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 דוח הדירקטוריון
  

" או  החברהדוח הדירקטוריון של התאגיד המðהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ (להלן: "

שðהתאגיד" לתקופה  החברה    ,2022ביוðי    30ביום    מהיי סת ")  בפעילות  העיקריים  השיðויים  את  סוקר 

  , בהתייחס לביטוח המשותף המפורט להלן, אותו")תקופת הדוח (להלן: "  2022במחצית הראשוðה של שðת  

התקופתי המלא של החברה ליום    ין בו מצוי גם הדוחי, שבידי המע בכךוהוא ðערך בהתחשב    - היא מðהלת  

  . 2021דצמבר ב 31

   

  תיאור המאגר (הביטוח המשותף)  .1

  

רכב שיורי   לביטוח  הישראלי  את המאגר  מðהלת  "  –החברה  (להלן  "המאגר"הפול"  או    ")הפול" 

משותף   ביטוח  היðו  ומעðיק  אשר  חובה,  רכב  בביטוח  העוסקות  בישראל  הביטוח  חברות  כל  של 

ב  המאכיסוי  חובה.  רכב  ביטוח  בעðף  שיורי  ביט   גריטוחי  חברת  הכספיים  ,  חואיðו  דוחותיו  אך 

 ובשיðויים המחויבים.  כשל חברת ביטוח, בהתאמות הðדרשותוהתðהלותו היðם 

  

פעילות המאגר היðה בביטוח רכב חובה בלבד במסגרת הביטוח השיורי ולכן הן דוח הדירקטוריון  

 והן דוחותיו הכספיים מתייחסים לעðף ביטוח רכב חובה בלבד.

  

ðמת ה   הל המאגר  תקðון  פי  ביןווהמעל  חוזה  המשותף.   ה  בביטוח  המשתתפים  המבטחים    כל 

 

חישוב חלקה של כל חברה בשðת חיתום יהיה תחילה זמðי ויקבע בהתאם לתקðון  לפי תקðון הפול,  

שבין   בשðה  חובה  רכב  פרמיות  בסה"כ  חלקה  פי  על  לשðה    1הפול,  שקדמה  בשðה  באוקטובר 

לבין   החיתום,  לשðת  הקודספב  30הקודמת  בשðה  החיתוםל  תמטמבר  יהיה  שðת  לעיל  החישוב   .

  זמðי עד לחישוב הסופי שייערך כמפורט להלן. תשלומים על יסוד החישוב הזמðי, יהוו מקדמה.  

  

כל שðת חיתום קלðדרית יערך חישוב סופי של חלקה של כל חברת ביטוח במאגר  לאחר סיומה של  

  1שðה (לתקופה מיום    תהואות רכב חובה ברמי , על פי חלקה בסה"כ פשהסתיימה  בשðת החיתום

ועד   במאגר    31ביðואר  חברה  כל  של  חלקה  של  לאחר החישוב הסופי  שðת חיתום).  בכל  בדצמבר 

ðומיðליים ללא   בכל שðת חיתום, תיערך התאמה למול החישוב הזמðי. ההתאמה תיעשה בערכים 

  ריבית והצמדה כלשהי. 

  

ט של החברה כאשר  ר האיðטרð אתב  ותיהן מצויðים ששמהביטוח היðו ביטוח משותף של המבטחות  

לחלקה   אחראית  מבטחת  כל  וכי  שמה,  לצד  המצוין  לשיעור  מוגבלת  מבטחת  כל  של  אחריותה 

שיעור אחריותה  בגין חלקה של מבטחת אחרת, כאשר    היחסי בלבד, ואין מבטחת אחת אחראית

לשיעורים   בהתאם  הוא  כאמור  האיðטרðט  באתר  הðקוב  מבטחת  כל  כמוסבר  הזמ של    ילע לðיים, 

ציון שיעור אחריותה של  יכת החישוב הסופי בתום כל שðת חיתום. יובהר איפוא, שאין בובטרם ער

מבטחת   כמוסבר  כל  חיתום  שðת  כל  בתום  הפðימית  מההתחשבðות  לגרוע  כדי  האיðטרðט  באתר 

  לעיל. 
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  : דלקמןהיðו כ 2020-2022חלקן של חברות הביטוח במאגר בשðות החיתום 

 2022
זמני (*)

 2021
סופי

 2020
סופי

12.00%12.37%11.49%הפניקס 

12.33%12.00%12.24%שלמה 

10.68%10.71%10.01%כלל 

14.06%11.08%10.61%הראל (**)  

8.22%8.06%8.90%ביטוח ישיר  

8.20%8.11%8.23%מנורה 

6.48%6.32%8.44%מגדל 

5.87%5.86%6.59%איילון 

5.25%5.23%5.44%הכשרה 

4.98%4.87%5.22%שומרה 

4.61%4.68%3.75%ווישור  

3.74%3.72%3.52%אי.אי.ג ' י 

0.00%3.27%2.82%שירביט (**)  

2.11%2.22%1.32%ליברה 

1.47%1.50%1.42%בטוח חקלאי 

100.00%100.00%100.00% 
לשðת  ל  ש   הקלח   חישוב   (*)  חברה  בעמוד   2022כל  (כמפורט  שיערך  הסופי  לחישוב  עד  זמðי    היðו 

  קודם).        

הושלמה  ,  2021בðובמבר    30ביום  (**)   הרלווðטים,  המתלים  התðאים  כל  שהתקיימו  לאחר 

לשירביט לפיה, רכשה הראל ביטוח את פעילותה הביטוחית של    ההתקשרות בין הראל ביטוח

  . שירביט

  

איðו  שלא  בשיוסק  וע  המאגר  בהðחה  אליו,  שפוðה  למי  פוליסות  מוכר  אלא  יזומים,  והפצה  וק 

 .וחן ביטות סוכאצל מבטח, לרבות באמצע להשיג ביטוח רכב חובה באופן ישיר   הצליח

 

המðהל התאגיד  ידי  על  מðוהל  ("הפול"המא של    המאגר  חובה  רכב  לביטוח  חברה  גר  בע"מ,   (

העוסקות בביטוח    שהוקמה ע"י חברות הביטוחת,  ובררשם הח בהמאוגדת כחברה פרטית הרשומה  

משðה    חובה,רכב   תקðת  במסגרת  במאגר,  (הסדר  3המשתתפות  מðועי  רכב  ביטוח  לתקðות  (א) 

 .2001  –לקביעת התעריף) התשס"א גðון  י ומðוח שיור ביט

  

יות בתאגיד היðם, כל חברות הביטוח המשתתפות במאגר. זכויות ההצבעה משתðות בכל  ð מה  ילבע

של כל חברה בביטוח    האחריות  ידרית. הזכויות מחושבות לפי הממוצע השðתי של שיעור קלð  ðהש

ðלש שקדמו  האחרוðות,  השðים  בשלוש  מהשיורי  בה  ההצזכויו  מומשותה  כויות  הז.  בעהת 

ש   החברה   ðכסי  יתרת  את  לקבל  לזכות  ורק  אךמוגבלות  בהן    יםוחז לא  תות מקðוהמðיהרכושיות 

  . אחרת כלשהי לחלוקה  או  לדיבידðדים  הזכות את  תלו כול ואיðן, פרוקה לאחר
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  תיאור הסביבה העסקית        .2

  

חברות ביטוח. כאמור, המאגר איðו מהווה "חברת ביטוח    14בעðף ביטוח רכב חובה, פועלות כיום  

מהו אלא  בואחת",  ביטוה  הפועלות  החברות  כל  של  משותף  חובה.עðף  ח  רכב  התוצאות    ביטוח 

, לפי חלקה בביטוח המשותף,  לידי ביטוי בכל אחת מחברות הביטוחות  א בר  מאגות של ההעסקי 

הוצאות  וזאת   עמלות,  דמים,  פרמיה,  כגון:  הכספיים,  בדוחותיהן  שוðים  וסעיפים  במרכיבים 

  לסילוק התביעות ועתודות ביטוח. 

  

המאגרðת   לפי של  והדמים  הפרמיות  היקף  הביטוח,  שוק  פרהמס  8.3%- כ  םמהווי  וðי    ות מי "כ 

  בתביעות מהיקף התביעות ששולמו, כולל שיðוי    12%-וכ   2021רכב חובה בשðת    בעðף ביטוח  םמידו

 . 2020בהתאמה בשðת  ,16%- וכ 7.5%-התלויות באותה תקופה, לעומת כ
  

וה  חוזרים  טיוטות  ביטו  של  יותðחחוזרים,  ההון  שוק  וחסכון  רשות  הדוח שפורסמו  ח   בתקופת 

 מאגר:לרלווðטיים ו

 
עם  2022  ,ראðובי   2ביום   )א בקשר  חוזרים  מספר  בגופים    פורסמו  ללקוחות  שירות  מתן 

  מוסדיים, המפורטים להלן:  

  

לור "שי  2022-9-1וזר  ח חוזר  ת  מוסדיים" אשר מתקן את  גופים  וקובע    2011-9-7לקוחות 

מוגלאזרחיחס  בי  ות הורא עם  ולאðשים  ותיקים  מיðוי  ם  לרבות  אזרחים  ממוðה  בלות, 

לצרכיהם הייחודיים  המותאם  יקבלו שירות מהיר, יעיל מכבד    שהם  יח כדי להבט   -   ותיקים 

למבוטח הוותיק  כגון ðהלים בðוגע מתי להציע    ,לקבל שירותאם  וב עליהם בבמטרה להקל  

כן  ת ולעדטלפוðיהאזרח הותיק    לאלפðות    יש  בהםם  ירת מðגðוðיצי,  לצרף גורם ðוסף מטעמו

לעðיין אðשים  ת  ר כי רכז הðגישוחוזהע  ובק  עוד  .וכדומה  אותו בðושאים הקשורים בפוליסה

ת עמידת הגוף  יגיש להðהלת הגוף המוסדי ולרשות דוח שðתי אשר יסקור אעם מוגבלויות,  

  .חודשים מפרסומו  6 זרחילת הוראות החו. ת המוסדי בהוראות תקðות הðגישות לשירות

  

גופים   בפðיות  "  2022-9-2  מוסדייםחוזר  וטיפול  תביעות  ויישוב  "  קון תי  –ר  בוציבירור 

לוודא  זרח ותיק על גוף מוסדי בין היתר, כי בתביעה של א קובעו  2016-9-9המתקן את חוזר 

א ייתן  ותיק  אזרח  של  תביעות  ביישוב  מטעמו  שפועל  מי  המעðה כי  והמותאם  המיט  ת  בי 

הðיתן. יאפשר יה הייחודים, לרבות מעðה וליווי אישי ככל  ם לב למאפייðה זו בשיסייכלואול

  על ידי יבוצע  תביעה  הטופס הגשת  בעל פה, באופן שמילוי    תביעה  ק להגישותי  רחאזע  לתוב

בהתאם לפרטים שמסר בעל  ,  ותיקה  ה אוכלוסיישעבר הכשרה לשירות    ðציג הגוף המוסדי 

ויבחן  הוותיק,  ופשוומז   ליךה   פה האזרח  לאורז  אלו.כלוסיוט  לעðיין    ת  מדגיש,  גם  החוזר 

ג כמו  כי  מוגבלויות,  עם  ה  רים חא  יםופאðשים  הגופים  בהתאמות  גם  מחויבים  מוסדיים 

  חודשים מפרסומו.   ð6ותðי שירות על פי הדין. תחילת הוראות החוזר הðגישות בהן חייבים  

  

בין    קובעו  2016-1-7זר ביטוח  חו  את  קןהמת  יקון"ביטוח ת"צירוף ל  2022-1-1חוזר ביטוח  

צירוף   למטרת  שיחה  כל  כי  שמע  היתר,  בהקלטת  שעברðצי  יע"  עוצותבתחויב   שרההכ  ג 

שירות   ליידכי    ;הותיק  הלאוכלוסיילמתן  הפוליסה  יש  פרטי  העברת  בדבר  המבטח  את  ע 

  , תרדמידע בפðיה ðפקש להסיר את הלהר הביטוח וכן לידע אותו שðיתðת לו האפשרות לב

מוגבלויוðיילע עם  אðשים  מן  ההחוש  דגית,  הגופים  של  המחויבות  את  מוסדיים  זר 
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חודשים   6הדין. תחילת הוראות החוזר  שירות על פי    חייבים ðותðי   ןבה  תשוהðגי  בהתאמות

  מפרסומו. 

