיפוץ 
 402830ולפיה שווי הזכויות בבניין המשרדים שבבעלות החברה הינו  043,משרדי החברה בינואר2 

 .נדיקציות לשינוי משמעותי בשוויואלפי ש"ח. לחברה לא קיימות כוונות מימוש לנכס או אי
 

 חייבים ויתרות חובה -: 0באור 
 

 ההרכב:
 בדצמבר 54  

  ,043  ,041 

 אלפי ש"ח  

     

 580  130  הוצאות מראש
 480  454  מקדמות לספקים

     

  384  300 
 
 

 פרמיות לגבייה -: 2באור 
 
 :ההרכב א.

 בדצמבר 54  
  ,043  ,041 
 אלפי ש"ח  
     

     מגדלים ומועצות:
     

 050  25,3,  מועצת הלול 
 800  033  מועצת הירקות 
 12424  52114  מועצת הפירות 
 305  105  מגדלי ההדרים 
 134  ,4208  ארגון מגדלי הדגים   
 033  83  מגדלים אחרים 
     

 22500  22333  סך הכל חובות פתוחים
     

 32330  442812  המחאות לגבייה
 ,44220  4028,5  חובות באמצעות חברות כרטיסי אשראי

     
  502003  ,32048 
     

 (,18)  (3,4)  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
     

 82350,  502418  סה"כ מגדלים ומועצות
     

  22244,  -  החשב הכללי –האוצר 

  502418  302,12 
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( מיות לגבייהפר -: 2באור 

 
 :ההצמד בסיסילפי פרמיות לגבייה הרכב  ב.

 בדצמבר 54  
  ,043  ,041 
 אלפי ש"ח  
     

 302,12  502418   בש"ח לא צמוד
     

 
 

 :גיול ג.     
 בדצמבר 54ליום   
  ,043  ,041 
 לפי ש"חא  

     פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם :
 132882  52040,  ללא פיגור

     : בפיגור
 02533  32803  ימים 30 -מתחת ל 
 -  42,30  ימים 480 -ל 30בין  
 -  40  ימים 480מעל  

 ,302,1  502453  סה"כ פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם
     

 3  3  פרמיה לגבייה שערכה נפגם
     

 302,12  502418  סה"כ פרמיות לגבייה
 

 ננסיותהשקעות פי  -: 8באור 
 

 :הרכב השקעות פיננסיות לפי בסיסי מדידה א.
 

 043,בדצמבר2  54ליום    

 

 

 

מוצגים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 אלפי ש"ח  סעיף 
        

 1432022  -  1432022  ב נכסי חוב סחירים                                     
 52233  52233  -  ג רים                           נכסי חוב שאינם סחי

 201  -  201  ה מניות
 085211  -  085211  ו אחרות                                                  

        
 052108,  52233  1012101   סה"כ

        
 

 041,בדצמבר2  54ליום    

 

 

 

מוצגים בשווי 
 הוגן דרך רווח

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 אלפי ש"ח  סעיף 
        

 1322040  -  1322040  ב נכסי חוב סחירים                                     
 22341  22341  -  ג נכסי חוב שאינם סחירים                           

 2853,  -  2853,  ה מניות
 4,02000  -  4,02000  ו                             אחרות                      

        
 0552203  22341  0,32834   סה"כ
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( השקעות פיננסיות  -: 8באור 

 
 נכסי חוב סחירים ב. 

 בדצמבר 54  

  ,043  ,041 

 אלפי ש"ח  
     מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

     -שיועדו בעת ההכרה לראשונה
     

 222,38,  512105,  אגרות חוב ממשלתיות
     

 432248,  4812021  אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה
     

 1322040  1432022  סך הכל נכסי חוב סחירים
     

 
 נכסי חוב שאינם סחירים ג. 

 

 שווי הוגן  ערך בספרים  מוצגים כהלוואות וחייבים:
  ,043  ,041  ,043  ,041 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
     

 00  13  00  13  בתאגידים בנקאיים תפקדונו
 823,3  12,04  22831  52231  אגרות חוב בלתי סחירות

         
  52233  22341  12,10  82383 
         

 
 

 
 פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב ד.
 

 בדצמבר 54  
  ,043  ,041 
 בית אפקטיביתרי  
 אחוזים  

     נכסי חוב סחירים

     

     בסיס הצמדה:
 0.2%  3%.,  צמוד למטח 
 1.0%  5.8%  צמוד למדד 

 %3.0  %1.8  שקלי
     

 
 בדצמבר 54  
  ,043  ,041 
 ריבית אפקטיבית  
 אחוזים  

     נכסי חוב שאינם סחירים
     

     בסיס הצמדה:
 %3.5  %3.3  צמוד למדד 
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( השקעות פיננסיות  -: 8באור 

 
 מניות ה.

 בדצמבר 54  

  ,043  ,041 

 אלפי ש"ח  
     סחירות

     
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה 

 2853,  201  לראשונה:
 
 אחרות פיננסיות השקעות ו.

 בדצמבר 54  

  ,043  ,041 

 אלפי ש"ח  
     חירותס
     

מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה 
     לראשונה:

     
 44,2300  532311  תעודות סל

 825,0  ,1238  יחידות השתתפות בקרנות נאמנות
 080  332  קרנות השקעה

 12151  -  מוצרים מובנים
     
  085211  4,02000 
 
     

 
 ת ששימשו לקביעת השווי ההוגןהשיטות וההנחו ז.

 
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד 
נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם 

נצרני כפי שנמדדו בבורסה על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קו
לני"ע בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה 
במכרז2 שפורסם על ידי משרד האוצר2 להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית 

)"מרווח הוגן"( ציטוטי  2 מספקת חברת מרווח הוגן בע"מ044,במרס2  0,לגופים מוסדיים. החל מיום 
מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים. מודל מרווח הוגן 
מתבסס בעיקרו על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב 

ממחירי  ית הסיכון הנגזרתיוקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמ
 מודל מרווח הוגן(. -עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר )להלן 

בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה מרווח הוגן פורסם 
 מכרז חדש.

 
2 החליטה ועדת המכרזים להכריז על 041,בחודש ספטמבר  שפרסם משרד האוצר למכתבבהתאם 

ז החדש. כמו כן2 צוין במכתב כי על לוחות הזמנים להטמעת המודל המעודכן  מרווח הוגן כזוכה במכר
של מרווח הוגן תצא הודעה נפרדת. בשלב זה2 אין ביכולת החברה להעריך את השפעת העדכון 

 הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה כאמור.
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 

 )המשך( ותהשקעות פיננסי  -: 8באור 
 

 )המשך( השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן ז.
 

להלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים2 אשר חושבו בהתאם למח"מ ממוצע של טווח 
 הדירוג:

 בדצמבר 54  
  ,043  ,041 
 אחוזים  

     דירוג )*(
     

AA 43.,%  -  ומעלה 

A  %4.23  %4.81 
 

קורות לרמת הדירוג בישראל הינם חברות הדירוג "מעלות" ו"מדרוג". נתוני חברת מדרוג המ )*(
הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים2 

 +.Aועד  -Aכולל  Aלדוגמא: דירוג 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות ח.
 

תוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן. הרמות השונות הוגדרו באופן הטבלה שלהלן מציגה ני 
 הבא:

 
שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל  - 4רמה  -

 למכשירים זהים.
 

שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים2 ישירים או בלתי ישירים2 שאינם  - ,רמה  -
 לעיל. 4ברמה  כלולים

 
 שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 5רמה  -

 
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים2 פרמיות לגבייה2 חייבים ויתרות חובה ונכסי 
 מיסים שוטפים2 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

 
 043,בדצמבר2  54ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 1432022  -  -  1432022  נכסי חוב סחירים 
 201  -  -  201  מניות

 085211  -  -  085211  אחרות
         

 1012101  -  -  1012101  סה"כ
         

נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן גילוי של 
 לעיל( שווים ההוגן )סעיף)ג(

 
 -  12,10 

 
- 

 
12,10 
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( השקעות פיננסיות  -: 8באור 

 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות ח.

 
  041,בדצמבר2  54ליום   
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 1322040  -  -  1322040  נכסי חוב סחירים 
 2853,  -  -  2853,  מניות

 4,02000  -  -  4,02000  אחרות
         

 0,32834  -  -  0,32834  סה"כ
         

נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן גילוי של 
 שווים ההוגן )סעיף )ג( לעיל(

 
 -  82383 

 
- 

 
82383 

 
 מזומנים ושווי מזומנים -: 3באור 

 בדצמבר 54  
  ,043  ,041 
 אלפי ש"ח  
     

 532443  212301  למשיכה מיידית תופיקדונומזומנים 
     

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום הדיווח ולאשתקד2 ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי 
 (.0% - 0.04ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות )% 

 
 

 הון ודרישות הון -: 40באור 
 

 הרכב הון המניות: א.
 בדצמבר 54  
  43,0  ,041 

  רשום  
 מונפק 
  רשום  ונפרע

 מונפק 
 ונפרע

 מספר מניות  
 4  4  4  4  ש"ח 4מניית יסוד א' בת 

 41  41  41  41  ש"ח ע.נ. כ"א 4מניות יסוד ב' בנות 
 521542230  4020002000  521542230  4020002000  ש"ח ע.נ. כ"א 4מניות רגילות בנות 

         
  4020002043  521542203  4020002043  521542203 
         

 
 
 זכויות ההצבעה: ב.

 
מקולות ההצבעה מהאסיפה הכללית2 לרבות זכות הכרעה במקרה של  30% -מניית יסוד א' שווה ל 

חילוקי דעות. מניין חוקי באסיפה כללית של החברה לא מתקיים ללא בעל מניית יסוד א'. מחצית 
על ידי הדירקטוריון ימונו מטעם בעל מניית יסוד א'. לפי תקנון החברה  החברים בכל ועדה שתמונה

דירקטורים מטעמו לדירקטוריון החברה2 וכמו כן הזכות למנות  0לבעל מניית יסוד א' הזכות למנות 
 את יו"ר הדירקטוריון. 

סוד ב' יחד לפי תקנון החברה2 לכל בעל מניית יסוד ב' קול אחד באסיפה הכללית2 ולכל בעלי מניות י 
 דירקטורים מטעמם לדירקטוריון החברה.  0הזכות למנות 

 
 זכויות הנלוות למניות:

 זכויות הצבעה באסיפה הכללית2 זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.
 

 ניהול ודרישות הון ג.
 

המשיך את מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה ל .4
לדרישות הון הנקבעות  הוכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה כפופ פעילותה

 על ידי המפקח.
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 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( הון ודרישות הון -: 40באור 

 
 )המשך( ניהול ודרישות הון ג.

 
שירותים להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על   .,

 -)להלןעל תיקוניהן  4338-ח"נהתש 2)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( (ביטוח) פיננסיים
 והנחיות המפקח. תקנות ההון(

 בדצמבר 54 

 ,043  ,041 

 אלפי ש"ח 

    הון עצמי מינימלי:
 22341  22112 הסכום הנדרש על פי התקנות

 82888  32023 פי התקנות-הסכום המחושב על

    

 42521  80,24 עודף     *(

    

    
 
 ייעוד רווחים ודיבידנדים: *(

 וכל ההתאגדות2 אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחברים  תקנון על פי
 מטרותיה. לביצוע משמשים ורכושה הכנסותיה

 
  Solvency II ד.
 

פרסמה המפקחת מכתב למנהלי חברות הביטוח )"המכתב"( בעניין מתווה  041,בחודש נובמבר 
. במכתב מציינת המפקחת כי הפרלמנט האירופי Solvency IIשום משטר כושר פירעון מבוסס ליי

ונקבעו לוחות זמנים ליישום  040,החליט כי יישום הדירקטיבה באירופה יהיה בתחילת שנת 
לעמוד בהנחיות ההון החדשות החל מהדוחות  בישראל תידרשנהההנחיות הסופיות. חברות ביטוח 

שינוי דרישות ההון כפוף בין היתר לשינוי תקנות הפיקוח על שירותים . 040,הכספיים לשנת 
 . 4338-פיננסים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(2 התשנ"ח

 
להחיל דיווח רבעוני  בכוונת האוצרטרם כניסת המשטר החדש לתוקף2 יש  040,שנת במהלך 

במקביל לדיווח דרישות ההון על פי  לממונה על אינדיקציות ליחס כושר הפירעון החדש וזאת
 התקנות הקיימות. 

