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 3300, נובמברב 32
ן"וד ו י ר רקטו י ד  ח 

ם  ו י 0ל 330בספטמבר  3 0 

 
מתכבד להגיש את דוח "( החברה: "להלן)מ "דירקטוריון הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע

בהתאם לחוק , 3300בספטמבר  03לתקופה שנסתיימה ביום , הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

לחוזרי רשות החברות , "(ותחוק החברות הממשלתי: "להלן) 0792-ה"התשל, החברות הממשלתיות

, (פרטי דין וחשבון)לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח , "(רשות החברות: "להלן)הממשלתיות 

הדוח "(. על הביטוח המפקח:"להלן)ולחוזרי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון , 0771 -ח"התשנ

למידע הנדרש מגילוי בנוסף , כולל את המידע הנדרש בהוראות חוזרי רשות החברות וחוזרי המפקח

 .בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה .א

ח מפני נזקי טבע בחקלאות ביטו, החברה פועלת בתחום פעילות אחד,  3300בספטמבר  03נכון ליום 

ידי המפקח על -שהוענק לה על, זאת לפי רישיון מבטח לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, בישראל

ואת רוב החקלאים ובעלי חיים מבטחת החברה את מרבית הייצור החקלאי , במסגרת זו. הביטוח

 . והחי כנגד נזקי טבע שונים בתחומי הצומח, בישראל

מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש , ביטוח מפני אובדן רכושבלחברה רישיון לעסוק , בנוסף

וק בביטוח מפני אובדן רכוש ניתן כרישיון נלווה הרישיון לעס. הדרוש לצורך ייצור היבול החקלאי

 ,עלהיבענף זה לא  דמי הביטוחמותנה בכך שסך ו, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, לרישיון העיקרי

. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו. דמי הביטוח של החברההסך הכולל של מ 03%מעל  ,בכל עת

נית ביטוח פלחה כולל מסלול ביטוח הכנסה התיר המפקח להפעיל את תוכ 3337בחודש נובמבר 

ובתומה נתקבל אישור לשנה אחת  ניתןאישור התוכנית . במסגרת רישיון ביטוח נזקי טבע הקיים

 . 3302ו  3300ניתן אישור דומה גם לשנים  3303בחודש ספטמבר . לשנתיים נוספות

חברות , פרטייםהלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאיים . אלף לקוחות 09 -לחברה כ

 . המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים, חקלאיות

באמצעות מועצות הייצור והשיווק  -האחת: החברה פועלת למכירת ביטוחיה בשתי דרכים עיקריות

 .באמצעות מערך השיווק של החברה לחקלאים, במכירה ישירה -השנייה; וארגוני המגדלים

לחברה . הינה הלקוח העיקרי של החברה"( הצמחים מועצת: "לןלה)המועצה לייצור צמחים ושיווקם 

 .תלות במועצות החקלאיות בכלל ובמועצת הצמחים בפרט בתחום הביטוח הבסיסי

בהתחשב . ריכוזיות הביטוח והוזלת הפרמיות, קיום ביטוח בסיסי מאפשר ביטוח רחב למגדלים רבים

החברה , הכנסה משמעותי של החברה שהמועצות החקלאיות והארגונים החקלאיים מהווים מקור

אשר , מעריכה כי ביטול הסכמים עמם עלול לגרום לנזק משמעותי בהיקף המכירות של החברה

. יחייב התארגנות שיווקית אחרת
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 מידע כללי

מקולות ההצבעה באסיפה  23%המקנה לה , אחת של החברה' מחזיקה מנית יסוד א, מדינת ישראל

את הזכות למנות מספר דירקטורים הזהה , במקרה של חילוקי דעותלרבות זכות הכרעה , הכללית

המוחזקות על ידי מועצות הייצור וארגוני )' למספר הדירקטורים הממונים על ידי בעלי מניות יסוד ב

מסווגת החברה כחברה , לפיכך. ר דירקטוריון החברה"וכן את הזכות למנות את יו( המגדלים השונים

חוזרי והנחיות רשות החברות , וק החברות הממשלתיות והתקנות מכוחוממשלתית והינה כפופה לח

 . כפי שמתקבלות מעת לעת, הממשלתיות ולהחלטות הממשלה

-א"התשמ, (ביטוח)כפופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , כחברת ביטוח, בנוסף

ככל שהן , אות המפקחוהתקנות שמותקנות מכוחו מעת לעת ולהור"( הפיקוח חוק: "להלן) 0710

 .נוגעות לתחומי פעילותה כמבטחת בתחום הביטוח הכללי בענף נזקי טבע בחקלאות

 פוליסות הביטוח .1.א

הביטוחים . הפוליסות אותן מוכרת החברה הנן ביטוחים כנגד נזקים שונים בענפי החקלאות

 הביטוחים הללו מרביתכאשר ב, "טבע נותאסו"וביטוח " נזקי טבע"מחולקים לביטוח 

"( הממשלה: "להלן)ממשלת ישראל . ביטוחים מורחביםבצד קיימים ביטוחים בסיסיים 

 .טבע בשיעור משתנה נותאסובפרמיות ביטוח משתתפת בפרמיות ביטוח נזקי טבע  ו

בתחילתה של כל שנה משרד החקלאות קובע את שיעור השתתפות , 3332החל משנת 

התבסס על הערכות חברות הביטוח ב, הממשלה בפועל לאותה שנה בפוליסות נזקי טבע

, בהתאם לכך קיבלה החברה הודעות מטעם המדינה. והתקציב העומד לרשותו באותה שנה

 02%במרבית הפרמיות ביטוח נזקי טבע יהיה  3300, 3303לפיו שיעור ההשתתפות לשנים 

לכך שהתקציב , בין היתר, השתתפות המדינה כאמור כפופה. מגובה הפרמיה הכוללת

בחוק התקציב לא יפחת מהסכום שנכון ליום הודעת הממשלה לחברה צפוי להיות  שיוקצב

הממשלה אינה מתחייבת בהשתתפות כספית מעל הסכומים אותם חזתה , כמו כן. מוקצב

השתתפות הממשלה בהתאם לשיעורים נכללה , בתקופת הדוח. החברה בהערכות שהועברו

 .ת על בסיס מצטברנכללת בדוחו, השתתפות הממשלה בפרמיות. שנקבעו

בהתאם להסכמים שנחתמו בין  13%השתתפות המדינה בפוליסות אסונות טבע הינה 

 3300בפברואר "(. הסכם אסונות טבע: "להלן) 3333החברה לממשלת ישראל החל משנת 

אשר הוארך בחודש יולי  3300עקב מגבלות תקציב נחתם הסכם חצי שנתי בלבד עד ליוני 

 . 3300בדצמבר  00עד ליום 

במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתאם לענפים הקיימים ונמכרו ביטוחים 

 . בסיסיים דרך מועצות היצור והארגונים החקלאיים

, ם מורחביםרבית ענפי הביטוח מעניקה החברה אפשרות למבוטחיה להתקשר בביטוחיבמ

מורה לתוספת יותר בת בהם יכול החקלאי לבחור לבטח את יבוליו בביטוחים משופרים

במעבר מחקלאות של חקלאים  אוהמתבט, לאור השינוי המבני שעובר הענף. פרמיות ביטוח

נוצר צורך לביטוחים רחבים ומשופרים שיתנו , רבים וקטנים לחקלאות של חקלאים גדולים

מענה טוב יותר לשנים קשות בהם עלולים החקלאים לאבד את כל יבוליהם כתוצאה מנזקי 

נותנים , מגוון הביטוחים אותם מעמידה החברה לרשות החקלאים. ת טבעאו אסונו/טבע ו

חלק מהביטוחים נרכשים באמצעות מועצות . למרבית הנזקים הצפוייםפתרון ביטוחי 

  .הייצור ומבוסס על נתונים המתקבלים מן המועצות הללו

הביטוח מבטיח . החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה לענף הפלחה 3337בחודש דצמבר 

לביטוח זה ישנה . לדונם המשתנה בהתאם לאזור הגידול בארץ תחקלאי הכנסה מינימאליל



 3-א

 

הממשלה , בנוסף. בהתאם לאזור הגידול 13%ל  23%השתתפות ממשלה בפרמיה הנעה בין 

בניכוי הוצאות עד )משתתפת בסכום התביעות החורגות מעל סכומי הפרמיות הכוללים 

בהתאם לכך נקבע בפוליסה כי סך הנזקים , ₪מיליון  33בסכום של עד ( ח"מיליון ש

תקרת השתתפות קנט ₪ מיליון  2כולל )₪ מיליון  02המבוטחים לא יעלה על תקרה של 

במידה וסך הנזקים אותם תידרש החברה לשלם יעלה על (. מעבר לפרמיות שנצברו נטו

לבין סכום הרי שישולם הנזק היחסי של כל מבוטח כיחס בין סך כל הנזקים , סכום תקרה זה

תקופת הביטוח הינה במחצית הראשונה של השנה ובהתאם לכך נפרסות הכנסות . התקרה

בתקופת הדוח היקף הנזקים המוערך בביטוח זה אינו חורג מעבר . החברה מביטוח זה

 . להכנסות מפרמיות לפיכך אין השתתפות מדינה צפויה בתביעות

 

 ביטוח משנה

 ביטוחיבאמצעות , וחיים שהיא נוטלת על עצמהפועלת להקטנת הסיכונים הביטהחברה 

(. STOP LOSS)הפסדים מסוג עוצר חוזי ביטוח משנה עיקר בבמשתמשת  חברהה .משנה

"( החשב הכללי": להלן) במשרד האוצר על ידי החשב הכללילחברה הן ניתן הביטוחי הכיסוי 

משנה נערכת על ההתקשרות עם מבטחי ה .חברות מסחריות זרות לביטוחי משנההן על ידי ו

 . בסיס שנתי

אך לא משחרר , חלק מהתביעות ממבטחי המשנהפיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח 

 .כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח, את החברה מחבותה כלפי מבוטחיה