  

מס  2022ביוðי,    29ביום   גופים  הוספו  ללקוחות  "שירות  לחוזרים  לתיקוðית  הבהרות  פר 

  תקין".   ביטוחמוסדיים" ו"צירוף ל

   

לדוגמלשðייה    טיוטה פורסמה    2022ביðואר,    5ביום   )ב שðתיים  כספיים    רות בח  של א  דוחות 

תקן   לפי  ביðלאו וח  דיוביטוח  חוזר  ")  17IFRS  ")17IFRSמי  כספי  טיוטת  את  המעדכðת 

תכ2021ביולי    25בתאריך    ורסמה שפ   2020-192ביטוח   מבðה .  קביעת  היא  הטיוטה    לית 

  ברות ביטוח. יד לחספי אח וח כדיו

  

מאי,  ב  23  ום ביו  17IFRSסוגיות מקצועיות בישום  ל  5טיוטה    המ ורספ   ,באותו מועדכמו כן  

לאימו  פורסם  2022 דרכים  מפת  תעדכון  ביטוח    –  17IFRSקן  ץ  אבðי    - חוזי  את  הכוללת 

המרכהד להבטיח  השקבעה  זיות  רך  במטרה  היעררשות  של את  הביטוח  חבר   כותן  ות 

מטרה לאפשר את יישום התקן  ומהימן, ב  ðאות  באופן  17IFRSבישראל ליישום איכותי של  

  במועד.החדש 

  

  IFRS 17  ת ליישוםעוðוגיות הבקשר לסוגיות מקצוע  6טיוטה  ורסמה  פ  2022  ,במאי  23ביום  

הðספח  את  חוזר    המעדכðת  בתאריך    2020-120ביטוח  לטיוטת    ,באוקטובר  25שפורסמה 

  קן. וטה פורסמו סוגיות מקצועיות ביישום הת. במסגרת הטי2020

   

וכ  םפורס  2022  ,במאי  23ביום   )ג סייבר  אירועי  על  דיווח    2020-191וגי  לכðו ט  שלחוזר 

אשר  ומטרתש תבחיðים  ברורדיר יג  לקבוע  בצורה  יש ו  מקרים  באילו  לממוðה    ה  לדווח 

וכן על פי  ות פי מבחðים איכטכðולוגי, על  אודות אירועי סייבר, אבטחת מידע או כשל   יים 

האירוע מהותיות  כמו רמת  קובעהכן,    .  לדווח  חוזר  יש  גורמים  ואיזה  תחילת    מתי  מרגע 

  .פורמט מובðה לדיווח  , ומגדירופלסו ד ועהאירוע 

   

תיקון    2022ר,  רואבפב  9  ביום )ד טיוטת  מוצרי  "לחוזר  פורסמה  לאיתור  איðטרðטי  ממשק 

ביט  המתקן  "ביטוח  מ  בחוזרתיקון  ה. מטרת  2016-1-17וח  את חוזר  ידע  היא לקבוע סוגי 

ð ע בדיווח  החייבים  המיד וספים  אבטחת  ורמת  השירותים  את  לשפר  מðת  ם  ייתð הðע  ל 

,  התיקון  קובע  כן   כמוðוספים.    שיםחד   הביטוח ולהוסיף שירותיםבוטחים באמצעות הר  למ

קטין  מבוטל  ביחס  יכ עבור    ישח  שהוגדר  לפחות  אחד  אדם  של  הזהות  תעודת  את  להזין 

זיהוי לצורכי  כבגיר  הקטין    בעðף  לדיווח   עדכון  לבצע  הרשות  בכווðתכי    רטפו  כןו  אותו 

  הבפוליס   שבוצעו  השיðויים  לאור  יותר  מפורט  מידע  תקבל  רפשלא  כדי,  חובה  ביטוח

  . וזרפרסומן כח ודשים מיוםה ח וששל ר זה . תחילתן של הוראות חוזהחדשה קðיתתה

עוס5סעיף   לחוזר  לקבל  א  המורשים  לגורמים  באשר  הביטוח  חברות  בהðחיית   הרשאהק 

על  רשות  ח לויו ד ה  פן חס לאולצפייה בפרטי מועמדים לביטוח באתר הר הביטוח. ובðוסף בי

ת מועמדים  בלו הרשאה לצפות במידע אודושיקוח  גורמים המורשים על ידי חברות הביטה

  לביטוח באתר הר הביטוח. 
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החוזר   .מוסדיחוזר המאוחד בðושא דירקטוריון גוף  תיקון ב פורסם    2022,  לבאפרי   10ביום    )ה

אשר מוסדי  בגוף  דירקטור  כהוðת  על  הקיימות  בהגבלות  מריתפקו  ל  עוסק  בגוף ד   כזי 

ה פיððסי. את  מרחיב  שמכהן  בע  וקוחריג,  התיקון  מי  כל  על  תחול  לא  בסעיף  המגבלה  כי 

במקביל כדירקטור בגוף מוסדי וכבעל תפקיד בגוף פיððסי או בתאגיד השולט בגוף פיððסי,  

 ידי אותו בעל שליטה.  - הם הוא מכהן ðשלטים עלפים ב ובלבד ששðי הגו

  

ðוסף, לאחר בחיðישום  י ופן  א ת  ב ð ,ההכה במהלך    וספה הוראת מעבר, לפיה אםהסעיףðחל    ו

שיðוי בðסיבות כך שמתקיימת אחת או יותר מההגבלות על כהוðת דירקטור שðקבעו בסעיף  

מוסדי ובגוף הפיððסי עד  הבגוף  ) לחוזר, הדירקטור יהיה רשאי להמשיך ולכהן במקביל 5(14

האסי   6תום   עד  או  השיðוי  ממועד  הקר י השðת   פהחודשים  לפי ת  ולגבי    ובה,  המאוחר, 

 ת שלוש שðות הכהוðה. מ השל ד ליצוðי ע דירקטור ח

  

    

שכותרתו "אישור ðושאי משרה ודיווח  קון בחוזר המאוחד  תי  פורסם   2022במאי,    29ביום    )ו

הðסיבות בהן על גוף מוסדי    גיש אתומד  מפרטן  קו תיה .ם"על בעלי תפקיד בגופים מוסדיי

לחוק    (א) י41הוðה של ðושא משרה בהתאם לסעיף  וחידוש כ מיðוי    ðה על מולמסור הודעה למ

  . הפיקוח על הביטוח

כן,  כ השבמו  ותקðת  הפלילי  המידע  לחוק  המועמד  ותצהיר  למועמד  השאלון  ים, הותאם 

פ  2019-תשע"ט בעקבות  שחלו  ולשיðויים  מוסדיים  חורסום  ,  גופים   31-9-2018זר 

  .י"דירקטוריון גוף מוסד "

    

  דין   לעðיין  המאוחד  רוזהח   הוראות  תיקון  חוזר  טיוטתפורסמה    2022,  סבמר   28  וםבי  )ז

, לפיה מוצע,  התאגיד  עסקי  תיאור  בדוח  מבקר   חשבון  רואה  אודות  גילוי  -  לציבור  וחשבון

וכן לצמצם את   רואה חשבון מבקרת של  ביקור  עותל שדיווח עה חובת  בין היתר, לבטל את  

בדוח תיאור עסקי  ות שðותן רואה החשבון המבקר  רהשיי  וגכר הטרחה לפי ספירוט היקף ש

ירות  תקðות ðישðעשה לאחרוðה בðושאים הללו בתיקון  ד, וזאת לשם התאמה עם היגתאה

(דוער התש"ל ך  ומידיים),  של  1970-חות תקופתיים  החוהוראו. תחילתן  מהזר  ת  דוח  החל 

 . 2022קופתי לשðת הת

  

בðו2022-1062.  שהפורסם    2022,  סבמר  16ביום   "חשש ,  על א:  העמידה    איכות   יבות 

המבגופ  הביקורת  בייוסד ים  המוצעים  לתיקוðים  במקביל    הוראות  תיקון  חוזר  טיוטתם", 

לðוכחלציבור  וחשבון  דין  לעðיין  המאוחד  החוזר כ  ,  הגילוי אהחשש  הי השמטת  יקף  ודות 

  וזרבחו  תביא לפגימה בהבðת היקף הביקורת. לפיכך הובא לעיל)  ורת (כמפורטות הביק שע

וועים בדבר הדיון הðערך במסהדגש וכן היקף עבודת    וןורי דירקט דות הגרת  אודות איכות 

ים  וההסבר  הðתוðיםהמבקר, כדי לוודא כי יעמדו בפðי וועדות הדירקטוריון  רואה החשבון  

ק לשם  שהðדרשים  דיוןיומו  ב  ל  להוראוממצה  בהתאם  חוק החברות, התשð"טסוגיה,  - ת 

1999  ðיםטיוהחוזרים הרלוו .  
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טיוטת    2022ביולי,    20  וםבי  ח) אקטואר ממוðה    –החוזר המאוחד    להוראות  תיקוןפורסמה 

ראשי היתר,  סקתוהע ,  ואקטואר  בין  ðדרש   תפקידיוב,  מכוחם  הממוðה,  האקטואר  של 

ולמ לדירקטוריון  להמליץ  הממוðה  באשהאקטואר  הכללי  ההתחייבויות  ðהל  לגובה  ר 

  הðלווים  והדיווחים  הצהרותב  כןו  ,ההממוð  ראאקטולהכשירות    תðאיב  ;הביטוחיות

לדירקטוריון    האקטואר  שעל  הכספיים  לדוחות הוראות .  ולממוðהלהגיש  של    תחילתן 

  1  ביום  שתחילתן ) בחוזר  2(א)(7בסעיף  ש, למעט ההוראות  2023ביðואר,    1ביום    הן חוזר  ה

ð2024  ואר,בי .  

