דו״ח אחריות תאגידית
של קבוצת מנורה מבטחים
לשנת 2020

ESG

דו״ח אחריות תאגידית
של קבוצת מנורה מבטחים
לשנת 2020

ESG

ריכוז נתונים
למחזיקי עניין

חברה
•בשנת הדיווח ,נשים מהוות  64%מהנהלת
הביניים של החברה

כלכלה
•צמיחה שנתית ממוצעת של  13.8%מאז
שנת 2008
•הון עצמי מיוחס לבעלי המניות בסך של
 4.8מיליארד ₪
•הקבוצה הגדולה ביותר למכירת ביטוחי
רכב

155

מיליארד

קרן הפנסיה הגדולה בישראל המנהלת
נכסים בשווי  155מיליארד ₪

40%

מתוך העשירון העליון של מקבלי
השכר בחברה בשנת הדיווח ,הינן נשים

ממשל תאגידי
•מבוצעת תכנית הדרכה רחבה ומקיפה
לדירקטורים לרבות בנושאי ממשל תאגידי
וניהול סיכונים

סביבה
•ירידה של כ 15%-בצריכת האנרגיה
של החברה ביחס לשנה קודמת ()2019
•ירידה של  29%בסך פליטות החברה
(במונחי  )tCo2eביחס לשנה קודמת ()2019
•ירידה של  14%בצריכת כמות המים
של החברה ביחס לשנה קודמת ()2019

100%

מפסולת הנייר של החברה בשנת הדיווח
הועברה למחזור

כ85%-

מחברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות
הקשורה לתחומי הליבה של החברה

תוכן
עניינים

דבר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל
אודות החברה
רשימת הנושאים המהותיים
כלכלה
ביצועים עסקיים
ניהול  ESGבהשקעות
ניהול סיכונים
צמיחה עסקית בת-קיימא
השקעות
המשכיות עסקית
חברה
אמינות והוגנות בשירות
העסקה ויחסי עבודה
רווחת העובדים
נגישות לעובדים וללקוחות
סייבר ופרטיות לקוח
מוצרים ושירותים חברתיים
סביבה
השפעות שינוי אקלים על פעילות החברה
ניהול סביבתי במנורה
ממשל תאגידי
ממשל תאגידי תקין
אתיקה ויושרה
עמידה ברגולציה
טרנספורמציה דיגיטלית
אינדקס GRI
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20
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39
45
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75
79
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87

דבר יו"ר
הדירקטוריון
והמנכ"ל
102-15 | 102-14

אנו גאים ושמחים לפרסם את דוח האחריות התאגידית הראשון
של קבוצת מנורה מבטחים.
כמי שמנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל וכחברת ביטוח
מהמובילות בענף ,מאמינה קבוצת מנורה מבטחים כי מחובתה
לפעול לטובת הכלל הן בתחומי פעילותה העסקיים והן בממשקים
השונים עם מחזיקי העניין של החברה מחוץ לפעילותה העסקית.
מעבר לכך ,מאמינה הקבוצה ששילוב שיקולי סביבה ,חברה וממשל
תאגידי ( )ESGבהליכי קבלת ההחלטות שלה מהווה רובד נוסף של
ניהול סיכונים והזדמנויות אשר ישפר את ביצועיה בכל התחומים.
דוח ראשון 1זה משקף את מחויבות הקבוצה לשקיפות ולהרחבת
הפעילות בתחומי האחריות התאגידית ואת הבטחתה להמשך
העשייה מול מחזיקי העניין שלה ,בהוגנות ובהגינות.
דוח זה מסכם שנה משמעותית בפעילות הקבוצה ,שנה בה במסגרת
פעילותינו העסקית הענפה לטובת המבוטחים והעמיתים ,הקדשנו
תשומות ומשאבים למתן ערך מוסף למחזיקי העניין שלנו – עובדים,
לקוחות ,סוכנים ,ספקים ,בעלי מניות והציבור בכללותו .בשנה זו,
בה טילטלה מגפת הקורונה את אוכלוסיית העולם ,הצליחה מנורה
מבטחים להתבלט בחוסנה ועמידותה אל מול הסערה והדגימה
את יכולתה לנווט בעת משבר לטובת מחזיקי העניין שלה.
מתוך הכרה והבנה של יכולת ההשפעה ( )Impactהמהותית של

 .1דו"ח האחריות התאגידית ( )ESGלשנת  2020אינו חלק מהדוחות הכספיים,
מהדוחות המיידיים ,או מהדוחות התקופתיים של קבוצת מנורה מבטחים החזקות
בע"מ .במקרה של אי-התאמה בין האמור בדוח זה לבין הדוחות הכספיים ,הנוסח
בדוחות הכספיים הוא המחייב.
הנתונים הכספיים בדוח זה מתייחסים ליום .31.12.2020
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הקבוצה על מגוון תחומים כלכליים ,חברתיים וסביבתיים ,אנו
חשים שחלה עלינו החובה והזכות לפעול לטובת הכלל בהיבטים
אלו ביחד עם המשך שיפור הביצועים העסקיים כאחת החברות
המובילות בסקטור הפיננסי בישראל.
דוח זה משקף את העשייה בתחומי ה ESG -לשנת  2020ומסמן
את נקודת הפתיחה להרחבת שילוב מאפייני  ESGבכלל פעילות
החברה ולדיווח בשקיפות על ההתקדמות בהיבט זה.
משבר האקלים הינו אחד האתגרים המרכזיים שהעולם מתמודד
עימו בימים אלו ואנו רואים עצמנו מחויבים להתנהל בהתאם
לעקרונות הקיימות ואיכות הסביבה ,אם בהתנהלותה פנימה של
הקבוצה ואם בחיפוש מתמיד אחר השקעה בפתרונות חדשניים
לבעיות העולות ממשבר האקלים ,לדוגמת השקעה בחברות
אנרגיה ירוקה שישיאו תשואה עודפת ללקוחותינו ויתרמו לעתיד
סביבתי טוב יותר.
בנוסף ,השלימה הקבוצה בשנת  2020קפיצת מדרגה משמעותית
נוספת בכל הנוגע לחדשנות ודיגיטל .הכלים הדיגיטליים והמוצרים
החדשניים שהנגשנו ללקוחותינו סיפקו להם מענה מיטבי בשנה
שחלפה ובתקופת מגפת הקורונה בפרט .הקבוצה שמה לנגד עיניה
את רווחת הלקוחות ואת היכולת להנגיש את מירב הפעולות והמידע

ערן גריפל
יו"ר מנורה מבטחים
החזקות בע"מ

ארי קלמן
יו"ר מנורה מבטחים
ביטוח בע"מ

מהמחשב הביתי ומהטלפון הנייד .יחד עם המהפכה הדיגיטלית לא
זונחת הקבוצה את הלקוחות שטרם אימצו את הטרנספורמציה
הדיגיטלית וכן את לקוחותיה המתמודדים עם מוגבלויות ,וממשיכה
להקפיד על שירות מצוין במוקדי השירות השונים.
ולבסוף ,ההון האנושי ,בו אנו רואים את עתיד הקבוצה להמשך
שגשוג והתפתחות .אלפי עובדי הקבוצה מכל רחבי הארץ מייצגים
את הרקמה האנושית של הארץ הזאת ואנו רואים חשיבות עליונה
בהעסקה שוויונית ,מגוונת ומכילה תוך טיפוח המשאב האנושי
והשקעה בהתפתחותו האישית והמקצועית.
אנו מודים לכל אחת ואחד ממנהלי הקבוצה ועובדיה ,ללקוחותינו,
לסוכנינו ולספקינו על שותפות לדרך ,ומאחלים המשך התפתחות
משותפת ועשייה משמעותית.

יהודה בן אסאייג
מנכ"ל מנורה מבטחים
ביטוח בע"מ

גיא קריגר
מנכ"ל מנורה מבטחים
פנסיה וגמל בע"מ
6

אודות
החברה

102-20 |102-18 |102-5 |102-4 |102-3 |102-1
102-50 | 102-29 | 102-24 | 102-23 | 102-22
102-53 | 102-51

הדו"ח מציג את פעילות קבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ
(להלן" :החברה  /הקבוצה") בתחומי סביבה ,חברה וממשל תאגידי
( ,)ESGוכן נתונים כלכליים נבחרים ,נכון לתאריך  .31.12.2020זוהי
שנת הדיווח הראשונה של החברה.
מנורה מבטחים החזקות בע"מ הינה אחת מחמש קבוצות הביטוח
והפיננסים הגדולות בישראל .החברה הינה חברה ציבורית ,שמניותיה
נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
הקבוצה מתמחה בניהול כספי לקוחות ועמיתים ,פועלת בכל ענפי
הביטוח העיקריים בישראל באמצעות חברות בנות שבשליטתה -
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ,מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ושומרה חברה לביטוח בע"מ .קבוצת מנורה מבטחים הנה קבוצת
הפנסיה וביטוחי הרכב (חובה ורכוש) הגדולה בישראל .בנוסף,
הקבוצה פעילה באמצעות מנורה מבטחים ביטוח בתחומי ביטוח
החיים וביטוח הבריאות והקבוצה מחזיקה בשליטה ו/או באמצעי
שליטה במספר סוכנויות ביטוח באמצעות מנורה מבטחים סוכנויות.
הקבוצה מנהלת עבור לקוחותיה נכסים בהיקף של

238

כ-

מיליארד ₪

בעלי השליטה בחברה הנם משפחת גריפל ומשפחת גורביץ'.
יו"ר החברה הנו מר ערן גריפל.
מנכ"ל החברה הנו מר ארי קלמן.
מטה מנורה מבטחים החזקות בע"מ ממוקם בבית מנורה מבטחים,
ז'בוטינסקי  23רמת-גן.
7

לאורך השנים ,ביצעה החברה מספר פעולות עיקריות שתרמו לגדילתה:

2021
2017

•מכירת מנורה מבטחים פיננסים לחברת אלטשולר שחם
•החלה הפעילות של מנורה מבטחים אנרגיה בע"מ (להלן:
"מנורה אנרגיה") .מנורה אנרגיה הנה חברת בת מקבוצת מנורה
מבטחים אשר מפתחת פעילות אנרגיה מתחדשת בארץ ובחו"ל.

2016

•רכישת  30%מחברת אמפא קפיטל ,העוסקת בניכיון שיקים
ומימון חוץ בנקאי לעסקים קטנים-בינוניים.
•רכישת  40%מחברת  ,ERNהעוסקת בהבטחת תשלומים
ובסליקת אשראי.

•חתימת הסכם עם אלייד החזקות בדבר השקעה במנורה מבטחים
פנסיה וגמל בע"מ (להלן" :מנורה פנסיה וגמל") במסגרתו הקצתה
מנורה פנסיה וגמל  4.9%מהון המניות המונפק והנפרע שלה
והעניקה אופציה להקצאה נוספת של מניות בשיעור של עד
 ,4.9%לפי שווי של כ 2.8-מיליארד .₪
•חתימה על הסכם עם לאומי פרטנרס בע"מ בדבר השקעה
בחברת הבת מנורה אנרגיה או בחברה ייעודית שתוקם לשם
כך וזאת בסכום של  120מיליון  ₪במזומן כנגד הקצאת מניות
בשיעור של .12.8%
•בנוסף ,ללאומי פרטנרס תוקנה אופציה עד ליום ,31.12.2023
להגדלת שיעור החזקותיה בחברה ל 16.5% -לפי שווי חברה
לפני הכסף שינוע בין  990מיליון  ₪לבין  1.02מיליארד .₪

2015

•זכייה במכרז החסות להיכל הספורט יד אליהו ששמו ממועד
זה הנו היכל מנורה מבטחים.

2007
2005

•רכישת "שומרה חברה לביטוח"  -חברת ביטוח העוסקת בתחומי
ביטוחי רכש ,רכוש ונדל"ן.

•הקמת מנורה מבטחים פיננסים העוסקת בחיתום ,קרנות
נאמנות ,ניהול תיקים ועוד.
•רכישת קרן הפנסיה "מבטחים".

2004
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גופים מוסדיים
סוכנויות ביטוח

ניידן ופלמס

ציבור

61.86%

38.14%

מנורה מבטחים החזקות בע״מ*
40%
מנורה מבטחים
ביטוח בע״מ

מנורה מבטחים
פנסיה וגמל בע״מ

מנורה
מבטחים
גיוס הון
בע״מ**

מנורה מבטחים
אנרגיה בע״מ

מנורה
נכסים
והשקעות
בע״מ

מנורה מבטחים
נדל״ן בע״מ

48.38%

אי.אר.אן
ישראל בע״מ

אמפא קפיטל
בע״מ

שומרה חברה
לביטוח בע״מ

שומרה
נדל״ן
בע״מ

סיני
סוכנות
לביטוח
בע״מ

שומרה
סוכנויות
בע״מ

מנורה מבטחים
פיננסים בע״מ

מנורה מבטחים
סוכנויות בע״מ

60%
אייצ׳.אס.או
גרופ
בע״מ
25%

בסטי
פרייס
בע״מ
50%

משאבים
סוכנות
לביטוח
בע״מ
25%

פנגו
מטאור א.מ.
אורות
סוכנות
כללי סוכנות לביטוח סוכנות לביטוח
לביטוח
פנסיוני בע״מ
חיים בע״מ
בע״מ
25%
80%
50%

()2019

די .אן .איי
נטוורקינג
בע״מ
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די .אן .איי
סוכנות לביטוח
פנסיוני
בע״מ

()2016

()2005

מנורה
מבטחים
ניהול תיקי
השקעות
בע״מ

מנורה
מבטחים
חיתום וניהול
בע״מ

מנורה
מבטחים
והסתדרות
המהנדסים
ניהול קופות
גמל בע״מ

()2020
לחברה החזקות לא מהותיות בחברות נוספות.
* בהיעדר סימון אחוזי החזקה  -בעלות מלאה.
** חברת אג״ח שהינה תאגיד מדווח.