 :3300 -ו 3303בשנים  להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה

 
נזקים שיעור ה מבטחי משנה  פוליסות

 מהפרמיות
שיעור כיסוי 

 3303בשנת 
שיעור כיסוי 

 3300בשנת 
 73% 73% 063%-033% ל"מבטחי משנה בחו נזקי טבע
 73% 73% 333%-063% ל"מבטחי משנה בחו נזקי טבע
 73% 12% 033%-333% ל"מבטחי משנה בחו נזקי טבע
 13% 13% 233%-033% ממשלת ישראל נזקי טבע
 63% 63% 233%-233% ממשלת ישראל נזקי טבע
אסונות 

 טבע
 63% 63% 033%-333% ל"מבטחי משנה בחו

אסונות 
 טבע

 73% 73% 033%-333% ל"מבטחי משנה בחו

 
 ביטוח משנה החברה רוכשת , ובשנים קודמות 3112בשנת  טבע נותאסו מיבהתאם להסכ

 . נזקים אשר יחרגו מעבר לעתודה שנצברה בגין פוליסות אלומממשלת ישראל ל

 ףלענ (QUOTA SHARE)" מכסה"רכשה החברה ביטוחי , 3112ו  3113בשנים  ,נוסףב

 . 01% ל 56%הנעים בין בשיעורים המיוחד המדגה 
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 עתודות ביטוח נזקי טבע .3.א

( ביטוח)הפיקוח על שירותים פיננסים עתודת הביטוח לנזקי טבע מחושבת בהתאם לתקנות 

דיווח הכספי בהתאם לתקני ה. 3300 –ג "התשע, (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי)

ות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר ויהתחייב, "(IFRS -ה: "להלן)הבינלאומיים 

 .הולפיכך אינן כלולות ב, נוצרו בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן

בהתבסס על קשת רחבה של נבחרה , לתקנות הפיקוחבהתאם , הצגת העתודה בסעיף נפרד

 .ובמטרה להגיעה להצגה הנאותה ביותר בהתבסס על אופי החברה ומטרותיה, וחקוראי הד

אסונות : מעסקי ביטוח בשני מסלולי הביטוח יתרות שנצברומורכבת מ העתודה הכוללת

טבע ונזקי טבע ומשמשת לתשלום נזקים לשני המסלולים כאשר הכספים הנצברים 

 .משויכים בעתודה לכל מסלול בנפרד

 יננסיותניהול השקעות פ .0.א

שהוקמה בהתאם , השקעות החברה מנוהלות ומפוקחות על ידי ועדת השקעות של החברה

החברה  מרבית השקעות, השקעותת הבהתאם להחלטות ועד. להוראות חוק הפיקוח

החברה רוכשת בעצמה תעודות סל סחירות  ,בנוסף. מנוהלות על ידי בתי השקעות חיצוניים

 . ובפיקדונות בבנקים וכן משקיעה באגרות חוב לא סחירות

ההשקעות . תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי

ההשקעות . מידי חודש ומפוקחות על ידי ועדת ההשקעות המתכנסת מידי חודש נמדדות

הסחירות מוצגות בשווי השוק שלהם במועד הדוח וההשקעות הלא סחירות מוצגות לפי 

 . ם הדוחהעלות המופחתת ליו

 הסדרה וחוקי הפיקוח, תקינה, חקיקה .2.א

, הסדרה בקשר עם תחומי הפעילות של החברהבלהלן יתוארו שינויים מהותיים בחקיקה ו

 .שהתווספו בתקופת הדוח

 

פרסמה רשות החברות הממשלתיות שלושה חוזרים הנוגעים  3300בחודש מרץ  .א.2.א

שאות והליכים פלילים חוזר קבלת מידע על הר: למינוים של פקידים בכירים בחברה

חוזר ; חוזר הליך איתור מנהל כללי בחברות ממשלתיות; במינוי פקידים בכירים

נהלים  כתבההחברה  .הליכי איתור ומינוי של פקידים בכירים בחברות ממשלתיות

הרשות בוחנת בימים אלו עדכון של חוזר איתור ומינוי  .מתאימים ליישום החוזרים

 .ות חוזר זה עד להוצאת חוזר חדשפקידים ולפיכך ביטלה הרש

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנוגע להכשרת  3300בחודש פברואר  .ב.2.א

החברה כתבה נוהל מתאים שאושר בדירקטוריון . דירקטורים בחברות ממשלתיות

 .החברה

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנוגע למדיניות בונוס  3300בחודש יוני  .ג.2.א

 .החברה פועלת ליישום הוראות החוזר. יסקיותבחברות ממשלתיות ע

חישוב ( )ביטוח)פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים  3300בתחילת שנת   .ד.2.א

תקנות אלו מחליפות את תקנות . 3300 –ג "התשע, (עתודות ביטוח בביטוח כללי

, (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי)הפיקוח על עיסקי ביטוח 

וקובעות הנחיות ביחס לאופן ותדירות חישוב עתודות ביטוח , 0712 –ה "התשמ

ביטוח וחיסכון בחודש , פרסם הממונה על שוק ההון, בהמשך לתקנות. בביטוח כללי
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החוזר כולל הוראות לאופן . חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי, חוזר 3300ינואר 

 .שוב טרם פרסומוחישוב העתודות וביחס לחברה אינו משנה את אופן החי

פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון את חוזר הנהגת  3300בחודש אפריל  .ה.2.א

החוזר קובע נוהל להגשת הודעה על (. 3300-7-2)ג "תוכנית ביטוח ותקנון קופ

ומחליף חוזר מוקדם יותר שפורסם , תוכנית ביטוח חדשה או על עריכת שינויים בה

 . על ידי הממונה בנושא

פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון את חוזר ניהול  3300וסט בחודש אוג .ו.2.א

חוזר מתווה מסגרת פעולה ה(. 3300-7-00)המשכיות עיסקית בגופים מוסדיים 

, בעקבות החוזר. מינימאלית לגוף מוסדי כדי לקיים המשכיות עסקית במצב חירום

ן יובא הנוהל המתוק, החברה תיקנה את נוהל המשכיות עיסקית שנכתב בעבר

 .32.00.3300לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה ביום 

פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון את חוזר דוח  3300בחודש אוגוסט  .ז.2.א

חוזר זה קובע כי (. 3300-7-03)שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים 

מידע הנוגע ליישום  בדיווחים הנלווים לדוח כספי שנתי גופים מוסדיים יעבירו גם

זכויות עמיתים , ממשל תאגידי, ניהול סיכונים: הוראות הדין בנושאים שונים כגון

 .לפי שיקול דעת הממונה, נושאים אלו יעודכנו מעת לעת. 'וכו

פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון את חוזר כללי  3300בחודש אוגוסט  .ח.2.א

חוזר זה הוצא בעקבות תיקון (. 3300-7-00)השקעה החלים על גופים מוסדיים 

על גופים  כללי השקעה החלים( )קופות גמל)בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים 

כדי לאפשר התאמת חלק מהמגבלות החלות על גופים , 3303-ב"התשע, (מוסדיים

: החוזר קובע הוראות מפורטות בנושאים שונים כגון .מוסדיים לתנאי שוק משתנים

 .'עסקה עם צד קשור וכו, קעהחריגה משיעורי הש

פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון את חוזר מיקור  3300בחודש אוגוסט  .ט.2.א

מטרת חוזר זה היא לקבוע כללים לשימוש (. 3300-7-06)חוץ בגופים מוסדיים 

בעקבות החוזר נכתב בחברה נוהל מיקור חוץ שאושר . במיקור חוץ בגופים מוסדיים

 .00.03.3300ברה ביום על ידי דירקטוריון הח

 –א "התשע, (תיקוני חקיקה)בעקבות פרסום חוק להגברת האכיפה בשוק ההון  .י.2.א

חוק המרחיב את סמכויות הפיקוח של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון , 3300

, ומעניק לו סמכויות בירור מינהלי לבדיקת קיומן של הפרות של חוקי הפיקוח

כתבה החברה מדיניות בנושא , חוקי הפיקוחלצורך הבטחת ביצועם ואכיפתם של 

, כמו כן. 00.03.3300ציות ואכיפה פנימית שאושרה בדירקטוריון החברה ביום 

את היועצת המשפטית של החברה כממונה על  00.03.3300הדירקטוריון מינה ביום 

ל הכולל את "ציות ואכיפה פנימית בחברה וכן מינה פורום ציות בראשות המנכ

 .ים ואת הממונה על ציות ואכיפה פנימיתל הכספ"סמנכ
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 מצב הכספיה .ב

 (:ח"באלפי ש)תונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה נ

 :תוני מאזןנ

 בדצמבר 00 ספטמברב 03 

  3300 3303  3303 

 0,302  936 0,031  נכסים לא מוחשיים

 0,221  0,220 0,609   נכסי מיסים נדחים

 072  239 679  שוטפיםנכסי מיסים 

 1,229  1,077 1,306   רכוש קבוע

 373  296 0,023  חייבים ויתרות חובה

 00,260  23,136 07,269  פרמיה לגביה

 697,302  639,902 690,926  השקעות פיננסיות 

 -  199-   נכסי ביטוח משנה  

 32,263  20,320 32,300  מזומנים ושווי מזומנים

 929,992  932,003 927,362  סך הכל נכסים

 1,230  1,002 1,273  ון עצמיה

 669,031  606,399 661,907  תודות ביטוחע

 03,106  03,312 27,667  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 0,233  0,072 0,220  התחייבויות בשל עובדים

 09,939  36,263 33,230  זכאים ויתרות זכות

 929,992  932,003 927,362  סך הכל הון והתחייבויות
 
 
 
 שקעה ברכוש קבועה

 .נובעת מהפחת ברכוש הקבוע בקיזוז השקעות בתקופה, ח בתקופת הדוח"אלפי ש 230הירידה בסך 

 

 פרמיה לגביה 

הגידול . ארגוני קניות וממשלת ישראל, המועצות החקלאיות, הסעיף מורכב מיתרות חוב של מגדלים

ח וגידול בחוב "אלפי ש 9,006בחוב מגדלים ומועצות בסך  ח נובע מקיטון"אלפי ש 1,336בסך 

 .ח"אלפי ש 02,023ממשלת ישראל בסך 
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 השקעות פיננסיות ומזומנים 