    

  וח:הד תרות בתקופאחו  מדהת עðיירופסיקה, עדכוðי חקיקה, טיוטות חקיקה, 
  

  :]ח חדשðוס[פקודת התעבורה   )א

(מס'  ת חוק לתיקון פקהתקבלה הצע  2022במרץ,    8ביום   –), התשפ"ב130ודת התעבורה 

ðועדה  2022 עצמאיים, אשר  רכב  בכלי  הðיסויים  את המעבר משלב  בה  להסדיר   ם שיושב 

בטי ðסי לשלב  חות,  ðהג  ðהג  של  בלא  עצמאי  ברכב  ðיסיוðיות  תשתיתקלו   לכל עות    בוע 

ðשמטיביור מזו  יותר  גבוהה  עצמאות  בדרגת  ברכב  ðיסויים  ביצוע  שתאפשר  מאפשרת ת 

ר להפעלת  תר, כי בעל היתהאסדרה הקיימת היום. התיקון בפקודת התעבורה קובע, בין הי

ישיר אצל מבטח, יהיה רשאי    אופןביטוחי ב  יסוייג כ א הש) של"בעל היתר"רכב עצמאי (

מהפ לרכ פו וש  דב  תליסול  לפי  פקודשויריטוח  של  ת  בתקופה  הביטוח  מהמועד    3ת  שðים 

בצו ). שר האוצר יהיה רשאי להאריך  "תקופת הביטוח"ם ברשומות (הקובע, אשר יפורס

התי לאחר  הביטוח,  בין  את תקופת  שבחן  הממוðה,  עם  זמיðות  יעצות  את  הכיסוי  השאר 

ב טוחהבי עלות  י  ואת  הביטוח  הטהור הסיכואמצעות חברות  העצ  יל כ  של  ן  ם,  ייאמ הרכב 

וספות שלא יעלו, יחד, על שלוש  אחר שהשר שקל את השיקולים האמורים, בתקופות ðול

  שðים.  

  . 2022לאפריל,  8ם יוב היאחוק התיקון ב תחילתו של

  

השפעת   את  לחזות  זה  בשלב  ðיתן  בפקלא  הð"ל  התעבורההתיקון  וככול  הפול  לע   ודת   ,

  א ישיגורכב עצמאי, לית של  וð יסלהפעלה ðי   ריתי ה שתהיה השפעה היא תלויה בכך שבעל

ידי    ר, אחאצל מבטח  חובה  י ביטוחי בביטוח רכב  כיסו לפול על  וכי דמי הביטוח שיקבעו 

  ורים. , לא יכסו את תוחלת הðזק בהפעלת הרכבים האמהממוðה

    

  1981-"א מתשרטיות הפ ðתהג חוק  )ב

הגð  עתהצ  סמהפור   2022  ,ביוðי  5ביום   (תרטיו הפ  תחוק  מית    2022- תשפ"ב  ),14ס'  קון 

הפהמציע הגðת  בחוק  ðרחבים  תיקוðים  לאתגרים  ה  להתאימו  מטרה  מתוך  רטיות 

אישי   מידע  על  בהגðה  השלובים  העכשוויים  מישורים,  בכמה  מידע  באלהבמאגרי  ,  אלה 

ש  ,םהכוללי היתר,  הפ בין  יכולות  והאכיפה  יקיפור  הוראווח  קיום  ח להבטחת  הגðת  וק  ת 

ל   תוהפרטי  במאגפהðוגעות  על מאגרי    מידע, צמצום היקף חובת  רירטיות  הרישום החלה 

ממומי אישי  מידע  על  להגðה  הðוגעים  שבחוק  המוðחים  הגדרות  התאמת  חשב  דע, 

שו מאז ðחקק  שהתרחות הלכת  ות מרחיקי להתפתחויות הטכðולוגיות, החברתיות והמשק

ולהסדרים  החוק הגðת  ,  של  אמידמודרðיים  במדיðו ע  בע  תישי  ובמישור  ו מובילות  לם 

 GDPR - Regulationד האירופי (לאומי, ובראשם רגולציית הגðת המידע של האיחוðביה

Protection Data General.(   
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  צו הסדרי חציה  .3

  

ע  הוצא  2001  ביולי ("צו חציה") החל  שקב  2001באפריל,    1  ות מיוםל תאוðצו  שאם אירעה  ע  ואילך, 

חים של הרכב האחר למבטחים  למו המבטאחר, יש  רכב  יוע וכל ופð א  םורביה היו מע שב  כיםתאוðת דר

האופðוע   מתאוð   50%של  והחל  בחוק,  כמשמעותם  גוף  ðזקי  בגין  הפיצויים  שהתרחמן  מיום  ות    1שו 

  .1ריםפיצויים האמומן ה  75%חר לי הרכב האבטחים של כ למו המואילך, יש 2008ביוðי, 

תוק האמור  הצו  תבעקבות  כלל    בויבðוהלי הש   תמעותית אשמ  שפישטן המאגר  קðון  ובין  בין המאגר 

  פור משמעותי בטיפול המאגר בðושא זה.חברות הביטוח בðושא צו חציה, דבר שאפשר שי

  

,  75%  ב שליקה שיבוהמצדמעורבות    בהגדרה שלðכללים  עם אופðועים שאיðם    2בות מקרי מעור  12להלן  

  די המאגר: ל יו עששולמ הפיצוייםלפי העðיין, מ

לך רגל, פגיעת אופðוע בבעלי חיים, פגיעת אופðוע באופðיים  ו אופðוע בהע, פגיעת  ðופבאו   אופðוע  ת פגיע

יעת  , פג3כב לא מבוטח בכלי ר  ב לא מזוהה, פגיעת אופðועובכלי רכב לא מוטורי, פגיעת אופðוע בכלי רכ

בכ  שזהותלאופðוע  רכב  בכ מבטחו    י  אופðוע  פגיעת  ידועה,  ðולי  איðה  שðהגו  ðי שרישא  רכב  לון    א היגה 

פגימ אופðותאים,  פגיעת  עת  כדין,  חוðה  רכב  בכלי  אופðוע  פגיעת  הפלשתיðאית,  הרשות  רכב  בכלי  ע 

  בד"כ). ות הבעלים (גðוב  ללא רש יעת אופðוע בכלי רכב ðהוגאופðוע בכלי רכב של מבטח זר ופג

  

החהסלצו   הקטðתבכללציה  דרי  על  מהותית  השפעה  ישðה  ב  סדיהפ   ותו  ודות  עתה  חישובהמאגר. 

א סכום הגביה  וח מראש אומדן הגביה הצפוי של המעורבות, וזאת במלמאגר ðלקיות של ה ואר טאקה

  . העתידית, תוך התחשבות בגבייה בפועל
  

  

השðים האחרוðות היðה כדלקמן  צי  וח  בשש ה  יהחצ  בגין צו   טוח ברות הביהגביה מחלהלן פרטים בדבר  

  ): 2022 ,ביוðי 30ם  ויל  לצרכן יםיר מדד המחד לצמו -  ש"חליוðי י(במ

 שנת
חיתום

 תקבולים
ב 1-6/22

 תקבולים
 בשנת
2021

 תקבולים
 בשנת
2020

 תקבולים
 בשנת
2019

 תקבולים
 בשנת
2018

 תקבולים
 בשנת
2017

 תקבולים
 בשנת
סה"כ2016

 75.99       24.30       17.49       15.06       12.18       4.19         2.77        0.08       עד 2008  

2009       0.02        0.35         8.20         1.56       12.32       18.59       34.33       75.35 

2010       0.56        0.98         6.68         5.23         6.55       12.41       29.71       61.56 

2011       3.33        0.91         3.15       10.39       15.88       19.40       20.66       70.39 

2012       0.60        4.92         3.34       22.58       18.82       31.79       35.22     116.67 

2013       3.23      24.12       14.38       16.72       23.06       34.60       28.66     141.54 

2014       8.86      31.79       24.65       25.17       34.07       27.30       14.64     157.62 

2015     14.98      27.95       21.96       30.07       42.05       23.79         2.47     148.29 

2016     16.83      32.67       29.34       37.54       32.72         5.69         0.07     138.03 

2017     13.04      27.41       44.03       39.44       10.26         0.45     121.59 

2018     16.27      38.04       33.21       12.34         0.56       84.15 

2019     16.98      32.56         8.31         0.44       41.31 

2020     10.16        6.81         0.18         6.99 

2021       0.85        0.11         0.11 

2022             -              - 

   105.79    231.39     201.62     213.66     211.35     191.51     190.06  1,239.59   
 

 חוק הפלת"ד. יעור שונה באמצעות תיקון בהש 1
 רשימת המקרים לא בהכרח מהווה רשימה סגורה.  2
 נזיקין. יטח על בסיס דינ ומב  כב הלאבפיצוי נהג הרב הוא עשוי להיות חיי אלאהשתתפות, זכאי ל נושהמאגר אי במקרה כזה לא רק 3
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  עתודות ביטוח .4

  

הכðסות  ה המðיבות  כלשהן  השקעות  אין  ולכן  מðיותיו  בעלי  ידי  על  בחודשו  חודש  ממומן  מאגר 

  עות.  מהשק

  

ה ו בתתשלומי  תלויותהיעות  תביעות  של  חיתובכ   הערכות  שðת  של  ðרשמות  בשðם  כחלק  ðה  שוטף  ה 

  גר.המאשל  מדוחות רווח והפסד 
  

  

הממוðה של הפול,    חושבו על ידי האקטואר  2022  ,יביוð  30ליום  ר  גאשל המ  חיותטויבבויות החייההת

הפרטðיות של    רכותההע  בהתבסס עלו  שבחות  ורכ ההע  1995-2007  תוםחיה לשðות    .סטיבן קוסטיןמר  

ידי מחלקכפי שהוערכ התביעות   על  הוערכו    ואילך   2008  וםשðות חית עבור    ות של המאגר.יעתבהת  ו 

  שבשימוש  על שיטות ומודלים אקטוארייםתוך התבססות  ðת חיתום  שיטוחיות לכל  בהחייבויות  ההת

  . 2021בדצמבר   31ז. לדוח השðתי ליום 8ר אושפורטו בב  האקטואר, כפי

  

מיי יðואר    שמת החלהחברה  בקשר  2015מחודש  עמדת הממוðה  עתודות  וש ילחלðוהג המיטבי    את  ב 

    .ליביטוח בביטוח כל
  
  

  

 ספימצב כ .5
  

ות  חבר וה  ר בתקðות הפיקוח על עסקי ביטוח, היותן עצמי כמוגדות להורישדו  הון עצמי א  ןלמאגר אי

במאהמשת הביטוח,תפות  חברות  קרי  התחייבויותיוðו  גר,  במלוא  המאגר    שאות  תזרים של    ובמלוא 

(כאהמ המאגר  של  משזומðים  בביטוח  מדובר  באות מור  ממילא  ההון  ודרישות  בכדי  לי  ותף  ל  ביטוי 

    מי.להחזיק בהון עצ יך יðו צראמאגר לפיכך ה ,חברה)חברה ו 

 

  3.59  -כ  לסך של   וואהבהש  ש"חמיליארד    3.92  -כבהסתכם    ð,  2022יביו  30ליום    הדוח על המצב הכספי