דירקטוריון מנורה מבטחים החזקות בע"מ

נושאי משרה בכירים בחברה

בדירקטוריון מכהנים שישה דירקטורים ,שאינם בעלי תפקיד בחברה:
מר ערן גריפל
יו"ר הדירקטוריון.
איננו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

מר ארי קלמן
מנכ"ל מנורה מבטחים החזקות בע"מ

מר יחזקאל צאיג
חבר ועדת ביקורת ,ועדת מאזן (יו"ר) ,ועדת תגמול (יו"ר).
דירקטור חיצוני .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
ד"ר אביטל שטיין
יו"ר ועדת ביקורת ,חברת וועדת תגמול וועדת מאזן.
דירקטורית חיצונית .בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
מר יונל כהן
חבר ועדת מאזן ,ועדת ביקורת וועדת תגמול.
איננו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
עו"ד יואב שמעון קרמר
אינו חבר בוועדות.
איננו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי .בעל כשירות מקצועית.
מר שי פלדמן
אינו חבר בוועדות.
איננו דירקטור חיצוני או בלתי תלוי .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

מר יהודה בן אסאייג
מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
מר גיא קריגר
מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מר שי קומפל
מנהל כספים ראשי מנורה מבטחים החזקות
בע"מ ,משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
מר ניר מורוז
מנהל השקעות ראשי במנורה מבטחים החזקות
בע"מ ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות
מר שמעון עיר-שי
יועץ משפטי ומזכיר מנורה מבטחים החזקות
בע"מ וחברת הבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
גב' אתי הירשמן
מבקרת פנים במנורה מבטחים החזקות בע"מ
ובחברות הבנות
גב' רונה לרר
ממונה על האכיפה הפנימית והציות ,ראש מטה
מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
10

ועדות הדירקטוריון בקבוצה
ועדת ביקורת
מבקרת באופן בלתי תלוי תהליכים פנימיים וכן עוקבת
אחר תיקון ליקויים שזוהו.
ועדת טכנולוגיות מידע וסייבר
ועדת ניהול סיכונים
תפקידה להנחות ולפקח על נושאים שונים בהקשר
של ניהול סיכונים ובפרט על תהליך היישום ההשפעות
וההשלכות של משטר הסולבנסי לפיו מחושב ההון
ודרישות ההון החלים על החברה.
ועדת השקעות (תלויות תשואה ושאינן תלויות תשואה)
בחברה קיימים שני סוגים של ועדות השקעה אשר
מיישמות את מדיניות ההשקעה הכוללת שאושרה
ומקבלות את החלטות ההשקעה.
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ועדת תגמול
בחברה ובגופים המוסדיים בקבוצה קיימת ועדת תגמול.
בין תפקידיה של הועדה  -דיון בעקרונות תנאי התגמול
והמלצה לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי משרה,
כמו כן ,הועדה מחליטה אם לאשר עסקאות באשר לתנאי
כהונה והעסקה של נושאי משרה הטעונות אישור .ועדת
התגמול קובעת ומיישמת מדיניות תגמול אשר מטרתה
למנוע נטילת סיכונים שאינם תואמים את יעדיו ארוכי הטווח
של הגוף המוסדי או את מדיניות ניהול הסיכונים.

ועדות אשראי
בחברה פועלות שתי ועדות אשראי:
ועדת אשראי פנימית ,המאשרת ו/או ממליצה ,בהתאם
למדרג הסמכויות לועדת משנה לאשראי ו/או לוועדת
השקעות לפי העניין ,על מתן הלוואות מותאמות וטיפול בהן;
ועדת משנה לאשראי משותפת לכלל הגופים המוסדיים
בקבוצת מנורה מבטחים (שחבריה חיצוניים) ,המאשרת
עסקאות אשראי ,למעט מספר סוגי אשראי שהוחרגו
מטיפולה .ועדת משנה לאשראי החליפה את ועדת
האשראי שהייתה קיימת עובר למינויה ,ואשר מילאה
תפקידים דומים.
ועדת מאזן
תפקידה לדון ולהמליץ בפני דירקטוריון החברה
בנושאים הנוגעים לדוחות הכספיים של החברה ,ובכלל
זה ,חוות דעתו של רואה החשבון המבקר ,נאותות
הדוחות הכספיים ,המדיניות החשבונאית ,שלמות
הגילוי וסקירת הבקרות הפנימיות לדיווח הכספי.

מידע נוסף אודות דירקטוריון קבוצת מנורה מבטחים
החזקות בע"מ תוכלו למצוא בדו"חות התקופתיים
המפורסמים באתר החברה הזמינים לציבור
קישור לדוחות הכספיים באתר החברה

ניהול  ESGבמנורה מבטחים
לאור תהליכים גלובליים ומגמות עולמיות ,המראות את
חשיבות הטמעת ניהול  ESGבחברות כחלק מהתפעול השוטף,
גיבשה מנורה מבטחים עקרונות לניהול היבטי  ESGלאור
היכולת של התאגיד להשפיע לחיוב על עקרונות אלו וכן על
המשך פעילתו העסקית תוך הטמעת עקרונות אלו ,לוקחת
קבוצת מנורה מבטחים בחשבון ,באופן שוטף ,שיקולי ESG
בפעילותה המהותית לטובת מחזיקי העניין שלה  -עובדים,
לקוחות ,ספקים ,בעלי מניות והציבור בכללותו .הקבוצה
השיקה במהלך השנה מגוון פעילויות ומוצרים בתחומי החברה
והסביבה ותמשיך גם בשנים הבאות לפעול תוך שהיא שמה
לנגד עיניה ,בין היתר ,את יכולתה להשפיע לטובה על תהליכים
ומגמות בעולם הפיננסי ,החברתי והסביבתי.
דוח האחריות התאגידית של מנורה מבטחים החזקות בע"מ
מאושר ע"י דירקטוריון החברה.
לפניות בנוגע לדוח ,נושאי אחריות תאגידית ESG ,וקיימות
במנורה מבטחים  -ניתן לפנות לעו"ד רונה לרר ,מנהלת
תחום אכיפה וציות ronal@menora.co.il

פעילות החברה בתקופת הקורונה
•החברה נערכה להמשך עבודה בסביבה לא שגרתית ,תוך הקשבה
לצורכי העובדים ומחזיקי העניין .מבחינה טכנולוגית ,ביצעה החברה
מספר פעולות שאפשרו עבודה מהבית ע"י רכישת מחשבים ניידים
ייעודיים ,מסכי מחשב ,ואף העניקו גישה לאינטרנט לעובדים ללא
גישה .בנוסף ,לאור מעבר של מרבית עובדי החברה לעבודה מהבית
במהלך תקופת הקורונה ,במהלך שעות העבודה בוצע ניתוב שיחות
לטלפונים הניידים של העובדים .כל אלה נעשו כחלק משמירה
על המשכיות עסקית בתקופת הקורונה לטובת מענה למבוטחים.
•החברה השיקה אפיקי הצטרפות דיגיטלית לפוליסת משכנתא
ולפוליסת חיסכון פרט.
•נבחנו ואושרו בקשות לשינוי בתנאי התשלום  -דחית תשלומים,
הנחות ופריסת תשלומים  -בהתאם לבקשת לקוח ולפי העניין.
•אושרו בקשות של סוכנים להקדמת תשלום עמלות יעדים וכן
הוספו מועדים לתשלום עמלות לסוכנים.
•החברה הקימה קרן סיוע לעובדים אשר נזקקו לסיוע בתקופת
הקורונה.
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רשימת
הנושאים
המהותיים
102-46 | 102-44 | 102-43 | 102-42 | 102-40

ESG

ניתוח מהותיות הינו תהליך ליבה בהטמעת תהליכי
( )Environment, Social Governanceבחברות .מטרתו לזהות את נושאי
הפעילות המהותיים ביותר לארגון בתחומי כלכלה ,ממשל תאגידי,
סביבה וחברה ,לטובת יצירת בסיס אסטרטגי לפעילות החברה
בתחום ה .ESG-כחלק מפרסום הדוח ,מנורה מבטחים ביצעה
ניתוח מהותיות ראשון ,אשר כלל:
א .סקירת פרסומים ורגולציות רלוונטיות:
•סקירת מקורות מידע חיצוניים בדמות פרסומי  ESGמחברות
בינ"ל מובילות בסקטור הביטוח והפיננסים.
•סקירת סטנדרטיים ומסגרות בינ"ל לדיווחי  ,ESGבדמותSASB :
 ,PSI ,GRI ,SDGsתוך התמקדות בסקטור הביטוח והפיננסים.
•בחינת רגולציה מקומית לנושאי  :ESGפרסומי רשות שוק ההון,
הביטוח והפנסיה ורשות ניירות ערך משנת .2020
ב .שיחות עומק עם מקורות פנים ארגוניים:
•יצירת שיח רוחבי מול בעלי תפקידים בחברה ,שכלל :ראיונות,
סקרים ודירוגים לקביעת רשימת נושאים מהותיים לפעילות
הארגון בראי עובדי החברה.
•יצירת רשימת הנושאים המהותיים.
ג.לאחר יצירת רשימת הנושאים המהותיים בעזרת סקירת הפרסומים
וביצוע הדיאלוג עם מקורות פנים ארגוניים ,בוצע ניתוח לזיהוי
ודירוג רשימת הנושאים המהותיים הן לחברה והן למחזיקי
העניין שלה.
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החברה זיהתה ודירגה  16נושאים עיקריים ,המהווים את רשימת
הנושאים המהותיים לפעילותה:

ביצועים
עסקיים

השקעות

ניהול
סיכונים

סייבר
ופרטיות לקוח

אמינות והוגנות
בשירות

העסקה
ויחסי עבודה

ממשל
תאגידי תקין

אתיקה
יושרה

עמידה
ברגולציה

המשכיות
עסקית

ניהול ESG
בהשקעות

נגישות לעובדים מוצרים ושירותים
חברתיים
וללקוחות

צמיחה עסקית
בת קיימא

טרנספורמציה
דיגיטלית

השפעת שינוי
אקלים על
פעילות החברה
14

מטריצת הנושאים המהותיים
טרנספורמציה
דיגיטלית
אמינות והוגנות
בשירות

סייבר
ופרטיות לקוח

השקעות

העסקה ויחסי
עבודה

ניהול סיכונים
ממשל תאגידי
תקין
המשכיות עסקית

עמידה
ברגולציה

השפעות שינוי אקלים
על פעילות החברה
ניהול ESG

בהשקעות

אתיקה
ויושרה

צמחיה עסקית
בת-קיימא

ציר מנורה מבטחים
ממשל תאגידי
15

כלכלי

חברתי

סביבתי

ציר מחזיקי העניין

ביצועים עסקיים

נגישות לעובדים
וללקוחות

מוצרים ושירותים
חברתיים

כלכלה

•ביצועים עסקיים
•ניהול  ESGבהשקעות
•ניהול סיכונים
•צמיחה עסקית בת-קיימא
•השקעות
•המשכיות עסקית

16

ביצועים
עסקיים
201-1
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ביצועים כלכליים
(אלפי )₪

2020

2019

2018

הכנסות

9,526,135

12,052,414

8,453,086

עלויות תפעול

7,755,923

10,770,174

7,052,377

הוצאות שכר
ותגמולי עובדים

791,389

801,552

777,103

דיבידנדים לבעלי מניות

3,082

105,175

52,996

תשלום מס

295,774

148,673

179,861

ערך כלכלי
ישיר למחזיקי העניין

679,967

226,840

390,749

רווח נקי

645,649

309,515

360,258

רווח נקי המיוחס לבעלי
מניות החברה

642,412

306,383

357,257

רווח נקי למנייה המיוחסת
לבעלי מניות החברה ()₪

10.15

4.84

5.65

מידע נוסף אודות הביצועים הכלכליים של קבוצת מנורה מבטחים החזקות תוכלו למצוא בדו"חות התקופתיים
המפורסמים באתר החברה הזמינים לציבור .קישור לדוחות הכספיים באתר החברה

בעלת יחס כושר הפירעון
ופוטנציאל חלוקת דיבידנד
הגבוה בקרב  5החברות
הגדולות בענף

הון מיוחס לבעלי
המניות בסך של

כ5.3-
מיליארד ₪

הקבוצה מנהלת

כ238-
מיליארד ₪

דירוג Aa2

צמיחה שנתית ממוצעת
של 13.8%

מגזר אלמנטרי מוביל!
שיפור חיתומי של

כ 165-מיליוני ₪
ביחס לאשתקד

קרן הפנסיה הגדולה
בישראל
מנהלת נכסים בהיקף של

כ171-
מיליארד ₪

הסכם עם אלייד החזקות
להשקעה במנורה מבטחים
פנסיה בסך של

 128.8מיליוני ₪
(הקצאת  4.9%מהון
המניות)

מגזר בריאות צומח!
זכייה במכרזי סיעוד קבוצתי
של קופ״ח לאומית וקופ״ח
מאוחדת
גידול של כ32%-

בפרמיות

השקעות בהייטק!
זכייה במכרז ממשלתי
בהיקף של

 250מיליוני ₪
(מסלול הטבה מס׳ )43

דיבידנד בסך של

 100מיליוני ₪
שולם במרץ 2021

בנוסף מתן אופציה
לעוד  4.9%נוספים
למשך  30חודשים לפי
מחיר של  2.8מיליארד
שח בניכוי דיבידנדים

מספר 1
בביטוחי רכב
בישראל

מספר  1בביטוח רכב רכוש
מספר  1בביטוח רכב חובה
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צמיחה שנתית ממוצעת (נכסים)

13.8%

238
10.2%

51

220
49

185
170
43

41

157
9
38

18.7%

11%

155

139

115

35

130
13
33

104

88
77

67

112
11
29

57

95
8
26

80
5
24

79
9
23

47

38

34

32

32

27

25

22

20

17

15

14

13

13

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

פנסיה

ביטוח

קרנות

גמל

19

143
11

67
8
20
28
11
2009

46
5
16
20
9
2008

ניהול ESG

בהשקעות
103-3 | 103-2 | 103-1

מנורה מבטחים אנרגיה
מנורה מבטחים אנרגיה הנה חברת בת מקבוצת מנורה מבטחים
אשר מפתחת פעילות אנרגיה מתחדשת בהיקף של מאות מגה-
וואט בישראל ,לרבות פרויקטים בהליכי רישוי מתקדמים והקמה
של  ,MWh 400הכוללת השקעה צפויה של  1.1מיליארד  .₪בנוסף,
החברה בהליכי קידום ופיתוח פרויקטים בהיקף של למעלה
מ MWh 300-במסגרת מכרזי רשות החשמל בהם זכתה ,הכוללים:
פרויקטים קרקעיים במתח גבוה ,פרויקטים על גגות ומאגדי מים
וכן פרויקט קרקעי של מתח עליון .היקף פרויקטים אלו מציבים
את מנורה מבטחים אנרגיה כאחת השחקניות המובילות בשוק
האנרגיה המתחדשת בישראל.
בנוסף מנורה מבטחים אנרגיה מקדמת עסקאות בחו"ל בהיקפים של
מאות מגה וואט ,וכן הקימה חממה טכנולוגית ייעודית שבמסגרתה
השקיעה במספר חברות טכנולוגיות בתחומי האנרגיה המתחדשת
ותהליכי ייעול אנרגטי .למנורה מבטחים אנרגיה שיתופי פעולה
אסטרטגיים עם חברת  ,Canadian Solarאחת החברות המובילות
בעולם בתחום הסולארי ( )CSIQוכן עם תנועת המושבים בישראל.
מנכ"ל החברה הנו רני ליפשיץ.
כחלק מראייה אסטרטגית רחבה ושילוב מאפייני  ESGבתהליכי
קבלת ההחלטות ,החברה עמלה בימים אלה על מסמך מדיניות
ניהול  ESGבהשקעות ,אשר ילווה את החברה בבואה לסקור
השקעות חדשות ,וכן השקעות קיימות אשר אינן עולות בקנה
אחד עם אפיקי ההשקעה בהם אנו מזהים סיכון גבוה מהתשואה
האפשרית.
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ניהול
סיכונים
102-30 | 102-11
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ניהול סיכונים וממשל תאגידי
במנורה מבטחים
פעילות החברה חושפת אותה למגוון סיכונים והזדמנויות בתחומים
שונים בהן היא עוסקת ,לרבות לסיכונים שהתממשותם עלולה
לפגוע בניהול עסקיה ובתדמיתה ,בתוצאותיה הכספיות ,בהונה
העצמי ובמצבים קיצוניים ביציבותה ובאפשרות להמשך ניהול
עסקיה .הסיכונים אליהם החברה חשופה מחייבים את דירקטוריון
החברה לקבוע מדיניות ולהנחות את הנהלת החברה לגבי היקף
החשיפה לסיכונים השונים בתחום זה ואופן ניהולם.
מטרת ניהול הסיכונים אינה ביטול הסיכון אלא מציאת איזון מיטבי
בין הסיכון שנלקח לבין הרווח הצפוי תוך בחינת היקפי החשיפה
לפוטנציאל הנזק שיגרם לחברה והסבירות להתרחשותו (כגון :אי
וודאות לגבי שכיחות וחומרת תביעות מעבר לצפוי כתוצאה משינוי
רגולציה ,אסונות טבע ,משברים פוליטיים ,חברתיים ,פיננסים וכדומה)
מדיניות ניהול הסיכונים של החברה מכוונת להבטיח חשיפה
מבוקרת לסיכונים ,תוך עמידה במגבלות סיכון שנקבעו מראש,
שמירה על יעדיה העסקיים ועל איתנותה הפיננסית של החברה
תוך עמידה בדרישות הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בנושא.
בחברה מנוהלים פורומים וועדות ייעודיות לנושא ניהול הסיכונים
מועדת ניהול הסיכונים של הדירקטוריון ,לוועדות ייעודיות בראשות
המנכ"ל ועד פורומים פנימיים העוסקים בפרופיל הסיכונים השונים
של החברה.