החברה משקיעה את נכסיה במזומנים באפיקים סולידיים ותעודות סל בשוק ההון ובפיקדונות 

 . עותהקיטון בסעיף נובע מהפעילות השוטפת ומרווח מההשק. במוסדות בנקאיים

 

 הון עצמי

 . גידול בהון העצמי נובע מהכנסות מהשקעות נטו מהון זהה

ח מההון המינימאלי הנדרש מהחברה על פי תקנות "לפי שא 0,360 -הון העצמי של החברה גבוה בה

תקנות הון : "להלן) 0771 –ח "התשנ, (הנדרש ממבטח יהון עצמי מינימאל)הפיקוח על עסקי בטוח 

 "(. עצמי מינימאלי

 

 עתודות ביטוח  

חישוב ( )ביטוח)שירותים פיננסים לתקנות הפיקוח על שבו בהתאם וחהביטוח של החברה עתודות 

הקובעות טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים , 3300ג "התשע( עתודות ביטוח בביטוח כללי

הנדרשת  תהמינימאליסכום העתודה , בהתאם לחישוב האמור ,נכון למועד הדוח .מפני נזקי טבע

העתודה . ח"ש מיליון 0,230 -הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ח "שמיליון  221 -מהחברה הינו כ 

מבוססת על עודף ח "מיליוני ש 667 -בסך של כ  3300בספטמבר  03ליום  המוצגת בדוחות הכספיים

  .ונמצאת בטווח האמור לעיל מצטבר בפעילות החברה על מנת לפצות נזקים עתידיים

 

 תחייבויות בגין חוזי ביטוחה

. היתרה מייצגת את התחייבות החברה בגין הודעות נזק ותביעות שטרם שולמו עד ליום המאזן

היתרה מחושבת על ידי מומחי החברה בהתבסס על אומדנים  ותוצאות עבר והערכות של עורכי 

 . גדליםהגידול בהתחייבות נובע מנזקים שקרו בתקופה וטרם שולמו למ .הדין של החברה

 

 זכאים ויתרות זכות

נובעת בעיקר מתשלום , ח"אלפי ש 09,012בסך , הירידה בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות

וירידה ₪ אלפי  2,223ירידה בהכנסות מראש בגובה , ח"אלפי ש 03,373יתרה בגין מבטחי משנה בסך 

 . ח בהתחייבויות לזכאים אחרים"אלפי ש 3,223בגובה 
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 עילותוצאות הפת .ג

 03ביום  םהחודשים המסתיימי תשעה ושלושהלתקופות של , להלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד

 (:ח"באלפי ש) 3303בדצמבר  00ולשנה המסתיימת ביום  3303 -ו 3300בספטמבר 

חודשים  7-ל 

 03שהסתיימו ביום 

 ספטמברב

חודשים  0-ל

שהסתיימו ביום 

 ספטמברב 03

 שנה

 3300 3303  3300 3303  3303 

 033,391  90,019 66,912  302,002 307,620 רמיות ברוטופ

 03,399  9,691 6,136  30,332 30,230 פרמיות מבטחי משנה

 393,330  62,237 27,727  300,737 071,321 פרמיות שהורווחו בשייר

 20,231  30,339 02,132  02,692 39,302 נטו והכנסות מימון, מהשקעות( הפסדים) רווחים

 000,237  16,906 92,962  326,212 332,210 סך הכל הכנסות 

 062,020  03,633 22,670  002,112 332,139 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

התחייבויות שינוי בחלק מבטחי משנה בתשלומים וב

 (90)  (72)-   (67)-  נטו, בגין חוזי ביטוח

 062,306  03,906 22,670  002,720 332,139 ת בגין חוזי ביטוח בשיירתשלומים ושינוי בהתחייבויו

 2,329  722 0,330  0,323 0,213 הוצאות שיווק

 07,303  2,213 2,222  02,323 02,223 הוצאות הנהלה וכלליות

 019,272  01,323 23,020  023,329 330,137 סך הכל הוצאות 

 032,702  21,292 32,600  72,009 0,622 רווח לפני העברה לעתודות 

 (032,010)  (21,373) (32,261)  (70,703) (0,200) העברה לעתודות ביטוח

 900  013 22  239 320 רווח לפני מס

 372  69 (06)  062 93 מיסים על הכנסה

 (73) - -  - -  נטו מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

 027  002 60  323 090 כוללרווח 

 

 פרמיות ברוטו

ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר "מיליון ש 02.2 -הקיטון בפרמיות ברוטו בסך כ

ושינויים בשטחים  פוליסות בהתאם לתוצאות הביטוח בשנים האחרונותהמחירים של  תאמת מה

  .ובצורות הגידול

 02%חי אסונות טבע ועל בביטו 13%עומדת על  3300 -ו 3303השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

וביטוח בצמחי   13% -ל 23%למעט בביטוח הכנסה בפלחה בו השעורים נעים בין , בביטוחי נזקי טבע

. (על הביטוח הבסיסי בלבד 23%, 3303בשנת ) 3300בשנת  22%נוי בו שיעור ההשתתפות הינו 

.  בתי צמיחה וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה, בביטוח מבנים
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 חי משנה פרמיות מבט

ח "מיליון ש 30.3 -עומת כל, ח"מליון ש 30.2 -עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

  .הכנסות מפרמיותב קיטוןמהבעיקר ה בעלות הבטוח נובעת דיירה .בתקופה המקבילה אשתקד

 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ומבטחי משנה

ח בתקופה "מיליון ש 002 -ח לעומת כ"מיליון ש 332-כ בתקופת הדוח היקף התביעות הגיע ל

 21פירות , ח"מיליון ש 62 -כ -עיקרי הנזקים בתקופת הדוח היו בענפי הירקות. המקבילה אשתקד

 .₪מיליון  09פלחה ₪ מיליון 

 

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

מיליון  09.0 -עומת כח ל"מיליון ש 07 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות ושיווק בכ

ובכללם תשלום מענק  הגידול נובע בעיקר מעלויות כח אדם .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

ב עלייה קגיוס ועדכוני שכר ועליה בעלויות המעביד ע, ח"מליון ש 0.0לעובדי החברה ומנהליה בסך 

 .₪וכן מעלות כנס חקלאי בסך חצי מיליון . במס השכר ובביטוח הלאומי

 

 השקעות 

 הצמדהבסיס 

 בספטמבר  03ליום   בספטמבר  03ליום   
  3300  3303  3300  3303 

 באחוזים  באחוזים  ₪אלפי   ח"אלפי ש  בסיס הצמדה
         

 22%  23%  390,919  310,306  צמוד למדד
 3%  3%  21 -   ח"צמוד למט

 09%  07%  336,179  327,303  לא צמוד שקלי
 01%  07%  031,790  000,211  מנייתי

         
 033%  033%  639,902  690,926  כ"סה

         
 0%  3%  07,377  02,727  נכסי חוב שאינם סחירים

 
 

 נתוני תשואה ורווח

 חודשים שהסתיימו 7-ל  
 בספטמבר  03ביום 

 חודשים שהסתיימו 0-ל 
 בספטמבר  03ביום 

 3303  3300  3303  3300  פרוט
         

נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
 (ח"אלפי ש)מימון 

 
39,302 

 
02,692 

 
02,132 

 
30,339 

         
והכנסות   נטו, רווחים מהשקעות

 (אחוזים)מימון 
 

2.0% 
 

2.7% 
 

3.3% 
 

0.2% 
 

ח "מיליון ש 02.9 -ח לעומת רווח של כ"מליון ש 39.3 -בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

עלייה לעומת  033מדד תל אביב ב 1.7% -של כעליה הדוח חלה בתקופת  .ה המקבילה אשתקדבתקופ

צמודות למדד באגרות חוב  2.6% -של כבהשקעות עליה , בתקופה המקבילה אשתקד 9.1% -של כ

עליה באגרת חוב ממשלתיות לא , בתקופה המקבילה אשתקד 2.3% -קונצרניות לעומת עליה של כ

עלייה בממשלתי , בתקופה המקבילה אשתקד 2% -לעומת עליה של כ 3.9%-של כצמודות מדד בגובה 
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 7%העולמי בשיעור של  MSCIאשתקד  וכן עליה במדד  2.0%  -לעומת עליה של כ 0.2%הצמוד 

 .אשתקדבתקופה המקבילה  02% -לעומת  עליה  של כ

 

 זרים מזומנים ונזילותת .ד

ח לעומת סך של  "אלפי ש 32,300לסך של  תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח הסתכמוי

ח נובעת מפעילות שוטפת "אלפי ש 3.3בסך  ירידהה. 3303בדצמבר  00ח ליום "אלפי ש 32,263

 .ופעילות השקעה של החברה

 

 מקורות מימון        .ה

. המשמשות לכיסוי העתודות הביטוחיות, המהוות חלק מיתרת ההשקעות, לחברה יתרת נזילות

 .אות מכל מקור שהוא והיא אינה נזקקת למסגרות אשראי בבנקיםלחברה אין הלוו

 

 תזרים מזומנים חזוי        .ו

בעיקר התחייבויותיה נובעות , לחברה אין הלוואות ואין צפי לדרישות להשגת מימון בעתיד הקרוב

. יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נובעת מהיקף הנזקים שיקרו בעתיד. מהפעילות השוטפת 

ון העבר של החברה היקף עתודות החברה וביטוחי המשנה שהחברה רוכשת אמורים לכסות מניסי

לפיכך החשש לאי יכולת החברה לעמוד . את היקף ההתחייבויות שינבעו מהנזקים העתידיים

 .בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב הינו מזערי

 

 השפעות גורמים חיצוניים .ז

 חסמי כניסה ויציאה עיקריים .0.ז

בביטוח מחייב קבלת עיסוק  -רישיון לעסוק בביטוח: קריים הנםחסמי הכניסה העי .א.0.ז

מומחיות ידע ; כנדרש בתקנות הון עצמי מינימאלי הון עצמי מינימאלי ;רישיון מבטח

 .וניסיון בתחום ביטוח נזקי טבע בחקלאות

בהתאם להוראות חוק , חסם היציאה העיקרי הנו חיסול ופירוק של עסקי החברה .ב.0.ז

 .וק הפיקוחהחברות הממשלתיות וח

 

