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(להלן:  2018פרק זה לדוח התקופתי כולל את תיאור עסקי החברה והתפתחות עסקיה, כפי שחלו במהלך שנת 
ב 8-א ו8(ב) 8ג לתקנות ניירות ערך, הוראות תקנה 8"). בהתאם לתקנה תקופת הדוחאו " "שנת הדוח"

מבטח או  ,או איחד באיחוד יחסי ,לתקנות ניירות ערך לא יחולו על מידע בדוח התקופתי של תאגיד שאיחד
  שהמבטח הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס למבטח. 

עיקרית של הפניקס אחזקות בע"מ הינה הפניקס חברה לביטוח בע"מ אשר הינה "מבטח", כהגדרתו החזקה הה
חברות ב מלאה . הפניקס ביטוח מחזיקה בבעלות1981- בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

. כמו כן, בבעלות הקבוצה בית ההשקעות אקסלנס העוסק במתן שירותים פנסיה וגמלבנות מנהלות של 
פיננסיים, סוכנויות ביטוח שונות ואחזקות בחברות נוספות הפועלות בתחומים שונים כגון: דיור מוגן, חקלאות, 

   .יזום והקמה של קרנות השקעה, ימימון ניכיון סליקה וניהול של שוברי כרטיסי אשראי,נדל"ן
, וביחס לעסקי הביטוח, 1970-הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  הפנסיה והגמל של הקבוצה בהתאם לחוזרי והנחיות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
ות מהותיות במהלך שנת הדוח, נבחנים מנקודת מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה, לרבות תיאור עסקא

ראותה של החברה, כאשר בחלק מהמקרים הורחב התיאור מעבר לשנת הדוח בכדי ליתן תמונה מקיפה של 
  הנושא המתואר.

'תיאור עסקי התאגיד' של דוח זה, יש לקרוא יחד עם כל יתר החלקים האחרים של הדוח  –את פרק א' 
  ריון והביאורים לדוחות הכספיים.התקופתי, לרבות דוח הדירקטו

  
 מידע צופה פני עתיד

. מידע זה כולל, בין היתר, 1968-דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, ובכללם התייחסות לגורמי סיכון 

שונות המתוארות בדוח, אשר התממשותם אינה וודאית ומושפעת מגורמים שונים, אשר אינם והתפתחויות 
  בשליטת החברה.

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, אשר מתבססות על 
  די החברה. י- נתונים וגורמים מגוונים ושונים, אשר נכונותם או אמיתותם לא נבדקה על

מובהר בזאת כי התוצאות העתידיות כפי שתתרחשנה בפועל עלולות להיות שונות מהמתואר בדוח זה. מידע 
צופה פני עתיד בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל 

  נוסף בקשר למידע האמור יגיע לידיעתה.מידע, הנוגע למידע צופה פני עתיד כפי שמופיע בדוח, ככל שמידע 
פני עתיד בדוח זה תכלול בדרך כלל הטיות של הביטויים "הערכה", "צפייה", "כוונה" צופה התייחסות למידע 

  וכד'.
  

הערכים הכספיים הנקובים בפרק זה ובדוח הדירקטוריון הינם, בדרך כלל, (זולת כאשר צוין אחרת) במיליוני 
  נקובים בדוחות הכספיים הינם, בדרך כלל, (זולת כאשר צוין אחרת) באלפי ש"ח.ש"ח. הערכים הכספיים ה

  
  עסקי הביטוח ומונחים מתחום הביטוח

עסקי החברה הינם בתחומים הדורשים ידע מקצועי רב ומכילים מונחים מקצועיים רבים. על מנת להבהיר את 
שימוש הכרחי במונחים מקצועיים אלו, המידע המובא בדוח זה ככל שניתן, הובא תיאור עסקי הקבוצה תוך 

  בצירוף הסבר וביאורים בהירים ככל שניתן.
התיאור המובא בדוח זה הינו לצרכי הדוח בלבד ואינו מהווה ייעוץ או המלצה, הנוגעים לפוליסות הביטוח, קופות 

תוכניות  הגמל, קרנות הפנסיה וענפי הפעילות הנוספים המפורטים בדוח וכן לא ישמש לצרכי פרשנות של
  הביטוח או התקנונים.

התנאים המחייבים של פוליסות הביטוח, קופות הגמל, קרנות הפנסיה והמוצרים הנוספים של החברה הינם 
התנאים המפורטים בפוליסות הביטוח, בתקנוני קרנות הפנסיה וקופות הגמל ובהתקשרויות השונות, הנעשות 

  בתחומי הפעילות האחרים של החברה.
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  מילון מונחים 
  תחום הביטוח עתיר מונחים ייחודיים לו. בדוח זה ישמשו בין היתר המונחים הבאים:

  
אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד אשר המדינה מנפיקה לחברות   -  "אג"ח מיועדות"

 -בריבית ולתקופה קבועים מראש. בביטוח חיים  הביטוח ולקרנות הפנסיה
  מונפקות אג"ח מסוג ח"ץ ובפנסיה מסוג "מירון" ו"ערד".

  
  מבטח וחברה מנהלת, כהגדרתם בחוק הפיקוח.  -  "גוף מוסדי"

  
  . 2018בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום   -  "דוחות כספיים"

  
פי חוזה הביטוח (פוליסה), שאינו -עלהסכומים שמשלם מבוטח למבטח   -  "דמי ביטוח"

  חוזה השקעה.
  

  הסכום שמפקיד עמית (או שמפקידים עבורו) בקרן פנסיה או בקופת גמל.  -  "דמי גמולים"
  

המינוח המקובל לדמי רישום, דמי פוליסה, דמי היטל ודמי אשראי. סכומים   -  "דמים"
  אלה כלולים בדמי הביטוח ומיועדים לכיסוי הוצאות המבטח. 

  
  "הממונה" ו/או "הממונה רשות על שוק ההון ביטוח וחיסכון" 

  הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.    -  
  

  אותו חלק מהנכסים שאינו מושקע באג"ח מיועדות.  -  "השקעות חופשיות"
  

חברה שעיסוקה ניהול קופות גמל או קרנות פנסיה ואשר קיבלה רשיון לכך   -  "חברה מנהלת"
ל שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם מאת הממונה ע

  לחוק קופות גמל כהגדרתו להלן. 4לסעיף 
  

  לדוחות הכספיים בסעיף ההגדרות. 1כהגדרתם בביאור   -  "חוזי ביטוח"
  

  לדוחות הכספיים בסעיף ההגדרות. 1כהגדרתם בביאור   -  "חוזי השקעה"
  

  ספיים בסעיף ההגדרות.לדוחות הכ 1כהגדרתם בביאור   -  "חוזים תלוי תשואה"
  

  .2000 -חוק איסור הלבנת הון, התש"ס   -  "חוק איסור הלבנת הון"
  

  .2013 –חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד   -  "חוק לצמצום הריכוזיות"
  

  .1999 -חוק החברות, התשנ"ט   -  "חוק החברות"
  

השקעות ובניהול תיקי  חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק  -  "חוק הייעוץ"
  .1995 -השקעות, התשנ"ה 

  
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),   -  "חוק הייעוץ והשיווק"

  .2005 - התשס"ה 
  

  .1981 - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א   -  "חוק הפיקוח"
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  .1994 -חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד   -"חוק השקעות משותפות בנאמנות"

  
  .1981 -חוק חוזה הביטוח, התשמ"א   -  "חוק חוזה הביטוח" 

  
  .1968 -חוק ניירות ערך, התשכ"ח   -  "חוק ניירות ערך"

  
  "חוק הפלת"ד" או 

  .1975- חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה -  "חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים"
  

  .2005 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה   -  פות גמל""חוק קו
  

תהליך אישור הצעת הביטוח וקביעת הפרמיה, בהתאם להנחות   -  "חיתום"

אקטואריות, לנתונים המפורטים בהצעת הביטוח ולמידע נוסף שברשות 
  המבטח.

  
בינלאומיים הכוללים את תקני הדיווח הכספי תקני דיווח כספי   -  "IFRS"כללי הדיווח הבינלאומיים 

), הבהרות לתקני IAS), תקני חשבונאות בינלאומיים (IFRSהבינלאומיים (
  ).SIC) ולתקני חשבונאות בינלאומיים (IFRICדיווח כספי בינלאומיים (

  
  המבוטח בביטוח חיים והעמית בקרנות פנסיה וקופות גמל.  -  "מבוטח" ו/או "עמית"

  
קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות, פוליסת ביטוח שהנה קופת גמל   -  י""מוצר פנסיונ

להון או לקצבה, תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או אובדן כושר עבודה 
הכלולה בתכניות דלעיל או נמכרת אגב אחת מהן, בהתאם להגדרות חוק 

  הייעוץ והשיווק. 
  

מוצרים מובנים ויחידות השתתפות  כמשמעותו בחוק הייעוץ (ניירות ערך,  -  "נכס פיננסי"
  בקרנות נאמנות).

  
נכסים הכוללים את נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה, למעט קרנות    -  "נכסי החיסכון לטווח הארוך" 

ידי מבטחים לכיסוי התחייבויות תלויות - ותיקות, נכסים המוחזקים על
ידי מבטחים לכיסוי -תשואה בביטוח חיים, נכסים המוחזקים על

תחייבויותיהם לפי תכניות ביטוח חיים המעניקות למבוטח תשואה ה
מובטחת ושהמבטח אינו זכאי בשלהם או בשל חלק מהם לאגרות חוב 

  מיועדות.
  

  .1970 - פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל  -  "פקודת ביטוח רכב מנועי"
  

  .1961 - פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א   -  "פקודת מס הכנסה"
  

מבוטחים פרטיים יחידים או לקוחות עסקיים קטנים, עימם מתקשרת   -  "פרט"
  חברת הביטוח על בסיס פרטני.

  
דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח בהתאם   -  "פרמיה"

  לתנאי הפוליסה, לרבות דמים.
  

  סך הפרמיה המתייחסת לשנת הדוח.  -  "פרמיה שהורווחה"
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הסכומים שנצברו לזכות העמיתים בקופת גמל או  -ן ארוך טווח בחיסכו  -  "צבירה"

  בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח חיים עם רכיב כלשהו של חסכון.
  

קבוצת אנשים (הקשורים בדרך כלל במקום עבודה משותף, או   -  "קולקטיב"

לקוח עם תאגיד או ארגון - בהשתייכות לארגון כלשהו או ביחסי ספק
חברת הביטוח בהסכם אחד המבטח את כל  כלשהו), עימם מתקשרת

  המשתייכים לקבוצה (ולא בהתקשרויות פרטניות עם יחידי הקבוצה).
  

תכנית ביטוח שאושרה כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה, הן לפי   -  "קופת ביטוח"
  חוק קופות הגמל והן לפי תקנות קופות הגמל.

  
ות גמל שאינה קרן פנסיה, המהווה קופת גמל כמשמעותה בחוק קופ  -  "קופת גמל"

מכשיר חיסכון "טהור" שבו הכספים הנחסכים והתשואה עליהם משולמים 
לחוסך בהגיעו לגיל הפרישה, או במועד אחר. לענין זה ההגדרה אינה 

  כוללת "קרן פנסיה" ו"קופת ביטוח", כהגדרתן לעיל ולהלן.
  

  באג"ח מיועדות.קופת גמל לקצבה שאיננה זכאית להשקיע   -  "קרן כללית"
  

לחוק השקעות  3קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעה בסעיף   -  "קרן נאמנות"
  משותפות בנאמנות.

  
קופת גמל לקצבה כמשמעותה בחוק קופות גמל, אשר אינה קופת ביטוח,   -  "קרן פנסיה"

המהווה מכשיר חיסכון המיועד לשלם לחוסך בו לאחר פרישתו קצבה 
ו, ובדרך כלל גם מאפשרת לבטחו מפני מוות ומפני חודשית למשך כל חיי

  אובדן כושר עבודה.
  

  .1995בינואר  1קרן פנסיה שהוקמה לפני   -    "קרן פנסיה ותיקה"
  

  .1995בינואר  1קרן פנסיה שהוקמה החל מיום   -  "קרן פנסיה חדשה"
  

שירותי בריאות נוספים המהווים השלמה ותוספת לסל הבריאות הבסיסי.   -  "שב"ן"
ידי קופות החולים, לרבות השב"ן, נמצאות -תוכניות המופעלות עלה

  בפיקוח משרד הבריאות. 
  

יתרת סיכון המוטלת על המבטח לאחר העברת חלק מהסיכון למבטח   -  "שייר"
  המשנה.

  
  פי תנאי הפוליסה.-סכומים שיש לשלמם בקרות מקרה ביטוח על  -  "תגמולי ביטוח"

  
  

  .1998 -הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), תשנ"ח תקנות   -  "תקנות דין וחשבון"
  

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות   -  "תקנות דרכי חישוב עתודות"
  .1984 -בביטוח כללי), התשמ"ה 

  
(דירקטוריון וועדותיו), תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)   -  "תקנות הדירקטוריון וועדותיו"

   .2007 -התשס"ג 
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 נדרש מזערי עצמי הון)(ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות  -  "תקנות ההון המינימלי"

  ;2018-ח"התשע), מבטח רשיון לקבלת
  

    "תקנות ההשקעה" ו/או 
ם תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלי  -  "כללי ההשקעה"

ו/או תקנות המפקח על עסקי ביטוח  2012 –על גופים מוסדיים), התשע"ב 
 –(דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א 

2001.  
  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין   -  "תקנות הניוד הפנסיוני"
  .2008 - קופות גמל), התשס"ח 

  
  .1964 - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד   -  "תקנות קופות גמל"

  
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח),    -  "תקנות תנאים בחוזי ביטוח"

  . 1981 - התשמ"ב 
  

  .1970-"להתש, ומידייםערך דוחות תקופתיים  ניירות תקנות  -  "תקנות ניירות ערך" 
  

  למען הנוחיות, בדוח זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצדם, כדלקמן: 
          

  הפניקס אחזקות בע"מ.   -  "החברה" ו/או "התאגיד" ו/או
  "הפניקס אחזקות"

  
  .על ידההפניקס אחזקות והחברות המוחזקות     - "הקבוצה" ו/או "קבוצת הפניקס" 

  
  הפניקס חברה לביטוח בע"מ וחברות בנות וסוכנויות בשליטתה.  -  "קבוצת הפניקס ביטוח"

  
  ) בע"מ2001אגם לידרים אחזקות (  -  "אגם אחזקות"

  
  ) בע"מ2003אגם לידרים סוכנות לביטוח (  -  "אגם לידרים"

  
  אקסלנס השקעות בע"מ והחברות שבשליטתה.  -""אקסלנס" או "קבוצת אקסלנס

  
  .בע"מאקסלנס השקעות   -   "אקסלנס השקעות"

  
  בע"מ  והשתלמות אקסלנס גמל  -    "אקסלנס גמל"

  
  גמא ניהול וסליקה בע"מ  -    "גמא ניהול וסליקה"

  
  ) בע"מ2000דיויד שילד סוכנות לביטוח (  -    "דייויד שילד"

  
  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  -    "הבורסה"

  
  הפניקס חברה לביטוח בע"מ  -    "הפניקס ביטוח"

  
  ) בע"מ2009הפניקס גיוסי הון (   -    הון""הפניקס גיוסי 
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  הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ  -    "הפניקס השקעות"

  
  בע"מ 1989הפניקס סוכנויות ביטוח   -    "הפניקס סוכנויות"

  
  הפניקס פנסיה בע"מ  -    "הפניקס פנסיה"

  
  מהדרין בע"מ  -    "מהדרין"

  
  מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ  - 120עד   -  "120"עד 

        
  פניקלאס בע"מ  -  "פניקלאס"

  
  קבוצת דלק בע"מ וחברות בשליטתה  -  "קבוצת דלק"

  
  ניהול ביטוחים פנסיוניים ופיננסים - קבוצת שקל   -  "קבוצת שקל"

  
  ) בע"מ1987קלע סוכנות לביטוח (  -  "קלע"
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 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה .1.1
, עם 1978כחברה פרטית והפכה לחברה ציבורית בשנת  1949הפניקס אחזקות בע"מ התאגדה בשנת   

 הדוח, מניות החברהפרסום אביב. נכון למועד - רישום מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

(אליו נכנסה החברה לראשונה  35נסחרות במסגרת מספר מדדים שהעיקריים שבהם הינם מדד ת"א 
פלוס, מדד ת"א מעלה  - ביטוח  –פיננסים, מדד ת"א  - , מדד ת"א 125, מדד ת"א )2018בחודש פברואר 

יתר, . אג"ח של החברה נכללות במדדים תל בונד צמודות All-Sharesלאחריות חברתית ומדד תל אביב 
היא קבוצת דלק בע"מ,  2006בונד מאגר. בעלת השליטה בחברה החל משנת  –תל בונד צמודות ותל 

 מזכויות ההצבעה בה. 30.14%-מהון מניות החברה ובכ 30.14%-המחזיקה נכון למועד הדוח בכ
    . להלן 1.3.1.2 סעיףלפרטים נוספים לעניין החזקות דלק בחברה ראה 

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ הינה בעלת מניות עיקרית 
  מזכויות ההצבעה.  10.32%-מהון המניות ובכ 10.32%- נוספת בחברה, המחזיקה בשיעור של כ

 1.3.1וסעיף  4.1.1.1.9 לפרטים בדבר חוק הריכוזיות וכן מגעים למכירת השליטה בחברה ראה סעיף
  בהתאמה. 

שנים, וכיום היא אחת מחמש קבוצות הביטוח המובילות  70 - הקבוצה פעילה בתחום הביטוח למעלה מ  
א בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל וכן ובישראל. נכון למועד הדוח, עיקר פעילות קבוצת הפניקס, ה

  הבת אקסלנס.  החברהבתחום השירותים הפיננסיים באמצעות 
  

  מבנה הקבוצה .1.2
החברה ושל אקסלנס, סמוך למועד פרסום הדוח. של להלן תרשימים סכמתיים של האחזקות העיקריות   

דוח התקופתי, רשימה מלאה של החברות המוחזקות של החברה לתאריך הדוח מפורטת בחלק הרביעי ל
  לתקנות ניירות ערך. 11במסגרת תקנה 

מבנה האחזקות כולל את החברות העיקריות שבקבוצה. בין היתר, לא נכללו חלק מחברות בנות של   
סוכנויות הביטוח, חברות שהוקמו לצרכי השקעה בנדל"ן וחלק מהחברות הבנות של הפניקס השקעות 

  שאינן מהותיות.
  

  .בדוח תיאור עסקי התאגיד לעיל 1.1קס אחזקות, ראה סעיף לגבי מבנה השליטה בהפני  
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    ח. לדו 1.3.7תחת חברת הביטוח ראה סעיף  120אודות העברת עד  לפרטים*
   .לדוח ה4.7.3 סעיף ראה) בע"מ 1994גרניט סוכנות לביטוח (-רמוןבאודות מימוש אופציות על ידי החברה  נוספים לפרטים*
 סוכנויות הפניקס המיזוג שלאחר באופן), היעד כחברות( מ"בע) 1998( לביטוח סוכנות ראובני דורון ואת מ"בע לביטוח סוכנות יעקב בן גוונים את לתוכה ומיזגה קלטה מ"בע) 1997( לביטוח סוכנות גוונים. ש.י.א.ט, 2019 מרץ בחודש*

 .לביטוח סוכנות גוונים. ש.י.א.ט של ממניותיה 50% מחזיקה
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 להלן.   2.4.12סעיף  ראה איסופהמונפק של  מהונה 42.9%-אקסלנס כרכישת  אודות לפרטים*
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  פעילות הקבוצה המתוארת לעיל, מתבצעת באמצעות הזרועות העיקריות, כדלקמן:

 הפעילות הביטוחית של הקבוצה מתבצעת באמצעות קבוצת הפניקס ביטוח המעניקה שירותים ומוצרים  )א(
ביטוחיים במסגרת ענפי הביטוח השונים, בין היתר, ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, קרנות פנסיה וקופות 
גמל, ביטוח כללי וביטוח בריאות. הפניקס ביטוח מחזיקה אף בהפניקס סוכנויות, המרכזת את ההחזקה 

הועברה עד  2018 רדצמביצוין, כי בחודש  בסוכנויות ההסדר ובסוכנויות הביטוח האחרות של הקבוצה.
 לדוח.  1.3.7מהחברה להפניקס ביטוח לפרטים נוספים ראה סעיף  120

, המרכזת את פעילות 1הפעילות בתחום הפיננסים של הקבוצה מתבצעת בעיקרה באמצעות אקסלנס  )ב(
 הקבוצה בתחום השירותים הפיננסים.

בעיקר באמצעות  יםפעילות ההשקעה הלא ביטוחית וניהול ההשקעות של קבוצת הפניקס ביטוח מתבצע  )ג(
 הבת, הפניקס השקעות.  החברה

 

נקודות ציון עיקריות בהתפתחות עסקי הקבוצה בשנת הדוח ועד למועד  .1.3
 פרסומו:

 ומכירת מניות על ידי בעלת השליטה מגעים למכירת השליטה בחברה  .1.3.1
 Sirius International Insurance Grou Ltd-, חתמו דלק ו2017בספטמבר  14ום בי .1.3.1.1

על הסכם מחייב בנוגע למכירת כל אחזקות דלק בחברה ") הרוכשת(להלן: "
(מספר  2017 ספטמברב 14) לפרטים נוספים ראה דוחות מיידיים מיום 52.25%(

-2017-01 :(אסמכתא 2017 נובמברב 26ומיום  )2017-01-092862אסמכתא 
109698( .  

יים הדרושים הודיעה החברה כי לא הושגו האישורים הרגולטור 2018ביולי  1ביום 
אשר נקבעו בהסכם והיוו תנאי להשלמת העסקה. לפיכך, בהתאם לתנאי ההסכם, 

לפרטים הסתיימה התקופה להשלמת התנאים וההסכם בוטל.  2018ביולי  2ביום 
  ).2018-01-058557(אסמכתא:  2018ביולי  1מיום מיידי  דוחנוספים ראה 

  
 16.09%דלק שיעור של  מכרה קבוצת 2018ספטמבר וחודשים אוגוסט הבמהלך  .1.3.1.2

בקשר  עם מוסדות בנקאיים SWAP ממניותיה וזאת באמצעות ביצוע מספר עסקאות
וכן ") SWAP-ה עסקת נשוא מניות("ממניות החברה  14.7%עם החזקה בשיעור של 

ממניות החברה במסגרת המסחר בבורסה. לפרטים נוספים  1.39%מכירת שיעור של 
 5, 2018בספטמבר  2, 2018באוגוסט  30 :מיםמהישל החברה מידיים  דוחותראה 

-2018-01(אסמכתא:  2018לספטמבר  20-ו 2018בספטמבר  17, 2018בספטמבר 
-2018-01-ו 2018-01-084712 2018-01-085113,, 2018-01-083754, 082650
 28 מיום, 101-22בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך, מס'  ).בהתאמה, 085054
 עשויה דלק קבוצתבעניין החזקה במניות נושא עסקאות החלף,  2019 בפברואר
 החברה, כמי שמחזיקה נכון למועד זה במניות ערך ניירות רשות לעמדת, להיחשב

 .   זהותם את יודעת אינה החברהעם צדדים שלישיים ש ביחד, SWAP-ה עסקאות נשוא
  

 לבין בינה מחייב בלתי הבנות חתמה קבוצת דלק על מזכר 2019 בפברואר 26 ביום .1.3.1.3
Centerbridge Partners LP  ו- Gallatin Point Capital LLC  קרנות הינן אשר Private 

Equity פורטו במסגרתו") הרוכשות"-" והצדדים" :להלן בהתאמה( בינלאומיות 
  : בחברה דלק אחזקות למכירת הסכם לגיבוש העקרונות

המהוות את גרעין השליטה  החברהמהון המניות של  30%- ירכשו כ הרוכשות  .א
(להלן:  "חש מיליארד 1.6 -כ של כוללת בתמורה") הנמכרות המניות(להלן: 

"). התמורה תהיה כפופה להתאמות בהתאם למנגנון מוסכם שעשוי התמורה"
מיליון ש"ח או להפחתה בתמורה של עד  800-להביא לתוספת בתמורה של עד כ

                                                           
  .המוחזקת באמצעות הפניקס השקעות   1
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מיליון ש"ח בהתבסס על פרמטרים של מדדי תשואה של הרוכשות, וזאת  200-כ
' גבמהלך תקופה של כחמש שנים, המקבילה לתקופת ההלוואה המפורטת בסעיף 

 להלן. 
נוספים מההון המונפק של  2.5%התחייבה להסדיר לרוכשות רכישה של  דלק  .ב

אים שימכרו , שירכשו על ידי הרוכשות באותם תנ2019תום שנת  עד החברה
מיליון ש"ח.  132-המניות הנמכרות כך שהתמורה הנוספת שתשולם תהיה כ

שבוצעו על   SWAP-ה עסקאות נשוא המניות באמצעות זאת להסדיר דלקבכוונת 
 . לדוח 1.3.1.2 בסעיף כמפורט היד

התחייבה להסדיר לרוכשות הלוואה למימון מחצית מהתמורה לרבות  דלק  .ג

, 4%שנים ובריבית שנתית שלא תעלה על  5באמצעות מוסד פיננסי לתקופה של 
  בהתאם לתנאים שיגובשו.

 הגשת, מחייבים הסכמים על לחתימה ימים 60 של בלעדיות תקופת קבעו הצדדים  .ד
 .הנאותות בדיקת והשלמת ההון שוק על מהמפקח היתר לקבלת בקשה

כי אין כל ודאות כי תתגבש עסקה וכל עסקה תהיה כפופה לכל האישורים  מובהר
לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים הנדרשים על פי דין ולהשלמת בדיקת הנאותות. 

 27) ומיום 2019-01-015876(אסמכתא:  2019בפברואר  19של החברה מיום 
  ). 2019-01-017676(אסמכתא:  2019בפברואר 

  
לעניין החוק לצמצום הריכוזיות והשלכות אפשריות של חוק זה על מבנה הקבוצה 

  לדוח זה. 4.1.1.1.9והשליטה בה ראה גם סעיף 
  

 ומכירת מניות באוצר מניות הנפקת .1.3.2
של החברה. ש"ח ע.נ  1בנות  מניות רגילות 5,249,000, הנפיקה החברה 2018בחודש ינואר 

  ש"ח.  104,210,515- התמורה הכוללת (ברוטו) בגין ההנפקה כאמור הסתכמה לסך של כ
-2018-01 :(אסמכתא 2018בינואר  10מידיים של החברה מיום  לפרטים נוספים ראה דוחות

   ).2018-01-003690 :(אסמכתא 2018בינואר  11) ומיום 003258
  

 על ידי החברה 3 סדרהחוב  אגרות הנפקת .1.3.3
), בנות 3אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  272,191הנפיקה החברה  2018בחודש ינואר 

ש"ח ע.נ. כל אחת. התמורה הכוללת (ברוטו) שקיבלה החברה בגין הקצאת אגרות החוב  1
  מיליוני ש"ח. 272- בסך של ככאמור הינה 

 במשטר וחיטב הפניקס של" 1 רובד הון" חיזוק לצורך החברה את שימשה ההנפקה תמורת
Solvency II .  

 2018בינואר  22מיידיים של החברה מיום לדוח ודוחות  4.12.2לפרטים נוספים ראה סעיף 
  ).2018-01-007623 :(אסמכתא 2018בינואר  24) ומיום 2018-01-007317 :(אסמכתא

  

על ידי הפניקס גיוסי (סדרה ט') ואגרות חוב (סדרה י') חוב  אגרות הנפקת .1.3.4
 הון

אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב  308,345 הון גיוסי הפניקס הקיהנפ 2018אוקטובר בחודש 
 1בנות  ע.נ אגרות חוב (סדרה י') ש"חאלפי  193,349-כל אחת וש"ח  1בנות  ')ט(סדרה 

  ש"ח.אלפי  501,694 - של כברוטו בתמורה כל אחת ש"ח 
 31 מיום הון גיוסי הפניקסשל  םמיידי ודוחות לדוח 4.12.2סעיף  לפרטים נוספים ראה

(אסמכתא:  2018בנובמבר  1) ומיום 2018-01-098539: אסמכתא( 2018 באוקטובר
2018-01-099439  .(  
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 משרה ונושאי לעובדים פציותוא תוכנית .1.3.5

לפיה ניתן אימצה החברה תוכנית תגמול לעובדים ולנושאי משרה  2018דצמבר  בחודש
כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד  4,531,559להקצות עד 

 2019. בחודש פברואר, של החברה ש"ח ע.נ. כל אחת 1מניות רגילות בנות  4,531,559
כתבי אופציה ללא תמורה, לעובדים ונושאי המשרה בה  3,876,000 החברה העניקה

 ובחברות בשליטתה. 
(אסמכתא:  2018בדצמבר  27 מיום וחות מיידיםדו 4.6.5.3סעיף  ראה נוספים לפרטים

  ).2019-01-009838(אסמכתא:  2019בפברואר  3) ומיום 2018-01-119905

 

  מכבי במכרז זכיה .1.3.6
 עבור קבוצתי סיעודי ביטוח שירותי למתן במכרזזכתה הפניקס ביטוח  2018בחודש אוגוסט 

 במכבי הסיעודיים המבוטחים בעבור תפעול שירותי זה ובכלל בריאות שירותי מכבי חברי
(ג)  2.3.5מ. לפרטים נוספים ראה סעיף "בע מחלות נגד הדדי לביטוח שיתופית אגודה -מגן

  לדוח. 
  

  ביטוח להפניקס 120 בעדמלוא אחזקות החברה  העברת .1.3.7
 העברת את ביטוח הפניקסדירקטוריון ו החברה דירקטוריון אישרו 2018, באוקטובר בחודש
 מ"בע המבוגרת לאוכלוסייה מגורים מרכזי - 120 עד בחברת החברה של אחזקותיה מלוא

 הפניקס ביטוח של ההון לחיזוק ממתווה כחלק וזאת להפניקס ביטוח") 120 עד" להלן(
 נחתם 2018 בנובמבר 22 ביום"). העברה: "להלן( Solvency II לצרכי ההון עודפי והגדלת
 כנגד בוצעה המניות העברת. להפניקס ביטוח 120 עד חברת מניות מלוא להעברת הסכם
 סעיף להוראות בהתאם(כל אחת  ש"ח 1 בערך נקוב של רגילות מניות מיליון 22 הנפקת

 של החשבונאי העצמי הונה גדל, כאמור מהעברה כתוצאה. )הכנסה מס לפקודת א104
   .ח"ש מיליון 632-בכ הפניקס ביטוח

  

 וקביעת יעד הון לענין חלוקת דיבידנד חיזוק ההון העצמי של הפניקס ביטוח .1.3.8
 מכשיר הנפקת כנגד ביטוח בהפניקס השקעה החברה דירקטוריון אישר 2018 במרץ 26 ביום
 הפניקס של העצמי ההון חיזוק לצורך וזאת ש"ח מיליון 330-כ של בסך נוסף 1 רובד הון

 למדד הצמודה 4.8% של שנתית ריבית בשיעור הונפק נוסף 1 רובד הון מכשיר. ביטוח
 הוראות"ל ,'ב לחלק בהתאם נםיה הפדיון תקופת לרבות המכשיר   תנאי יתר. לצרכן המחירים

  .סולבנסי לחוזר" ביטוח חברת של עצמי הון לעניין

) 2)(א(1 לסעיף ובהתאם ההון לניהול התוכנית במסגרת, 2018 דצמבר בחודש כי, יצוין עוד
 בחברת דיבידנד חלוקת לעניין הביטוח חברות למנהלי ההון שוק רשות על הממונה מכתבל

  כלכלי פירעון כושר יחס יעד ביטוח הפניקס דירקטוריון קבע, 2017 באוקטובר 1 מיום ביטוח
 מההון 110% של בשיעור הינו שנקבע ההון יעד"). ההון יעד: "להלן( II סולבנסי מבוסס
 אשר) SCR - ההון דרישות מעל 10% של בשיעור התחלתית" ביטחון כרית" המשקף( הנדרש

 מובהר ).2024 שנת, קרי( הפריסה תקופת בתום 115% של לשיעור עד ישר בקו ויגדל ילך
  . עת בכל בו תעמוד ביטוח שהפניקס להבטיח כדי האמור היעד בקביעת אין כי, בזאת

  

 אקסלנספעילות קרנות הנאמנות ותעודות הסל של קבוצת  אירגון-רה  .1.3.9
משותפות לחוק השקעות  28לפרטים אודות שינוי המבני אשר בוצע בעקבות תיקון 

 בנאמנות, בפעילות קרנות הנאמנות ותעודות הסל של קבוצת אקסלנס ראה סעיף
  לדוח.   2.4.1.2.2.2
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  Solvency 2הוראות לעניין יישום דירקטיבה  .1.3.10
Solvency 2  הינה הוראה רגולטורית המסדירה את דרישות ההון ותהליכי ניהול הסיכונים

בוקר  2017בדצמבר  31דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי ליום בקרב חברות הביטוח. 
לראשונה על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה למועד פרסום הדוחות הכספיים של 

הביקורת כאמור אושרה על ידי רשות שוק ההון  .2018בספטמבר  30הפניקס ביטוח ליום 
 הפרעון כושר יחס חישובתוצאות ויישום ההנחיה  בעניין והרחבה לפרטיםלאחר בדיקתה. 

 2.1 סעיףלרבות אבני הדרך שנקבעו לעמידה בדרישות ההון ראה  שביצעה הפניקס ביטוח
   .הדירקטוריון לדוח

  

  רפורמות והתפתחויות רגולטוריות בתחומי הביטוח השונים  .1.3.11
שנת הדוח וכן התקופה עד למועד פרסום הדוח השנתי התאפיינה בשורה של רפורמות 
ושינויים רגולטוריים משמעותיים בתחומי הביטוח השונים שתכליתן, בין היתר, היא הגברת 

כמו כן, חלק מהשינויים הרגולטוריים חייבו התחרותיות, הורדת מחירים וקידום הדיגיטציה. 
נכון למועד הדוח אין ביכולתה של החברה מערכות החברה. את החברה לבצע השקעות ב

להעריך את היקף השפעתם של כלל הרפורמות הללו על החברה אולם להערכת החברה 
הכנסות הגופים המוסדיים ובכללם הקבוצה עלולות להיפגע. לפרטים והרחבה בענין 

ח השונים הרגולציה השונות ראה בפרקים העוסקים בענפי הביטו והוראותהרפורמות 
  לדוח זה.  )4.1לדוח זה) וכן בפרק הרגולציה (פרק 2.3עד  2.1(פרקים 

 

 הליכים משפטיים .1.3.12

 . 2018 לשנת החברה של הכספי לדוח 42 ביאור ראה אודות הליכים משפטיים לפרטים
 

 הון אנושי .1.3.13
  להלן. 4.6לפרטים אודות ההון האנושי של החברה והשינויים בו ראה סעיף 

  

  תחומי פעילות  .1.4
הקבוצה פועלת בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל ובתחום שוק ההון והשירותים הפיננסיים. תחומי   

  הפעילות המהותיים העיקריים של הקבוצה הינם כמפורט להלן:
  

  תחום ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך  .1.4.1
תחום ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך כולל את ענפי ביטוח חיים, גמל ופנסיה, והוא 
מתמקד בעיקר בחיסכון לתקופת הפרישה (במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, קרנות פנסיה 

ים שונים כגון: מוות, וקופות גמל, לרבות קרן השתלמות), וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונ
  נכות ואובדן כושר עבודה. 

  

  תחום ביטוח כללי .1.4.2
תחום ביטוח כללי כולל בתוכו את כל ענפי הביטוח, למעט ביטוח חיים, חיסכון לטווח ארוך 
וביטוחי הבריאות. הכיסויים הביטוחיים העיקריים הניתנים בתחום זה, הינם ביטוחי רכוש 

 - ח כללי, פועלת הקבוצה בענפי הפעילות העיקריים וביטוחי חבויות. במסגרת תחום ביטו
  ענפי ביטוח רכב חובה, רכב רכוש וביטוח כללי אחר. 

כולל את פעילות הקבוצה במתן כיסוי ביטוחי בהתאם להוראות ענף ביטוח רכב חובה:   )א(
, כתוצאה משימוש ברכב 1970- הדין (פקודת ביטוח רכב מנועי)(נוסח חדש), התש"ל

כיסוי לנזקי גוף (לנהג הרכב, לנוסעים ברכב או להולכי רגל) כתוצאה מנועי ומעניק 
 משימוש ברכב מנועי, בהתאם לחוק הפלת"ד.
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מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח וכולל את פעילות הקבוצה  ענף ביטוח רכב רכוש:  )ב(
במכירת פוליסות ביטוח לנזקי רכוש לרכב המבוטח, הכולל כיסוי לנזקי רכוש לרכב (למשל, 

 כתוצאה מתאונה ו/או גניבה) וכיסוי לנזקי רכוש שיגרום הרכב המבוטח לצד שלישי. 
ות הקבוצה במכירת פוליסות ביטוח במסגרת זאת נכללת פעיל ענפי ביטוח כללי אחר:  )ג(

מגוונות בשלושה ענפים עיקריים: ביטוחי רכוש (שאינם רכב) המעניקים למבוטח כיסוי כנגד 
נזק פיזי לרכושו (כגון ביטוחי דירות וביטוח בתי עסק), ביטוחי חבויות הנמכרים בדרך כלל 

כלפי צד שלישי (כגון  יחד עם ביטוחי הרכוש לבתי עסק ומעניקים למבוטח כיסוי בגין חבותו
אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מעבידים, אחריות מקצועית לרבות אחריות לדירקטורים 
ולנושאי משרה ואחריות למוצרים פגומים) וענפי ביטוח כללי אחרים (כגון ביטוח תאונות 

כמו כן להפניקס ביטוח אישיות, ביטוחים הנדסיים כולל עבודות קבלניות וביטוח ימי). 
  חלקה ייעודית לשיווק פוליסות השקעות של רוכשי דירות (ערבויות מכר). מ
  

 תחום ביטוח בריאות    .1.4.3
תחום זה כולל את פעילות הקבוצה במסגרת ביטוח מחלות ואשפוז, לפרטים ולקולקטיבים 
וביטוחי שיניים. הפוליסות הנמכרות במסגרת ענפי הביטוח האמורים מכסות את מגוון 

וטח כתוצאה ממחלות ו/או מתאונות (למעט מקרה מוות). כן כולל הנזקים הנגרמים למב
תחום זה את פעילות הקבוצה במסגרת ביטוחי סיעוד וביטוחי מחלות קשות ואת ביטוחי 

  נסיעות לחו"ל, עובדים זרים וימי מחלה. 
  