דירקטוריון החברה מספק עקרונות לניהול הסיכונים ,הכוללים בין היתר:
•הגדרה ברורה של חלוקת אחריות בנוגע לנטילת סיכונים
•קיום סביבת בקרה פנימית נאותה המעוגנת בנהלים ברורים
•הגדרת מגבלות סיכון ותקרות חשיפה
•קביעת תוכנית ניהול הון הכולל הון יעד המשמש כרית בטחון מעבר לדרישת
ההון לצורך חלוקת דיבידנד וממשל תאגידי לניהול סיכונים המבוסס על
שלושה קווי הגנה כדלקמן:

1

2

3

הגורמים העסקיים בפעילות הביטוח
וההשקעות אשר נוטלים את הסיכונים
גורמים אלו אחראים לזיהוי ,הערכה ,ניטור
ודיווח על הסיכונים המובנים בפעילותם
ובמערכות המשמשות אותם ,לרבות הגדרת
בקרות בתהליכים ונהלים פנימיים .פעילות
הבקרה מתבצעת בין היתר באמצעות
מחלקות בקרה פנימיות בכל אגף .כמו כן,
הגורמים העסקיים נעזרים ביחידות תומכות
הכוללות :אקטואריה ,ביטוח משנה ,כספים,
מערכות מידע ותחום ניהול סיכונים.

תחום ניהול סיכונים
התחום כולל גיבוש מסגרת ניהול סיכונים,
פיתוח כלים ופיתוח שיטות להערכת הסיכונים
לחשיפות קיימות והפוטנציאליות ,בפרט,
הערכת הסיכון הכולל אליו חשופה החברה.
תחום ניהול סיכונים הינו יחידה בלתי תלויה
בגורמים העסקיים נוטלי הסיכון .התחום
משתף פעולה עם תחום האקטואריה,
הכספים (כולל תהליכי בקרת נאותות
בפעילות החברה בדמות תהליכי )SOx
והציות שהינם חלק מקו הגנה זה .בנוסף,
עבור עסקאות מהותיות ומוצרים חדשים
שהחברה משיקה מתבצעת הערכת סיכונים
נפרדת הרלוונטית לסיכונים הכרוכים באותם
מוצרים/עסקאות.

ביקורת פנימית
הביקורת הפנימית מבקרת באופן בלתי
תלוי תהליכים פנימיים וכן עוקבת אחר
תיקון הליקויים שזוהו.
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צמיחה
עסקית
בת-קיימא
103-3 | 103-2 | 103-1 | 102-6 | 102-2

מנורה מבטחים ,כחברה הפועלת בשוק תחרותי ,מחפשת באופן
תדיר אפיקי צמיחה חדשים לטובת המשכיות הפעילות העסקית
והשאת תשואות לעמיתיה ,תוך הכרה בחשיבות מחזיקי העניין
של החברה וניהול סיכונים והזדמנויות בהתאם למנועי הצמיחה
הקיימים.
לחברה תכנית אסטרטגית לשנים  2018-2022אשר כוללת מיקודים
במגוון אזורי פעילות .יעדים אסטרטגיים אלו ,נועדו להוביל את
החברה להמשך צמיחה והתפתחות ,להגדלת מכירות ונתחי שוק
ולניהול מיטבי ויעיל של כלל פעילותה.
החברה פועלת במספר מישורי פעילות עיקריים:
שירותי ביטוח בישראל ,נדל"ן במדינות יעד בחו"ל ,אנרגיה סולארית
בישראל ובמדינות היעד בחו"ל.

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
(פנסיה וגמל)
תחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך הטווח מעניק למבוטחים/עמיתים
אפשרות לחיסכון ,לרבות פנסיוני ,לטווח ארוך (פנסיית זקנה או
משיכה חד-פעמית בהגיע המבוטח/עמית לגיל הרלבנטי) ,וכן
בחלק מהמוצרים גם כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים
שונים במהלך חיי הפרט.
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נתח שוק בפרמיות קרנות פנסיה
חדשות ()2020

נתח שוק בהיקף נכסים מנוהלים
קרנות פנסיה חדשות ()2020

הפניקס
10%
אחרים
13%

הפניקס
7%

כלל
13%

כלל
16%

אחרים
8%
הראל
18%
הראל
20%

מנורה
מבטחים
28%
מגדל
16%

מנורה
מבטחים
33%
מגדל
18%
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ביטוח רכב חובה
ביטוח זה מעניק כיסוי ביטוחי לבעל רכב ולנוהג בו,
מפני חבות בה הם עלולים לחוב לפי חוק הפלת"ד
ומפני כל חבות אחרת ,שהם עלולים לחוב בשל נזק
גוף שנגרם לנהג הרכב ,לנוסעים בו או להולכי הרגל
שנפגעו כתוצאה משימוש ברכב מנועי.

ביטוח רכב רכוש

נתח שוק בפרמיות  -ביטוח כללי ()2020

איילון
9%

איי.די.איי
8%
הפניקס
12%

אחרים
22%

כלל
11%

ביטוח זה כולל כיסוי ביטוחי לאבדן או נזק של כלי רכב
מבוטחים ולחבות המבוטחים בגין נזקי רכוש שנגרמו
לצד שלישי על ידי כלי הרכב המבוטחים.
מנורה
מבטחים
14%
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הראל
15%
מגדל
10%

ביטוח בריאות
תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בענפי הבריאות לטווח ארוך ,ובכללן
ביטוח הוצאות רפואיות ,ביטוחי שיניים ,ביטוח סיעודי ,תאונות אישיות (טווח
ארוך) וביטוח מחלות קשות וכן פוליסות ביטוח בריאות לטווח קצר ,של עד
שנה -ביטוח דמי מחלה ,ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים ותיירים.
12.7%

נתח שוק מנורה מבטחים מתוך  5חברות הביטוח הגדולות
(פרמיה ברוטו ,בריאות וסיעוד)

12.3%
12.0%
11%

נתח שוק מנורה פרט
10.5%

10.7%

9.2%
נתח שוק מנורה סה״כ

7.9%
7%

6.3%

3.9%
נתח שוק מנורה קבוצתי
1.7%

2020

2019

2018

2017
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נדל"ן
מנורה מבטחים נדל"ן הינה חברת בת מקבוצת מנורה
מבטחים ,ומשמשת כזרוע הביצועית בתחומי ייזום
והשקעות נדל"ן מסוגים שונים .החברה מתרכזת
בעיקר בפעילות נדל"ן בינלאומית .החברה משקיעה
בין היתר בייזום נכסי מקרקעין ברחבי אירופה.

השקעות
מנורה מבטחים פועלת במספר מישורים בתחומי
ההשקעות ,בהובלת אגף השקעות .החברה מבצעת
השקעות לכספי הפנסיה ,הביטוח והגמל של עמיתיה
במגוון סוגי מכשירים פיננסיים וכל זאת לטובת השאת
תשואה לעמיתים .בנוסף ,החברה מספקת שירותי
הפצת ניירות ערך והתחייבויות חיתומיות.

ERN
חברה העוסקת בסליקת אשראי ,הבטחת תשלומים
באמצעות שיקים והלוואות בנקודות מכירה ,אשר
הוקמה בשנת  .2001בשנת  ,2017כחלק מכניסה
לתחומי פעילות אלה ,רכשה מנורה מבטחים 40%
מפעילות החברה.

אמפא קפיטל
נוסדה בשנת  ,1967החברה עוסקת במימון חוץ-בנקאי
למטרות שונות וניכיון שיקים מסחריים .לאחר ביצוע
רכישות בשנים  2016ו ,2018-מנורה מבטחים הינה
בעלת  48.38%מהחברה ,כחלק מכניסתה לתחום
האשראי החוץ-בנקאי לחברות קטנות-בינוניות.

אנרגיה מתחדשת
מנורה מבטחים אנרגיה הנה חברת בת מקבוצת
מנורה מבטחים ,ומשמשת כזרוע הביצועית בתחומי
האנרגיה ,מפתחת פעילות אנרגיה מתחדשת בהיקף
של מאות מגה-וואט ברמת מקומית ובין לאומית.
החברה נמצאת בתהליכי קידום ופיתוח של כ700-
 MWhהספק מותקן ,בשלל סוגי פרויקטים שונים.
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מידע נוסף אודות תחומי הפעילות של קבוצת מנורה מבטחים
החזקות בע"מ ,תוכלו למצוא בדו"חות התקופתיים המפורסמים
באתר החברה וזמינים לציבור
קישור לדוחות הכספיים באתר החברה.

השקעות
103-3 | 103-2 | 103-1

השקעות הגופים המוסדיים בקבוצה מנוהלות על ידי אגף ההשקעות.
באגף קיימים צוותי השקעה מתמחים בהשקעות סחירות בישראל
ובחו"ל (מניות ,אג"ח ,נגזרים וכדו') ,השקעות ריאליות (השקעה
במניות לא סחירות) ,קרנות השקעה ,נדל"ן בישראל ובחו"ל ומערך
אשראי לא סחיר .מתקיימת הפרדה בין ניהול כספי הנוסטרו לבין
ניהול כספי המבוטחים  /עמיתים.
ההשקעות הינן במגוון רחב של נכסים וזאת לשם השגת תשואה
מיטבית לעמיתים ולמבוטחים .החלטות ההשקעה בפועל מתקבלות
על ידי מנהלי התחומים ומנהלי ההשקעות השונים באגף השקעות,
תוך הסתייעות בצוות מחקר ודירוג ,בעבודות מחקר פנימיות וחיצוניות
בארץ ובחו"ל וכן באמצעות פגישות שוטפות עם אנליסטים וכלכלנים
מקצועיים בתחום .החלטות בנושאי השקעה נעשות בכפוף למגבלות
רגולטוריות ,ובהתאם למדיניות וכללי ההשקעות המאושרת על ידי
וועדות ההשקעה השונות והדירקטוריונים הרלוונטיים.
באגף קיימות מחלקת דיווח ובקרה " -מידל אופיס" ומחלקת
מחקר ני"ע סחירים ,מחלקת מחקר ודירוג ,וצוות למעקב אחר
חובות בעייתיים .האגף מסתייע באופן שוטף בייעוץ משפטי ובמערך
ניהול הסיכונים .בנוסף ,באגף קיימת יחידת מערך עורפי " -בק
אופיס" ,בתחום חשבות השקעות ,האחראית על קליטה ,רישום

ובקרת ביצוע של עסקאות בנכסי השקעה.
אגף השקעות מיישם במסגרת החלטות ההשקעה ,מדיניות של
בחינת ממשל תאגידי .לצורך כך נעשה שימוש במודל דרוג ,וכן
מבוצע מעקב רבעוני לבחינת שיפור הסטטוס בקרב חברות בהן
מושקעים הגופים המוסדיים בקבוצה .כמו כן ,אגף השקעות אימץ
מדיניות הצבעה באסיפות כלליות על פיה הוא מצביע באסיפות
בעלי מניות ואגרות חוב בהן מחזיקים הגופים המוסדיים בקבוצה.
אגף השקעות מכיר ביכולת ההשפעה שלו ( )IMPACTעל משטר
הממשל התאגידי בחברות בהן אחזקות הקבוצה מהותיות ,ובערך
שיש לשיפור זה על השקעות אלו.
למידע נוסף בנושא ראו פסקה  7.4לדו"ח תקופתי לשנת 2020
של החברה .בקביעת מדיניות ההשקעה ובמהלך ביצוע ההשקעות
השוטף ,ישנה התייחסות להיבטים של השקעות אחראיות תחת
מודל אחריות תאגידית אשר הינו חלק מנוהל ממשל תאגידי .מודל
אחריות תאגידית כולל יותר מ 25-שאלות הקשורות לנושאים כגון:
מדיניות תרומות ,ניהול היבטים אתיים ,יחסי עבודה ,גיוון בכוח
העבודה ושוויון מגדרי ,אחריות ברכש ,התנדבות ,איכות הסביבה
ועוד (ראו פירוט תחת קווים מנחים לממשל תאגידי מנורה).
הצהרת מדיניות השקעה באתר החברה.
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פעילות ועדות ההשקעות
בקבוצה קיימות שתי ועדות השקעה אשר מיישמות את מדיניות
ההשקעה הכוללת שאושרה ,תוך קביעת מדיניות פרטנית ,קבלת
החלטות השקעה והנחיית מנהלי ההשקעות ליישום המדיניות ,וכן
קובעות אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה
ועורכות בקרה שוטפת:
• ועדת השקעות תלויות תשואה ("משתתף""/עמיתים").
• ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה ("נוסטרו").
חברי הועדות הינם בעלי ניסיון רב ומגוון .רוב חברי ועדות ההשקעה
משתתף/עמיתים ,לרבות היו"ר ,הינם נציגים חיצוניים .ועדות
ההשקעה משתתף/עמיתים מתכנסות לפחות אחת לשבועיים,
וועדות ההשקעה נוסטרו מתכנסות לפחות אחת לחודש.
*למידע נוסף בנושא ראו פסקה  7.4לדו"ח תקופתי לשנת 2020
של החברה ,קישור מצורף כאן
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התייחסות לשיקולי מבוטחים ועמיתים
בדיוני ועדות השקעות
ועדות ההשקעה מקבלות את החלטות ההשקעה במטרה להשיג
את התשואה המיטבית עבור המבוטחים/עמיתים בהתאם להוראות
הדין והרגולציה ובהתאם למדיניות ההשקעה של קבוצת מנורה ותוך
התמקדות בקריטריונים שונים ,כגון :התייחסות לנתונים כלכליים
דוגמת נתוני ריביות ,אינפלציות ,מטבעות ,סחורות ,דירוגי מדינות,
ניהול סיכונים ,ממשל תאגידי ,נושאים תפעוליים ,היבטי מיסוי,
רגולציה ועוד .קריטריונים אלו ואחרים מגולמים ביישום מדיניות
ההשקעות של קבוצת מנורה ונבחנים במהלך דיון אשר מקבל
ביטוי במסגרת פרוטוקול הדיון שנערך בנושא.
על מנת להבטיח קבלת החלטות מיטביות וענייניות ,שאינן מוטות,
בפתח כל ישיבת ועדה מצהירים חברי הועדה ככל שיש להם עניין
אישי ו/או ניגוד עניינים ו/או מניעה לדון בנושא מסוים שעל סדר
היום ובהתאם הם אינם נוטלים חלק בדיון ובקבלת ההחלטות
בנושא זה.
להלן קישור למדיניות ניהול ההשקעות של הגופים המוסדיים בקבוצה
(עבור עמיתיהם/מבוטחיהם) ,כפי שפורסמו באתרי האינטרנט:
קישור למדיניות ניהול השקעות
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מסלולי השקעה חדשים
מסלול מדדי מניות חו"ל (פאסיבי)
נכסי המסלול ,בשיעור שלא יפחת מ 75%-ולא יעלה על ,100%
יושקעו במדדי מניות חו"ל  S&P500מדד  ,MSCIמדד טופיקס ומדד
שווקים מתעוררים .יתרת הנכסים ,למעט שיעור מהנכסים אשר
יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות ,משיכות והעברות כספים,
תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול דעתה
של ועדת ההשקעות .נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט
לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד  30%מהנכסים המושקעים
באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
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מסלול חו"ל
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות,
אג״ח סחיר ולא סחיר ,הלוואות ועוד ,בשיעור חשיפה שלא יפחת
מ 75%-ולא יעלה על  120%מנכסי המסלול ,ובלבד ששיעור
החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה
על  .25%חשיפה לנכסי המסלול כאמור תושג באמצעות השקעה
במישרין ,בנגזרים ,בתעודות סל ,בקרנות נאמנות או בקרנות
השקעה ,ובלבד ששיעור ההשקעה באמצעות תעודות סל וקרנות
נאמנות לא יעלה על  40%מסך נכסי המסלול; יתרת הנכסים
תושקע בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת
ההשקעות; נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו
כל נכסי המסלול למעט עד  30%מהנכסים המושקעים באיגרות
חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