 מבנה התחרות .3.ז

פעלה החברה בסביבה תחרותית מול חברות ביטוח נוספות  3333 -עד תחילת שנות ה

על מנת להתמודד עם התחרות מול חברות הביטוח . שעסקו בביטוח נזקי טבע בחקלאות

ניסיון מקצועי עשיר , יציבות פיננסית, שמה החברה דגש על שיטת עבודה אמינה, האחרות

החברה שמרה על . המשתנה( והחקלאית)מה של החברה לסביבה העסקית ויכולת התא

הגנה על מיקומה כמובילה בענף נזקי הטבע ושמרה על נתח שוק עיקרי , מחירים תחרותיים

 . בכל ענפי החקלאות

שנבעו בעיקר מחוסר , בשל הפסדים ניכרים שנגרמו לחברות המתחרות, בשנים האחרונות

התחרות כיום  , ולמיטב ידיעת החברה, אופן משמעותיפחתה התחרות ב, ידע מקצועי

  .קיימת בענפי ביטוח שוליים בלבד
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 נכסים לא מוחשיים .ח

נרשמו כסימן מסחר אצל רשם סימני המסחר הלוגו שבסימן המסחר ושם  3336בחודש ינואר  .0.ח

 . לרבות צורת הכיתוב וצבעי הסימן, בעברית ובאנגלית, ביחד ובנפרד, (קנט)החברה 

כנדרש על פי חוק הגנת    , שני מאגרי מידע הרשומים אצל רשם מאגרי המידע לחברה .3.ח

אחד מכיל את רשימת מבוטחי החברה ושני מכיל את  – 0710 -א"התשמ, הפרטיות

 . מאגרי המידע חיוניים לניהול עסקי החברה. רשימת עובדי החברה

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד  .ט

, הולצמן-ח רוזנבלום"שותף במשרד רו, ח אורי הולצמן"המבקר הפנימי של החברה הינו רו .0.ט

 .ובעל ניסיון רב בביקורת פנים( CIA)ומבקר פנימי מוסמך ( LL.M)מוסמך במשפטים 

כפי שאושר על ידי דירקטוריון , 3300 -ו 3303תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים  .3.ט

 . שעות בהתאמה 0,323 -שעות  ו 0,333החברה הנו 

בהתאם להמלצת וועדת הביקורת בבודק למערך  3303ן החברה בחר בשנת דירקטוריו .0.ט

בהתאם לבקשת דחייה של רשות  3300הביקורת הפנימית אשר החל בעבודתו בחודש יוני 

 . החברות הממשלתיות

 :כדלהלןאשר נדונו בועדת הביקורת ונושאים נוספים בתקופת הדוח הוגשו דוחות ביקורת  .2.ט

 

 עדת הביקורתמועד הדיון בו נושא הדוח

 9.3.3300 תביעות פירות והדרים

הרחבת ביטוח הדירקטורים ונושאי 

 משרה

9.3.3300 

אי קבלת אישור הרשות למינוי בודק 

 לבחינת איכות הביקורת הפנימית

9.3.3300 

 39.6.3300 זהות רואה החשבון המבקר

מעקב יישום המלצות מדוחות ביקורת 

3300-3303 

39.6.3300 

 39.6.3300 א סקרי סיכונים בחברהדיווח בנוש

דוח ביקורת התקשרות בין חברה 

ממשלתית לרואה חשבון המבקר לשנת 

3303 

39.6.3300 

  

 דיווח על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכספי .י

נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  3337החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים של שנת 

פי דרישת המפקח נערכה החברה ליישום הוראות המפקח על , בנוסף. SOX Act -של ה 232

יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ושינוי בבקרה הפנימית על "בחוזרי הביטוח בדבר 

מחודש מאי  3339-7-6' וחוזר מס 3336מחודש אוגוסט , 3336-7-3' חוזר מס" )הדיווח הכספי

ערכה החברה מיפוי של כל בעלי , רך האמורלצו. Act SOX -ל 033המבוססות על סעיף , (3339
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בתהליך המיפוי זוהו כל חותמי המשנה ותחומי . התפקידים הקשורים לעריכת הדוחות הכספיים

 . אחריותם

העריכו לתום התקופה , ל החברה ומנהל הכספים של החברה"הנהלת החברה בשיתוף עם מנכ

ל "על בסיס הערכה זו מנכ. בחברה המכוסה בדוח זה את יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה , כי לתום תקופת הדוח, החברה ומנהל הכספים הסיקו

, ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח , לסכם, לעבד, הנם יעילים על מנת לרשום

נקבע בהוראות ובמועד ש, בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע המפקח על הביטוח

 .אלה

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר , במהלך תקופת הדוח

על הבקרה הפנימית של החברה או , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, השפיע באופן מהותי

 .  על הדיווח הכספי

, (ובכלל זה החברה)מצורפות לדוחות הכספיים של גופים מוסדיים , בהתאם לחוזרי המפקח

או מי שממלא בפועל את , ל החברה ומנהל הכספים של החברה"הצהרות עליהן חותמים מנכ

 . התפקיד כאמור בגוף המוסדי

בנוסף בתקופת הדוח יישמה החברה נהלים ובקרות בהתאם לחוזרי המפקח לדיווחים הכספיים 

 .  הל הכספים כיעיליםל החברה ומנ"הנגזרים מהדוחות הכספיים אשר הוערכו על ידי מנכ

 

   Solvency II –היערכות החברה ל  .יא

בהתאם להוראות  Solvency IIהחברה קיבלה הבהרה מהמפקח לגבי הצורך ביישום הדירקטיבה 

חוזר ) 3331מחודש יולי , (3336-0-02' חוזר מס) 3336בחוזרי המפקח מחודש אוקטובר , המפקח

 ,בהתאם להבהרה"(. הדירקטיבה: "להלן( )3337-0-0' חוזר מס) 3337ומחודש מרץ ( 3331-0-2' מס

אולם חייב , 2QISהמפקח פטר את החברה מהדרישות הכמותיות הנוגעות לסקר הערכה הכמותי 

 .את החברה לעניין הדרישות האיכותיות לרבות מינוי צוותי עבודה וכן דרישות שיועלו בעתיד

 .     הסיכונים ובפעולות הנדרשותבהתאם לכך שכרה החברה יועץ המלווה את החברה בניהול 

לקידום ההיערכות ליישום , החברה מינתה חבר הנהלה וצוות חברים מקרב עובדי החברה

אשר אחראית , מינה דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון, 3331באוקטובר  30ביום . הדירקטיבה

הנהלה לועדת  מונו חברי ועדת 3303, למרס 31ביום . לפיקוח ובקרה על תהליך ההיערכות

על   IQISחוזר לביצועפרסם המפקח  3303, דצמברב 09ביום . סולבנסי במקום החברים הקודמים

 . החברה בוחנת את ההשלכות של דרישות המפקח על החברה .חברות הביטוח הלא ממשלתיות

 

 ניהול סיכונים .יב

. בהשכלתו כלכלן, מר עמית בן נתן, האחראי על ניהול הסיכונים בחברה הינו עובד החברה

דירקטוריון . בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בסיכונים שעלולים להשפיע על החברה

ומדיניות בנושא סיכוני החברה דן ואישר בתקופת הדוח את תקרות ביטוחי המשנה של החברה 

 .השקעות וסיכוני ביטוח וכן דיווח אודות סקרי סיכונים שנעשו 

 

 וגע לרישום זכות של החברה כלפי המדינהיישום הוראות רשות החברות בנ .יג

הכללה או אי הכללה או הכללה לא נכונה בדיווחי החברה ובדוח רואה החשבון המבקר או אי 

לא תהיה אסמכתא ליצירת זכות כלשהי , בנוגע לדיווחים כאמור' התייחסות או הסתמכות וכו
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רה או המופעלים או של החברה או צדדים שלישיים כלפי המדינה ויתר הנכסים שבידי החב

 .    המוחזקים על ידה עבור המדינה או אחרים

 

 יישום הוראות רשות החברות בנוגע לכללי דיווח ובקרה לגבי מקרקעין ומחוברים .יד

אין בגינם מחלוקות ונעשתה , כל המקרקעין הנמצאים בבעלות החברה נרשמו על שמה כנדרש

ידיעת מנהלי החברה לא הייתה ירידת  למיטב. להם הערכת שווי על ידי שמאי בשנים קודמות

 . ערך המצדיקה רישום של שווי הנכס בשונה מהמוצג בספרים
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה .טו
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 דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית של דיווח כספי לפי תקנות החברות

 (רה הפנימית על דיווח כספידוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבק)הממשלתיות 

 3339 -ח "התשס

 
 
 

  

 

 

 

חלו שינויים  לא 3300, בספטמבר  03ביום  יםחודשים המסתיימ בתקופות של תשעה ושלושה 

שהשפיעו באופן מהותי או העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 .בחברה
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 'בחלק 
 

 דוחות כספיים



 

 
 
 

 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 3300, בספטמבר 03ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 3  סקירת דוחות כספיים ביניים
   

 0-9  הצהרות המנהלים
   

 1-7  דוחות על המצב הכספי
   

 03  כולל אחר רווח או הפסד ורווחדוחות על 
   

 00  דוחות על השינויים בהון 
   

 03-00  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 02-32  באורים לדוחות הכספיים ביניים
   
 36-00  נספחים לדוחות הכספיים ביניים 
   
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - -  -
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
 7607630אביב -תל

 +972-3-6232777   .טל
 972-3-5620479+  פקס

ey.com 
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דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות )נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות  *(
 .3332-ו"תשס, (הכספיים ודוח הדירקטוריון



2 

 

 
 

 
 
 

דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות )בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות  נוסח ההצהרה *(
 .3332-ו"תשס, (הכספיים ודוח הדירקטוריון



2 

 

 

 
 
 

דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות )נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות  *(
 .3332-ו"תשס, (פיים ודוח הדירקטוריוןהכס
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 . 3303 ,בנובמבר 32מיום  3303-7-9נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח   *(
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 .3303 ,בנובמבר 32מיום  3303-7-9נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח   *(



 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

1 

 

 דוחות על המצב הכספי
 
 