  תחום השירותים הפיננסיים .1.4.4
ניהול נכסים  תחום פעילות זה, מתבצע באמצעות קבוצת אקסלנס וכולל בעיקר שירותי

פיננסיים כגון שיווק וניהול השקעות עבור לקוחות, חיתום ובנקאות להשקעות, ניהול קרנות 
   ומתן שירותי בורסה ומסחר. נאמנות

  

 פעילויות נוספות שאינן עולות כדי תחום פעילות  .1.5
  פעילות השקעה אחרת .1.5.1

בנוסף, וכחלק מהפעילות בתחומי הפעילויות המתוארים לעיל, עוסקת הקבוצה בפעילויות   
השקעה מגוונות, ובהן השקעות בניירות ערך, אגרות חוב ונכסים פיננסיים אחרים (סחירים 
ולא סחירים), מימון, אשראי, נגזרים פיננסיים, נדל"ן וחברות החזקה שונות שעיסוקן נלווה 

 - לפעילויות הסוכנויות, וכן החזקה בחברות שונות ובהן: בחברת מהדרין לביטוח או נלווה 
במתן העוסקת  -העוסקת בחקלאות, נכסים מניבים ושירותי אחסון בקירור, בחברת גמא

שירותים פיננסיים בקשר עם כרטיסי אשראי ומתמחה במימון, ניהול וניכיון שוברי כרטיסי 
", המפתחת ומפעילה רשת של בתי דיור מוגן לבני הגיל השלישי 120וכן ב"עד  ;אשראי

 .לדוח) 1.3.7מהחברה להפניקס ביטוח ראה סעיף  120(בקשר להעברתה של עד בישראל 
פעילות ההשקעה מבוצעת בעיקרה כנגד העתודות הביטוחיות לסוגיהן, וכן כנגד ההון העצמי 
הנדרש לעסקי הביטוח ועודפי ההון של הפניקס ביטוח ויתר חברות הקבוצה. לפירוט בדבר 

  .דוחל 4.4סעיף  הראההשקעות של החברה פעילות 
  

  החזקה בסוכנויות הסדר ובסוכנויות ביטוח אחרות .1.5.2
בקבוצה נכללת גם החזקה בסוכנויות ביטוח, המרוכזת באמצעות הפניקס סוכנויות, בשיעורי   

החזקה שונים כמפורט בתרשים האחזקות של הקבוצה, ובפרק פרטים נוספים על התאגיד 
  להלן.  4.7.3בדוח התקופתי. להרחבה בעניין ראה בסעיף 

  

 ניהול סיכונים .1.5.3
החברה מנהלת את תחומי הפעילות שצוינו לעיל, תוך שימוש במתודות של ניהול סיכונים. 
הקבוצה שמה דגש בפעילותה על ניהול הסיכונים אליהם היא חשופה, וזאת במטרה לזהות 
ולהעריך את השפעתם הפוטנציאלית של סיכונים אלו על המצב הכספי העתידי של חברות 
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לדוחות הכספיים ובפרק "דיווח  40ול הסיכונים ניתן בביאור הקבוצה. פירוט נוסף בדבר ניה
  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם" שבדוח הדירקטוריון.

  

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .1.6
  . לעיל 1.3.1בעניין מגעים למכירת השליטה בחברה ראה סעיף ראה סעיף  להרחבה  
  לעיל. 1.3.2 סעיף ראהבעניין הנפקת מניות החברה  להרחבה  

    

  חלוקת דיבידנדים .1.7
  מגבלות חיצוניות בחלוקת דיבידנדים  .1.7.1

בשנתיים האחרונות לא חלו מגבלות חיצוניות שהשפיעו על יכולת החברה לחלק דיבידנד, ולא   
יכולתה לחלק דיבידנד בעתיד, פרט ידוע לחברה על מגבלות חיצוניות העשויות להשפיע על 

למגבלות החוקיות הכלליות החלות על חלוקת דיבידנד בחוק החברות וכן למגבלות החלות על 
לפרטים נוספים ראה ). 3וסדרה  2חלוקת דיבידנד מכוח שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 

החלות על  הממונה הוראותכמו כן קיימות מגבלות חיצוניות מכוח  לדוחות הכספיים. 26ביאור 
חברות ביטוח הנוגעות ליכולתה של הפניקס ביטוח לחלק דיבידנד. לפרטים בדבר מגבלות 

הממונה בנושא חלוקת דיבידנדים, ההון העצמי הנדרש ממבטח וההון העצמי של  והוראות
) 5(7ראו ביאור  Solvency 2לרבות המגבלות הקשורות ביישום דירקטיבת  הפניקס ביטוח

   לדוח זה. 4.2.1.5 1.3.10פים סעיוכן הדירקטוריון  לדוח 2.1ספיים, סעיף לדוחות הכ
  

 מדיניות חלוקת דיבידנד  .1.7.2
החליט דירקטוריון החברה על מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור שלא  2007בחודש ינואר 

מהרווח הנקי של החברה הניתן לחלוקה בכל שנה. מדיניות החלוקה כאמור  25% - יפחת מ
) לדוחות הכספיים בדבר מגבלות הפיקוח החלות 5(7כפופה להוראות הדין (ראו גם ביאור 

יהיה בחלוקה כאמור כדי לפגוע בעסקיה או בפעילותה של על הפניקס ביטוח) ולכך שלא 
החברה. כן הובהר בהחלטה, כי אין בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ"ל כדי לגרוע 
מסמכותו של הדירקטוריון לשנות את מדיניות החברה בחלוקת דיבידנדים, כפי שימצא לנכון, 

של החברה או כל צד שלישי  מעת לעת, ואין בהצהרה זו כל התחייבות כלפי בעלי המניות
  אחר, זאת לרבות לעניין מועדי תשלום הדיבידנד או לעניין שיעור חלוקת הדיבידנד בעתיד. 

  
יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון בקביעת דיבידנדים לחלוקה, כפי 

   שימצא לנכון בכל עת.
י ש"ח. לפרטים נוספים בעניין מיליונ 120חילקה החברה דיבידנד בסך של  ,2018בשנת 

ההון העצמי של החברה ושל הפניקס ביטוח וכן דרישות ההון של הפניקס  חלוקת הדיבידנד,
  בדוחות הכספיים.  15 -ו 7ביאורים ו לדוח 1.3.8סעיף  ביטוח ראה

  

  רכישה עצמית של מניות  .1.7.3
 תעודות פעילותרכישה עצמית של מניות למעט במסגרת  2018בשנת לא ביצעה  החברה  

אקסלנס) (להלן:  קסם תעודות סל אחזקות בע"מ (חברה בשליטת אשר נוהלו על ידי סל
  מנת לשמור על התחייבות תעודות הסל.   עלמתמחה בניהול מוצרי מדדים וזאת ה"), קסם"

 הנכסים הפכו, לתוקףהשקעות משותפות בנאמנות  לחוק 28 תיקון כניסת השלמת עם
 אינן קסם ידי על המוחזקות החברה מניות, יוצא כפועל. סל לקרנות קסם ידי על המנוהלים
לחוק השקעות משותפות  28 תיקון בדבר נוספים לפרטים. באוצר כמניות יותר נחשבות
  זה. לדוח 2.4.1.2.2.2 סעיף ראה בנאמנות
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 תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך 2.1
 מוצרים ושירותים 2.1.1

   לטווח ארוך וסיכוני חייםענפי הפעילות העיקריים הכלולים בתחום חיסכון 
הקבוצה עוסקת בכל ענפי תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, הכוללים פוליסות ביטוח חיים, קרנות 

  קופות גמל (המקנות זכויות על פי תקנונים) לרבות קרנות השתלמות. ופנסיה 
 ענף ביטוח חיים: 2.1.1.1

  כללי 2.1.1.1.1
כוללות אפשרות למתן כיסוי ביטוחי ללא חיסכון בצידו (וביניהם  החייםפוליסות ביטוח 

כיסוי מפני מוות, מפני אבדן כושר עבודה ונכות) וכן אפשרות לשילוב כיסוי ביטוחי עם 
ללא כיסוי ביטוחי כלל. את החיסכון הצבור יכול המבוטח לפדות חיסכון חיסכון או אף 

את ההרכב המתאים לו בין  בעת פרישה או במועד אחר. המבוטח יכול לבחור
") ובין הצבירה הכספית (להלן: "ריסק" הכיסויים הביטוחיים (להלן: ). "חיסכון

 ;הפוליסות יכולות להיות פרטיות או מוכרות כקופות ביטוח על פי תקנות קופות גמל
לדוח זה. החיסכון לגיל פרישה, בפוליסות המוכרות  4.1.6ראה הרחבה בסעיף 

 31כקופות ביטוח, מיועד לתשלום קצבה בלבד (למעט מרכיב הפיצויים). עד 
ניתן היה לבחור בין מסלול קצבתי או מסלול הוני (המאפשר קבלת  2007בדצמבר 
תשלום אחד). הפוליסות בעלות מרכיב החיסכון נחלקות למספר סוגים החיסכון ב

ידי חברות הביטוח, סוגי הכיסויים -מרכזיים, הנבדלים באופן השקעת הכספים על
  ודמי הניהול או ההוצאות שגובות חברות הביטוח.

 
  תיאור מוצרי ביטוח חיים:  2.1.1.1.2

  מוצרים הכוללים מרכיב חיסכון: )1(
" (מסורתי/ קלאסי)  - " / "חיסכון " / "גמלא פוליסות  - ביטוחים מסוג "מעורב

. במעורב, סכום 2001הכוללות ריסק וחיסכון, אשר הותרו לשיווק עד שנת 
הביטוח נקבע מראש ומשולם למוטבים במקרה מותו המוקדם של המבוטח או 

גיל ). בגמלא, בעת הגעת המבוטח ל65בתום תקופת הביטוח (בדרך כלל גיל 
קבלת הגמלה ישולם סכום הגמלה הנקוב בפוליסה. בחיסכון, במועד תום תקופת 
הפוליסה ישולם הסכום הנקוב בה בעוד שמוטביו במקרה מותו המוקדם, יקבלו 

פוליסות מסוג זה ששווקו עד לסוף שנת  את החיסכון שנצבר עד ליום המוות.
הפרמיה וערך הפדיון) הינן צמודות למדד המחירים לצרכן (סכום הביטוח,  1990

הינן משתתפות ברווחים (פרט לפרמיה  1991ואילו פוליסות ששווקו החל משנת 
  שהינה צמודה למדד המחירים לצרכן) ומנוכים מהצבירה בפוליסות דמי ניהול. 

", "עתיר") - " ("מניב פוליסות המשלבות בין חיסכון,  – ביטוחים מסוג "עדיף
ום הוני חד פעמי בגיל פרישה, על פי שניתן למשיכה כקצבה חודשית או כסכ

תקנות קופות גמל וסיכון למקרה מוות, כאשר המבוטח קובע את פיצול הפרמיה 
בין מרכיב הריסק ומרכיב החיסכון ויכול לשנותו במגבלות כללי הפוליסה ואישור 

. היחס בין 2003 לשנת ועד 1982החברה. תכניות ביטוח אלו שווקו החל משנת 
") "מקדם הקצבהלקצבה שיכול המבוטח לקבל (להלן:  הנכסים הצבורים

הינן  1990פוליסות מסוג זה ששווקו עד לסוף שנת  בפוליסות אלה נקוב ומובטח.
צמודות למדד המחירים לצרכן (סכום הביטוח, הפרמיה והצבירה) ואילו פוליסות 

הינן משתתפות ברווחים (פרט לפרמיה שיכולה להיות  1991ששווקו החל משנת 
  ודה למדד המחירים לצרכן) ומנוכים מהצבירה בפוליסות דמי ניהול.צמ

", "מסלול חדש" - ", "מסלול לחיים "מסלול למנהלים  ,ביטוחי "מסלול
"מסלול לעצמאיים" , 2004פוליסות שהונפקו החל משנת  - ושכירים" ו

מאופיינות בהפרדה ובשקיפות מלאה ביחס למרכיבי הפרמיה השונים: ההוצאות 
ניהול מן הפרמיה, חלק הפרמיה המופנה לרכישת סיכון למקרה  הנגבות כדמי

מוות וחלק הפרמיה המופנה לחיסכון. בנוסף, נגבים דמי ניהול מהחיסכון 
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המצטבר כשיעור מיתרת החיסכון המצטבר. החיסכון הנצבר בפוליסות מסלול 
מושקע במסלולי השקעה שונים, על פי בחירתו של המבוטח מתוך מגוון מסלולי 

, מקדם הקצבה 2012קעה המוצעים. בפוליסות אשר שווקו עד סוף שנת ההש
, המקדם אינו מובטח 2013נקוב ומובטח ואילו בפוליסות המשווקות החל משנת 

ומעלה למעט בפוליסות בתכנית  60אלא למבוטחים המצטרפים בהיותם בני 
  פרט, בהן המקדם אינו מובטח כלל.

סכון המבוססת על בניית תיק חיסכון הינה שיטה לניהול ח -"שיטת הפניקס"  -
, המותאם למאפיינים ולהעדפות של כל Life Cycle - פנסיוני אישי בשיטת ה

לקוח באופן אישי ובעת בחירתם נשקלים המאפיינים הבאים: מידת הסיכון 
גובה חשיפת ההשקעה לאפיקים בעלי סיכון גבוה (דוגמת מניות  –הרצויה

ה לחו"ל; טווח התקופה לניצול כספי ומט"ח); טווח השקעה; חשיפה רצוי

הפיצויים. הלקוח יכול לשנות מעת לעת את העדפותיו האישיות לסיכון. לאור 
כניסתו לתוקף של חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל הקובע, בין היתר, מסלולי 

השיטה נסגרה לצירוף לקוחות  2016בינואר  1השקעה תלויי גיל החל מיום 
נסגרה שיטת הפניקס. וכלל הצבירות בה הועברו  ,2018בחודש אפריל חדשים. 

למסלולי השקעה חלופיים על פי בחירת המבוטחים, ובהעדר בחירה, למסלולי 
השקעה הקרובים ככל הניתן לטעמי המבוטחים (כפי שבאים לידי ביטוי באפיקי 

  . למבוטחים שלחושנות להודע בהתאםההשקעה הקיימים שלהם), הכל 
פוליסת חיסכון, ללא מרכיב ביטוחי. ההשקעות מנוהלות על  -אקסלנס אינווסט  -

ומחולקות לסלי השקעות המנוהלים  אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מידי 
בשיטת ניהול תיקים, קרי מנהל התיק קובע את תמהיל ההחזקות במוצרים 
הפיננסים השונים על פי ההגדרות בכל אחד מסלי ההשקעות אותם בחר 

סלנס אינווסט מאפשרים ללקוחות להנות משירותיהם של המבוטח. מוצרי אק
מנהלי תיקים גם לגבי סכומים נמוכים מאלו הנדרשים בדרך כלל לצורך קבלת 

  שירותים ממנהלי תיקים. 
תכנית ביטוח מסוג "מסלול  - קופות ביטוח עם מסלול השקעה בניהול אישי  -

קופות גמל)(קופת לעצמאיים" המוסדרת בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (
, לפיהן רשאי העמית לנהל את ההשקעות 2009 –גמל בניהול אישי) התש"ע 

בפוליסת הביטוח בעצמו, או באמצעות מנהל תיקים, לפי בחירתו. לכל פוליסה 
נפתח חשבון בנק ייעודי, באחד מהבנקים עימם החברה עובדת ובמסגרתו 

 2017מחודש יוני  מתבצעות ההשקעות של הכספים הצבורים בפוליסה. החל
   .יון ש"חלימ 5.2-מוגבל סכום ההפקדה בקופת גמל בניהול אישי לכ

  
  להלן מאפיינים נוספים של הביטוחים שפורטו לעיל:

  תנאי הצמדה ומקדמי קצבה  -
): סכומי הביטוח, החיסכון 1990(שווקו עד סוף שנת פוליסות מבטיחות תשואה 

מכוחן הינם צמודים למדד המחירים הצבור בפוליסות אלו וכן הקצבה המשולמת 
לצרכן. הבסיס להבטחת התשואה הינו השקעת חברת הביטוח בגין חלק ניכר 
מהצבירה באגרות חוב מיועדות (אג"ח ח"ץ) של המדינה, המבטיחות הצמדה 

. מקדם הקצבה בפוליסות אלה 6.2% -ל 4%למדד בתוספת ריבית שנעה בין 
  דועה במועד שיווקן.מובטח ומבוסס על תוחלת חיים שהיתה י

(שווקו בעיקר החל משנת  משתתפות ברווחים -פוליסות תלויות תשואה 
): החיסכון הצבור בפוליסות אלו וכן הקצבה המשולמת מכוחן אינם צמודים 1991

למדד המחירים לצרכן אלא תלויים ברווחים שחברת הביטוח תשיג בערוצי 
ס על תוחלת חיים שהיתה ההשקעה השונים. מקדם הקצבה בפוליסות אלו מבוס

מקדמי הקצבה  2013בינואר  1ידועה במועד שיווקן. בפוליסות ששווקו מיום 
יקבעו רק ביום הפרישה של המבוטח על פי לוחות התמותה שיהיו בתוקף באותו 

  ביום תחילת הביטוח.  60מועד אלא אם המבוטח הינו מעל גיל 
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  דמי ניהול -
חברת הביטוח זכאית לדמי  :2003ועד  1991 השנים פוליסות ששווקו בין

 15%לשנה מהנכסים הצבורים, בתוספת  0.6%ניהול קבועים בשיעור של 
). "דמי ניהול משתנים"מהתשואה הריאלית בניכוי דמי הניהול הקבועים (להלן: 

אם הצטברו הפסדים ריאלים, חברת הביטוח אינה זכאית לדמי ניהול משתנים 
  המצטבר. וזאת עד לכיסוי ההפסד

חברת הביטוח זכאית לדמי ניהול  :2004פוליסות המשווקות החל משנת 
קבועים מהצבירה ולדמי ניהול מהפרמיה. לפרטים בדבר שיעור דמי הניהול 

  להלן. 2.1.1.4המרביים ראה טבלה בסעיף 
  

  קיימות מספר מסגרות חוקיות לניהול פוליסות לביטוח חיים כדלהלן:
  "קופות ביטוח"): להלן:פוליסות הכפופות לתקנות קופות גמל (

ביטוח הכולל מרכיב חסכון לגיל פרישה, ומורכב מהפרשות עובד  :ביטוח מנהלים
ומעביד (מרכיבי פיצויים ותגמולים), כאשר הפרמיה המשולמת בגין הביטוח מוקצית 

מוות ואבדן כושר עבודה) ולחיסכון לגיל פרישה. ביטוח  - לסיכונים השונים (בעיקר 
ה את המעביד והעובד המנהלים מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות קופות גמל, ומזכ

עומדת תקרת ההפקדות לתגמולי  2016בהטבות מס שונות. החל מחודש ינואר 
המעסיק לעניין הטבות המס על פעמיים וחצי מהשכר הממוצע במשק. עד לחודש 

לא הייתה תקרה להפקדות המעסיק לפיצויים והחל ממועד זה נקבעה  2017ינואר 
  .ש"ח 32,000ס בגובה שכר של תקרת הפקדות לפיצויים לעניין הטבות המ

פוליסות שמקנות הטבות מס בעת ההפקדה והמשיכה  :ביטוח תגמולים לעצמאים
  וכפופות לתקנות קופות הגמל.

  פוליסות שאינן כפופות לתקנות קופות גמל:
  פוליסות פרטיות שאינן מאושרות כקופות גמל.  ביטוחי פרט:

  
  מוצרים שאינם כוללים מרכיב חיסכון: )2(

ביטוח חיים למקרה מוות ללא מרכיב חסכון. ביטוח זה ביטוחי חיים ריסק טהור:  -
מבטיח למוטב תשלום חד פעמי או תשלום עיתי למוטבים במקרה מוות. תקופת 
הביטוח נעה בין שנה אחת למספר שנים. ביטוח זה נמכר ככיסוי נלווה לפוליסות 

ים ראה סעיף לפרטים נוספ ביטוח חיים אחרות, או כפוליסה עצמאית.

2.1.1.1.3 .   
ביטוח חיים למקרה מוות המיועד לקבוצת מבוטחים,  –ביטוח חיים קבוצתי  -

. 1993 - כקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) תשנ"ג 
ור עמיתי ניתן לכלול גם ביטוחים נוספים. הפרמיה משולמת בתשלום אחד עב

  הקבוצה. 
 תקופת תוםמבטיח תשלום פיצוי חודשי, לאחר  - ביטוח אבדן כושר עבודה  -

עד תום תקופת  מועד אבדן כושר עבודה (מלא או חלקי)המתחילה בהמתנה 
בדרך או החזרה לכושר עבודה, לפי המוקדם. תקופת ההמתנה  הכיסוי הביטוחי

החודשי כוללים תגמולי . במקביל לתשלום הפיצוי שלושה חודשיםהינה כלל 
הביטוח גם שחרור המבוטח מתשלום פרמיה המיועדת לביטוחים אחרים (מוות, 
נכות וכו'), אם קיימים וכן מתשלום הפרמיה המיועדת למרכיב החיסכון שהיתה 
בפוליסה בטרם נכנס למצב של אבדן כושר העבודה ובכך נשמרות זכויותיו 

עצמאית, הן ככיסוי נוסף לפוליסות ביטוח זה נמכר הן כפוליסה  בתקופה זו.
הנזכרות לעיל והן ככיסוי נוסף הניתן בפוליסה הקבוצתית מכוח תקנות הפיקוח 

 . 2006 –על שירותים פיננסיים (ביטוח)(אובדן כושר עבודה קבוצתי) התשס"ז 
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  קווים מנחים לעניין תוכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה,בהתאם לחוזר 
 את כיסוי להשלים שנועדו הרחבות, פנסיה לעמיתים בקרן להציעכול י מבטח
  .(מטריה ביטוחית) הפנסיה המקביל בקרןהנכות 

כגון נכות מתאונה, מוות מתאונה, נכות מקצועית ועוד מהווים  - ביטוחים נוספים  -
  חלק קטן מסך הפרמיות ואינם מהותיים לתוצאות העסקיות של החברה.

  
  מבנה הרווחיות  2.1.1.1.3

  הבסיסית בענף ביטוח חיים נובעת מהמקורות העיקריים הבאים:הרווחיות 
פער בין הפרמיה הנגבית עבור כיסוי הסיכון לבין עלות הסיכון בפועל (כפי שהיא  רווח חיתומי:

באה לידי ביטוי בתשלומי תביעות, לרבות תביעות תלויות ורזרבות לתביעות וכן תשלומי גמלה 
 או העברות לביטוח משנה). 

: בפוליסות מבטיחות תשואה: המרווח בין התשואה המושגת / מרווח פיננסי השקעתירווח 
בפועל לבין זו המובטחת למבוטח. בפוליסות משתתפות ברווחים: דמי הניהול מהצבירה כאמור 

  לעיל.
הפער בין מרכיב דמי הניהול בגין הוצאות השיווק והתפעול לבין ההוצאות  רווח תפעולי:

  בפועל. 
מדווחת בתחום ביטוח החיים בדוחות הכספיים מושפעת גם מכללי חשבונאות הרווחיות ה

לעניין הכרה בהכנסה ודחיית הוצאות, משיטת שערוך הנכסים, מהתפתחות ההפרשות 
ומשינויים בהנחות האקטואריות הנובעים בין היתר כתוצאה מדרישות רגולטוריות האקטואריות 

שיעור מימוש ריכות חיים, תמותה, תחלואה, כתוצאה משינויים דמוגרפים המשפיעים על א
  שינויים בסביבת הריבית ועוד.גמלה, 

רווחיות חברת הביטוח ממכירת פוליסות ביטוח חיים מבוססת בעיקרה על התוצאה המצרפית 
"שימור של המרכיבים הנ"ל לאורך חיי הפוליסה. לפיכך למידת השימור של הפוליסות (להלן: 

  רווחיות של חברת הביטוח לאורך זמן. ) חשיבות רבה לרמת ההתיק"
להכנסות מההשקעות העומדות כנגד עתודות הביטוח וההון השפעה מהותית על רווחי חברות 
הביטוח, זאת נוכח ההיקפים הגדולים של הנכסים והעתודות של הקבוצה המושקעים בשוק 

משק, השפעה ההון. כמו כן, לשינויים בשוק ההון, בתשואות הגלומות ובהשקעות האחרות ב
    מהותית על רווחיות הקבוצה. 

  
 חיים - ריסק מוצרי בתעריפי עדכון

לאשר מחדש את תעריפי  ההון שוק רשות ידי על ביטוח הפניקסהתבקשה  2018בחודש יוני, 
 2019תוכניות ביטוח החיים שלה בהתאם לפרמטרים שנקבעו על ידי הרשות. בחודש פברואר, 

וביטוח חיים למשכנתא  1אושרו תעריפי ביטוח חיים בתוכניות ביטוח חיים פרט מסוג ריסק 
 הריסק(נכון למועד הדוח החברה ממשיכה לפעול לקבלת אישורים לגבי יתר מוצרי 

טיים). בנוסף, רשות שוק ההון התנתה את האישור לתוכנית הביטוח, בכך שתכלול הרלבנ
השנים ממועד תחילת  ששבמהלך  הביטוח לחברות הסוכנים ידי עלהחזר עמלות  שלמנגנון 

 של ההשפעה מידת את להעריך ניתן לא זה בשלבביטוח במקרים של ביטול הפוליסה. ה
   . החברה על החדשים התעריפים

  
 הפנסיה ענף  2.1.1.2

 כללי 2.1.1.2.1
") מעניקה למבוטחים אפשרות לחיסכון פנסיוני לטווח ארוך "הקרןקרן הפנסיה (להלן: 

(פנסיית זקנה), וכן כיסוי למקרה נכות (פנסיית נכות) ומוות (פנסיית שאירים). פעילות 
, חברה בת בשליטתה בע"מהקבוצה בענף הפנסיה מתבצעת באמצעות הפניקס פנסיה 

  ביטוח, הפועלת כחברה מנהלת של קרנות פנסיה. להמלאה של הפניקס חברה 
  כאמור, קרן הפנסיה מאפשרת את הכיסויים הביטוחיים הבאים:

 קצבה המשולמת לעמית החל מפרישתו ולמשך כל חייו.  פנסיית זקנה: )1(
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להחלטת : קצבה המשולמת לעמית שנפגעה יכולתו לעבוד, בהתאם פנסיית נכות )2(
הועדה הרפואית של הקרן. גובה הקצבה נקבע כאחוז מההכנסה הקובעת לנכות 
ושאירים כהגדרתה בתקנון הקרן ובהתאמה לדרגת הנכות. בנוסף, עמית שהפך 
נכה זכאי ל"שחרור" יחסי מהמשך תשלום כספים לקרן, כל עוד הוא נכה. כלומר, 

קופה כאילו הפקיד אותן הקרן ממשיכה לזכות את חשבונו בהפקדות במשך אותה ת
 בעצמו.

קצבה המשולמת לשאירי עמית (אלמן/ה ויתומים) שנפטר במהלך  פנסיית שאירים: )3(
תקופת היותו מבוטח או לאחר שהפך לפנסיונר. בדומה לפנסיית הנכות, מהווה 
 פנסיית השאירים אחוז מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים כהגדרתה בתקנון הקרן. 

  
קרנות פנסיה ותיקות (בניהול מיוחד/ בניהול  - ת לשלושה סוגים קרנות הפנסיה נחלקו

 רגיל), קרנות פנסיה מקיפות חדשות וקרנות פנסיה כלליות חדשות: 
נהנו בעבר מהנפקה של אג"ח מיועדות הנושאות ריבית  - קרנות הפנסיה הוותיקות  )1(

 93%לכיסוי התחייבויותיהן, בשיעור של לפחות  5.57%מובטחת בשיעור של 
תחייבויותיהן. היתרה, ככל שהיתה, הושקעה בהשקעות חופשיות בהתאם מה

, שמטרתה, 1995לתקנות קופות גמל. ברפורמה שנערכה בקרנות הפנסיה משנת 
בין היתר, היתה צמצום גירעונות הקרנות, ויצירת הקבלה בין נכסי הקרנות 

דשים, והתחייבויותיהן, נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות להצטרפות מבוטחים ח
ושיעור האג"ח המיועדות צומצם. בעקבות הרפורמה נחלקות כיום קרנות הפנסיה 

קרנות), וקרנות פנסיה  10קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות ( -הוותיקות לשני סוגים 
 קרנות). 8בניהול מיוחד בידי המדינה (

קרנות  9נכון למועד פרסום הדוח פועלות בישראל  - קרנות הפנסיה החדשות  )2(
בעקבות הרפורמה  1995החלו בפעילותן בשנת קרנות אלו  מקיפות. פנסיה

האמורה לעיל, לפיה כל המצטרפים החדשים לקרנות פנסיה יצורפו לקרנות פנסיה 
חדשות, שיוקמו מאותו מועד ואילך. קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, זכאיות 

, בחוק להטבות שונות מהמדינה, ובהן הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה
) 30%קופות הגמל ובתקנות קופות גמל, אפשרות להשקיע חלק מכספי הקרן (עד 

. זקיפת 4.86%באג"ח מיועדות המבטיחות תשואה שנתית ריאלית בשיעור של 
תשואות אגרות החוב המיועדות בין העמיתים השונים נעשית תוך הבחנה בין מקבלי 

 בהתאם להוראות הדין.  ומעלה ועמיתים אחרים וזאת 50קצבה לעמיתים בני 
פועלות קרנות הפנסיה המקיפות החדשות בהתאם לתקנון  2018מחודש יוני  החל

 4.1.6.1.7נוספים ראה סעיף  לפרטיםל על כלל קרנות הפנסיה האמורות. אחיד הח
  לעיל.

מפעמיים השכר הממוצע  20.5% -ההפקדה בקרן חדשה מוגבלת בתקרה השווה ל    
  מהצבירה. 0.5%- מדמי הגמולים ו 6%ים כיום הינם במשק. דמי הניהול המקסימאלי

כאמור לעיל, תקרת ההפקדה בקרן פנסיה מקיפה  - קרנות פנסיה כלליות חדשות  )3(
מפעמיים השכר הממוצע במשק. חוסכים המבקשים  20.5%חדשה עומדת על 

להפקיד סכומים מעבר לתקרה זו, יכולים לעשות כן בקרנות פנסיה חדשות כלליות, 
שאינן זכאיות לאג"ח מיועדות. בקרן כללית חדשה אין הגבלה על הפקדות, וכן ניתן 

הנוגעות להפרשת קדות חד פעמיות. תקרת ההפקדות לעניין הטבות המס לבצע הפ
מארבע פעמים השכר הממוצע במשק  2016ירדה החל מינואר תגמולי המעסיק 

לא הייתה תקרה  2017לפעמיים וחצי מהשכר הממוצע במשק. עד לחודש ינואר 
לעניין להפקדות המעסיק לפיצויים והחל ממועד זה נקבעה תקרת הפקדות לפיצויים 

 4.1.6.1.14 סעיף (לפרטים נוספים ראה ש"ח 32,000הטבות המס בגובה שכר של 
לדוח זה). עוד יצוין, כי קרן כללית חדשה אינה חייבת להקנות את הכיסויים 
הביטוחיים שהוזכרו לעיל, ומשכך, חלק מהקרנות מסוג זה מקנות פנסיית זקנה 

  קרנות פנסיה כלליות חדשות.  9בלבד. נכון למועד פרסום הדוח פועלות בישראל 
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 1.05%יה הכללית הינם לגבות בקרן הפנס שניתן המרביים הניהול שיעורי דמי
מההפקדות. לפרטים נוספים בדבר דמי הניהול ושינויים שחלו  4% -ו מהצבירה

  להלן.  2.1.1.4בהם ראו סעיף 
  

במידה ונרכשו כיסויים  ,רן פנסיה נחלקים למרכיבי ריסקדמי הגמולים המתקבלים מעמית בק
ביטוחיים, מרכיב חיסכון ומרכיב דמי ניהול. מקור ההכנסות של החברות המנהלות של קרנות פנסיה 

  הינו דמי הניהול שהן גובות (מדמי הגמולים ומן הצבירה). 
את נכסי העמיתים, כך שקרי מתוך  –תשלומי התביעות בקרן הפנסיה משולמים מתוך קרן הפנסיה 

נושאים המבוטחים עצמם. יצוין כי הקרנות החדשות מחויבות להפעיל מנגנון איזון  סיכוני התביעות
  אקטוארי מדי רבעון, אשר מתאים את ההתחייבויות האקטואריות לנכסי הקרן. 

  
  מנהלת את הקרנות הבאות: הפניקס פנסיה

. בקרן הפנסיה מסלולי 1995הוקמה בשנת היא קרן פנסיה מקיפה ש "הפניקס פנסיה מקיפה"
מסלולי קיימים ובגיל הפרישה וכן  והכיסוי הביטוחי ואופי גובהביטוח שונים הנבדלים זה מזה ב
  השקעה שונים לבחירת העמיתים. 

(בשמה הקודם: "הפניקס פנסיה כללית") היא קרן כללית חדשה  "הפניקס פנסיה משלימה"
בשילוב עם קרן הפנסיה המקיפה והפקדות מעל לתקרה . הקרן פועלת 2000שהוקמה בשנת 

האמורה מופקדות בה. הקרן אינה זכאית לאג"ח מיועדות, אולם אין הגבלה על גובה ההפקדות, וניתן 
היה קיים בקרן המשלימה רק מסלול יסוד ללא  2013לבצע בקרן הפקדות חד פעמיות. עד סוף שנת 

בקרן הפנסיה מסלולי ביטוח ומסלולי השקעה לבחירת  הופעלו 2014כיסויים ביטוחיים, החל משנת 
פעמים  שלושעד קיימת תקרה להפקדות אשר מוגבלת ל 2018יוני חודש החל מ. העמיתים בקרן

  . ממוצע במשקהשכר ה
אינה מאפשרת צירוף עמיתים  1995קרן פנסיה יסוד ותיקה מאוזנת אשר החל משנת  "עמית":
  חדשים.

   
  להלן פירוט בדבר קרנות הפנסיה של קבוצת הפניקס ביטוח בשנת הדוח: 

  הקרן שם
 החברה
  המנהלת

 הקמת שנת
  הקרן

  הקרן סוג
דמי גמולים 

במיליוני ש"ח 
  2018לשנת 

 במיליוני (נכסים
 31 ליום(ש"ח)

  )2018בדצמבר 

 פנסיה הפניקס
 מקיפה

 הפניקס
 מ"בע פנסיה

 

1995 
 פנסיה
 מקיפה

3,452 21,921 

 פנסיה הפניקס
 משלימה

2000 
 כללית
  חדשה

72 403 

 עמית יסוד (קרן
 לעמיתים פנסיה

 )ותיקים
1992 

 ותיקה
 מאוזנת

22 1,394 

  23,718  3,546    הכל סך

  
מעבר קשר עם ב של צבירותאינם כוללים העברות הינם הפקדות שוטפות בלבד ודמי הגמולים 

(לרבות  2018. העברות הכספים לקרנות הפנסיה של הקבוצה בשנת הפנסיה לקרנותעמיתים 
מיליון ש"ח ומנגד העברות הכספים מקרנות  1,459-בגין איחוד חשבונות) הסתכמו בכ העברות

    מיליון ש"ח. 1,484 –ל הקבוצה לקרנות אחרות הסתכמו בכהפנסיה ש
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 מבנה רווחיות  2.1.1.2.2
בקרנות פנסיה מקור ההכנסות של החברות המנהלות הינו דמי הניהול שהן גובות (מדמי 
הגמולים ומן הצבירה), והרווחיות הינה הפער שבין דמי הניהול נטו (לאחר הנחות, ככל שניתנו) 

יצוין, כי בשנים האחרונות קיימת לבין הוצאות התפעול והשיווק בפועל של החברה המנהלת. 
הניהול כתוצאה מרפורמות שונות בענף ומהגברת התחרות. בהקשר זה, יצוין כי שחיקה בדמי 

בהליך קביעת קרנות ת ארבע קרנות פנסיה נבחרות שזכו פורסמו שמו 2018בחודש אוקטובר 
הקרנות שנבחרו מציעות דמי ניהול בשיעורים נמוכים . נבחרות שקיימה רשות שוק ההון

צפויים לפקוע כלל הסכמי  2019 במרץ 31ם בשוק. ביום ניהול הנהוגימשמעותית מממוצע דמי ה
 2019באפריל  1ברירת מחדל הקיימים בין המעסיקים לבין קרנות הפנסיה כך שהחל מיום 

עובדים חדשים לא יוכלו להצטרף להסדרים הקבועים בהם. בתקופת הדוח נמשכה השחיקה 
חברה מעריכה, כי פקיעתם של בשיעור דמי הניהול בשוק ובכלל זה בקרנות שבניהול החברה. ה

כל הסכמי ברירת המחדל שהיו במועד כניסתו לתוקף של חוזר הוראות לעניין בחירת קופת גמל 
עלולה להביא להפחתת שיעור דמי הניהול וכן להקטנת כמות המצטרפים החדשים ולפגיעה 

   ברווחיות של מוצרים אלו
אין השפעה ישירה על הרווחיות של  לתשלומי התביעות בקרן הפנסיה (כולל תשלומי גמלאות)

החברה המנהלת, לאור העובדה כי הביטוח הינו ביטוח הדדי ובסיכוני התביעות נושאים 
העמיתים. בקרנות הפנסיה, כל התשואה מהשקעות כספי העמיתים, בניכוי דמי הניהול 
ל מהצבירה, נזקפת לעמיתים ועל כן השפעת תוצאות ההשקעות על רווחי החברה המנהלת ש

קרן הפנסיה, מצטמצמת להשפעה העקיפה הנגזרת מההיקף הכולל של הצבירה בקרן הפנסיה, 
רווחי השקעות  םהמהווה בסיס עיקרי לדמי הניהול לחברה המנהלת את קרן הפנסיה. בנוסף ישנ

  .על תיק הנוסטרו של החברה המנהלת
 

 ענף הגמל: 2.1.1.3
 כללי 2.1.1.3.1

) אפשרות חיסכון נוספת לטווח ארוך או "עמית"ענף קופות הגמל מעניק לחוסך (להלן: 
בינוני תוך קבלת הטבות מס שונות ואפשרות (בתנאים מסוימים) למשיכת הסכומים 

  שנצברו כסכום חד פעמי. קיימים מספר סוגים של קופות גמל: 
הן קופות גמל לטווח ארוך. בקופות הגמל האישיות  קופות גמל אישיות לתגמולים -

ד פעמי תתאפשר רק בגין סכומים הנובעים מהפקדות לתגמולים המשיכה בסכום ח
 2008, ולעניין הפקדות שהופקדו החל מינואר 2007שהופקדו בהן עד סוף שנת 

ואילך המשיכה תתאפשר כקצבה בלבד (בעבר הן נקראו "קופות גמל לא משלמות 
לקצבה" וכיום הן נקראות "קופות גמל לחיסכון"). בקופות אלה, מפקידים העובד 

דו הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד, ואילו לגבי עמית עצמאי, ומעבי
 העמית בלבד מפקיד כספים לקופה. 

הינן קופות גמל לטווח בינוני. הכספים המצטברים בקרן  קרנות השתלמות -

ההשתלמות ניתנים למשיכה לצרכי השתלמות החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, 
 למשוך את הכספים לכל מטרה.  ולאחר שש שנות חברות בקרן ניתן

הן לטווחים משתנים בהתאם לתקופות ההעסקה  קופות גמל אישיות לפיצויים -
ואילך פועלות גם הן  2008והעדפות העמית, לעניין הפקדות שנערכו בהן מינואר 

פעמי, גם אם - כקופות גמל לחיסכון, אך ניתן למשוך מהן את כספי הפיצויים בסכום חד
 ואילך.  2008-אלה הופקדו בהן ב

הן קופות בהן צובר המעסיק כספים להבטחת פיצויי פיטורין קופות מרכזיות לפיצויים  -
לעובדיו. בקופות אלה העמית הוא המעסיק וצבירת הכספים היא במרוכז על שמו 

 ואילך).  2011עבור עובדיו (קופות אלה נסגרו להפקדות משנת 
הבטיחו לעמיתים החוסכים בקופה הן קופות אשר קופות גמל מבטיחות תשואה  -

 תשואה בהתאם לתקנון הקופה. קופות אלו אינן פתוחות למצטרפים חדשים.
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, כגון קופה לדמי מחלה, הבראה חופשה וכדומה, הנן קופות גמל למטרות אחרות -
 בדרך כלל קופות גמל לטווח קצר, המיועדות לעמיתים מסוגים מסוימים בלבד. 