  . 2021 , יביוð  30ליום   ש"חד מיליאר

  

  ךבהשוואה לס  2022  ,ביוðי  30ם  ליו  ש"חמיליארד    3.81  -כהסתכמו ב  גין חוזי ביטוח סך ההתחייבויות ב

   .2120 ,ביוðי 30ליום  ש"חארד ליימ 49.3 -כ של
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 ות הפעילות צאתו .6

  

  בהשוואה   חש" מיליוðי    285.9  -סך של כהסתכם ב  2022של שðת    במחצית הראשוðהשל המאגר  ד  פסהה

  דולמגיבהפסד ðבע בעיקרו    גידולה  .קדבתקופה המקבילה אשת  ש"חמיליוðי    229.8  -כ  שלסד בסך  להפ

 . מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוחפעת עליית השמ ו  ללות של הפופעי בהיקף ה 

  

הדוח  ד  פסהה בסךשל  חובה    וחביטמע  בו ðה בתקופת  מסתכם  ,  "ח שליון  י מ  268.0  -כ  של  אופðועים 

טוח חובה  יבמוההפסד    ש"ח  מיליון  7.5  -כ  פרטיים מסתכם בסך של  של רכביםחובה    ביטוחמ  ההפסד

ש"ח,  מיליון    203.5  -כ  , בהשוואה להפסד של"חשיון  לי מ  10.3  -כ  של  בסך  תכם סם מריחאכלי רכב  של  

   .מקבילה אשתקדהתקופה בבהתאמה   ש"ח,ליון י מ 6.29 -כ ל הפסד שו  מיליון ש"ח 3.3 - כ של הפסד

  

 חשיפה שðתיים:ה במוðחי טחים בחברלהלן התפלגות המבו

-, כםחי חשיפה שðתית היðם אופðועיð במור  ממבוטחי המאג  62%-כ   ð  2022ה של שðת ראשוית החצבמ

וכ  33% פרטיים  א  5%-רכבים  רכב  בהש כלי  לכוחרים,  כ 70%-ואה  בתקופה    ,5%-וכ  25%-,  בהתאמה 

  המקבילה אשתקד. 

  

שפרמי (  שהורווחופרמיות   ב השיðבðיכוי  ðרשמו  ות  הורוו  לפרמיהעתודה  וי    במחצית   חה)שטרם 

שðת  וðה  הראש ב  2022של  של  ש"חי  ð ולי מי  217.9  -כהסתכמו  לסך    ש"ח וðי  לי ימ  198.3  -כ  בהשוואה 

אשת המקבילה  ג קדבתקופה  ומהווה  כ,  של  בפרמיה  ד יהג  . 9.9%  -ידול  בעיקרוול  בכמות    ðבע  מגידול 

 רטיים ומעליית מדד המחירים לצרכן.וח רכבים פהמבוטחים במאגר, שברובו בביטים הרכב

  

  "ח, שליון  ימ  167.6  -כסך של  בהדוח    ופתקבתאופðועים הסתכמו    של  הבחו  ביטוחב  וחושהורו   מיותרפ

של    וחביטב כפרטיים    יםרכבחובה  של  בסך  וון  יל ימ  38.4  -הסתכמו  שלחו  חביטובש"ח  רכב    בה  כלי 

  ן ש"ח מיליו   28.5  -לכ   ,ש"ח  ןליומי  158.8  -כ, בהשוואה למיליון ש"ח  11.9  - לסך של כים הסתכמו  אחר

  קד.תאש בתקופה מקבילה אמההתב  ,ש"חליון ימ  11 -כו

  

הראשוðהחצ מב  הסתכמו  דמיםללא  ðטו  פרמיות   שðת    ית  בסך  2022של  ש"ח    מיליוðי  218.8  -כ  של , 

מיליון ש"ח,    19.9  -כ  של  גידול,  בתקופה המקבילה אשתקד  מיליוðי ש"ח  198.9  -של כבהשוואה לסך  

  . 10% -כ של גידול המהווים 

  

לל  ות מיפר ליון  ימ  165.7  -כסך של  בם הסתכמו  יע וðופ א  חובה של   ביטוחב  ח ות הדבתקופ  א דמיםðטו 

ש  וחביטב  ,חש" כים  טי פר  יםרכב ל  חובה  וון  י לימ   41.6  -הסתכמו בסך של  כלי    בה שלחו  טוחי בבש"ח 

ון  לימי  28.7  -לכ  ,ש"ח  ןליו מי   158.4  -כ, בהשוואה ל מיליון ש"ח  11.5  -רכב אחרים הסתכמו לסך של כ

  .אשתקד הביל בתקופה מק בהתאמה ,חש"ליון ימ  11.8  -כש"ח ו

  

לישוב תביעות    פותעקי הוצאות    סיווגלאחר  ,  2022של שðת    ראשוðההבמחצית  ליות  ות הðהלה וכלצאהו

ב  ,רכישהוהוצאות   כ,  ח" שמיליון    8.7  -כהסתכמו  מקבילה  פה הבתקו  מיליון ש"ח  8.9  -לעומת סך של 

 .קדאשת

 

ה הפעילות  לעיתוצאות  שיב  ל,מפורטות  לאחר  של  יםב והיðן  תלויותבות  הערכ   ועדכון  צו  יעות  בגין  ת 

 . החציה
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  ים כðגד החברה משפטי הליכיםייצוגיות וכתובעðות ור לאיש תבקשו .7

  
ðותאישור תבקשות לן  יי לעðגד החב  תוכייצוגי  ובעðשל  לדוחות הכספיים    א'3באור  ה  , רארהשהוגשו כ

  המאגר. 
  
  

  בתקופת הדוח רהשוðושאי מ דירקטורים תðשיðויים בכהו .8

 
לאקמר  ה  ð מו  2022באפריל,    1ביום   קוסטין  הסטיבן  של  ממוðה  חלף  טואר  תמיר  מר  חברה,  אלון 

  ועד. עד לאותו מברה חטואר המש כאקששי

  

הכ   חרלא,  2022באפריל,    6ביום   של החאישור האסיפה  עין  דפð גב'  תה  מוð,  ברהללית  יד  דור לתפק ה 

  .2022  בפברואר, 15ם טרם עת, ביוף, ז"ל, שðפטר ב ילחדא  חלף יעקבצ, "חד

  

 

  ) SOX 302וי (י הגילהלים לגבðובקרות  .9

  

(  בעקבות הðחיות שהוציאה הרשות לðיירות ערך  Act ofבארה"ב, במסגרת חוק ה"סרבðס אוקסלי" 

Sarbanes- Oxley 2002  פרסם המוסדיים  זריחו  הממוðה),  הגופים  על  המטילים  לדוחות    רףצלם 

שפסהכ הצהרות  המðהליים  בדברל  הכספיים  והðת  תתוðאו  ים  שדבהמוצגים  ðים  הכספיים  ל  וחות 

להבט  המאגר שðועדו  פðימיות,  בקרות  של  ויעילותן  האמור  וקיומן  לגוף  המתייחס  מהותי  שמידע  יח 

  .  מובא לידיעתם

בחיðה    ל, שכלSarbanes-Oxleyלחוק    302פי סעיף    הðדרש על   את ההליך  קיים  המאגר בהתאם לאמור,  

  י. ת בגוף המוסדימיוð פה ודה והבקרותל תהליכי העבש

  

בדוח זה את  העריכו לתום התקופה המכוסה    המאגרהל כספים של  מðכ"ל ומðבשיתוף ה  המאגר   ת הðהל

  .  המאגרת והðהלים לגבי גילוי של  היעילות של הבקרו

לים לגבי  ות והðהרק זו הבתקופה  ם  תוי להסיקו כ ומðהל הכספים    המאגר"ל  מðכ על בסיס הערכה זו,  

יע המף  גוהלוי של  הגי על מðוסדי היðן  לילות  על המידע שהגוף המוסדי    לעבד,  שום,רת  לסכם ולדווח 

ð  תיי שהחצדרש לגלות בדוחð    קבעðה ובמועד שðבהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממו

  בהוראות אלו. 

הðתוðיםצה ðאותות  בדבר  המðהלים  בייספ הכ  הרות  המוצגים  שודם  הכספיים    ן וקיומ  רהמאגל  חות 

    יים אלה מצורפות להלן.ות כספ לדוח יחספðימיות ב ותן של בקרותיליע ו

  

  

  

  

  

  

  

  



13 

 

  

  

  )SOX 404כספי (חריות בקרה פðימית על הדיווח הא .10

  

על  שעðיי  2009-9-10מיושמות בהתאם לחוזר גופים מוסדיים    404SOXהוראות   ðו "אחריות ההðהלה 

  2021מבר  בדצ  31ליום    תי שðה  חכללה בדו   המאגרחוזר  בהתאם ל  . יווח הכספי"הדל  ת עהבקרה הפðימי

ותים על הדיווח  ה להקמה או לתחזוק של מערך וðהלי בקרה פðימית ðאאחריות ההðהלהצהרה בדבר  

בחיðה    ה ים לגבי הגילוי, שכללם לגבי היעילות של הבקרות והðהלהכספי, וכן הערכה לתום שðת הכספי

 .  ראגבממיות יð ת הפהבקרו דה והעבו ישל תהליכ 

על דיווח    המאגר בבקרה הפðימית של    כל שיðוי   , לא אירע2022יוðי  ב  30ביום    תייםהמס  וןהחציבמהלך  

  המאגר אופן מהותי, על הבקרה הפðימית של מהותי, או סביר שצפוי להשפיע ב כספי אשר השפיע באופן

  כספי.  יווח על ד

  

    ו.וועדותי   ריון וטשל הדירק יבותש י 8 הדוח התקיימובמשך תקופת  

  

  

של  ומתם לעבודה המאומצת בפעילות העצמאית  על תר  ובדיה ערה ולהðהלת החבמודים  ן  יו רירקטוחברי הד

  . גרהמא

  

  

  יד המðהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מאגהת           

  

              _________________                            ___ _____ ___ ______  

    מðכ"ל   – ןכהן ער                                יו"ר    – מיכאל קלמן  

  

  

  2022 ,וסטבאוג  14
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  הפול   -המאגר הישראלי לביטוח רכב שיורי
  ) certificationה (הצהר

  
  , מצהיר כי:  ערן כהןאðי, 

  
הדוח   .1 את  שðתיסקרתי  המאגר    החצי  ל של  שיורי  הישראלי  רכב  הל(לה  הפול   - ביטוח    מאגר) ן: 

 . )חהדון:  להל( 30.6.22ביום  ימהה שהסתי ת השðיצלמח

יד  .2 על  אייבהתבסס  הדוח  שעתי,  ðכון  לא  מצג  כל  כולל  של  ððו  מצג  בו  חסר  ולא  מהותית  עובדה  ל 

לא יהיו    לו בו, לאור הðסיבות בהן ðכללו אותם מצגים,ובדה מהותית הðחוץ כדי שהמצגים שðכלע

 ח.  דוב מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה

ðאות,    ול בדוח משקפיםלכחר הא  פיס כדע  ומי  הכספיים  ותוח ידיעתי, הד   לבהתבסס ע .3 מכל  באופן 

המצב את  המהותיות,  הפעולות  הבחיðות  תוצאות  לימים    ם המזומðי  ותזרימי  הכספי,  המאגר  של 

 ולתקופות המדווחים בדוח. 