 נכסים
 
 

 
  

 
 ליום

  בספטמבר 03
 ליום

 בדצמבר 00
    3300  3303  3303 

 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ח"שאלפי   נספח  
         

 0,302  936  0,031    נכסים לא מוחשיים
         

 0,221  0,220  0,609    נכסי מסים נדחים
         

 1,229  1,077  1,306    רכוש קבוע
         

 -  199  -    נכסי ביטוח משנה 
         

 072  239  679    מסים שוטפים נכסי
         

 373  296  0,023    חייבים ויתרות חובה
         

         :פרמיות לגבייה
         
 00,260  36,207  32,032    מגדלים ומועצות 
 -  02,069  02,023    החשב הכללי -האוצר  
         

       'א  :השקעות פיננסיות
         
 062,620  021,026  207,227    נכסי חוב סחירים 
 02,929  07,377  02,727    נכסי חוב שאינם סחירים 
 379,629  323,393  006,321    אחרות 
         

 697,302  639,902  690,926    כ השקעות פיננסיות"סה
         

 32,263  20,320  32,300    מזומנים ושווי מזומנים
         

 929,992  932,003  927,362    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
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 דוחות על המצב הכספי
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

03 

 

 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 

    

 
 חודשים שהסתיימו 7-ל

  בספטמבר 03 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  מברבספט 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

    3300  3303  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ח"שאלפי   נספח  

           'ב - פרמיות שהורווחו ברוטו
 021,022  06,223  00,019  002,712  031,720    מחקלאים 

 020,932  06,922  00,071  033,037  003,931    השתתפות הממשלה
    307,620  302,002  66,912  90,019  033,391 
             

 03,399  9,691  6,136  30,332  30,230    פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
             

 393,330  62,237  27,727  300,737  071,321    פרמיות שהורווחו בשייר
             

 20,231  30,339  02,132  02,692  39,302    נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות
             

 000,237  16,906  92,962  326,212  332,210    סך הכל הכנסות

             
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

  ביטוח 
 'ג

 332,139  002,112  22,670  03,633  062,020  )* 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 (90)  (72)  -  (67)  -    ביטוח בהתחייבויות בגין חוזי
             

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 062,306  03,906  22,670  002,720  332,139    ביטוח בשייר 
             

 2,329  722  0,330  0,323  0,213    הוצאות שיווק
 *(   07,303  2,213  2,222  02,323  02,223    הוצאות הנהלה וכלליות

             
 019,272  01,323  23,020  023,329  330,137    סך הכל הוצאות

             
 032,702  21,292  32,600  72,009  0,622    רווח לפני העברה לעתודות 

             
 (032,010)  (21,373)  (32,261)  (70,703)  (0,200)    העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

             
 900  013  22  239  320    רווח לפני מסים על ההכנסה

             
 *(      372  69  (06)  062  93    (הטבת מס)מסים על ההכנסה 

             
 207  002  60  323  090    וח נקי סך הכל רו

             
             

             :כולל אחר הפסד
 (    *(007) -  -  -  -     מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

 *(       27  -  -  -  -    הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר
             

 (73)  -  -  -  -    נטו ,כולל אחר הפסדכ "סה
             

 027  002  60  323  090    כ הרווח הכולל"סה
             :למניהרווח 

 3.00  3.30  3.33  3.39  3.32    (ח"שב)למניה רווח נקי  
 (.3()א)3ראה באור *( 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

00 

 

 ל השינויים בהון דוחות ע
   

 הון מניות  
יתרת  

 עודפים
 

 כ"סה
 ח"אלפי ש  
       
       

 1,230  0,799  6,222  (מבוקר) 3300, בינואר 0יתרה ליום 
       

 090  090  -  רווח כולל 
       

 1,273  3,021  6,222  (בלתי מבוקר) 3300, ספטמברב 03יתרה ליום 
       
       
 1,393  0,631  6,222  (מבוקר) 3303, בינואר 0תרה ליום י
       

 323  323  -  רווח כולל 
       

 1,002  0,193  6,222  (בלתי מבוקר) 3303, ספטמברב 03יתרה ליום 
       
       

 1,200  3,319  6,222  (מבוקרבלתי ) 3300, יוליב 0יתרה ליום 
       

 60  60  -  רווח כולל 
       

 1,273  3,021  6,222  (בלתי מבוקר) 3300, ספטמברב 03יתרה ליום 
       
       

 1,077  0,922  6,222  (מבוקרבלתי ) 3303, יוליב 0יתרה ליום 
       

 002  002  -  רווח כולל 
       

 1,002  0,193  6,222  (בלתי מבוקר) 3303, ספטמברב 03יתרה ליום 
       
       

 1,393  0,631  6,222  (מבוקר) 3303, בינואר 0יתרה ליום 
       

 207  207  -  רווח נקי
       :הפסד כולל אחר

 (007)  (007)  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד
 27  27  -  הטבת מס בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

 (73)  (73)  -  נטו, כ הפסד כולל אחר"סה
       

 027  027 -   רווח כולל 
       

 1,230  0,799  6,222  (מבוקר) 3303 ,בדצמבר 00יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

03 

 

 דוחות על תזרימי המזומנים

    

 
 חודשים שהסתיימו 7-ל

  ספטמברב 03 ביום

 
 שהסתיימו ודשיםח 0-ל

  ספטמברב 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

    3300  3303  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ח"שאלפי   נספח  
             

 3,996  (0,972)  (2,919)  07,103  236  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
             
             

             מזומנים מפעילות השקעה תזרימי
             

 (603)  (90)  (231)  (332)  (260)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (213)  (29)  (13)  (023)  (303)    רכישת רכוש קבוע 

             
ששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (0,373)  (031)  (231)  (029)  (692)    השקעה 
             

במזומנים ושווי  (ירידה)עליה 
 0,612  (0,730)  (2,372)  07,292  (327)    מזומנים

             
מזומנים ושווי מזומנים יתרת 

 30,991  22,096  03,231  30,991  32,263    התקופהלתחילת  
             

 מזומנים ושווי מזומנים יתרת 
 32,263  20,320  32,300  20,320  32,300    התקופהלסוף  
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 



 מ"בע קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

00 

 

 דוחות על תזרימי המזומנים

  

 
 חודשים שהסתיימו 7-ל

  ספטמברב 03 ביום

 
 שהסתיימו חודשים 0-ל

  ספטמברב 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   
           (0)תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ
           

 207  002  60  323  090  רווח לתקופה
           

           :התאמות לסעיפי רווח והפסד
           

           :נטו מהשקעות פיננסיות, חיםרוו
           

(06,100)  (00,333)   נכסי חוב סחירים    (9,302)  (9,912)  (36,009) 
(0,321)  (116)   נכסי חוב שאינם סחירים    (072)  (092)  (0,060) 

 (09,326)  (00,339)  (9,271)   (09,209)  (02,306)   השקעות אחרות
             
           

           :פחת והפחתות
 176  322   320   932   900   רכוש קבוע

 219  030   002   090   067   נכסים בלתי מוחשיים
           

  032,010  21,373   32,261   70,703   0,200   גידול בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
 (2,313)  (02,070)  (33,920)   (2,103)   06,120   וזי ביטוחבהתחייבויות בגין ח( קיטון)גידול 
  726  7 -   (06)     -   בנכסי ביטוח משנה( גידול)קיטון 

 (21)  073  (32)   67   07   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  372  69  (06)   062   93   (הטבת מס) הוצאות מסים על ההכנסה

           

           בסעיפים מאזניים אחריםשינויים 

           
 (037,071)  (39,333)   029   (22,269)   01,139   נטו של השקעות פיננסיות, (רכישות)מכירות 

 03,773  6,370   0,629   0,622  (1,336)   בפרמיות לגבייה( גידול)קיטון 
  323  2,200   6,993   (22)  (121)   בחייבים ויתרות חובה( גידול)קיטון 

 3,302  (711)  (2,962)   (7,300)  (09,012)   קיטון בזכאים ויתרות זכות

           
 סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 (02,133)  (2,301)  (1,060)  2,101  (02,611)  מפעילות שוטפת 
           
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  

  :רעבו
 

   
 

    
           
  06,060  3,233   0,077   00,132   02,602   ריבית שהתקבלה 
 (071)  (023)      (093)   (006)  (222)   מסים ששולמו 
  230  200 -   200     -   מסים שנתקבלו 
 120  322   316   923   910   דיבידנד שהתקבל 
           
  02,720  02,923  0,002  0,031  09,007 
           

( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 3,996  (0,972)  (2,919)  07,103  236  שוטפת

 
הנובעים מהפעילות בגין , תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות (0)

 .חוזי ביטוח
 

 .ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים 



 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 
 

02 

 

 לליכ -: 0אור ב
 

תשעה ולתקופות של  3300, בספטמבר 03דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  . א
יש לעיין בדוחות אלה (. דוחות כספיים ביניים -להלן )שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ו

ולשנה שהסתיימה באותו  3303, בדצמבר 00ם של החברה ליום בהקשר לדוחות הכספיים השנתיי
 (.הדוחות הכספיים השנתיים -להלן )תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

 
 
ולפיכך כפופה , 0792-ה"התשל, החברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות .ב

חוזרי והנחיות רשות , פיולהוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהותקנו על החברה 
. כפי שמתקבלות מעת לעת( הממשלה - להלן)ולהחלטות ממשלת ישראל , החברות הממשלתיות

, (טוחיב)רותים פיננסיים יקוח על שיכפופה החברה להוראות חוק הפ, טוחיכחברת ב, בנוסף
 .פיו-והתקנות שהותקנו על 0710-א"התשמ

  
חריות החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת המצגים הכלולים בדוחות הכספיים הינם בא

 .ישראל
   

 עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים .א
 

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
למעט  ,"דיווח כספי לתקופות ביניים" - 02ומי לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלא

שירותים פיננסיים לתקנות הפיקוח על מדידת העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות המחושבת בהתאם 
ואשר אינו עומד בקנה אחד עם  3300-ג"התשע, (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי), (ביטוח)