, באמצעותן ניתן לנהל על ידי העמית או בניהול אישיקופות גמל וקרנות השתלמות  -
מנהל תיקים מטעמו סוגי כספי חיסכון של עמית עצמאי שהוגדרו בתקנות וכספי קרן 
השתלמות, תחת מגבלות השקעה שיבוקרו על ידי החברה המנהלת אצלה מתנהלים 

אישי  מוגבל סכום ההפקדה בקופת גמל בניהול 2017החל מחודש יוני  כספי החיסכון.
   .יון ש"חלימ 5.2- לכ

, בה 2016שנת סוף היא קופת גמל לחיסכון אשר שיווקה החל ב קופת גמל להשקעה -
ש"ח (צמוד למדד). משיכת הכספים  70,000ניתן להפקיד בכל שנה קלנדרית עד 

מקופת גמל להשקעה אפשרית בכל עת בלא להמתין לגיל פרישה. יחד עם זאת, 
 מס בגין הרווחים הריאליים שנצברו. משיכה מוקדמת מחייבת ניכוי 

הינה קופת גמל בה מפקיד המוסד לביטוח לאומי, החל מחודש  קופת חיסכון לכל ילד -
ש"ח מדי חודש עד הגיעו של הילד  50, בגין כל ילד הזכאי לקצבת ילדים 2017ינואר 
ש"ח נוספים מתוך  50 - . באפשרות ההורים להגדיל את סכום החיסכון ב18לגיל 

המוסד לביטוח לאומי ישלם  21הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי, עד גיל קצבת 
את דמי הניהול על החיסכון בקופת הגמל, לאחר מכן דמי הניהול ישולמו ע"י עמית 

ואם לא ימשוך את  18קופת הגמל. משיכת הצבירה אפשרית בהגיע הילד לגיל 
  .ש"ח 500, יקבל מהמדינה מענק נוסף בסך 21הצבירה עד גיל 

  
מקור ההכנסות של החברות המנהלות של קופות גמל הינו דמי הניהול שהן גובות 
מהנכסים. לפרטים בדבר דמי הניהול בקופות הפניקס ואקסלנס, ראה בסעיף זה להלן. 
מאחר שהחברה המנהלת אינה גובה דמי ניהול כשיעור מהרווחים, השפעת התשואה על 

עקיפה הנובעת מהשפעת התשואה על היקף ההכנסות מדמי הניהול, הינה השפעה 
  הנכסים המהווה בסיס לדמי הניהול שייגבו.

, והשתלמות בע"מ החברה מנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות באמצעות אקסלנס גמל
אשר מנהלת קופות לתגמולים ופיצויים, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים. 
הפעלת קופות הגמל הינה בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות 

  . 1964 -גמל) תשכ"ד
  

   קופות גמל בניהול הקבוצה:
ניהול אקסלנס הועברו קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה ל 2017בינואר  1ביום 

  גמל והשתלמות.
ובמהלך  2017בינואר  1והשתלמות החל מיום  קופות הגמל שבניהול אקסלנס גמל

"אקסלנס גמל" "אקסלנס השתלמות", "אקסלנס מרכזית לפיצויים", "אקסלנס  - 2017
", "אקסלנס גמולה מבטיחת תגמולים בניהול אישי", "אקסלנס השתלמות בניהול אישי

גמל להשקעה", "אקסלנס גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד",  "אקסלנס תשואה",
"הפניקס תגמולים ופיצויים", "הפניקס השתלמות", "הפניקס מרכזית לפיצויים", "הפניקס 

  . השתלמות בניהול אישי" ו"הפניקס גמל בניהול אישי"
  

 שבניהול ההשתלמות וקרנות והפיצויים התגמולים קופות מוזגו 2018בינואר  1 ביום
 בהתאם נוספים מסלולים של טכניים מיזוגים בוצעו, כן. והשתלמות גמל אקסלנס
הגמל  קופות 2018בינואר  1כך שלאחר המיזוג והחל מיום  התחיקתי ההסדר להוראות

"אקסלנס גמל" "אקסלנס השתלמות", "אקסלנס הן:  והשתלמותשבניהול אקסלנס גמל 
מרכזית לפיצויים", "אקסלנס תגמולים בניהול אישי", "אקסלנס השתלמות בניהול אישי", 

תשואה", "אקסלנס גמל להשקעה", "אקסלנס גמל להשקעה  מבטיחת"אקסלנס גמולה 
  הול אישי". לחיסכון ארוך טווח לילד", "הפניקס השתלמות בניהול אישי" ו"הפניקס גמל בני
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  אקסלנס גמל: להלן פירוט בדבר קופות הגמל של 

  שנת הקמה  סוג קופה  שם קופה

דמי גמולים 
 2018בשנת 

(במיליוני 
  )ש"ח

צבירה נטו 
 2018בשנת 

(במיליוני 
 2)ש"ח

נכסים 
מנוהלים 

ליום 
31.12.201

(במיליוני  8
 )ש"ח

 תגמולים גמל אקסלנס
 11,961 775 753 1979 ופיצויים

תגמולים  אקסלנס
 בניהול אישי

 תגמולים
 43 23 10 2011 ופיצויים

 אקסלנס
 השתלמות

 13,375 804 1,434 2000 השתלמות

 אקסלנס
השתלמות בניהול 

 אישי
 44 43 7 2011 השתלמות

מרכזית  אקסלנס
 955 9 - 1965 פיצויים לפיצויים

גמולה  אקסלנס
 מבטיחת תשואה

 תגמולים
 878 (25) 9 1974 ופיצויים

גמל  אקסלנס
מסלולית לפיצויים 
 רבת מסלולים

 70 26 - 2016 פיצויים

גמל  אקסלנס
 412 230 258 2016 תגמולים להשקעה

הפניקס 
השתלמות בניהול 

 אישי

קרן 
השתלמות 
 בניהול אישי

2011 5 (220) 1,042 

הפניקס גמל 
 בניהול אישי

קופת גמל 
 1,302 (108) - 2011 בניהול אישי

אקסלנס קופת 
גמל להשקעה 
  לחיסכון לכל ילד

 173 72 73  2017  תגמולים

 30,256 1,629 2,549        סה"כ 

  
 ש"חמיליוני  267- (מ 2017הצבירה נטו גדלה משמעותית בהשוואה לשנת  2018בשנת 
). עיקר הגידול מקורו בגידול של ניודי 2018בשנת  ש"חמיליוני  1,629- ל 2017בשנת 

כספים מחברות אחרות לחברה, גידול בפתיחת חשבונות עבור הפקדות שוטפות וקיטון 
עוד יצוין, דמי הגמולים הינם הפקדות שוטפות  בניוד כספים מהחברה לחברות אחרות.

הגמל ולקרנות  בלבד ואינם כוללים העברות של צבירות בקשר עם מעבר עמיתים לקופות
 -העברות הכספים לקופות הגמל של הקבוצה הסתכמו בכ 2018ההשתלמות. בשנת 

הקבוצה לקופות אחרות  מיליון ש"ח, ומנגד העברות הכספים מקופות הגמל של 2,103
   .ש"חמיליון  1,647-הסתכמו בכ

  
 מבנה הרווחיות  2.1.1.3.2

בין ההכנסות מדמי  בענף הגמל המקור העיקרי לרווחיות של החברה המנהלת הינו הפער
יצוין, כי בשנים הניהול בפועל לבין הוצאות מכירה, תפעול ושירות של החברה המנהלת. 

  האחרונות קיימת שחיקה בדמי הניהול כתוצאה מרפורמות שונות בענף ומהגברת התחרות.  
בענף הגמל כל התשואה מהשקעות כספי העמיתים, בניכוי דמי הניהול מהצבירה לאחר 

קפת לעמיתים, ועל כן השפעת תוצאות ההשקעות על רווחי החברה המנהלת הנחות, נז
מצטמצמת להשפעה העקיפה הנגזרת מההיקף הכולל של הצבירה בקופת הגמל המהווה בסיס 

                                                           

    נטו.הפקדות + משיכות + העברות, 2 
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נתונים ביחס לדמי הניהול המקסימאליים ראה סעיף ל לדמי הניהול שגובה החברה המנהלת.
  להלן.  2.1.1.4

  
  :  3ריכוז מידע אודות קרנות הפנסיה וקופות הגמל בקבוצה

2018 שנת  

 במיליוני
"חש  

קרנות 
פנסיה 
 וותיקות

 קרנות פנסיה

קופות גמל 
לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

אחר 
קופה 

מרכזית 
 לפיצויים

 קופת
 גמל

 להשקעה

 קופת
 גמל

 להשקעה
 לחסכון
 ארוך
 טווח
 לילד

 סך הכל
 משלימות מקיפות

נכסים 
 53,974 173 412 1,025 14,461 14,184 403 21,921 1,394 מנוהלים

דמי 
 6,095 73 258 0 1,446 772 72 3,452 22 גמולים

צבירה נטו 
 4,514 72 230 35 627 665 49 2,816 20 (קיטון)

שיעור דמי 
ניהול 
 מצבירה

%0.74  %0.27  %0.61  0.60% 0.71% 0.69% 0.54% 0.23% - 

שיעור דמי 
ניהול 

 מהפקדות
%6.17  %2.86  %1.99  0.04% - - 0.03% - - 

  

2017 שנת  

 במיליוני
"חש  

קרנות 
פנסיה 
 וותיקות

 קרנות פנסיה

קופות גמל 
לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

אחר 
קופה 

מרכזית 
 לפיצויים

 קופת
 גמל

 להשקעה

 קופת
 גמל

 להשקעה
 לחסכון
 ארוך
 טווח
 לילד

 סך הכל
 משלימות מקיפות

נכסים 
 50,011 104 195 1,013 14,039 13,658 372 19,260 1,369 מנוהלים

דמי 
 6,169 94 154 - 2,021 596 61 3,216 26 גמולים

צבירה נטו 
 (30) 333 (275) 40 3,215 24 (קיטון)

146 
94 3,547 

שיעור דמי 
ניהול 
 מצבירה

%0.74  %0.28  %0.78  0.61% 0.77% %0.60  0.59% 0.23% - 

שיעור דמי 
ניהול 

 מהפקדות
%6.12  %3.10  %2.19  0.09% - - 0.10% - - 

  
  
  
  
  

                                                           

  קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקופה מרכזית לפיצויים של הפניקס הועברו לניהול אקסלנס גמל. 1.1.2017-החל מה 3 
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  : הפניקס פנסיה
  

  2016שנת 

  במיליוני ש"ח
קרנות 
פנסיה 
  וותיקות

  קרנות פנסיה
קופות גמל 
לתגמולים 
  ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

אחר 
קופה 

מרכזית 
  לפיצויים

  סך הכל
  משלימות  מקיפות

 20,382 67 1,982 1,744  314 15,032 1,243  נכסים מנוהלים

 3,487 - 496 89 46 2,832 24  דמי גמולים

 3,091 0 459 103 33 2,478 18  (קיטון) צבירה נטו

שיעור דמי ניהול 
  מצבירה

0.71% 0.30% 0.85% 0.32% 0.73% 1.00% - 

שיעור דמי ניהול 
  מהפקדות

6.10% 3.48% 2.28% - - - - 

  
  אקסלנס גמל:

  

2016שנת   

 במיליוני ש"ח
קרנות 
פנסיה 
 וותיקות

קופות גמל  קרנות פנסיה
לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

אחר קופה 
מרכזית 
 לפיצויים

קופת גמל 
 להשקעה

סך 
 משלימות מקיפות הכל

 23,456 42 923 10,949 11,542 - - - נכסים מנוהלים

 1,736 42 0 1,069 625 - - - דמי גמולים

(קיטון) צבירה נטו  - - - 286 417 (50) 42 695 

שיעור דמי ניהול 
 מנכסים

- - - 0.69% 0.80% 0.82% %0.23   - 

שיעור דמי ניהול 
 מהפקדות

- - - 0.07% - - -  - 

  
  

  המנהלת של הפנסיה עם החברה המנהלת של הגמלמיזוג החברה  2.1.1.3.3
החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח על מיזוג החברות הבנות הפניקס  2019במרץ  31ביום 

אקסלנס ") עם אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "הפניקס פנסיהפנסיה בע"מ (להלן: "
ביוני  30מושלם ביום צפוי להיות  הקולטת תהיה אקסלנס גמל. המיזוג "), כך שהחברהגמל

. בהתאם למתווה המיזוג, קרנות הפנסיה שבניהול הפניקס פנסיה יועברו לניהול אקסלנס 2019
גמל ובכך תנהל אקסלנס גמל את כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבקבוצת הפניקס. האמור 

ביטוח  כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ביניהם אישור הממונה על רשות שוק ההון,
  וחסכון ואישור רשם החברות.
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  הבדלים עיקריים בין המכשירים השונים של החיסכון ארוך הטווח  2.1.1.4
שלושת מוצרי החיסכון הפנסיוני (קופות ביטוח, קרן פנסיה וקופת גמל) זוכים לעידוד מצד המדינה, 

על ידי הנפקת אג"ח  בעיקר בדרך של תמריצי מיסוי לחוסכים, מתן הוראות שונות בדיני עבודה וכן
  כספי המבוטחים או העמיתים ובחלק מהמוצרים. מ חלקמיועדות להשקעת 

  ניתן להבחין בין המוצרים על פי:
: פוליסות ביטוחי חיים המשלבות ריסק וחיסכון מאפשרות גמישות רבה הכיסוי הביטוחי .1

כיסוי ביטוחי בקביעת המרכיבים השונים והיקף הכיסוי הביטוחי. תכניות הפנסיה משלבות 
וחסכון, אך הכיסוי הביטוחי מוגבל לאירועים הבסיסיים של פרישה לגמלאות, נכות או מקרה 
מוות. בקופות גמל קיים מרכיב חסכון בלבד והן אינן מקנות כיסוי ביטוחי. עם זאת, החל מחודש 

בוצתית , קופות הגמל רשאיות להציע לעמיתיהן כיסויים ביטוחיים במסגרת פוליסה ק2013יולי 
ניתנה לחוסכים בקופות הגמל , לחוק קופות הגמל 13ופוליסת פרט. בנוסף לכך בהתאם לתיקון 

אפשרות למשיכת כספים ישירות מקופת הגמל ללא צורך להעביר תחילה את הכספים לקופה 
לקבלת קצבה מקופות הגמל  (אשר טרם יושמה בענף) לקצבה ובמקביל לכך נוספה האפשרות

לחיסכון המשולמת לאורך תקופה מוגדרת שלאחריה ישולמו התשלומים ממבטח במשך כל חיי 
  החוסך. 

: בביטוח חיים התחייבות חברת הביטוח אופן ההתקשרות וחבות התשלומים מצד הגוף המוסדי .2
בקרן פנסיה ו/או כלפי המבוטח הינה התחייבות חוזית המעוגנת בחוזה ביטוח, הפוליסה, ואילו 

בקופת גמל העמית מקבל על עצמו את תקנון הקרן ו/או הקופה כמסמך בו מעוגנים הכללים 
לגבי זכאות לתשלום, שיעור התשלום וכו'. הזכויות והחובות של העמיתים משתנות מעת לעת 
עם עדכון התקנון. בחוזה ביטוח, חברת הביטוח נוטלת על עצמה לשלם את תגמולי הביטוח 

ידה בעת כריתת חוזה -ת אירוע הביטוח, גם אם חלו שינויים שלא הובאו בחשבון עלבקרו
הביטוח, כגון עליה בתוחלת החיים. בהקשר זה, יצוין, כי מקדם הקצבה בפוליסות מסלול, 

ומעלה בלבד.  60, מובטח למבוטחים שמצטרפים בהיותם בני 2013המשווקות החל משנת 
פרישתם של כלל המבוטחים הינה צמודה לרווחי  יחד עם זאת, הקצבה המחושבת ביום

  ההשקעות ואינה מושפעת עוד משינויים בתוחלת החיים. 
בקרן פנסיה מתקיימת ערבות הדדית בין העמיתים. ההנחות האקטואריות המהוות בסיס 
לזכויות העמיתים נבחנות מעת לעת על פי המצב בפועל, ואם חל בהן שינוי, לטובה או לרעה, 

  מיתים משתנות, והם נושאים במשותף בכל עודף או גרעון אקטוארי של הקרן. זכויות הע
ובקופות הגמל הצבירות מושקעות  1991המשווקות משנת בפוליסות ביטוח חיים  תשואות: .3

בשוק החופשי במסלולי השקעות שונים בהתאם לבחירת החוסכים. קרנות הפנסיה החדשות 
ירות צמודות מדד ונושאות ריבית קבועה בהיקף נהנות מהנפקת אגרות חוב ממשלתיות לא סח

  מנכסיהן. 30%של 
  פרטים ביחס למגבלות על דמי הניהול ראה בטבלה להלן.  דמי ניהול: .4
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  להלן ריכוז עיקרי המגבלות ביחס לדמי הניהול על פי האפיקים הפנסיוניים השונים: 
קופות גמל לא  

משלמות לקצבה 
(קופות גמל 

  סכון)לחי

קרנות השתלמות 
וקופות גמל שאינן קופות 
גמל לא משלמות לקצבה 

(שאינן קופות גמל 
  וגמולה***** לחיסכון)

ביטוח מנהלים וביטוח 
  תגמולים לעצמאיים

 גמל קופת  קרן פנסיה מקיפה  קרן פנסיה כללית
  להשקעה

 גמל קופת
 לחיסכון להשקעה

  לילד טווח ארוך

דמי ניהול מקסימאליים 
  31.12.2012עד 

 0%מהצבירה +  2%
  מההפקדות

 0%מהצבירה +  2%
 מההפקדות

 13%מהצבירה +  2%
מההפקדות בהתקיים: 

המרה לאחוז 
  1:10מההפקדות ביחס 

(*) 

מהצבירה +  2%
  מההפקדות 0%

מהצבירה +  0.5%
  מההפקדות 6%

  

  רלוונטי לא  רלוונטי לא

דמי ניהול מקסימאליים 
(תקופת  2013לשנת 

  המעבר)

מהצבירה +  1.1%
  מההפקדות 4%

 4%מהצבירה +  1.1% ללא שינוי
 מההפקדות (**)

מהצבירה +  1.1%
  מההפקדות 4%

  ללא שינוי
  

  רלוונטי לא  רלוונטי לא

דמי ניהול מקסימאליים 
 2014החל משנת 

מהצבירה +  1.05%
  מההפקדות 4%

(****)  

  ללא שינוי
(****) 

מהצבירה +  1.05%
 מההפקדות (***) 4%

מהצבירה  1.05%
  מההפקדות 4%+ 

  

  ללא שינוי
  

  רלוונטי לא  רלוונטי לא

    ללא שינוי  ללא שינוי  ללא שינוי  ללא שינוי  דמי ניהול מקסימליים
  ללא שינוי

  

1.05% 
מהיתרה 
 הצבורה;

  מהפקדות4%

 מהיתרה 0.23%
  ******הצבורה
  

דמי ניהול מקסימליים 
  מעמיתים מנותקי קשר

  מהצבירה 0.3%
  
  

  מהצבירה 0.3%
  

  מהצבירה 0.3%
  

  מהצבירה 0.3%
  

  מהצבירה 0.3%
  

 מהיתרה 0.3%
  הצבורה

  

 מהיתרה 0.23%
  הצבורה******

דמי ניהול מקסימליים 
  ממקבלי קצבה

      מהקצבה 0.5%  מהקצבה 0.6%  מהקצבה (**) 0.6%  -  -

  .01.01.2004(*) חל על פוליסות שהונפקו החל מ 
  .01.01.2013(**) חל על פוליסות שהונפקו החל מ 

  .01.01.2014(***) חל על פוליסות שהונפקו החל מ 
  ש"ח לחודש. 6דמי הניהול מן היתרה הצבורה הכוללת של עמית בכל חשבונותיו בקופת גמל שאינה קופת ביטוח לא יפחתו מסך של  2016(****) למרות האמור בטבלה, החל משנת 

  .הצבורה מהיתרה 2% עד יהיו התשואה מבטיחי במסלולים לגבייה הניתנים המירביים הניהול דמי כי נקבע פההקו בתקנון גמולה אקסלנס גמל קופת בענין(*****) 
   .םמהעמיתימביטוח לאומי ולא  נגבה(******)
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 השפעות על התחרותיות בין המוצרים השונים 2.1.1.5
, גרם לכך שבשנים האחרונות נמשכת הפחתה 2008ביטול האפשרות לחיסכון פנסיוני במסלול הוני החל משנת 

 אף עללביטוחי מנהלים. ו, ולהסטת הפקדות אלו בעיקר לפנסיה לחיסכוןלקופות גמל  שוטפותיחסית בהפקדות 
 ומכניסת הכנסה מס ודתלפק 190 מתיקון כתוצאה גמל לקופות בהפקדות גידול חל הדוח בתקופת, האמור
  .לילד וחיסכון להשקעה גמל קופת: כגון הגמל לשוק חדשים מוצרים

ההבדלים בין מכשירי החיסכון ארוך הטווח השונים, והוגברה התחליפיות בין המוצרים  צומצמובשנים האחרונות 
מהוות קרן מתאפשר לציבור להצטרף לקרנות הפנסיה ה 2016השונים; יחד עם זאת, החל מחודש נובמבר 

. לפרטים נוספים ראה סעיף ברירת מחדל בדמי ניהול נמוכים במיוחד ועקב כך נוצר יתרון יחסי לקרנות אלו
  לדוח.  2.1.1.2.2

  
  קרנות השתלמות

לקרנות ההשתלמות אין מוצר תחליפי ממשי עקב הטבות המס הייעודיות למפקידים בקרנות אלו, ומשך תקופת 
  שנים).  6החיסכון המינימאלית בהן (

  
  מוצרים פיננסיים אחרים

 נמוכה יותר, ברמה תחליפיות קיימת ארוך) לטווח פקדונות דוגמת(אחרים  פיננסים ומוצרים התחום מוצרי בין
מס  התחום) שהם הטבות במוצרי (הקיימים מהותיים מרכיבים שני כוללים כלל, אינם בדרך ,אלו מוצרים שכן

   .החיסכון עם ריסק של ושילוב
  

  
  : עשויות להוביללהערכת החברה, המגמות המתקיימות בתחום חיסכון ארוך הטווח 

 בדמי הניהול.  הפחתהלהמשך  .1
  שינוי בתמהיל ערוצי ההפצה בשוק באופן שמשקל המכירות באמצעות ערוצי ההפצה הישירים יגדל. ל .2
 פנסיה אחרות.  מעסיקים לצרף עובדים חדשים לקרנות ברירת המחדל על פני הצטרפות לקרנות העדפתל .3
 העדפה של מכירת קרן פנסיה על ביטוח מנהלים. .4
 פגיעה ברווחיות מוצרי הריסק. .5

 
 מוצרים חדשים 2.1.1.6

  .  בתחום חדשים מוצרים שווקוח לא בשנת הדו
  

  תחרות 2.1.2
הפניקס, מגדל, כלל, הראל,  - בישראל פועלות חמש חברות ביטוח עיקריות בענפי ביטוח החיים  - ביטוח חיים  

 %94 - , גבו חמש החברות העיקריות כ4וכן מספר חברות ביטוח קטנות יותר. על פי נתוני משרד האוצר -ומנורה 
  . 2018מסך הפרמיות בענף בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 

  
הינם כדלקמן  2018עד  2016חברות הביטוח העיקריות בענף בישראל מסך הפרמיות בשנים  נתחי השוק של חמש  

  (באחוזים):

  חברה  1-9/2018  2017  2016

 מגדל  30.3%  30.4%  29.8%

  כלל  18.9% 18.8%  19.0%

  הפניקס 16.1%  17.2%  17.3%

  הראל  17.9%  17.3%  16.4%

  מנורה  11.2%  10.3%  11.0%

  אחר 5.6% 6.0%  6.5%

  כל החברות  100.0% 100.0%  100.0%

                                                           
  על פי נתונים מאתר רשות שוק ההון, הביטוח החסכוןנתוני דוח האוצר המפורטים בטבלה זו הינם    4
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התחרות בין החברות באה לידי ביטוי בעיקר בגובה דמי הניהול המשולמים על ידי המבוטח, במחירי הכיסויים 
הביטוחיים הנרכשים על ידו, באיכות השירות, בתשואות על ההשקעות, בגובה ובאופן תגמול ערוצי ההפצה 

  ובפיתוח ערוצי הפצה נוספים. 
    

מיליארד ש"ח  39.1 - לכ בכלל השוק בקרנות הפנסיה המקיפות ההפקדותסך  הסתכמו 2018בשנת  - פנסיה 
  .2017 בשנתמיליארד ש"ח  35.4 - לעומת סך של כ

החברות העיקריות הפעילות בענף הפנסיה מלבד הפניקס פנסיה הן מנורה מבטחים, מגדל מקפת, כלל פנסיה 
  והראל פנסיה. 

-2016החדשות המקיפות של המתחרות העיקריות בשוק הפנסיה בשנים  הפנסיהלהלן נתחי השוק של קרנות 
   נט", הנתונים מבוססים על הפקדות) (באחוזים):- (בהתאם לאתר משרד האוצר "פנסיה 2018

  קרן  2018  2017  2016

  מנורה מבטחים  29.5%  29.5%  29.2%

   הראל פנסיה  20.5%  19.9%  19.4%

  מגדל מקפת   18.9%  19.4%  19.5%

  כלל פנסיה   14.4%  15.6%  16.4%

  הפניקס פנסיה  8.8%  9.2%  9.8%

  קרנות אחרות  7.8%  6.4%  5.7%

  סה"כ  100%  100%  100%

  
עם  לאור כניסתן של קרנות הפנסיה ברירת מחדל. הענף קרנות הפנסיה מאופיין בתחרות גבוהה שאף התגבר

הגברת המודעות לחיסכון פנסיוני בציבור וכן עם צמצום השונות בין המוצרים הפנסיונים (ראה הרחבה בסעיף 
ת בקרנות הפנסיה ולתשואות המושגות, כמשתנה לעיל), גדלה תשומת הלב לאיכות ניהול ההשקעו 2.1.1.2.2

  משמעותי בבחירת קרן וכן לטיב השירות הניתן ללקוחות. 
מיליארד  448 - מיליארד ש"ח לעומת סך של כ 461 - סך הנכסים הכולל של הענף לכ הסתכמו 2018בשנת  -גמל

  . 2017בדצמבר  31ש"ח נכון ליום 
  

להלן פירוט החברות המנהלות עם סך הנכסים המנוהלים הגדולים ביותר בענף הגמל ותיאור התפתחות חלקם 
  נט") (באחוזים): -בהתאם לנתוני משרד האוצר ("גמל 2018עד  2016בסך נכסי קופות הגמל בשנים 

  חברה מנהלת  2018 2017 2016

  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ  16.5% 12.8% 10.0%

  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ  11.8% 12.8% 14.2%

  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ  9.1% 9.6% 9.7%

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ  8.2% 9.1% 6.9%

  הראל פנסיה וגמל בע"מ  7.4% 7.0% 6.7%

  כלל פנסיה וגמל בע"מ  7.2% 7.5% 8.5%

  אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ  6.6% 6.5% *5.8%

  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ  5.4% 5.0% 4.9%

  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ  3.6% 3.6% 3.8%

  אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ - הלמן   3.4% 2.4% 2.7%

  אחרות  21.1% 23.8% 26.8%

  סה"כ 100.0% 100.0%  100.0%

  .2016 בשנת הגמל קופות נכסי מסך 0.9%-כ של בשיעור נכסים ניהלה אשר, וגמל פנסיה הפניקס יד על שנוהלו הנכסים את כולל אינו הנתון(*) 
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  2018עד  2016אליה בענפי חסכון ארוך טווח בשנים ולהלן מידע אודות העברת כספים מהחברה 
  

2018  

  החברה פעילות  ח"ש באלפי
  

  הכל סך

    פנסיה קרנות  גמל קופות  חיים ביטוח  

 מגופים לחברה העברות
  אחרים

        

 ביטוח מחברות העברות
  אחרות

258,851 336  42,332  301,519  

  1,795,385  1,411,811  4,519  379,055  פנסיה מקרנות העברות

  2,379,974  5,205  2,098,500  276,269  גמל מקופות העברות

  4,476,878  1,459,348  2,103,355  914,175  לחברה העברות כל סך

 לגופים מהחברה העברות
          אחרים

 ביטוח לחברות העברות
  אחרות

141,262    92,485  233,747  

  1,483,306  1,326,684  9,656  146,966  פנסיה לקרנות העברות

  2,010,385  65,183  1,638,009  307,193  גמל לקופות העברות

 מהחברה העברות הכל סך
  595,421  1,647,665  1,484,352  3,727,438  

  749,440  )25,004(  455,690  318,754  נטו העברות

  

2017  

  החברה פעילות  ח"ש באלפי
  

  הכל סך

    פנסיה קרנות  *גמל קופות  חיים ביטוח  

 מגופים לחברה העברות
  אחרים

        

 ביטוח מחברות העברות
  אחרות

175,816 69,422  35,972  281,210  

  2,098,404  1,755,701  36,641  306,062  פנסיה מקרנות העברות

  1,473,264  1,879  1,124,639  346,746  גמל מקופות העברות

  3,852,878  1,793,552  1,230,702  828,624  לחברה העברות כל סך

 מהחברה העברות
          אחרים לגופים

 ביטוח לחברות העברות
  אחרות

73,941    58,542  132,483  

  1,316,623  1,202,487  8,642  105,494  פנסיה לקרנות העברות

  2,665,932  40,451  2,393,450  232,031  גמל לקופות העברות

 העברות הכל סך
 מהחברה

  
411,466  2,402,092  1,301,480  4,115,038  

  )262,160(  492,072  )1,171,390(  417,158  נטו העברות

 .לאקסלנס הפניקס של העברות בין הקופות כולל*
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2016  

  החברה פעילות  ח"ש באלפי
  

  הכל סך

    פנסיה קרנות  *גמל קופות  חיים ביטוח  

 מגופים לחברה העברות
  אחרים

        

 ביטוח מחברות העברות
  אחרות

103,849 4,082 42,937 150,868  

  828,670 599,746 33,112  195,812  פנסיה מקרנות העברות

  1,551,972 5,700 1,400,409  145,863  גמל מקופות העברות

  2,531,510  648,383  1,437,603  445,524  לחברה העברות כל סך

 לגופים מהחברה העברות
          אחרים

 ביטוח לחברות העברות
  אחרות

38,868  769  24,556  64,193  

  678,161  564,951  10,452  102,758  פנסיה לקרנות העברות

  1,469,541  15,655  1,322,744  131,142  גמל לקופות העברות

 מהחברה העברות הכל סך
  

272,768  1,333,965  605,162  2,211,895  

  319,615  43,221  103,638  172,756  נטו העברות

 .לאקסלנס הפניקס של הקופותהעברות בין  כולל*

  
  השפעת שינויי חקיקה על התחרות בתחום 

הוראות רגולטוריות בשנים האחרונות גרמו להגברת התחרות בין הגופים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני ובשוק 
   ביטוחי החיים. להלן עיקרי ההוראות:

 סעיף(לפרטים נוספים ראה  2019 של הראשון הרבעון במהלך שנכנסה לתוקפה ריסק מוצרי תעריפי הפחתת -
  ).לדוח 2.1.1.1.3

 אשר נבחרו בהליך תחרותי שערך הממונה (לפרטים נוספים ראה סעיף קרנות ברירת מחדל בחירה של ארבע  -
 לדוח). 2.1.1.2.2

 הרבים הסכמי כלל וסיום 2018 אפריל מחודש החל, מקסימליים ניהול דמי נקבעו בהם", רבים"הסכמי  סיום -
 . 2019 אפריל מחודש החל הנותרים

 פנסיוני למוצר/מבוטח עמית צירוף בגין לסוכן הפצה עמלת לשלם ניתן לא לפיה הממונה ידי על הבהרה פרסום -
  .)פנסיוני ייעוץ" (ללא רבים"הסכם  במסגרת

 .הפנסיוני לסוכן המשולמת ההפצה עמלת גובה לבין הניהול דמי שיעור בין זיקה קיום על האוסר הייעוץ לחוק תיקון -
 של הפעילות הפנסיה לקרנות פעילות לא פנסיה קרנות העברת ידי על הפנסיוני החיסכון כספי איחוד של הסדרה -

 .עמית אותו
 ביוזמתו וללא ייעוץ מקדים.  פנסיה לקרןמתן אפשרות לצירוף לקוח  -
תשלומי תביעות, פדיונות וגמלאות וכן פרסום מדדי השירות על הזמן לטיפול ב משךפרסום מידע סטטיסטי אודות  -

 ידי הממונה.
 תקנון תקני בנוסח אחיד לקופות גמל לחיסכון. -
 נוסח אחיד לקרנות הפנסיה.תקנון ב -
 על ידי הממונה.למוצרים פנסיונים פרסום מחשבון דמי ניהול  -
 ממונה.למקרה מוות על ידי הלשיעור הפרמיה פרסום מחשבון ריסק  -
 .הסדרת מסלולי השקעה תלויי גיל ומתמחים -
הפרישה אל  הוראות לניהול קרן פנסיה חדשה המגבירות את האפשרות לניוד ומעבר של עמיתים לקראת גיל -

  קרנות פנסיה חדשות.
באותה  שלא 5%לתקנות קופות הגמל המאפשר למבוטח להפקיד תשלום שמעבר לשיעור של  19תיקון לתקנה  -

 קופת גמל בה מבוצע התשלום עד לשיעור האמור. 
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 תיקון לחוזר המאפשר מתן הטבה בדמי ניהול לתקופה מינימלית של חמש שנים. -
מקה המחייב ביצוע ייעוץ פנסיוני במסגרת שימור לקוחות במוצרים פנסיוניים תיקון לחוזר בנושא מסמך הנ -

 לדוח). 4.1.6.1.35(לפרטים נוספים ראה סעיף 
  

את המגמות המתקיימות בתחום חיסכון ארוך הטווח, כפי עשויים להעצים להערכת החברה, השינויים המתוארים 
ההשפעה המשוקללת של המגמות כאמור עלולה  .לעיל בקשר עם הגברת התחרות 2.1.22.1.1.4שתוארו בסעיף 

  לפגוע ברווחיות מגזר חסכון ארוך טווח. 
  
  

  התמודדות הקבוצה עם התחרות 
  אים: הקבוצה נערכת להתמודד עם התחרות הגוברת בענף בעיקר באמצעים הב

המשווקים על ידה. הגברת מכירות מוצרי גמל, השתלמות  חבילות, מוצרים ומבצעיםפיתוח ועדכון מתמיד של  .1
ופנסיה לצד מוצרי ביטוח החיים וכן אפשרויות לשילוב בין מוצרים אלו, כמו גם העמקת מודעות הציבור לצורך 

 ברכישת מוצרי חיסכון פרטיים. 
  ההשקעות ואיכות ניהול ההשקעות.המשך פיתוח ושיפור מערך  .2
שיפור התשתיות התפעוליות לטובת פיתוח ושיפור מתמיד של הקשר והשירות ללקוח ולערוצי ההפצה ולהשגת  .3

 התייעלות תפעולית.
 הרבעון במהלך לתוקפה להיכנס הצפויה ריסק מוצרי תעריפי הפחתתהתאמת מודל העמלות לסוכנים לנוכח   .4

  ;2019 של הראשון
  חיזוק מערכי ההפצה הישירים.ההפצה מגוונים, לרבות  ושיווק באמצעות ערוצישירות  .5
 חיזוק מערך שימור הלקוחות, תוך הקצאת משאבים משמעותיים לנושא.  .6
 הקצאת משאבים ניהוליים וכספיים בערוצי הפרסום, השיווק וההפצה ובחיזוק המותג.  .7
 היתר, את הפצת המוצרים.מיזוג בין הפניקס פנסיה לאקסלנס גמל במטרה לשפר, בין  .8

 
 

 לקוחות  2.1.3
  ביטוח חיים   .א

עמיתים  –הפניקס ביטוח משווקת את מוצריה למגוון לקוחות רחב, הנחלקים לשלוש קבוצות עיקריות 
שכירים, מבוטחים פרטיים ועצמאיים וכן קולקטיבים. אין להפניקס ביטוח תלות מהותית בלקוח בודד 

  :5לקוחות ביטוח חיים (באחוזים)כלשהו. להלן התפלגות הפרמיות בין 

2017  2018    

  עמיתים שכירים  53.7  52.9

  מבוטחים פרטיים ועצמאיים  44.6  45.4

  קולקטיבים  1.7  1.8

  סה"כ  100  100

לעומת  עלה 2018שיעור הפדיונות (במונחים שנתיים) מהעתודות, ולרבות בגין חוזי השקעה, בשנת 
  . 2.94% - ל 2.40% - מ 2017שנת 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .(חוזי השקעה הם פוליסות פרט ללא מרכיב ביטוחי) כולל חוזי ביטוח וחוזי השקעה 5
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 קרנות הפנסיה   .ב
  (באחוזים):  6להלן התפלגות הלקוחות של הפניקס פנסיה וגמל   

2017  2018    

  עמיתים שכירים  97  97

  עמיתים פרטיים ועצמאיים  3  3

  סה"כ  100  100

ונכסיה גדלו בשיעור  3% -בשיעור של כ 2018בשנת  קטןמספר העמיתים של "הפניקס פנסיה מקיפה" 
לעומת  2017, זאת בהמשך לגידול במספר העמיתים ובנכסים בשנת 2017לעומת שנת  14% -של כ
 2017 שנת לעומת 2018 בשנת העמיתים במספר קיטון, בהתאמה. ה28% - ובכ 6% -, בכ2016שנת 
  . חשבונות מאיחודבעיקר  נבע

  קופות הגמל   .ג
(כולל אלו  אלף חשבונות עמיתים בקופות הגמל של אקסלנס 581 - נוהלו כ 2018בדצמבר  31נכון ליום 

להלן התפלגות סוג העמיתים . (כולל אלו של הפניקס) אשתקד אלף חשבונות 598- לעומת כ של הפניקס)
  בקופות הגמל (באחוזים): 

חסכון לכל 
  ילד

קופה לפיצויים    להשקעה גמל קופת
   קרן השתלמות  ותגמולים 

2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018    

  שכיר  85  86  43  43  -  -  -

  עצמאי  15  14  57  57  100  100  100

  סה"כ  100  100  100  100 100  100  100       

  
  

. מידע זה כולל, בין 1968-האמור בפרק זה לעיל כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, ובכללם התייחסות לגורמי היתר, 

סיכון והתפתחויות שונות המתוארות, אשר התממשותם אינה וודאית ומושפעת מגורמים שונים, אשר אינם 
היתר, על הערכות החברה,  בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס, בין

ידי החברה. מובהר - אשר מתבססות על נתונים וגורמים מגוונים ושונים, אשר נכונותם או אמיתותם לא נבדקה על
בזאת כי התוצאות העתידיות כפי שתתרחשנה בפועל עלולות להיות שונות מהמתואר. מידע צופה פני עתיד 

ה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל מידע, הנוגע למידע צופה פני מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, והחברה אינ
  עתיד כפי שמופיע, ככל שמידע נוסף בקשר למידע האמור יגיע לידיעתה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  בהפניקס פנסיה מקיפה ובהפניקס פנסיה משלימה. 6 
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 תחום ביטוח כללי 2.2
  ענפי הפעילות העיקריים הכלולים בתחום ביטוח כללי  
בענף ביטוח רכב רכוש ובענף ביטוח כללי תחום פעילות זה כולל את פעילות הקבוצה בענף ביטוח רכב חובה,   

  .והאווירי אחר הכולל את יתר ענפי הביטוח הכללי לרבות ענפי הרכוש, החבויות, ההנדסי הימי
בביטוח כללי הרוב המכריע של הפוליסות נערך לתקופות של עד שנה והפוליסות מעניקות שיפוי למבוטח במקרה   

  של נזק, בהתאם לכיסוי הביטוחי.
  