 
ח בדבר הוראות מעבר ליישום מכתב למנהלי חברות הביטופרסמה המפקחת  043,בחודש יולי 

Solvency II:2 המבוססות על הדירקטיבה שעיקרן 
 

 לנקוטיידרש בדרישות ההון בשנה הראשונה ליישום הדירקטיבה  עומדשאינו  מבטח 
או להקטין את פרופיל הסיכון על מנת לכסות את החוסר בהון  מנת על שיםהנדר באמצעים

 .048,בדצמבר  54 ליום להבטיח עמידה בדרישות ההון עד
  כאשר 040,בדצמבר  54דרישת הון מוקטנת על חלק מהמניות המוחזקות ע"י החברה ביום .

מניות אלו תגיע שנים עד שדרישת ההון בגין  2דרישה זו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך 
 לשיעורה המלא.

 
בדעת המפקחת לפרסם הנחיות לעניין ניהול הון וקביעת יעד הון פנימי2 לעניין סקר פערים שעל  

החברות יהיה לבצע ביחס למערך ניהול הסיכונים2 הבקרות והממשל התאגידי ונייר התייעצות 
 (.ORSAלקידום תהליך להערכה עצמית של סיכונים וכושר פירעון )

  
סימולציות  - IQISעפ"י הנחיית האוצר2 מספר תרגילים ) 2ובוצעכחלק מההיערכות ליישום המודל2  

( של השפעת הדירקטיבה על הונו של המבטח בהינתן תמהיל העסקים והמאזן הקיימים שלו
והיה מבוסס  (1IQIS)להלן  041,התרגיל האחרון שבוצע התייחס לשנת  שמטרתם לכייל את המודל.

וכן על חוזר הנחיה לביצוע  פרסמה הנציבות האירופיתשטכניות ליישום סופיות והנחיות  על תקנות
)להלן  043,בגין שנת  ךאמור להיערנוסף  IQISתרגיל . 043,שפרסמה המפקחת בחודש אפריל 

IQIS5.) 
 



- 32 - 

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
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 )המשך( הון ודרישות הון -: 40באור 

 
 )המשך( Solvency II ד.
 

2 041,"התרגיל2 שיבוצע על דוחות  ופי עלמכתב 2 043,ודש אפריל בח2 פרסמה המפקחתבמסגרת זו2  
ערכות נבקש ימשקף את ההנחיות האירופאיות. למען הסר ספק ולמניעת חוסר ודאות בתהליך הה

להדגיש כי התרגיל מבטא את החלטת הפיקוח בנוגע להתאמות הנדרשות לשוק הישראלי2 והן יובאו 
נוסיף ונעקוב אחר התפתחויות בהנחיות  IQIS5תרגיל  לידי ביטוי בהנחיות החדשות. לקראת

  האירופאיות2 ככל שיהיו2 ונדון בהתאמות שידרשו לישראל".
 

2 מינה דירקטוריון החברה ועדה2 כנדרש בחוזר המפקח. לאור מבנה ההון 008,בחודש אוקטובר          
מתיישבות עם הגדרת המיוחד של החברה פנתה הועדה למפקח כיוון שהוראות הדירקטיבה אינן 

 החוק וטכניקת צבירת העודפים בחברה.
 

אולם  QIS5בשלב זה ולעניין הדרישות הכמותיות פטר המפקח את החברה מהגשת תוצאות סקר 
 חייב את החברה לעניין דרישות איכותיות ודרישות נוספות ככל שיהיו. 

 החברה נערכת ליישום דרישות המפקח.
 

 חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  התחייבויות בגין -: 44באור 
 

 :סוגים לפי ביטוח ועתודות ביטוח חוזי בגין ההתחייבויות .א
 
 

 בדצמבר 54ליום   
  ,043  ,041  ,043  ,041  ,043  ,041 
 שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
 אלפי ש"ח  

             (4עתודות ביטוח: )

 5402534  423,5,,  -  -  5402534  423,5,,  בגין נזקי טבע   

 ,,51,25  3,2801,  -  -  ,,51,25  3,2801,  בגין אסונות טבע  

             

  1212582  0382245  -  -  5822112  0382245 

             

             (,()4תביעות תלויות: )

 ,0210,  2520,  531  211203  02230,  202042  בגין נזקי טבע   

 02110,  23210,  -  -  02110,  102,23  טבע בגין אסונות  

             

  4,,2,30  142,1,  211230  531  33,2,3  102818 

             
סה"כ התחייבויות בגין חוזי 

 0332304  3,02353  531  211230  0332333  3302085  ביטוח 

 
ומקסימלית בהתאם לתקנות הפיקוח ( לגבי אופן חישוב עתודה מינימלית 5)ה(),ראה באור  (4)

 ולאופן חישוב התביעות התלויות. 
 לגבי הרכב התביעות התלויות לפי ענפי הביטוח.  40ראה באור  (,)
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 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח -: 44באור 

 
 תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )תביעות תלויות( ב.
 

 בדצמבר 54ליום   
  ,043  ,041  ,043  ,041  ,043  ,041 
 שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
 אלפי ש"ח  
             

 44,2215  102818  12233,  531  4522358  ,142,1  יתרה לתחילת השנה
             

 עלות התביעות המצטברת
 אירועים בשנת הדוחבגין 

 
3012048  ,,8225,  212558  -  1502,80  ,,8225, 

             
עלות התביעות בשינוי 

 םבגין אירועי המצטברות
 שקדמו לשנת הדוח

 
412,,3  182450  054  44283,  452331  502,28 

             
  3482815  ,20280,  212303  44283,  1152821  ,032040 
             

תשלומים לישוב תביעות 
             במהלך השנה:

             
 (4302335)  (5812833)  -  (12331)  (4302335)  (5832113)  של שנת הדוח םבגין אירועי

             
שקדמו לשנת  םבגין אירועי

 (,410254)  (122543)  (502,35)  (420,3)  (48,2303)  (182510)  הדוח
             

 (5502303)  (15,2420)  (502,35)  (32043)  (5252438)  (1522283)  סך תשלומים
             

 102818  ,3,233  531  032211  ,142,1  2,30,,4  יתרה לסוף השנה
 

בשנת הדוח כוללת את יתרת התביעות התלויות  םבגין אירועי עלות התביעות המצטברת (4
הוצאות ישירות  לרבות בתקופת הדוח סך תשלומי התביעותלסוף שנת הדוח בתוספת 

2 ולרבות סעיף חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין קיפות לישוב תביעותוע
 חוזי ביטוח הכנסה בפלחה. 

תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח  (,
 ובתוספת השינוי ביתרת תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח.

ם ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן )הנהלה וכלליות התשלומי (5
 הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות הנזק.
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 בשל הטבות לעובדים2 נטוהתחייבויות  -: ,4באור 

 
 הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה והטבות אחרות לטווח ארוך.

 
 הטבות לאחר סיום העסקה

 
וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או  דיני העבודה

לחוק פיצויי פיטורין כמתואר  41פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת2 לפי סעיף 
 להלן. התחייבויות החברה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה.

טבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת חישוב התחייבות החברה בשל ה
 העובד ותקופת העסקתו יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.

 
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה2 ממומנות2 בדרך כלל2 על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה 

 מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן: 
 

 דה מוגדרתתוכניות הפק
 

פיו הפקדותיה -2 על4305-לחוק פיצויי פיטורין2 התשכ''ג 41לגבי חלק מתשלומי הפיצויים2 חלים תנאי סעיף 
השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח2 פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת 

דות בגין תגמולים מהוות תוכניות לעובדים2 בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפק
 הפקדה מוגדרת.

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 54
  ,043  ,041  ,045 
 אלפי ש"ח  
       

 380  330  022   להפקדה מוגדרת תוכניותבגין  הוצאות

 
 

 תוכנית הטבה מוגדרת
 

מוגדרת2 כאמור לעיל2 מטופל החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה 
על ידי החברה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה החברה מפקידה 

 סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות. 
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 )המשך( בשל הטבות לעובדים2 נטוהתחייבויות  -: ,4באור 
 

 הטבה מוגדרת והטבות לזמן ארוך אחרות ובשווי הוגן של נכסי תוכניתשינויים בהתחייבויות ל א.
  

יתרה ליום 
 בינואר 4

  הפסד )רווח( בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר  הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד 

הפקדות 
 שהופקדו
על ידי 
  המעביד

 יתרה ליום
54 

 בדצמבר

    

 

סה"כ הוצאות 
שנזקפו לרווח 

או הפסד 
 *(בתקופה

 

 תשלומים
 מהתוכנית

 תשואה  
על נכסי תוכנית 
)למעט סכומים 

שהוכרו בהוצאות 
 ריבית נטו(

הפסד )רווח(  
אקטוארי בגין 

שינויים 
בהנחות 
 הפיננסיות

הפסד  
)רווח( 

אקטוארי 
בגין סטיות 

 בניסיון

סה"כ  
השפעה על 
רווח כולל 

אחר 
 בתקופה

  
עלות 
שירות 
  שוטף

הוצאות 
ריבית2 

 נטו
                       043,שנת 

התחייבויות 
 להטבה מוגדרת

 
82085  545   ,04  321  (,83)   -   (43)  ,,  5   -   82323 

                       
התחייבות בגין 
 פדיון ימי מחלה

 
308  34  ,8  23  -  -  (5,)  (40)  (1,)  -  313 

                       
שווי הוגן של 
 נכסי תוכנית

 
(82433)   -   (,10)  (,10)  ,53  (0)   -    -   (0)  (,11)  (8213,) 

                       
התחייבות בשל 

הטבות לעובדים2 
 נטו

 

42530   501  15  102  (10)  (0)  (34)  4,  (13)  (,11)  42108 
           

                       041,שנת 
התחייבויות 

 82085   -   (40)  433  (423)   -   (5,8)  ,33  28,   541  82153  להטבה מוגדרת
                       

התחייבות בגין 
 פדיון ימי מחלה

 
383  30  5,  8,  (80)  -  (80)  2  (25)  -  308 

                       
שווי הוגן של 
 (82433)  (53,)  (3,)   -    -   (3,)  58,  (04,)  (04,)   -   (22301)  נכסי תוכנית

                       
התחייבות בשל 

הטבות לעובדים2 
 42530  (53,)  (448)  400   (33,)  (3,)  (420)  145   13   501   42340  נטו

 
 להלן. 42ת2 הוצאות שיווק ועלות התביעות. ראה באור ההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליו *(
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 )המשך( בשל הטבות לעובדים2 נטוהתחייבויות  -: ,4אור ב
 

  מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות ב.
 

 נכסי התוכנית .4
 

נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך )קופ"ג לשכירים 
 קופת פיצויים כללית וכן פוליסות ביטוח מנהלים מתאימות. וקרנות פנסיה(2 

 
 

 ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת .,
 

  ,043  ,041 
  % 

     

 4.83  4.,  שיעור ההיוון )ריאלי( *(

     

 4.3  4.0  שיעור התשואה הצפוי על נכסי התוכנית )ריאלי( **(

     

 4.00  4.00  שיעור עליית שכר הצפוי

 
 *(     שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.