המשכיות
עסקית
103-3 | 103-2 | 103-1

מנורה מבטחים פועלת באופן שוטף על מנת למזער השפעתם
של אירועים תפעוליים על השירותים העסקיים אשר ניתנים
על ידי החברה ללקוחותיה .היערכות זו נועדה לצמצם את זמן
התגובה לכל אירוע באשר הוא ולהקטין ,ככל האפשר ,את הנזקים
(כספיים ,תפעוליים ותדמיתיים) אשר ייגרמו לחברה בשל הפרעה
ו/או השבתה של שירותיה החיוניים.
מכיוון שלא ניתן לצפות מראש את מצבי החירום השונים ,ישנה
חשיבות מכרעת להיערכות מקדימה ותחזוקה רציפה של מערך
המשכיות עסקית שיסייע בשמירה על פעילות עסקית ותפעולית
מתמשכת של הארגון בזמן משבר .בניית תכניות המשכיות עסקית
מבוססות על יכולתה של החברה לזהות את האיומים הרלוונטיים
לפעילותה ואת התשומות הנדרשות להמשך מתן השירותים
החיוניים שלה ,במידה ויתממשו.
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פעולות המשכיות עסקית
שנעשו במהלך שנת :2020
•תרגול  - BCPעפ"י הנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
(בפברואר .)2020
•תרגול  - DRעפ"י תדירות דרישות רשות שוק ההון ביטוח
וחיסכון (בפברואר  ,)2020תרגיל המדמה דילוג בין אתרי החברה
(נובמבר .)2020
•מדיניות המשכיות עסקית  -עדכון לתרחיש של מגיפה  /אירוע
דומה והתייחסות לעבודה מרחוק (עוצר) ו/או עבודה משולבת
מאתר החברה ומרחוק.
•תהליכי  - BIAעדכון תהליכים בתדירות שנתית /עדכון תהליך חיוני
עפ"י צורך ,בחינת הוספת תהליכים חיוניים בתחום לוגיסטיקה
ורכש (תפעול בניין).
•תיקי הערכות  -עדכון תיקים ברמת אגפי החברה.
•עבודה מרחוק  -תמיכה בעבודה מרחוק ,שיפור כלי ניהול
ומדידה למעקב אחר עבודה מרחוק ותפוקות.
•תקשורת  -הסדרת שימוש בכלים ארגוניים פנימיים ,כולל
הנחיות והדרכות.
•אתר חירום  -בחינת הצורך בשימוש באתר חירום.
•ספקים  -שילוב בקרה אקטיבית לגבי שינויים באיתנות הפיננסית
של ספקים חיוניים.
•ציוד  -הנפקת מחשבים ניידים עפ"י צורך לעבודה מהבית.
•מוקד  -תגבור מוקד התמיכה הטכנית והרחבת שעות הפעילות
לתמיכה שוטפת.
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•מוקדי שירות  -פתרון טכנולוגי לעבודה מרחוק במוקדי השירות
והמכירות.
•אבטחת מידע  -היערכות אבטחת מידע וסייבר והנחיות לעובדים.
•לומדה  -תיקוף לומדת המשכיות עסקית.
•הושבה בחירום  -עדכון והתאמת תכנית ההושבה.
•צוותי בקרת נזקים  -הקמה ותרגול.
•בחינה שוטפת לעדכון מסמכי המשכיות עסקית.

חברה

•אמינות והוגנות בשירות
•העסקה ויחסי עבודה
•רווחת העובדים
•נגישות לעובדים וללקוחות
•סייבר ופרטיות הלקוח
•מוצרים ושירותים חברתיים
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אמינות
והוגנות
בשירות
417-3 | 417-2
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מנורה מבטחים מאמינה כי מוטלות עליה החובה והאחריות להעניק
ללקוחותיה שירות איכותי ,מקצועי ואמין.
מנורה מבטחים פועלת ללא לאות על מנת לספק לכל לקוחותיה
שירות מהמעלה הראשונה ,וזאת במקצועיות ,זמינות ושקיפות ,תוך
שמירה על הוראות ההסדרים התחיקתיים החלים עליה.
אמנת השירות של החברה מפורסמת באתר החברה בכתובת:
www.menoramivt.co.il
מנורה מבטחים מאמינה ששירות איכותי הוא גם שירות מקצועי,
ולכן ,השירות שלנו כולל:
•הקפדה על אתיקה מקצועית כלפי המבוטחים.
•שירות אישי ומקצועי לכל לקוח ,לרבות באמצעות סוכנים
מורשים הפועלים ברחבי הארץ.
•מרכז קשרי לקוחות טלפוני בו עומדים לרשות לקוחותינו נציגי
שירות זמינים ומקצועיים.

•לבקשת לקוח הפונה למרכז קשרי הלקוחות ,יימסר מידע
מלא וענייני בהתאם לפנייה ,תוך הקפדה על פרטיותו כמתחייב
מהוראות הדין.
מנורה מבטחים פועלת באופן מתמשך לשיפור השירות מול
לקוחותיה .החברה מאמינה ביצירת מסע לקוח שלם ,כזה שיאפשר
לחברה לספק שירותים הוליסטיים לכלל לקוחותיה.
החברה מאמינה שיש לחזק את קשרי הגומלין בין הישויות השונות,
כנדבך משמעותי לפעילות העסקית של החברה:

לקוחות

מנורה
מבטחים

סוכנים

•שיפור מתמיד של אפיון לקוח ,ויצירת מוצרים מותאמים
לצרכים משתנים.
•חיזוק ושמירה על הון אנושי איכותי ,לטובת חיזוק איתנות
החברה והמשך מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר.
•חיזוק ההבנה הפיננסית בקרב הלקוחות (חינוך פיננסי ופנסיוני)
כחלק מייעול ודיוק המוצרים המוצעים ללקוחות החברה.
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זמינות
מנורה מבטחים מאמינה כי לצורך מתן שירות איכותי ,עליה להיות
זמינה ללקוחותיה בערוצי תקשורת שונים ומגוונים ,ולספק מענה
ענייני בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי.

מקצועיות
להשגת יעד מקצועיות השירות ,מנורה מבטחים פועלת ל:
•הכשרת עובדיה בקורסים מקצועיים ,ימי עיון ,השתלמויות
ופעילויות הכשרה נוספות ,במטרה לשמור על רמה מקצועית
גבוהה ביותר של עובדיה בכל תחומי הפעילות של החברה.
•ביצוע סקרי שביעות רצון תקופתיים בין מבוטחי החברה תוך
הפקת לקחים ושיפור שוטף של השירות והמקצועיות של
נותני שירות בחברה.
•בקרה שוטפת על מערך השירות של החברה כדי לוודא את
איכות ,מקצועיות ותקינות השירות.
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שירות לסוכנים

שקיפות
מנורה מבטחים מאמינה כי לצורך מתן שירות איכותי עליה לספק
ללקוחותיה מידע כללי ואישי ,מהימן ומדויק .מנורה מבטחים
פועלת באופן תדיר לשקיפות מקסימלית בקרב לקוחותיה ,ע"י
הצגת מידע מפורט ככל הניתן באזור האישי על מנת לאפשר
ביצוע פעולות על ידי הלקוח וקבלת סטטוס עדכני של הנתונים.

ביטוח
מרכז השירות לסוכנים (להלן" :המרכז שירות") אחראי על הקשר
הישיר עם סוכני החברה.
מרכז השירות הינו הגורם האחראי לשיתוף הפעולה עם הסוכנים
והוא מספק מענה לשאלות ובקשות באופן יומיומי.
המרכז חרט על דגלו שלושה ערכים במתן שירות:
1.מקצועיות  -שירות איכותי הינו שירות מקצועי ,מרכז השירות
פועל להענקת שירות מקצועי ולצורך כך הוא מקיים הדרכות
מקצועיות ,ימי עיון ועוד ,במטרה לשמור על רמה מקצועית גבוהה
בכלל הפעילויות.
2.זמינות  -מתן שירות במקסימום זמינות ,מענה טלפוני ופניות בדואר
אלקטרוני בימים א'-ה'.
3.שקיפות  -מתן מידע כללי ואישי מהימן ומדויק ,בכל מענה לפנייה
מרכז השירות יספק מענה שקוף ואמין ככל הניתן ויקפיד במקביל
לשקף עבור הסוכן את ההליך התפעולי ולוחות הזמנים לטיפול.

מנורה מבטחים עומדת בהוראות הדין ובהנחיות הוולונטריות
הנוגעות למידע על מוצריה ושירותיה ,וכן לגבי סוגיות הקשורות
לתקשורת שיווקית לרבות פרסום ,קידום מכירות וחסויות .במהלך
שנת הדיווח לא היו סוגיות העונות על הגדרת אי ציות לרגולציה
ו/או להנחיות וולנטריות הקשורות לתקשורת שיווקית ,פרסום,
קידום מכירות וחסויות.
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שירות לסוכן
זכייה בסקר שביעות רצון לשכת סוכני הביטוח
 -מתן שירות לסוכנים:

מודעת עמוד

גאים
להוביל
בתחום
הבריאות!
מנורה מבטחים מודה לסוכני הביטוח

על הזכייה במקום הראשון
בסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח
בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד ,בפעם השישית

וגם על הזכייה במקום הראשון בפרמטרים הבאים:
ערך מוסף  /ייחודיות
במוצרי החברה

זמינות עובדי
ומנהלי החברה

הוגנות סילוק תביעות

39

היקף רשימת רופאי
ההסדר של החברה

הוגנות העמלות

תודה על האמון

פנסיה וגמל
מחלקת שירות לסוכן פנסיה וגמל מנהלת מערך שירות מקצועי,
אישי ומהיר לסוכנים .מרכז השירות בנוי מלמעלה מ 20-רכזים
העומדים לרשות הסוכנים בכל שאלה ופניה באמצעות המייל
והטלפון.
המחלקה דואגת לעדכונים שוטפים מול דרישות הרגולציה
ולעזרים מגוונים שיקנו לסוכן ביטחון ועשייה נכונה .כמו כן,
המחלקה ממונה על כל נושא הפיתוח והדיגיטציה ודואגת
לייצר לסוכנים החצנות שונות בתקשוב סוכן על מנת להקל
משמעותית על אופן עבודתם.

העסקה
ויחסי
עבודה

406-1 | 405-1 | 102-41 | 102-39 | 102-38 | 102-8 | 102-7

קבוצת מנורה מבטחים רואה בהון האנושי של החברה את המשאב
החשוב ביותר ופועלת לרווחת עובדיה ולהכשרת עובדים איכותיים
ומקצועיים.
אגף משאבי אנוש מנהל את כל נושא העסקה ויחסי העבודה
בחברה .האגף מגדיר מידי שנה יחד עם הנהלת החברה את
האתגרים העתידיים והיעדים לשנים הבאות ,תוך התייחסות
לתחומים שונים ,ובהם :גיוון בתעסוקה ושוויון הזדמנויות ,יעילות
בתהליכי הגיוס ,שימור עובדים ,פיתוח עובדים ומנהלים ,מחוברות
ומחויבות ארגונית ,תקשורת פנים ארגונית ,הטמעת חדשנות
בתהליכי העבודה ועוד.
בקבוצת מנורה מבטחים אנו מקבלים החלטות בנוגע להון האנושי
לפי שיקולים מקצועיים בלבד ,וללא אפליה מכל סוג ,לרבות,
אפליה על רקע ,דת ,גזע ,מין ,סטטוס רפואי ,נטייה מינית ,סטטוס
סוציו-אקונומי ,השקפה פוליטית או מצב משפחתי.
בשנת הדיווח  2020לא התקבלו תלונות בנושא אפליה.
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הון אנושי  -חלוקה מגדרית (כמות)

1,904

2,043

929

944

2020

2019

הון אנושי  -חלוקה מגדרית ()%
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1,973

67%

68%

69%

33%

32%

31%

2020

2019

2018

879

2018

הנהלה בכירה  -חלוקה מגדרית ()%

67.4%

32.6%

33%

2020

33.3%

2019

הנהלת ביניים  -חלוקה מגדרית ()%

64.2%

35.8%

65.9%

34.1%

67%

2019

2018

עובדים שאינם בדרגי ניהול  -חלוקה מגדרית ()%

30.8% 69.2%

29.8% 70.2%

2020

2019

71%

29%

33%

2020

67%

66.7%

2018

2018
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נתוני הון אנושי
הרכב גופי ההנהלה והעובדים

2020

2019

2018

הרכב גופי ההנהלה והעובדים

כלל העובדים

סך הנהלה בכירה

סה"כ עובדי החברה בכלל
האתרים

2,833

2,987

2,852

 %נשים מסה"כ

67%

68%

69%

מעל גיל <51

33%

32%

31%

 %נשים בהנהלה בכירה

32.6%

 %גברים בהנהלה בכירה

67.4%

 %גברים מסה"כ

סך נשים
מתחת לגיל >30

455

540

430

גילאים 31-50

1,177

1,234

1,256

מעל גיל <51

272

269

287

1,904

2,043

1,973

סה"כ

סך גברים

מתחת לגיל >30

-

-

-

גילאים 31-50

54

56

50

38

32

37

33.0%

33.3%

67.0%

66.7%

סך הנהלת ביניים
מתחת לגיל >30

17

14

10

גילאים 31-50

359

365

377

מעל גיל <51

91

96

104

 %נשים בהנהלת ביניים

64.2%

65.9%

67.0%

 %גברים בהנהלת ביניים

35.8%

34.1%

33.0%

סך עובדים שאינם בדרגי ניהול

מתחת לגיל >30

166

170

109
מתחת לגיל >30

גילאים 31-50

650

660

645

604

696

529

מעל גיל <51

113

114

125

גילאים 31-50

1,414

1,473

1,474

סה"כ

929

944

879

מעל גיל <51

256

255

271

 %נשים שאינן בדרגי ניהול

69.2%

70.2%

71.0%

 %גברים שאינם בדרגי ניהול

30.8%

29.8%

29.0%

הסכם קיבוצי
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2020

2019

2018

 67%מהעובדים נמצאים תחת הסכמים קיבוציים.