  וח רכב חובהענף ביט 2.2.1
  ענף ביטוח רכב חובה כולל כיסוי בגין נזקי גוף כתוצאה משימוש ברכב מנועי.        

  
  מוצרים ושירותים 2.2.1.1

ענף זה כולל מוצר אחד שהינו מתן כיסוי ביטוחי, מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), 
"(להלן:  1970- תש"ל מפני כל חבות שהם ), לבעל הרכב והנוהג בו "פקודת ביטוח רכב מנועי

), מפני "חוק הפלת"ד"(להלן:  1975- עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה
חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם על ידי או עקב השימוש ברכב מנועי לנהג 

תאם להוראות הרכב, לנוסעים בו או להולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב כתוצאה משימוש בו, ובה
חוק ההתייעלות הכלכלית (למידע נוסף בגין חוק הפלת"ד וחוק ההתייעלות הכלכלית ראה סעיף 

  לדוח זה). 4.1.7.1.6וסעיף  4.1.7.1.5
  מאפייני ביטוח רכב חובה:

פקודת ביטוח רכב מנועי קובעת כי לא ישתמש אדם, לא יגרום ולא יניח שאדם  - החובה לבטח )1(
אחר ישתמש ברכב מנועי, אלא אם שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב מכוסה 

 בפוליסה בת תוקף לפי דרישות הפקודה. 
 המוצר מתאפיין בכיסוי אחיד.  )2(
 אחריות מוחלטת ללא צורך בהוכחת אשם.  )3(
גבול האחריות בפוליסה אינו מוגבל. יחד עם זאת, תקרת הפיצוי בשל אבדן  - פיצוי תקרת )4(

השתכרות ואבדן כושר השתכרות, מוגבל עד פי שלושה מסכום השכר הממוצע במשק (נטו), 
ק הפלת"ד, כיום עומד על סך ותקרת פיצוי בגין נזק שאינו ממוני מוגבלת לסכום הקבוע בחו

 . ש"חאלפי  180- של כ
התאריך הרשום בתעודת ביטוח החובה או יום תשלום מלוא  -כניסת הביטוח לתוקפומועד  )5(

 הפרמיה, לפי המאוחר מביניהם.
בדרך כלל שנה, תוך שאיפה כי יום הביטוח האחרון יהיה היום האחרון של  - תקופת הביטוח )6(

 החודש בו מסתיימת תקופת הביטוח. 
מקנה לו עילת תביעה, חייב לתבוע את מי שנפגע בתאונת דרכים וחוק הפלת"ד  - ייחוד עילה )7(

פי חוק הפלת"ד ולא תהיה לו עילת תביעה לפי חוק אחר. מי שאין לו עילת - נזקו אך ורק על
כן, המבטח אינו - תביעה לפי חוק הפלת"ד, אינו רשאי לתבוע את נזקו על פי חוק הפלת"ד. על

 של הנפגע.רשאי להגיש תביעת שיבוב כנגד מי שגרם, תרם או החמיר את ניזקו 
  

  תחרות  2.2.1.2
בענף ביטוח רכב חובה פועלות כל חברות הביטוח. מאחר והכיסוי הביטוחי הינו אחיד והיקף השוק מוגבל, 
מתמקדת התחרות בענף ביטוח רכב החובה בעיקר בתעריפי הביטוח, בשיעורי העמלות שמעניקות החברות 

   חור מדויק של הפוליסות המוצעות להם.השונות לסוכני הביטוח ובפילוח נכון של אוכלוסיות הנהגים ותמ
ח הוקמו שתי חברות ביטוח חדשות הפועלות באופן ישיר אל מול המבוטחים בעיקר בתחום בשנת הדו

החברה מעריכה כי הקמת החברות כאמור תחריף את התחרות בענף  האלמנטרי בדגש על תחום הרכב.
 הרכב. 

ים בביטוח רכב חובה, לפי פרמיות ברוטו (פעילות להלן פירוט לגבי חלקם של החברה והמתחרים העיקרי
  בישראל בלבד) (באחוזים): 
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  2016   2017  2018 ספטמבר -ינואר 

 17.0    16.2  14.2  מנורה*

  10.0   10.7  13.2  הראל 

  7.6  10.6  11.7  שלמה

  9.8    10.4  10.4  הפניקס 

  9.5    10.6  10.3  אי.די.אי

  9.7   8.4  10.1  מגדל**

  8.9   9.3  8.7  כלל

 11.3    9.4  8.2  איילון

   16.2     14.4  13.2  יתר החברות*** 

  100  100 100  סה"כ
  *נתוני ההשוואה ביחס למנורה כוללים גם את פעילות שומרה.

  . **נתוני ההשוואה ביחס למגדל כוללים גם את פעילות אליהו חברה לביטוח בע"מ
  , לא קיים מידע ביחס אליהן. טרם פרסמו דוחות כספייםח הדו בתקופת שהוקמו החדשות החברות ושתי***הואיל 

  
פועלת להגדלת נתח השוק תוך הקפדה על איכות התיק  מתמודדת עם התחרות בכך שהיא החברה

כמו כן, הפניקס ביטוח מגוונת את אמצעי השיווק  ורווחיותו מחד והפעלת כלי שליטה ובקרה מאידך.
וההפצה על ידי פעילות מכירה דיגיטאלית באמצעות ממשקי מכירה באתר האינטרנט של החברה 

  ובאמצעות מוקד טלפוני. 
  

  לקוחות 2.2.1.3
  להפניקס ביטוח אין תלות בלקוח בודד בענף ביטוח רכב חובה.   .א
  או יותר מסך הכנסותיה. 10%לא קיים לקוח שהכנסות הפניקס ביטוח ממנו מהוות   .ב
לקוחות הפניקס ביטוח הינם לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים, קולקטיבים, ציי רכב וכן רכבת   .ג

 ישראל.
  

  התפלגות פרמיות מלקוחות (ברוטו)* באחוזים:  

  2018  2017  

  11.6  11 ורכבת ישראל 7ציי רכב, קולקטיבים

  88.4   89  יתר המבוטחים**

  100  100  סה"כ

  *הנתונים הנקובים מתבססים על מועדי תחילת הביטוח.
  ** בעיקר מבוטחים פרטיים.  

  
  ותק והתמדת לקוחות:

היה דומה לשיעור החידושים בשנת  2018שיעור החידושים במונחי פרמיות בענף ביטוח רכב חובה בשנת 
  . 68% -על כועמד  2017

  (באחוזים):  2018להלן פרטים אודות ותק לקוחות בענף ביטוח רכב חובה, במונחי מחזור פרמיות, לשנת 

  עד שנה  שנות ותק
בין שנה 
  לשנתיים

בין שנתיים 
  לשלוש

שלש שנים 
  ומעלה

  סה"כ

  100  24   13  22  41   התפלגות ותק לקוחות

  
 תבשנגדל שיעור הלקוחות המבוטחים בביטוחי רכב רכוש בנוסף על ביטוח רכב חובה, במונחי פוליסות, 

   . 6201-ו 7201 בשנים %96 - כ לעומת, %97 -ועמד על כ 2018
  

                                                           
   מקודקס הרגולציה (החוזר המאוחד).ההגדרות לציי רכב וקולקטיבים נלקחו  7
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  ענף ביטוח רכב רכוש 2.2.2
ברכב  ענף ביטוח רכב רכוש כולל כיסוי בגין נזק עצמי לכלי הרכב, וכן נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש

  מנועי.
  מוצרים ושירותים 2.2.2.1

) הינו ביטוח הרשות הנפוץ ביותר בתחום פעילות ביטוח כללי. ביטוח רכב CASCOביטוח רכב רכוש (
) ולנזק שייגרם לרכוש של צד "ביטוח מקיף"רכוש כולל כיסוי לנזקי רכוש לכלי הרכב המבוטח (להלן: 

'""ביטוח צד שלישי עקב שימוש בכלי הרכב המבוטח (להלן:  ). בפרק זה, ביטוח מקיף הכוונה הינה ג
  לכיסוי הניתן הן לנזק רכוש לרכב המבוטח והן לנזק שהרכב המבוטח יגרום לרכוש של צד ג'.

  ענף זה מחולק לשתי קטגוריות:   
). על קטגוריה זו חלים "רכב מסחרי קל"טון (להלן:  3.5"רכב מנועי" מוגדר כרכב פרטי ומסחרי עד   .א

  ית לביטוח רכב כפי שיוסבר להלן.תנאי הפוליסה התקנ
ביטוח לכלי רכב שאינו כלי רכב פרטי או רכב מסחרי קל. קטגוריה זו הינה שיורית וחלה על כלי רכב   .ב

שאינו נכלל בקטגוריה הראשונה (כגון משאיות, מוניות, אופנועים, טרקטורים, ציוד מכני הנדסי וכו'). 
  לו.תנאי הפוליסה התקנית אינם חלים על כלי רכב א

  
  :מאפייני ביטוח רכב רכוש

 ביטוח רכב רכוש הינו ביטוח רשות שאינו מחויב על פי דין. )1(
מגוון כיסויים: תנאי הפוליסה התקנית כוללים, בין היתר, כיסוי למקרה תאונה, גניבה, אש, נזק  )2(

כגון בזדון, נזקי טבע, נזקי רכוש שנגרמו לצד ג', ועוד. החברה מציעה גם הרחבות שונות לכיסוי, 
כיסוי לסיכוני רעידת אדמה, מהומות ושביתות וכן שירותים נלווים, כגון: שירותי גרירה, רכב חלופי 

. לחברה גם מגוון של וכיסוי לפנסים ומראות כיסוי שבר שמשות רכב, למקרה תאונה או גניבה
 הרחבות וכיסויים לרכב מסחרי שאיננו רכב מסחרי קל.

 
  תחרות 2.2.2.2

, דבר שניתן לייחס בעיקר לעובדת היעדר שוני בכיסוי גבוההענף ביטוח רכב רכוש מאופיין בתחרות 
  הביטוחי בין החברות השונות. 

התחרות בענף זה מתמקדת בעיקר בתעריפי הביטוח, בשירות המוענק על ידי החברות למבוטחיהן, 
וח נכון של אוכלוסיות הנהגים בשיעורי העמלות שמעניקות החברות השונות לסוכני הביטוח ובפיל

  ותמחור מדויק של הפוליסות המוצעות להם.
ח הוקמו שתי חברות ביטוח חדשות הפועלות באופן ישיר אל מול המבוטחים בעיקר בתחום בשנת הדו

ולהערכת החברה הקמת החברות כאמור תחריף את התחרות  האלמנטרי בדגש על תחום הרכב
  .בתחום

החברה והמתחרים העיקריים בענף, לפי פרמיות ברוטו (פעילות בישראל  להלן פירוט לגבי חלקם של
  בלבד) (באחוזים): 

 2016 2017 2018ספטמבר - ינואר  

 19.9 20.4 18.0  מנורה*

  12.6  14.5  14.4  איי.די.איי

 12.1 12.8 12.3  הפניקס

  10.9  9.0 11.1 מגדל **

  9.6  8.4 9.8 הראל

  7.8  8.8 8.0 כלל

 9.5  7.8 7.7 איילון

  17.6  18.3 18.7 ***יתר החברות

  100  100  100  סה"כ
  * נתוני ההשוואה ביחס למנורה כוללים גם את פעילות שומרה.

  **נתוני ההשוואה ביחס למגדל כוללים גם את פעילות אליהו חברה לביטוח בע"מ
  בשלב זה, לא קיים מידע ביחס אליהן.  ,טרם פורסמו דוחות כספייםח החברות החדשות שהוקמו בתקופת הדו***הואיל ושתי 
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להקפיד על רמת רווחיות נאותה באמצעות פילוח  בהתמודדותה עם התחרות היאמדיניות החברה 
ישירים  פיתוח ערוצי הפצה חדשיםפיתוח מוצרים חדשים (כגון "הפניקס צעיר"), תמחירי מתאים, 

   וגיוס סוכנים. )Smartודיגיטאליים (הפניקס 
  

  לקוחות  2.2.2.3
  להפניקס ביטוח אין תלות בלקוח בודד בענף ביטוח רכב רכוש.  )א(
  או יותר מסך הכנסותיה. 10%לא קיים לקוח שהכנסות הפניקס ביטוח ממנו מהוות   )ב(
לקוחות הפניקס ביטוח בענף ביטוח רכב רכוש הינם לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים, קולקטיבים   )ג(

 וציי רכב. 
  (באחוזים)  התפלגות פרמיות מלקוחות ברוטו (*)

  2018  2017  

  7.5  7.7  8ציי רכב וקולקטיבים

  92.5   92.3  **יתר המבוטחים

  100  100  סה"כ
  .* הנתונים הנקובים מתבססים על מועדי תחילת הביטוח

  .** בעיקר מבוטחים פרטיים

  
  ותק והתמדת לקוחות 

שיעור החידושים בענף ביטוח רכב רכוש במונחי פרמיות מהפוליסות שהיו בתוקף בשנה  2018בשנת 
   .71% -עמד על כ 2017ובשנת  70% -קודמת עמד על כ

  
, 2017להלן פרטים אודות וותק לקוחות בענף ביטוח רכב רכוש במונחי מחזור פרמיות לשנת 

  : )באחוזים(
  

  
  
  
  

בענף ביטוח רכב רכוש, שיעור הלקוחות המבוטחים גם בביטוחי רכב חובה, מהווים במונחי פוליסות 
מסך הפוליסות של ענף הפעילות בשנים הרלבנטיות,  87%, 91%, 92% ,2016, 2017, 2018בשנים 

  בהתאמה. 
  

  ענף ביטוח כללי אחר 2.2.3
ענף ביטוח כללי אחר כולל מגוון רחב של כיסויים ביטוחים, הנחלקים לשלושה ענפים עיקריים: ביטוחי רכוש, 

  ביטוחי חבויות וביטוחים אחרים.
  

  מוצרים ושירותים  2.2.3.1
בענפי רכוש, חבויות ואחרים, על כל סוגיהם, ומציעה פתרונות  הפניקס ביטוח מוכרת מוצרי ביטוח כללי

  ביטוח במגוון רחב של תוכניות, ולקשת רחבה של עיסוקים וצרכים. 
  ביטוחי הרכוש

בביטוח הרכוש הקבוצה מציעה בעיקר ביטוחי דירות, ביטוח מבנה אגב משכנתה, וביטוחי בתי עסק 
  למיניהם. 

מבוססת על הפוליסה התקנית, וכוללת חבילת כיסויים מעבר למחויב על פוליסה לביטוח דירה:   )א(
, ומאפשרת 1986 -פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו

בחירה מרובת כיסויים עבור לקוחות החברה, בין הכיסויים המוצעים ניתן למנות גם את ביטוח 

                                                           
 מקודקס הרגולציה (החוזר המאוחד).ההגדרות לציי רכב וקולקטיבים נלקחו  8

בין שנה   עד שנה  שנות ותק
  לשנתיים

שנתיים בין 
  לשלוש

שלוש שנים 
  סה"כ  ומעלה

  100  32    13    20    35    התפלגות ותק לקוחות
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הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך, ביטוח מעבידים, ביטוח בגין  המבנה אגב משכנתה, ביטוח כל
 חבות כלפי צד שלישי, ביטוח אופניים, ביטוח נזקי טרור.

 מלחמה סיכוני מפני הדירה לתכולת למבוטחיה כיסוי מציעה החברה 2018 אפריל מחודש החל
וקרן פיצויים,  רכוש מס חוק מכוח להם זכאי שהנפגע הביטוח תגמולי מעל הינו זה כיסוי. וטרור

 עקב המבוטח דירת לתכולת שנגרם נזק או אובדן בעת פיצוי ומכוחו יוענק למבוטח 1961- תשכ"א
   .טרור ומעשה מלחמה מעין, חבלניים פיגועים, זר אויב פעולת, מלחמה

 
מיועד לספק כיסוי ביטוחי לרכוש, מבנים ותכולות, של  :ועסקים גדולים עסקביטוחי בתי    )ב(

המבוטח או שלמבוטח יש זיקה אליו, המשמש לצרכים עסקיים ומכסה אבדן או נזק פיזי מפני 
סיכוני אש וסיכונים נלווים (כיסוי לסיכונים הנמכר ביחד עם הכיסוי מפני סיכוני אש, ברק, וכן 

פריצה, נזקי טבע, התפוצצות, רעידת אדמה, אם כיסויים אלה נרכשו  סיכונים נוספים כגון:
כן, ניתן לרכוש כיסוי בגין נזק תוצאתי, הנובע מנזקים פיזיים -(פוליסת ביטוח אש מורחב)). כמו

 מסוימים לרכוש, דהיינו אבדן רווחים. 
אפשרות  הפניקס ביטוח מציעה ביטוח זה בדרך כלל במסגרת חבילת ביטוח הכוללת בין היתר

מאופיינות התוכניות הכיסוי לבתי עסק נעשה בלרכישה של ביטוחי חבויות וביטוח תאונות. 
כתוכניות מטריה (קרי, תוכניות המשלבות כיסויים ביטוחיים שונים). כמו כן, לחברה סדרת 

למשרדים, לחנויות, לבתי מלאכה ולבתי כנסת, אשר מהוות פוליסות ייעודיות  EXTRA - פוליסות
 פי על מלווה כשהוא, לקוח כל של לצרכיו בהתאם נעשה הגדולים לעסקים הכיסויי העסקים. לסוג
   .הביטוחי הכיסוי נוסח את גם רבות ופעמים הצרכיםביועץ ביטוח מטעמו המגדיר את  רוב

את הכיסויים  ,בין היתר ,החברה אף מוכרת כיסוי ביטוחי כנגד פשעי סייבר לעסקים, הכולל
 אבטחה, סחיטת לפרצת תגובה ועלויות משברים ניהול הוצאות תשלוםפרטיות, פגיעה בהבאים: 

  .נתונים שיחזור והוצאות הכנסות אובדן ,סייבר
 

  ביטוחי החבויות
ביטוח זה מכסה את חבות המעביד (המבוטח) כלפי עובדיו בגין נזק ביטוח אחריות מעבידים:   )א(

תוך כדי ועקב עבודתו במהלך  ממחלהגוף שארע לעובד המבוטח כתוצאה מתאונה או כתוצאה 
תקופת הביטוח. פוליסה זו היא פוליסה על בסיס מועד קרות אירוע. הכיסוי בפוליסות אלו הוא על 
פי רוב שיורי וחל מעל לסכומים שבהם נושא המוסד לביטוח לאומי המטפל בתאונות עבודה. גבול 

ניתן לרכוש גבול אחריות גבוה  האחריות בפוליסות מסוג זה קבוע מראש בחלק מן המקרים, אך
יותר, בהתאם לצרכי המבוטח ובהתאם לבקשתו. החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא על פי 

  רוב על פי פקודת הנזיקין.
כיסוי זה נמכר הן במסגרת פוליסה עצמאית ובודדת (כיסוי לאחריות מעבידים בלבד), והן ובעיקר 

  בתי עסק, פוליסת מטריה או נלווה לפוליסת קבלנים.כחלק מפוליסת מערך עסקי גדול, פוליסת 
מטרתו של ביטוח זה היא להגן על המבוטח מפני חבות חוקית  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:  )ב(

שהוא עלול לחוב בה כלפי צד שלישי, בגין נזק גוף או רכוש שנגרם כתוצאה מרשלנותו, לרבות 
הביטוח. פוליסה זו הינה על בסיס מועד נזק תוצאתי הנובע מכך, ואשר התרחש במהלך תקופת 

קרות האירוע. הכיסוי מותאם לפעילותו של המבוטח וגבול האחריות בפוליסה נקבע על ידי 
המבוטח, לפי שיקול דעתו, בהתבסס על רמת הסיכון אשר לדעתו הוא חשוף אליה. כיסוי זה נמכר 

בלבד), הן ובעיקר כחלק הן במסגרת פוליסה עצמאית ובודדת (כיסוי לאחריות כלפי צד ג' 
מפוליסת מערך עסקי גדול, פוליסת בתי עסק, מפוליסת מטריה והן כנלווה לפוליסת קבלנים. 

 החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא על פי רוב על פי פקודת הנזיקין. 
במסגרת ביטוחי החבויות קיימים גם מוצרים אחרים, ובכלל זה פוליסות  ביטוחי חבויות אחרים:  )ג(

 לביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וביטוח אחריות מוצר. 
בניגוד לביטוחי החבויות שהוזכרו לעיל, הכיסוי במוצרים אלו ניתן עבור תביעות שהוגשו (אך לאו 

וליסה, אף כי בדרך כלל בפוליסה קיימת גם התייחסות למועד קרות דווקא אירעו) במהלך חיי הפ
 האירוע (פוליסות על בסיס מועד הגשת תביעה עם תאריך רטרואקטיבי). 
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  ביטוחים אחרים
בנוסף לענפי ביטוח הרכוש וביטוח החבויות, משווקים על ידי הפניקס ביטוח גם ביטוחי תאונות אישיות לטווח קצר 

הארוך נכללים בתחום פעילות ביטוחי בריאות), עבודות קבלניות (למשך תקופת הפרויקט או (הביטוחים לטווח 
פוליסות פתוחות לשנת ביטוח אחת בגין כל הפרויקטים באותה תקופה) ביטוחי ציוד מכני הנדסי, ביטוח שבר מכני, 

, ביטוח השקעות של רוכשי ביטוח מלאי בקירור, מטענים בהעברה ואחריות המוביל, ביטוחי נאמנות, ביטוח חקלאי
ביטול טיסות, כספים, סחורה  ניסויים קליניים, דירות (ערבויות מכר), ציוד אלקטרוני, הפקות וביטול אירועים,

  . וסייבר טרור ,בהעברה, חפצי אמנות, ביטוח ימי, אווירי
  חדשים:  מוצרים
לכיסוי סיכוני סייבר  באנגלית כון פוליסהאושרה ע"י רשות ההון ביטוח וחס 2017באוגוסט  – סייבר סיכוני ביטוח

לעסקים. הפוליסה מכסה הן את חבות המבוטח כתוצאה מאירוע סייבר והן את הנזק למבוטח עצמו. הכיסויים 
  . מודולרי באופן לרכישה ניתניםבפוליסה 

  
  תחרות  2.2.3.2

, הבאה לידי ביטוי בהתאמת פוליסות הביטוח לצרכי גבוההענף ביטוח כללי אחר מאופיין בתחרות   )א(
  הלקוחות, כניסה לנישות ייחודיות של ביטוח, הוזלת תעריפים ומתן הנחות מיוחדות. 

 מתחרותיה של הפניקס ביטוח בענף הביטוח הכללי האחר הן מרבית חברות הביטוח.   )ב(
  

  : להלן פירוט אודות משקל החברות השונות בביטוח כללי אחר (באחוזים)
  1-9.2018 2017 2016  

  22.6  22.7 21.7  הראל  

  14.8  13.5  14.1  כלל 

  13.3  14.0  13.6  הפניקס  

  12.7  12.6 11.2  מגדל*

  9.5  10.2  11.1  איילון

 11.9  11.4  10.9  מנורה**

  15.2  15.6  17.4  יתר החברות

  100  100  100  סה"כ
  *נתוני ההשוואה ביחס למגדל כוללים גם את פעילות אליהו חברה לביטוח בע"מ.   
  **נתוני ההשוואה ביחס למנורה כוללים גם את פעילות שומרה.  

  
  להלן פירוט כאמור תוך הפרדה בין ענפי הרכוש לענפי החבויות: 

  ואחרים (ללא רכב רכוש) ענפי רכוש

  1-9.2018 2017 2016  

  18.9  19.0 18.7  הראל  

  17.3  15.4  16.5  כלל 

  13.4  14.7  13.8  הפניקס

  13.5  13.5 11.7  מגדל * 

  12.5  11.8  11.4  מנורה** 

  7.4  7.7  8.1  איילון

  17.0  17.9  19.8  יתר החברות

  100  100  100  סה"כ
  *נתוני ההשוואה ביחס למגדל כוללים גם את פעילות אליהו חברה לביטוח בע"מ.   
 ביחס למנורה כוללים גם את פעילות שומרה.**נתוני ההשוואה   
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  ענפי חבויות 

  1-9.2018 2017 2016  

  28.8  28.8 26.5  הראל

  13.0  14.3  15.8  איילון

  13.3  12.9  13.4  הפניקס

  11.4  11.2 10.4  מגדל* 

  10.5  10.4  10.2  כלל

  11.0  10.6  10.2  מנורה**

  12.0  11.8  13.5  יתר החברות

  100  100  100  סה"כ
  *נתוני ההשוואה ביחס למגדל כוללים גם את פעילות אליהו חברה לביטוח בע"מ. 

  **נתוני ההשוואה ביחס למנורה כוללים גם את פעילות שומרה.

השיטות העיקריות להתמודד עם התחרות בענף הן, בין היתר, בדרך של מתן שירותים ברמה גבוהה, כניסה לנישות   )ג(
ביטוחיות בהן עוצמת התחרות פחותה ואשר ניתן לפתח בהן התמחות ומוניטין, התאמת הפוליסות לצרכי הלקוחות 

 ר אף ממגמות בשוק ביטוח המשנה בעולם. וחיזוק איכות התמחור האקטוארי. התחרות בתחום זה מושפעת, בין הית
  

  לקוחות  2.2.3.3
  להפניקס ביטוח אין תלות בלקוח בודד בענף ביטוח כללי אחר.  )א(
  או יותר. 10%לא קיים לקוח בענף ביטוח כללי אחר אשר הכנסות החברה ממנו מהוות   )ב(
 לקוחות החברה בענף ביטוח כללי אחר הם בעיקר לקוחות פרטיים.   )ג(

  
  התפלגות פרמיות מלקוחות ברוטו (באחוזים)*: 

  2018  2017  

  6.8   4.8  9לקוחות עסקיים גדולים

  93.2  95.2  יתר המבוטחים

  100  100  סה"כ
  * הנתונים הנקובים מבוססים על מועדי תחילת הביטוח   

 רכוש גדולהמעסקת ביטוח  בעיקרה בהיקף הפרמיות מלקוחות עסקיים גדולים נובעתבשנת הדוח  הירידה
שיעור החידושים בענף ביטוח כללי אחר הנו גבוה יחסית בשל התאמת הפוליסות לצרכי .תה אשתקדישהי

הלקוחות, התמחות חברות הביטוח ונטיית הלקוחות בענף זה להתמיד בהתקשרות עם חברת הביטוח, בין 
 2018ד שיעור החידושים בשנת היתר, בשל הרצון לשמור על רציפות הכיסוי הביטוחי. בענף ביטוחי הדירות עמ

  (במונחי פרמיות בשנה השוטפת מהפוליסות שהיו בתוקף בשנה הקודמת).  87%-על כ 2017ובשנת  89%- על כ
  

  באחוזים:  2018להלן פרטים אודות וותק לקוחות בביטוחי דירות במונחי מחזור פרמיות לשנת 

  
. מידע זה כולל, בין 1968- האמור בפרק זה לעיל כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

סיכון היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, ובכללם התייחסות לגורמי 
והתפתחויות שונות המתוארות, אשר התממשותם אינה וודאית ומושפעת מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה. 
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, אשר מתבססות על 

ידי החברה. מובהר בזאת כי התוצאות -א נבדקה עלנתונים וגורמים מגוונים ושונים, אשר נכונותם או אמיתותם ל
העתידיות כפי שתתרחשנה בפועל עלולות להיות שונות מהמתואר. מידע צופה פני עתיד מתייחס אך ורק למועד בו הוא 
נכתב, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל מידע, הנוגע למידע צופה פני עתיד כפי שמופיע, ככל שמידע נוסף 

  למידע האמור יגיע לידיעתה.בקשר 

                                                           
  מדמי הביטוח בתחום זה. %1מבוטח המהווה לפחות "לקוח עסקי גדול" משמעו    9

בין שנה   עד שנה  שנות ותק
  לשנתיים

בין שנתיים 
  לשלוש

שנים  שלוש
  סה"כ  ומעלה

  100  70  9  10  11  התפלגות ותק לקוחות
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 תחום פעילות ביטוח בריאות 2.3
 מוצרים ושירותים 2.3.1

  כללי  2.3.1.1
ביטוחי הבריאות מיועדים לשפות או לפצות את המבוטח בגין הוצאות רפואיות במקרים של פגיעה 
בבריאות המבוטח, במקרה של מחלה או תאונה. כמו כן, במסגרת תחום הפעילות של ביטוח 
מחלות ואשפוז נכללים ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוחי שיניים, ביטוח ימי מחלה, ביטוח 

לחו"ל, ביטוח ישראלים בחו"ל, ביטוח עובדים זרים השוהים בישראל וביטוח תאונות  נסיעות
  אישיות. 

  

  מבנה תחום הפעילות והשווקים העיקריים 2.3.1.2
  הבריאות בישראל מחולק לשלושה רבדים:מבנה שוק 

"), הניתן לכל תושב במדינת סל הבריאות, הנו סל הבריאות הבסיסי (להלן: "הרובד הראשון
"), ומסופק חוק ביטוח בריאות(להלן: " 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דישראל מכוח 

  ידי קופות החולים.  -בעיקר על
, שהנו מרחיב או תחליפי לסל הבריאות הוא שירותי הבריאות הנוספים (להלן: הרובד השני

ות בחוק ידי קופות החולים בלבד. רובד זה כפוף למגבלות המנוי-") הניתנים לציבור עלהשב"ן"
  ביטוח בריאות. 
, הנו ביטוחי בריאות פרטיים הנרכשים מחברות הביטוח ונתון לשיקולי החיתום של הרובד השלישי

החברות בעת הקבלה לביטוח של מבוטחים. ביטוחי הבריאות הפרטיים ברובד השלישי מוצעים הן 
 לביטוח קבוצתי) והן במסגרת הסכמים ביטוחי פרט( במסגרת תוכניות ביטוח אישיות למבוטח

). פעילות הקבוצה בתחום הבריאות נכללת במסגרת ביטוחי הפרט והביטוחים ביטוח קבוצתי(
   הקבוצתיים.

  
בדרך כלל, הינם תוכניות ביטוח המוצעות לתקופות ארוכות (למשך כל חיי המבוטח  -  ביטוחי פרט

טח במהלך תקופה זו. עד גיל קבוע שנקבע מראש), גם אם חל שינוי במצבו הבריאותי של המבו או
 ואילך ששווקו ממועד זה הבריאות הוחלו על מרבית סוגי תוכניות ביטוח 2016מפברואר  החל

הביטוח תהא מתחדשת מדי שנתיים (ולמשך כל חיי המבוטח או עד גיל  הוראות לפיהן תקופת
ופיינות הביטוח הינן כאמור בדרך כלל לתקופות ארוכות, וחלקן מא קבוע מראש). אולם, תוכניות

תקופות אלו. שינויים בהנחות ובתחזיות האקטואריות ביחס לסיכון  בצבירת רזרבות ניכרות במהלך
מהותיים בסכומי ההפרשות. עקב המשקל הניכר של גובה  העתידי עשויים להביא לשינויים

העומדות כנגד העתודות הביטוחיות בתחום זה משפיעות  ההכנסות מההשקעות ,הרזרבות כאמור
בריאות במסגרת ביטוחי  הביטוח תוכניות שמרבית העובדה לאור מהותי על רווחיות התחום. באופן

 הביטוח, לשנות פוליסת האפשרות, במסגרת הביטוח ניתנה לחברות ארוכות, לתקופות פרט, הינן
 הממונה. של אישורו למבוטחים קיימים, וזאת בכפוף לקבלת תעריפי דמי הביטוח טבלת את

לפירוט אודות שינויים עיקריים בתחום ביטוחי הפרט לרבות לעניין אופן עדכון תנאי הביטוח ודמי 
 וגם בסעיף 2.3.1.3.3ראה גם סעיף  2016הביטוח לפוליסות ששווקו החל מחודש פברואר 

4.1.8.1.9.  
  

בעל  לבין המבטח בין ומתן במשא נקבעים קבוצתי לביטוח ההסכמים תנאי - ביטוחים קבוצתיים 
 כלל הרלבנטית. בדרך בקבוצה הנכללים הפרטים כל על חלים והם הקבוצה המייצג את הפוליסה
שנים וכוללים לעיתים מנגנון של התאמת  מספר של מראש ידועות נחתמים לתקופות אלה הסכמים

פרמיה במהלך תקופת הביטוח. בשל השוני כאמור התעריפים בביטוחים קבוצתיים נמוכים בדרך 
 הכוללים קבוצתי לביטוח הסכמים קיימים דומים.עבור כיסויים פרט  בפוליסת המשולמים מאלו כלל

 החברות סיום במועד קבוצתי או ההסכם לביטוח תום במועד ביטוחי רצף מתן לעניין התייחסות
 רצף חובה להציע קיימתהיתה  קבוצתי סיעודי . בביטוח(זכות המשכיות) המבוטח של בקבוצה
הביטוחים הסיעודיים  .הקבוצה את המבוטח עזיבת עם או ההסכם תקופת בתום למבוטח ביטוחי

והחברה הציעה רצף ביטוחי ללא חיתום מחדש למי  2017הקבוצתיים הגיעו לסיומם עד סוף שנת 
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שהיה מבוטח במסגרת ביטוחים אלו ובכפוף להוראות ההסכמים הביטוחיים הקבוצתיים והוראות 
. לפירוט אודות שינויים עיקריים בתחום ביטוחי הבריאות הקבוצתיים לרבות ביטוחי זה בענייןהדין 

עד סעיף  4.1.8.1.1 וסעיף 2.3.1.3.6עד סעיף  2.3.1.3.5 ףהסיעוד הקבוצתיים ראה גם סעי
  להלן 4.1.8.1.8

  
חלק מסך ההוצאה הלאומית  שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים (ביטוחי פרט וביטוחים קבוצתיים) מהווה

לבריאות בישראל. תחום ביטוחי הבריאות הפרטיים הנו תחום צומח, בין היתר, לאור ההתפתחויות 
  הבאות:

ידי המדינה במסגרת סל הבריאות הבסיסי, לבין צרכי - פער בין היקף שירותי הבריאות הניתנים על )1(
מת החיים ובהתאם לצרכים האוכלוסייה בשירותי בריאות משופרים, בעיקר לאור עלייה בר

הספציפיים של הקבוצות השונות באוכלוסיה, דוגמת השתלות, תרופות, ניתוחים בחו"ל ושירותי 
  סיעוד.

פער בין רמת השירותים וזמינותם הניתנים במסגרת סל הבריאות והשב"ן לבין הטכנולוגיה  )2(
 בוהה של שירותים.הקיימת בישראל, לשיפורים טכנולוגיים בתחום הרפואה ולצורך בזמינות ג

שימוש בתרופות ובטיפולים רפואיים מתקדמים, בהתאמה לשיפור באיכות החיים ולעלייה  )3(
  בתוחלת החיים.

תחום ביטוחי הבריאות בישראל, על רבדיו השונים, מאופיין בהסדרה רגולטורית ופיקוח הדוק. 
פעים ממדיניות ההסדרים התחיקתיים בתחום זה, מאופיינים בשינויים ניכרים שחלקם אף מוש

  הממשלה בתחום הבריאות, לרבות הרחבה או צמצום של השירותים הניתנים בסל הבריאות.
  

 השינויים העיקריים בתחום ביטוחי הבריאות 2.3.1.3
קביעת הסדרים בתחום הניתוחים לשירותי הבריאות הניתנים על ידי שירותי הבריאות  2.3.1.3.1

 - קים על ידי חברות הביטוחהנוספים (השב"ן) ועל ידי ביטוחי הבריאות הפרטיים המשוו
ולחוק ביטוח בריאות  1940התפרסמו תיקונים לפקודת בריאות העם,  2015בחודש נובמבר 

, לפיהם נקבע כי השב"ן וחברות הביטוח 2016, אשר החלו מיולי 1994 -ממלכתי, התשנ"ד
נותן יוכלו להציע כיסוי ביטוחי לניתוחים רק באמצעות הסדר, לפיו המבוטח יוכל לבחור רק 

) הכלול ברשימת הרופאים אשר איתם התקשר השב"ן (קופת או בית חולים שירות (מנתח
   להלן. 4.1.8לפרטים נוספים בעניין זה ראה סעיף . החולים) או חברת הביטוח

  
בחודש אוגוסט  - פוליסה אחידה לניתוחים, טיפולים מחליפי ניתוח והתייעצויות בישראל 2.3.1.3.2

התפרסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(תנאים בחוזי ביטוח לניתוחים,  2015
וחוזר ליישום תקנות אלו אשר  2015-ייעצויות בישראל), התשע"הטיפולים מחליפי ניתוח והת

. אסדרה זו קובעת לחברות הביטוח תנאים אחידים לכיסוי לביצוע 2016החלו מחודש פברואר 
  הניתוחים, טיפולים מחליפי ניתוח והתייעצויות בקשר אליהן בישראל. 

  
פורסם חוזר לעריכת תכנית  2015בחודש אפריל  - שינוי מבנה תוכניות לביטוח בריאות פרט 2.3.1.3.3

, שמטרתו לאפשר לעדכן פוליסות בריאות פרט 2016לביטוח בריאות פרט אשר חל מפברואר 
בהתפתחויות ועדכונים בתחום הבריאות. במסגרת זו נקבעו הוראות בדבר תקופת הביטוח של 

תכנית . כמו כן, נקבע כי חידוש 2018החל מחודש יוני  התוכנית, באופן המתחדש מדי שנתיים
בריאות פרט יהיה כפוף לאפשרות עדכון תנאיה ותעריפיה (או חובה לעדכון כאמור במידה 
וקיימת הוראה רגולטורית בעניין) וזאת לצד מנגנון קבלת הסכמות מהמבוטחים לעניין חידוש 

כמו כן, בהתאם  להלן. 4.1.8.1.9תכנית שנערכו בה עדכונים. לפרטים נוספים בעניין זה ראה 
נקבעו הוראות נוספות  2015לחוזר אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט מחודש אפריל 

, ללא בסיס כתוכניותבנוגע לביטוחי הפרט, לפיהן הוגדרו אלו תכניות ביטוח תחוייבנה להימכר 
תלות ברכישת תוכנית ביטוח בריאות אחרת ואת הסדרי ביטולם של תוכניות ביטוח נוספות 
 התלויות והנלוות לתוכניות ביטוח בסיס בלתי תלויות. לפרטים נוספים בעניין זה ראה סעיף

   להלן. 4.1.8.1.9
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  – קביעת תקופת צינון של נותני שירותים במגזר הציבורי למתן שירותים במגזר הפרטי 2.3.1.3.4

פורסמו תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא  2017בחודש אוגוסט 
במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי), 

, מטרת התקנות הינה קיצור תורים במערכת הציבורית והפחתת ההוצאה 2017 - התשע"ז
אות, על ידי מניעת מקרים בהם הרופא המטפל במסגרת הציבורית הפרטית על שירותי הברי

 יפנה להמשך טיפול אצל אותו רופא מטפל במערכת הפרטית. להרחבה בעניין זה ראה סעיף
4.1.8.1.12.  