 ההנחה היא כי הנכסים ביעודות מכל הסוגים יניבו תשואת שוק השווה לריבית ההיוון. **(
 

 
 סכומים2 עיתוי ואי וודאויות של תזרימי מזומנים עתידיים .5

 
שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח2 לכל הנחה אקטוארית  להלן

 בהנחה שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי:
 

 

  
השינוי במחויבות 

 להטבה מוגדרת
 אלפי ש"ח  
 בדצמבר 54ליום   
  ,043  ,041 

  מבחן רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפויה
   

     עליית שכר : השינוי כתוצאה מ
 315  300   4% -עלייה ב 
 (104)  (141)  4% -ירידה ב 

     מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי התכנית
     השינוי כתוצאה משינוי בשיעור ההיוון : 

 (333)  (043)   4% -עלייה ב 
 081  202  4% -ירידה ב 
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 זכותזכאים ויתרות  -: 45באור 

 
 בדצמבר 54  

  ,043  ,041 
 ש"חאלפי   

 422230  502504  (4פרמיות מראש )
 ,4  -  (,תמיכת הממשלה בחקלאים )

 2138,  2110,                                          עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר 
 835  353  הוצאות לשלם 

 420,8  814  עוןוהמחאות לפר רותיםינותני ש 2ספקים
 ,210,  2310,  הפרשה לחופשה והבראה

 424,5  42043  מעריכים קבלנים
 32211  22043  החשב הכללי במשרד האוצר ומבטחי משנה אחרים 

 -  50  חוזים עתידיים
 58  52  כספים בעיקול

     
  15,210  542318 
 
 
 
 
 
 
 ת הדוח ומתייחסות לתקופה שלאחר תאריך הדיווח.פרמיות מראש כוללות פרמיות שנתקבלו בתקופ (4)

 להלן ההרכב לפי ענפים: 
 בדצמבר 54  

  ,043  ,041 
 ש"חאלפי   

 328  3  זיתי שמן
 52425  52402  צמחי נוי

 ,5208  23,1,  פלחה
 825,2  4424,0  ירקות

 543  335  מועצת הפירות
 42350  -  מגדלי ההדרים

 -  4,2138  החשב הכללי -האוצר
 414  418  אחרים

  502504  422230 

 
 
 היתרה הינה בגין העברת תמיכות של משרד החקלאות באמצעות החברה לחקלאים. ( ,)
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 ברוטו -פרמיות שהורווחו  -: 41באור 

 
 ההרכב: א. 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 54
  ,043  ,041  ,045 
 אלפי ש"ח  

       

  9,756   8,801   8,573  מדגה
  26,302   28,249   31,280  פירות

  8,934   8,981   9,233  בקר
  39,500   49,003   49,640  ירקות 

  17,821   11,896   12,360  לול
  5,562   5,258   5,330  אבוקדו

  3,349   2,715   2,639  צמחי נוי 
  3,096   3,069   3,655  בננות
  8,283   10,152   14,269  הדרים
  1,495   1,980   2,655  כותנה

  1,275   1,349   1,146  גפן היין
  7,596   8,037   8,139  פלחה

  2,317   2,508   2,990  בתי צמיחה
  464   467   517  משתלות
  911   804   579  זיתי שמן

  927   454   790  אגוזי אדמה
  220   236   231  כוורות

  464   474   568  בקר במרעה
  130   89   113  בקר אסונות במרעה

  3,712   3,949   2,707  ביטוח הכנסה -פלחה
 -   4,315   4,505  סלאלול ניוק

       
 41,2441  43,2280  4042343  מחקלאיםשהורווחו  סך הכל פרמיות

       
 41,2080  4082035  4002004  השתתפות הממשלה

       
 812431,  5,42123  5,82380  שהורווחו כל פרמיותהסך 

       ההרכב:
       פרמיות שהורווחו מחקלאים:

 422810  52300,  52441,  פרמיות שהורווחו אסונות טבע    
 4,12,21  4,82880  4582803  פרמיות שהורווחו נזקי טבע  

 41,2441  43,2280  4042343  איםסך הכל פרמיות שהורווחו מחקל
       

 השתתפות הממשלה:
       )ראה ב' להלן(  

 242531  3320,2  302150  פרמיות שהורווחו אסונות טבע 
 2022,0  252000  3,,202  פרמיות שהורווחו נזקי טבע 

 41,2080  4082035  4002004  סך הכל השתתפות הממשלה
       

 812431,  5,42123  5,82380  הורווחוסך הכל פרמיות ש
 

  השתתפות הממשלה בפרמיות     ב.
שנים )זהה ל 53%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  - בגין נזקי טבע

(2 למעט בענפי ביטוח הכנסה לפלחה שבו שעורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול 045,-ו 041,
 2,045 בשנת 041,)זהה לשנת  13%וביטוח צמחי נוי בו שעור ההשתתפות הינו  (80%2 -ל 10%)בין 
 . בביטוח מבנים2 בתי צמיחה וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה.  (על רובד הביטוח הבסיסי 30%

 
)זהה  80%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח אסונות טבע הינו  - בגין אסונות טבע

 (.045,-ו 041,לשנים 
להלן. 5,לעניין קיטון בהשתתפות בפרמיות ראה באור    
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 רווחים )הפסדים( מהשקעות2 נטו והכנסות מימון -: 43באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 54
  ,043  ,041  ,045 

 אלפי ש"ח  
       

הכנסות )הפסדים( מהשקעות פיננסיות2 למעט ריבית2 הפרשי 
     בגין: הצמדה2 הפרשי שער ודיבידנד

  

 42023,  452450  (32525)  נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  
 48,  430  (423)  נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים  
       

 432003  42214,  482832  הכנסות ריבית 
הפסד מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן          

 (42450)  (054)  (038)  ד ומנכסים אחרים דרך רווח והפס
 3,0  42033  ,20  הכנסות מדיבידנד

       
 102038  532133  32503  סך הכל רווחים מהשקעות2 נטו והכנסות מימון

 
 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח -: 40באור 

 
 לדצמבר 54לשנה שהסתיימה ביום   

  
 

 
 

  תביעות תלויות
סה"כ תשלומים ושינוי 

 בהתחייבויות
 045,  041,  043,  041,  043,  תשלומים  
 אלפי ש"ח  
             

 13,041  6,474  20,189  3,246  9,750  13,685  מדגה
 56,323  65,163  97,039  6,973  10,983  93,029  פירות

 13,070  14,080  14,129  2,007  1,554  14,582  בקר
 140,461  59,995  4032133  8,701  32041,  88,582  ירקות 

 12,003  9,375  3,907  1,658  2,387  3,178  לול
 4,114  4,670  22,423  1,363  7,865  15,921  אבוקדו

 6,541  2,593  32304  577  2845,  7,265  צמחי נוי 
 4,584  28,902  56,454  454  5,394  51,514  בננות
 21,755  13,383  65,903  2,762  12,086  56,579  הדרים
 (355)  2,198  14,986  2,506  15,000  2,492  כותנה

 131  1,862  2,689  1,097  741  3,045  גפן היין
 18,413  20,665  20,662  300  2,741  18,221   פלחה

 11,811   (1,558)   5,113  948  1,951  4,110  בתי צמיחה
 822  3,697  (172)  2,017  -  1,845  משתלות
 5,074  1,987  6,792  2,026  3,744  5,074  זיתי שמן

 1,508  277  3,160  23  3,014  169  אגוזי אדמה 
 2,448  3,621  2,508  949  1,080  2,377  בקר במרעה

 386  201  446  -  -  446  כוורות
 3,289  4,926  93  200  -  293  ביטוח הכנסה -פלחה

 -  18,167  37,906  1,094  7,012  31,988  סלאלול ניוק
  1412533  44222,3  582304  1352,,5  ,002028  5432143 

הוצאות ישירות ועקיפות בגין 
ישוב תביעות ]ראה גם באור 

42]  ,52531  12302  ,2514  ,320,0  402481  ,12,31 
             
 5532025  ,20280,  3482815  ,142,1  2,30,,4  1522283  ך הכל תביעות לשנהס
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח -: 40באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  
  ,043  ,041  ,045 
 באלפי ש"ח  

       סך הכל תביעות לשנה:
       

 1,,812  4432504  4202,03  אסונות טבע
 332113,  4322304  51,2328  נזקי טבע

       
  3482815  ,20280,  5532025 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות -: 42באור 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 54

 אלפי ש"ח  

  ,043  ,041  ,045 

       
 21,309  22,254  23,034  שכר עבודה ונלוות

 02352  22551  32042  קבלנים -שכר טרחה 
 12032  12388  32342  קבלנים -הוצאות רכב ואש"ל 

 25,3,  ,2,3,  2,08,  הוצאות רכב
 2,571  2,673  2,776  הוצאות תפעול 

 2443,  2485,  2,83,  מחשב ועיבוד נתונים
 80,  ,02  2,4  מסי עירייה

 2010,  421,1  42500  שיווק וקידום מכירות 
 42,38  ,4255  24554  שירותי חוץ

 421,2  42053  42330  פחת
 1  58  4,3  חובות מסופקים

 (1)  (1)  (5)  השתתפות בהוצאות הערכה -בניכוי 
 435  81,  500  אחרות

 1124,3  102003  302183  סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות)*(        
       

       בניכוי:
       

ף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי סכומים שסווגו בסעי
       ביטוח:

 (402080)  (422584)  (02421,)  הוצאות הערכה      
 (,210,)  (52028)  (0,,52)  הוצאות תביעות      

 (324,3)  (12050)  (120,0)  הוצאות שיווק 
       

 02118,  42321,  2103,,  הוצאות הנהלה וכלליות 

       
 128,3  12821  32000  הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך  )*(

 
 



- 42 - 

 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 מסים על ההכנסה -: 48באור 

 
 חוקי המס החלים על החברה א.

 
 כללי .4

 
. המס החל על 4323-החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף2 התשל"ו

 ת וממס רווח.הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברו
 

 החוק( -)להלן  4383-המס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(2 התשמ" חוק .,
 

רכי מס כשהן ונמדדו התוצאות לצ2 חוקהפי -על 2 החוק.2,002 עד לתום שנת על החברה חל
 במדד. מותאמות לשינויים

 
התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים  008,בחודש פברואר2 

לא יחולו עוד הוראות החוק2 למעט הוראות  2,008 ומשנת המס 002,תסתיים בשנת המס 
2 נמדדות התוצאות לצורכי 008,המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס. החל משנת 

 54מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום 
כולל בין היתר את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל . התיקון לחוק 002,בדצמבר2 

 .008,אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 
 

 שיעורי המס החלים על ההכנסות של החברה .ב
 

 המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים2 ובכללם החברה2 מורכב ממס חברות וממס רווח. .4
 

ר המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( פורסם צו מס ערך מוסף )שיעו 043,בחודש נובמבר   .,
 42%אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על  043,-)תיקון(2 התשע"ו

מהרווח  42%מהשכר ששולם בעד עבודה בחודש אוקטובר ואילך ומס הרווח יעמוד על 
 שנה זו. תחול לגבי החלק היחסי מהרווח ב 043,שהופק. ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס 

 
  :הלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברהל .5

 

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח
שיעור מס כולל 
 במוסדות כספיים

 %  שנה

,045   ,3.0  42.38 )*  50.,,   

,041   ,0.3  48.00  52.24 

,043   ,0.3  23.42)*  38.52  )** 

 30.53  42.00  3,.0  להלן( 1ה ) רא ואילך 040,

 
 שיעור מס משוקלל. *(

 ערב פרסום התיקון. 52.24%לעומת שיעור מס של  **(
 

 לשינוי האמור בשיעור מס הרווח אין השפעה מהותית על הרווח הכולל של החברה.
 

  בקריאה שנייה ושלישית חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בכנסתאושר  040, בינואר 1ביום  .1
 -ת שיעור מס החברות מפחתבין היתר ה קבעאשר  0432,שיעור מס חברות ( התשע"ו  הפחתת)

. בהתאם לתיקון האמור שיעור המס הכולל 040,בינואר2  24 וזאת בתחולה מיום 3%, -ל 0.3%,
 . 53.30%ואילך יעמוד על  040,בינואר  4שיחול על מוסדות כספיים2 ובכלל זה החברה2 מיום 

מחושבות לפי שיעורי  2,043 דצמברב 54הנכללות בדוחות הכספיים ליום  יתרות המסים הנדחים
 המס שבתוקף לתאריך המאזן ואינן מביאות בחשבון את ההשפעות העשויות לנבוע משינוי החוק. 

לשינוי האמור בשיעור  043, בדצמבר2 54 ליום עד מושלם היה החוק שינוי אילו2 החברה להערכת
 רווח הכולל של החברה.אין השפעה מהותית על ה המס
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך(  מסים על ההכנסה -: 48באור 

 
 )המשך(  שיעורי המס החלים על ההכנסות של החברה .ב

 
האמורות תיכללנה בדוחות הכספיים שיפורסמו החל מהמועד שבו חקיקת החוק הושלמה  ההשפעות 

 .040,של שנת  ראשוןלמעשה2 קרי במסגרת הרבעון ה
 

 שומות מס ג.
 