על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק  ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו, IFRS-הנחיות תקני ה
ובהתאם להוראות חוזרי רשות החברות , 0710-א"התשמ, (ביטוח)הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 .הממשלתיות
  

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים   
 :נתיים למעט האמור להלןבעריכת הדוחות הכספיים השלאלה אשר יושמו 

 
 
0. 00 IFRS - מדידת שווי הוגן 

 
00 IFRS ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם , קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן

או משולם , מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס IFRS 00. לתקינה הבינלאומית
שווי הוגן . תפי שוק במועד המדידהבין משת( orderly)בעסקה רגילה , בהעברת התחייבות

משקף את היכולת של משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות השימוש המיטבי 
(highest and best use )00, בנוסף. בנכס IFRS  מפרט את המאפיינים של משתתפים בשוק
(market participants )ן תבוסס מדידת שווי הוג. עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן

, על ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות  או בהיעדר שוק עיקרי
, בינואר 0חלות מכאן ולהבא החל מיום  IFRS 00הוראות . ביותר( advantageous)בשוק המועיל 

 . ולא חלות על מספרי ההשוואה 3300
 

לעניין  2ראה באור , ים בחברההוראות התקן אינן השפיעו על מדידת השווי הוגן של הנכס
 .הגילוי הנדרש בהתאם להוראות התקן

 



 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 
 

02 

 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 

 (המשך) מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים .א
 
3. 07 IAS (המתוקן) -  עובדהטבות 

 
, בינואר 0ום שנדרש ליישמו החל מי( מתוקן) IAS 07את  IASB-פרסם ה 3300בחודש ספטמבר 

 :עיקרי התיקונים שנכללו בתקן והינם רלוונטיים לחברה הם. 3300
 יוכרו במסגרת רווח  ,בגין הטבות לאחר סיום העסקה ,רווחים והפסדים אקטואריים

 .כולל אחר עם היווצרותם ולא ייזקפו לרווח או הפסד

 מש תשואת נכסי התוכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס  על שיעור היוון שמש
ללא קשר לתוצאה בפועל של תיק , למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 .ההשקעות

  האבחנה בין הטבות עובד לזמן קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד
 .הסילוק הצפוי ולא על המועד שבו קמה זכאות העובד להטבות

 עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתוכנית תוכר מיידית. 
 

המתוקן  IAS 07מהיישום לראשונה של  כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהלן 
 :החברה של על הדוחות הכספיים

 
 .לא הייתה השפעה –בדוחות על המצב הכספי 

 
 : האחר הרווח הכוללועל רווח או הפסד  ותבדוח

  
 כפי שדווח

  בעבר

השפעת 
 07 IAS  

  המתוקן
כמוצג בדוחות 

 כספיים אלו
 (למעט נתוני רווח למניה)ח "אלפי ש  

 מבוקר   3303, בדצמבר 00לשנה שהסתיימה ביום 
       

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 062,020  (90)  062,302  ביטוח ברוטו

 07,303  (61)  07,033  לליותוכהוצאות הנהלה 
 372  27  322  מיסים על ההכנסה 

 207  73  027  רווח נקי 
הפסד כולל אחר בגין תוכניות להטבה 

 (007)  (007)  -  מוגדרת
 (73)  (73)  -  נטו, כ הפסד כולל אחר"סה
 027 -   027  כ רווח כולל "סה

 3.00  3.30  3.03  (ח"בש)למניה רווח נקי 
 

 
 עונתיות .      ב

 
הנובעת בעיקר מתקופות , תמחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח נזקי טבע מתאפיין בעונתיו

מנוטרלת באמצעות  הכנסותהשפעתה של עונתיות זו על ה. ביטוח המשתנות לפי ענפי הגידול
 .תקופת הביטוחפני פריסה של ההכנסה על 

  
לא , כגון הכנסות מהשקעות, ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון תביעות, במרכיבי ההוצאות האחרים

 . תוצאות החברהם לא קיימת עונתיות מובהקת בולכן ג, קיימת עונתיות מובהקת
 
 



 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 
 

06 

 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 
 (ב"ארה)שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר  .ג

 שער חליפין      
 יציג של  מדד המחירים לצרכן  
 ב"הדולר ארה  מדד ידוע  מדד בגין  
    %   

       :לתשעה חודשים שהסתיימו ביום
 (2.0)  3.3  0.1  3300, בספטמבר 03
 3.2  3.0  3.0  3303, בספטמבר 03

       
       :לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 (3.3)  0.0  3.2  3300, בספטמבר 03
 (3.0)  3.7  0.0  3303, בספטמבר 03

       
 (3.0)  0.2  0.6  3303 ,בדצמבר 00ימה ביום ילשנה שהסת

  



 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
 באורים לדוחות הכספיים ביניים
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 מגזרי פעילות- : 0באור 
 
מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס להשקעות פיננסיות : מגזרי פעילות עיקריים 3-החברה פועלת ב 

 . המוחזקות כנגד ההון העצמי של החברה
 

 תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 7-ל

 3300, בספטמבר 03

  

 וחביט
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 307,620  -  307,620  פרמיות שהורווחו ברוטו
 30,230  -  30,230  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 071,321  -  071,321  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 39,302  320  36,773  ןנטו והכנסות מימו, הכנסות מהשקעות

       
 332,210  320  332,323  סך הכל הכנסות

       
 332,139  -  332,139  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

              
 0,213  -  0,213  הוצאות שיווק

 02,223  -  02,223  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 330,137  -  330,137  ותסך כל ההוצא
       

 0,622  320  0,200  רווח לפני העברה לעתודות
       

 (0,200)  -  (0,200)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
       

 320  320  -  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 320  320  -  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח 
       

 ברוטו , בויות בגין חוזי ביטוחהתחיי
       (:בלתי מבוקר) 3300, בספטמבר 03ליום  

 661,907 -   661,907  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות
 27,667 -   27,667  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  901,231   - 901,231 
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 (המשך) מגזרי פעילות- : 0באור 
 

 (המשך) ת לפי מגזריםתוצאות הפעילו  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 7-ל

 3303, בספטמבר 03

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 302,002  -  302,002  פרמיות שהורווחו ברוטו
 30,332  -  30,332  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 300,737  -  300,737  בשיירו פרמיות שהורווח

       
 02,692  239  02,361  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

       
 326,212  239  326,099  סך הכל הכנסות

       
 002,112  -  002,112  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

ובשינוי בהתחייבויות  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים       
 (67)  -  (67)  בגין חוזי ביטוח 
       

 002,720 -   002,720  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 0,323  -  0,323  הוצאות שיווק
 02,323  -  02,323  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 023,329  -  023,329  סך כל ההוצאות

       
 72,009  239  70,703  לפני העברה לעתודות רווח

       
 (70,703)  -  (70,703)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

       
 239  239  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 239  239  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       
 ברוטו , חהתחייבויות בגין חוזי ביטו

       (:בלתי מבוקר) 3303, בספטמבר 03ליום  
 606,399 -   606,399  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 03,312 -   03,312  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  661,060   - 661,060 

 



 מ"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע
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07 

 

 
 (המשך) מגזרי פעילות- : 0באור 

 
 (המשך) תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 0-ל

 3300, בספטמבר 03

   

 ביטוח
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 66,912  -  66,912  פרמיות שהורווחו ברוטו
 6,136  -  6,136  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 27,727  -  27,727  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 02,132  22  02,963  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

       
 92,962  22  92,907  סך הכל הכנסות

       
 22,670  -  22,670  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

              
 0,330  -  0,330  הוצאות שיווק

 2,222  -  2,222  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 23,020  -  23,020  סך כל ההוצאות
       

 32,600  22  32,261  לפני העברה לעתודות רווח
       

 (32,261)  -  (32,261)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 
       

 22  22  -  הטבות מסלפני  רווח
       

 22  22  -  רווח כולל לפני הטבות מס
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 (המשך) מגזרי פעילות- : 0באור 
 

 (המשך) תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 0-ל

 3303, בספטמבר 03

   

 ביטוח
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 90,019  -  90,019  פרמיות שהורווחו ברוטו
 9,691  -  9,691  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 62,237  -  62,237  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 30,339  013  30,332  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות

       
 16,906  013  16,202  סך הכל הכנסות

       
 03,633  -  03,633  ברוטו ,זי ביטוחתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות        
 (72)  -  (72)  בגין חוזי ביטוח 
       

 03,906 -   03,906  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 722  -  722  הוצאות שיווק
 2,213  -  2,213  ותהוצאות הנהלה וכללי

       
 01,323  -  01,323  סך כל ההוצאות

       
 21,292  013  21,373  רווח לפני העברה לעתודות

       
 (21,373)  -  (21,373)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 013  013  -  לפני מסים על ההכנסה רווח

       
 013  013  -  מסים על ההכנסהרווח כולל לפני 
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 (המשך) מגזרי פעילות- : 0באור 

 
 (המשך) תוצאות הפעילות לפי מגזרים  
 

 3303, בדצמבר 00לשנה שהסתיימה ביום   

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 כ"סה  אחר  בחקלאות

 מבוקר  
   ח"אלפי ש    

       
 033,391 -   033,391  פרמיות שהורווחו ברוטו

 03,399 -   03,399  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 393,330 -   393,330  בשיירפרמיות שהורווחו 
       

 20,231  272  23,102  נטו והכנסות מימון, הכנסות מהשקעות
       

 000,237  272  003,102  סך הכל הכנסות
       
       

 062,020 -   062,020  ם ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטותשלומי
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 (90) -   (90)  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 062,306 -   062,306  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 2,329 -   2,329  הוצאות שיווק
 07,303 -   07,303  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 019,272 -   019,272  סך כל ההוצאות

       
 032,702  272  032,033  רווח לפני העברה לעתודות 

       
 (032,010) -   (032,010)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 900  272  007  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 (007)  -  (007)  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

       
 272  272 -   רווח כולל לפני מסים על ההכנסהכ "סה

       
 ברוטו , התחייבויות בגין חוזי ביטוח

       (:מבוקר) 3303, בדצמבר 00ליום  
 669,031  -  669,031  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 03,106  -  03,106  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  933,022  -  933,022 
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  הון ודרישות הון- : 2באור 
 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  .א