  
פורסמו תקנות הפיקוח על  2015בחודש יולי  – שינוי מבנה ביטוחי הבריאות הקבוצתיים 2.3.1.3.5

, 2016, אשר חלו מינואר 2015 - שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח בריאות קבוצתי), התשע"ה
זה והגבילו את תקופות הביטוח לחמש שנים, כמו גם קבעו ותיקנו את התקנות הקודמות בעניין 

את המנגנון לקבלת הסכמות ממבוטחים ואת הנסיבות בהן תידרשנה קבלת הסכמות כאמור 
(בעת שינוי בדמי הביטוח מעל לשיעור מסוים או שינוי בתנאי הפוליסה המהווה שינוי של דמי 

 הביטוח כאמור).
  

 2016בחודש ינואר  - יים לחברי קופות החוליםהסדרת הביטוחים הסיעודיים הקבוצת 2.3.1.3.6
התפרסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי לחברי קופות חולים), 

ואשר מסדירים  2016וחוזר באותו עניין אשר נכנסו לתוקף החל מחודש יולי  2015 -התשע"ה
תוכניות ביטוח ניהול עקרונות לכיסוי אחיד לכל פוליסות הסיעוד לחברי קופות חולים, וכן קובעים 

אלו, אופן ניהול כספי המבוטחים בקרן צוברת מיוחדת, כללים למעבר מבוטחים בין קופות 
, הורחבה בתקנות אלו 2018בפברואר  החולים וביטוחים סיעודיים קבוצתיים שונים וכיו"ב.

להצטרף לפוליסות הסיעוד של קופות החולים ללא בחינה של מצבם הרפואי, גם האפשרות 
למבוטחים שהביטוח הסיעודי הקבוצתי לא חודש עבורם בשל הוראות המפקח כמפורט לעיל  

לפירוט . 2018ביולי  31. אפשרות זאת ניתנה עד ליום 55ושגילם במועד סיום הביטוח מעל 
בשנת הדוח קופות החולים כללית, מכבי ולאומית  להלן. 4.1.8.1.3 סעיף נוסף בעניין זה ראה

יצאו במכרזים חדשים לבחירת מבטח לביטוח הסעודי הקבוצתי של הקופות. הפניקס ביטוח 
  לדוח.  (ג)2.3.5זכתה במכרז של קופת חולים מכבי. לפרטים נוספים ראה סעיף 

  
תיקון לחוזר נכנס לתוקף  2017 ספטמבר בחודש - פוליסה אחידה לביטוח נסיעות לחוץ לארץ 2.3.1.3.7

המאוחד בנושא הוראות לניסוח תכנית לביטוח נסיעות לחוץ לארץ ואופן שיווקה. במסגרת תיקון 
זה נקבעו הוראות שונות לניסוחה של הפוליסה. עוד נקבע כי מבנה תכנית הביטוח יהיה בנוי 
ט מרובד ראשוני שתחולתו נקבעה בחוזר ובנוסף לו יהיה ניתן לרכוש הרחבות שונות. לפירו

   להלן. 4.1.8.1.15נוסף בעניין זה ראה סעיף 
  

  להלן.  4.1.8ראה פירוט בסעיף  - להסדרים תחיקתיים נוספים בתחום הבריאות 2.3.1.3.8
  

  תיאור תוכניות ביטוח הבריאות / שירותי הבריאות העיקריים שמוצעים 2.3.1.4
שיפוי בגין הוצאות ניתוח, השתלות בדרך כלל תוכניות הביטוח כוללות ביטוח הוצאות רפואיות:  2.3.1.4.1

לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי, טיפולים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל, כיסוי 
אלטרנטיביים, שירותים רפואיים בטכנולוגיות מתקדמות, שירותים רפואיים אמבולטוריים ועוד, 

ידי המבוטחים. לתוכניות ביטוח אלו - הכל בהתאם לתוכניות הביטוח שנרכשו עבור או על
ל אפשרויות להרחבת הכיסוי הביטוחי, מתווספים מוצרים משלימים אשר מקנים מגוון רחב ש

   בהתאם לצרכי המבוטח.
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ביטוח למקרה סיעודי נועד לתת מענה כספי לאדם שאינו מסוגל לבצע פעולות ביטוח סיעודי:  2.3.1.4.2
וזקוק להשגחה מיוחדת. התממשות הביטוח הסיעודי שכיחה בעיקר בגיל  ADL'S(10יומיומיות (

כספי חודשי על פי  תגמולת קרות האירוע הביטוחי, מבוגר. התוכניות לביטוח סיעודי מקנות, בע
הכיסוי ניתן לתקופה  בעת שהיה בבית או במוסד סיעודי. סכום הביטוח אותו רכש המבוטח

הקבועה בפוליסה בקרות אירוע הביטוח. חלק מהפוליסות הקיימות בתחום מעניקות תגמול 
ירת המבוטח בעת ההצטרפות , וזאת על פי בחלזמן מוגבל וחלקן מעניקות תגמול לכל החיים

. חשיבות הענף נובעת בעיקר מעלייה בתוחלת החיים ומעליה יחסית במספר מקרי לביטוח
וקבועה החל מגיל זה, והן  65הסיעוד. מוצרי הסיעוד נמכרים הן בפרמיה משתנה עד גיל 

 – במסלול פרמיה קבועה החל מגיל הכניסה לביטוח. לעניין שינויים בתחום הביטוח הסיעודי
  לעיל.  2.3.1.3להלן וסעיף  4.1.8.1.8עד  4.1.8.1.1 פיםבעיקר במסגרת הקבוצתית, ראה סעי

  
: במסגרת ביטוחי השיניים, מנפיקה החברה פוליסות המעניקות כיסוי לטיפולי ביטוחי שיניים 2.3.1.4.3

שיניים הכולל, בין היתר, טיפולים משמרים, טיפולי יישור שיניים, טיפולי שתלים וטיפולי חניכיים. 
ולמת על בסיס פרמיה חודשית. נכון למועד הדוח, נמכר כיסוי לביטוחי שיניים הפוליסה מש

 במסגרת ביטוח קבוצתי בלבד. 
  

ביטוח הכולל תשלום סכום כספי עם גילוי מחלה קשה. הביטוח מבטיח ביטוח מחלות קשות:  2.3.1.4.4
סכום חד פעמי, במקרה שהמבוטח חלה באחת המחלות הקשות הכלולות בפוליסה. תשלום 
הפיצויים ניתן למבוטח מבלי שעליו להוכיח את התשלומים שהוציא בפועל לצורך הטיפול 
במחלה, וזאת להבדיל מביטוחי הבריאות המתוארים במסגרת יתר ענפי ביטוח כללי בהם זכאי 
המבוטח לתשלומי שיפוי, על בסיס החזר הוצאות. הפניקס ביטוח משווקת ביטוחי מחלות קשות 

מחלות.  41כיסוי מקיף של  לילדים) מסוג פיצוי, ומציעה למבוטח ר גםהנמכמסדרת "מרפא" (
לאחר אבחון המחלה, זכאי המבוטח לסכום הביטוח הנקוב  מתוכן בפיצוי כספי מלא) 37(

 בפוליסה.
  

: ביטוח זה הינו כיסוי הנרכש על ידי מעבידים לצורך שיפוי הוצאותיהם בגין ביטוח ימי מחלה 2.3.1.4.5
פי חוק ימי מחלה. פוליסת "עסק בריא" המשווקת על ידי - הם עלדמי מחלה המגיעים לעובדי

נבנתה כך שתתאים למרבית המעסיקים בישראל ותענה על הצרכים הנגזרים  הפניקס ביטוח
מכוח הוראות החוק, התקנות, צווי הרחבה והסכמים קיבוציים. במסגרת הביטוח, נכללים 

 הכיסויים הבאים: מחלה, תאונה ופגיעה בעבודה. 
  

"ל 2.3.1.4.6 : החברה משווקת פוליסות ביטוח בשיתוף עם דיויד שילד סוכנות ביטוח ישראלים בחו
) המקנות כיסוי ביטוח בריאות לישראלים השוהים "דיוויד שילד") בע"מ (להלן: 2000לביטוח (

שהיית קבע או תקופה ממושכת בחו"ל אשר ביטוח נסיעות אינו עונה כדי צרכם מאחר והינו 
ים שהוא מעניק. הפוליסות נמכרות הן באמצעות סוכני הקבוצה והן מוגבל בזמן ובכיסוי
 באמצעות דיויד שילד.

  
"ל:  2.3.1.4.7 הפניקס ביטוח משווקת מספר פוליסות בתחום ביטוח הנסיעות: ביטוחי נסיעות לחו

הינן פוליסות ביטוח אשר  "PassportCard" -" וSMART TRAVEL INSURANCE"הפניקס 
המאפשרות וליסת בסיס אחידה והרחבות אופציונאליות, , המורכבת מפנסיעות מודולארית

 על ידיהתאמה לנוסע לחו"ל לפי סגנון נסיעתו וכן התאמה למצב רפואי קיים; הפוליסות נמכרות 
ביטוח נסיעות לחו"ל נמכר גם  .PassportCardסוכנות הביטוח וסוכני הקבוצה , פניקס ביטוחה

 .SMART GROUPבמסגרת קבוצתית בהתאם לתנאי 
  
  

                                                           
 10 ADL'S – Activity of daily living – נן שש פעולות יומיומיות בסיסיות, אשר היעדר יכולת לבצע חלק מהן מגדיר מהו המקרה הסיעודי.יה  
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הביטוח שנמכר ליחידים כולל כיסוי למקרה ביטוח תאונות אישיות (לתקופה העולה על שנה):  2.3.1.4.8
ו/או  ש"ח 500,000ש"ח עד  50,000הנעים בין  פיצוי מוות מתאונה או נכות מתאונה בסכומי

כיסוי בסכום ביטוח הנגזר מסכום הביטוח הנרכש לאירועים נוספים הנגרמים מתאונה כגון: 
הוצאות נלוות  מרכיב של שיפוי בגיןכן, כוללת הפוליסה - כמו שברים, כוויות, אשפוז וסיעוד.

תשלום עבור אחות פרטית, הוצאות פינוי באמבולנס, פיזיותרפיה וכו'. ניתן  גון:למקרה תאונה כ
עם סכום תגמול לרכוש תוכנית נוספת המרחיבה את הכיסוי הביטוחי לפיצוי שבועי בגין תאונה 

ביטוח  שבועי בעת אי כושר עבודה מתאונה וזאת בהתאם לתכנית אליה הצטרף המבוטח.
  תאונות אישיות נמכר גם במסגרת קבוצתית. 

  

 מבנה הרווחיות  2.3.2
וקפדני של המבוטחים, ובתמחור  על ידי חיתום נכון בתחום ביטוח בריאות הרווחיות מושגת, בין היתר,

נכון של המוצרים השונים הלוקח בחשבון את עלויות תשומות מדדי הבריאות השונים, וכן על ידי יעילות 
קיים סיכון מובנה גבוה יותר בביטוחי הפרט הנובע בין היתר מתקופת  יצוין, כיות הרכש הרפואי. בפעיל

ך כלל לשנים רבות. לעניין הפוליסות המשווקות החל מחודש פברואר הכיסוי הממושכת, שהיא בדר
קיים חוסר ודאות לאורך זמן באשר לקבלת ומנגנון עדכון המחירים והכיסויים המאפיין אותם  2016

. יצוין כי היקף הביטוחים אישור לעדכון תעריפים מאת הממונה והשפעתם על רווחיות המוצר
ם משופרים עם נותני השירותים הרפואיים באופן המשפיע גם על הקולקטיבים מאפשר יצירת הסדרי

רווחיות ביטוחי הפרט. תוצאות התחום מושפעות גם מהריבית ומתנודות בשוק ההון להן השפעה רבה 
  .בעיקר בענפי סיעוד הרזרבות הביטוחיות הנשמרות לתקופות ארוכותההכנסות מהשקעות ועל על 

  

  מוצרים חדשים  2.3.3
 לדוח זה.  4.1.8לעניין התאמת תוכניות הביטוח של החברה לרגולציה המשתנה 

  

 תחרות  2.3.4
מנורה ותוכניות ו כלל, מגדלהראל, הן חברות הביטוח ביטוחי הבריאות המתחרות העיקריות בתחום 

הנעשים בדרך כלל באמצעות  השירותים המשלימים של קופות החולים (השב"ן). בביטוחים הקבוצתיים
  עצים את התחרות המתבטאת, בין היתר, בשחיקת תעריפים. מ משתתפים, ריבוי הליך תחרותיה

קבוצת הביטוח הדומיננטית בתחום ביטוח בריאות הינה קבוצת  כפי שעולה מהטבלה המפורטת להלן,
  הראל

הינה חברת הביטוח בעלת נתח השוק השני בגודלו בין חברות  פניקס ביטוחכמפורט בטבלה שלהלן ה
. בהקשר זה יצוין, כי בשנת הדוח זכתה הפניקס ביטוח במכרז לביטוח הסיעודי הקבוצתי של הביטוח

. יצוין, כי הזכייה במכרז אינה באה לידי 2019בינואר  1חברי קופת חולים מכבי, אשר החל לפעול ביום 
  . לדוח (ג)2.3.5 סעיףלן. לפרטים נוספים אודות הזכיה במרכז מכבי ראה ביטוי בטבלה המפורטת לה

קבעה פוליסה אחידה בתחום  2016בחודש פברואר  לתוקף שנכנסה בריאות בביטוחי הרפורמה
כמו כן, הרשות פרסמה מחשבון להשוואת מחירי פוליסות הבריאות בחברות השונות. . הניתוחים בישראל

  שבון תורמים להגברת התחרות בתחום.הפוליסה האחידה והמח
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לגבי חלקם של החברה והמתחרים העיקריים בתחום לפי פרמיה מורווחת ברוטו  11להלן פירוט
  : (באחוזים)

2016  2017  1-9.2018    

 הראל  37.7  39.2  40.1

  הפניקס  18.5  18.2  18.1

 כלל  17 17  17.3

 מגדל   12 11.6  11.4

  מנורה  7 6.2  6

  יתר  7.8  7.8  7.1

 סך הכל  100 100  100

  
 לקוחות  2.3.5

  ניתן לחלק את לקוחות ביטוח בריאות לשלוש קבוצות עיקריות:
במסגרת זו ניתנת האפשרות להרכיב את תוכנית הביטוח המתאימה, הן מבחינת הכיסוי פרטיים:   )א(

תוכניות הביטוחי והן מבחינת הפרמיה. תוכניות ביטוחי מחלות ואשפוז ללקוחות פרטיים הינן לרוב 
ביטוח לכל החיים. במסגרת הפוליסות הפרטיות, יכול המבוטח לבטל את הפוליסה בכל עת. לעניין 

  . לדוח 4.1.8.1.9 ראה סעיף 2016שינויים במבנה הפוליסות אשר משווקות החל מחודש פברואר 
הפניקס ביטוח מתקשרת בביטוחים קבוצתיים עם גופים, ועדי עובדים וחברות ביטוחים קבוצתיים:   )ב(

גדולות במשק, לפיהם מספקת הפניקס ביטוח לעובדי חברות אלו ובני משפחותיהם שירותי ביטוח 
רפואי, בריאות, סיעוד ושיניים. תוכניות ביטוחי מחלות ואשפוז ללקוחות בביטוחים קבוצתיים הינן 

. הגופים המתקשרים בביטוחים שנים 5לתקופה של עד ופה קצובה, לרוב תוכניות ביטוח לתק
פי רוב ביועצי ביטוח חיצוניים, בעלי ידע ומומחיות ופוליסות הביטוח שלהם -קבוצתיים נעזרים על

מגוונות יותר, בהתאם לדרישות הספציפיות של הלקוח. בנוסף, תעריפי הביטוחים הקבוצתיים 
בשל הנחת כמות וכן העובדה שתקופת הביטוח קצובה ולעיתים קיים  נמוכים יותר (ברמת המבוטח)

מנגנון התאמת מחירים במסגרת ההסכם. במסגרת הביטוח הקבוצתי נהנים בדרך כלל המבוטחים 
כשרה. לעניין שינויים בתחום הביטוח אמכניסה לביטוח ללא בדיקת מצב רפואי קודם וללא תקופת 

  לדוח זה. 4.1.8.1.8עד  4.1.8.1.1סעיפים הסיעודי הקבוצתי, ראה 
פעילות הקבוצה כוללת כיסוי סיעודי למבוטחי קופת חולים מאוחדת במסגרת חברי קופות החולים:   )ג(

 31 ליום עד בתוקף הינה מאוחדת חולים קופת של הקבוצתית הפוליסה". סיעודיכיסוי "מאוחדת 
 .2019 בדצמבר

 למתן במכרז ביטוח הפניקס זכתה 2018 אוגוסט בחודש: מכבי חולים קופת של במכרז זכיה
 שירותי זה ובכלל") מכבי: "להלן( בריאות שירותי מכבי חברי עבור קבוצתי סיעודי ביטוח שירותי
  . מ"בע מחלות נגד הדדי לביטוח שיתופית אגודה -מגן במכבי הסיעודיים המבוטחים בעבור תפעול

 לרבות, בפוליסה המבוטחים תביעות וסילוק בניהול תטפל ביטוח הפניקס מכבי עם להסכם בהתאם
 נצברו אשר הכספים את בנאמנות תחזיק ביטוח הפניקס, כן כמו. לפוליסה חדשים מבוטחים צירוף
"). המבוטחים קרן: "להלן(" המכרז לתנאי בהתאם ותנהלה המבוטחים בקרן המבוטחים עבור

 2023 בדצמבר 31 ליום ועד 2019 בינואר 1 מיום שנים לחמש היא בהסכם ההתקשרות תקופת
 תקופת את להאריך זכאיות תהיינה ביטוח והפניקס מכבי כאשר"), ההתקשרות תקופת: "להלן(

  . במצטבר שנים לשלוש ועד נוספות לתקופות ההתקשרות
מיליון. היקף  1.35-ל כסיעודי באמצעות מכבי עומדת עכמות חברי מכבי המבוטחים בשירותי ביטוח 

הפניקס ביטוח תישא בשיעור של . לתקופה ש"חמיליארד  4.7- פרמיות הביטוח במכרז מוערך בכ
מסך תגמולי הביטוח. בהתאם,  80%מסך תגמולי הביטוח וקרן המבוטחים תישא בשיעור של  20%

מהסיכון הביטוחי ועבור תפעול תוכנית הביטוח.  20%הפרמיה לה זכאית הפניקס ביטוח הינה עבור 
בוצתית וקרן המבוטחים הפניקס נערכה בהתאם לאמור והחלה בתפעול וניהול פוליסת הביטוח הק

                                                           
  .הממונהמאתר  על פי דוח מגזריםהנתונים המפורטים בטבלה זו הינם  11
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הפניקס ביטוח התקשרה עם מספר מבטחי משנה בחוזה ביטוח . כמו כן, 2019בינואר  1החל מיום 
  בהתאם לתנאי המרכז. מסך תגמולי הביטוח  20% לתשלום סיכוןהלצורך גידור ופיזור , משנה יחסי

  
   ברוטו (באחוזים) 2018-2017להלן התפלגות פרמיות מלקוחות בשנים 

2017  2018    

  לקוחות פרטיים    

  בריאות  54  50

  סיעוד  11  9

  סה"כ לקוחות פרטיים  65  59

  לקוחות קבוצתיים:    

  בריאות  24  26

  סיעוד  1  5

  סה"כ לקוחות קבוצתיים  25  31

  *חברי קופות החולים  10  10

  סה"כ  100  100

  *הטבלה אינה משקפת את זכית הפניקס ביטוח במכרז מכבי.      
  

הביטולים מהפוליסות בתוקף לראשית השנה בפוליסות פרט לטווח הארוך, בתחום הבריאות, במונחי שיעור 
   .בהתאמה 2018 -ו 2017, 2016 בשנים %10.3 - ו %8.7 ,%8.82 עלעמד  12פרמיות

  
  מהכנסות מפרמיות בביטוח בריאות.  10%היה לקוח אחד שהכנסותיו היו מעל  2018בשנת 

  

. מידע זה כולל, בין 1968-כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהאמור בפרק זה לעיל 
היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, ובכללם התייחסות לגורמי 

ונים, אשר אינם סיכון והתפתחויות שונות המתוארות, אשר התממשותם אינה וודאית ומושפעת מגורמים ש
בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, 

ידי החברה. מובהר - אשר מתבססות על נתונים וגורמים מגוונים ושונים, אשר נכונותם או אמיתותם לא נבדקה על
לות להיות שונות מהמתואר. מידע צופה פני עתיד בזאת כי התוצאות העתידיות כפי שתתרחשנה בפועל עלו

מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל מידע, הנוגע למידע צופה פני 
  עתיד כפי שמופיע, ככל שמידע נוסף בקשר למידע האמור יגיע לידיעתה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .לחו"ל בלבד. ללא ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעוד וביטוח נסיעותפוליסות ביטוח פרט    12
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  פיננסיים שירותים תחום 2.4
 הפעילותמידע כללי על תחום  2.4.1

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  2.4.1.1
 .באמצעות אקסלנס , בין היתר,הפניקס בתחום השירותים הפיננסיים מתבצעתקבוצת פעילותה של 

 השקעות . אקסלנסאקסלנס השקעות ממניות 100%- ב השקעות הדוח, מחזיקה הפניקס מועדנכון ל
") במגוון פעילויות אקסלנסהנוחות " פועלת באמצעות חברות בשליטתה (אשר יקראו להלן לשם
חיתום ובנקאות  קרנות נאמנות, ותפעול בתחום שוק ההון: שיווק וניהול השקעות עבור לקוחות, ניהול

, שירותי נאמנות (במסגרת אופציות וניהול תכניות תגמול להשקעות, מתן שירותי בורסה ומסחר
   . נלווים מוצרים מכירתוכן  לעובדים וכן עסקאות מיזוגים ורכישות)

שינויים חיצוניים מהותיים המשפיעים על תחום הפעילות הם היקף ואופי הפעילות בשוק ההון, לרבות 
להלן).  2.4.1.2להלן), וכן שינויים רגולטורים (ראו סעיף  2.4.1.3 משברים בשוק ההון (ראו סעיף 

  לעיל. 1.2נס, ראו סעיף לתיאור תרשים האחזקות של אקסל
 

  מגבלות, חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים  2.4.1.2
  פעילויותיה של אקסלנס בתחומים השונים בשוק ההון כפופות לרגולציה מקיפה. 

- , תשנ"דמוסדר בהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות וקרנות הסל תחום ניהול קרנות נאמנות
בכל  וכן הוראות והנחיות הבורסה ותקנותיו ")חוק השקעות משותפות בנאמנות(להלן: " 1994

   הקשור לקרנות סל.
חוק (להלן: " 1968-, התשכ"חחוק ניירות ערךבהוראות תחום החיתום והבנקאות להשקעות מוסדר 

  .ווהתקנות מכוח ")ניירות ערך
") תיקיםניהול  חברתתחום ניהול ההשקעות בחברת אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ (להלן: "

- "ההתשנ, השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות ביעוץ העיסוק הסדרת חוקמוסדר ב
  . ")חוק הייעוץ"להלן: ( 1995

") הבורסה חבר(להלן: "תחום הפעילות של חבר הבורסה אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ 
. כמו כן, חלות על חבר לפיקוחה של הבורסהגם  ןונתו מוסדר בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו

  הבורסה הוראות מכוח חוק הייעוץ, ככל שהן מתייחסות לשיווק השקעות. 
 ;ידי רשות ניירות ערך- על בעיקרו הפיקוח על הגופים בתחומים אלו ואכיפת הוראות הרגולציה מתבצע

רשות ניירות ערך. הוראות חוק ניירות ערך, התקנות שהותקנו מכוחו, וכן הוראות והנחיות ל בהתאם
(להלן:  2000-, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס 1999- כמו כן, החברות כפופות לחוק החברות, תשנ"ט

שונים  פרט לדינים אלו, גם רפורמות ותיקונים") והצווים מכוחו וכיוצ"ב. חוק איסור הלבנת הון"
  אקסלנס:של  הבחקיקה שהתרחשו בשנים האחרונות משפיעים על פעילות

 
 רגולציה בתחום קרנות הנאמנות 2.4.1.2.1

 פעילות ניהול קרנות נאמנות מוסדרת בהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות ותקנותיו
 ובקרנות סל גם כללי הבורסה והנחיותיה, לרבות בכל הקשור ברישום קרנות הסל למסחר.

ידי רשות ניירות ערך. החוק והתקנות כוללים בין - על הגופים בתחום זה מתבצע על הפיקוח
היתר: הוראות בדבר אישורים הנדרשים להקמת קרן נאמנות, החזקה באמצעי שליטה במנהל 
הקרן, תנאי הכשירות של העובדים ו/או המשתתפים בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיק 

הדירקטוריון במנהל הקרן, כשירות חבריו, מינוי ועדות  השקעות בקרן, דרישות בקשר להרכב
חובות המוטלות על מנהל הקרן חובות פרסום דוח שנתי לקרן, דירקטוריון, חובת פרסום תשקיף, 

והנאמן, עסקאות מותרות וסוגי נכסים והשיעורים המרביים שרשאי מנהל קרן להחזיק בנכסי 
ינים ואופן אישורן, פעולות אסורות על מנהל הקרן, עסקאות מהותיות או עסקאות בניגוד עני

עיצומים כספיים  שלצידםהקרן, נאמן וגופים קשורים להם, הגדרת מעשים המהווים הפרות 
(אכיפה מנהלית), עבירות אזרחיות או פליליות וסנקציות בגינן, הון עצמי מזערי, חובת קיום כיסוי 

  ת של הקרן.ביטוחי ומגבלות שונות ביחס לשינוי מדיניות ההשקעו



 הפניקס אחזקות בע"מ    תיאור עסקי התאגיד

55 - 1 
 

החוק מסדיר גם את חובות הגילוי והדיווח של מנהל הקרן, לרבות דוחות חודשיים לרשות ניירות 
וכן דיווחים  ערך בדבר נכסי כל קרן, התחייבויותיה, תשלומים ששולמו מנכסיה ופרטים נוספים

  .שוטפים
 

 סלה קרנותבתחום קרנות הנאמנות ו חקיקהרפורמות  2.4.1.2.2
 

רשאים מנהלי קרנות זרות הפועלים לפי דין מן הדינים המנויים  2016החל מחודש נובמבר  2.4.1.2.2.1
 ואשר 2016-"והתשע), חוץ קרן של יחידותבתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת 

 בישראל לציבור להציע, זה בהקשר והתקנות החוק פי על שנקבעו בקריטריונים עומדים
  .זה לדוח 2.4.2.1 סעיף ראו נוספים לפרטים. ידם על המנוהלות זרות קרנות

 
' מס(תיקון  בנאמנות משותפות השקעות חוקל תיקון ברשומות םפורס 2017 בחודש אוגוסט 2.4.1.2.2.2

הסדרה ופיקוח של תחום תעודות הסל  ו"), שעניינ28 תיקון(להלן: " 2017-ז”התשע) 28
התשתית החוקית והנחת  תחת משטר הפיקוח של חוק השקעות משותפות בנאמנות

קרן סל. תעודת  - ן של תעודות הסל לקרנות נאמנות מסוג קרן נאמנות מחקה סגורה להפיכת
קרן נאמנות, היא מוצר פיננסי המבוסס  לעומת זאת מוצר בעל רכיב של התחייבות, סל היא

על ניהול כספי אחרים באופן שנועד להשיג תוצאה מסוימת בהתאם למדיניות השקעות 
, כלומר קרן שייעודה השגת תוצאות הנגזרות סגורה קרן מחקה הינהשנבחרה. קרן סל 

ץ מדובר במוצר השקעה פאסיבי ונזיל, אשר נפו .משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה
ומקובל בעולם לשם מעקב אחר מדדים וסחורות. יחידות קרן הסל, מוצעות לציבור מדי יום, 

 בדומה להתנהלות שלחובה על מנהל הקרן לפדות את היחידות מדי יום, ה מוטלת בהתאםו
חובה על מנהל הקרן להתקשר עם עושה שוק (גורם פיננסי מוטלת קרנות פתוחות. בנוסף, 
מכור ולקנות ניירות ערך נסחרים, ובכך תורם לנזילות המוצר) לשם אשר מציע באופן שוטף ל

 עשיית שוק ביחידות הקרן.
 פתוחה קרן לגבי רלוונטיים היו אשר הסדרים הסל קרן מכשיר על מחיל החוק תיקון ,בהתאם

 שמחירו להבטיח זאת על מנתו במכשיר מספקת סחירות להבטיח שמטרתם ומנגנונים 
   .בו המנוהלים הנכסים משווי משמעותי באופן שונה יהיה לא בבורסה המסחר במסגרת

 המתחייבים בשינויים, להן והנאמנים הסל קרנות מנהלי על הרישוי חובת קיימת, כן כמו
, וכנאמן קרן כמנהל לשמש הכשירות תנאי, היתר בין, חלוהו כן. השונה המוצרים מאופי

, הקרנות מנהל על החל התאגידי הממשל, הקרן מנהל עובדי על החלים והחובות הכללים
 ניהול אופן, שלמה שנה במשך תשקיף פי על יחידות להציע האפשרות, שוק נתח על מגבלות
  .המרביים ושיעוריהם בקרן להחזיק שמותר נכסים על ומגבלות הקרנות
 הסל תעודות ניהול בהמשך רצף לאפשר שמטרתן מעבר הוראות קבעונ 28 תיקון במסגרת
 הסבת כי שקובעות הוראות לרבות, סל קרן של החדש המשפטי המבנה תחת הקיימות
 למנהל רישיון מתן וכן והחברה המשקיע אצל מס אירוע תהיה לא הסל לקרן הסל תעודת
  .הסל קרן כמנהל לשמש הסל תעודת
  אקסלנס. שניהלה הסל תעודות כל על חל 28 תיקון

הוסבו תעודות  2018באוקטובר  4החל מיום  .2018בחודש אוקטובר  כנס לתוקפונ 28תיקון 
הסל של אקסלנס לקרנות סל במספר פעימות, כפי שנקבע על ידי רשות ניירות ערך ובהתאם 

קסם קרנות נאמנות בע"מ (להלן:  –לכך, מנהלת אקסלנס, קרנות סל תחת מנהל הקרן 
 יאפשר הפעילות תחום המבנה החדש של, הארוך בטווח, החברה להערכת"). מנהל הקרן"

 זה מידע כי מובהר. החברה בהכנסות ועליה המנוהל בקרנות הסל הסכום היקף של צמיחה
   .יהיה ואכן ככל, השפעתו שיעור את להעריך ניתן לא ולפיכך עתיד פני צופה מידע הינו

 עד לדוח זה הוצגו. הסל תעודות נכסי הצגת אופן על השלכההייתה  לתוקף 28 תיקון לכניסת
ותעודות הסל אשר הוחזקו על ידי הציבור הוצגו כהתחייבות בדוחות  כנכס לסה תעודות נכסי

נכסי הקרנות  ,פיכת תעודות הסל לקרנות סלבעקבות הו החל מדוח זה הכספיים של החברה.
בנוסף, קרנות הסל יוצגו  .אינן חלק מנכסי והתחייבות החברה בספריהוההתחייבויות בגינן 

  מכשירים פיננסיים.   -ודות הסל שהוצגו במגזר נפרד תחת מגזר קרנות הנאמנות חלף תע
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  28 שינוי מבני בקבוצת אקסלנס עקב תיקון

בוצע שינוי מבני שאפשר למנהל הקרן לנהל הן את קרנות הנאמנות והן קרנות הסל. השינוי  28בעקבות תיקון 
  המבני בוצע בשני שלבים כמפורט להלן: 

בשלב ראשון, חברת ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ, שהינה חברת האם של חברת קסם תעודות סל   )א(
ומוצרי מדדים בע"מ (החברה המנפיקה תעודות סל), התקשרה בהסכם לרכישת מלוא המניות של מנהל 
הקרן, כך שלאחר הרכישה חברת תעודות הסל ומנהל הקרן הפכו להיות חברות אחיות. הרכישה 

באוגוסט  14לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מימים . 2017בנובמבר  14יום הושלמה ב
  .)2017-01-106491 :(אסמכתא 2017בנובמבר  14 - ) ו2017-01-082968 :(אסמכתא 2017

הושלמה רכישת מניות מנהל הקרן על ידי קסם תעודות סל ומוצרי  2018בשלב השני, בחודש אוקטובר   )ב(
כך שלאחר הרכישה, קסם תעודות סל הינה החברה האם של  ,")קסם תעודות סל(להלן: "מדדים בע"מ 

למנהל קסם תעודות סל מ) סל שהוסבו לקרנות( הסל תעודות של הניהול זכויות הועברומנהל הקרן וכן 
 הכנסה מס לפקודת' א104 ובהתאם להוראות סעיף 28המעבר שנקבעו בתיקון  בהתאם להוראות הקרן

 ). חדש נוסח(
  

 חל, פיו על ובתקנות 2005-ה"התשס), גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק לקבוע בהתאם 2.4.1.2.2.3
 של נאמן ושכר ניהול דמי זאת ובכלל מותרות שאינן הוצאות גמל קופת מנכסי לגבות גמל קופת על איסור
 סל בקרן החזקה על בתקנות מגבלה חלה, כן כמו). סל וקרנות( המחקות קרנות של מסויימים סוגים
 בכדי וכן גמל לקופות נאמן ושכר ניהול דמי החזר לאפשר בכדי. ציבור אחזקות של מסויים לשיעור מעבר

 מגבלה חלה בו קשור בגוף למעט( סל בקרנות הגבלה ללא אחזקות בשיעור להחזיק יוכלו הגמל שקופות
 6783/18 ץ"(בג המשפט העליוןבמסגרת דיון בבית  הוסכם) הסל בקרן הציבור החזקות מהיקף 20% של

 ביצוע עם בקשר סל קרנות מנהלי על אכיפה הליכי יינקטו לא כי )'איגוד תעודות הסל נ' שר האוצר ואח
 לשיעור מעבר סל קרנות החזקת עם בקשר גמל קופות על וכן) נאמן שכר לרבות( כאמור ההחזרים

 תיקון( בנאמנות משותפות השקעות חוק תזכיר, 2018 בדצמבר 24 ביום פורסם, לכך בהמשך. האמור
, החוק לתיקון הנלווים החקיקה ותיקוני"), התזכיר: "להלן( 2018- ט"התשע), ניהול דמי החזר' _) (מס

) גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות תיקון וכן האמורות לתקנות תיקון היתר בין שכוללים
 את להסדיר נועדו אלו תיקונים. 2018-ט"התשע), תיקון) (מוסדיים גופים על החלים השקעה כללי(

 המותר מירבי החזקה בשיעור הקלה לרבות, סל בקרנות מוסדיים גופים השקעות על שיחולו ההוראות
 הגמל קופת נכסי מתוך בניכוי המותרות ההוצאות לענין הוראות לצד, מוסדי גוף ידי על סל בקרן להחזקה

 שאסורות הוצאות של הגמל קופת למנהל החזר לבצע קרן למנהל אפשרות ומתן הגמל קופת מנהל ידי על
 . כאמור בניכוי

  
 : מכשירים פיננסיים 2.4.1.2.2.4

, תעודות הסל הפכו לקרנות סל ובהתאם מוזג המגזר שהיה 28כאמור לעיל, בהתאם לקבוע בתיקון 
  בעבר תעודות הסל למגזר קרנות הנאמנות. 

לקרנות כספיות תחת  28עוד יצוין, כי תעודות פיקדון שנוהלו בעבר תחת אקסלנס מוזגו בעקבות תיקון 
  מנהל הקרן. נכון למועד פרסום הדוח לא מנוהלות תחת אקסלנס תעודות סל ותעודות פיקדון.  

  
 תחום החיתום: ב רגולציה 2.4.1.2.3

ובפרט בתקנות ניירות ערך (חיתום), תחום החיתום וההנפקות מוסדר בחוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו 
"). תקנות החיתום מסדירות, בין היתר, את תנאי הכשירות תקנות החיתום(להלן: " 2007-התשס"ז
לצורך פעילות חיתום, לרבות חובת עריכת ביטוח, הרכב הדירקטוריון המכהן בחתם ותנאי  יםהנדרש

בחתם, חובת פיקדון, כללים בדבר שמירת  כשירות החלים ביחס לחברי הדירקטוריון ונושאי משרה אחרים
פי חוק ניירות ערך, החתם כמי שחותם על התשקיף, נושא באחריות - מסמכים ותיעוד, וחובות דיווח. על

פי אותו התשקיף וכלפי מי שמכר או רכש ניירות ערך תוך -כלפי רוכשי ניירות ערך במסגרת המכירה על
טעה בתשקיף. האחריות לא חלה על מי שהוכיח כי פעל כדי המסחר בבורסה או מחוצה לה מחמת פרט מ

  בתום לב ונקט את כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שלא יהיה פרט מטעה בתשקיף. 
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ידי רשות ניירות ערך.  וראות החקיקה מתבצעים עלהפיקוח על הגופים הפעילים בתחום זה ואכיפת ה
משקיעים בעיקר מנפיקים ובמקביל, פעילות הקבוצה בתחום החיתום מושפעת מהוראות החוק החלות על 

  על קופות הגמל וקרנות הנאמנות. 
  

 רגולציה בתחום שירותי בורסה: 2.4.1.2.4
  הדינים העיקריים החלים על פעילות חבר הבורסה הינם:

חבר הבורסה כפוף להוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, המתייחסים,  :הבורסה תקנון 2.4.1.2.4.1
בין היתר, לתנאי הכשירות לחברות בבורסה, חובות חברי הבורסה כלפי הבורסה וחבריה 

בקרה שונים, לרבות תפקידי  םוכלפי לקוחותיו, תחומי פעילות מותרים, חובת מינוי תפקידי
הוראות בדבר פיקוח ובקרה על קיום הוראות תקנון הבורסה, מגוון הוראות בדבר ניהול 

 '. וכוטכנולוגיית מידע 
 חברי עם הבורסה חבר נמנה בבורסה לחברות בנוסףהעזר של מסלקת הבורסה:  חוקי 2.4.1.2.4.2

 תיומלקוחו וחלק היות, כן כמו. המסלקה של העזר לחוקי הוא כפוף ולכן הבורסה מסלקת
, והיות וחבר הבורסה מעוף במסלקת המתקיים ונגזרים באופציות המסחר בתחום פעילים

 הוא כפוף וככזה, מלווה חבר באמצעות זו במסלקה פועל החבר אינו חבר במסלקת המעוף,
  .המסלקה חברי שאינם הבורסה חברי על החלים"ף מעו מסלקת של העזר לחוקי

הוקם בחבר הבורסה דסק שיווק  2018במהלך שנת הסדרת העיסוק והתקנות מכוחו:  חוק 2.4.1.2.4.3
השקעות ללקוחות פרטיים, הפעילות בדסק זה כפופה להוראות חוק הייעוץ והתקנות מכוחו. 

, הייעוץוחבר הבורסה מחזיק ברישיון שיווק השקעות, הוא כפוף להוראות חוק  היותכמו כן 
ל שהן מתייחסות לבעלי רישיון תקנות שהותקנו מכוחו, הנחיות וחוזרי רשות ניירות ערך, ככ

 שיווק השקעות. 
איסור הלבנת הון  חוק איסור הלבנת הון וצו הוראותאיסור הלבנת הון והצווים מכוחו:  חוק 2.4.1.2.4.4

קובעות, בין היתר, חובות זיהוי, אימות וניהול  לחברי בורסה חל על חברי בורסה, ההוראות
וכן דרישות דיווח ביחס לפעולות  רישומים של חברי הבורסה, כתנאי למתן השירות ללקוחות

  חריגות של לקוחות וחובות הקשורות במניעת טרור. 
  