 . ,04,ת מס סופיות וכאלה הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס לחברה שומו
 

 רווח והפסד ותמסים על ההכנסה הכלולים בדוח. 4 .ד
 

 בדצמבר 54לשנה שהסתיימה ביום   
  ,043  ,041  ,045 

 אלפי ש"ח  
       

 85,  21,  035  מסים שוטפים

 -  -  43  מסים בגין שנים קודמות

 (50)  (33)  (23)   מסים נדחים
 התאמת יתרות המיסים הנדחים     

 (33)  -  1,  בעקבות שינוי בשיעור המס    

       

  555  ,43  438 

 
 

 מסים על הכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר. , 
 

 בדצמבר 54לשנה שהסתיימה ביום   
  ,043  ,041  ,045 

 אלפי ש"ח  
אקטוארי  מסים נדחים בגין רווח )הפסד(
       בגין תכניות להטבה מוגדרת

  40  15  (1,) 

 
 מסים נדחים .ה

 
 ההרכב: 

  

התחייבויות 
בשל הטבות 
לעובדים2 

  רכוש קבוע   נטו
הבראה 
 וחופשה

 
הפרשה 
לחובות 
 סה"כ  מסופקים

 אלפי ש"ח  
 42081  420  800  20  ,32  041, 2בינואר 4ליום ה יתר

           
 אשר נזקפו לרווח והפסדשינויים 

 ,0  (,4)  (13)  ורווח כולל אחר
 

44  40 
           

 42200  484  3,8  01  3,2  041, בדצמבר2 54ליום ה יתר
           

 (1,)  (5)  (45)  (4)  (2)  השפעת השינוי בשיעור המס
           

 שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
 3,  (8)  0,  ורווח כולל אחר

 
40  05 

           
 25324  143  311  33  310  043, בדצמבר2 54ליום ה יתר
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( מסים על ההכנסה -: 48באור 

 
 מס תיאורטי .ו

 
 וההוצאות2 הרווחים וההפסדים בין סכום המס2 שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא

2 לבין שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםייבהיו מתחבדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר 
 :שנזקף בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחרמסים על ההכנסה סכום 

 
 בדצמבר 54לשנה שהסתיימה ביום   
  ,043  ,041  ,045 
 אלפי ש"ח  

 311  550  134  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 5,,.%0  %52.24  %52.38  הסטטוטורי שיעור המס 
       

 432  4,2  483  הסטטוטוריהמס  שיעורמס מחושב לפי 
       עלייה במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:

 48  0,  58  הוצאות לא מוכרות  
הפרשים במדידת נכסים והתחייבויות לצורכי מס 

 58  08  02        ולצורכי הדוחות הכספיים2 נטו                                      
 (33)  -  1,  עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס

 -  -  43  מסים בגין שנים קודמות
       

 438  43,  555  מסים על ההכנסה
       

 %50.1  %01.0  %8.02  ממוצע שיעור מס אפקטיבי
 

 ניהול סיכונים  -: 43באור 
 

 כללי
העיקריים  לסיכונים אותה חושפות החברה פעילויותפעילות אחד2 ביטוח נזקי טבע.  החברה פועלת במגזר

 הבאים:
 

 סיכוני שוק; -

 סיכוני נזילות; -

 ביטוחיים; סיכונים -

 סיכוני אשראי; -

 ;סיכונים תפעוליים -

 סיכוני ציות. -
 
 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים א.

 
חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה2 תוך עמידה  ניהול הסיכונים של החברה מכוונת להבטיח מדיניות

 יעדיה העסקיים של החברה ועל איתנותה הפיננסית. הרגולטוריות ושמירה על בדרישות
 

ניהול הסיכונים בחברה מבוסס על אחריות הגורמים העסקיים לסיכונים הנלקחים על ידם. מחלקת 
כוני אשראי. בנוסף מינתה ביטוח אחראית על סיכונים ביטוחיים ומחלקת כספים אחראית על סי

 החברה מנהל סיכונים אשר אצלו מרוכזת אחריות כללית לזיהוי הסיכונים והקטנתם.
 

בחברה קיימת ועדת פרמיות אשר מבקרת את הסיכונים הביטוחיים וועדת השקעות אשר מבקרת 
סס את סיכוני האשראי והשוק. ועדות אלו קובעות את מגבלות החשיפה באופן שוטף להפסד בהתב

על מרכיבי הסיכון. הדירקטוריון בוחן אף הוא את החשיפות לקטסטרופה והסכמי ביטוח המשנה 
המובאים בפניו. דירקטוריון החברה וועדותיו מורכבים מנציגים של מועצות ואיגודים חקלאיים וכן 

 מנציגים מטעם מדינת ישראל.
 

וח בחברה. ניתוחי חשיפות2 בחברה קיימים פורומים ביטוחיים בראשות המנכ"ל וסמנכ"ל הביט
רווחיות ענפית ובדיקות תקופתיות של גורמי הסיכון מובאים באופן שוטף בפני הפורומים הנ"ל2 

 ובהתאם לכך2 מתקבלות החלטות ניהוליות.
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 )המשך( ניהול סיכונים  -: 43באור 
 

 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים א.
 

ים על ידי פיזור גדול של חוזי הביטוח. הסיכונים מוקטנים גם על הסיכונים המפורטים לעיל ממותנ
ידי בחירה ויישום של אסטרטגיות חיתום ויצירת פיזור לפי ענפים2 אזורים גיאוגרפים2 סוגי הסיכון2 

 גובה הכיסוי וכו'. 
 

תהליך השקת מוצרים חדשים כולל זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת 
החיתומיות2 כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה בתוצאות ים לניהולם ולבקרה עליהם. הדרכ

2 ת2 נערכות בדיקות מעמיקות2 בין השאר2 להערכת הסיכון הגלוםושמקורה אינו בתנודות אקראי
  בדיקות דומות מתבצעות בעת חידוש עסקאות. .ובמידת הצורך נבחן תמחור הפרמיה

 
מדיניות בדיקת תביעות קפדנית2  תיפה לסיכונים2 החברה מיישמכמו כן2 בכדי להקטין את החש

בחינה שוטפת של תהליכי הטיפול בתביעות ומבצעת חקירות לאיתור הונאות בעת הצורך. בנוסף2 
החברה נוקטת במדיניות ניהול אקטיבי שוטף של התביעות2 על מנת להקטין את החשיפה 

 לרעה.   להתפתחויות בלתי צפויות העשויות להשפיע עליה
 

החברה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת סכומי כיסוי מרביים 
בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים. מטרת מדיניות החיתום וביטוח 
המשנה הינה להגביל את החשיפה לקטסטרופות להפסד מרבי שנקבע מראש בהתאם לטעמי הסיכון 

 החברה כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון.של 
 
 

. 044, -פורסם חוק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה(2 התשע"א  044,באוגוסט2  48ביום 
החוק נועד לייעל את אכיפת הוראות החוק והנחיות הממונה על שוק ההון2 ביטוח וחסכון ומטיל2 

כירים וכן על הגופים עצמם. במסגרת החוק בין היתר2 אחריות אישית על נושאי משרה2 עובדים ב
נערכו שינויים ותיקונים2 בין היתר2 בחוק הפיקוח. במסגרת חוק הגברת האכיפה נכלל בין היתר: 
הרחבת סמכויות הפיקוח הקיימות ומתן סמכות למפקח לביצוע בירור מנהלי2 הטלת עיצום כספי2 

שאי משרה2 סמכות לקביעת פיצוי שישולם בין על תאגיד ובין באופן אישי על עובדים בכירים ונו
 ל"נפגע הפרה".

 
על מנת למזער סיכון זה ככל שניתן2 כל הוראה או חוזר חדשים מועברים אל: היועצת המשפטית של 
החברה ומזכירת החברה2 מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים2 לאחר דיון מעמיק מתקבלות החלטות 

2 מבקר הפנים של החברה בודק חשיפה זו בהתאם בנוגע לאופן ישום ההוראה או החוזר. בנוסף
 לתוכנית העבודה.

 
 דרישות חוקיות ב.

 
ו העיקריים תפקידימינתה החברה מנהל סיכונים ש 000,בהתאם לחוזר המפקח מחודש אוקטובר2 

 הינם: 
  בחבותהלעמידה ו לחוסנה של החברהזיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסים המהותיים 

 .ועתידייםקיימים  למבוטחים
  כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי אמות

 ולתקופות עתידיות שיקבעו.על ידי החברה שיוגדרו  מידה

  )תוך  לצורך נשיאה בסיכונים המהותיים של החברההערכת ההון העצמי הנדרש )ההון הכלכלי
 התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים

 
מנהל הסיכונים נעזר ביועץ חיצוני לצורך ביצוע מטלותיו. על מנת לגבש תוכנית פעולה רחבה 
ומוסדרת  גובשו במסגרת זו מדיניות ניהול סיכונים לתחום ביטוח המשנה2 ניהול סיכוני השקעות2 

 ניהול סיכוני ביטוח2 נוהל סיכונים תפעוליים ונוהל סיכונים כללי. 
 

וה את הטיפול והניהול בסיכונים השונים ובהתאם מוצגים לו סקרי סיכונים  דירקטוריון החברה מתו
 נושאים השונים ודוחות שנתיים של מנהל הסיכונים.

תוצאות סקרי הסיכונים משמשים בין היתר2 לקביעת תוכניות הביקורת של מבקר הפנים של 
 החברה ולמניעת הונאות ומעילות. 
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 ()המשך ניהול סיכונים  -: 43באור 
 
 סיכוני שוק ג.

 
 ים2פיננסי נכסיםהעתידיים של  הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומניםסיכון שוק הוא  .4

משינויים במחירי שוק.  ישתנו כתוצאההתחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות 
 נים הנובעים משינויים בשערי הריבית2 בשערי מניות2סיכוכוללים2 בין היתר2  שוק ניסיכו

 חוץ. מטבעבמדד וב
 
 מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק: .,
 

עיקר השקעות החברה מיוחס לביטוח נזקי טבע בחקלאות. תוצאות הביטוח נזקפות לעתודת 
ביטוח נזקי טבע בחקלאות כל עוד לא חרגו מסכום המקסימום או המינימום כפי שמוגדרים 

עילות אך ורק בגין השקעות המוחזקות בתקנות. לפיכך2 שינויים בשוק ישפיעו על תוצאות הפ
כנגד ההון. החברה מחזיקה כנגד ההון השקעות בנכסים פיננסיים מסוג אגרות חוב 

 ממשלתיות צמודות2 פיקדונות בבנקים צמודים ומזומנים. 
 

 להלן ניתוח רגישות לשינויים העלולים להשפיע על רווחיות החברה:
 
 043,בדצמבר2  54ליום   

 
 שיעור השינוי במדד   ת שיעור הריבי  
  4%+  (4%)  4%+  (4%) 
 אלפי ש"ח  
         

)  רווח )הפסד( 50 )  10   -  - 
)  הכנסה כוללת )הון( 50 )  10   -  - 

 
 

 041,בדצמבר2  54ליום 
 

 שיעור השינוי במדד   שיעור הריבית   
  4%+  (4%)  4%+  (4%) 
 ש"חאלפי   
         

)  רווח )הפסד( 0,5 )  5,8  -  - 
 -  -  5,8  (,50)  הכנסה כוללת )הון(
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 )המשך(   ניהול סיכונים  -: 43באור 
 

 )המשך( סיכוני שוק ג.
 
 סיכון ריבית ישיר .5

 
בית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן של הנכס או יסיכון ר

ים שהסליקה שלהם נעשית במזומן. תוספת . סיכון זה מתייחס לנכסהפיננסיתההתחייבות 
המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים אחרים 

 אבל לא באופן ישיר2 כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המניות.
 

 לפי החשיפה לסיכוני ריבית: תלהלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויו
 

 בדצמבר 54ליום   
  ,043  ,041 
 באלפי ש"ח  

     נכסים עם סיכון ריבית ישיר: 
     

 1322040  1432022  נכסי חוב סחירים
     

 22341  52233  נכסי חוב שאינם סחירים
     

 12151  -  השקעות פיננסיות אחרות
     

 3032501  2820,,1  סך כל הנכסים עם סיכון ריבית ישיר
     

 5,21,5,  ,50228,  לא סיכון ריבית ישירנכסים ל
     

 2142282  0382350  סך כל הנכסים
     
     

     התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר:
     

 42530  42108  התחייבויות בשל הטבות לעובדים2 נטו
     
     

     התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר:
     

 0382245  1212582  בע בחקלאותעתודות ביטוח נזקי ט
     

 ,142,1  2,30,,4  התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
     

 542318  15,210  זכאים ויתרות זכות
     

 2542305  4432150  סך כל ההתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר
     

 82888  02323  הון 
     

 2142282  0382350  סך כל ההון וההתחייבויות
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 )המשך(   ניהול סיכונים  -: 43באור 
 

 )המשך( סיכוני שוק ג.
 

 התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ופירוט ה .1
 
 :043,בדצמבר2  54ליום  

 
  

  
 בש"ח

  לא צמוד
 בש"ח

  צמוד למדד

במטבע 
 חוץ
 או

 בהצמדה
  אליו

פריטים 
 לא

 פיננסים
 סה"כ  ואחרים

 אלפי ש"ח  
           

 1,613  1,613  -  -  -  נכסים בלתי מוחשים
 1,739  1,739  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 6,999  6,999  -  -  -  רכוש קבוע
 69,744  -  -  -  69,744  נכסי ביטוח משנה

 67  -  -  67  -  נכסי מסים שוטפים
 581  130  -  -  454  חייבים ויתרות חובה

           
           גבייה:פרמיות ל

 30,148  -  -  -  30,148  מגדלים ומועצות  
           

           השקעות פיננסיות:
  0222143  -  10,059  192,991  216,027  נכסי חוב סחירים  
 3,799  -  -  3,799  -  נכסי חוב שאינם סחירים  
 704  -  704  -  -  מניות  
  112085  -  520,2,  -  21,656  אחרות  
           

  212301   -  5,283  -  69,221  מזומנים ושווי מזומנים

           
 653,658  10,801  39,073  196,857  406,927  סך הכל נכסים

           
           

 32023  32023  -  -  -  סך הכל ההון
           

           התחייבויות
           

עתודות ביטוח נזקי טבע 
 474,387       -   32108  -  1082343  בחקלאות

 122,296  -  42303  -  4,02582  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
התחייבויות בשל הטבות 

 1,468  -  -  -  42108  לעובדים
 ,10215  -  50  -  102530  זכאים ויתרות זכות

 644,583  -  22145  -  637,170  סך הכל ההתחייבויות
 0352038  32023  22145  -  637,170  סך הכל ההון וההתחייבויות

           
 -  1,726  31,660  196,857  (502,15,)  סך הכל חשיפה
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 )המשך(   ניהול סיכונים  -: 43באור 
 

 )המשך( סיכוני שוק ג.
 

 )המשך( הצמדה התחייבויות בחלוקה לבסיסיהנכסים ופירוט ה .1
  
 :041,בדצמבר2  54ליום  

 
 

  
 בש"ח

  לא צמוד
 בש"ח

  צמוד למדד

במטבע 
 חוץ
 או

 בהצמדה
  אליו

פריטים 
 לא

 פיננסים
 סה"כ  ואחרים

 אלפי ש"ח  
           

 2,072  2,072  -  -  -  נכסים בלתי מוחשים
 1,700  1,700  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 7,520  7,520  -  -  -  רכוש קבוע
 531  -  -  -  531  נכסי ביטוח משנה

 101  -  -  101  -  נכסי מסים שוטפים
 566  580  -  -  480  חייבים ויתרות חובה

           
           פרמיות לגבייה:

 56,247  -  -  -  56,247  מגדלים ומועצות  
           

           השקעות פיננסיות:
  1322040  -  3,903  234,361  258,752  חוב סחירים נכסי  
 7,914  -  -  7,914  -  נכסי חוב שאינם סחירים  
 2,835  -  2,835  -  -  מניות  
  4,02000  -  56,457  -  69,543  אחרות  
           

  532443   -  6,551  -  32,568  מזומנים ושווי מזומנים

           
 741,787  11,678  69,746  242,679  417,684  נכסים סך הכל

           
           

 82888  82888  -  -  -  סך הכל ההון
           

           התחייבויות
           

עתודות ביטוח נזקי טבע 
 658,713       -   22301  -  0342,03  בחקלאות

 41,242  -  135  -  102213  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
התחייבויות בשל הטבות 

 1,396  -  -  -  42530  לעובדים
 542318  -  -  -  542318  זכאים ויתרות זכות

 732,899  -  22332  -  724,902  סך הכל ההתחייבויות
 2142282  82888  22332  -  724,902  סך הכל ההון וההתחייבויות

           
 -  2,790  61,749  242,679  (5022,48)  הסך הכל חשיפ
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 )המשך(   ניהול סיכונים  -: 43באור 

 
 סיכוני נזילות ד.
 

סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד 
 בהתחייבויותיה.

 
לם תביעות והטבות החברה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש לש .4

עם זאת2 מרבית אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד. 
השקעות החברה הינם בנכסים אשר ניתנים למימוש מיידי2 ולכן החשיפה בפועל הינה נמוכה. 

ם מיליון ש"ח( בלבד הינ 2.3מיליון ש"ח )אשתקד  5.8 -מתוך סך השקעות הפיננסיות של החברה כ
לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן  צורך אפשרינכסים שאינם סחירים. יצוין2 עם זאת2 כי 
שלא בהכרח ישקפו  ומכירתם במחיריםבאופן מהיר קצר עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי 

 את שווי השוק שלהם.

 

תקנות על פי תקנות ההשקעה החדשות על החברה להחזיק בנכסים נזילים )בהתאם להגדרתם ב .,
מההון הנדרש בניכוי הון נדרש בשל נכסים שעל החברה  50%-האמורות( בסכום שלא יפחת מ

 להעמיד בגינם הון עצמי נוסף לפי התקנות החדשות.
 

 -ניהול נכסים והתחייבויות .5
 בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו.  ההחברה מנהלת את נכסיה והתחייבויותי

וונות מאחר ואופי הביטוח של החברה מאופיין בהתחייבות קצרת  התחייבויות החברה אינן מה
 טווח2 על פי רוב לתקופה של מספר חודשים בלבד. 

 
 סיכונים ביטוחיים ה. 
 

החברה מוכרת פוליסות ביטוח אשר מכסות סיכונים שונים. תמחור פוליסות הביטוח וכן הערכות 
בגורמי סיכון2 בשכיחות האירועים ובחומרתם  אקטואריות בגינן2 נעשים על סמך ניסיון העבר. שינוי

עשויים להשפיע על רווחיות הפוליסות ועל התוצאות העסקיות של החברה ופעילותה. בנוסף2 
 סטייה בהערכות כתוצאה מליקויים בתמחור הפוליסות עלולה גם כן להשפיע על התוצאות. 

 
לי אופי קטסטרופלי. חלק ביטוח נזקי טבע הינו תחום ביטוח הכפוף לאפשרות של נזקים בע

משמעותי מהפרמיה נגבה בגין האפשרות לקטסטרופה המתרחשת אחת לכמה שנים. שיטת החישוב 
המיוחדת של הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה2 הקבועה בתקנות הפיקוח2 משקפת צורך זה. שיטת 

רות התמחור של הביטוחים2 שיטת קביעת העתודה ושיטת ההגנה באמצעות ביטוחי המשנה אמו
לתת מענה סביר לאפשרות זו. בהתאם להערכות אקטואר החברה2 החברה נוהגת לבטח בביטוחי 

מהיקף הכנסות שנתי2במסלול נזקי טבע )במסלול אסון טבע לחברה  3משנה היקף פרמיה של עד פי 
ביטוח משנה מהמדינה ללא תקרה(2 בהתבסס על הערכות האקטואר כי מעבר לתקרה זו החשיפה 

 נה מזערית.לתביעות הי
 

פוליסות הביטוח אותן מוכרת החברה2 מפצות את הרוכש בפני נזקים אשר נגרמו לרכושו עקב 
אירועי טבע. הפוליסות כוללות את הגידול המבוטח2 תקרות כיסוי וכן את הגורמים המבוטחים. 
 ההתחייבות הביטוחית כוללת הערכה בגין אירועים שקרו עד לתאריך המאזן. הערכה זו מתבססת

על הערכות ספציפיות לנזקים במידה וניתן להעריך2 ועל הערכות ממוצעות בהתאם לענף הגידול. 
ההתחייבות מוצגת בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח. הכנסות החברה מפוליסות מוכרות 
בהתבסס על הזמן שעבר בממוצע בגין חוזה הביטוח לאותו ענף. בהתאם לכך נרשמות הכנסות 

יסות שנגבו וטרם הוכרה בגינן מלוא ההכנסה. משך חיי הפוליסות הינו בדרך כלל מראש בגין פול
 חודשים(.  42שנה2 בחלק מהענפים תקופת הפוליסה הינה ארוכה יותר )עד 

חישוב התביעות אינו חישוב אקטוארי עצמאי מאחר והענפים אינם סטטיסטיים והתביעות הינן 
נה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם2 חלקם של מבטחי המש קצרות טווח בדרך כלל.

היקף התביעות והכיסוי המבוטח. ההתחייבויות הביטוחיות כוללות הפרשה להוצאות בגין יישוב 
 התביעות.
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך(  ניהול סיכונים  -: 43באור 

 
 מידע בדבר סיכוני אשראי ו. 

 
 חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם .4 

 
 043,בדצמבר2  54ליום   
  

 סחירים
 שאינם 

 סחירים
  

 סה"כ
 אלפי ש"ח  

       
 415,006  3,799  411,207  בארץ
 7,870  -  7,870  בחו"ל
 422,876  3,799  419,077  סה"כ

 
 041,בדצמבר2  54ליום   
  

 סחירים
 שאינם 

 סחירים
  

 סה"כ
 אלפי ש"ח  

       
 504,930  7,914  497,016  בארץ
 -  -  -  בחו"ל

  497,016  7,914  504,930 
       

 
 פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים ., 

 
 נכסי חוב בארץ א(  

 דירוג מקומי *(  
 043,בדצמבר2  54ליום   

  
AA- 

  ומעלה
BBB  

 סה"כ  +Aעד 
 אלפי ש"ח  

       
       נכסי חוב בארץ

       נכסי חוב סחירים:
 234,403  -  234,403  אגרות חוב ממשלתיות 
 4202801  842358  312800  אגרות חוב קונצרניות 
       

 1442,02  842358  5,32,03  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ
       

       נכסי חוב שאינם סחירים:
 52231  52231  -  אגרות חוב קונצרניות 
בבנקים ובמוסדות  תפיקדונו 

 13  -  13  פיננסיים 
סחירים  ך הכל נכסי חוב שאינם ס

 52233  23125  13  בארץ
       

 415,006   ,83203   5,32541  סך הכל נכסי חוב בארץ
 

 .+Aעד   -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים2 לדוגמה: דירוג  *(
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך(   ניהול סיכונים  -: 43באור 

 
 )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי ו. 

 
 פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים )המשך( ., 

 
 )המשך(נכסי חוב בארץ  א(  

 
 דירוג מקומי *(  
 041,בדצמבר2  54ליום   

  
AA- 

  ומעלה
BBB  

 סה"כ  +Aעד 
 אלפי ש"ח  

       
       נכסי חוב בארץ

       נכסי חוב סחירים:
 277,298  -  277,298  אגרות חוב ממשלתיות 
 432248,  ,402222  4442310  קונצרניותאגרות חוב  
       

 1322040  ,402222  5832,11  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ
       

       נכסי חוב שאינם סחירים:
 22831  52283  12003  אגרות חוב קונצרניות 
בבנקים ובמוסדות  תפיקדונו 

 00  -  00  פיננסיים 
סך הכל נכסי חוב שאינם 

 22341  52283  124,3  ירים בארץסח 
       

 504,930   4442304   5352503  סך הכל נכסי חוב בארץ
 

 .+Aעד   -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים2 לדוגמה: דירוג  *(
 

 נכסים אחרים בארץ    
 

ושווי יתר נכסי החברה בארץ המורכבים מיתרות חייבים2 נכסי מסים נדחים ומזומנים  
 מזומנים הינם בלתי מדורגים.

 
 נכסי חוב בחו"ל .ב

 
 דירוג בינלאומי *(  
 043,בדצמבר2  54ליום   

  
AA- 

  ומעלה
BBB  

 סה"כ  +Aעד 
 אלפי ש"ח  

       
       נכסי חוב בחו"ל

       נכסי חוב סחירים:
 7,870  4,152  3,718  קונצרניותחוב  אגרות 

 
 
 

 .+Aעד   -Aכולל  Aבתוכו את כל הטווחים2 לדוגמה: דירוג כל דירוג כולל  *(
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( ניהול סיכונים  -: 43באור 

 
 )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי ו. 

 
 מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי . 5 

 
החברה משתמשת בחברות דירוג מקובלות על מנת להעריך את סיכוני האשראי. בקשר  א.

 ננסיות וכן מוערכים מבטחי המשנה של החברה.לכך נבחנות ההשקעות הפי
 

קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו"ל. יצוין2 כי בהתאם  ב.
2 בדבר פרסום סולם המרה בין סולם הדירוג הישראלי לסולם 008-0-4,לחוזר המפקח 

רות הדירוג שקיבלו על חב 003,בינואר2  4הדירוג הבינלאומי2 הורה המפקח כי עד ליום 
אישור מהממונה על שוק ההון2 ביטוח וחסכון לפעול כחברה מדרגת בהתאם לחוזר 

2 לפרסם סולם המרה בין הדירוג המקומי לבין סולם הדירוג 001/4,שוק ההון 
 הבינלאומי.