לדרישות הון הנקבעות על ידי  הפהחברה כפו. וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית, פעילותה
  .על הביטוח המפקח

 
הפיקוח על שרותים פיננסים להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות   .ב

( תקנות ההון -להלן )על תיקוניהן , 0771-ח"התשנ, (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( )ביטוח)
 :והנחיות המפקח

 

 

 ליום  
03 

  בספטמבר
 ליום 

 בדצמבר 00
   3300  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 ח"אלפי ש   
     :הון עצמי מינימלי .0

      
 9,013  9,237  הסכום הנדרש על פי התקנות 
 1,230  1,273  פי התקנות-הסכום המחושב על 

      

 0,320  0,360  *( עודף 

      
     :הון ראשוני .3

      
 9,013  9,237  פי התקנות-מינימלי הנדרש עלהסכום ה 
 1,230  1,273  פי התקנות-הסכום המחושב על 

      

 0,320  0,360  עודף 

 
 :ייעוד רווחים ודיבידנדים *(
 
הכנסותיה  וכל אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחברים, על פי תקנון ההתאגדות 

 .ורכושה משמשים לביצוע מטרותיה
 

(. הדירקטיבה -להלן ) Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  3339ביולי  03ם ביו .ג
הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הפרעון והלימות ההון 

 . של חברות הביטוח במדינות האיחוד
. דרישות איכותיות ודרישות גילוי, דרישות כמותיות: דירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכיםה

  .החברה החלה להיערך ליישום הדירקטיבה
 

ליישם בישראל משטר כושר  והודיע המפקח על הביטוח על כוונת 3303במכתב מחודש ספטמבר 
הנחיה לביצוע , בחוזר 3303וכן פורסם בחודש דצמבר , Solvency IIפירעון מבוסס סיכונים ברוח 

IQIS .זר פטורה החברה מיישום החוזר בהיותה חברה ממשלתיתבהתאם למכתב ולחו  . 
  
לאור מבנה ההון . כנדרש בחוזר המפקח, מינה דירקטוריון החברה ועדה, 3331בחודש אוקטובר  

המיוחד של החברה פנתה הועדה למפקח כיוון שהוראות הדירקטיבה אינן מתיישבות עם הגדרת 
 .החוק וטכניקת צבירת העודפים בחברה

אולם חייב  יםזה ולעניין הדרישות הכמותיות פטר המפקח את החברה מהגשת תוצאות סקרבשלב  
 .את החברה לעניין דרישות איכותיות ודרישות נוספות ככל שיהיו
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 מכשירים פיננסיים- : 2באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרות
 
 נכסי חוב שאינם סחירים .א

 
 3300, בספטמבר 03ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

 790  722  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 06,333  02,302  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 09,090  02,727  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ב
 

הרמות השונות . צגים בשווי הוגן דרך רווח והפסדהטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המו 
 :הוגדרו באופן הבא

 
  בשוק פעיל ( לא מתואמים)שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים  -0רמה

 . למכשירים זהים
  שאינם , בעקיפין או במישרין, שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים -3רמה

 .לעיל 0כלולים ברמה 
  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק  -0רמה

 .נצפים
 

חייבים ויתרות חובה , פרמיות לגבייה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים  
 .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם, ונכסי מיסים שוטפים

 
הנמדדים בשווי הוגן לפי  הפיננסיים כשיריםבמהחברה מחזיקה  3300, בספטמבר 03 ליום נכון  

 : הסיווגים כדלקמן
 

 3300, בספטמבר 03ליום   
 כ"סה  0רמה   3רמה   0רמה   
 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   
         

 207,227  -  -  207,227  נכסי חוב סחירים
 006,321  -  -  006,321  אחרות

         
 622,979  -  -  622,979  סך הכל

 
 

 טכניקות הערכה
 

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק 
. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה, בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. בתאריך הדיווח

התייחסות לשווי השוק הנוכחי , אי שוקשיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנ
 . היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות, של מכשיר אחר דומה במהותו
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 2באור 
 

 (המשך)השקעות פיננסיות אחרות 
 
 (המשך) שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ב
 

 י ההוגןשיעורי הריבית ששימשו בקביעת השוו
 

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד 
שערי ההיוון מתבססים בעיקרם . נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם

רסה על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבו
ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה . בתל אביב ירות ערךלני

רים ושערי להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחי, שפורסם על ידי משרד האוצר, שזכתה במכרז
 .ריבית לגופים מוסדיים

 
 3300, בספטמבר 09י ביום יצוין כ, לדוחות הכספיים השנתיים' ו1בקשר לכך ובהמשך לאמור בבאור 

פרסם האוצר מכתב לפיו מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא 
 .יום לפני מועד המעבר 03כאשר מועד מדויק יפורסם לכל המאוחר , 3302לפני חודש ינואר 

 
 

 התחייבויות תלויות- : 6באור 
 

שהוגשה כנגדה על  ח"שאלף  923 -תביעה בסך של  כ קיבלה החברה הודעה על ,3300 ,יוליב 01ביום 
מגיעות לו  שלטענתובגין זכויות נוספות  ,ת נזקים לחברהוהמספק שירותי הערכ חקלאיידי שמאי 

במסגרתו הפנה , התקיים דיון מקדמי בתיק, 3303 ,באפריל 30יום ב. מהיותו עובד לכאורה בחברה
 ,זה מקדמי בשלב. לא צלח ותהליך התביעה נמשךבית הדין את הצדדים לקיים הליך גישור אשר 

להערכת הנהלת החברה בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים סיכויי התביעה להתקבל נמוכים 
  .מהסיכויים להדחות ולפיכך לא בוצעה הפרשה בהתאם

 
 מיסים על ההכנסה- :9באור 

 
, (תיקון( )רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ)פורסם צו מס ערך מוסף  3300בחודש יוני  .א

מהשכר  01%אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על  3300-ג"התשע
ההוראה לגבי מס . מהרווח שהופק 01%ששולם בעד עבודה בחודש יוני ואילך ומס הרווח יעמוד על 

 . תחול לגבי החלק היחסי מהרווח בשנה זו 3300הרווח בשנת המס 
 
 3300-3302אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים  3300, ביולי 03ם ביו .ב

אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית , (חוק התקציב)
 . המיסים לאותן השנים

 
 0החל מיום  36.2% -ל 32% -העלאת שיעור מס החברות מ, בין היתר, השינויים האמורים כוללים

, באוגוסט 0קיימים שינויים נוספים כגון מיסוי רווחי שיערוך וזאת החל מיום , כמו כן. 3302בינואר 
אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות , 3300

למניעת כפל מס וכן תקנות שיקבעו הוראות " עודפים שלא חייבים במס חברות"המגדירות מהם 
תקנות , נכון למועד פרסום דוחות כספיים ביניים אלה. העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל

 .כאמור טרם פורסמו
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים
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 (המשך) מיסים על ההכנסה- :9באור 
 

 
ובכללם החברה בעקבות השינויים  כספיים מוסדות החלים על הסטטוטוריים המס שיעורי להלן . ג

 :האמורים

  
עור מס יש

  חברות
עור מס יש

  רווח

עור מס יש
כולל במוסדות 

 כספיים
 %  שנה

       

 
 

 
    

3303   32.3  06.00 )*  02.20 
3300   32.3  09.21 )*  06.33  )** 
 09.90  01.33  36.2  ואילך 3302

       
 .שיעור מס משוקלל *( 
 .ערב פרסום התיקון 02.73%לעומת שיעור מס של  **(

 
 
 ימחושבות לפי שיעור 3300 ספטמברב 03יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום  .ד

ועל כן הן כוללות את השינויים  לתאריך המאזןשחקיקתם הושלמה למעשה נכון , החדשיםמס ה
  .האמורים לעיל

 
 
 

בתקופות של האחר וברווח הכולל ברווח הנקי  גידולהביא ל, כאמור לעיל, השפעת העלאת מס חברות
 .ח"אלפי ש 22 -בסך של כ 3300 ,בספטמבר 03תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 
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 פירוט השקעות פיננסיות- : 'נספח א
 

 הרכב השקעות פיננסיות  .א
 

 3300, בספטמבר 03ליום   

  

בשווי  נמדדים
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 כ"סה  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 207,227 -   207,227  נכסי חוב סחירים 
 02,727  02,727 -   נכסי חוב שאינם סחירים

 006,321 -   006,321  אחרות
       

 690,926  02,727  622,979  כ"סה
       

 
 

 3303, בספטמבר 03ליום   

  

בשווי  נמדדים
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 כ"סה  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 021,026 -   021,026  נכסי חוב סחירים 
 07,377  07,377 -   נכסי חוב שאינם סחירים

 323,393 -   323,393  אחרות
       

 639,902  07,377  211,606  כ"סה
       

 
 

 3303, בדצמבר 00ליום   

  

בשווי נמדדים 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
אות הלוו

 כ"סה  וחייבים
 מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       
 062,620 -   062,620  נכסי חוב סחירים 

 02,929  02,929 -   נכסי חוב שאינם סחירים
 379,629 -   379,629  אחרות

       
 697,302  02,929  660,311  כ"סה
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 (המשך) פירוט השקעות פיננסיות- : 'נספח א
 
 נכסי חוב סחירים .ב 

 
 בספטמבר 03ליום  

 ליום  
 בדצמבר 00

  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

       שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
       :בעת ההכרה לראשונה 

       
 372,792  369,706  372,300  אגרות חוב ממשלתיות

       
 67,666  13,203  332,001  ת חוב אחרות שאינן ניתנות להמרהאגרו

       
 062,620  021,026  207,227  סך הכל נכסי חוב סחירים

 
 
 נכסי חוב שאינם סחירים .ג 

 
 : מוצגים כהלוואות וחייבים

 
 3300, בספטמבר 03ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     
 790  722  קדונות בתאגידים בנקאייםפ

 06,333  02,302  אגרות חוב בלתי סחירות
     

 09,090  02,727  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
 
 
 
 

 3303, בספטמבר 03ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

 0,200  0,023  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 07,311  09,927  רות חוב בלתי סחירותאג

     
 33,930  07,377  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
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 (המשך) פירוט השקעות פיננסיות- : 'נספח א
 