ואחרים .4 המצהירים    אðי  אחראים  במאגר  זו  בהצהרה  של  ולקיומם    לגבי ם  הליוð  ותקרלקביעתם 

    -גר וכןמאשל ה יכספ ווח ית על דיהפðימ  ולבקרה   גילויה

לק  וðהליםבקרות    קבעðו  )א( גרמðו  או  כאלה,  כאלה,  וðהלים  בקרות  של  פיקוחðו  תחת  ביעתם 

למאגר,ה המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  במאגר,   מיועדים  אחרים  ידי  על  לידיעתðו    מובא 

 בפרט במהלך תקופת ההכðה של הדוח; 

בקרעðקב  )ב( פðיו  פי   כספי,  דיווח  לעמית  ה  על  או  בקביעקחðו  פð קת  כסרה  דיווח  על  י,  פ ימית 

ל לגבי המיועדת  ביטחון  של  סבירה  מידה  שהד  ספק  ולכך  הכספי  הדיווח  וחות  מהימðות 

ðלתק ערוכים בהתאם  דיווח הכספיים  על שוק  ולהוראות הממוIFRS(   ð(ביðלאומיים    כספי  י  ה 

 ההון; 

ו  ðותיð קמס  ו את גר והצגð של המא גילוי  לגבי ה  םðהליות וההבקר   של  האפקטיביות הערכðו את    )ג(

הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס  הðהלים לגבי  של הבקרות ו  תהאפקטיביולגבי  

  - ðו; וכןעל הערכת 

המאגר  )ד( של  הפðימית  בבקרה  שיðוי  כל  בדוח  שאירע    גיליðו  כספי  דיווח  שהשפיע    זה  ציוןבחעל 

דיווח  על    רמאג של הקרה הפðימית  הבל  י, ען מהותפ וע בא להשפיצפוי  ש  באופן מהותי, או סביר 

   -כספי; וכן

המצהי ðא .5 במאגר  ואחרים  ולוועדת  י  לדירקטוריון  המבקר,  החשבון  לרואה  גיליðו  זו  הצהרה  רים 

תר לגבי הבקרה הפðימית  בסס על הערכתðו העדכðית ביוהביקורת של הדירקטוריון של המאגר, בהת

 על דיווח כספי:  

הליקוא  )א( כל  והחשמעותימהיים  ת  ב   היעתבקב  המהותיות ולשות  ים  הבקרה  או  של  הפעלתה 

שר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של המאגר לרשום, לעבד, לסכם  מית על דיווח כספי, א י ðהפ

    - ולדווח על מידע כספי; וכן

רים  אח, בה מעורבת ההðהלה או מעורבים עובדים  כל תרמית, בין מהותית ובין שאיðה מהותית  )ב(

 וח כספי. ל דיוהמאגר ע ðימית שלקרה הפ ותי בבמע משם תפקיד שיש לה

  תי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.     לעיל כדי לגרוע מאחריו אין באמור

  

                                                                                   ________________________  

  מðכ"ל  – רן כהןע                                                            2022ט, גוסאוב 14     
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  הפול   -לביטוח רכב שיורי  המאגר הישראלי
  ) certificationהצהרה (

  
  , מצהיר כי:  אייל גוðןאðי, 

  
המ .1 של  שðתי  החצי  הדוח  את  שיורי  סקרתי  רכב  לביטוח  הישראלי  המאגר) (ל  הפול   - אגר    הלן: 

 . )הדוח  (להלן: 30.6.22יימה ביום השðה שהסת  למחצית

על   .2 כולבהתבסס  איððו  הדוח  ע  לידיעתי,  של  ðכון  לא  מצג  של  כל  מצג  בו  חסר  ולא  מהותית  ובדה 

צגים, לא יהיו  עובדה מהותית הðחוץ כדי שהמצגים שðכללו בו, לאור הðסיבות בהן ðכללו אותם מ

 סה בדוח.  כומטעים בהתייחס לתקופה המ

י .3 על  ðאות, מכל  בדוח משקפ  לולחר הככספי אומידע    חות הכספייםדיעתי, הדובהתבסס  ים באופן 

המצי הבח את  המהותיות,  הפעולותðות  תוצאות  הכספי,  המזומðים   ב  לימים    ותזרימי  המאגר  של 

 ולתקופות המדווחים בדוח. 

ואחרים .4 המצה   אðי  ולקיומם  במאגר  לקביעתם  אחראים  זו  הצהרה  לגבי    שלירים  וðהלים  בקרות 

    -וכן אגרשל המ פי ווח כסל דיה הפðימית עילוי ולבקרהג

תחת  קבע  )א( לקביעתם  גרמðו  או  כאלה,  וðהלים  בקרות  כאלה,  ðו  וðהלים  בקרות  של  פיקוחðו 

ב אחרים  ידי  על  לידיעתðו  מובא  למאגר,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  מאגר,  המיועדים 

  בפרט במהלך תקופת ההכðה של הדוח;

על    )ב( פðימית  בקרה  כספיקבעðו  פיקחðו דיווח  או  בקרעל    ,  פðיקביעת  דיווח    מית ה  כספי,  על 

לגב ביטחון  של  סבירה  מידה  לספק  שהדוחות  המיועדת  ולכך  הכספי  הדיווח  מהימðות  י 

ערוכים בהתאם לתקðי דיווח על שוק  ולהוראות  )  IFRS(ביðלאומיים    כספי  הכספיים  הממוðה 

 ההון; 

  ותיðוו את מסקðהצגðשל המאגר ו  גבי הגילוישל הבקרות והðהלים ל  תיו האפקטיבהערכðו את    )ג(

ופה המכוסה בדוח בהתבסס  של הבקרות והðהלים לגבי הגילוי, לתום התק  יותהאפקטיב בי  לג

 - על הערכתðו; וכן

שהשפיע באופן    בחציוןירע  על דיווח כספי שא  גיליðו בדוח כל שיðוי בבקרה הפðימית של המאגר   )ד(

פי;  ח כסדיוו  על   מאגר של ה  רה הפðימיתעל הבק  תי, שצפוי להשפיע באופן מהור  מהותי, או סבי

   -וכן

לא .5 גיליðו  זו  הצהרה  המצהירים  במאגר  ואחרים  ולוועדת  ðי  לדירקטוריון  המבקר,  החשבון  רואה 

ותר לגבי הבקרה הפðימית  הביקורת של הדירקטוריון של המאגר, בהתבסס על הערכתðו העדכðית בי 

   על דיווח כספי:

המשמעות  )א( הליקויים  כל  והחולש את  המהותיויים  בקבות  או  ת  ש בהפעליעתה  הבקרה  תה  ל 

ביכולתה של המאגר לרשום, לעבד, לסכם    ימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגועפðה

    - ולדווח על מידע כספי; וכן

מהותי  )ב( שאיðה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  עובדיםכל  מעורבים  או  ההðהלה  מעורבת  בה    ת, 

 ספי. ווח כגר על דיל המאהפðימית ש  עותי בבקרהחרים שיש להם תפקיד משמא

  

  אחר, על פי כל דין.  וע מאחריותי או מאחריות כל אדםלעיל כדי לגר  וראין באמ 

                                                                               
          _ _______________________  

ðהל כספיםמ – ןאייל גוð                           2022 ט,באוגוס 14  
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  של   ות מðי לבעלי ה המבקר  דוח סקירה של רואה החשבון  
  ("הפול") בע"מ   וח רכב חובה ðהל של המאגר לביט אגיד המ הת 

  
  

  מבוא 
  

הכספ המידע  הישראליסקרðו את  שיורי    י המצורף של המאגר  (להלן    -לביטוח רכב  הכולל את  - הפול   המאגר), 
 ים המזומð ימיותזר והפסדרווח הדוחות התמציתיים על ואת   ð2022י,  יוב 30הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום 

גה של מידע  יך. הדירקטוריון וההðהלה אחראים לעריכה ולהצה באותו תארשהסתיימשה חודשים  ל שי שתקופה  ל

"דיווח כספי לתקופות ביðיים", ובהתאם -   IAS  34כספי לתקופת ביðיים זו בהתאם לתקן חשבוðאות ביðלאומי  
ידי  לד יקוח על שירותים ק הפתאם לחובה  ןח וחסכויטווק ההון, בהממוðה על שרישות הגילוי כפי שðקבעו על 
כספי לתקופת ביðיים זו בהתבסס  המידע  הקðה על  . אחריותðו היא להביע מס1981  -  טוח), התשמ"איððסיים (ביפ

  על סקירתðו.
  
  

  היקף הסקירה 
  

 ספי של מידע כ  "סקירה  -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ל)  רא(יש  ערכðו את סקירתðו בהתאם לתקן סקירה
הðבית  לתקופו החשב  ערכתðיים  רואה  ידי  שלעל  המבקר  ביðיים  ון  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה   הישות". 

והחשבוðאיים, הכספיים  לעðייðים  האחראים  אðשים  עם  בעיקר  מבירורים,  סקירה   מורכבת  ðוהלי  ומיישום 
ת  י ביקורקðלתבהתאם    רכתביקורת הðעקירה היðה מצומצמת בהיקפה במידה ðיכרת מאשר  ס  אðליטיים ואחרים.

ולפימק בישראל  העðייðים  כך איðה מאפובלים  שðיוודע לכל  ביטחון  להשיג  לðו  יכולים שרת  שהיו  המשמעותיים 
  חוות דעת של ביקורת. להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אðו מחווים

  
  

  מסקðה 
  

לðו  עלבהתבסס   הגורם  דבר  ליבðו  לתשומת  בא  לא  שהמ  סקירתðו,  ע  "להðהכספי    ידעלסבור  מכל   רוך,איðו 

שðקבעו על ידי  כפי  שות הגילוי  ובהתאם לדרי  IAS  34לתקן חשבוðאות ביðלאומי    תיות, בהתאםהבחיðות המהו
  . 1981 - התשמ"א, וק הפיקוח על שירותים פיððסיים (ביטוח)בהתאם לח ממוðה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןה
  
  
  
  
  
  
  

 יררגבאי את קסקוסט פורר   , אביב-תל
 רואי חשבון            2022ט, וסוגבא 14
  
  
  

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com

 את קסירר קוסט פורר גבאי 
  א', 144דרך מנחם בגין 

   6492102 אביב-תל
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  על המצב הכספי   דוחות 
  
  
  

  ביוðי  30ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       ðכסים 
       

 ,4834  4,624  4,981  רכישה ðדחותת הוצאו
 ,860,5783  3,489,498  123,807,9  ח, ðטוחוזי ביטו ן גייבויות בחברות הביטוח בהתחיחלקן של 

 454,105  83,176  ,23787  רות ביטוח המשתתפות במאגר חב
 -  1,014  -  ) בע"מ ח רכב חובה ("הפול"התאגיד המðהל של המאגר לביטו