 
 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים . 1
 

 043,דצמבר2 ב 54יום ל
 סיכון אשראי מאזני  
 %  סכום  
 מסה"כ  אלפי ש"ח  

     ענף משק
     

 0.36%  1,530  תעשייה
 11.08%  46,840  בינוי ונדל"ן
 0.39%  1,669  חשמל ומים

 9.66%  40,855  השקעות אחזקות ומסחר
 5.14%  21,715  תקשורת ושרותי מחשב

 15.25%  64,495  בנקים
 0.38%  1,626  ותים פיננסייםשיר

 שירותים עסקיים אחרים
  ממשלה זרה

9,320 
1,5 

 2.20% 
0.10% 

  188,473  44.57% 
     

 55.43%  234,403  אג"ח מדינה
     

 100.00%  422,876  סך הכל
 

 041,בדצמבר2  54ליום  
 סיכון אשראי מאזני  
 %  סכום  
 מסה"כ  אלפי ש"ח  

     ענף משק
     

 0.41%  2,064  תעשייה
 12.50%  63,140  בינוי ונדל"ן
 0.89%  4,476  חשמל ומים

 6.39%  32,260  השקעות אחזקות ומסחר
 6.38%  32,213  תקשורת ושרותי מחשב

 15.92%  80,398  בנקים
 0.35%  1,752  שירותים פיננסיים

 2.24%  11,329  שירותים עסקיים אחרים
  227,632  45.08% 
     

 54.92%  277,298  אג"ח מדינה
     

 100.00%  504,930  סך הכל
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( ניהול סיכונים  -: 43באור 

  
 ביטוח משנה ז. 

 
 נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל שחלקומבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה2 החברה  .4 

 המחובת החברהינו משחרר את . עם זאת2 ביטוח המשנה אוחלקו באמצעות ממשלת ישראל
 כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח. 

 
ם משנה לשלם את חלקהסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי ל החברה חשופה 

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו. 
מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי וכן אחר  חשיפה זו מנוהלת על ידי מעקב שוטף אחר

 קיום התחייבויותיו הכספיות.
 

החברה חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד2 עקב מבנה שוק ביטוח המשנה  
 והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק. 

 
מרביות  בהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון החברה2 אחת לשנה2 מסגרות חשיפה 

למבטחי המשנה2 עימם התקשרה ו/או תתקשר החברה2 המבוססות על דירוגם הבינלאומי. 
חשיפות אלו מנוהלות בחברה על ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן 

 נפרד.
 

כמו כן2 חשיפות החברה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים2 והעיקריות שבהן הינן למבטחי  
 בדירוגים בינלאומיים גבוהים.משנה המדורגים 

 
מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של החשב הכללי במשרד האוצר ושל מבטחי משנה  . , 

 אחרים: 
 

 בטבלאות להלן:  
 

 יתרות בחובה )זכות( נטו ונכסי ביטוח משנה.סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה:  א.  
 

 .S&Pהדירוג נקבע לפי חברת הדירוג  ב.
 

אשר החשיפה בגינם עולה  הלןים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו ללא קיימ ג.
מסך  40%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על  40%על 

 .043,משנה לשנת  לביטוחהפרמיות 
 
 היתרה כוללת את מדינת ישראל כמבטחת משנה. ד.
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( ניהול סיכונים -: 43באור 

 
 ()המשך נהביטוח מש ז. 

 
 )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של החשב הכללי במשרד האוצר ושל מבטחי משנה אחרים . , 

 
 :043,בדצמבר2  54ליום   

        

נכסי 
ביטוח 
 חובות בפיגור    משנה

    קבוצת דירוג

סך פרמיות 
למבטחי 
 משנה 

  043,לשנת 

יתרות 
בחובה 
 )זכות( 
  נטו )ב(

ביטוח 
בע נזקי ט

  בחקלאות

 סה"כ 
חשיפה 

  )א(

 בין חצי 
שנה 
 מעל שנה  לשנה

 אלפי ש"ח  דירוג  

                 AA דירוג 
 -  -  AA  1,981  (504)  -  (504)  ישראל מדינת

Swiss Re  AA-  8,916  (2,136)  19,406  17,270  -  - 
 -  -  8,048  9,686  (1,638)  6,726               אחרים

               
    17,623  (4,278)  29,092  24,814  -  - 

               Aדירוג 
               

Partner Re  A+  1238,  (1,170)  15,480  14,310  -  - 
 -  -  23,001  25,172  (2,171)  32081               אחרים

               
    452000  (3,341)  40,652  37,311  -  - 
               

 -  -  62,125  69,744  (7,619)  31,289    סה"כ
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 

 )המשך( ניהול סיכונים -: 43באור 
 

 ()המשך ביטוח משנה ז. 
 

 )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של החשב הכללי במשרד האוצר ושל מבטחי משנה אחרים . , 
 
 

 :041,בדצמבר2  54ליום   
 

        

נכסי 
ביטוח 
 חובות בפיגור    משנה

    קבוצת דירוג

סך פרמיות 
למבטחי 
 משנה 

  041,לשנת 

יתרות 
בחובה 
 )זכות( 
  נטו )ב(

ביטוח 
נזקי טבע 
  בחקלאות

 סה"כ 
חשיפה 

  )א(
 בין חצי 
 מעל שנה  שנה לשנה

 אלפי ש"ח  דירוג  

                 AAדירוג 
 -  -  AA  2,025  (528)  -  (528)  ישראל מדינת

Swiss Re  AA-  8,288  (1,635)  403  (1,526)  -  - 
 -  -  (1,316)  33  (1,371)  6,454               אחרים

               
    16,767  (3,534)  401  (3,370)  -  - 

               Aדירוג 
               

Partner Re  A+  52305  (719)  22  (642)  -  - 
 -  -  (1,338)  435  (1,491)  823,4               אחרים

               
    4,21,1  (2,210)  ,50  (1,980)  -  - 

               
 -  -  (5,350)  531  (5,744)  29,191    סה"כ
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 בע"מ טבע בחקלאותקרן לביטוח נזקי 
 באורים לדוחות הכספיים

 

 

 
 )המשך( ניהול סיכונים -: 43באור 

 
 סיכונים גיאוגרפיים .ח 

 
  
   

                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 043,בדצמבר2  54ליום  
 

         
אגרות חוב 

 ממשלתיות                       

 
אגרות 
חוב 

 מניות  קונצרניות

 

תעודות 
  סל

קרנות 
  נאמנות

השקעות 
  אחרות

 סה"כ 
חשיפה 
  מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 סה"כ  דלתא

 אלפי ש"ח 
                  

 3002042  -  3002042  212538  -  17,298  -  180,558  234,403 ישראל
 21,366  -  21,366  403  1,833  14,921  412  4,091  - ארה"ב 

 ,53253  -  ,53253  582305  -  ,3,  452  -  - שוויץ
 4525,8  -  4525,8  4,2581  -  82  23  228  - צרפת

 22522  -  22522  32840  -  42304  -  -  - גרמניה

 12124,  -  12124,  0,,452  2213,  321,3  20  52004  - אחר 
                  

 04,2344  -  04,2344  4112830  ,1238  39,544  201  188,428  234,403 סה"כ

 
 041,בדצמבר2  54ליום  

 
         

אגרות חוב 
 ממשלתיות                       

 
אגרות 

 חוב
 מניות  קונצרניות

 

תעודות 
  סל

קרנות 
  נאמנות

השקעות 
  אחרות

 סה"כ 
חשיפה 
  מאזנית

 
נגזרים 
במונחי 
 סה"כ  דלתא

 ש"ח אלפי  
              

    
 00,22,3  -  00,22,3  152500  -  312333  -  227,572  277,298 ישראל

 42,956  -  42,956  ,0,  3,773  37,492  1,429  -  - ארה"ב 

 22332,  -  22332,  424,3  12312  02343,  42100  -  - אחר 
                  

 0252,28  -  0252,28  112082  825,0  112,566  2853,  ,2232,,  277,298 סה"כ
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  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 0,באור 

 
 מוגדרת מדינת ישראל כבעלת עניין. הואיל והחברה הינה חברה ממשלתית2 א.  
 החברה לא קיבלה אישורי יתרה מגורמים ממשלתיים.  

 
 יתרות עם צדדים קשורים: ב.

 בדצמבר 54 
 ,043  ,041 
 אלפי ש"ח 
    

 22500  22333 מועצות
    

    התחייבויות מראש:
 422230  432438 מועצות כולל ממשלה -פרמיה מראש  
    

    נה:ביטוח מש
 3,8  301 מדינת ישראל )יתרת זכות( -מבטח משנה  
    

 
 הכנסות והוצאות מצדדים קשורים: ג.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 54
 045,  041,  043,  הכנסות:

 אלפי ש"ח   
       הכנסות מפרמיות:

 1,2835  142332  112234  ממועצות     
       

 ת השתתפות הממשלה בפרמיו
       )באמצעות משרד החקלאות(

  4002004  4082035  41,2080 
       הוצאות:

       
מדינת  -פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה 

 2,31,  20,3,  42384  ישראל
       

בגין  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 -  -  482135  ביטוח הניוקאסל בלול

       
 -  -  522323  ן בהשתתפות המדינה בפרמיותקיטו 

       
 
 הטבות ששולמו לצדדים קשורים ובעלי עניין: ד.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 54
  ,043  ,041  ,045 
 אלפי ש"ח  

 854  834  803  שכר והוצאות נלוות למנכ"ל החברה *(
 421  08,  484  שכר דירקטורים 

 52  55  13  ושאי משרה **(ביטוח דירקטורים ונ
 
 כולל מרכיב מס שכר וביטוח לאומי מעסיק. *(

תקנות החברה מאפשרות שיפוי וביטוח של דירקטורים ונושאי משרד בהתאם לדין. החברה  **(
 החליטה לבטח את אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה2 בכפוף להוראות הדין.

 
 התקשרויות  -: ,,באור 

 
ה החברה על הסכם מסגרת בקשר להתקשרות לשכירות התפעולית של צי הרכב שלה2 חתמ 000,בשנת  

אלפי ש"ח  ,0-עומד על כ 043,בדצמבר2  54המתחדש מדי תקופה. היקף ההתקשרות החודשי נכון ליום 
 חודשים. 50לתקופת שכירות של 
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 אירועים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדיווח  -: 5,באור 

 
 טבע אסונות הסכם .א

  
. ההסכם כולל 043,נחתם בין החברה לממשלה הסכם אסונות טבע לשנת  043,ביוני2  50 ביום

2 זהה לשנים קודמות2 אך השתתפות הממשלה בפרמיות מוגבלת בתקציב 80%השתתפות בשיעור 
 תילקח"ח שמיליון  2.3, -בכהוסכם כי יתרת התקציב המוערכת  כאשר"ח שמיליוני  01.3של 

 ,מיום  ,03,קיטון זה2 בתקציב הממשלה הינו בהתאם להחלטת ממשלה מספר מעתודות החברה. 
הממשלה לביטוח זה לשנת  בתקציב"ח שמיליון  30הכוללת הפחתה בגובה של  041,באוקטובר2 

 5לתקופה של עד  ומוגבל"ח שמיליון  2,. ההסכם כולל כתב שיפוי לחברה מוגבל לסכום של עד 043,
 כתב"ח. שמיליון  054.2לצבירת עתודות החברה בסוף שנה בסכום של  ( או עד042,שנים )עד סוף 

השיפוי יופעל בעת ירידת עתודות הביטוח מתחת למינימום שנקבע בחוק. בנוסף כולל ההסכם 
הוראות שונות שהחברה התחייבה לבצע כתנאים יסודיים להעברת השתתפות הממשלה בפרמיות. 

מיות שנרשם במסלול אסונות טבע עמד על סך של בתקופת הדוח2 היקף השתתפות הממשלה בפר
 החברה של הביטוח מעתודת"ח שמיליוני  5.2,נרשמה גריעה בגובה של  לפיכך"ח2 שמיליוני  ,.88

 אחר כולל ורווח הפסד או רווח על בדוחות" בפרמיות הממשלה בהשתתפות"קיטון  בסעיף הכלולה
 .לתקופה

 להתחייבויות מהמדינה משנה ביטוח כולל2 קודמים הסכמים כמו2 043, לשנת טבע אסונות הסכם
 .זה ממסלול בעתודה שנצברו הכספים ידי על מכוסות שאינן

 זאת עם יחד2 040, לשנת טבע אסונות הסכם לממשלה החברה בין נחתם טרם2 הדוח למועד נכון
 לשנת טבע אסונות ביטוחי למכור ממשיכה היא2 החקלאות ממשרד קיבלה שהחברה מכתב לאור
 .80% של בפרמיה מדינה השתתפות שיעור לפי 040,

 

 בפרמיות המדינה בהשתתפות קיטון .ב
 

קיבלה החברה הודעה ממשרד החקלאות על הסכומים המוכרים להשתתפות  2,043 ביוני 48ביום 
ממנה עולה2 כי הממשלה אינה מכירה בסכומים שנדרשו לאותה שנה  041,הממשלה בפרמיות לשנת 

תתפות שנקבעו עם הממשלה להשתתפות בפרמיות וכפי ששולמו בשנים בהתאם לאחוזי ההש
קודמות2 אלא בסכומים מופחתים בהתאם לתקציב הקיים. לפיכך2 בוצעה הפחתה בעתודות החברה 
בתקופת הדוח בסעיף נפרד בדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר: "קיטון בהשתתפות ממשלה 

בגין כל הסכומים שנרשמו וחורגים מהסכומים שהתקבלו )כולל ח "מיליוני ש 41.5בפרמיות" בסך של 
(. יובהר2 כי החברה עודנה ממשיכה לדרוש סכומים אלו 045,ח בגין שנת "מיליון ש 2.3סך של 

לעיל.  'מיליוני ש"ח כאמור בסעיף א 5.2,מיליוני ש"ח כולל בנוסף סך של  58.0מהמדינה. הסעיף בסך 
ע סוכם עם משרד החקלאות כי סכומים שנרשמו ונדרשו מעבר במסלול נזקי טב 043,בגין שנת 
2 לפיכך לא נרשמה הפחתה בגין הסכום שחרג מהתקציב 040,ישולמו מתקציב  043,לתקציב 
 שאושר.