  הפרטת הבורסה:  2.4.1.2.4.5

 לעידוד הועדה: "להלן( בבורסה הנזילות ולעידוד לשכלול הועדה המלצות בעקבות
 מודל בסיס על הבורסה לחברי מניות הקצאת באמצעות הבעלות מבנה שונה") הנזילות

 . שגובש כלכלי
 שנוצרה כך, 2017–ז"התשע), 63' מס תיקון( ערך ניירות חוק תוקן, 2017 אפריל בחודש
 בה לקיים הבורסה חברי של הזכות לבין הבורסה על הבעלות בין להפרדה חוקית תשתית
 . מסחר

 חברת" ממניות 3.78%-בכ מחזיקה אקסלנס שירותי בורסה, התהליך השלמת עם
 מיליון 15.9-כ של סך על עומד הדוח למועד נכון אקסלנס בספרי המניות שווי". הבורסה

 דירקטוריון לאישור בהתאם תיעשה מניות העברת כל, שנקבע ההסדר פי על כי, יצוין. ח"ש
 כי, ערך ניירות חוק קובע, בנוסף. דעתו שיקול פי על לה לסרב רשאי יהיה אשר, הבורסה

 יעביר, הנמכרים השליטה אמצעי שווי על שעולה בתמורה הבורסה מניות שתימכרנה ככל
 השליטה אמצעי שווי ובין המכירה תמורת בין ההפרש בגובה סכום לבורסה המוכר

 הנמכרים השליטה אמצעי שיעור - " הנמכרים השליטה אמצעי שווי" זה לעניין ;הנמכרים
 של העצמי בהון מוכפל כשהוא, ההסדר אישור במועד בבורסה השליטה אמצעי כלל מתוך

 .2015 לשנת הכספיים לדוחותיה בהתאם הבורסה
 למכירת הצעות להציע בהזמנה, בה המניות לבעלי הבורסה פנתה 2018 ינואר בחודש
 בחרה החברה. חלק מבעלי המניות נענו להצעת הבורסה, ידם על המוחזקות הבורסה מניות
אושר על ידי רשות  2018למיטב ידיעת החברה, בחודש אוגוסט להצעה זו.  להיענות שלא
  רות ערך מתווה להשלמת המכירה של המניות האמורות לעיל למספר גופים פיננסיים.ניי
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בר ח לקוחות של פיננסיים נכסים החזקת בנושא ובהנחיות הבורסה בתקנון הוראות תיקון 2.4.1.2.4.6
 : נקבבורסה שאינו 
בר בורסה חמתן שירותי משמורת על ידי  ןילעניעודכן תקנון הבורסה  2018בחודש מרץ 
הטלת  :, בין היתר בנושאים הבאיםאחרים פיננסים גופים באמצעות לרבות, שאינו בנק

, לרבות הבטחת זכויות הבעלות בנכסים ובמזומנים קסטודיחובות בסיסיות של נותן שירותי 
והבטחת הזכויות הנלוות לבעלות; הטלת חובות שתכליתן לאפשר זיהוי של נכסי כל לקוח 

מעקב שוטף אחר רישום זכויות הבעלות בהם, ולקוח, מעקב שוטף אחר קיום הנכסים, ו
לרבות ביצוע התאמות; כללים בדבר הדיווחים ללקוחות; הטלת חובות על מתווך (מי שמספק 

באמצעות אחר שירותי משמורת על נכסי לקוח); תנאים לביצוע עסקאות בנכסי לקוח שלא 

המקבילה  ביוזמת הלקוח. להערכת חבר הבורסה, התיקון המוצע בשילוב עם ההסדרה
בענפים פיננסים נוספים, הינם לטובת חבר הבורסה  הקסטודיבעקבות המלצותיה של ועדת 

   עשויים להגביר הגנה על נכסי לקוחותיו המוחזקים באמצעות גופים פיננסיים. והם
 ): 2017"ז התשע – 63ניירות ערך (תיקון מס'  חוקתיקון  2.4.1.2.4.7

בבורסות זרות,  ערך בניירות מסחר ירותיש למתן בהצעה פנייה עלפי התיקון, חל איסור  על
, ואולם ניתן בורסה בידי מנוהלת המערכת אם אלא, ערך בניירות למסחר מערכת באמצעות

לקבל היתר מרשות ניירות ערך לצורך הצעת שירותי מסחר בבורסה מחוץ לישראל. בחודש 
למועד קבלת היתר כאמור. נכון פרסמה רשות ניירות ערך את התנאים ל 2018דצמבר 

   הבורסה להגשת בקשת היתר כאמור. חברח, נערך הדו
 : 2018"ח התשע, דילר ברוקרפעילות  להסדרתהצעת חוק  טיוטת 2.4.1.2.4.8

 החוק. דילר ברוקר פעילות להסדרת חוק הצעת טיוטת פורסמה 2018 אוגוסט בחודש
, הבורסה חבר על חדשים חובות יחילוככל שיכנס לתוקף  הברוקר של פעילותו את מסדיר
מאת רשות ניירות ערך וכן פיקוח של רשות ניירות ערך גם מקום שחל  רישיון לקבלת דרישה

 נכון להיום, פיקוח של הבורסה. 
  

 רגולציה בתחום שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות: 2.4.1.2.5
העיסוק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות מוסדר בחוק הייעוץ ובתקנות שהותקנו מכוחו, הנחיות 

-ות ניירות ערך, ככל שהן מתייחסות לבעלי רישיון שיווק השקעות ורישיון ניהול תיקי השקעות. עלוחוזרי רש
העוסק בניהול תיקי השקעות חייב להיות בעל רישיון ניהול תיקים מרשות ניירות ערך  תאגידפי חוק הייעוץ 

גם על מכלול היחסים  יםהמועסקים אצלו העוסקים בניהול תיקי השקעות. חוק הייעוץ ותקנותיו חל ך גםוכ
ילים חובות שונות לגבי אופן ההתקשרות, ההתנהלות ומתן השירותים חשבין בעל הרישיון לבין לקוחותיו ומ

  ללקוחות וכן חובות של הון עצמי וכיסוי ביטוחי מינימאליים.
שונות המטיל חובות צו איסור הלבנת הון של מנהלי תיקים בנוסף חל על פעילות ניהול תיקי ההשקעות 

   .בקשר עם זיהוי לקוחות ודיווח אודות פעולותיהם
  

לחוק השקעות משותפות בנאמנות, הפכו תעודות  28לעיל, במסגרת תיקון  2.4.1.2.2.2כאמור בסעיף 
פרסמה רשות ניירות ערך חוזר ובו התייחסות לאופן שבו על חברות  2018הסל לקרנות סל. בחודש יולי 

ניהול התיקים לפעול מול לקוחותיהן בשני היבטים עיקריים הנוגעים למעבר מתעודות סל לקרנות סל. 
הוא התאמת מגבלות הלקוח בכל הנוגע להחזקת קרנות נאמנות בתיקו המנוהל, וההיבט ההיבט הראשון 

השני הוא גבייתם של דמי ניהול בגין קרנות הסל. החברה פועלת בשני המישורים האמורים על מנת לעמוד 
 בהוראות חוזר הרשות.

  
  אכיפת מיסים בחשבונות זרים 2.4.1.2.6

2.4.1.2.6.1  )Foreign Account Tax Compliance Act (- בעניין החוק הנ"ל ראה סעיף  רטיםלפ
נערכה ליישום הוראות החוק בתחומי פעילותה השונים  אקסלנסלדוח זה.  4.1.1.1.13

באופן יעיל את  לסנןובמסגרת זו אוספת את המידע הנדרש על לקוחות קיימים, ופועלת 
 .הלקוחות האמריקאים החדשים שיצטרפו אליה
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2.4.1.2.6.2 CRS - Common Reporting Standard – ועדת אישרה 2019, בינואר 1 בתאריך 
 .. אקסלנס נערכת ליישום הוראות התקנותCRS-ה תקנות את הכנסת של הכספים

 . לדוח 4.1.1.1.13לפרטים נוספים ראה סעיף 
 

 תקנות לתוקף נכנסו 2018, מאי בחודש: 2017 – ז"תשע), מידע אבטחת( הפרטיות הגנת תקנות 2.4.1.2.7
לדוח.  4.1.1.1.15 לפרטים בדבר התקנות ראה סעיף. מידע מאגרי וניהול הפרטיות להגנת בנוגע חדשות
 ורישום מיפוי בוצע לכך ובהתאם לתוקפן התקנות כניסת טרם מקדימה היערכות נעשתה אקסלנס בקבוצת

 הקבוצה.  מאגרי של
 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 2.4.1.3
 44.5- הלים ע"י קבוצת אקסלנס עמד על כהיקף כלל הנכסים המנו 2018בדצמבר  31ביום  2.4.1.3.1

. הירידה בהיקף הנכסים 2017בדצמבר  31מיליארד ש"ח ליום  48.8 - מיליארד ש"ח לעומת כ
נבעה בעיקרה מפדיונות בקרנות הסל/תעודות הסל, כחלק ממגמה כוללת של פדיונות בשוק 

לים, הנובעת בעיקר חלה ירידה בהיקף הנכסים התיקים המנוה ,. כמו כן2018קרנות הסל בשנת 
ממעבר לקוחות למוצרים מתחרים כגון פוליסות השקעה וקופות גמל להשקעה. ככלל, היקף 
הנכסים בניהול הקבוצה מושפע בין היתר, ממצב השוק ומשערי חליפין, אליהם צמודות חלק 

לדוח  5.8לפרטים נוספים ראה סעיף  מהסדרות שהונפקו במסגרת החברות הייעודיות.
    ון. הדירקטורי

  
  מגמות בשווקים בשנת הדוח והשפעתן על תחומי פעילותה של אקסלנס: 2.4.1.3.2

 שיווק השקעות וניהול השקעות עבור לקוחות   2.4.1.3.2.1
וכן  מתאימה עצמה באופן שוטף ובלתי פוסק לשינויים בדרישות החוק אקסלנס

התאמת השירותים ללקוחות מקפידה על רמת שירותיות גבוהה ו שומרת על
  וצרכיו.בהתאם לאופי הלקוח 

סך הנכסים המנוהלים בתיקי  2016 - ו 2017, 2018בדצמבר של השנים  31ביום 
מיליארד  1.11 - מיליארד ש"ח וכ 4.01 -מיליארד ש"ח, כ 9.8-היה כ 13השקעות

  ש"ח, בהתאמה.
השתנה באופן מהותי מהיקף  לאהנכסים בתיקי ההשקעות של אקסלנס  היקף

  .הנכסים אשתקד
  

  קרנות נאמנות  2.4.1.3.2.2

הפכו תעודות הסל לקרנות  28לעיל, במסגרת תיקון  2.4.1.2.2.2 בסעיף כמפורט
  סל. להלן יפורטו שינויים בהיקף הפעילות ורווחיותו. 

עבר אודות קרנות סל, הינם נתונים של תעודות סל יודגש כי בסעיף זה להלן, נתוני 
  אשר הוסבו להיות קרנות סל.

נגזר ממצב שוק ההון, מגוון המכשירים  בתעשייה זוהיקף הפעילות יצוין, כי 
המונפקים, קצב ההנפקות והיקף ההשקעות בהן, ושינוי בטעמי הציבור בקשר 

  . יםיפיננס יםלהשקעות המתמחות בשווקים זרים, סחורות ונגזר

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .בתיקים ומנוהלים הקבוצה ידי על שהונפקו פיננסים נכסים כולל13 
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  2018שנת 
  וכספיות מסורתיות קרנות  .א

מיליארד ש"ח, כאשר הקרנות  15-מנות המסורתיות והכספיות פדתה כתעשיית קרנות הנא 2018בשנת 
  .ש"חמיליארד  7-ומנגד הקרנות הכספיות גייסו כ ש"חמיליארד  22- המסורתיות פדו כ

. ש"ח מיליארד15.5 פדתה אשר, כללי"ח אג קטגוריית הובילה המסורתיות בקרנות הפדיונות מגמת את
מיליארד  2.4- , מניות בארץ שפדו כש"חמיליארד  4- ות נוספות שבלטו לשלילה הן אג"ח שקליות שפדו כקטגורי
  .ש"חמיליארד  1.7- ואג"ח חברות והמרה שפדתה כ ש"ח

(קטגוריה זו פדתה באופן  ש"חוגייסה מעל למיליארד  2018מנגד, קטגוריה אג"ח מדינה שינתה מגמה במהלך 
שיטתי שלוש שנים לפני כן), כמו כן קטגוריות נוספות שהצליחו לסיים את השנה עם גיוסים כדלקמן: גמישות 

  .ש"חמיליון  450 - כל אחת ומניות בחו"ל עם גיוס גייסה של כ ש"חואג"ח בחו"ל מעל חצי מיליארד 
ומנגד פדיון  ש"חמיליון  300- ות המסורתיות של כסיימה את שנת הדוח בגיוס בקרנלתעשייה, קסם  בניגוד

  .ש"חמיליון  600- בקרנות הכספיות של כ
  .ש"חמיליון  300-בסיכום שנתי קסם בתחום האקטיבי סיימה את שנת הדוח עם פדיון של כ

   

  קרנות מחקות (כולל קרנות סל)  .ב
קרנות  כאשר, ש"חמיליארד  11- המחקות (כולל קרנות סל) פדתה כבשנת הדוח תעשיית קרנות הנאמנות 

  .ש"חמיליארד  3.9 -ואילו הקרנות המחקות גייסו כ ש"חמיליארד  14.5- הסל פדו כ
 4.2 -ו ש"חמיליארד  5 -בקרנות הסל קטגוריות המניות בחו"ל ובארץ הובילו את מגמת הפדיונות עם כ

  .ש"ח מיליון 300 -בהתאמה. מנגד קטגוריה של אג"ח בחו"ל גייסה כ ש"חמיליארד 
 2.5- בקרנות המחקות, קטגוריה של מניות בחו"ל הובילה את מגמת הגיוסים וסיימה את השנה בגיוס של כ

  . ש"חמיליארד  1.7 -יחד עם קטגוריה של אג"ח חברות והמרה שגייסה כ ש"חמיליארד 
כל  ש"חכאשר מניות בארץ ובחו"ל פדו מעל מיליארד  ש"חמיליארד  3.5-פדתה בתחום קרנות הסל כקסם 

  .ש"חמיליון  300-אחת ומנגד קטגוריה של אג"ח בחו"ל גייסה כ
בעיקר בקטגוריות המגייסות בתעשייה, מניות בחו"ל  ש"חמיליון  750- בתחום הקרנות המחקות, קסם גייסה כ

  .ש"חמיליון  100ואג"ח חברות והמרה עם גיוס של  ש"חמיליון  700עם גיוס של 
  

  .ש"חמיליארד  25.5 -כ 2018לך שנת תעשיית הקרנות פדתה במה"כ סה
 - כ מתוכם ש"ח מיליארד 307 - כ על 2018 בדצמבר 31 ליום נכון עמד בתעשייה הנאמנות קרנות נכסי כלל שווי
 ש"ח מיליארד 86 - ו מחקות בקרנות ש"ח מיליארד 26.8-כ, מנוהלות אקטיביות בקרנות ש"ח מיליארד 194

  .סל בקרנות
  

 66( קרנות במרבית אפיקי ההשקעה הקיימים 286 מנהל הקרןאקסלנס מנהלת באמצעות נכון למועד הדוח 
  .קרנות מחקות פתוחות) 51 -קרנות סל ו 169קרנות מנוהלות, 

  
 מיליארד 7.8 כאשר  ש"ח מיליארד 35.6 על 2018 בדצמבר 31 ליום נכון עמד נאמנות קרנות קסם נכסי שווי
  .סלבקרנות  ש"חמיליארד  23.65-בקרנות מחקות ו ש"ח מיליארד 4.2, מנוהלות אקטיביות בקרנות ש"ח

  
  2017שנת 

נטו בקרנות המסורתיות, כאשר את מגמת  ש"חמיליארד  24 - תעשיית קרנות הנאמנות גייסה כ 2017בשנת 
מיליארד ש"ח. קטגוריה נוספת  19הגיוסים בקרנות המסורתיות הובילה קטגוריית אג"ח כללי, אשר גייסה מעל 

מיליארד ש"ח. מנגד, קטגוריות שהמשיכו  3הינה חברות והמרה אשר גייסה מעל  2017שהובילה בגיוסים בשנת 
  מיליארד ש"ח. 3- ות וקרנות כספיות, כאשר כל אחת מהקטגוריות פדתה כהיו אג"ח שקלי 2017לפדות בשנת 

  
מיליארד ש"ח נטו (בהתחשב בפדיונות): שווי כלל נכסי  20סכום כולל של  2017סה"כ התעשייה גייסה בשנת 

מיליארד  199 -מיליארד ש"ח מתוכם כ 243 - על כ 2017בדצמבר  31קרנות הנאמנות בתעשייה עמד נכון ליום 
  מיליארד ש"ח בקרנות כספיות. 14.3 - מיליארד ש"ח בקרנות מחקות ו 29.6- בקרנות מסורתיות, כש"ח 
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מיליארד  6.44מיליארד ש"ח כאשר  11.64על  2017בדצמבר  31שווי נכסי קסם קרנות נאמנות עמד נכון ליום 
  כספיות.מיליארד ש"ח בקרנות  1.61- ש"ח בקרנות מחקות ו דמיליאר 3.55ש"ח בקרנות מסורתיות, 
  

  2016שנת 
 214 - לכ ש"ח מיליארד 229 - משווי של כ 6.6% -בכירד  בכלל התעשייה , שווי נכסי קרנות הנאמנות2016 בשנת

נפתחה במגמת פדיונות גבוהים בקרנות המסורתיות כהמשך ישיר לפדיונות בשנת  2016 שנת. ש"ח יליארדמ
, כאשר מיליארד ש"ח 167.5 -לרמה של כ ש"חמיליארד  5 -בכ. שווי הנכסים בקרנות המסורתיות ירד 2015

, 2015, באופן דומה לשנת 2016 בשנת). ש"חמיליארד  8 - עיקר הפדיונות נובעים מהרבעון הראשון (כ
 -בכקטגוריות אלו קטנו  ,הקטגוריות המסורתיות אשר ספגו פדיונות גבוהים היו אג"ח מדינה ואג"ח בארץ שקליות

, נרשמו גיוסים גבוהים בקטגוריית אג"ח חברות והמרה מנגדבהתאמה.  ש"חמיליארד  6.5 - כו ש"ח מיליארד 7.5
 לקטגוריות בגיוסים מחודשת התעוררות נרשמה, כן כמו. ש"חמיליארד  4 -בכשווי הנכסים בקטגוריה זו צמח ו

 2 - כו ש"ח מיליארד 3 -בכ צמח אלו בקטגוריות הנכסים שווי. גבוהים מגיוסים נהנו אשר וגמישות בארץ מניות
, המשיכו להצטמצם גם בשנת 2015בשנת  50%-כהכספיות אשר הצטמצמו ב הקרנות. בהתאמה ש"ח מיליארד

 19 -כ על 2016עמד בסוף שנת  אלו בקרנות הנכסים ושווי ש"ח מיליארד 8.5 -כ מאבדות הן כאשר 2016
  . בלבדש"ח  מיליארד

  
 2018בספטמבר  30ופיקדון טרם הסבתן לקרנות סל הסתכם ביום סך הנכס המנוהל על ידי קסם בתעודות הסל 

מיליארד  27.8וסך של  2017 בדצמבר 31מיליארד ש"ח ביום  28מיליארד ש"ח לעומת סך של  27.4בסך של 
. מובהר, כי ההשוואה האמורה הינה ביחס לתעודות סל עובר להפיכתן לקרנות סל 2016בדצמבר  31 יוםש"ח ב

 . 2018לשנת  יעי של שנת הדוח ולפיכך מוצג הנכס נכון לתום הרבעון השלישיבמהלך הרבעון הרב
 2018בספטמבר  30יום ל 2017בדצמבר  31קסם בתקופה שבין השינוי בנכס המנוהל בתעודות סל ופיקדון ב

  שקוזזו כתוצאה מעליה בתשואות המדדים. נבע מפדיונות 
  

בסך של  2016בדצמבר,  31הסתכם ביום בתעודות סל ופיקדון טרם הסבתן לקרנות סל  בקסם סך הנכס המנוהל
  מיליארד ש"ח.  27.8

  
  .0.98%-0.85%דמי הניהול הממוצעים בקרנות המסורתיות נעו בשנת הדוח בין  – ניהול דמי
  0.13%-0.1%בין  הדוח) נעו בשנת סל קרנות(ללא  המחקות בקרנות הממוצעים הניהול דמי

   
, רווחי תעודות הסל נבעו הן מדמי ניהול והן מרווחים פיננסיים. עם הפיכת תעודות הסל לקרנות 28עובר לתיקון 

סל כל ההכנסות האחרות שאינן מדמי ניהול קבועים יהיו הכנסות של הקרן, ומנהל הקרן לא יהיה רשאי לגבות 
  עמלה נוספת למעט דמי ניהול משתנים.

הינם תשואה עודפת שהשיגה הקרן מעל תשואת נכס המעקב שלה, ודמי ניהול דמי ניהול משתנים חיוביים 
  משתנים שליליים הינם תשואה בחסר שהשיגה הקרן מעל תשואת נכס המעקב שלה.

), קרנות מחקות( השקעות משותפות בנאמנות דמי הניהול המשתנים הינם מוגבלים בתקרה שנקבעה בתקנות 
  ובהתאם לסוג הקרן, ומנהל הקרן מודיע עליהם מראש אחת לשנה. 2018- התשע"ח

של דמי ניהול  המקסימלי, הסך 2019על פי הודעת מנהל הקרן שניתנה עבור קרנות המחקות שבניהולו לשנת 
(לפי היקף הנכס  מיליון ש"ח 35-כ, יעמוד על העניןמשתנים שהוא יהיה רשאי לגבות או יהיה חייב לשלם, לפי 

  ). 2019בינואר  1יום המנוהל ב
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 חיתום ובנקאות להשקעות  2.4.1.3.2.3
  

קונצרניות  רות חובמיליארד ש"ח בהנפקות והקצאות של אג 61-כבישראל  גוייסו 2018במהלך שנת 
חוב האגרות  החלה ירידה בקצב הנפקות 2018שנת של  בבורסה וברצף המוסדי. במחצית השנייה

אשתקד, נוכח התפתחויות בשוק ההון ומגמת פדיונות ניכרת , לעומת התקופה המקבילה קונצרניותה
בקרנות הנאמנות וכן התגברות הציפיות להעלאת ריבית בארץ, אשר הביאו לעליה בתשואות אגרות 

כמו כן, נרשמה האטה ממשית בגיוסי חוב על ידי יזמי נדל"ן זרים (בעיקר מארה"ב),  החוב הקונצרניות.
  קיום ממשל תאגידי בחלקן.  -עקב קשיי נזילות וחשש לגבי אי

המירים, הבהיקף גיוס ההון בשוק המניות ו אף ירידה, נרשמה כאמור גיוסי החובהיקף ב לירידה במקביל
הנפקות ראשוניות  עשרה- אחתהשוק  בכללבוצעו  2018לעומת השנתיים הקודמות, כאשר בשנת 

עשרה הנפקות -שבה בוצעו שבע 2017שנת  ש"ח, וזאת לעומת מיליארד 1.85-כ של כולל בסכוםלציבור 
. עם זאת, בעלי עניין מכרו לציבור מניות בשווי של ש"חמילארד  3- ראשוניות לציבור, בסכום כולל של כ

, במכירות אלו בלטו מכירות של 2017, נתון זה הינו כפול במספרו בשנת ש"חמיליארד  13-למעלה מ
  מניות בנקים וכן בלטה מכירת מניות חברות ביטוח על רקע הוראות חוק הריכוזיות. 

  .2017זהה למחזור זה בשנת  2018מחזור המסחר בשוק המניות בשנת 
 גיוסי בהיקף ההאטה מגמת משכתנ, 2019 בתחילת הפיננסיים בשווקים התאוששות אף עליצוין, כי 

 גיוסי בהיקף ירידה נרשמה 2019 שנת של הראשונים החודשיים ובסיכום, 2019 בתחילת וההון החוב
  .אשתקד המקבילה התקופה לעומת וההון החוב

   
 שירותי בורסה ומסחר  2.4.1.3.2.4

  לעיל. 2.4.1.2.4.5 ראהלפרטים בדבר שינוי מבנה הבורסה ותוצאתו על חבר הבורסה  
 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או במאפייני לקוחות 2.4.1.4
פעילות אקסלנס מושפעת מן ההתפתחויות בשווקי ההון בארץ ובעולם. שינויים במדדי הבורסה השונים 

בבורסה, שינויים בציפיות ובתחזיות לגבי ההתפתחויות בשוק ההון (לחיוב/לשלילה),  ובהיקף המסחר
ושינויים במגמות המסחר בבורסה עשויים להשפיע על תוצאותיה העסקיות של אקסלנס בתחומי פעילותה 

   השונים.
  

 גורמי הצלחה קריטיים 2.4.1.5
שקעות עבור לקוחות בהשוואה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם השגת תשואות גבוהות בה

למתחרים באותם אפיקי השקעה; כוח אדם מקצועי ומיומן; מערך שיווק מיומן; רמת שירות גבוהה ללקוחות; 

בחו"ל; הרחבת בארץ ותגובה מהירה להתרחשויות ולתהליכים בשוק; היכרות וקשרים עם מוסדות פיננסים 

אופי הפעילות לשינויים רגולטורים; מיצוב סל המוצרים והתאמתו לדרישות השוק; חדשנות; התאמת 

אקסלנס כבית השקעות מוביל; קשרי עבודה שוטפים והדוקים עם משקיעים מוסדיים; מערכות מחשוב 

  אמינות ומתקדמות. ותוכנות 
  

  עיקריים ויציאה כניסה חסמי 2.4.1.6
חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם הוראות הדינים הרלבנטיים, לרבות מגבלות  2.4.1.6.1

תנאים לקבלת היתרים ורישיונות הדרושים לעסוק בפעילות; הצורך בהעמדת הון נדרש או ו

בטחונות אחרים על פי הוראות הדינים הרלבנטיים כגון כיסוי ביטוחי; איתור כוח אדם מקצועי 

ומיומן; קשרים עם מוסדות פיננסיים בחו"ל; קבלת אישורי רשויות הנדרשים לצורך הנפקת 

  בורסה ורשות ניירות ערך).מוצרים לציבור (ה
  

לחוק נירות ערך, המטיל חובה על גופים המעוניינים לפעול למתן  63לפרטים אודות תיקון 
שירותי מסחר בניירות ערך בבורסות זרות לקבל היתר לכך מרשות ניירות ערך, ראה סעיף 

לעיל. כמו כן, לפרטים אודות טיוטת הצעת החוק להסדרת פעילות ברוקר דילר,  2.4.1.2.4.7
  לעיל. 2.4.1.2.4.8לפיהן נדרש רישיון לצורך עיסוק בפעילות ברוקר דילר, ראה סעיף 
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פורסם אישור  2017בחודש נובמבר  -שינויים בתנאי הכשירות וקבלה לחברות בבורסה  2.4.1.6.2

הרשויות לתיקון תקנון והנחיות הבורסה. כחלק מהתיקון התקבלו שינויים בתנאי הכשירות 
חסמים שהיו קיימים עובר לתיקון. כך למשל, והקבלה לחברות בבורסה. התיקון הסיר מספר 

מיליון דולר; לגבי תאגיד בנקאי  100הסרת הצורך בהון עצמי של  -לגבי בית השקעות בינלאומי 

הסרת הדרישה למספר לקוחות מזערי ושווי כולל של תיקי ניירות ערך. כמו כן, בוטלה תקופת  -
 לתקופה בורסה כחבר מבקש לקבלת רסההבו דירקטוריון אישור של תוקפו הניסיון וכן הוארך

. התיקון שהתקבל מסיר חסמי כניסה משמעותיים ומאפשר קבלה של שנה חצי במקום שנה של
  חברי בורסה חדשים. 

  
חסמי היציאה העיקריים מתחום הפעילות הינם מכירת פעילויות המחייבת בחלק מהמקרים  2.4.1.6.3

אזרחית ופלילית, המוטלת לתקופות  קבלת רישיונות, היתרי שליטה ואישורים אחרים; אחריות,
של שנתיים או שבע שנים בהתאם לאופי הפעילות בתחום החיתום והבנקאות להשקעות 

ת אקסלנס בכיסוי ביטוחי תקף לפעילותה בתחום זה כל עוד לא חלפו שבע שנים וומחויב
ת כמו כן, בחלק מהפעילויות חתומה החברה הרלוונטי מתאריך התשקיף האחרון עליו חתמה.

על הסכמים ארוכי טווח למתן שירותים באותו תחום פעילות (לרבות התחייבויות שניתנו 
  במסגרת מכרזים שונים) ויציאה מתחום הפעילות דורשת סיום הסכמים כאמור.

  
  תחליפים למוצרי תחום הפעילות 2.4.1.7

ניהול השקעות התחליפים לניהול השקעות (ניהול תיקים וקרנות נאמנות) הם אפיקי חיסכון שאינם מצריכים 
שוטף (כדוגמת פיקדונות בנקאיים), ניהול עצמי של השקעה בניירות ערך, ניהול ישיר באמצעות מערך 

מוצרי חסכון ארוך טווח המוצעים על ידי  –ת סל. כמו כן קרנוהייעוץ הבנקאי או ייעוץ השקעות אחר, ורכישת 
'). התחליפים וכד חסכון פוליסות, להשקעה גמלקופות  –חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל (כגון 

הם קרנות נאמנות מנייתיות, המנסות להשיג תשואה עודפת על המדדים  ולקרנות המחקות הסל קרנותל
סל הנסחרות בבורסה. התחליפים  קרנותוקרנות אינדקס זרות, הנסחרות בבורסות זרות ודומות בפעילותן ל

  לחיתום הם גיוס בבורסות זרות ונטילת הלוואות מבנקים או מגופים חוץ בנקאיים. 
  

 מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו 2.4.1.8
הענפים בהם פועלת אקסלנס בשוק ההון מתאפיינים בריבוי מתחרים וברמת תחרות גבוהה, מצד בתי 

לים בשוק ההון. בשנים האחרונות החריפה התחרות וזאת בשל השקעות, בנקים וגופים אחרים הפעי
אשר אפשר  28וכן בעקבות תיקון  הצטרפות גורמים חדשים לענף בעקבות התרחבות הפעילות בשוק ההון

 2.4.6. לפרטים אודות תחרות בתחום הפעילות ראו סעיף למנפיקי קרנות מחקות להסב אותן לקרנות סל
  להלן.

  

  מוצרים ושירותים 2.4.2
  תחומי פעילות עיקריים הכלולים במגזר שירותים פיננסיים של החברה:

 שיווק השקעות וניהול השקעות עבור לקוחות 2.4.2.1
אקסלנס: מתן שירותי שיווק וניהול השקעות בארץ בתחום פעילות זה כלולות פעילויותיה הבאות של 

  ). REITובחו"ל; ניהול קרנות נאמנות; וניהול קרן השקעות בנדל"ן מניב (
  

  : שיווק וניהול תיקי השקעות
, מעניקה שירותי שיווק השקעות ומנהלת תיקי השקעות חברת ניהול התיקיםאקסלנס, באמצעות 

חברת ניהול עבור לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים מענפי משק שונים במגוון אפיקי השקעה. 
ההשקעות  .פי חוק הייעוץ-מחזיקה ברישיון לעסוק בניהול ובשיווק תיקי השקעות על התיקים

קעות מוסמכים, שהינם בעלי רישיונות לניהול ידי צוות מקצועי המורכב ממנהלי הש-מבוצעות על
בנקים בישראל ושני חברי בורסה שאינם ה מרביתתיקים. ניהול תיקי ההשקעות מתבצע באמצעות 
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אודות היקף תיקי ההשקעות בניהול חברת ניהול התיקים ראה  לנתונים). חבר הבורסהבנקים (כולל 
  להלן.  2.4.4סעיף 

הפעולות עבור הלקוחות בחשבונותיהם, המתנהלים בבנקים ו/או אצל חברי הבורסה, מתבצעות על 
, באמצעות ייפויי כוח לביצוע פעולות בחשבונות הלקוחות. מדיניות ההשקעות נקבעת אקסלנסידי 

 חברת ניהול התיקיםעל פי הגדרותיו וצרכיו, ומוסדרת בהסכם בכתב. בנוסף, לבתיאום עם הלקוח 
, חברת ניהול התיקיםהסכמים עם הבנקים אצלם מתנהלים חשבונות הלקוחות, לפיהם מתחייבת 

  ידם. -בין היתר, לפעול עבור לקוחותיה בלבד ולפעול על פי ייפוי הכוח שניתנו על
עות מדמי הניהול הנגבים מלקוחות המקבלים שירותי שיווק ההכנסות מפעילות ניהול התיקים נוב

  וניהול השקעות. 
  

  : וקרנות סל ניהול קרנות נאמנות
ובקרנות סל  תחום ניהול קרנות הנאמנות מוסדר בחוק השקעות משותפות בנאמנות ובתקנות מכוחו

. קרן הנאמנות מוקמת על פי הסכם בין מנהל הקרן ובין נאמן, אף בכללי הבורסה והנחיותיה
במסגרתו נקבעת מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור השכר המרבי שרשאים מנהל הקרן והנאמן 
לקבל, ועוד. מכירת יחידות בקרן נאמנות נעשית על פי תשקיף בו מוצעות יחידות הקרן לציבור, 

מו, והתקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות אשר נדרש היתר רשות ניירות ערך לפרסו
בנוסף, קרנות סל נסחרות בבורסה וניתן בתשקיף היא לכל היותר שנה מיום פרסום התשקיף. 

תקנות ניירות ערך קובעות פרטים לעניין הגילוי לרכשן ולמכרן גם במהלך המסחר בבורסה. 
חוק ניירות ערך על החותמים על ובנאמנות בתשקיף ומחילה אחריות על פי חוק השקעות משותפות 

התשקיף. עיקר ההכנסות נובעות מדמי הניהול שגובה כל קרן, ומיעוטן משיעור ההוספה שגובה 
בנוסף, בקרנות סל רשאי מנהל הקרן לקבוע דמי ניהול מנהל הקרן בעת רכישת יחידות בקרן. 

ול נכס המעקב של הקרן, משתנים העשויים להיות חיוביים או שליליים, בהתאם לביצועי הקרן אל מ
לחוק  28לפירוט אודות תיקון מס' בהתאם לקבוע בחוק השקעות משותפות בנאמנות ובתקנות לפיו. 

  לעיל. 2.4.1.2.2.2 ראו סעיף אשר הפך את תעודות הסל לקרנות סל השקעות משותפות בנאמנות,

קרנות במרבית אפיקי ההשקעה  286 מנהל הקרןאקסלנס מנהלת באמצעות נכון למועד הדוח 
  .קרנות מחקות פתוחות) 51 -קרנות סל ו 169קרנות מנוהלות,  66( הקיימים

  
(כולל תעודות  הנאמנות, סך הנכסים המנוהלים בקרנות 2017-ו 2018 בדצמבר של השנים 31ביום 

מיליארד  40 -ש"ח וכ מיליארד 36 -היה כ הסל כפי שהיו עד להסבתן לקרנות סל כמפורט לעיל)
עיקר הירידה בנכס המנוהל נובעת מפדיונות בתעודות סל/קרנות סל. לפרטים  ש"ח, בהתאמה.

   .זה לדוח 2.4.1.3.2 סעיף ראהנוספים אודות נתוני מאקרו של שוק קרנות הנאמנות 
  

, IONחתמה קסם קרנות נאמנות על הסכם שיתוף פעולה עם קרן גידור  2017בחודש ספטמבר 
חתמה קסם  2017בחודש מרץ  ,יועץ למנהל הקרן בקרן שבניהולה. כמו כן IONבמסגרתו תשמש 
 חברת ,S.a r.l Alliance Bernstein (Luxembourg) עם פעולה שיתוף הסכם קרנות נאמנות על

 לחוק 23 תיקון על בהתבסס, ")ABיורק (להלן: - בניו מושבה שמקום זרה נאמנות קרנות ניהול
 במגזר בישראל AB קרנות של ומשווק כנציג החברה תשמש, זה להסכם ובהתאם, הקרנות
 AB ידי על המנוהלות Class A חוץ קרנות של יחידות הצעת לצורך זה הפרטיים ובכלל הלקוחות
נכון למועד הדוח, קיימות מספר קרנות אשר קיבלו את אישור רשות ניירות ערך  .בישראל לציבור

ומנהל הקרן מצוי בתהליכי אישור מול רשות ניירות ערך  לצורך הצעת יחידות של קרנות כאמור
, כך ABהקרן להרחיב את שיתופי הפעולה עם  להצעת יחידות של קרנות נוספות. בכוונת מנהל

  ישמש גם כיועץ השקעות לקרנות בקטגוריית מניות חו"ל של קסם קרנות נאמנות. ABשבנוסף 
  

  : REITקרן  ניהול
בחודש  הנסחרת בבורסה בתל אביב. קרן השקעות במקרקעין ") הינהריטבע"מ (להלן: " 1ריט 

), אשר אקסלנס ניהול" ריט" :שירותי ניהול בע"מ (להלן 1התקשרה ריט עם ריט  2006אפריל 
ניהול לריט שירותי ייעוץ  ריטמהון מניותיה המונפק, בהסכם לפיו תספק  52.5% - מחזיקה בכ

   .בקשר עם ניהול החברה
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מסגרתו תמשיך ריט בין ריט ניהול לבין ריט, בהסכם ניהול חדש נחתם  2013ספטמבר, בחודש 
  . 2013, מחודש ספטמברשנים, החל  7ניהול להעניק לריט שירותי ניהול לתקופה נוספת בת 

לקבלת  אקסלנסבעלי המניות בריט ניהול, המכהנים גם כנושאי משרה בריט, הציגו דרישה ל
מיליון ש"ח בגין הפרשי שכר, דמי ניהול וכד'  18 - תשלומים רטרואקטיביים מריט ניהול, בסך של כ

ניתן פסק בורר אשר  2015אוקטובר בחודש . 2010-2013המגיעים להם לטענתם בגין השנים 
ניהול תשלם  ריטלפיו  ,הסכם פשרה 2016בפברואר  23בעקבותיו נחתם בין הצדדים ביום 

ועל הצדדים  2020ש"ח, בארבעה תשלומים, שהאחרון בהם בשנת  ליוןימ 18ם סך של לתובעי
עד לאותו מועד. עוד קובע הסכם הפשרה הוראות  –ימשיכו לחול כל ההסכמים החלים ביניהם 

ניהול, בהתאם להסכם בין הצדדים משנת  מריטבדבר זכאותה של אקסלנס לקבלת סכומי מינימום 
ניהול מסווגת כחברה כלולה, ולפיכך החל ממועד זה  ריטהדיווח  מתחילת תקופת החל. 2013

  ניהול בספריה. ריטחדלה החברה מלאחד את 

  
 חיתום ובנקאות להשקעות  2.4.2.2

"), אקסלנס נשואה חיתום) בע"מ ("1993אקסלנס עוסקת, באמצעות אקסלנס נשואה חיתום (
יות בישראל, לרבות הפצת ניירות במתן שירותי חיתום, ניהול, ייעוץ והפצה להנפקות ציבוריות ופרט

ערך מסחריים וניהולם, וכן בעסקאות בניירות ערך (לרבות הצעות מכר) והפצת ניירות ערך, בתיווך 
  וייעוץ בעסקאות בניירות ערך, מימון ובנקאות להשקעות. 