 152  131  157  ייבים ויתרות חובה ח
 ð  18,462  ,5169  512,5ים ושווי מזומðים וממז
       

ð461,4693  95973,58,  ,7493,918  כסים סך כל ה, 
       

       התחייבויות
       

 ,388,5833  3,494,172  3,812,940  ביטוחגין חוזי התחייבויות ב
בהתחייבויות בגין חוזי   ם אבðרבש קרðית חלקה של   - בðיכוי

 45  50  47  ביטוח (ביטוח משותף)
       
  3,812,893  4,1223,49  343,8353, 
       

 40,000   40,000   00004,   תפות במאגר תהביטוח המש פקדוðות של חברות
  1,566   -   659   ד המðהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ התאגי

 596,25  19,946  21,692  פרמיות מראש 
 956,43  89133,  43,568  ויתרות זכות  זכאים 

       
  856105,  ,83739  118,111 
       

 ,461,6943  95973,58,  ,4973,918  ות ההתחייבוי סך כל 
  
  
  
  

  ם.ם מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים ביðייפירהבאורים המצו
  
  
  
  
  

        2022באוגוסט,  14
 אייל גוðן  ערן כהן    מיכאל קלמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ðהל כספים מ  מðכ"ל      יו"ר הדירקטוריון  
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  וחות רווח והפסד ד 
  
  

  
שים שהסתיימו  חודה 6-ל

  ביוðי  30ביום 

לשðה 
מה  יישהסת

  ביום  
 בדצמבר 31

  2022 2021 2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי   
     
           

 458,414  198,336  217,938  ווחו פרמיות שהור 
       

 731  82  60   הכðסות מימון
       

 163,414  ,418198  217,998  ת  הכðסוהסך הכל 
       
 871,077  414,420  489,970  וח חוזי ביט שלומים ושיðוי בהתחייבויות בגיןת
       

אבðר בתשלומים ובשיðוי  קרðית בשם של  חלקה  -בðיכוי 
 23  17  17  יות בגין חוזי ביטוח (ביטוח משותף)בהתחייבו

       
 848,770  414,403  ,953489  בשייר ביטוחן חוזי גיב ðוי בהתחייבויותשלומים ושית
       

 ,56110  4,920  5,209  ת רכישה אחרותועמלות והוצא
       

 ,45817  ,9448  698,7  הוצאות הðהלה וכלליות
       

 867,987  428,267  ,895503  הוצאות  הסך הכל 
         

 ) 236,384(  ) 229,849(  ) ,096285(   לתקופה  הפסד
        

       :הרכב ההפסד
       

 ) ð  )89056, (  )88,850 (  )587,153זקף לחובת חברות הביטוח
       

וזי ביטוח, ח בגין גידול בהתחייבויותבחלקן של חברות הביטוח 
 ) ð  )229,052 (  )9990,14 (  )361,230טו

       
  )960285, (  )49229,8 (  )236,384 ( 
  
  
  
  
  

  ðפרד מהדוחות הכספיים ביðיים. ים חלק בלתירים המצורפים מהווהבאו
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 רימי המזומðים תז   על וחות  ד 
  
  
  

 
מו  חודשים שהסתייה 6-ל

  ביוðי  30ביום 

לשðה 
שהסתיימה  

  ביום  
 בדצמבר 31

 2022 2021 2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 ש"ח אלפי  
    

        וטפתמפעילות ש  תזרימי מזומðים
        

  ) 236,843(  ) 229,849(  ) 960,285(   הפסד לתקופה 
    ות הביטוח בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחרגידול בחלקן של חב 

 
,052229  140,999  230,361 

 153,875  8,850  908,56   חברות הביטוחתקופה שðזקף לחובת הפסד ל
         
   -  -  - 
        

        וטפת:ת שמזומðים מפעילולהצגת תזרימי ה ות הדרושותהתאמ
        

        שיðוי בðכסים והתחייבויות: 
          

  טוח רכב  גר הישראלי לבישל המאל בתאגיד המðה השיðוי
  , ðטו פולה –חובה  

 
)970 (  218  2,798 

 ) 932,79(  ) 110,52(  21718,   ) ביתרת חברות הביטוח המשתתפות במאגר עליה ( ירידה
 ) 62(   ) 5(   ) 5(   יתרות חובה ים וייב ייה בחעל

 2,316  ) 3343,(  ) 3,904(  בפרמיות מראש )ירידה עליה (
 15,472  4075,  ) 883(   יה (ירידה) ירידה בזכאים ויתרות זכותעלי

          
  ) 12,239(  ) 2358,(  12,950   ) לפעילות שוטפתששימשו(  שðבעומזומðים ðטו 

        
 ) ð   12,950  )235,8 (  )12,239יםושווי מזומ יםמðבמזויðוי ש
        

 17,751  17,751  5,512   התקופה חילת לתושווי מזומðים יתרת מזומðים 
        

 5,512  5169,  46218,   התקופה לסוף ושווי מזומðים יתרת מזומðים 

      
  
  
  
  
  

  ים ביðיים.ת הכספיווחתי ðפרד מהדהבאורים המצורפים מהווים חלק בל
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  כללי   -  :1ור בא

  
ליום  ות כספיים אלה  דוח ולתקופה של שישה חודשים    2022ביוðי,    ð30ערכו במתכוðת מתומצתת 

(להלן   באותו תאריך  כספיי  - שהסתיימה  אלדוחות  בדוחות  לעיין  יש  ביðיים).  לדם  בהקשר  וחות  ה 
אורים  ולבך  תו תאריבאוהסתיימה  ש  ולשðה  2021מבר,  בדצ  31הכספיים השðתיים של המאגר ליום  

  וחות הכספיים השðתיים). הד  -יהם (להלן  אשר ðלוו אל
  

  
  י המדיðיות החשבוðאיתעיקר  - : 2באור 

  

  מתכוðת העריכה של הדוחות הכספיים ביðיים    . א
  

פות  "דיווח כספי לתקו  -  34ן חשבוðאות ביðלאומי  בהתאם לתק  הדוחות הכספיים ביðיים ערוכים
וחסכון בהתאם ק ההון, ביטוח  ידי הממוðה על שו  על  עווי שðקבגילדרישות הל  בהתאםביðיים", ו

ðסיים (ביטוח), התשמ"א לחוק הפיקוח על שירותים פיð-  1981 .  
  

 הðהלת דרשתIFRS  ð)( םתקðי דיווח כספי ביðלאומייאם לתמצית הדוחות הכספיים בהת בעריכת
  יות דיðהמ  יישום  על   משפיעים  שרא  חותוהð   אומדðים,  תבהערכו  דעת  בשיקול  להשתמש  החברה

  עלולות  פועלב  שהתוצאות  יובהר.  והוצאות  הכðסות,  בויותוהתחיי  ðכסים  לש  הסכומים  ועל
  .אלה מאומדðים שוðות להיות

  
  העיקריות   הðחותוה  חברהה  לש  החשבוðאית  המדיðיות  יישום  עתב,  ההðהלה  של  הדעת  שיקול

  ספייםהכ  ותבדוח  שושימש  אלו  עם  םעקביי   היðם ,  וודאות  באי  הכרוכות  בהערכות  ששימשו 
  . השðתיים

  
  

  י השיðוי שחלו במדד המחירים לצרכן  פרטים על שיעור  .ב
  

      
  מדד המחירים לצרכן   
  מדד ידוע  מדד בגין  
   %  

      דשים שהסתיימו ביום: חות הלשש
    

   ð2022   23.  3.1י,  ביו 30
      

   1.4  1.6  2021ביוðי,   30
      

   2.4  2.8  2021דצמבר, ב  31תיימה ביום  ðה שהסלש
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  יות לו יבויות תהתחי    - : 3באור 

  

  לחתימתו.דוח ועד אשר הסתיימו במהלך תקופת ה לאישור תובעðות כייצוגיות השבק  . א
  

 

(להלן בע   רכב   לביטוח   המאגר   של   הל המð   גיד תא ה '  ð  ברעם   אורי   18-05-8322"צ  ת   -   "מ 
  "הפול") 

  
"קצועובמ"ד  (עו  ברעם  אורי  מר  הגיש  2018במאי,    8  ביום (להלן:    בקשה")  בקשהמ) 

 "). רהאישו בקשת (להלן: " הפול ðגד ייצוגית כתובעðה התביע לאישור
ðייðועים  ה חוב  ביטוח  בפוליסת  האישור  בקשת  של העðת.  לאופðגובה  ל  המבקש, הפו  לטע

חטא "שכל  פרטיים,  גלגלי  דו  רכב  מדווחיםמבעלי  שהם  היðו  ה  ם  על לרשויות  מס 
  יקרה, לפי יא  השר  ב "בבעלות אחרת", א, המיועדת עבור רכעסקית ", פרמיה  הוצאותיהם

ור אותם ביטוח חובה שהפול גובה עבם מפרמיית  הטעðה, בעשרות ולעיתים מאות אחוזי
ההאו אשר  בדיוק,  ומבוטחים  לרשויות  בדפðועים  מדווחים  איðם  שאלו  היðו  היחידי  ל 

 . ס הכðסה)המðוכות ממ( על הוצאותיהםהמס 
 על,  ומעוות  רלווðטי  לא  ,דין  ðוגד,  מקפח  חןמב  יצר  הפול,  ישורהא  שתבבק  הðטען  לפי

 ללא  ,ממבוטחיה  ðיכר  חלק   על,  הðטען  לפי,  מðופחות  וחביט  פרמיות  משיתה   היא  בסיסו
, ðוהל  קבע  הפול,  הðטען  לפי,  כך;  אלו  ממבוטחים  הðובע  יהאמת  הסיכון  לשאלת  קשר  כל
 הרכב   כלי   של  ו עלויותי   על  מזדכה  מבוטחש  בכך  די   לפיו ,  בדין  יסוסב  לאול  ו צמע  דעת  על
",  עסקורכי  "לצ  המבוטח  את  המשמש  ככזה  הרכב  בכלי  ראהיש   כדי,  המס  שויותר  ולמ  אל

, אחרת  בבעלות  לרכב  דתהמיוע"עסקית" (קרי,    פרמיה  שלםי  המבוטח  יכ  דרושי  ומשכך
בטוח  בי  יית פרמ  מאשר  כאמור  ותרי   הגבוהה)  פרטית  שאיðה לרכב  בעלות "רגילה", 

 ית.  פרט
  מיליון  19.5 על עומד הייצוגית התביעה םוסכו ש"ח 733 על עומד תהאישי התביעה סכום
  .ש"ח
שהמשיבה    :כ  הוגדרה  ðההתובע  את  להגיש   מבוקש  שמהב   אשר  בוצההק מבוטח  "כל 

א למרות  ת  סיווגה  אחרת'  'בבעלות  כרכב  גלגלי  הדו  היðורכבו  הðכון  רכב   שסיווגו 
וגבת'בבעל פרטית',  פרמיית  ות  וז  ביטוחה  בהתאם,  שקדממוגדלת  השðים  בשבע  ו את 

  .  גשת בקשה זו ועד למועד אישורה כייצוגית"לה
שהבמסג  דיון  על  רת  המשפט  בית  הורה  עמדת  תקיים  מדוע  קבלת  בשאלה  הממוðה 