על קול קורא לביטוח נזקי טבע שעל  באישור דירקטוריון החברה2 2 החברה חתמה040,עבור שנת 
מיליוני ש"ח לכל חברות  02.3של  מוגבל הכולל תקציבפיו משווקות פוליסות הביטוח במסלול זה 

מיליוני ש"ח. בהנחה של ניצול  21הביטוח2 כאשר החברה מעריכה כי יידרש תקציב לחברה של 
מיליוני ש"ח.  ,4 -מיליוני ש"ח2 קיים מחסור תקציבי של כ 3תקציב על ידי חברות אחרות בגובה של 

 קציב בהתאם לנדרש. החברה פועלת מול משרד החקלאות להגדלת הת
 

  בלול ניוקאסלהמדינה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין ביטוח  חלק .ג
 

בלול העולות על  ניוקאסלאסונות טבע כולל השתתפות ממשלה בתביעות בגין ביטוח  הסכם
 של לסך הגיע התביעות היקף הדוח בתקופת. חמיליון ש" 4,ההכנסות בניכוי הוצאות ומוגבל בסך 

 בהתאם"ח שמיליון  48.3וחרג מההכנסות בניכוי ההוצאות הנצברות בסכום של  ח"ש יליוןמ 58.5
 .זה ביטוח בגין בהתחייבויות ושינוי בתשלומים המדינה השתתפות נרשמה
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 )המשך( הדיווח תאריך ולאחר הדוח בתקופת אירועים  -: 5, באור

 
 ותבתקנ הקבוע למינימום מתחת הביטוח בעתודות לירידה צפי .ד

 
 המדינה בהשתתפות תקציב מגבלות וכן האחרונה בשנה החברה שילמה אותו הגדול התביעות היקף

מיליוני ש"ח )עתודות  481 -בסך של כ 2משמעותי בסכום לרדת החברה תולעתוד גרמו בפרמיות
 ח"ש מיליון 121 של לסך מסתכמת הביטוח עתודת2 הדוח ליום נכון(. בחקלאות טבע נזקי בגין ביטוח

 היקף. ח"ש מיליון 102 שהינו בתקנות שנקבע המינימום מעל בלבד ח"ש מיליון 2 -בכ נמצאתו
)ביטוח(  םיפיננסי שירותים על הפיקוח לתקנות בהתאם נקבע2 מהחברה הנדרש המינימום עתודת

2 הקובעות דרך לחישוב 045-4-4,וחוזר ביטוח  045, -"ג התשע)חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי( 
וכולל סכום שנתי של פרמיות שנתיות בשייר בנוסף לסכום בגין פרמיה עבור סיכונים שטרם  הסכום

חלפו ובנוסף השתתפות עצמית של החברה בשכבות הביטוח המכוסות על ידי ביטוח משנה. סכום 
הפרמיה עבור הסיכונים שטרם חלפו משתנה בצורה משמעותית בהתאם לעונות הביטוח השונות 

שון והשלישי של השנה2 כך שעתודת המינימום צפויה לגדול ברבעון הראשון של וגדל ברבעון הרא
 040,בפברואר2  40ח )בהתייחס למינימום של הרבעון הנוכחי(. ביום "מיליון ש 20 -השנה הבאה בכ

על  040,פנתה החברה למפקח על הביטוח בבקשה לדווח באופן זמני ברבעון הראשון של שנת 
קי טבע בהתאם לנצבר ובסטייה מהתקנות הקובעות מינימום עתודות נדרש. עתודות הביטוח בגין נז

פניה זו נעשתה בהתאם לתחשיב שערכה החברה לחישוב העתודה הצפויה ברבעונים הקרובים. 
מיליוני ש"ח בין הסכום שיידרש לבין  30 -קיים חוסר של כ 040,במרס2  54ליום  בהתאם לתחשיב

ר שהופעל כתב השיפוי שנתנה המדינה לחברה במסגרת הסכם הסכום שייצבר בעתודות וזאת לאח
כמפורט לעיל בסעיף קטן א'. התחשיב כולל הערכות נזקים ממוצעות לשנה  043,אסונות טבע לשנת 

. במידה והיקף 040,רק ברבעון הראשון של שנת  צפויה להתרחשהקרובה2 כך שהחריגה בתחשיב 
פיע ברבעונים נוספים. במידה והמפקח לא יאשר את הנזקים יהיה גדול יותר2 החריגה צפויה להו

לכיסוי החוסר האמור ולמפקח  להגדיל את הונהבקשת החברה לדיווח כאמור2 החברה תידרש 
 היכולת להטלת מגבלות ועיצומים על החברה ואף להפסיק את פעילותה. 

ם נשלח החברה פועלת להסדרת העניין מול הפיקוח והרשויות הממונות על החברה אשר אליה
 .מהפניההעתק 

 

 טבע נזקי למסלול המדינה של משנה ביטוח .ה
 

 אשר טבע נזקי המבטח למבטח משנה ביטוח לרכישת קורא קול2 המדינה מפרסמת שנה מידי
 300% ועד 500% שבין ביטוח לשכבות מהמדינה משנה ביטוח לרכוש החברה נוהגת באמצעותו

 שטרם כך 040,לשנת  קורא הקול פורסם טרם .טבע נזקי מסלול של השנתיות הפרמיות מהיקף
 .כאמור הסכם נחתם
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 פירוט הפעילות לפי מסלולי הביטוח לשנת הדוח  -: 1,באור 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 043,בדצמבר2  54לשנה שהסתיימה ביום   

  
 

  אסון טבע  נזקי טבע

 ביטוח
 נזקי טבע

בחקלאות 
 סה"כ

 ח"אלפי ש  
       

 5,82380  4452330  432050,  פרמיות שהורווחו ברוטו
 542,83  02345  12220,  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 322,34,  4022052  4302,31  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 32503  52324  32538  רווחים מהשקעות2 נטו והכנסות מימון

       
 5002000  4442008  ,433203  סך הכל הכנסות

       
       

 3482815  4202,03  51,2328  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 482135  482135  -  הניוקאסל בלול

       
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 212303  -  212303  חבהתחייבויות בגין חוזי ביטו
       

 ,1,4231  ,432284  ,003202  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 120,0  42338  520,8  הוצאות שיווק
 2103,,  222,2  ,41221  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 3402,13  4022452  52323,8  סך כל ההוצאות

       
 (4132830)  (3024,3)  (2,2283)  לפני העברה מעתודות  דהפס

       
 (522323)  (5,3255)  (03021)  קיטון בהשתתפות המדינה בפרמיות 

       
 48125,0  832138  312808  העברה מעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 134  -  134  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 13  -  13  לל אחר לפני מסים על ההכנסהרווח כו

       
 350  -  350  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
   

   עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 0382245  ,,51,25  5402534     2,043 בינואר 4יתרה ליום 

 (48125,0)  (832138)  (312808)  לשנההעברה 
 1212582  3,2801,  423,5,,  043,מבר2 בדצ 54יתרה ליום 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 'ד פרק

 
 פרטים נוספים על החברה



 

1 

 

א' לתקנות ניירות 59עד  00להלן פרטים נוספים על התאגיד בהתאם למפורט בתקנות 
 :2-0-5102כנדרש מתוקף חוזר ביטוח  0921 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 השקעות בחברות בת ובחברות קשורות: רשימת  11תקנה 

 אין.

 

 : שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות19תקנה 

 אין.

 

 : הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן,1תקנה 

 אין.

 

 : רשימת הלוואות11תקנה 

 אין.

 

 : מסחר בבורסה96תקנה 

 אין. מניות החברה אינן נסחרות בבורסה לני"ע.

 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :91תקנה 

היקף  נושא המשרה
 משרה

תגמולים בעבור 
 )*(₪שכר באלפי 

 196 166% 1נושא משרה 
 906 166% 9נושא משרה 
 ,96 166% ,נושא משרה 
 966 166% 1נושא משרה 
 969 166% 0נושא משרה 

 
ון, תנאים סוציאלים, וכל הכנסה החזקת רכב, טלפ -)*( שכר לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון 

 שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד וכן מס שכר וביטוח לאומי מעסיק. 
 

 א : השליטה בתאגיד91תקנה

 מדינת ישראל הנה בעלת השליטה בתאגיד.

 

 : עסקאות עם בעל שליטה99תקנה 

 י התאגיד.לדוח תיאור עיסק 90הסכמים שנכרתו בין החברה לבין המדינה, כמפורט בסעיף 
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 : החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה91תקנה 

 לדוח תיאור עיסקי התאגיד. 1ראה פירוט בסעיף 

 

 א: הון רשום, הון מונפק וני"ע המירים91תקנה 

 לדוחות הכספיים. 16ראה פירוט בביאור 

 

 ב: מרשם בעלי המניות91תקנה 

 לדוח תיאור עיסקי התאגיד. 1.1ראה פירוט בסעיף 

 

 א: מען רשום90ה תקנ

 יפו-תל אביב 91מענה הרשום של החברה: דרך מנחם בגין 
 Kanat@Kanat.co.ilכתובת הדואר האלקטרוני: 

 9996966-,6מספר טלפון: 
 0911111-,6מספר פקס: 

 

 : הדירקטורים של התאגיד99תקנה 

 שמואל לויט

 609916961מספר ת.ז.: 
 99916901יך לידה: תאר

 16966מען: נהלל 
 נתינות: ישראלית

 חברות בועדת הדירקטוריון: הנהלה, מאזן, סולבנסי
 דח"צ:  לא

 האם הוא עובד של התאגיד: לא
 1.1.9666התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: 
 המועצה לענף הלול, תיכונית + קורס מנהל עסקים של המכון לפריון עבודה מנכ"ל

 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא
 

 אורי נעמתי

 06190619מספר ת.ז.: 
 91.0.06תאריך לידה: 

 מען: קיבוץ רעים
 נתינות: ישראלית

 מיוחדתחברות בועדת הדירקטוריון: הנהלה, מאזן, השקעות, סולבנסי וועדה 
 דח"צ: לא

 האם הוא עובד של התאגיד: לא
 1.1.9666התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:
תואר ראשון בכלכלה מאונ' ת"א, תואר שני מנהל ציבורי בהצטיינות אונ' בן גוריון, מנכ"ל ארגון 

 פלחה, דירקטור במועצת הכותנה ובקיבוץ רעיםעובדי ה
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא

mailto:Kanat@Kanat.co.il
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 (21.2.02 -)סיים כהונתו ב -יחיאל שמשוני 

 01691619מספר ת.ז.: 
 91.19.1601תאריך לידה: 

 רמת מגשימים רמת הגולן מען:
 נתינות: ישראלית

 ת ופרמיותחברות בועדת הדירקטוריון: הנהלה, מאזן, ביקור
 דח"צ:  כן

 האם הוא עובד של התאגיד: לא
 9666.,.99התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:
, יו"ר בית בוגר קורס דירקטורים, אר ראשון כלכלה ומינהל )מסלול אקדמי מדרשת רופין(תו

 מירב, ק. מיצר, חב' מרחבית, דירקטור אשדות יעקב מאוחד, יזרעאל, קנטהשיטה, ק. 
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא

 
 אורי גלעד

 0910,019מספר ת.ז.:
 9999991תאריך לידה:

 11166מען: גבעת השלושה 
 נתינות: ישראל

 חברות בועדת הדירקטוריון: פרמיות והשקעות.
 לא דח"צ: 