נתוני שכר

17.67

היחס בין מקבל השכר הגבוה
ביותר בחברה לבין חציון השכר
השנתי בחברה

3.57

יחס אחוז גידול השכר בשנה,
בין מקבל השכר הגבוה ביותר
בחברה לבין חציון אחוז הגידול
בשכר השנתי בחברה

* חציון העובדים לא כולל את השכר של מקבל השכר הגבוה בחברה

אחוז הנשים מתוך העשירון העליון
של מקבלי השכר בקבוצה

40.4%

43.8%

44%

59.6%

56.2%

56%

2020

2019

2018
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פילוח אוכלוסיות בתת תעסוקה :מגזר חרדי ,מגזר ערבי ,עובדים עם מוגבלות ,עדה אתיופית
הרכב גופי ההנהלה והעובדים

2020

2019

2018

הרכב גופי ההנהלה והעובדים

עובדים  -מגזר חרדי

הנהלה בכירה  -אוכ' בתת תעסוקה

נשים

80

77

מתחת לגיל >30

-

-

גברים

48

53

גילאים 31-50

1

1

סה״כ עובדים פר אוכלוסיה

128

130

מעל גיל <51

-

-

סה״כ עובדים פר אוכלוסיה

1

1

עובדים  -מגזר ערבי
נשים

10

6

הנהלת ביניים  -אוכ' בתת תעסוקה

גברים

20

14

מתחת לגיל >30

3

2

סה״כ עובדים פר אוכלוסיה

30

20

גילאים 31-50

15

14

מעל גיל <51

4

5

סה״כ עובדים פר אוכלוסיה

22

21

עובדים עם מוגבלויות
נשים

3

3

גברים

2

2

סה״כ עובדים פר אוכלוסיה

5

5

עובדים שאינם בדרגי הנהלה  -אוכ' בתת תעסוקה
מתחת לגיל >30

56

52

גילאים 31-50

92

85

נשים

16

13

מעל גיל <51

8

10

גברים

0

1

סה״כ עובדים פר אוכלוסיה

156

147

סה״כ עובדים פר אוכלוסיה

16

14

עובדים  -עדה אתיופית
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2020

2019

2018

רווחת
העובדים
קבוצת מנורה מבטחים משקיעה רבות בעולמות חווית העובד,
מתוך דאגה ואחריות לרווחת העובדים הן במישור האישי והן
במישור המקצועי.
בקבוצה אנו רואים חשיבות לבריאותו של העובד ורווחתו ורווחת
משפחתו .אנו מציינים ומעניקים שי באירועי חיים של העובד,
מקיימים גיבושי עובדים ,מחלקים תווי שי בחגים ועוד.
כל עובדי החברה ובני משפחותיהם יכולים להצטרף לביטוח
בריאות קבוצתי ,ניתנים חיסוני שפעת בחינם מידי חורף ,מתקיימות
הדרכות והרצאות בתחומי החיים השונים וכו'.
מתוך רצון לפתח את העובד בחברה מנוהלת תכנית פיתוח אישית
ומקצועית למנהלים הכוללת סדנאות ,הדרכות ,והשתלמויות,
הדרכות מקצועיות לעובדים ,מנטוריניג וליווי אישי ועוד.
לאור משבר הקורונה הותאם מערך הרווחה והפרט בהתאם
להנחיות כמו לדוגמה :שי עד הבית ,הופעה והרצאות בזום ועוד.
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פעילות החברה לטובת
רווחת העובדים

בונוסים
ומענקים

קרן סיוע
למצבי משבר

קורסים,
הדרכות
והשתלמויות

חיסוני
שפעת

ביטוח
בריאות
קבוצתי

השתתפות
במימון
מעונות יום

ליווי ושי סביב
אירועים אישיים
ומשפחתיים (כולל
חתונה ברית\ה כד')

שי לחגים
כולל תווי
שי פעמיים
בשנה
שי לותק
של +18

ביטוחים
בפרמיות
מוזלות

קרן
השתלמות

גיבושים
ופעילויות
העשרה
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הלוואות
בתנאים
נוחים

קייטנות -
השתתפות לפי
הסכם

ליווי
פורשים

דמי ניהול
מוזלים
בפוליסות
חיסכון

קהילה
במהלך שנת  2020נושא האחריות התאגידית עלה במספר פעילויות
שונות בעולמות הרווחה:
•הקפדנו על שילוב אוכלוסיות מיוחדות באריזת מארזי המתנות
השונים.
•הנהלת הקבוצה לקחה חלק בפעילות התנדבותית  -שיפוץ
מגרש משחקים של בית חולים פסיכיאטרי לילדים בנהריה
ושיפוץ ובניית ריהוט למקלט לנשים מוכות בחיפה .השיפוץ
שארך מספר שעות כלל בנית ריהוט ,שתילת אדניות ,צביעת
המבנה ובנית שולחנות משחק.
•במהלך שנת ( 2020עד היום) מנורה מבטחים מארחת מדי שבוע
מפגשים של עמותת "שלובות" לנשים חולות סרטן.
רווחת העובדים
בשנת  2020הנהלת החברה דאגה לרווחה העובדים בקיום חוגי
יוגה ופילאטיס (לפני פרוץ מגפת הקורונה) במשרדי החברה,
חיסוני שפעת ומגוון סדנאות לאורח חיים בריא.
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נגישות
לעובדים
וללקוחות
103-3 | 103-2 | 103-1
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מנורה מבטחים רואה במתן שירות שוויוני ללקוחותיה ,לעובדיה
ולכל מחזיקי העניין שלה ,אבן יסוד מהותית בהתנהלותה היומיומית.
הקבוצה פועלת באופן שוטף להנגיש בסטנדרטים הגבוהים ביותר
את נכסיה ואת השירות שהיא מעניקה ,ומשקיעה בכך משאבים
רבים ,על מנת להעניק חוויה מיטבית ושוויונית לכלל הקהלים
באוכלוסייה ,ביניהם אנשים המתמודדים עם מוגבלות.
למנורה מבטחים תוכנית נגישות סדורה שגובשה בהתאם לדרישות
הרגולציה ולחשיבות שאנו מעניקים לנושא ,בסיוע יועצים מקצועיים,
בליווי עמותת "נגישות ישראל" ובהתאם לסקרי נגישות ומיפוי
פערים וליקויים.
תוכנית ההדרכות בנושא הנגשת השירות מקיפה את כלל עובדי
ומנהלי הארגון וכוללת:
•סדנה חווייתית שמועברת ביום אוריינטציה לעובדים חדשים
•לומדה חווייתית הנשלחת לכל עובד חדש
•לומדת ריענון שנתית הנשלחת לכלל העובדים בקבוצה
•השתתפות גורמים רלוונטיים בארגון בכנסי נגישות מקצועיים
בנוסף ,אנו מקיימים מערך בקרה שוטף ,המתופעל על ידי גורמי
מקצוע חיצוניים ,הבוחן את אופן ואיכות עמידתנו בתקנות השירות
וכולל הפעלת לקוח סמוי בכלל מוקדי הקבוצה ובאתר שלה .

פעילות החברה בנושא נגישות
בשנת הדיווח:
•לומדה חוויתית נשלחת לכל עובד חדש במהלך שלושת
החודשים הראשונים לעבודתו.
•סדנא חווייתית ייעודית מתקיימת במסגרת יום אוריינטציה
לעובדים חדשים.
•הפעלת ערוץ נגישות ,המפורסם בהצהרת הנגישות של הקבוצה
באתר ,הפועל לטיפול מהיר בפניות של לקוחות המתמודדים
עם מוגבלויות שפנו בערוץ זה.
•הפצת נוהל הנגישות פעמיים בשנה וביצוע בקרת עמידת
הקבוצה בדרישות הנוהל.
•בקרת לקוח סמוי במוקדי החברה ויישום המלצותיה.
•בקרות גלישה באתר ויישום המלצותיהן.
•היערכות להנגשת המידע האישי.
•בדיקות נגישות באתרים בהם מתקיימת קבלת קהל ויישום
המלצותיהן.
•הקבוצה הצטרפה למועדון ה.Valuable 500 companies-
•החברה פועלת להנגשת המידע ללקוחות באתר המידע האישי.
•הקבוצה פועלת באופן שוטף להנגשת סביבת העבודה של
עובדים המתמודדים עם מוגבלויות.
•רכזי הנגישות משתתפים באופן שוטף בכנסים והשתלמויות
מקצועיות.
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סייבר
ופרטיות
לקוח
418-1

קבוצת מנורה מבטחים חשופה לאיומי סייבר אשר עלולים לנבוע
משימוש לא מורשה בזהות ,פגיעה בפעילות התקינה של הרשת,
השבתת שירותים ,פגיעה במערכות ,גניבה של נכסים  ,חדירה
למערכות או חשיפה ושיבוש של מידע.
על מנת לצמצם את הסיכון ,קבוצת מנורה מבטחים נערכת באופן
תדיר להתמודדות עם איומי הסייבר ומשקיעה משאבים רבים
בנושא זה .מנגנוני הפיקוח והבקרה הקיימים בחברה כוללים ועדות
הנהלה ודירקטוריון אשר דנות בסיכוני הסייבר ועוקבות אחר תכנית
העבודה השנתית בתחום זה .בנוסף ,קיימת בחברה מדיניות ניהול
סיכוני סייבר ,אשר מאושרת על ידי דירקטוריון הקבוצה אחת לשנה,
וכן מגוון רחב של נהלי והוראות עבודה הנגזרות ממנה.
הגנת הסייבר המיושמת על ידי הקבוצה כוללת בדיקות בתהליכי
גיוס עובדים והתקשרות עם ספקים ,הגברת מודעות העובדים
לאיומי הסייבר  ,שמירה על הביטחון הפיזי ,הגנה על הרשת  ,הגנה
על מערכות ואפליקציות  ,תהליכי מידור הרשאות וכן תהליכיי
ניטור ובקרה.
בנוסף ,תחום הגנת הסייבר פועל בשגרה עם היחידות התפעוליות
מנחה ומלווה פרוייקטים טכנולוגיים ואחרים החל משלב ייזום,
לפרוייקטים בעלי היבטים אבטחתיים ,וכלה בהתמודדות שוטפת
עם סיכונים פנימיים וחיצוניים דוגמת דלף מידע ,השבתת רשת,
שיבוש מידע וגישה בלתי מורשית למידע ,אשר עלולים להשפיע
על הפעילות העסקית.
במהלך שנת הדיווח ,לא התקבלו תלונות בגין פגיעה בפרטיות
הלקוחות ואובדן נתוני לקוחות ממאגרי המידע של החברה.
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מוצרים
ושירותים
חברתיים

פעילות מנורה מבטחים מבוססת ברובה על אספקת מוצרים
ושירותים מתאימים למספר רב של שלבי חיים וסיטואציות שונות
בקרב לקוחותיה .מכאן ,החברה דוגלת בדיאלוג ,אפיון ופיתוח
מוצרים מותאמים למגוון סוגי לקוחותיה .היכולת לספק מוצרים
אלה הינם בהלימה לערכי החברה ,השואפת לספק את המוצרים
והשירותים המותאמים ביותר לצרכי לקוחותינו ,לטובת שיפור
רווחתם תוך יצירת אמון בין החברה ולקוחותיה.

103-3 | 103-2 | 103-1
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להלן דוגמאות למוצרים ושירותים חברתיים
המסופקים ע"י החברה:

ביטוח
בריאות

 TOPלילד
תכנית ייחודית המעניקה כיסויי התפתחות רחבים וחדשניים לילדים
תוך מתן אפשרות הבחירה ,לבצע את הטיפול באופן הנוח והמתאים
לילד המבוטח ,אם באמצעות נותני שירות בהסדר ,קבלת החזר על
הוצאות או אפשרות לטיפול באמצעות מערכת  POPPINSהמהפכנית
המאפשרת ביצוע מגוון טיפולי התפתחות באמצעות מערכת און
ליין ייחודית וחדשנית המספקת טיפול אפקטיבי ,בזמינות ונגישות
גבוהה תוך שליטה ובקרה על הליך הטיפול.
אנו מאמינים כי תכנית  TOPלילד מעניקה שירותים בעלי ערך רב
לילדים ועונה על צורך ממשי הקיים היום בהתאמה אישית של
השירותים לצורכי הילד וכן התאמה אישית של אופן קבלת השירות.
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התכנית כוללת:
•שירותי אבחון לילדים  -אבחון וייעוץ דידקטי ופסיכו דידקטי
ואבחון .TOVA
•טיפולים רחבים בהתפתחות הילד  -באמצעות מרפא בעיסוק
או פיזיותרפיסט ,טיפולים רגשיים באומנויות (שחיה טיפולית,
רכיבה טיפולית ,טיפול באומנות  ,טיפל בתנועה ,טיפול במוזיקה),
טיפול באמצעות קלינאי תקשורת ו/או הוראה מתקנת,
טיפול באמצעות פסיכולוג חינוכי או קליני /עובד סוציאלי/
פסיכותרפיסט.
•כושר ותזונה  -ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה ומאמן כושר אישי.