במסגרת עיסוקיה, משתתפת אקסלנס נשואה חיתום בין היתר, בניהול ההנפקות ומשמשת 
 בין, כוללים השירותיםרציום החתמים או המפיצים ו/או כחתם או כמפיץ, לפי העניין. כמנהלת קונסו

, ההנפקה ומכרז השיווק מסע ניהול, הערך ניירות תמחור, ההנפקה ומבנה תהליך תכנון את, היתר
   .העניין לפי, מפיצים או חתמים קונסורציום ניהול וכן

 על הוזמנו שלא הערך ניירות את לרכוש החתמים מתחייבים בחיתום המובטחת לציבור בהנפקה
 אחראי הדין פי שעל מאחר. המתוכנן הכספים גיוס את המנפיקה לחברה להבטיח ובכך הציבור ידי

 בדיקות ההנפקה במסגרת מתבצעות, בו המתוארים הפרטים על התשקיף על החותם החתם
, כלכליות גם ולעיתים חשבונאיות, משפטיות בדיקות הכוללות, המנפיקות לחברות בקשר נאותות
 לחברה ביחס המהותי למידע גילוי ניתן וכי מטעה פרט כולל אינו התשקיף כי לוודא מטרתן אשר

 הצורך ובמידת, חשבון ורואי דין עורכי עם החתמים מתקשרים כך לצורך. פעילותה או/ו המנפיקה
  . האמורות הבדיקות את מטעמם המבצעים, כלכלנים עם גם

 במסגרת וכן) בחיתום מובטחות שאינן בהנפקות( כמפיצה אקסלנס נשואה חיתום פעילות במסגרת
 הנפקות כי, יצוין. ההצעה תשקיף על חותמת אינהאקסלנס נשואה חיתום , פרטיות הנפקות ניהול

 פעילות עיקר, כאמור. תשקיף פרסום מחובת פטורות הן כן-ועל, לציבור בהצעה כרוכות אינן פרטיות
  .כמפיצה הינה הקבוצה

פי רוב, הצעות ניירות ערך מתבצעות על בסיס תשקיפי מדף. מרבית תשקיפי המדף והצעות  על
ניירות הערך המבוצעות על בסיס תשקיפי המדף אינם כוללים התחייבויות חיתומיות. כתוצאה מכך 
בהצעות לציבור הנעשות באמצעות תשקיפי מדף משמש החתם בעיקר כמפיץ והעמלה המשולמת 

  לו קטנה. 
בנוסף, קיימת בפני מנפיקים (תאגידים מדווחים ושאינם מדווחים) אפשרות של התקשרות 

בעיקר כמי שמעניק שירותי שיווק החתם גם במסגרת של עסקאות פרטיות, נותר  בעסקאות פרטיות
בלבד (ככל שניירות המונפקים בהנפקה הפרטית אינם נרשמים למסחר). נכון להיום מרבית 

יירות הערך מבוצעות בדרך של הצעת ניירות ערך לציבור (ולא בדרך של הנפקות הנפקות נ
פרטיות). עם זאת, בשנים האחרונות ניכר גידול בחלקם היחסי של העסקאות הפרטיות מתוך כלל 

  גיוסי המימון בתחום. 
עיקר הכנסות הקבוצה מהפעילויות בתחום, הן מעמלות חיתום, הפצה ועמלות ניהול המשולמות 

חתמים או למפיצים, לפי העניין, על ידי החברות המגייסות הון. עמלות החיתום נגזרות בין היתר ל
מהיקף הגיוס ומרמת הסיכון הכרוכה בהנפקה. בפעילות הפצה, לעומת זאת, בקשר עם הנפקות 
ציבוריות או פרטיות, לא כרוך סיכון חיתומי ולא משולמות עמלות חיתום, ותפקידו של החתם 

  יותר ואינו כולל ביצוע בדיקת נאותות. מצומצם 
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תיווך בעסקאות מ בעיקרמעמלות בתחום הבנקאות להשקעות  מעת לעת כמו כן, לקבוצה הכנסות
  והנפקות פרטיות של ניירות ערך. גובה העמלות נגזר בדרך כלל משווי העסקה. פרטיות הלוואה
 שנתזאת לעומת  לציבור הנפקות 50 - ב כמפיץהשתתפה אקסלנס נשואה חיתום  2018 בשנת
בה  2016הנפקות לציבור ושנת  70 - ב כמפיץהשתתפה אקסלנס נשואה חיתום  בה 2017

הנפקות לציבור. בנוסף, אקסלנס נשואה חיתום השתתפה בניהול והפצה של  80 -ב השתתפה
  פרטיות.  הנפקות מספר

חוב ומיעוטם  גיוסישל  היה בהן השתתפה אקסלנס נשואה חיתום כבשנים קודמות, עיקר גיוסי ההון
   של מניות.

    
 הנפקת מכשירים פיננסיים  2.4.2.3

כאמור בסעיף  .למסחר בבורסהאשר נרשמו  ותעודות פיקדון בהנפקת תעודות סל עסקהאקסלנס 
לעיל, פעילות תעודות הסל הוסבה לחברה המנהלת קרנות נאמנות ולפיכך, נכון  2.4.1.2.2.2

  . ותעודות פיקדון תעודות סל לאקסלנסהדוח אין פרסום למועד 
  

  בקבוצה לחברות קסם ידי-לע מדדים אחרי עקיבה שירותי
מדדים שהושקו על ידי  עוקביקסם מעניקה שירותי עקיבה אחר מדדים במסלולי חיסכון פנסיוני 

ח זה מנוהלים שבעה מסלולי מדדים, נכון למועד דו ביטוח ועל ידי אקסלנס גמל. פניקסקבוצת ה
  מיליארד ש"ח.  11.3-שהיקף הנכס המנוהל בהם הינו כ

 
  שירותי בורסה ומסחר 2.4.2.4

 לרבות המסחר אפיקי בכל 'ברוקראזחבר הבורסה שירותי  באמצעות, ללקוחותיה מעניקה אקסלנס
 מוצריםאקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים בע"מ (" ידי על מבוצע"ל (בחו"ח אג, בארץ"ח אג, מניות

 ערך ניירות חבילות והפצת רכש הצעות ריכוז, הנפקות ריכוז"), נגזרים, ניירות ערך זרים, פיננסיים
  עבור בעלי ענין בחברות. 

ניירות  .חבר הבורסה על שם לקוחותיובפעילות המסחר בניירות ערך מנוהלת באמצעות חשבונות 
, ואילו ניירות ערך בחשבונות האמורים מופקדים ונשמרים על ידי מסלקת הבורסה ישראלים ערך

. מזומנים שמורני צד ג'זרים מופקדים ונשמרים במסלקות הזרות באמצעות משמורני צד ג' או תתי מ
מוחזקים בנאמנות עבור לקוחות חבר הבורסה אצל תאגידים בנקאיים. בנוסף, מעניק חבר הבורסה 

  ' בחשבונות ייעודיים ללא משמורת ללקוחות מוסדיים ישראלים וזרים. ברוקראזשירותי 
  .OTCבאג"ח חו"ל מבוצע שלא באמצעות מסחר בבורסה אלא בשוק  מסחריצוין כי 

הן באמצעות מחלקת המחקר  ,בשווקים בארץ ובחו"ל כן, מעניק חבר הבורסה שירותי אנליזהכמו 
ברנשטיין, חברת ברוקרים ואנליזה  סנפורדשל חבר הבורסה והן באמצעות ייצוג בלעדי בישראל של 

  עצמאית זרה.
בתל  בנוסף, מעניק חבר הבורסה שירותי עשיית שוק בניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך

 שוק כעושה חבר הבורסה משמשלמועד הדוח  נכון אביב בשיתוף עם חברת בינה השקעות בע"מ
  .  ערך ניירות 93- ב

בין ללקוחות לפעילות  –אשראי לצורך פעילות בניירות ערך  ו, חבר הבורסה מעניק ללקוחותיבנוסף
בהיקפים מהותיים (לרבות גרעיני שליטה בחברות  ניירות ערך שוטפת ובין למימון רכישות

 - לכ 2017בשנת מיליון ש"ח  187- מכבהיקף האשראי ללקוחות גידול הדוח חל  בשנתציבוריות), 
   .בשנת הדוח ש"ח מיליון 271

  
חבר הבורסה מעניק ללקוחותיו שירותי הפקדת פיקדונות לטווחי זמן שונים בשקלים ובמט"ח. 

). כל איסופ כגון( אקסלנס מקבוצת חברות ללקוחות לרבות וחיצוניים פנימיים ללקוחות ניתן השירות
 שקובע מדיניות פי על בנאמנות בתאגידים בנקאיים הבורסה חבר ידי על מופקדיםכספי הלקוחות 

 של ההפקדה לתקופת זהות בהכרח אינן אשר שונות לתקופות דעתו בהתאם לשיקול הבורסה חבר
 אותו הריבית שיעור בין מהמרווח נובעת זה בתחום הבורסה חבר רווחיות. הבורסה בחבר הלקוחות

 מזכה הוא בהם הריביות שיעורי לבין הבנקאיים מהתאגידים שונות לתקופות הבורסה חבר מקבל
  . לקוחותיו את
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אגב הפעילויות השונות המתוארות לעיל, מעניק חבר הבורסה שירותי סליקה ותפעול ניירות ערך 

   אם ובכפוף להוראות תקנון הבורסה החלות על חברי בורסה שאינם בנקים.וכספים, בהת
  

שאינם  הבורסה י, פעילות המסחר במניות ובאגרות חוב המבוצעת באמצעות חברלמועד הדוח נכון
בהקשר זה יצוין כי   מהווה אחוזים בודדים ממחזור המסחר בפעילות זו המבוצע בבורסה. בנקים

   הצטמצם בשנים האחרונות בצורה משמעותית. מספרם של חברי הבורסה
  
  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  2.4.3

פי תחומי פעילות הכלולים במגזר שירותים פיננסיים של החברה, -להלן פרטים אודות הכנסות אקסלנס, על
 2018- ו 2017 ,2016בדצמבר  31עלויות המיוחסות לתחומי הפעילות והרווח התפעולי שנבע מהם, ליום 

    .הדירקטוריון לדוח 5.8. לפרטים נוספים ראה גם סעיף (הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח)
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ניהול השקעות (קרנות סל קרנות 
  ומסחר בורסה שירותי  להשקעות ובנקאות חיתום  נאמנות וניהול תיקים)

  
  31 

  לדצמבר
2016  

31 
  לדצמבר
2017  

31 
  לדצמבר
2018  

31 
  לדצמבר
2016  

31 
  לדצמבר
2017  

31 
  לדצמבר
2018  

31 
  לדצמבר
2016  

31 
  לדצמבר
2017  

31 
  לדצמבר
2018  

  סה"כ הכנסות  85  85  72  10  19  14  173  207  254

57  38  32  
2  3  1  8  6  5  

עלויות משתנות אשר אינן מהוות הכנסות 
  בתחום פעילות אחר

151  114  117  
4  5  3  40  46  44  

עלויות קבועות אשר אינן מהוות הכנסות 
  בתחום פעילות אחר

  סה"כ עלויות  49  52  48  4  8  6  149  152  210

  רווח תפעולי  36  33  24  5  11  8  24  55  46

  סך נכסים  454  279  319  16  18  19  712  29,055  28,796

  מחיצונייםחלק המיעוט בתחום הפעילות   -  -  - 1 2 1 8  6  8
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  לקוחות 2.4.4
  . הציבור כללמשווקות ל נאמנות קרנות

, תאגידים מסוגים שונים (חברות, מוסדיים לקוחות כוללים השקעות תיקי ניהול בענף הלקוחות
קשריה של הקבוצה עם לקוחותיה  .פרטיים לקוחותוכן  מלכ"רים, רשויות מקומיות, קיבוצים וכיו"ב)

התקשרות הינה ללא תקופת ההינם לרוב בעלי אופי מתמשך. יחד עם זאת,  ההשקעות ניהול בתחום
התקשרות מזערית, ובאפשרות הצדדים להפסיק את ההתקשרות בכל עת בכפוף לתנאי ההסכם 

  ולהוראות הדין.
 הלקוחות בתחום החיתום ובנקאות להשקעות הם בעיקר חברות פרטיות וציבוריות המבקשות לגייס

  הון או להנפיק ניירות ערך לציבור. 
הלקוחות בתחום שירותי המסחר והבורסה הם בעיקר גופים מוסדיים בארץ ובחו"ל, וכן לקוחות 

  .וחברות עסקיים כשירים לקוחותפרטיים, 
   

 לתאריכים נכון הכספי היקפם לפי אקסלנס קבוצת ידי על המנוהלים לקוחות תיקי התפלגות להלן
  (במיליוני ש"ח): 31.12.2018-ו 31.12.2017 ,31.12.2016

    2018בדצמבר  31 2017 בדצמבר 31  2016 בדצמבר 31

סכום מנוהל 
(מיליוני 
  ש"ח)*

מספר 
  תיקים

סכום מנוהל 
(מיליוני 
 ש"ח)*

מספר 
 תיקים

סכום מנוהל 
(מיליוני 
 ש"ח)*

מספר 
   תיקים 

 מיליוני ש"ח 0.5עד  700 210 655 195.5  842  255.6

829.8  976  670.6 780 587 672 
מיליוני  0.5-1.5

 ש"ח

 מיליוני ש"ח 1.5-5 247 646 303 831.1  379  1,024.7

 מיליוני ש"ח 5מעל  152 8,415 171 8716.5  208  9,063.6

 סה"כ 1,771 9,858 1,909 10,413.8 2,405 11,173.7

  .מנוהלים בתיקים המוחזקים קרנות נכסי*כולל 

  
 הירידההלקוחות הפרטיים.  בתחום בעיקרחלה במספר התיקים והן בהיקף הנכס המנוהל  הן הירידה
אשר  190 תיקוןופוליסות השקעה, קופת גמל להשקעה  כגון מתחרים ממוצרים מתחרות בעיקר נבעה

   .הביאו לקוחות רבים לעבור למוצרים מתחרים אלו וכן כתוצאה מעזיבת לקוח מוסדי משמעותי
  

  שיווק והפצה 2.4.5
תחום ניהול ושיווק ההשקעות, נעשה שיווק פעילות ניהול התיקים באמצעות עובדי אקסלנס, מערך ב

בפניות טלפוניות יזומות. שיווק ומשווקים של סוכנים עצמאיים, ומערך טלמיטינג העוסק בגיוס לקוחות 
נים וכן נעשה בעיקרו מול יועצי ההשקעות בסניפי הבנקים השו וקרנות הסל פעילות קרנות הנאמנות

  בפרסומים בתקשורת ובאמצעי מדיה שונים.  
שיווק פעילות החיתום והבנקאות להשקעות נעשה באמצעות עובדי אקסלנס, ומכוון למנהלי חברות 

  עסקיות גדולות. 
בעיקר על ידי פרסום במדיה הדיגיטלית, לרבות  פעילות השיווק בתחום שירותי המסחר נעשית

, משווקים עצמאיים ידי- על טרנט נוספים, בנוסף השיווק נעשה גםבאמצעות אתר אקסלנס ואתרי אינ
  הזכאים לעמלות בגין לקוחות שגויסו באמצעותם.  עימם עובדת החברה,



 הפניקס אחזקות בע"מ    תיאור עסקי התאגיד

70  
 

  תחרות  2.4.6
  שיווק וניהול השקעות 

בישראל פועלים גופים רבים המתמחים בניהול תיקי השקעות עבור אחרים ובמתן שירותי שיווק 
לאור מגמת הקונסולידציה מתמעטים מספר  .מול הגופים הגדוליםהשקעות. עיקר התחרות הינה 

  .אולם התחרות בין הגופים הגדולים מחריפההשחקנים 
דש, ילין לפידות, ומגדל שוקי הון -הראל, פעילים שוקי הון, פסגות, אי.בי.איי, אלטשולר שחם, מיטב

בתחום ניהול תיקים.  הינם מנהלי התיקים, אשר להערכת אקסלנס הינם המתחרים העיקריים שלה
  אקסלנס מעריכה, כי היא נמנית על החברות המובילות בפעילות ניהול התיקים בישראל. 

בריבוי מתחרים וברמת תחרות גבוהה. עיקר התחרות הינה גם הוא תחום קרנות הנאמנות מאופיין 
חרות בין מול מנהלי קרנות נאמנות אחרים ומול מוצרים תחליפיים. בשנים האחרונות החריפה הת

הגופים הפועלים בשוק ההון המתבטאת, בין היתר, בתחרות על גובה דמי ניהול, תחרות על ביצועים 
טובים אשר נמדדים בהתאם לתשואות ומדדי סיכון אשר יביאו, בין היתר, לידי דירוגים גבוהים 

עות קטנים במערכות הדירוג, כמפורט להלן. בנוסף, בשנים האחרונות, הצטרפו לשוק מספר בתי השק
ומנהלי קרנות חדשים, אשר הנפיקו כל אחד מהם מספר קרנות נאמנות חדשות. נוכח האמור, רמת 

והפיכת תעודות הסל לקרנות סל וכן כניסת מתחרים  28בעקבות תיקון  התחרות גבוהה ואף החריפה
  .נוספים לתחום קרנות הסל ושיווק הקרנות הזרות בישראל

קרנות נאמנות, המנוהלות על ידי כמה עשרות גופים פעילים,  2,075 -בסמוך למועד הדוח קיימות כ
אשר יוצרים תחרות עזה בין המתחרים. בהתאם לכך, עולה חשיבותם של ביצועי קרנות הנאמנות 
כגורם בעל השפעה מכרעת בתחרות בין הגופים השונים בתחום הפעילות. לכל אחד מהבנקים 

). "מערכות דירוג" :(להלן בבנקים ת ליועצי ההשקעותמודלים למערכות תומכות החלטה, המיועדו
מערכות הדירוג הבנקאיות הינן בעלות חשיבות רבה לעניין התחרות בתעשייה זו, שכן יועצי 
ההשקעות והלקוחות מבססים את הליך קבלת החלטות השקעה בתחום זה, על בסיס הדירוג כאמור. 

ערכות דירוג המתבססות על מודלים שונים, למיטב ידיעת אקסלנס, בקרב הבנקים קיימות מספר מ
ולאקסלנס אין יכולת להעריך מהו המודל שנקבע על ידי כל בנק. להערכת אקסלנס, הדירוגים 
הפנימיים במערכות הבנקאיות, אשר מבוססים על נתונים אובייקטיבים (ולאו דווקא פרמטרים 

ועצים לרכישת קרנות הנאמנות השונות איכותיים כגון מוניטין וכו') מהווים פרמטר מוביל בשיקול הי
 ממנהל הקרן ייעוץ בלתי תלוי וגובים עמלות הפצהמספקים הבנקים בהקשר זה, יצוין, כי  בתעשייה.

  (למעט בקרנות מחקות). 
 בתחום, 27.5% -הסל הינו כ קרנות, נתח השוק של אקסלנס בשוק 2018בדצמבר  31נכון ליום 

  .3.87% - כ הינו המסורתיות הקרנות ובתחום 16.2% -כ הינו מחקות קרנות
 ןתיקו של לתוקף כניסתומתן האפשרות לקרנות זרות לפעול בישראל (בעקבות  כי מעריכהאקסלנס 

והפיכת תעודות הסל לקרנות  לעיל)) 2.4.1.2.2.1 סעיף אהנאמנות (רב משותפות השקעות לחוק 23
 סעיף ראה( לחוק השקעות משותפות בנאמנות 28סל (בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון 

התחרות בתחומים האמורים. בשלב זה, אקסלנס לא יכולה להעריך את  החריפה)), לעיל 2.4.1.2.2.2
  .בפועל על פעילותה השפעאת ההיקף הה

  
  חיתום

נגישים למרבית הלקוחות  החיתום חברת שלחברת החיתום פעילה בשוק תחרותי מאד. המתחרים 
הפוטנציאלים ובאפשרותם להציע להם את שירותיהם. חלק מהמתחרים הינם חברות בשליטת או 

 יםבבעלות חלקית של מוסדות בנקאיים וחלק אחר מהמתחרים הינו בבעלות חברות ביטוח ו/או קשור
  .פעילותם של חתמים זרים בשוק המקומי אינה מהותיתלבתי השקעות. בשלב זה, 

חתמים המתמודדים על הובלת  12-14-כ ישנםתחום החיתום וההפצה בישראל, ב, הדוח למועד
בנוסף,   .כשותפים להצטרף נוהגים השאר בעודדומיננטיים)  חתמים כארבעההנפקות (מתוכם 

. הדרך העיקרית להתמודדות 14חלקם חתמים וחלקם מפיצים בלבד –בתחום גופים נוספים  פועלים

                                                           
 פרסמה הרשות 15 .בשוק למתחרים ביחס חלקה את להעריך אקסלנס של ביכולתה אין החיתום בתחום שוק נתוני מפורסמים ולא מאחר 14

   .משמעותי שוק כוח בחינת אופן בעניין, דעת גילוי טיוטת 2019 ,בינואר
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קשרי עבודה רציפים וטובים עם המשקיעים  וטיפוחעם התחרות היא העמקת ההתמקצעות בתחום 
   המוסדיים בישראל ועם לקוחות קיימים ופוטנציאליים (חברות ציבוריות וכד').

  
    שירותי מסחר ובורסה

שהינם תאגידים בנקאיים  המתחרים הפועלים בתחום הפעילות של חבר הבורסה הינם חברי בורסה
חברי בורסה שהנם בנקים  12וחברי בורסה שאינם תאגידים בנקאיים. למועד הדוח פועלים בישראל 

"ל) וחבר רחוק בינ השקעות בתי 2(בהם  ברוקרים הינםחברי בורסה ש 7בנקי חוץ,  3ישראליים, 
ומגוון  האנליזההשירות ו אחד. התחרות בין חברי הבורסה מתמקדת בגובה העמלות, באיכות

  השירותים הניתנים ללקוחות.
 תאגידים הבנקאיים וכןה –המתחרים של הקבוצה בתחום פעילות זה הם כל חברי הבורסה ובמיוחד 

לידר החזקות והשקעות בע"מ (אשר בעצמו איננו  ,שירותי בורסה והשקעות בישראל איי.ביי.אי בע"מ
  .ניירות ערך בע"מ ופסגות רייד בע"מט דש- מיטב חבר בורסה, והוא פועל דרך חבר אחר),

  נתח השוק של אקסלנס בתחום פעילות זה משתנה, בהתאם לסוגי הפעילות. 
תוך הפחתת ’ , ניכרת מגמה של חיזוק אחיזתם של הבנקים בתחום הברוקראזהאחרונותבשנים 

  שיעורי העמלות הנגבים, באופן שהביא למגמה של קיטון ברווחיות בתחום זה. 
  

 ומתקנים רכוש קבוע 2.4.7
חתמה אקסלנס על הסכם שכירות עם חברת אמות השקעות בע"מ (להלן:  2013בחודש אפריל 

שש קומות משרדים בבניין הידוע כ"אמות פלטינום" בקרית כ) על פיו שכרה אקסלנס מאמות "אמות"
 שנים, שהחלה במהלך הרבעון הראשון של 10תקווה. ההסכם נחתם לתקופת שכירות של -אריה בפתח

החל מחודש ינואר, שנים כל אחת.  5, עם שתי אופציות להארכת תקופת השכירות, של 2014 שנת
  משכירה אקסלנס בשכירות משנה קומת משרדים אחת מבין שש הקומות אשר שכרה מאמות. 2018

  

  הון אנושי 2.4.8
 תיאור המבנה הארגוני 

  וכיו"ר הדירקטוריון מכהן מר משה עמית.  הולנדר חנה גב' האקסלנס הינ ית"למנכ
מחלקת משפטית, מחלקה לקבוצת אקסלנס מטה הכולל בנוסף ליושב ראש ולמנכ"ל, מחלקת כספים, 

מחשוב. פעילויות הקבוצה מחלקת שיווק ותפעול ויחידת משאבי אנוש, מחלקת ניהול סיכונים, 
ו מנהלים ישירים המדווחים ישירות כאשר לכל ישות מונה מנהל, א מבוצעות באמצעות חברות בנות

ניהול תיקים והשקעות, ניהול קרנות נאמנות, חבר הינן: למנכ"ל וליו"ר אקסלנס. חברות הבנות 
חברת איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ, העוסקת, בין היתר, חיתום, ואקסלנס נשואה בורסה, ה
   .לעובדים ניהול ותפעול תוכניות תגמולב
  

 שינויים מהותיים במצבת העובדים 
את  סיימהם במסגרת אקסלנס קבוצתבהנהלה הבכירה של  יםשינוי ו מספרחל 2018שנת  במהלך
 במהלך כן כמו. לקבוצה כספים"ל סמנכ מונה ובמקומה הכספים ענייני על האחראיתבקבוצה  התפקיד
  .התיקים ניהול חברת"ל מנכ התחלף 2018
   .2017 שנת בסוף עובדים 315 לעומת עובדים 324 באקסלנס מועסקים 2018שנת  לסוף נכון
  

 תלות בעובדים 
בשל הידע הייחודי בו  , וכד'לאקסלנס קיים סיכון הכרוך בפרישת מי מעובדי המפתח, מנהלי המחלקות

  הם מחזיקים. 
  

  הדרכות מקצועיות
במחלקת ם עובדיאקסלנס מנחה מעת לעת הדרכות מקצועיות באמצעות סמנכ"ל הרגולציה, 

קציני הציות ומנהלי  ,ועובדי חברות, בתחומים מסוימים הרלוונטיים לתפקידם. כמו כן הרגולציה
בין היתר, בתחום חוק איסור הלבנת  מנחים גם הם את עובדי החברה המחלקות המקצועיות השונות,
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ומי עיסוקיהם וכן הון והצווים מכוחו. בנוסף, ניתנות באופן שוטף הדרכות מקצועיות לעובדים בתח
  ידי מרצים חיצוניים ונציגים מאקסלנס. -בתחומים כלליים ולהעשרה על

  
  הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה
המועסקים פי חוזי עבודה אישיים בכתב. רוב עובדי אקסלנס, -רוב עובדי אקסלנס מועסקים על

ורים שונים. עובדים בתפקידים מקצועיים, מקבלים, בנוסף למשכורת בסיס, מענקים שנתיים בשיע
בכירים באקסלנס זכאים למענקים המחושבים לפי שיעור משתנה מתוצאות הפעולות השנתיות של 
חברות מאוחדות מסוימות. עובדים מסוימים באקסלנס זכאים למענק המחושב בהתייחס להיקף 

למרבית חברות הבנות באקסלנס מדיניות תגמול  או לפי קריטריונים אחרים שנקבעו.העסקאות, 
עובדים. לגבי חלק מן העובדים מבוססת המדיניות על הוראות הדין הרלבנטיות החלות, המחייבות 
התייחסות לפרמטרים הבאים: תגמול רב שנתי, התחשבות בתוצאות ובסיכונים, יחסים קבועים בין 

  רכיבים קבועים ורכיבים משתנים בתגמול וכד'.
  
סלנס מחלקת מענקים לעובדיה בהתאם להסכמי המענקים שנקבעו עימם. המענקים של עובדי אק

אקסלנס נגזרים מרווחיה, מרווחי חברות הבת שלה וממרכיבים נוספים בהתאם לתפקיד העובד 
  ותחומי פעילותו, בכפוף למגבלות חוקיות ככל שקיימות. 

. להוראות הדין והסכמי ההעסקהות בהתאם מעביד נקבע-התחייבויות אקסלנס בגין סיום יחסי עובד
ידי הפקדות -מעביד מכוסות על- התחייבויות אקסלנס בגין משכורות הבסיס בקשר עם סיום יחסי עובד

כן, - שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה, קופות פיצויים וברכישת פוליסות ביטוחי מנהלים. כמו
סיוני מקיף במשק ביחס למקצת מעובדיה אשר מקיימת אקסלנס את הוראות צו ההרחבה לביטוח פנ

  במועד כניסת הצו לתוקף לא היו זכאים להסדר פנסיה המיטיב עימם.
  

  ספקים  2.4.9
, ")FMR(להלן: " מ"מחשבים ותוכנה בע FMRלחבר הבורסה התקשרות עם לשכת שירות  2.4.9.1

מקבל חבר הבורסה שירותי פיתוח תוכנה, הפעלת מערכת עיבוד נתונים באמצעות  הלפי
מחשבים, לרבות הפקת דוחות ועיבודי מחשב על סמך מידע המועבר אליהם ישירות 
מהבורסה. תוקף ההסכם מוארך מעת לעת. ההתקשרות האמורה הינה התקשרות מהותית 

נקים, לאור תלות מהותית בספק לחבר הבורסה, כמו גם לחברי בורסה אחרים שאינם ב
מחשוב זה הנובע מהעובדה שנכון למועד זה, לא קיים ספק חליפי זמין לשירותים אותם 

לא יוכל חבר הבורסה לספק את שירותיו  FMR, וללא מערכת FMR -מקבלת אקסלנס מ
  כחבר בורסה. 

עד ליוני  FMRחתם חבר הבורסה על הארכת הסכם השירותים מול חברת  2017 ינוי בחודש
2019 .  

מערכת דנאל פתרונות פיננסיים בע"מ (להלן: " חברתהתקשרות עם  התיקים ניהול לחברת 2.4.9.2
 התיקים ניהול חברתמחשב המשמשות לתפעול שוטף.  מערכות המספקת"), דנאל

 בדיקתשל לקוחותיה,  השקעה במדיניות עמידה בדיקתלצורך  הדנאלמשתמשת במערכת 
שונים, הפקת דוחות  בקרה דוחות ניהול, התיקים חשיפות חישוב, החברה במדיניות עמידה

 חברת עובדיהמערכת העיקרית שבשימוש  הינה הדנאלתקופתיים ללקוחות ועוד. מערכת 
 .התיקים ניהול חברתל מהותית התקשרות הנה זו התקשרות .התיקים ניהול

ראה סעיף אודות הסכם השכירות של אקסלנס מול חברת אמות השקעות בע"מ  לפרטים 2.4.9.3
  לדוח זה.  2.4.7

  

   השקעות 2.4.10
  עבור עצמה.  נוסטרוהחברה אינה מחזיקה ומנהלת תיק 

  

   מימון 2.4.11
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אקסלנס מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמיים, ממקורות בנקאיים וממקורות שאינם בנקאיים. 
פעילותה העיקרית של אקסלנס בתחום ניירות ערך דורשת בדרך כלל אמצעים כספיים נזילים, אשר 

  ממומנים בעיקר מההון העצמי שלה ומאשראי בנקאי. לאקסלנס אין מגבלות בקבלת אשראי. 
  

  יתרת התחייבויות אקסלנס (במיליוני ש"ח):  להלן

  
בדצמבר  31יתרה ליום 

2018  
בדצמבר  31יתרה ליום 

2017  
בדצמבר  31יתרה ליום 

2016  

אשראי והלוואות לזמן 
  קצר

98  
  
103  
  

76  

  
האשראי משמש לפעילות במכשירים פיננסיים, לפעילות האשראי של חבר  -אשראי לזמן קצר 

. עבור לפריים 0.7% בניכויהבורסה ולפעילותה השוטפת, וניתן בריבית בשיעור משתנה בין פריים 
  .2% פלוס ליבור לבין 2.14% פלוס ליבור שבין בשיעור משתנה ריביתאשראי במטבע דולר ב

דוח ניצלה אקסלנס, מעת לעת, את מסגרות האשראי בהתאם לצרכיה השוטפים במהלך תקופת ה
ולנזילותה (אקסלנס לא מיצתה את מלוא המסגרות). מסגרות האשראי אינן מגבילות את אקסלנס 

  בפעילותה השוטפת.
  

  הסכמים מהותיים 2.4.12
לרכישת מניות  בהסכםהתקשרה אקסלנס השקעות  2018בדצמבר  31 ביום – איסופ הסכם   )א(

 מהונה 42.9%-כ המהוות, העוסקת, בין היתר, בניהול ותפעול תוכניות תגמול לעובדים איסופ
אינם קשורים  אשר שלישיים מצדדים") הנרכשות איסופ מניות(להלן: " איסופהמונפק של 

הנרכשות היוו את  איסופכי מניות  יצוין "ח.ש מיליוני 28") בתמורה לסך של המוכרים(" לאקסלנס
הנרכשות שולמה  איסופהתמורה בגין מניות  מרבית. איסופמלוא החזקתם של המוכרים במניות 

למוכרים, ואילו חלקה הופקדה בחשבון נאמנות כמפורט להלן. ההסכם כולל הוראות בקשר עם 
, יםשלישי צדדים תביעות(לרבות  שונות עילות בגיןחובות שיפוי של המוכרים כלפי אקסלנס, 

 ובסכומים בעילות, בתקופות הוגבלו אשר) מצגים והפרת תחרות לאי המוכרים התחייבויות הפרת
 . הצדדים בין בהסכם שפורט כפי

שנים וכן  4לתקופה של  איסופכולל התחייבות של המוכרים לאי תחרות בעסקיה של  ההסכם  
  התחייבות לסודיות. 

, לרבות שיפוי בגין תביעות ושיפוי בגין מסויימותהתחייבויות המוכרים לשיפוי בגין עילות  להבטחת  
הפרת התחייבותם של המוכרים לאי תחרות, הפקידו המוכרים סכומים מתוך התמורה בנאמנות 

  .שנים שלוש של תקופהל
המוכרים חדלו ו לאיסופהשלמת ההסכם, בוטל הסכם בעלי המניות בין אקסלנס למוכרים בנוגע  עם  

  .באיסופלשמש כדירקטורים 
העסקה, לאחר שהתקיימו התנאים המתלים לקיומה, כפי שנקבעו  הושלמה 2019 בינואר 30 ביום  

ומזכויות  איסופמהונה המונפק של  91.6%- בהסכם. החל ממועד זה, מחזיקה אקסלנס בכ
  לדוח הכספי של החברה.  7לפרטים נוספים ראה ביאור  ההצבעה בה.

על אשר מתבצע קרנות הסל תפעול (למעט תפעול קרנות הנאמנות של אקסלנס  -קרנות תפעול  )ב(
הבנקים  שניאקסלנס.  קשרההתידי בנקים מתפעלים עמם - תבצע עלידי קסם קרנות) מ

 המתפעלים הקשורים בהסכמי תפעול ומסחר עם אקסלנס הינם בנק הפועלים והבנק הבינלאומי.
, בין היתר, שירותי לאקסלנס, התחייבו הבנקים שלעיל לספק במסגרת הסכמי התפעול והמסחר

 ,'), שירותי משמורן (קסטודיאן), ושירותי תפעול לקרנות הנאמנותזמסחר (ברוקרא
אין תלות בספקים הללו (הואיל והשירותים ניתנים  שלאקסלנסלהערכת הנהלת אקסלנס, על אף 

בידי מספר ספקים, בתנאים תחרותיים), החלפת ספק שירותים כאמור, עלולה להיות כרוכה 
חשיפה פוטנציאלית לסיכונים  לאקסלנסבעלויות משמעותיות ובזמן הטמעה ארוך יחסית. 

תפעוליים עקב הצורך להיערך ולהתאים את מערכי התפעול באופן תדיר לדרישות הרגולטוריות 
השונות והמשתנות, כן חשופה אקסלנס לסיכונים תפעוליים כתוצאה מתקלות במערכות המחשבים 
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צוע העברות ו/או בתקשורת של הקבוצה עם הבנקים המתפעלים, העלולות לגרום לקשיים בבי
  ומשיכות במוצרי תחום הפעילות כמו גם לפגיעה עקיפה במוניטין הקבוצה.

  
 הסכמים בין עורכי מדדים לקסם קרנות נאמנות  )ג(

על מדד ניירות ערך טעונה קבלת רישיון של עורך המדד, שהינו גוף מחקות  קרנותהנפקת 
ין הוצאות ונזקים התחייב לשפותם בג מנהל הקרןהמחשב ומפרסם את מדד ניירות הערך, ו

  . העוקבות אחר המדדים קרנותשייגרמו להם בשל תביעות והליכים הקשורים ב
שיונות לעורכי המדדים. הגידול נובע מהרחבת יחל גידול בתשלום עבור רים האחרונות יצוין, כי בשנ

  המוצרים ומגידול בדמי הרישיון המחושבים לפי גודל הנכס המנוהל.
 2.4.7 סעיףראה מ "ות של אקסלנס מול חברת אמות השקעות בעאודות הסכם השכיר לפרטים  )ד(

  זה.  לדוח
מחשבים ותוכנה  FMR, חברה בת של אקסלנס, עם חבר הבורסהלפרטים אודות התקשרות   )ה(

 . זה לדוח 2.4.9.1ראה סעיף בע"מ 
עם דנאל פתרונות פיננסים בע"מ ראה סעיף  לפרטים אודות התקשרות של חברת ניהול התיקים  )ו(

 לדוח זה.   2.4.9.2
 

  ואסטרטגיה עסקית יעדים 2.4.13
 אקסלנסבהתאם,  .סכון ארוך הטווחי, חדלה אקסלנס מלעסוק בתחום הח2017שנת  מתחילתהחל 

את עצמה כבית השקעות המתמקד בניהול נכסים לטווח הקצר והבינוני בלבד  מתאימה ומבססת
ובמתן שירותים פיננסיים, וזאת, במציאות תחרותית בה קיימת שחיקה מתמדת ונמשכת בשיעור דמי 

  הניהול בתחומים אלו. 
בקבוצת אקסלנס פועלת חברת ניהול קרנות אחת, אשר מרכזת הן את ניהול קרנות הנאמנות 

ת והן את קרנות הסל שנוצרו כתוצאה ממעבר תעודות הסל למשטר קרנות הנאמנות וזאת תוך הקיימו
 סעיף ראהרטים נוספים . לפסינרגיה בין הפעילויות אשר מיועדת להביא לצמיחה בתחום הפעילות

  . דוחל 2.4.2.1
בפני החברה עומדים אתגרים עסקיים של מיצוב והתבססות בתחום הקצר והבינוני ולצד זה, אתגרים 

בהתאמת מבנה בית ההשקעות לתחומי הפעילות האמורים, בחיזוק שדרת הניהול,  -ניהוליים 
דרש אקסלנס לחזק, יבתחומי הפעילות הקיימים המרכזיים שלה, ת .ניתהעובדים והתרבות הארגו

יצועיה בתחום ניהול קרנות הנאמנות, להמשיך את תנופת הצמיחה בתחומי בלשפר ולשדרג את 
הפעילות של חברת חבר הבורסה ולמנף את יכולותיה לתחומים נוספים וכן להמשיך לשמור על 

, לרבות בדרך של הצעת מוצרים ושירותים נוספים יםרי מדדמובילות בתחום ניהול תעודות הסל ומוצ
  מבוססי מדדים. 

אקסלנס תמשיך לבסס תקני שירות גבוהים ללקוחותיה ולחזק את הקשר והשרות למול לקוחותיה 
  ולמול מערכי ההפצה, תוך שימת דגש על נושאי הרגולציה, הפיקוח, הבקרה והביקורת.

    

   צפי להתפתחות בשנה הקרובה 2.4.14
בכוונת אקסלנס להרחיב ולגוון את היצע , ובינוני קצר טווח במוצרי מיקוד לצד, יעדיה את להשיגמנת - על

. 2019המוצרים ללקוחותיה בין היתר באמצעות מתן דגש לפעילות מוצרים אלטרנטיביים בשנת 
במסגרת זו תפעל אקסלנס להקמה של קרנות השקעה אלטרנטיביות ושיווקן למשקיעים, וזאת 

  ה לפעילויות הפיננסיות המסורתיות הקיימות בבית ההשקעות. כהשלמ
 

ות אקסלנס בעניין הצפי להתפתחות בשנה הקרובה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות כהער
ערך, המבוססות, בין היתר, על הערכותיה לעניין ביקושים לשירותים בתחום פעילותה, פרסומים, תיקוני 

שונה מכפי  חקיקה ומידע אחר. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן
שנצפה. ישנם גורמים שונים, שהעיקריים בהם הינם, התנאים הכלכליים בשוקי ההון בעולם ובישראל, 
שינויים רגולטורים, יישום חקיקת בכר הלכה ולמעשה, כניסתם של גורמים חדשים לתחום, וכן כתוצאה 

ורות לא תתממשנה, כולן או משינויים בתנאים המדיניים והפוליטיים העשויים להשפיע כל כך שהערכות האמ
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חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה ו/או כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים 
  להלן. 