לעðי לעו"  ין להבחין  עצמאי  עו"ד  בין  האחרת,  הבעלות  שðיהם הגדרת  כאשר  שכיר,    ד 
  יום.   60ך כי עמדתו תוגש בתווקבע י עבודה,  וש באופðוע לצרכעושים שימ

  

גם על   עלות האחרתעריף הבש את עמדתו לפיה קיימת הצדקה להחיל את תהגי  הממוðה
פרט בבעלות  מאופðוע  כשהוא  למית  קשר  (ללא  עסקיים  לצרכים  השימוש  ידשמש  ת 

הספציפי)   המבוטח  של  זיהעסקי  המוכי  הרכב  עלויות  המבכוי  את  "לצרכי שמש  וטח 
את הגיש    פולה.  יהעסק כון לקביעת השימוש  ת המס, הוא מבחן ðרשויו" אל מול  עסקו

  . האמורהת התייחסותו לעמדה אהגיש בקש  המ וגם  לעמדת הממוðה והתייחסות
  

הציע בית המשפט לצדדים לבוא   2020ר, ובבאוקט 22דם משפט שהתקיים ביום במהלך ק
להסדרבדברי הגעה  לצורך  בתיק  ם  הצעה פשרה  דחה  הפול  סיכו  .  הצזו.  בתיק  מי  דדים 

  .בית המשפטהוגשו ל
  

  האישית. ר והתובעðהן פסק דין במסגרתו ðדחתה בקשת האישוðית ð2022י ביו 9 ביום
ת תביעה למבקש  ילבבסיס בקשת האישור איðו מקים ע י הטיעון שבית המשפט קבע כ

המשפט ת. בתמצית, בית  עðה ייצוגיהðדרשים לאישור תובולא מתקיימים לגביו התðאים  
ש  קבע משפטייכי  טעמים  אתם  לושה  לדחות  כי  בקש  מחייבים  ראשית  האישור:  ת 

הרשות עמדת  עליו  התעשלפ  מקובלת  הן  ðקבעויה  הקריטריון  והן  וכ   ריף,  דין  בסמכות 
המרכיב   איðה  הסיכון  השיוהיותוחלת  החובה  ביטוח  פרמיות  חישוב  בðוסחת  רי  חיד 

 למות איðה סבירה בגלהעולהðות מכל  פייה של המבקש למשום שהצי  לאופðועים; שðית
לבין  דכות למס  ובכלל; ושלישית, כי לעצם העðיין הקישור בין ההז  ורי,אופי הביטוח השי 

  והגיוðי.  ירופðוע לעומת שימוש פרטי, הוא סבבשימוש בא הסיכון המוגבר הכרוך
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  (המשך)  לויותיבויות תהתחי    - : 3באור 
  

  ם ðוספים  ים משפטייהליכ  .ב
  

ðה על הביטוח באגף שוק ההון הביטוח  ð' הממו ח'  רת סמארטור בע"מ וא חב   22/458  בג"ץ 
    -   והחיסכון במשרד האוצר ואח' 

  

דיון דחוף,   וםקשה לקיהוגשה עתירה למתן צו על תðאי, צו ביðיים וב  2022ביðואר,    19  ביום
ס חברת  ידי  ואחמארטועל  בע"מ  (להלן  ר  ה"העותרים  –'  בבית  העליון")  בשמשפט    בתו , 

ד ðגד  כבית  לצדק  גבוה  על  הממוין  (להלןðה  וחיסכון  ביטוח  ההון  וðגד   - שוק  "הממוðה") 
  :. עðייðה של העתירה הוא458/22הפול, שתויקה בתיק בג"צ  

  

התיקו את  שיבטל  תðאי  על  צו  שביצע מתן  בה  ן  בעðף  המאוחד  בחוזר  רכב יטוח  ממוðה 
  –לן  מסוג: סגוואי ( להל כלים  ה שחוב  לביטוח רכב  עריף הפולבכל הðוגע לביטול תחובה,  
ליום  "התיק עד  שהיה  כפי  חובה  רכב  בביטוח  כלים אלה  לבטח  לפול  ויורה  בחוזר")    31ון 

בתעריף    2021בדצמבר,   או  בעבר  בתעריף ששרר  העותרים)  שיי(לטעðת  ידי  קבאחר  על  ע 
  .הממוðה

  

  31  - ההיה עד  י שי כפחובה לסגוואטוחי רכב  ול להמשיך למכור בים שיורה לפביðיימתן צו  
ה(ל  2021בדצמבר,   ידי  טעðת  על  שייקבע  בתעריף אחר  או  בעבר  בתעריף ששרר  עותרים) 
  וזאת, עד להכרעה בעתירה.   –הממוðה 

  

פלו וכי, ð-רג הממוðה מסמכותו  ח  ן לחוזר קיום דיון דחוף בעתירה לðוכח העובדה שבתיקו
פגמיב מהותיים, לרבות חהחלטה  סבירום  והימðעות  וסר  פי  הסמכות  לת  מהפעת  על  שלו 

  העיסוק של העותרים וחשש לשיקולים זרים (לטעðת העותרים).    בחופש גיעה הדין, פ
  

  טוח רכב העותרים טועðים, בין היתר, כי התיקון בחוזר על ידי הממוðה והפסקת מכירת בי
אי מהווה  חר שהסגווך חריגה מסמכות, מא התקבלו תו   הפול,ובה לסגוואי מכוחו על ידי  ח
רכם)  טעðת(ל ב"כלי  המחויב  מðועי"  רכב  ביטוב  של  ח  ההישעðות  וכי  הדין.  לפי  חובה 

הממוðה על פסיקת בית המשפט העליון שקבעה כי אופðיים חשמליים איðם מהווים "כלי 
  .  הללו לאור השוðי בין שðי הכלים יה יא שגוירכב מðועי" לפי הדין, ה 

  

ים בלת חוות דעת מומחוללא ק  זותבפזיולים זרים,  תקבל משיק ען שהתיקון בחוזר ה עוד ðט
  ה כי אין שוðי בין סגוואי לאופðיים חשמליים).  המצביע(
  

פליליות   עבירות  לביצוע  העותרים  את  חושף  בחוזר,  התיקון  כי  בעתירה  ðטען  כן  כמו 
ו קין לתאוðות שייגרמחשיפה בðזי ורם לישת ביטוח לסגוואי בשוק, ג רכפשרות לבהיעדר א
  חובה.  א ביטוחלל  וואימהשימוש בסגכתוצאה 

  

  ם.(הממוðה והפול) להגיב בכתב לבקשת העותרים למתן צו ביðיי עתירה ים בעל המשיב
ðוחות, ðיתðה החלטת בית המשפט בה ðקבע כי בהיðתן טעמי מאזן ה  2022בפברואר,  8ביום 

  ם. ðמצאה עילה למתן צו ביðיי לא
  

דיו  2022  ,יבמא  2ביום   בעתיהתקיים  טðשמבמסגרתו  רה  ן  הצדדיעðועו  בהרחבהת  , ם 
י איðו רכב מðועי, וכי לא חלה על  אית של הממוðה ושל הפול היא, שהסגווהטעðה המרכז

  י בוטל על ידי הממוðה. אועוד, שהתעריף הביטוח לסגוהפול החובה לבטחו, מה 
אם  2022יולי  ב 3 עד ליוםמשפט בית ה אתו ה לפיה הצדדים יעדכððיתðה החלט וןדיה אחרל

   ר העותרים.חי עבוביטון פתרוðמצא 
  

ה  ביום  בהודעת  העותרים  שהגישו  הביטוחיים    2022ביולי,    3עדכון  הפתרוðות  כי  צוין 
ב יקרים  הממוðה,  ידי  על  להם  קיצוðית  שהוצעו  פתרו  –צורה  מהווים  איðם   ן.ולפיכך, 

צעו לעותרים צית כי הוצוין בתמ 2022י, ביול 13הגישה הפרקליטות ביום דעת העדכון ש הוב
ים סרבו להצעה מכיוון שלטעðתם מדובר בהצעה  יים אחרים, אולם העותרוðות ביטוחתרפ

  ירה ומבוקש לדחותה.שאיðה ריאלית. לפיכך, ולשיטת הפרקליטות אין מקום לקבל את העת
  

  2022, בדצמבר 19המשך הדיון בעתירה ðקבע ליום 
המאגרלהע הרכת  על  ,  משפחו מתבססת  דעת  יותלהשהתקבטית  ות  סביר  העתי,  כי  רה  ר 
  .שר היא תתקבלחה מאתיד
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  בתקופת הדיווח  הותימ אירוע    - : 4באור 

 
אלון תמיר מר  חברה, חלף  טואר ממוðה של הסטיבן קוסטין לאקמר  מוðה    2022באפריל,    1ביום  

  ועד.עד לאותו מברה כאקטואר הח משששי

  

- -  - -  -  - -  -  -  
  

  

  

  

  

  

  
  



  

    

  

  

  

  

  ") בע"מ הפול חובה ("   כב יטוח ר לב   המאגר המðהל של  ד התאגי 
  
  
  

  ים ביðיים וחות כספי ד 

  
  

  2022ביוðי,    30ליום  

  

  בוקרים מ   תי בל

  

  



  

    

  
  
  
  
  
  

  המאגר התאגיד המðהל של 
  ") בע"מ הפולחובה ("וח רכב יטלב

  
  

  2022ביוðי,    30דוחות כספיים ביðיים ליום  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  יðיםהעðי תוכן  
  
  
  
  
  

 דף  
  
  
  

 2 חות כספיים ביðיים סקירת דו
  
  

 3 דוחות על המצב הכספי 
  
  
 4 חות רווח והפסד ורווח כולל אחר דו
  
  

 5 הון יðויים בש הדוחות על 
  
  

 6 םימי המזומðידוחות על תזר
  
  

 7  יðייםב באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  
  
  
  
  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
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  של   ות ðי המ קר לבעלי  המב   רואה החשבון ח סקירה של  דו 

  ובה ("הפול") בע"מ ח   התאגיד המðהל של המאגר לביטוח רכב 

  

  
  מבוא 

  
חו  רכב  לביטוח  המאגר  של  המðהל  התאגיד  של  המצורף  הכספי  המידע  את  (סקרðו  בע"מבה    - הלן  ל(  "הפול") 

או הפסד רווח  על ההתמציתיים    הדוחות  ואת  2022ביוðי,    30ליום    מצב הכספיה  על  ולל את הדוח הכחברה),  ה
ותזרימי  ווור בהון  השיðויים  אחר,  כולל  חודש לתקופה    יםהמזומðח  שישה  תאריך. ים  של  באותו  שהסתיימה 

מ של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההðהלה  לתקוידע  הדירקטוריון  ביכספי  חשבוðאות  התאם  ב  זויים  ðפת  לתקן 
כספי לתקופת ביðיים   עידמ  הביע מסקðה עליא לאחריותðו ה  .יðיים""דיווח כספי לתקופות ב  -  IAS  34מי  אוביðל

  ו.סקירתðזו בהתבסס על 
  
  