טכנולוגיות TOP

תכנית חדשה המעניקה כיסוי רחב מאד לשלל טכנולוגיות מתקדמות
ואביזרים רפואיים המסייעים בהליך ההחלמה והריפוי של המבוטח
בעת מחלה או לאחר תאונה .הכיסוי הינו מהמתקדמים בשוק ואינו
מוגבל ברשימה סגורה של אביזרים רפואיים אלא כל אביזר רפואי
לו נזקק המבוטח שמאושר על ידי הרשויות המוסמכות לטיפול
במבוטח מכוסה בפוליסה .בנוסף לאביזרים רפואיים ,הכיסוי כולל
טכנולוגיות חדשניות של טיפולים בתא לחץ ,הזרקות לטיפולים
רפואיים לרבות הזרקות של חומרי שגשוג למפרקים ,טכנולוגיות
לטיפול בכאב ,טכנולוגיות לטיפול עקב מחלה אונקולוגית.
נספח טכנולוגיות  TOPהינו בעל ערך רב למבוטחים ונותן מענה
אמיתי בקרות מחלה או תאונה ,ומהווה הרחבה חשובה לפוליסות
קיימות.
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SMART DR

בתקופת הקורונה התחדד הצורך בהרחבת מוצרי האון ליין ומתן
מענה מרחוק לצרכים רפואיים ,תכנית  SMART DRנועדה לתת
מענה און ליין למבוטחים הזקוקים לייעוץ רפואי .במסגרת השרות
זכאי המבוטח לייעוץ און ליין עם מגוון רחב של  28סוגי התמחויות
שונים לרבות פסיכיאטריה ,עור ,עיניים ועוד .השירות ניתן בזמינות
גבוהה (רפואת ילדים /משפחה -תוך  90דקות ורפואת מומחים
אחרים תוך יומיים) ועל ידי מומחים בעלי ניסיון.
לאור הצורך ההולך וגובר בשירות ,השירות משווק ללא תקופת
אכשרה והחל מיום הרכישה ניתן להשתמש בשירות.
השירות הורחב במהלך הקורונה ללא עלות.
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ביטוח
חיים
כיסוי למקרה מוות בהתאמה אישית
כיסוי למקרה מוות הוא מוצר ביטוח בסיסי אשר אין כמעט אדם
שלא זקוק לו במעגלי החיים השונים.
פיתחנו בחברה מגוון פתרונות על מנת לתת מענה לצרכים שונים
ומשתנים של לקוחותינו ,וזאת בנוסף לכיסוי למקרה מוות שקיים
שנים רבות.
רצף הכנסה
כיסוי זה מעניק פיצוי חודשי בסכום ולתקופה אותם קבע המבוטח.
הפיצוי מחליף הכנסות צפויות ,אשר נפסקות במקרה של מוות.
בנוסף ,כיסוי זה עשוי להתאים גם להבטחת דמי מזונות אצל זוגות
מתגרשים במקרה מוות של אחד מבני הזוג ו/או הבטחת הכנסה
עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.

רצף הכנסה
הכיסוי המחודש!

הכיסוי שמאפשר למוטבים הבטחת הכנסה,
במקרה פטירה של ההורה

1

בעת ההצטרפות המבוטח קובע את סכום הפיצוי החודשי שישולם
למוטב/ים במקרה פטירה  -ניתן לבחור סכומי ביטוח שונים

2

התשלומים החודשיים המשולמים ע"י המבוטח ייחשבו כתשלום לביטוח
חיים לטובת זיכויים ממס

3

במקרה מות המבוטח ישולם סכום הפיצוי החודשי למוטבים,
עד לתום תקופת הביטוח ,כשהוא צמוד למדד רווחי ההשקעות בפוליסה

למוטבים שונים ולתקופות שונות!

1
2
3
4

גילאי כניסה 18-64
גיל תום  24-80לבחירת המבוטח ( 6שנות ביטוח מינימום)
ס.ב מקסימלי  ₪10,000לחודש
הכיסוי נמכר כיסודי  /ריידר

מבצע השקה עד 31.12.20
פוליסת רצף הכנסה  15% -לשש שנים
בפיצוי מינימלי של ( ₪ 3,000חבילה )101049
פוליסת רצף הכנסה בפיצוי מינימלי של ₪ 3,000
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ריסק 15
נועד לתת מענה למי שרוצה להבטיח שהתשלום אותו משלם
עבור הביטוח יהיה קבוע .למי שבוחר בפתרון זה אנחנו מבטיחים
את התשלום לתקופה של  15שנים ,באמצעות מתן הנחה עולה.

בימים של אי וודאות
חשוב לשמור על יציבות

מנורה מבטחים שמחה להציג:

ריסק 15

לדעת בוודאות את גובה הפרמיה
 15שנים בהנחה משתנה ,השומרת על גובה
הפרמיה במועד ההצטרפות

פרטים אצל המפקחים
• הכיסוי יופק תחת חבילה  ,494בכפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה
• גילאי כניסה  .30-60סכום ביטוח מינימלי –  ,₪ 500,000סכום ביטוח מקסימלי ₪ 2,000,000
• המוצר בעמלה מופחתת ,ללא הנחות בשנה א'.
• במערכת הפורמלי תתאפשר הפקת המוצר באמצעות טופס  100בלבד
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ריסק זוגי
נותן מענה לבני זוג שחוששים ממקרה של מוות כפול והכיסוי נותן
פיצוי ביטוחי מוגדל במקרה כזה.

הגנה כפולה למשפחה!
חדש במנורה מבטחים

פוליסת "ריסק זוגי" המאפשרת למוטבים פיצוי כפול במצב פטירה
של שני המבוטחים.
הכיסוי מכפיל את סכום הביטוח עבור כל מבוטח ,בעת פטירה של
שני בני זוג בטווח של  12חודשים ומבטיח למוטבים פיצוי כספי מוגדל.
גיל תום ביטוח | 60 :סכום ביטוח מינימלי₪ 500,000 :
סכום פיצוי מקסימלי :לאחר הכפלה,
עבור כל אחד מהמבוטחים ₪ 1,500,000 -

הנחות מיוחדות במסגרת החבילה
שנה  | 45% - 1שנה  | 40% - 2שנה  | 30% - 3שנה  | 20% - 4-5שנה 15% - 6
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מטריה TOP
עולם החיסכון הפנסיוני הולך ומתרכז בשנים האחרונות תחת
קרנות הפנסיה החדשות .אפיק זה מאופיין ,בין היתר ,בהגדרות
ביטוח נכות במסגרת התקנון האחיד ,אשר אינן מכסות באופן
מלא את החוסכים.
במענה למציאות זו היינו החברה הראשונה בענף שיצאה עם
כיסוי משלים – מטריה  – TOPאשר מעניק השלמות איכותיות
למקרים של נכות:
•הוספת כיסוי לתקופת אכשרה ,בה החוסך אינו מכוסה למצב
רפואי קיים.
•הוספת הגדרה עיסוקית ,כאשר בקרן הפנסיה הכיסוי הינו לפי
הגדרת עיסוק סביר בלבד.
•ביטול קיזוז תשלום מגורם ממשלתי ,אשר מקוזז מהפיצוי
שמעניקה קרן הפנסיה.

החיים תמיד
יכולים להפתיע...

טוב שיש את

מטריה TOP

שנותנת לכם את
הכיסוי הרחב ביותר!
עדכנו ושיפרנו את הפוליסה! לפרטים נוספים פנו למפקחי מנורה מבטחים

חדש במנורה מבטחים

מהיום ניתן להוסיף הרחבת סיעודית לפרקי היסוד ביטול
אכשרה וביטול קיזוז  -מבוטח שזכאי לפיצוי חודשי ובנוסף
נמצא במצב סיעודי ,יקבל פיצוי חודשי נוסף בגובה של 1/3
מהפיצוי החודשי המשולם

בפרק עיסוק ספציפי – ניתן לתבוע את
המטריה גם במקרה של תשלום חלקי
מקרן הפנסיה!

דגשים כלליים:

סכום פיצוי מקסימלי
עלה ל₪ 30,000-

שיעור הפיצוי החודשי הכולל בשל מצב אובדן כושר עבודה בתוספת התוספת הסיעודית,
לא יעלה על  100%מהשכר המבוטח לאובדן כושר עבודה בתוכנית הבסיסית
כיסוי שחרור בפוליסה ישחרר גם את ההרחבה החדשה
גיל כניסה מינימלי – 18
גיל כניסה מקסימלי – 57

כל האמור בהתאם לתנאי הפוליסה ולסייגיה ,והם המחייבים והקובעים.
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פנסיה
וגמל

פדיון פנסיה דיגיטלי
שירות ייחודי המאפשר ללקוחות מנורה מבטחים לבצע משיכת
כספים מקרנות הפנסיה ,קופות הגמל להשקעה וקרנות ההשתלמות
באופן דיגיטלי מלא ,פשוט ומהיר.
השירות מתבצע דרך הטלפון הנייד או המחשב בממשק נוח ופשוט
המייצר ללקוחותינו חווית שירות אמיתית.
התהליך מותאם לנתוניו האישיים של כל לקוח ומאפשר גמישות
ובחירה  -מעסיק ,רכיב פיצויים או תגמולים (רלוונטי לקרן פנסיה או
קופת גמל) ולבסוף להזין את פרטי החשבון שאליו יועברו הכספים.
את השירות ניתן לבצע באמצעות המידע האישי באתר האינטרנט
של מנורה מבטחים ו/או באמצעות סוכן הביטוח .החל מהיום ,עמית
יוכל לבצע בשירות עצמי פדיון קרן פנסיה באמצעות התחברות לאזור
מידע אישי .הפדיון מתבצע בשיחה באמצעות צ׳אטבוט ומאפשר מגוון
רחב של אפשרויות פדיון כגון :משיכה של כספים מלפני שנת ,2000
משיכה לפי תיקון  21ועוד.
התהליך מתחבר למידע האישי של העמית ומבצע בדיקות רקע
מקדימות הנותנות לעמית את המידע הרלונטי ביותר עבורו לצורך
ביצוע הפדיון.
פדיון פנסיה מסלול ירוק  -פיתוח חדש לבניית מסלול פדיון
אוטומטי ,מקצה לקצה ,ללא מגע יד אדם.
פעילות הפדיון מגיעה מאתר מנורה על מנת לצמצם למינימום
מעורבות ידנית ולשפר את ה SLA-ללקוח.
המערכת מסווגת מסלולי פדיון שונים כגון פדיון ללא מס ,מס
מלא ופדיון שנתוני המס יילקחו בצורה אוטו׳ מממשק שע״ם
(אישור פקיד שומה).
בנוסף ,שולב במסגרת הפיתוח שלב של אימות חשבון בנק להעברה.
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מערכת מנורה CONNECT
מערכת מנורה  CONNECTמאפשרת ללקוחות החברה להעביר
מסמכים בקלות ובמהירות.
הלקוחות יכולים להעביר ולהשלים חוסרים של מסמכים מכל
ערוצי ההפצה שלנו  -מהאתר השיווקי ומהמידע האישי .בנוסף,
המערכת מאפשרת לסוכנים ומעסיקים להשלים ולהעביר מסמכים
עבור מבוטחים ועובדים.
המערכת מהווה קפיצת מדרגה נוספת בשירות ללקוח וייעול
תפעולי רב בצוותים.
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סביבה

•השפעות שינוי האקלים
על פעילות החברה
•ניהול סביבתי במנורה
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השפעות
שינוי אקלים
על פעילות
החברה
201-2

התמודדות עם השפעות שינויי אקלים עולה בקנה אחד עם פעילות
החברה ויכולתה להמשיך רציפות עסקית תוך מתן מענה הולם
לכלל מחזיקי העניין שלה .סיכונים אלה הינם בעלי פוטנציאל
השפעה גבוה על פעילות החברה ,ועל כן ,החברה חשופה לשינויי
האקלים הן במסגרת הפוליסות השונות שהיא מבטחת והן בשל
הקשר בין עלויות ביטוח המשנה אליו החברה מעבירה חלק
מסיכוני הביטוח וסיכוני הקטסטרופה.
סיכונים עקב השפעות שינויי אקלים מתחלקים לנושאים בדמות:
סיכונים פיזיים-כלליים:
אלה כוללים עלייה בטמפרטורת כדה"א הממוצעת ,עלייה באירועי
מזג אוויר קיצוניים כגון בצורות ושיטפונות ,פגיעה במערכות
אקולוגיות ,זיהומי אוויר ,מים וקרקע ועוד.
סיכונים מעבר (ספציפיים):
אלה כוללים פעולות התאמה והסתגלות של פעילות החברה
לסיכונים הפיזיים-כלליים ע"י הטמעתם בתחשיבי מדידת הסיכונים,
השפעת פעילות החברה על הסביבה בדמות הפחתת המדרך
הפחמני וכן בחינת השקעות בראי צמצום פגיעה סביבתית והפחתת
פליטות מזהמים.
עלויות ביטוח המשנה של החברה מושפעות ,בין היתר ,מהעלייה
במספר ובחומרת אירועי טבע החריגים בעולם ,חלקם כתוצאה
ישירה מהשפעות שינוי האקלים.
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ניהול סביבתי
במנורה מבטחים
306-2 | 305-4 | 305-3 | 305-2 | 305-1 | 303-1 | 302-4 | 302-3 | 302-1 | 102-9

קבוצת מנורה מבטחים רואה חשיבות רבה בניהול וצמצום השפעותיה הסביבתיות מתוך
מחויבות לשמירה על איכות הסביבה וקידום הקיימות .הקבוצה מכירה בצורך לקיים עסק
משגשג תוך התחשבות במשאבים טבעיים ,לטובת פעילות ברת קיימא.
כחברה שליבת פעילותה מאופיינת בעבודה משרדית ,מיפתה קבוצת מנורה מבטחים
את הנושאים הסביבתיים המהותיים לפעילותה ולמחזיקי העניין:

צריכת אנרגיה

פליטות גזי חממה

פסולת

צריכת מים

הפחתת שימוש
בכלים חד פעמיים
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צריכת אנרגיה

צריכת נייר

מקור צריכת האנרגיה בחברה נובע מצריכת
חשמל שאינה ממקור אנרגיה מתחדשת.
החברה מקפידה על בקרה וצמצום צריכה
ובהתאם מופעל מערך כיבוי אוטומטי לתאורה
ולמיזוג בתום שעות העבודה ובנוסף ,מופעל
מערך כיבוי אוטומטי בחדרים גם במהלך
שעות הפעילות כאשר הם ריקים מאדם.

מנורה מבטחים פועלת באופן שוטף לצמצום
היקפי צריכת הנייר .אנו עושים זאת באמצעות
הפעלת מרכזי הדפסה כחלופה למדפסות
אישיות ,הסטת דיוור אוטומטי מודפס לדיוור
דיגיטלי (דואר אלקטרוני והודעות טקסט)
ובאמצעות מיכון תהליכים ידניים .פעולות אלה
איפשרו לנו למחזר נייר בהיקף של 100%
מהצריכה השנתית ,בין השנים .2018-2020

פליטות גזי חממה
לאור אופי פעילותה העסקית ,מנורה מבטחים
מדווחת על פליטת גזי חממה שמקורם
בדלק רכבי החברה וקילומטראז' הטיסות
שעובדיה מקיימים במסגרת עבודתם .הדיווח
מתבצע לפי סטנדרט הדיווח  ,GRIהכולל
 3מכלולי פליטה:
•מכלול  - 1מתייחסת לכלל הפליטות
הישירות של החברה (צריכת דלקים).
•מכלול  - 2מתייחס לפליטות שמקורן
מצריכת אנרגיה (חשמל).
•מכלול  - 3מתייחס לפליטות עקיפות,
שמקורן אינן בפעילות ישירה של החברה.
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הפחתת שימוש בכלים
חד פעמיים
בוטלה אספקת בקבוקי מים מינרליים
ונבחנת האפשרות לבטל את השימוש
בכוסות חד פעמיות .פיילוט בנושא
יבוצע עד תום שנת .2021

פסולת אלקטרונית
אנו מקפידים להאריך חיי מוצרים אלקטרונים
ככל שמתאפשר ,באמצעות תרומתם
לקהילה ומכירתם לצורך שימוש חוזר .בשנים
 2019-2020תרמנו מעל  500מחשבים
נייחים ,מעל  30מסכי מחשב וכן מוצרים
חשמל נוספים.