 ובד של התאגיד: לאהאם הוא ע
 1.1.9666,התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:
אוניברסיטת בר אילן, תואר  -אוניברסיטת בן גוריון, תואר ראשון במשפטים  -תואר שני במנה"ס 

אמבר , אחזקות  - חבר ועד הנהלה אוניברסיטה העברית, ה -ראשון בכלכלה חקלאית בהצטיינות 
  -קורס דירקטורים  , מנכ"ל המועצה לייצור ושיווק הכותנה,גבעת השלושה , אחזקות נחשון

 איגוד התעשייה הקיבוצית
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:לא

 

 (:2.2.02 -ורבין )סיימה כהונה ב-איילת נחמיאס

 699999691מספר ת.ז.: 
 16.9.96תאריך לידה: 

 תל אביב 16מזא״ה  מען:
 נתינות: ישראלית

 חברות בועדת הדירקטוריון: השקעות
 דח"צ:  לא

 האם הוא עובד של התאגיד: לא 
 9.9619.,התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: 
 עיצומו של תואר שני במשפט מסחרי,  בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העבריתב

אייס יו"ר תבליט פלסטיק, דירקטורית בפולאר השקעות, זאפ גרופ, קופות הגמל של עובדי אלעל,  
 אוטו דיפו, אנרג׳יקס ואפקון

 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא
 
 
 

 

 



 

4 

 

 מועמר חאג' יחיא 

 9610,,699 פר ת.ז.:מס
 10.60.1691תאריך לידה: 
  9116, ת.ד  1616666מען: טייבה, 

 נתינות: ישראלי
 חברות בועדת הדירקטוריון: פרמיות, מאזן

 לא דח"צ: 
 לא האם הוא עובד של התאגיד:

 ,11.11.961  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:
גידים שבהם הוא משמש דירקטור: השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התא

 תואר שני בכלכלה חקלאית, עובד במשרד החקלאות בתפקיד כלכלן.
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא 

 
 ירון סולומון 

 1,,699616מספר ת.ז.:
 91.69.09תאריך לידה:

 תל אביב 91מען:מנחם בגין 
 נתינות:ישראלית

 ה, פרמיות וועדה מיוחדתחברות בועדת הדירקטוריון: הנהל
 דח"צ: לא

 לא  האם הוא עובד של התאגיד:
 99.9.9611התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: 
אגרונום, דירקטור במועצת הדבש חבר הנהלה בהתאחדות חקלאי ישראל, חבר בדירקטוריון 

 מועצת החלב.
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:לא

 
 (50.0.06 -יוסף ארזי )סיום כהונה ב

 ,,609619מספר ת.ז.:   
 11.1.1611תאריך לידה: 

 מען: קיבוץ ארז
 נתינות: ישראלית

 -חברות בועדת הדירקטוריון: 
 דח"צ: לא

 האם הוא עובד של התאגיד:לא
 10.19.9611טור:התאריך שבו החלה כהונתו כדירק

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:
 השכלה תואר ראשון ושני בחקלאות מהאוניברסיטה העברית, דירקטור בקנט

 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא
 

 צבי אלון

 660116199מספר ת.ז.: 
 19.16.1616תאריך לידה: 

 כפר בילו  ,ן: חבורת הדרום מע
 נתינות: ישראלית

 חברות בועדת הדירקטוריון: פרמיות, ועדה מיוחדת
 דח"צ:  לא

 האם הוא עובד של התאגיד: לא
 10.19.9611התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור: 

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:
, מנכ"ל מועצת הצמחים, סמנכ"ל בכיר של סחר חוץ רסיטה העברית בירושליםבוגר האוניב

 יו"ר במועצת גפן יין ובמועצת אגוזי אדמהבמשרד החקלאות, דירקטור בקנט, 
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:לא
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 (59.0.06 -אמירה פז )סיימה כהונתו ב
 

 699091116 מספר ת.ז.:
 96.9.1699תאריך לידה: 

 תל אביב 90מען: חיסין 
 נתינות: ישראלית

 חברות בועדת הדירקטוריון: השקעות
 דח"צ: לא

 לא האם הוא עובד של התאגיד:
 ,9.961.,  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: 
 -)תואר שני במשפטים(, ניסיון תעסוקתי  LLMחשבונאות, עם התמחות במימון ו MBAרו"ח, 
שנות ניסיון סמנכ"ל כספים בחברות הייטק, כיום מנכ"ל חברה לשירותים רפואיים   10בעבר 

   אפ.-ויועצת לחברות סטארט
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: לא

 
 (20.05.02 -ו ביו"ר הדירקטוריון )סיים כהונת –שלום יוסף הוכמן  'פרופ

 
 19699,11  מספר ת.ז.:

 999191619תאריך לידה: 
 96960  אביב,-תל 6,דירה  0פסטרנק  מען:

 נתינות: ישראלית, אמריקאית
 הנהלה, פרמיות ומאזן חברות בוועדות הדירקטוריון:

 לאדח"צ: 
 לא האם הוא עובד של התאגיד:

 ,11.19.961  התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:
 ו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:השכלת

 - 1660מנכ"ל בנק כרמל למשכנתאות והשקעות ), (9669 - 9666כ"ל בנק מרכנתיל דיסקונט )מנ
יו"ר , (1660  -1661בנק להשקעות מקבוצת בנק הפועלים ) - "פועלים שוקי הון" סמנכ"ל , (9666

בנק ירושלים   -, דירקטור )חיצוני( ( 9669 - 9666נתיל ניהול קופות גמל )מרכ - דירקטוריוןה
(, 1699610 -1699669). גמל בע"מפנסיה וכלל  - חבר ועדת השקעות )חיצוני( (, ,99961 - 999669)

מגדל  - (, דירקטור )חיצוניMedipower (9669- 9616) חברת נדלן בינלאומית -דירקטור )חיצוני( 
-199610כלל ביטוח אשראי ) –(, דירקטור )חיצוני( 1699610 -1699669) בע"מ קרנות נאמנות

 (. ,199961 -1.19.9610,-קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )החל מ  -(, דירקטור 1699610
(, פרופ' ,69961 -9611) הפרופ' חבר, מרצה מן החוץ, המרכז הבינתחומי הרצליי -ניסיון אקדמי

עם פרופ' חבר , (9611 -1661) ביה"ס למנהל עסקים אוניברסיטת ת"א חבר, מרצה מן החוץ,
 Madrid Business, פרופ' חבר, (1616-1661) אוניברסיטת יוסטון טקססקביעות, 

School  (1611)  
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:  לא

 

 אירה פרידמן

 16919196,מספר ת.ז.:  
 1.6.1690תאריך לידה: 

 , רמת השרון16יתקין ו מען:
 ישראליתנתינות:  

 חברות בוועדות הדירקטוריון: השקעות וביקורת 
 חברות זמנית בוועדות הדירקטוריון: הנהלה, מאזן ופרמיות

 דח"צ:  כן
 האם הוא עובד של התאגיד:   לא

 6.1.9611 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:
 ט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירו

מ, "ר תמיר פישמן גמל והשתלמות בע"מ, יו"ל תמיר פישמן ניהול השקעות בע"מנכ ,9961,עד 
בחברת vp מ ותפקידים נוספים בקבוצת תמיר פישמן,"ר תמיר פישמן קרנות נאמנות בע"יו

Social Finance Israel   , דירקטורית באי.בי.אי קופות גמל 
 בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:   לאהאם הוא 
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 יוחנן אור 

  6,6111069מספר ת.ז.: 
 16.1.06תאריך לידה: 

 תל אביב  969,אלוף מגן קלמן  מען:
 ישראליתנתינות:  

 חברות בוועדות הדירקטוריון: פרמיות, ביקורת והנהלה
 דח"צ:  לא

 האם הוא עובד של התאגיד:   לא
 90.11.9611 ירקטור:התאריך שבו החלה כהונתו כד

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור:  
זכיין הקו האדום של הרכבת הקלה בת"א, מנכ"ל  MTSתואר מוסמך במנהל עסקים. מנכ"ל 

 . POWERשותפות אלקטרה אורתם, מנכ"ל אלקטרה 
 לא  האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד: 

 

 מיכל שפיגל 

  6,1190,11מספר ת.ז.: 
 19.1.99תאריך לידה: 

 נתניה 16יהודה הלוי  מען:
 ישראליתנתינות:  

 חברות בועדת הדירקטוריון: מאזן, הנהלה וסולבנסי
 דח"צ:  לא

 האם הוא עובד של התאגיד:   לא
 9.16.9611 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:

ם האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: השכלתו והתעסקותו בחמש השני
חברת עופר בחשבון, מנהלת כספים  רואתתואר ראשון בחשבונאית ותואר שני במנהל עסקים, 

 גלזר עופר -מנהלת כספים אישיתו"מ בעגלזר החזקות 
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:   לא

 
 אורן ברנע 

  601919099מספר ת.ז.: 
 0.9.09תאריך לידה: 

 קיבוץ סעד מען:
 ישראליתנתינות:  

 חברות בועדת הדירקטוריון: לא
 דח"צ:  לא

 האם הוא עובד של התאגיד:   לא
 91.61.9619 התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור:

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור: 
י אנוש ניהול וכלכלה, הנדסאי חקלאות, מנכ"ל תפו"א עצמונה, יו"ר קיבוץ תואר ראשון במשאב

 סעד.
 האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:   לא 
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 א: נושאי המשרה הבכירה בחברה99תקנה 
 

 

 ב: מורשה חתימה של התאגיד99תקנה 

 לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

 : רואה החשבון של התאגיד99תקנה 

 שם רואה החשבון המבקר של החברה: משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר.

 , תל אביב,מען משרדו: רח' עמינדב 

שם נושא 

המשרה 

 הבכיר

 מס' ת.ז.
תאריך 

 לידה

תאריך תחילת 

 כהונה
 תפקיד 

בן משפחה 
של בעל 
עניין או 

 רהנושא מש

השכלה וניסיון עיסקי 

בחמש השנים 

 האחרונות

דוד 

 גינזבורג
 לא מנכ"ל 1.1.1669 91.9.1606 606691916

 אקדמית.

 מנכ"ל החברה.

 לא סמנכ"ל כספים  1.1.9661 99.1.1696 6919,1611 דוד בכר
 אקדמית. רואה חשבון. 

 סמנכ"ל כספים.

שמואל 

 תורג'מן
 לא סמנכ"ל  9666 11.6.1600 60,9166,1

 אקדמית. 

 סמנכ"ל בחברה.

 נועה 

 מור -שובל
6,11699,1 99.9.1691 

 -כמזכירת חברה 

0.9.9661. 

 1.11.9619 -כיועמ"ש

היועצת המשפטית 

 ומזכירת החברה
 אקדמית. עו"ד בחברה. לא

 לא מנהל מחלקת הערכה 1666 91.16.1600 ,0,06,90 איתן פלדש
אקדמית. מנהל מחלקת 

 הערכת נזקים בחברה.

 1691.,.11 601911996 שקוריתמר 

16.1666 

מינוי לסמנכ"ל 

,1.,.9610   

 לא סמנכ"לית שיווק וביטוח 
אקדמית. ניהול מחלקת 

 ביטוח ושיווק בחברה.

 ,1.9.966 90.61.1696 609961090 אלון שילה
מנהל מחלקת מערכות 

 מידע
 אקדמית. לא

 לא מנהל מחלקת תביעות 1.1.9660 90.9.1699 96999911 אסף שמיר
אקדמית. מנהל מחלקת 

 תביעות בחברה.





 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 'ה פרק

 
 דוח ביצוע תקציב
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 דוח ביצוע תקציב
 וואת התקציב להוצאות בפועלהש

 043,בדצמבר  54לשנה שהסתיימה ביום 

 
 
 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  התקציב  
 אלפי ש"ח נומינליים  
       
       השוואה לעומת תקציב שנתי: - שקעותה א.
       

 2018,  320  52048  רכישות 
       
       

 2018,  320  52048  סה"כ 
 
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   ב.
       

 10  432303  432313  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר( .4
       
       
 403  42,33  421,8  וצאות רכבה .,
       
       
 1,5  52033  ,5218  וצאות תפעול ה .5

 
       

 400  2,83,  2113,  יבוד נתונים ומחשובע .1
       
       

 588  42,50  42048  ירותי חוץש  .3
       
 42480  ,5251,  ,,123,  הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס    
       

       סעיפים לא מתוקצבים:  .0
   (1)    שכ"ד                
   20,    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה                

   4,3    הפרשה לחובות אבודים ומסופקים    
   42330    פחת     
    ,2512   
       

   (0,,52)    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות           
       
       כל הוצאות הנהלה וכלליותסך ה    
   2103,,    בדוחות הכספיים     
 
 
       
 