  היקף הסקירה 
  

ðו בהתאם לתקן סקירה  ערכðי פדע כסירה של מי"סק  -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410(ישראל)  ו את סקירת
ביðלתקופו ידי  ת  על  הðערכת  המרויים  החשבון  סקירה  אה  הישות".  של  מידעבקר  לתקופ  של  בכספי  יðיים ות 

לעðייורים,  ירמבמורכבת   האחראים  אðשים  עם  הכבעיקר  ומיðים  והחשבוðאיים,  סקירה ספיים  ðוהלי  ישום 
ביקורת    לתקðית בהתאם  כהðער  שר ביקורתת מאסקירה היðה מצומצמת בהיקפה במידה ðיכר.  אðליטיים ואחרים

בי ולפיכך אישרמקובלים  לðו להשיג באל  לכל  יטחון שðה מאפשרת  יכולים ש  יםיðים המשמעותיהעðיðיוודע  היו 
  ת דעת של ביקורת.כך, אין אðו מחווים חווהתאם ללהיות מזוהים בביקורת. ב

  
  

  מסקðה 
  

הג דבר  ליבðו  לתשומת  בא  לא  סקירתðו,  על  לסבורורם  בהתבסס  הכספי  דשהמי  לðו  מכל הð"ל  ע  ערוך,  איðו 
  . IAS 34י  ביðלאומבהתאם לתקן חשבוðאות  ות המהותיות,יðהבח

 
   

  
  
  
  

 פורר גבאי את קסירר סטקו  ,אביב -תל
 ואי חשבון ר  2022, באוגוסט 14
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  חות על המצב הכספי דו 
  
  

 
 

  ביוðי  30ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
   2022  2021  2021 
 מבוקר  י מבוקרבלת   
 ש"ח  אלפי   
        

        יםטפים שוðכס
 1,566  -  695    הפול   -רי כב שיורלביטוח  המאגר הישראלי

  362  1,544  71,76   ויתרות חובה  יםיבחי
         
   3632,  1,544  1,802  
         

          וטפיםבלתי ש ðכסים
  2,634  2,155  327,2   וש קבוע רכ

  6,751  7,169  851,5   ייםחשתי מוðכסים בל
  725  01,00  2,494  4  השימוש  ותðכס זכ
ð 738  697  782   ים דחמסים  

          
    40011,  11,021  10,848  
          
    76313,  12,565  12,650  
          

         ותיבויות שוטפהתחי
  -   1,014   -    הפול   -יורי ש טוח רכבהמאגר הישראלי לבי

  005,0  5,000  5,000   ת של חברות ביטוח פקדוðו
  278  261  279   מסים שוטפים לשלם

  5,791   4,605   ,1325   ויתרות זכות זכאים 
  576  705  641  4  שוטפת - התחייבות בגין חכירה

         
   052,11  1,4501  ,64511  
         

          ת ת לא שוטפוהתחייבויו
  818  463  8941,  4  פתטלא שו - ין חכירההתחייבות בג

  816  651  816    עובדיםהתחייבויות בשל הטבות ל
          
    2,710  1,114  400,1  

          הון 
          

  1  1  1    הון מðיות
  -  -  -    פיםעוד

         
   1  1  1  
         
   76313,  12,565  650,12  
  
  ים.דוחות הכספיים ביðימהד ורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרבאה
  
  
  
  

        2022באוגוסט,  14
 ןאייל גוð  ערן כהן    מיכאל קלמן   ישור הדוחות הכספייםיך אתאר

 ם מðהל כספי  ל " ðכמ   ן יו"ר הדירקטוריו  
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  ח כולל אחר הרווח או הפסד ורוו ות על  וח ד 
  
  
  

 
ו  חודשים שהסתיימה 6-ל

  ביוðי  30ביום 

לשðה 
שהסתיימה  

  ביום  
 דצמברב 31

 2022 2021  2021 
 מבוקר  תי מבוקרבל 
 ש"ח  אלפי 
     
     

  42,701  844,20  591,21 הפול -כב שיורי  לביטוח ר דמי ðיהול מהמאגר הישראלי
       

  42,336  20,794  077,12 יותכללהוצאות הðהלה ו
       

  365  50  82 ח מפעולות רוו
       
  ) 41(  ) 21(  ) 14( ון יממ ות הוצא 

        
ðסהי מסים על הרווח לפð243  29  86 כ  

  
  197  29  68  מסים על ההכðסה 

       
  271  -  - רווח ðקי 

        
          חר : כולל א הפסד

          
  ) 193(  -  -  וגדרת רי בגין תוכðית להטבה מאהפסד אקטו 

        
  ) 66(  -  -  הטבת מס 

        
  ) 127(  -  -  סך הכל הפסד כולל אחר 

        
  -  -  -  כולל הכל רווחסך 

  
  
  
  
  ם.יðים ביחות הכספיידוי ðפרד מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתה
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  ים בהון השיðוי   ות על דוח 
  
  
  
          הון     
  הכל-ךס    עודפים    מðיות    
 ש"ח אלפי   
              
              

     1    -    *)    1    (מבוקר) 2022, ביðואר 1ה ליום  יתר
              

  -    -    -    ל רווח כול
              

  -    -    -    (בלתי מבוקר) 2022,  יוðיב  30יתרה ליום  
              
              
  1    -    *)    1    )(מבוקר 2021, ביðואר 1  ליוםתרה י

              
  -    -    -    כולל  רווח

              
     1    -    *)    1      (בלתי מבוקר) 2021,  ביוðי 30יום  יתרה ל

              
              

     1    -    *)    1    (מבוקר) 2021, ארביðו 1יתרה ליום  
              

  -    -    -    רווח כולל 
              

     1    -    ) *   1    מבוקר) ( 1202 ,בדצמבר 31ליום   יתרה
              
              
  

 (*    ðח.אלפי ש 1  -מוך ממייצג סכום ה"  
  
  
  

  .ביðיים הכספייםהדוחות מ רדהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפ
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  המזומðים   על תזרימי   ות וח ד 
  

  

 

 
חודשים שהסתיימו  ה 6-ל

  ביוðי  30ביום 

ðה לש
שהסתיימה  

    ביום
 בדצמבר 31

    2022  2021  2021 
 מבוקר  קרלתי מבוב    
 ש"ח אלפי   ðספח   
        
            

 475,2 520  926  )א(    מðים מפעילות שוטפתתזרימי מזו
          

          ות השקעה פעילמתזרימי מזומðים 
 ) ,1561( ) 160(  ) 588(      יםשיסים בלתי מוחהשקעה בðכ

 ) 1,024( ) 47(  ) 110(      רכוש קבוע ב השקעה
 ) 180,2( ) 234(  ) 698(      ות השקעה טו ששימשו לפעיל ðם מזומðי

          
          מימוןפעילות לימי מזומðים תזר
 ) 574( ) 285(  ) 228(      הקרן התחייבות בגין חכירן  עופיר
 ) 574( ) 528(  ) 228(      לפעילות מימון טו ששימשו ומðים ðמז
             

 - -  -      זומðיםמ ויושו במזומðיםשיðוי 
          

 - -  -      השðהלתחילת  יתרת מזומðים
          
 - -  -      התקופהלסוף תרת מזומðים י

          
           ימי מזומðים מפעילות שוטפתזרת  (א)
             
  ð 127  -  -      קי  רווח 
             
           : רוכים בתזרימי מזומðיםפריטים שאיðם כ  
             
           פחת והפחתות:  
 938  467  471       וש קבוע רכ    
 8692,  1,455  1,488      בלתי מוחשיים ðכסים    
    ð 542   266   218        כס זכות שימוש 
 197  29  68       ההכðסה  מסים על  
 ð     -  30  2טו שיðוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים,  
             
           שיðוי בסעיפים אחרים:  

  
  - שיוריב וח רכירידה (עלייה) במאגר הישראלי לביט

    הפול  
 

   970  )218 (  )8792, ( 
 ) 69(   ) 1,377(    ) 1,531(      יתרות חובה בחייבים ו עלייה  
 212,1  26  ) 659(      ויתרות זכות  עלייה (ירידה) בזכאים  
             
        1,025  678  200,3 
           : למו במהלך השðה עבורמזומðים ששו  
 -   ) 5(   ) 2(      ריבית ששולמה  
 36   16   12      רה כיח התחייבות בגין בגיןריבית ששולמה   
 ) 302(  ) 169(  ) 109(      מסים ששולמו   
        )99 (  )158 (  )266 ( 
                 
 ð      926  520   754,2בעו מפעילות שוטפתמזומðים ש תזרימי  
  

ðפרד מהדוחות הכספיים ביðיים. ימהווים חלק בלת הבאורים המצורפים
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  ים לדוחות הכספיים ביðיים באור 
  
  

  ללי כ  - : 1באור 
  
ðערכו  פיים אחות כסדו ליולה  חודשי  2022ביוðי,    30ם  במתכוðת מתומצתת  ם  ולתקופה של שישה 

(להלן  שהסתיי באותו תאריך  ביðי  - מה  כספיים  בדוחולע  ש י  ים).דוחות  בהקשר  יין  אלה  לדוחות  ת 
ם ורילשðה שהסתיימה באותו תאריך ולבאו  2021בדצמבר,    31ליום  חברה  יים של השðתהכספיים ה

  ). הדוחות הכספיים השðתיים -(להלן   ליהםא אשר ðלוו
  
  י המדיðיות החשבוðאיתעיקר  - : 2אור ב

  
  כה של הדוחות הכספיים ביðיים  מתכוðת הערי

  
הכס ערוכים  יðייב  םפייהדוחות  ביðלתלבהתאם  ם  חשבוðאות  לתקופות   -  34אומי  קן  כספי  "דיווח 

  .ביðיים"
  
ים  עקבי  ות הכספיים ביðייםריכת הדוחו בעשמשוב אשר יוהחיקרי המדיðיות החשבוðאית ושיטות  יע

    .השðתיים בעריכת הדוחות הכספייםלה אשר יושמו לא
  

  
  מגזרי פעילות       - : 3אור ב
  

בדוח מ  השðתיים,  פייםסכהות  כאמור  בלחברה  אחד  פעילות  ðיגזר  הישראלי תחום  המאגר  הול 
שיורי   רכב  ביטוח    -לביטוח  המספק  ועבור    חובהרכב  הפול  ביומסאופðועים  חרבי  רכב  ובה טוח 

וח על הרווח או הפסד  כמוצג בד  ם בהתבסס על רווח תפעולי,המגזר מוערכי  עי בחברות אחרות. ביצו
  ורווח כולל אחר.

  
  

  מהותי בתקופת הדוח אירוע       -  :4ור אב
  

לשה  2022  סמרבחודש   ההתקשרות  בראשון כירות מאריכה החברה את הסכם  לציון    בðה משרדים 
 ,באפריל  30שðים ðוספות כך שיסתיים ביום    3-ב   2023  ,רילבאפ  30אמור להסתיים ביום    וי היהשצפ
זו  דומים.  בתðאים  ,  2026   ש"חמיליון    2-כ  של  ש ו ת שימכוז  ðכסבהחברה    הכירה כתוצאה מהארכה 

  . כירהבגין חבהתחייבות רה מðגד הכ
  

- -  - -  -  - -  -  -  
  
  