MILEY

שרשרת אספקה
במנורה מבטחים קיימת מחלקת רכש
מרכזית אשר מנהלת את תהליכי
האספקה לארגון  -מנהלת מו"מ עם
הספקים ,חותמת על הסכמים מולם
ומבצעת את התשלומים בפועל .רכש
ביטוחי מנוהל באגפים העסקיים בהתאם
למתודה הנ"ל.

לצורך הפחתת ההשפעות סביבתיות ,מציעה
מנורה מבטחים את  - MILEYתכנית ביטוח
חדשה ואטרקטיבית ,המיועדת ללקוחות
שהיקף הנסיעה השנתית שלהם אינו
עולה על  10,000ק"מ והם יודעים לבסס
את הק"מ העתידי בהתאם לנסיעה בשנים
עברו .התוכנית מורכבת מ 3-מסלולי הנחה
לפי מדרגות ק"מ ,ומאפשרת התאמה של
המסלול ללקוח בתום תקופת הביטוח,
בהתאם להיקף הנסיעה השנתית בפועל.
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יחידות

נתון לדיווח

2020

2019

2018

ניהול אנרגיה
צריכת חשמל*
צריכת דלקים לתחבורה :בנזין
צריכת דלקים לתחבורה :סולר
סך צריכת אנרגיה
צריכת חשמל*
צריכת דלקים לתחבורה :בנזין
צריכת דלקים לתחבורה :סולר
סך צריכת דלקים לתחבורה
כלי רכב היברידיים בחברה
 %כלי רכב היברידיים בחברה מסה"כ כלי רכב

GJ
GJ
GJ
GJ
MWh

ליטר
ליטר
ליטר
יחידות
 %מסה"כ
פליטות גזי חממה

פליטת גזי חממה ממקורות ניידים  -בנזין (מכלול )1
פליטת גזי חממה ממקורות ניידים  -סולר (מכלול )1
פליטת גזי חממה מצריכת חשמל (מכלול )2
פליטת גזי חממה מצריכת חשמל  -יצרן פרטי (מכלול )2
פליטת גזי חממה מטיסות (מכלול )3
סך פליטות
סך שטח בנוי (בית מנורה)*
עצימות אנרגטית  -מכלול 1
עצימות אנרגטית  -מכלול *2
סך עצימות אנרגטית
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tCo2e
tCo2e
tCo2e
tCo2e
tCo2e
tCo2e
m2
tCo2e/m2
tCo2e/m2
tCo2e/m2

34,142.69
27,626.36
6,205.36
67,974.40
9,484.08
841,769.98
172,451.38
1,014,221.37
240
42%

35,297.86
40,717.93
4,326.17
80,341.96
9,804.96
1,240,667.73
120,227.44
1,360,895.17
190
33%

31,533.65
43,770.31
2,287.98
77,591.94
8,759.35
1,333,673.28
63,584.67
1,397,257.95
79
14%

1,917
466
1,414
2,280
6,077
53,492
0.045
0.069
0.114

2,826
325
5,343
42
8,536
53,492
0.059
0.100
0.159

3,038
172
4,773
741
8,724
53,492
0.060
0.089
0.149

יחידות

נתון לדיווח

2020

2019

2018

פסולת
סך צריכת נייר
סה"כ פסולת נייר שהועברה למחזור

טון
טון
מים ושפכים
ליטר

סך צריכת מים*

20.2
59.6

39.8
74.3

56.2
100.8

10,883,000

12,709,000

8,968,000

* נתוני החשמל והמים מתייחסים לצריכה בבית מנורה מבטחים ,ז'בוטינסקי  23רמת גן ,המהווים את רוב צריכת האנרגיה התפעולית של החברה.
בית מנורה מבטחים ברחוב ז'בוטינסקי  23ברמת גן נפתח לפעילות החברה בפברואר  .2018העובדים בבית מנורה מהווים  80%מכלל עובדי החברה.

80,341.96

צריכת אנרגיה

77,591.94

67,974.40

סך צריכת אנרגיה

חשמל
בנזין
סולר
סה״כ

GJ

2020

2019

2018
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גרף צריכת אנרגיה לשנים 2020-2018
( tCo2eחלוקת מקורות)

( tCo2eחלוקת מכלולים )1,2,3
8,724

8,536

8,724

8,536

10,000
9,000
8,000

6,077

6,077

7,000
5,000
3,000
2,000
1,000

2020
מכלול 1

2020
בנזין
חשמל

2018
2019
סה״כ
מכלול 3
מכלול 2

2019
טיסות
סולר

נתוני נייר

סך צריכת נייר (טון)
סך פסולת נייר שהועברה למחזור (טון)

100.8

74.3
59.6

56.2
39.8

20.2
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2020

2019

2018
חשמל  -יצרן פרטי

2018

סה״כ

tCo2e

4,000

סך פליטות

6,000

ממשל
תאגידי
•ממשל תאגידי תקין
•אתיקה ויושרה
•עמידה ברגולציה
•טרנספורמציה דיגיטלית
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ממשל
תאגידי
תקין
102-32 | 102-29 | 102-26 | 102-25 | 102-19
102-36 | 102-35 | 102-34 | 102-33
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קבוצת מנורה מבטחים הינה אחת מקבוצות הביטוח הגדולות
הפועלת בסביבה רגולטורית הכוללת חקיקה ראשית ,תקינה
ורגולציה .סביבה זו מסדירה את פעולותיה של הקבוצה ,את
דרכי ניהולה ,את האופן בו תבוצע ביקורת חיצונית ופנימית ואת
התחומים בהם היא רשאית לפעול.
דירקטוריון החברה מתווה את התכנית האסטרטגית של החברה,
שמטרתה המרכזית לפתח יכולות ואמצעים להתמודדות עם השינויים
המהירים המתרחשים וצפויים להתרחש בשנים הקרובות בסביבה
העסקית בה פועלת הקבוצה תוך העמקת הקשר וההיכרות עם
לקוחות הקצה באמצעות שכלול הממשק הדיגיטלי עימם ,תוך
יצירת ערך מוסף בתחום המוצרים והתאמתם ללקוחות ,ושמירה
על יעילות פנימית וגמישות טכנולוגית ותפעולית .הקבוצה תפעל
לעיבוי וחיזוק ערוצי ההפצה כמו גם להרחבת מדף המוצרים,
כאשר ערוץ ההפצה המרכזי הינו סוכני הביטוח של החברה .כמו
כן ,החברה תמקד את מאמצה השיווקי במוצרי הסיכון השונים
תוך דגש על תחום הבריאות המתפתח.

מניעת ניגוד עניינים
מנורה מבטחים החזקות מחזיקה נהלים למניעת ניגודי עניינים
ולאישור עסקאות עם בעלי עניין .ישנן הוראות למניעת כהונה
צולבת וכפל כהונה בקבוצה .יתר על כן ,כחלק מגילוי על צדדים
קשורים ,עונים חברי הדירקטוריון על שאלונים ומבוצעות בקרות
לבדיקת קיום ניגודי עניינים.

תקשור סוגיות קריטיות לדירקטוריון
במידה וסוגיות קריטיות נדרשות לדיווח הדירקטוריון ,אלה מתעדכנים
תדיר ע"י דיווחים מיידים המפורסמים בבורסה בתל אביב לניירות
ערך ,ובמקרים רלוונטיים ,הדיווחים מועברים ע"י מנכ"ל החברה
ישירות לדירקטוריון.
בשנת  ,2020עודכן הדירקטוריון תדיר בסוגיות שנבעו ממשבר
הקורונה (לרבות השפעות על שווקי ההון בעת התפרצות המגיפה),
וכן אירוע סייבר רוחבי שייעודו היה ענף הביטוח והפנסיה.

תגמול נושאי משרה
לחברה מדיניות תגמול העומדת בהוראות הדין המאפשרת תשלום
קבוע ומענק משתנה על בסיס ביצועים ותוצאות החברה הכוללת
את הפרמטרים המפורטים בסעיף.
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אתיקה
ויושרה
102-16

קבוצת מנורה מבטחים מאמינה כי על החברה ועובדיה מוטלת האחריות להתנהלות
עסקית הוגנת ,ערכית וראויה .כללי ההתנהגות והחובות המוטלים על הקבוצה מוצגים
במסגרת הקוד האתי.
הקוד האתי מאגד וממסד את כללי הפעולה ומשקף את האופן שבו אנו פועלים.
הקוד האתי של החברה כולל ששה עקרונות אתיים המתווים את הדרך הראויה לפעולה
ומפורטים בכללים מחייבים במסגרת הפעילות בחברה מול מחזיקי עניין שונים .אלו
נחשבים כל האנשים ,הארגונים והגופים המשפיעים או מושפעים מהחברה.

ששת עקרונות הקוד האתי
ניקיון כפיים
•התנהלות ביושר והוגנות
•הימנעות ממתן ומקבלת טובות הנאה
•עמידה בהתחייבויות
•הימנעות ממצב של ניגוד עניינים
•ניצול מעמד לרעה
•הימנעות ממצג שווא והוגנות בפרסום

ציות לחוק
•ציות לחוק
•אי שימוש במידע
•דיווח על מידע
•דיווח על פעילות המנוגדת לקוד האתי
•הגנה על חושפי שחיתויות
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שמירת פרטיות
וחיסיון מידע
•פרטיות וחסיון מידע
•אי העברת מידע

התנהלות על פי כללים אלו ,הופכת את מנורה מבטחים לחברה טובה עוד יותר ,המקדמת את מטרותיה תוך שמירה על האינטרסים
של מחזיקי העניין השונים.
מטרת הקוד היא להבהיר סוגיות ,להתוות דרך ,להוות כלי מסייע בקבלת החלטות ומצפן ארגוני בעת דילמה.
הנהלת מנורה מבטחים מחויבת למימוש עקרונות אתיים בפעילות החברה .השילוב של הקוד האתי והטמעתו ,יחד עם תוכניות האכיפה
והציות ,מבטיח פעילות בהתאם לסטנדרטים ניהוליים מובילים ,הכוללים התנהלות אתית.
בימים אלו פועלת החברה לעדכון הקוד האתי ולבניית תכנית הדרכה לכלל עובדי החברה אשר תעלה את המודעות והחשיבות של
הקוד האתי.
הממונה על יישום הקוד בחברה היא מנהלת אגף משאבי אנוש.
לסקירת הקוד האתי ועקרונות האתיקה של חברת מנורה מבטחים ,ניתן ללחוץ כאן

מחויבות לחברה

כבוד לזולת

•מחויבות להצלחתה העסקית של החברה
•מחויבות להחלטות ולנוהלי החברה
•שמירה על נכסי החברה
•אבטחת מידע

•איסור על אפליה מכל סוג
•תחרות הוגנת
•ייצוגיות ודוגמה אישית
•מניעת הטרדה

שקיפות ונגישות מידע
•גילוי נאות
•זמינות
•דיווח על תלונות
•חובת הנמקה
•דיווח על טעויות
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מעילות והונאות
גופים מוסדיים חשופים למעילות והונאות מצד עובדי
הארגון ,סוכנים או גורמים אחרים עמם הם מנהלים קשרים
עסקיים ,לרבות ספקים ולקוחות .מנורה מבטחים ,כגוף
פיננסי פועלת למניעת מעילות והונאות .נזקי מעילות
והונאות כוללים נזקים פיננסיים ישירים ונזקים עקיפים,
כגון :פגיעה במוניטין הארגון ,במשקיעיו ובאמון הנרכש
מלקוחות ,ספקים ,עובדים וכו'.
החברה קבעה מדיניות בנושא מעילות והונאות אשר
נועדה להשיג את המטרות הבאות:
1.קביעת כללים ועקרונות לצמצום החשיפה לסיכוני
הונאות ומעילות.
2.קביעת דרכי ההתמודדות של החברה תוך מזעור
הסיכון לחברה ,לעובדיה ,למבוטחים ולעמיתים.
3.הגברת המודעות בחברה לסיכוני מעילות והונאות מצד
גורמים בתוך הארגון ומחוץ לארגון ויצירת הרתעה
מפני ביצוע מעילות והונאות.
4.מתן מסגרת ותשתית לנהלים פנימיים בחתך תפקודי
ובחתך נושאי לתחומי הפעילות השונים ,במטרה למזער
את הפוטנציאל להתממשות אירועי מעילות והונאות.
5.קביעת מנגנוני דיווח על מעילות והונאות בתוך החברה.
6.הפקת לקחים ממקרים שאירעו ויישום הבקרות
הנדרשות לצורך צמצום הסיכונים להונאות ומעילות.
7.קביעת הגורמים האחראים בחברה על יישום המדיניות
והדיווח.
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הטרדה מינית
ב 20-בספטמבר  ,1998נכנס לתוקפו החוק למניעת
הטרדה מינית .החל מתאריך זה ,הטרדה מינית והתנכלות
מהווים מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין .הטרדה
מינית ,התנכלות ופגיעה על רקע של הטרדה מינית נוגדות
את מדיניות החברה .נכון לשנת הדיווח דנן ,בחברה לא
התקבלו תלונות בנושא הטרדה מינית.
החברה פועלת למען סביבת עבודה חופשית ונקייה
מתופעות והתנהגויות אלה על דרך העלאת מודעות בימי
אורינטציה ובפורטל העובדים והגברת תחושת הבטחון
של עובדים להתלונן במקרה הצורך.
בקבוצה מונו ממונות על הטרדה מינית ,מנהלת אגף
משאבי אנוש ומנהלת תחום מטה ומשאבי אנוש מנורה
מבטחים פנסיה וגמל.
ביום קליטת העובדים ,מביאה החברה לידיעת העובדים
את נושא הטרדה מינית ,וכן הופצה לכלל העובדים לומדת
הדרכה בנושא הטרדה מינית אשר תישלח לעובדים
מידי שנה.
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עמידה
ברגולציה
419-1