 (המשך) נכסי חוב שאינם סחירים .ג
 

 
 3303 ,בדצמבר 00ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

 720  116  ות בתאגידים בנקאייםפקדונ
 06,319  02,160  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 09,303  02,929  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 השקעות פיננסיות אחרות .ד
 

 
 

 בספטמבר 03ליום  
 ליום  

 בדצמבר 00
  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       סחירות
       

  שיועדו מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
     :בעת ההכרה לראשונה 

  

       
 322,263  300,230  030,207  תעודות סל

 23,012  2,627  9,079  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
 0,022  0,321  923  קרנות השקעה

 0,929  0,123  2,963  מוצרים מובנים
       
  006,321  323,393  379,629 
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 שהורווחו ברוטו פרמיות   -:'נספח ב
 

  
 החודשים שהסתיימו 7-ל

  בספטמבר 03ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

  7,687  2,221   9,236  מדגה
  32,420  32,030   07,933  פירות

  9,439  9,392   6,131  רבק
  39,690  03,023   37,366  ירקות

  19,719  02,991   00,070  לול
  5,977  2,670   2,079  אבוקדו

  4,119  0,029   3,673  צמחי נוי 
  3,431  3,663   3,232  בננות
  7,118  2,200   6,223  הדרים
  1,947  0,267   0,313  כותנה

  1,335  0,321   0,336  גפן היין
  6,048  2,320   6,023  פלחה

  2,101  0,292   0,906  בתי צמיחה
  532  239   029  משתלות
  718  260   932  זיתי שמן

  609  230   979  אגוזי אדמה
 191  070   333  כוורות

  425  033   022  בקר במרעה
 -  -   71  בקר אסונות במרעה

  4,848  2,121   0,903  טוח הכנסהבי - פלחה
       

 021,022  002,712  031,720  סך הכל מחקלאים
       

 020,932  033,037  003,931  השתתפות הממשלה
       

 033,391  302,002  307,620  שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות
       

       :ההרכב
       :מחקלאיםשהורווחו פרמיות 

 07,033  02,073  00,101   סונות טבעא 
 037,323  77,970  72,032  נזקי טבע 
       

 021,022  002,712  031,720  מחקלאיםשהורווחו סך הכל פרמיות 
       

       : השתתפות הממשלה
 96,230  63,926  22,029  פרמיות אסונות טבע 
 92,030  27,090  22,020  פרמיות נזקי טבע 

 020,932  033,037  003,931  סך הכל השתתפות הממשלה
       

 033,391  302,002  307,620  שהורווחו סך הכל פרמיות
 השתתפות הממשלה בפרמיות

נזקי ביטוח בגין 
 טבע 

למעט , (זהה לאשתקד) 02%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -
 -ל 23%בין )עורי ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול ישבו ש בענפי ביטוח הכנסה לפלחה

הביטוח רובד על  23%אשתקד ) 22%עור ההשתתפות הינו יבצמחי נוי בו שביטוח ו, (13%
 .  בתי צמיחה וסיכוני אש אין השתתפות ממשלה, בביטוח מבנים (.הבסיסי

ביטוח בגין 
 אסונות טבע

 (.זהה לאשתקד) 13%ביטוח אסונות טבע הינו  שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין -
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03 

 

 תביעות  -:'נספח ג
 

  

-תשלומים ל
חודשים  7

שהסתיימו 
 03ביום 

  בספטמבר

תביעות 
תלויות 

 ליום
  בדצמבר 00

תביעות 
 תלויות 

 ליום
  בספטמבר 03

 כ תביעות "סה
חודשים שהסתיימו  7-ל

  בספטמבר 03ביום 

כ "סה
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 00
  3300  3303  3300  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי  ש  
             
             

 4,904  3,977  2,119  0,930  2,979  2,020  מדגה
 21,092  00,902  29,207  07,311  5,728  00,727  פירות

 13,206  7,000  7,230  0,112  2,013  7,603  בקר
 51,158  22,031  60,200  2,636  8,442  66,037  ירקות 

 15,518  02,009  7,322  0,399  1,065  9,300  לול
 638  230  0,093  223  836  0,266  אבוקדו
 2,493  3,073  3,371  223  676  3,033  נויצמחי 
 3,474  0,233  0,013  -  52  0,202  בננות
 10,645  1,702  00,396  0,003  2,814  03,791  הדרים
 4,388  3,102  (097)  173  4,206  0,009  כותנה

 38  012  323  002  -  031  גפן היין
 13,091  00,032  06,900  23  202  06,192  פלחה

 1,989  0,613  2,209  0,036  1,155  2,066  בתי צמיחה
 (207)  01  13  -  -  13  משתלות
 988  0,073  2,011  2,007  945  0,302  זיתי שמן

 676  299  0,293  0,233  150  333  אגוזי אדמה 
 636  272  062  -  8  093  כוורות

 1,993  0,032  0,290  620  635  0,222  בקר במרעה
 2,217  3,309  0,311  033 -   0,011  ביטוח הכנסה - פלחה

             
  092,300  00,736  26,663  011,767  033,222  021,709 
             

 הוצאות ישירות ועקיפות בגין 
 02,336  03,023  02,101  0,339  703  00,920  ישוב תביעות 
             

 062,020  002,112  332,139  27,667  03,106  019,722  סך הכל תביעות לתקופה

 

  
חודשים שהסתיימו  7 -ל

 בספטמבר 03ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303  3303 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

       :תקופהסך הכל תביעות ל
       

 20,106  02,312  69,971  אסונות טבע
 033,039  77,977  009,337  נזקי טבע

       
  332,139  002,112  062,020 
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00 

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  -:'דנספח 
 
 3300, בספטמבר 03ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       :עתודות ביטוח
 002,000  -  002,000  בגין נזקי טבע 

 000,636  -  000,636  בגין אסונות טבע
       

  661,907   - 661,907 
       :תביעות תלויות
 30,233  -  30,233  בגין נזקי טבע 

 31,369  -  31,369  בגין אסונות טבע
       
  27,667  -  27,667 

 901,231  -  901,231  ועתודות ביטוחכ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
 
 3303, בספטמבר 03ליום   

  ברוטו  
טוח בי

 שייר  משנה
 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       :עתודות ביטוח
 001,933  -  001,933  בגין נזקי טבע 

 009,022  -  009,022  בגין אסונות טבע
       

  606,399   - 606,399 

       :תביעות תלויות
 01,609  199  07,272  בגין נזקי טבע 

 03,273  -  03,273  בגין אסונות טבע
       
  03,312  199  00,339 

 669,312  199  661,060  ועתודות ביטוחכ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
 
 3303, בדצמבר 00ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 מבוקר  
 ח"שאלפי   

       :עתודות ביטוח
 001,323 -   001,323  בגין נזקי טבע 

 037,316 -   037,316  בגין אסונות טבע
       

  669,031   - 669,031 
       :תביעות תלויות
 07,303 -   07,303  בגין נזקי טבע 

 00,212 -   00,212  בגין אסונות טבע
       
  03,106   - 03,106 

 933,022 -   933,022  ועתודות ביטוחכ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 'גחלק 
 

 דוח ביצוע תקציב



 
 

 1-ג

 

 דוח ביצוע תקציב
 וואת התקציב להוצאות בפועלהש

 0330 בספטמבר 03חודשים שהסתיימו ביום  שישהל

 
 

 (חוסר)עודף   הוצאה בפועל  )*(  התקציב  
 ח נומינליים"אלפי ש  
       
       :השוואה לעומת תקציב שנתי - שקעותה .א
       
       
 0,379  690  0,793  ים בלתי מוחשייםרכוש קבוע ונכס 
       
       
 0,379  690  0,793  כ"סה 
 
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   .ב
       

 363  00,303  00,072  (כולל מס שכר)עלות שכר ונלוות  .1
       
       

 33  720  790  רכבוצאות ה .3
       
       

 582  0,903  3,373  וצאות תפעול ה .2
 
       

 009  0,213  0,907  מחשוב מעריכים,אחזקת מחשב, יבוד נתוניםע .4
       
       

 020  700  0,362  ירותי חוץש .6
       
  

09,620 
 

06,011 
 

    הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס     0,222
       

       :סעיפים לא מתוקצבים .5
   (06)    ד"שכ                  

   020    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה                  
   (2)    מסופקיםאבודים והפרשה לחובות       
   0,033    פחת       
    0,333   
       

   (0,721)    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות          
       
       אות הנהלה וכלליותסך הכל הוצ    
   02,223    בדוחות הכספיים     
 
 
       

 למעט השקעות המוצג תקציב לשנה, חודשים תשעהתקציב לתקופה של *( 

 



 
 

 2-ג

 

 
       
       
 (חוסר)עודף   הוצאה בפועל  )*( התקציב  
 

   
ח "אלפי ש

   נומינליים
       
       :צאות שיווקוה   .ג
       

 033  0,776  3,376  (כולל מס שכר)עלות שכר ונלוות  .1
       
       

 20  062  206  רכב תוצאוה .3
       
       

 601  0,072  0,103  תפעולשיווק ווצאות ה .2
       
       

 967  0,222  2,032  שיווק -סך הכל הוצאות מתוקצבות 
              

       :סעיפים לא מתוקצבים .4
   32    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               

       
   0,213    בדוחות הכספיים כ הוצאות שיווק "סה    
 
       
       :צאות הערכת נזקיםוה   .ד
       

 072  0,371  0,270  ( כולל מס שכר)נלוות ועלות שכר  .1
       
       

 033  202  202  הוצאות רכב .3
       
       

 (693)  9,991  9,031  עלויות מעריכים קבלנים .2
       
       

 037  227  261  הוצאות תפעול ושירותי חוץ .4
               
       
 (66)  00,927  00,610  הערכת נזקים -סך הכל הוצאות מתוקצבות    

       
       :סעיפים לא מתוקצבים .6

   22    כון הפרשה לפיצויים וחופשהעד               
       
   00,970    בדוחות הכספיים כ הוצאות הערכה "סה    
       

 
 

 3,021  00,273  00,623   סך הכל הוצאות מתוקצבות .ה
       

 .חודשים תשעהתקציב לתקופה של *(  