בקבוצת מנורה מדיניות של הקפדה יתרה על ציות להוראות
הדין .בהתאם לכך ,החברה דורשת מהחברות השונות בקבוצה,
הדירקטורים ,המנכ"לים וחברי ההנהלה ,המנהלים והעובדים,
להקפיד על ציות להוראות הדין והנהלים הפנימיים הרלוונטיים
השונים ,למנוע ,לאתר ,ולטפל בהפרות ובמפרים באמצעים
המתאימים ,בהתאם לנסיבות המקרה והעניין .תפישה זו היא שהובילה
לקביעתם של מנגנוני בקרה ופיקוח על פעילות הגורמים השונים
בקבוצה ולהסדרתם של נהלים פנימיים התואמים את הוראות
הדין השונות .לאור חקיקת חוקי האכיפה המנהלית השונים (בדיני
ני"ע ,בדיני הביטוח ,בדיני התחרות ,בדיני העבודה וכו') ובמסגרת
המאמצים להבטחת ציות תוך מילוי מלא וקפדני של הוראות הדין
החלות על החברה והקבוצה במסגרת פעילותה ,אימצה החברה
והגופים המוסדיים הכפופים לה תכניות אכיפה פנימית כרובד
נוסף לעניין זה ,ובמידת הצורך היא דואגת לעדכון התכניות מעת
לעת .אימוץ התכנית הינו צעד של החברה לטובת ציבור מחזיקי
ניירות הערך שלה ,ציבור לקוחות הקבוצה ,וכן גם לטובת החברה
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עצמה ,הנהלתה ועובדיה .תכנית האכיפה הפנימית נועדה לשמש
כלי להטמעת נורמות של שמירת הוראות הדין בקבוצה ובקרב
מנהליה ועובדיה .זאת ,על מנת להבטיח את פעילותה הנאותה
של הקבוצה ולעודד את הנהלתה ועובדיה לכונן ולטפח תרבות
ארגונית המקפידה על רמת הציות להוראות הדין והמעלה את
רמת האתיקה בפעילותם .תכנית האכיפה הפנימית נועדה ,בין
היתר ,לוודא את המשך מחויבותם של כל דרגי הקבוצה להוראות
הדין ,לרבות בעלי השליטה ,הדירקטוריון ,נושאי המשרה ,עובדי
הקבוצה וכן נותני השירותים החיצוניים לקבוצה.
גם בכל הנוגע לדיני התחרות הנהיגה החברה תכנית אכיפה פנימית
וזאת בכדי להבטיח כי החברה ,מנהליה ועובדיה ,יפעלו לאורם
של דינים אלה ובמטרה לאתר ולמנוע מבעוד מועד הפרות חוק
בתחום דיני התחרות.
בנוסף מבקשת מנורה ,באמצעות הנהגת תכנית האכיפה ,להקטין
את חשיפת מנורה ,מנהליה ועובדיה לסיכונים במישור הפלילי,
המנהלי והאזרחי.
מטרתה של תכנית האכיפה הפנימית היא להבטיח את הטמעת
דיני התחרות במנורה ,וזאת בראש ובראשונה באמצעות "מדריך
התחרות" של החברה  ,אשר מאגד בתוכו את ההוראות המהותיות
והרלוונטיות ביותר לעבודה השוטפת במנורה מההיבט של חוק
התחרות הכלכלית.
מול חברת מנורה מבטחים לא הופעלו סנקציות ,ולא הוטלו קנסות
מכל סוג בגין אי ציות לחוקים ותקנות בתחומים כלכליים-חברתיים.
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טרנספורמציה
דיגיטלית
103-3 | 103-2 | 103-1
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מנורה מבטחים ,כאחת מחברות הביטוח ,הפנסיה
והגמל הגדולות והמובילות בישראל ,מכירה
בחשיבות המעבר לפעילות עסקית-דיגיטלית
כאבן דרך לעמידה באתגרים ובתחרות הגוברת
בענף הביטוח .החברה יחד עם שותפיה העסקיים,
משקיעה משאבים בטכנולוגיה מתקדמת,
לטובת אפיון ויצירת מוצרים ושירותים מותאמים
ללקוחותיה .מנורה מבטחים מכירה ביתרונותיה
של הטכנולוגיה לספק מענה ישיר ,מהיר ואמין
למגוון רחב של צרכים בקרב מחזיקי העניין
שלה .המעבר לפעילות עסקית-דיגיטלית
מוטמע באסטרטגיה של החברה ,תוך ההבנה
שיצירת שירות דיגיטלי איכותי ,לצד שירות
אנושי מסור ,הינם הכרחיים לכך שהחברה
תוכל להמשיך להעניק חווית שימוש ברמה
הגבוהה ביותר לכל לקוחותיה.

אתר אישי חדש ללקוחות הקבוצה
אתר חדשני ,נגיש ,דיגיטלי ,שרותי ומעניק חווית לקוח מנצחת.
האתר מציג ללקוחות את מגוון המוצרים שברשותם בקבוצה
ומאפשר להם לבצע מגוון רחב של פעולות באופן דיגיטלי ובצורה
מהירה פשוטה .האתר מציג ללקוח את מגוון התהליכים הקיימים
והפתוחים כגון :תביעות ,פדיון ,שינוי מסלול ,הלוואות ועוד.

שדרוג וחידוש
תהליכים דיגיטליים
באתר מידע אישי:

האתר מותאם למכשירים ניידים ולמסכים השונים בהתאם
לסוג המסך והמכשיר .האתר פותח באמצעות כלים טכנולוגיים
מתקדמים המספקים את המידע במהירות ובזמינות גבוהה.

חידוש תהליך שינוי מסלול
השקעה המאפשר עדכון
מסלולי השקעה בגמל,
השתלמות ו.TOP FINANCE-

חידוש תהליך בקשת
הלוואה מקרן השתלמות
המאפשר לקחת הלוואה
במספר צעדים פשוטים.
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אתר סוכנים חדש
פורטל הסוכנים החדש הוא בעל נראות
חדשה לגמרי ,המאפשרת לסוכן לבצע בכל
זמן ובכל מקום – גם בטלפון הנייד ,תפעול
ומכירות באופן מהיר ויעיל .הפורטל מציג לוח
נתונים ניהולי עם מידעים בזמן אמת אודות
תיק הסוכנים .הפורטל כולל אפשרויות צפייה
מתקדמות הכוללות התראות ב ONLINE-על
נטישות בתיק הסוכן ,כגון ביטולי פוליסה,
ניודים ועוד .כל נתוני הפוליסות לחידוש רכב
באלמנטרי מוצגות בצורה פשוטה וברורה
עם אפשרות לביצוע החידוש ישירות מתוך
הפורטל – .ONE STOP SHOP
הפורטל מהווה את חוד החנית של חווית
המשתמש לסוכן בשילוב טכנולוגיות
מתקדמות ,העולות בקנה אחד עם מיטב
חברות הטכנולוגיה המובילות בארץ ובעולם.
בנוסף עלתה מערכת הזדמנויות מכירה
בפורטל הסוכנים המכיל קמפיינים למכירת
כתבי שירות חדשים ,כולל כתב שירות TOP
לילד SMART DR ,ועוד .המערכת מציגה את
כל המיידעים שהסוכנים צריכים בעת תהליך
המכירה ,כולל כל הנתונים אודות המבוטח
הראשי ומבוטחי המשנה בפוליסות.

81

פורטל רופאים

אתר מעסיקים

פלטפורמה דיגיטלית חדישה המאפשרת לרופאים וספקי שירותי
בריאות אשר בהסדר עם מנורה מבטחים ,לטפל ביעילות בכל
תהליך התביעה במקום אחד  -מרגע פתיחת התביעה ועד התשלום
לרופא .האתר מאפשר למשתמשי הפלטפורמה להגיש בקשות
התחייבות טרום ניתוח ,העברת בקשות לדרישות תשלום לאחר
אישור הבקשה וביצוע הניתוח .כמו גם ,הפקת דו"חות המרכזים
את כל פירוט ההתחייבויות אשר הוגשו ובכלל זה תשלומים.

בינואר  2020השיקה מנורה מבטחים את אתר המעסיקים החדש
שלה .באתר החדש ניתן לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי כל אחד
מהעובדים של המעסיק ולבצע פעולות מקצה לקצה בשירות
עצמי .האתר הינו חוויתי ומאפשר ראיה של  360מעלות של ניהול
הדיווחים ,הכספים החסרים והשגויים מול מנורה מבטחים .המעסיק
יכול לקבל בלחיצת כפתור כל מידע רלוונטי באופן פרסונלי ולנהל
באמצעות האתר הצטרפויות עובדים ,חוסרים של מסמכים ,תיקון
שעורי הפקדה ,סיום העסקת עובד ועוד.

82

פדיונות בדיגיטל
שירות ייחודי למשיכת כספים מקרן הפנסיה ,קרנות ההשתלמות
והגמל באופן דיגיטלי מלא ומהיר התהליכים מהווים פריצת דרך
בחוויית השירות הדיגיטלית ומטרתם לאפשר ללקוחות החברה
לבצע משיכות כספים ללא צורך במתן מסמכים או התערבות נציג.
בנוסף פיתחה החברה תהליך מהיר לפדיון קרן השתלמות עם
זכאות למשיכת כספים לפי הוראת השעה (זכאות לפדיון קורונה).

הוספת נהג מזדמן
במקום לבטח בביטוח הרכב את כל הנהגים במשפחה  -מבטחים
רק את הנהגים העיקריים שנוהגים ברכב דרך קבע ,ואת יתר הנהגים
מוסיפים לביטוח רק בשעת הצורך ,ובעלות נמוכה ,באמצעות
תהליך דיגיטלי קצר ופשוט לתפעול מכל נייד!
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אימות ויזואלי מקוון וזיהוי פנים
אימות ויזואלי מקוון וזיהוי פנים  -שירות חדשני שהושק בשיתוף
פעולה עם חברת  TECHSEEהמאפשר לראשונה בישראל אימות
וזיהוי לקוחות באופן מקוון במעמד משיכת כספי פנסיה וגמל או
בלקיחת הלוואה מכספי פוליסות מנהלים ,עצמאיים ופרט .כמו
כן ,קבוצת מנורה מבטחים השיקה את  - FACEשירות דיגיטלי
חדשני המבוסס על טכנולוגיית זיהוי פנים המאפשר ללקוחות
כניסה מהירה לאתר הקבוצה.

CONNECT
השלמת מסמכים במהירות האור! מערכת מנורה  CONNECTמהווה
כלי מרכזי בניהול המסמכים שנשלחים לחברה מהלקוח ,סוכן
ומעסיק ,ובד בבד מנהלת את תהליך השלמת החוסרים באמצעות
ממשקים חדשניים ומהירים לקבלת המסמכים באוטומציה מלאה
למערכות הליבה של החברה.
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אינדקס GRI-SRS

()CORE
102-55 | 102-54
נושא

תיאור

אינדיקטור

הפנייה לעמ׳

הערות

גילויים כלליים ()102

פרופיל ארגוני

85

7

102-1

שם הארגון

102-2

פעילויות ,מותגים ,מוצרים ושירותים של הארגון

102-3

מיקום מטה הארגון

7

102-4

מיקום פעילות הארגון

7

102-5

אופי הבעלות וצורת ההתארגנות המשפטית

7

102-6

שוקי הפעילות אותם משרת הארגון

23

102-7

גודל ומידע על הארגון

41-44

102-8

מידע על מצבת עובדי החברה

41-44

102-9

שרשרת האספקה

102-10

שינויים משמעותיים בארגון ובשרשרת אספקה

102-11

עקרון הזהירות המונעת

102-12

יוזמות חיצוניות

אין מידע

102-13

מעורבות בגופים חיצוניים

אין מידע

23-27

66
דו"ח ראשון שמפרסמת החברה
21-22

נושא

אינדיקטור

תיאור

הפנייה לעמ׳

אסטרטגיה

102-14

הצהרת מקבל ההחלטות הבכיר בארגון

5-6

השפעות עיקריות ,סיכונים
והזדמנויות

102-15

השפעות עיקריות ,סיכונים והזדמנויות

5-6

אתיקה ויושרה

102-16

ערכים ,עקרונות ,סטנדרטים ונורמות התנהגות
בארגון

73-74

102-18

מבנה ממשל תאגידי וועדות הדירקטוריון

9-10

102-19

האצלת סמכויות

71

102-20

אחראי בכיר לניהול אחריות תאגידית בארגון

12

102-22

הרכב הדירקטוריון

10

102-23

יו"ר הדירקטוריון

10

102-24

בחירת הרכב הדירקטוריון והוועדות

10

102-25

מניעת ניגוד עניינים

72

102-26

תפקיד ההנהלה בקביעת כוונות ואסטרטגית
הארגון בתחומי אחריות תאגידית וקיימות

71

102-29

זיהוי וניהול נושאים בתחומי כלכלה ,סביבה
וחברה

71

102-30

אפקטיביות תהליך ניהול הסיכונים בארגון

21-22

102-32

תיאור תפקיד הדירקטוריון בדו"ח האחריות
התאגידית

71

102-33

תקשור נושאים קריטיים

72

102-34

סוגיות קריטיות ואופן טיפולם

72

102-35

מדיניות תגמול

72

ממשל תאגידי

הערות
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נושא
ממשל תאגידי

דיאלוג מחזיקי עניין

יישום פרקטיקות דיווח

אינדיקטור

תיאור

102-36

הגדרת תגמולים בארגון

72

102-38

יחס שכר שנתי

44

102-39

שיעור השינוי ביחס השכר השנתי

44

102-40

רשימת מחזיקי העניין של הארגון

13

102-41

הסכמי עבודה קיבוציים

41

102-42

זיהוי מחזיקי עניין של הארגון

13

102-43

גישה הארגון לדיאלוג עם מחזיקי עניין

13

102-44

נושאים מרכזים מדילאוג מחזיקי העניין

102-45

המבנה התפעולי של הארגון

9

102-46

הגדרת התוכן והגבלות הדיווח

13

102-47

רשימת הנושאים המהותיים

102-48

הצגה מחודשת של מידע

דו"ח ראשון שמפרסמת החברה

102-49

שינויים בדיווח

דו"ח ראשון שמפרסמת החברה

102-50

תקופת הדיווח

102-51

תאריך פרסום הדו"ח הקודם

דו"ח ראשון שמפרסמת החברה

102-52

מחזור הדיווח

דו"ח ראשון שמפרסמת החברה

102-53

איש הקשר לנושאי דו"ח האחריות התאגידית

102-54

87

הפנייה לעמ׳

הערות

לעדכון לאחר שינוי מיקום

לא בוצע דיאלוג מחזיקי עניין

14-15

7

דיווח בהתאם לתקני - SRS
GRI

102-55

מידע ואינדקס

102-56

הבטחת מהימנות חיצונית

GRI

12
85
85-89
לא התקיימה הבטחת מהימנות
חיצונית

נושא

תיאור

אינדיקטור

הפנייה לעמ׳

הערות

מדדים כלכליים ()200
103-1

גישת ההנהלה

20,23,28,32

103-2

גילוי גישת ההנהלה

20,23,28,32

103-3

הערכת גישת ההנהלה

20,23,28,32

ביצועים כלכליים

201-1

ערך כלכלי ישיר שנוצר ע"י הארגון

17

השפעת שינוי אקלים על
פעילות החברה ונכסיה

201-2

סיכונים והזדמנויות הנובעים משינוי אקלים

63

גישת ההנהלה

מדדים סביבתיים ()300
אנרגיה
מים ושפכים

פליטות

פסולת

302-1

צריכת אנרגיה בארגון

67

302-3

עצימות אנרגטית

67

302-4

צמצום צריכת האנרגיה בארגון

67

303-1

צריכת מים בארגון

68

305-1

פליטות ישירות של גזי חממה (מכלול )1

67

305-2

פליטות עקיפות של גזי חממה (מכלול )2

67

305-3

פליטות עקיפות אחרות של גזי חממה (מכלול
)3

67

306-2

משקל פסולת כולל לפי סוג ושיטת סילוק

68

מדדים חברתיים ()400
גישת ההנהלה

103-1

גישת ההנהלה

79

103-2

גילוי גישת ההנהלה

79

103-3

הערכת גישת ההנהלה

79
88

נושא

אינדיקטור

גיוון ושוויון הזדמנויות

אי אפליה

פרטיות הלקוח

89

תיאור

הפנייה לעמ׳

405-1

הרכב גופי ההנהלה והעובדים

43

406-1

מספר מקרי האפליה והפעולות לתיקונם
שננקטו בארגון

40

417-2

אי ציות בנושא מידע ותיוג מוצרים ושירותים

38

417-3

אי ציות בנוגע לתקשורת שיווקית

38

418-1

תלונות בנוגע לפגיעה בפרטיות ואובדן מידע
של לקוחות

51

הערות

90