    

  ניהול סיכונים, מנגנוני אכיפה בקרה ופיקוח: 2.4.15
 לאקסלנס מספר מנגנונים והיא נוקטת במספר דרכים לצורך ניהול סיכונים, בקרה ופיקוח:

הכפוף למנכ"ל אקסלנס סיכונים  מערך קבוצה, מנהלולמערך ניהול סיכונים מרכזי ים באקסלנס קי .1
להגביר  מנהל הסיכונים הראשי . באחריותאחזקות ולמנהל הסיכונים הראשי של חברת האם, הפניקס

הטיפול בנושא הסיכונים בקבוצה, יצירת תפיסה אחידה וראיה משותפת וברורה של מטרות חברות  את
 ום הסיכונים והצפת ערך לניהול הקבוצתי. הקבוצה בתח

" מחייבת מקצועית"הנחיה  של במתכונת בקבוצה הסיכונים ניהול על אחראי הסיכונים ניהול מערך .2
כל חברת בת ולכל סוג פעילות על פי מאפייני מיושמת ב זו מתכונת. הבנות חברות מול דיפרנציאלית

 חברה, מאפייני פעילותה והסביבה הכלכלית והעסקית בה היא פועלת. אותה 
 מנהל ידי על מקצועית מונחים אך הבת חברת"ל למנכ ניהולית כפופים הבת בחברות הסיכונים בקרי .3

(סיכוני  הפיננסיים הסיכוניםו התפעוליים הסיכונים לניהול אחראית הסיכונים מחלקת. הסיכונים מערך
 על האחראית והאכיפה הרגולציה מחלקת לצד, זאת. בקבוצת אקסלנסשוק ונזילות וסיכוני אשראי) 

 .ת אקסלנסבקבוצ המשפטי הסיכון ניהול
 הסיכונים, האשראי פעילויות את, היתר בין, מערך בקרה הבודק אקסלנסכחלק מניהול הסיכונים ל  .4

. בנוסף, פועלים בחלק מן החברות קציני השקעותובקרי  אשראי בקרילרבות באמצעות , השקעותהו
איסור הלבנת הון שתפקידם, בין היתר, לעקוב אחר עמידת הגופים הציות ואחראים על תחום הציות 

 הרלוונטיים, בהוראות הדין, תקנון והנחיות הבורסה.
ונים של וכן באמצעות מערך הסיכ במהלך השנים האחרונות ערכה אקסלנס, באמצעות יועצים חיצוניים .5

, סקרי סיכונים וסקרי ציות, אשר חלקם הוזמנו בהתאם להוראות הרגולציה וחלקם הוזמנו הקבוצה
לצורך התייעלות, בקרה ופיקוח ביחס לפעילות אקסלנס בתחומים השונים. סקרי  יוולונטרבאופן 

ה ועל סמך הסיכונים והציות מוצגים בפני ועדת הביקורת והדירקטוריונים של החברות שפעילותן נסקר
תכניות עבודה רב שנתיות לסגירת פערים ולמזעור הסיכונים, בתחומי הביקורת, נערכות סקרים אלו, 

 הבקרה, הציות וניהול הסיכונים. 
, המשיכה אקסלנס לטפל באופן רוחבי בנושא ניהול הסיכונים הרגולטוריים, הפיננסיים הדוח בשנת .6

מרכזים את הטיפול בנושא ובכלל זה  ניהול הסיכונים והתפעוליים בחברות השונות בקבוצה. מערכי
מבצעים מיפוי סיכונים בתחומי הפעילות השונים של אקסלנס, מדידת עוצמתם והיקף החשיפה הנובע 
מהם וממליצים על מדיניות ניהול סיכונים אשר תאומץ על ידי הדירקטוריונים של חברות הבנות 

 הרלוונטיות. 
ת הכולל מבקר פנים האחראי, בין היתר, על ביסוס תכנית עבודה שנתית לאקסלנס מערך ביקורת פנימי .7

 מתוך וזאת, אקסלנס לקבוצת חדש פנימי מבקר מונה 2018 ינואר חודשב .ורב שנתית לביקורת פנים
, סיים את תפקידו מבקר הפנים הקודם. במקביל. בקבוצה הפנימית הביקורת מערך את לרענן מטרה

  .זה בשלב שינוי צפוי לא פעילותו ואופן החדש הפנים מבקר של בתפקידיו
ת אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך כפועל יוצא של חוק ייעול הליכי ואקסלנס תכניחברות הבנות בל .8

וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון  2011 –א ”האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע
 . לעת מעת חברות הבנות ת על ידי דירקטוריוןורת מאושו. התכני2011 –א ”(תיקוני חקיקה), התשע
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 דיון בגורמי סיכון  2.4.16
להלן פרטים אודות גורמי סיכון הכרוכים בפעילותה של אקסלנס בכללותה. יודגש כי ישנם גורמי סיכון 
נוספים ייחודיים לכל אחד מתחומי פעילותה של אקסלנס אשר אינם מפורטים להלן ואשר עשויים 

  עליהם.להשפיע 
  

  סיכוני מאקרו
הקבוצה פועלת בתחומים שונים של שוק  -השפעות גורמים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים 

ההון המתאפיינים בתנודתיות גדולה, בין היתר בשל השפעות גורמים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים 
מור השפעה על היקף פעילות וכלכליים בארץ ובעולם, אשר אינם בשליטת הקבוצה. לתנודתיות כא

הציבור בשוק ההון ועל מחירי ניירות הערך. ירידה בהיקפי הפעילות בשוק ההון המקומי עלולה לגרום 
ובהתאם להיקף דמי הניהול הנגבים,  ת אקסלנסלירידה בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי קבוצ

ולהגדלת העלויות בתחומי  להחרפת התחרות ולשחיקת הרווחיות של הגורמים הפעילים בשוק ההון,
  השיווק והפרסום של הקבוצה לצורך שימור חלקה בשוק.

  
  סיכונים ענפיים 

כשלי שוק והעדר נזילות בשווקים בהם פועלת אקסלנס עלולים לגרום  -כשלי שוק והעדר נזילות 
  לקשיים בסגירת פוזיציות ו/או בהקטנת החשיפה בפוזיציות פתוחות.

תוצאותיה העסקיות של אקסלנס  - שווי הנכסים אותם מנהלת אקסלנס ירידה בהיקפי הפעילות וב
ידיה ומשינויים בשווי - מושפעות במישרין מהתוצאות והתשואות של תיקי ההשקעות המנוהלים על

הכולל של נכסי קרנות הנאמנות אותן מנהלת אקסלנס. לפיכך, ירידות בשעריהם של ניירות ערך 
העסקיות של אקסלנס. כך גם ירידה בהיקף הפעילות של לקוחותיה עלולים לגרום לפגיעה בתוצאות 

  עלולה להשפיע על רווחיות אקסלנס.
חבר הבורסה של אקסלנס מעניק אשראי וערבויות ללקוחות לצורך רכישה ופעילות  –אשראי לקוחות 

פי בניירות ערך, כנגד בטחונות בתיק ניירות ערך של הלקוחות, בהתאם להוראות תקנון הבורסה ל
  נהלים פנימיים. לאקסלנס חשיפה בקשר עם מתן האשראי.

אקסלנס מחזיקה את נכסיה באמצעות חשבונות בבנקים ומוסדות פיננסיים  - תלות בצדדים שלישיים 
(לרבות ברוקרים) בארץ ובחו"ל. הפסקת ההתקשרות עם הגורמים האמורים מסיבות של חוסר 

לות פירעון של אותם צדדים שלישיים ו/או מכל סיבה איתנות ו/או יציבות פיננסית ו/או אירועי חד
  אחרת עלולה לגרום להפסדים משמעותיים לאקסלנס ולפגוע בהיקפי פעילותה.

אקסלנס חשופה לסיכונים תפעוליים כתוצאה מתקלות במערכות המחשבים  - סיכונים תפעוליים 
יטה על הפוזיציות ובתקשורת של אקסלנס עם הברוקרים השונים, העלולות לגרום לקשיים בשל

ולהעברת פעולות לביצוע, נפילת מערכות המחשב ואי יכולת להעביר הוראות לביצוע בבורסות, אי 
   יכולת לבצע העברות ומשיכות של כספים, ולהוביל, בין היתר, לפגיעה במוניטין של אקסלנס.

בים את אקסלנס המצב הגיאופוליטי האזורי והתגברות האיומים הקברניטים מחיי –עסקית  המשכיות
בהיערכות להתמודדות עם תרחישי קיצון וחיזוק התהליכים להמשכיות עסקית. במסגרת זו אקסלנס 
נערכה בהלימה עם הוראות הרגולציה בנושא המשכיות עסקית ומעת לעת נערכים תרגילים לבחינת 

  מוכנות הקבוצה לאירועי תרחיש שונים.
הבטיח את המשך תפקודה הסדיר של אקסלנס תוכנית ההמשכיות העסקית של אקסלנס נועדה ל

בתהליכים העסקיים ובשירותים המוגדרים כחיוניים. זאת, בהתממשות תרחישי חירום ברמה 
  הלאומית וברמה המקומית. 

בבסיס ההיערכות להמשכיות עסקית עומד הגיבוי לתשתיות חיוניות שהקימה אקסלנס. מערך הגיבוי 
ייעודי מרוחק, אתר גיבוי לחדר עסקות, אתר גיבוי לשירות  מתבסס על: גיבוי למחשב מרכזי באתר

הישיר, גיבוי אקטיבי למערכות המידע החיוניות, גיבוי מערך המסחר בחברות הבת השונות באמצעות 
  הסכמי גיבוי עם הבנקים המתפעלים השונים ועוד.
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מה להוראות אקסלנס פועלת ליישום הרגולציה בתחום ההמשכיות העסקית בהתא -  ובקרה רגולציה
  רשות ני"ע והוראות הבורסה לעניין המשכיות עסקית ועדכון תרחישי חירום.

כל חברות הבת והמטה של אקסלנס שידרגו את היערכותן לקיום המשכיות עסקית  – מבנה ותהליכים
בהתאם לתוכנית עבודה פרטנית לכל חברה, בהלימה עם דרישות הרגולציה הרלוונטית עבור כל 
חברה ובהתאם לתוכנית עבודה רוחבית על פי תבנית אחידה שגובשה ומשמשת את כלל חברות 

  הבת והקבוצה.
עותי מרמת מוכנות גבוה לניהול המשכיות עסקית הנו ביצוע תרגול והדרכה. חלק משמ – תרגול

באקסלנס גובשה תכנית תרגול ובמסגרתה נבחנים תהליכי העבודה הקשורים להמשכיות עסקית 
  ומופקים לקחים לטיובם.

ללא הערכות מוקדמת  מחשוב, והחלפה של ספק ילאקסלנס תלות מהותית בספק – תלות בספק
  בפעילותה. עלולה לפגוע

טעויות אנוש, טעויות בהקלדה ובהעברה של הוראות מסחר עלולות ליצור לאקסלנס  - טעויות מסחר 
  חשיפה למול צדדים שלישיים.

תחומי הפעילות של אקסלנס כפופים לרגולציה  -סיכונים רגולטורים לרבות בגין שינויים רגולטורים 
ויים רגולטוריים עלולים להגביל את פעילות רחבה ביותר המשתנה ומתעדכנת לעיתים תכופות. שינ

אקסלנס ו/או עשויים להגביר את עוצמת התחרות (לרבות פתיחת התחרות לגופים בינלאומיים מחוץ 
  לישראל) וככאלו עלולים להיות בעלי השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של אקסלנס.

כי יוגשו כנגדה תביעות משפטיות במסגרת פעילותה חשופה אקסלנס לאפשרות  -סיכונים משפטיים 
בהיקפים מהותיים. תביעות כאמור עלולות לעלות, בין היתר, במקרה של פעולות בזדון או רשלנות 
מקצועית של עובדי אקסלנס במהלך פעולותיהם, לרבות במקרה שמי מהחברות שבשליטת אקסלנס 

ן, במסגרת עיסוקיה, פועלת ו/או עובדיה יחרגו מהוראות הדין החלות על פעולות אקסלנס. כמו כ
באחריות לפעולות עלולה לשאת אקסלנס במקרים רבים בשם לקוחותיה מול צדדים שלישיים ו

המבוצעות באמצעותה מול הצדדים השלישיים. במקרים אלו אקסלנס עלולה להיות חשופה לטענות 
  הן מצד לקוחותיה והן מצד הצדדים השלישיים.

 לקרנות זאת ובכלל( מחקות לקרנות התאפשר 28 תיקון במסגרת מחקות קרנותענפי בתחום  סיכון
 במידה שנוצרו מרווחים ייהנו הקרנות מנהלי כי משמעותם אשר משתנים ניהול דמי להגדיר) הסל

 ביצועי תשיג והקרן במידה מכיסם למחזיקים ישלמו ומנגד המדד פני על עודפת תשואה תשיג והקרן
 לאור. המחקה הקרן של המעקב נכס לסוג בהתאם, 0.3% או 0.2%, 0.1% של לגובה עד הכל, חסר
 מנהל, בהתאם. משתנים ניהול דמי נקבעו שבהם סל קרנות במספר להפסדים אקסלנס חשופה, זאת

, תפעול וסיכוני נזילות סיכוני, אשראי סיכוני, שוק סיכוני ניהול של מדיניות לפי פועל הסל קרנות
 מגבלות לרבות, המגבים הנכסים לבין הסל קרן התחייבות בין מירבי מתאם להבטיח שמטרתם
 המאושרת השקעה מדיניות וקביעת, הדין ובהוראות הקרנות בתשקיפי שנקבעות השקעה

  .לציבור מדווחת ואשר הקרנות מנהל בדירקטוריון
בשנים האחרונות איומי הסייבר הולכים ומתגברים. החברה מתמודדות עם הנושא  -  סיכוני סייבר

מודעות העובדים לנושא; תרגילי מוכנות ארגונית לאירוע סייבר; במספר מישורים ובהם: הגברת 

הטמעת טכנולוגיות מתקדמות להגנה על עמדות הקצה; ביצוע הערכות סיכוני סייבר וסקרי חדירה 

  יזומים.

  ייחודייםסיכונים 
לים של "ליושבי הראש והמנכ –על תוצאותיה, בפרט  לכוח האדם באקסלנס השפעה -אנשי מפתח 

חברות הבנות/מנהלי המחלקות במקרה שיחדלו להיות מועסקים באקסלנס מבלי שיימצא להם תחליף 
  הולם. 

ת מוניטין אקסלנס ושמה מהווים גורם חשוב בשמיר -פגיעה באמינות אקסלנס ובשמה הטוב 
התקשרות אקסלנס עם לקוחותיה ובפרט בהתקשרות עם לקוחות חדשים. לפגיעה בשמה הטוב או 

  באמינותה של אקסלנס עלולה להיות השפעה מהותית על עסקיה.
חברת קסם קרנות פיתחה מערכת פנימית לשערוך כלל קרנות הסל  -תפעול עצמאי של קרנות הסל 

ו/או השבתה של המערכת עלולה לפגוע באופן תפעול  באופן עצמאי וללא תלות בבנק מתפעל. פגיעה
  הקרנות והן במוניטין החברה.
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להלן טבלה המסכמת את גורמי סיכון עיקריים העלולים להשפיע על מהלך עסקי אקסלנס בתחומי 
סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים  –פי טיבם - פעילותה. גורמי הסיכון מתוארים על

פי השפעתם על עסקי אקסלנס -כונים מדורגים בהתאם להערכת הנהלת אקסלנס עללאקסלנס. הסי
  בכללותה. 

מידת השפעה על עסקי 
  סוג סיכון תיאור תמציתי אקסלנס

 בינונית
השפעות גורמים מדיניים, פוליטיים, 

 ביטחוניים וכלכליים.
  סיכוני מאקרו

  סיכונים ענפיים כשלי שוק והיעדר נזילות גבוהה

 בינונית
ירידה בהיקפי הפעילות ובשווי הנכסים אותם 

   מנהלת אקסלנס

    לקוחות אשראי  בינונית

   תלות בצדדים שלישיים ותלות בספק בינונית

   סיכונים תפעוליים וטעויות מסחר גבוהה

   סיכונים רגולטורים ושינויים רגולטורים גבוהה

    סיכונים משפטיים  בינונית

    הסל תעודות בתחום ענפי סיכון  בינונית

  סיכונים ייחודיים לאקסלנס  אנשי מפתח  בינונית

    פגיעה באמינות אקסלנס ובשמה הטוב  גבוהה

    הסל קרנות של עצמאי תפעול  גבוהה

  

. מידע זה 1968- האמור בפרק זה לעיל כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, ובכללם כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, 

התייחסות לגורמי סיכון והתפתחויות שונות המתוארות, אשר התממשותם אינה וודאית ומושפעת מגורמים 
שונים, אשר אינם בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס, בין היתר, 

ת החברה, אשר מתבססות על נתונים וגורמים מגוונים ושונים, אשר נכונותם או אמיתותם לא על הערכו
ידי החברה. מובהר בזאת כי התוצאות העתידיות כפי שתתרחשנה בפועל עלולות להיות שונות - נבדקה על

ו/או  מהמתואר. מידע צופה פני עתיד מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, והחברה אינה מתחייבת לעדכן
לשנות כל מידע, הנוגע למידע צופה פני עתיד כפי שמופיע, ככל שמידע נוסף בקשר למידע האמור יגיע 

 לידיעתה.
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הנתונים בפרק זה, בדרך כלל, אינם מתייחסים לתחום שירותים פיננסיים בקבוצה, אשר ככלל פועל 
  באמצעות אקסלנס. לפרטים בנושאים המפורטים בפרק זה ביחס למגזר השירותים הפיננסיים ראה סעיף

  לעיל. 2.4.1.2
 

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות הקבוצה 4.1
 כללי - רגולציה ופיקוח   4.1.1

כמתואר בדוח זה, פעילות הקבוצה בתחומים השונים כפופה להוראות הדין הכללי כמו גם להוראות 
  הדין הספציפיות החלות על כל אחד מתחומי הפעילות של הקבוצה. 

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן:  ביניהן שונות פיקוח רשויות ידי על מפוקחות בקבוצה החברות
הביטוח בקבוצה.  וסוכנויות המוסדיים הגופים פעילות על תמפקח אשר, "הממונה") או"הרשות" 

. הגנה ושמירה 1הרשות הינה רשות עצמאית אשר השר הממונה עליה הוא שר האוצר ותפקידיה הם: 
. הבטחת היציבות והניהול התקין 2על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים. 

ידום התחרות במערכת הפיננסית ובמיוחד בשוק ההון, הביטוח והחיסכון. . ק3של הגופים המפוקחים. 
. עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים, בשים לב לתפקידי הרשות לפי 4

   . 1-3פסקאות 
 כחברה ציבורית אשר הנפיקה ניירות ערך לציבור, כפופה הקבוצה אף להוראות דיני ניירות ערך בנוסף,

ידי רשות ניירות ערך, וכן להוראות דיני החברות החלות על חברות ציבוריות. -ומפוקחת בהקשר זה על
   קנסות. ולהטלת מנהליים אכיפה להליכי ,לעת מעת חשופות, בקבוצה החברות

לתקופה של  ש"ח 2,500,000 כספי על תנאי בסך הוטל על הפניקס ביטוח עיצום 2018בחודש פברואר 
  שנים.  5
  

להלן תמצית הוראות הדין החלות על הקבוצה וכן הצעות וטיוטות, אשר הינן בעלות השפעה מהותית על 
כי ההוראות הנזכרות בדוח זה  ,הקבוצה אשר פורסמו במהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו. יצוין

  אינן מהוות רשימה ממצה של הוראות הדין החלות על החברה, אלא רק את העיקריות שבהן.
  

  סדרים תחיקתייםה 4.1.1.1
  

  1981-חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 4.1.1.1.1
חוק חוזה הביטוח, על תיקוניו, מסדיר בעיקר את מערכת היחסים שבין המבטח 

  והמבוטח, לרבות מעמדו של סוכן הביטוח. 
   

: "חוק  1981- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 4.1.1.1.2 (להלן
: "תקנות   הפיקוח")הפיקוח") ותקנות מכוחו (להלן

חוק הפיקוח ותקנות הפיקוח שהוצאו מכוחו מסדירים, בין היתר, את סמכויות   
הממונה, רישיונות עיסוק בענפי הביטוח השונים, החזקת אמצעי שליטה ופיקוח על 

חוק הפיקוח כולל שורה  עסקי הביטוח והוראות הנוגעות לשמירה על ענייני מבוטחים.
ירה פלילית והוא מרחיב את האחריות של של הוראות שעבירה עליהן מהווה עב

נושאי משרה למניעת עבירות. כמו כן, בהתאם לחוק הפיקוח, מוסמך הממונה להטיל 
עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים בסכומים משמעותיים מבלי להיזקק להגשת כתב 

  אישום.
  
 )ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לתוקפו נכנס 2018, ספטמבר בחודש 4.1.1.1.3

לרכישת ביטוח  ביחס הוראות נקבעו במסגרתו, -1981א"התשמ) 36' מס תיקון(
 סעיף ראה נוספים לפרטיםחיים למשכנתא לאדם עם "מוגבלות מקצרת חיים". 

 . לדוח 4.1.6.1.5
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' מס תיקון) (ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ברשומות פורסם 2018 יולי בחודש 4.1.1.1.4
דקות  6נקבע כי גופים המוסדיים יחויבו לתת מענה עד  במסגרתו, 1981 א"התשמ) 37

ביחס לשלושת וזאת ללקוח (ללא מתן אפשרות להשארת הודעה, אלא אם הלקוח בחר בכך), 
סוגי השירותים הבאים: טיפול בתקלה, בירור חשבון וסיום התקשרות. התיקון יכנס לתוקפו 

   .2019 יוליחודש ב
  

 תיקון) (ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ברשומות פורסם 2018, נובמבר בחודש 4.1.1.1.5
 כי למבטח נודע אם, לבצע מבטח שעל הוראות נקבעו במסגרתו ,1981 א"התשמ) 38' מס
 או( גמור אובדן של כתוצאה וזאת הרכב בגין תגמולים זכות יש ולמבוטח מעוקל הינו רכב

   .4.1.7.1.13 סעיף ראה נוספים לפרטים. גניבה או) להלכה אובדן
   

 תיקון) (ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ברשומות פורסם 2018 דצמבר בחודש 4.1.1.1.6
ממבטח הלוואה  שלקח לקוח לפיהן, הוראות נקבעו במסגרתו ,1981 א"התשמ) 40' מס

החודשי בנסיבות מיוחדות של אבטלה; מחלה/פציעה;  הפירעון מועדילדיור יוכל לדחות את 

. לעיל מפורטיםבהתאם לתנאים ה לדיור ההלוואה הסכמי את לעדכן יש כי נקבע כן כמולידה; 
 .2019 יוניחודש ב לתוקף יכנס התיקון

 
 תיקון) (ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ברשומות פורסם 2019 ינואר בחודש 4.1.1.1.7

 הלוואה של הפירעון מועדי לדחיית בנוגע הוראות נקבעו במסגרתו ,1981 א"התשמ) 41' מס
. הוראות תיקון זה יחולו על הסכמי הלוואה לדיור שנכרתו מיולי, הלווה פטירת בשל לדיור
2019 . 

  
  להלן התקנות העיקריות שהותקנו מכוח חוק הפיקוח: 4.1.1.1.8

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסמו 2018 ,אפרילחודש ב 4.1.1.1.8.1

(להלן:  2018-מזערי נדרש לקבלת רשיון מבטח), התשע"ח(ביטוח)(הון עצמי 
תקנות אלו קובעות את שיעור ההון העצמי הנדרש  ").תקנות ההון המינימאלי"

לצורך קבלת רישיון מבטח. לעניין הון עצמי נוסף הנדרש למבטח לשם קיום 
לבין  IIיבויותיו קיימת הבחנה בין מבטחים הכפופים למשטר סולבנסי התחי

או שטרם עברו ביקורת רו"ח על  IIמבטחים שאינם כפופים להוראות סולבנסי 
יחול  IIיישום הוראות חוזר סולבנסי. על מבטחים הכפופים להוראות סולבנסי 

(להלן:  II סולבנסיכלכלי של חברת ביטוח מבוסס  פרעוןמשטר כושר חוזר 
. מבטח שאינו כפוף להוראות 2017 יוני בחודש פורסם אשר") סולבנסי חוזר"

אשר  של מבטח פרעוןבדבר הון עצמי לכושר  הוראות יחולו II סולבנסיחוזר 
אולם טרם  II סולבנסי. על מבטח הכפוף להוראות 2018פורסמו בחודש מרץ 

יחולו שני החוזרים  II סולבנסיהשלים את ביקורת רו"ח ליישום הוראות חוזר 
 ביקורת על הממונה אישור את החברה קיבלה 2018 נובמבר בחודשהאמורים. 

 זה ממועד החל לפיכך, סולבנסי חוזר הוראות יישום על, לראשונה החשבון רואה
 פרעון לכושר עצמי הון בדבר הוראות חוזר בהוראות לעמוד נדרשת אינה החברה

כושר  משטריישום לרבות  ,דרישות ההוןלפרטים נוספים בעניין  .מבטח של
 אלווהוראות המעבר בקשר ליישום מלא של הוראות  Solvency 2פירעון מבוסס 

  . הדירקטוריון לדוח 2.1 סעיףוכן  להלן 4.1.5.3.1ראה סעיף 
  

"ח 4.1.1.1.8.2  , ותיקוניהן1998- תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ
תקנות אלה מסדירות את ההוראות בכל הקשור לתוכנם, פרטיהם והעקרונות 
החשבונאיים לעריכתם של דוחות כספיים של חברות ביטוח. בהקשר זה ראה גם 

 להלן. 4.1.4סעיף הפירוט המובא בתיאור כללי דיווח ומדיניות חשבונאית 
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תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים),  4.1.1.1.8.3

 1984 –התשמ"ד 
תקנות אלה קובעות הנחיות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של עסקי ביטוח חיים מכלל        

נכסים של עסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים מנכסים של עסקי עסקי הביטוח של מבטח, והפרדת 
 ביטוח אחרים.
 

  2007-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס"ז 4.1.1.1.8.4
  תקנות אלה מחייבות את הגופים המוסדיים בחובת עריכת דין וחשבון כספי שנתי ורבעוני.

 
  תקנות והנחיות נוספות  4.1.1.1.8.5

נוספות המסדירות את דרך פעולתם של  רבותמלבד התקנות שפורטו לעיל, קיימות תקנות והנחיות 
המבטח והחברות המנהלות בתחום הפנסיה והגמל. התקנות וההנחיות מעודכנות באתר 

האינטרנט של האוצר בכתובת: 

https://mof.gov.il/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx.  

  
  להלן.  4.1.3לתקנות והסדרים בנושא ניהול השקעות של גופים מוסדיים ראה סעיף 

  
). "החוק"ו/או  "חוק הריכוזיות"(להלן:  2013-החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד 4.1.1.1.9

) הגבלת השליטה 1פורסם חוק הריכוזיות אשר מורכב משלושה פרקים עיקריים: ( 2013בחודש דצמבר 
) 2במבנה פירמידלי, לשתי שכבות בלבד והחלת כללי משטר תאגידי מוגברים על חברות כאמור. (בחברות 

הפרדה בין תאגידים פיננסיים משמעותיים (כגון בנק, חברת ביטוח, קרן השקעות וכד') ובין גופים ריאליים 
יתר, חל איסור על משמעותיים (תאגיד שאינו גוף פיננסי) כהגדרתם בחוק הריכוזיות ואשר במסגרתו, בין ה

) שקילת 3( - תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי; ו
שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרות ענפית בהקצאת זכויות לשימוש במשאבי המדינה (תשתיות 

 חיוניות ונכסים מופרטים) לגורמים ריכוזיים. 
באתר משרד האוצר רשימת הגורמים הריכוזיים, רשימת התאגידים הריאליים  מעת לעת מפורסמות  

  המשמעותיים ורשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים. 
ריכוזי בשל היותה חלק מקבוצת דלק. כמו כן, מספר חברות  וכגורםהחברה מוגדרת כתאגיד ריאלי משמעותי   

אקסלנס גמל והשתלמות  ניקס פנסיה בע"מהפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפדוגמת בנות של החברה (
  ) נכללות ברשימת הגורמים הריכוזיים, בשל הגדרתן כגופים פיננסיים משמעותיים. בע"מ

 
בהתאם לחוק, מבנה החזקות פירמידלי  -מגבלות על שליטה בחברות שכבה במבנה החזקות פירמידלי  

מותר מוגבל לשתי שכבות בלבד של תאגידים מדווחים. בהתחשב במבנה ההחזקות של קבוצת דלק במועד 
פרסום חוק הריכוזיות, החברה נחשבת כחברת שכבה שניה, בעוד שהתאגידים המדווחים הנשלטים על ידה 

את, נקבעה בחוק תקופת מעבר, לפיה חברת שכבה (מהדרין בע"מ), מוגדרים כחברות שכבה שלישית. עם ז
שניה תהא רשאית להמשיך ולשלוט בחברת שכבה שלישית במשך תקופה של שש שנים ממועד פרסום 

  ). "תקופת המעבר")(להלן: 2019החוק (כלומר, עד חודש דצמבר 
  

ופת המעבר, ) חלות במהלך תק"חברות השכבה העודפות"על חברות שכבה ברמה השלישית ומטה (להלן:   
הוראות ממשל תאגידי מוגברות, ובין היתר: על רוב חברי הדירקטוריון להיות דירקטורים בלתי תלויים, כאשר 
מספר הדירקטורים החיצוניים המזערי יהיה מחצית ממספר חברי הדירקטוריון פחות אחד (מעוגל למעלה) 

וגברות כאמור, חלות על חברת ולא פחות משניים. למועד פרסום הדוח, הוראות הממשל התאגידי המ
מהדרין. יצוין כי על אף היותה של הפניקס גיוסי הון תאגיד מדווח בהתאם לתקנות לקידום ולצמצום 

 (להלן:" 2014-הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לעניין ייחוס שליטה), התשע"ד
בלות על מבנה אחזקות פירמידלי כאמור לעיל אינה נחשבת כחברת שכבה שלישית לעניין מג היא"), התקנות
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וכן חלות עליה הקלות כסיווגה כחברת שכבה בהתייחס לחובה למנות דירקטורים מקרב הציבור ודירקטורים 
  בלתי תלויים. 

חוק הריכוזיות קובע  -הפרדה בין החזקות בתאגידים ריאליים משמעותיים לגופים פיננסיים משמעותיים   
רת הפרדה בין גופים פיננסיים משמעותיים לבין תאגידים ריאליים משמעותיים, לרבות מגבלות ותנאים ליצי

. החוק אף קובע מוסדי גוף על החלה משמעותי ריאליבתאגיד  שליטהמאמצעי  10% עד שלמגבלת החזקה 
תקופת מעבר של שש שנים להפרדת אחזקות קיימות מקבילות של תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים 

  פיננסיים משמעותיים. 
 לשולט הקשור אדם, משמעותי ריאלי בתאגיד השולט אדם שלחוק הריכוזיות קובע אף איסור על כהונה   

  משמעותי.  פיננסיקטור בתאגיד דירכ משמעותי ריאלי בתאגיד משרה נושא או כאמור
  

להוראות האמורות לעיל השפעה על מבנה הקבוצה והשליטה בה (לפרטים בדבר הליכים למכירת השליטה   
ין העקרונות המנחים לקביעת קריטריונים ותנאים ילעיל). לענ 1.3.1 בחברה על ידי קבוצת דלק ראה סעיף

ראה סעיף כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק בגופים פיננסיים מפוקחים כפי שפורסמו על ידי הממונה 
  לדוח זה. 4.2.1.2
 

 לתיקון ,2019- ט"התשע) 21' מס תיקון( העסקיים ההגבלים חוקפורסם  2019, ינואר בחודש 4.1.1.1.10
 התיקון". הכלכלית התחרות חוקובשמו החדש " 1988-חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

 פי על. מיזוגים על ופיקוח מונופולין על לפיקוח הנוגעות מההוראות חלק מהותי באופן משנה
אספקת  לגבי משמעותיבידיו כוח שוק  שמרכז מי עללממונה הסמכות להכריז  תינתן התיקון

, בנוסף. %5015נכסים או רכישתם כבעל מונופולין גם אם נתח השוק שלו נמוך משיעור של 
 על הממונה מאת מראש אישור דרישת לעניין הסף תנאי את משמעותית בצורה מעלה התיקון
 צדדים מיזוג אישור לקבל נדרשו, החוק לתיקון עובר. מיזוג עסקת לביצוע עסקיים הגבלים
 "חש מיליון 150 על עלה הקודמת הכספים בשנת שלהם המשותף המכירות שמחזור לעסקה
. "חש מיליון 360- ל אישור המצריך המשותף המכירות מחזור עודכן התיקון בעקבות כאשר

להרחיב את סמכויות האכיפה של הממונה על ההגבלים  מוצעבנוסף, במסגרת התזכיר 
של  לסך הכספי העיצום תקרת הגדלת, הפליליות החקירה סמכויות הרחבת לרבותהעסקיים, 

  .2019 ינואר חודשוהרחבת כללי פטור הסוג. החוק נכנס לתוקפו ב 16"חשמיליון  100
  

התרת הוצאה לצרכי מס  - לנושאי משרה בתאגידים פיננסים (אישור מיוחד ואי חוק תגמול  4.1.1.1.11
חוק זה קובע מגבלות על שכר המשולם בתאגיד פיננסי  .2016-בשל תגמול חריג), התשע"ו

 35על פי החוק, עובד בתאגיד פיננסי לא יוכל לקבל תגמול העולה על פי ועל אופן דרכי אישורו. 
לם לעובד בתאגיד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות (לעניין זה, מהתגמול הנמוך ביותר המשו

 החוק קובעידי התאגיד הפיננסי). כמו כן, - "עובד", לרבות עובד של קבלן כוח אדם המועסק על
מיליון ש"ח (בכפוף  2.5 -הליכי אישור תגמול לעובד בתאגיד פיננסי המקבל תגמול הגבוה מ

כי החלק העודף מעל הסכום האמור יוכפל בשניים לשמירת היחס האמור לעיל). בנוסף נקבע, 
והסכום המתקבל לא יוכר כהוצאה של התאגיד לצורכי מס. בנוסף להוראות חוק זה חלות  –

 תפקידים ובעלי משרה לנושאי משתנה ותגמול קבוע תגמול לקביעת ביחס ממונההוראות 
 �מדיניות תגמול בגופים מוסדיים. בחוזר מעוגנות אלו הוראות. מוסדיים בגופים מרכזיים

  
"ח 4.1.1.1.12  1958-חוק הגנת השכר, התשי

חוק הגנת השכר מעניק במקרים מסוימים הגנה לעובד במקרה והמעביד איננו מעביר את 
ההפרשות לקופת גמל כמשמעה בפקודת מס הכנסה, לרבות תוכנית ביטוח, המוכרת כקופת 

  לא התקבלו תשלומים מאת מעביד.גמל לרבות הקניית זכויות במקרים מסוימים כאשר 
  

                                                           
   .משמעותי שוק כוח בחינת אופן בעניין, דעת גילוי טיוטת 2019 ,בינואר פרסמה הרשות 15 

 16הרשות פרסמה בפברואר, 2019 טיוטת גילוי דעת, בעניין קביעת גובהם של עיצומים כספיים. 
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, 2016–ו"התשע), 227' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון חוק פורסם, 2016 יולי בחודש 4.1.1.1.13
מאפשר למדינת ישראל להחליף מידע עם מדינות בעולם, עימן נחתמים הסכמים להחלפת ה

מידע אודות אזרחיהם בנוגע לרכושם. בכך ייושם בפועל ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל 
, לפיו התחייבה מדינת ישראל "FATCAהסכם "הברית, הידוע גם בשם -לממשלת ארצות

חייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם להורות לגופים פיננסיים ישראליים ה
הברית - ולהעביר לרשות המסים מידע על חשבונות של לקוחות המוחזקים בידי אזרחי ארצות

הברית. החוק נכנס לתוקף -ותושביה, לצורך העברת מידע לרשויות המוסמכות בארצות
, 2016ו "שעהת פטקא) הסכם (יישום הכנסה מס תקנות, עם פרסום 2016בחודש אוגוסט 

האיחוד האירופי פרסם תקן להעברת מידע  ,בנוסף המהוות הוראות טכניות ליישום ההסכם.
). מדינות שיאמצו תקן זה ויחתמו עם (CRS- common reporting standardבין מדינתי 

מדינת ישראל על הסכם, יוכלו לקבל מידע מישראל ולהעביר מידע לישראל אודות התושבים 
ם כאמור עם מיהסכ מובנכסים בישראל או באותה מדינה, בהתאמה. עד כה נחתהמחזיקים 

תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח  פורסמו ,2019 פברואר בחודש .מדינות מספר
את סוגי  ותאשר מגדיר 2019 -ט"התשע ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים),

, וזאת כחלק מההסכם CRS-ה במסגרת הוראותשר יהיו ברי דיווח החברות והחשבונות א
  הבין מדינתי האמור. 

  
שנכנס לתוקפו , 2018-חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"חפורסם , 2018בחודש אפריל  4.1.1.1.14

נקבעו הגבלות לקבלת ומתן תשלום במזומן לעוסקים, ולאנשים , שבמסגרתו 2019בינואר 
הגבלות בכל הנוגע לתשלום שכר עבודה שאינם עוסקים בסכומים המפורטים בחוק; וכן נקבעו 

ומתנות במזומן. כמו כן, נקבעו הגבלות ביחס למתן וקבלת המחאות ללא שם נקוב של מקבל 
התשלום והגבלות ביחס הסבת המחאות ששם ומספר זהות של המסב אינו נקוב בהן; עוד 

ון המחאות נקבעו מגבלות על תאגידים בנקאיים ובעלי שירותי פיקדון אשראי, ביחס לפירע
נקבעו עיצומים כספיים ועבירות פליליות ביחס להפרות הוראות  .ששם הנפרע אינו נקוב בהן

 החוק וכן ניתנו לעובדי רשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה. 
 

, 2017- זתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע" נכנסו לתוקפן 2018 ,מאי בחודש 4.1.1.1.15
הקובעות בין היתר, את חובותיהם ואחריותם של ארגונים בתחום אבטחת מידע אישי במטרה 

-ידי גורמים מחוץ לארגון והן על- להגן על זכויות נושאי המידע במאגרים מפני שימוש לרעה על
 2/2018רשם מאגרי מידע מס'  הנחיית פורסמה 2018 אפרילחודש בידי עובדי הארגון. 

על חברות מנהלות ומבטחים  2017- "זהתשעהפרטיות (אבטחת מידע) תחולת תקנות הגנת 
התקנות האמורות על גופים  תחולתלפיה , הכפופים להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

ם להנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הינה מצומצמת לנוכח ההוראות פיהמפוקחים וכפו
 הייחודיות הקיימות לגופים אלו. 

 
-"זהתשע(אגרות) (תיקון)  המשפט בתי תקנותל תיקון לתוקפו נכנס, 2018 מאי בחודש 4.1.1.1.16

גית כאשר האגרות יעמדו על נקבעו לראשונה, אגרות להליך של תובענה ייצו שבו. 2017
לתובענות  ש"ח 16,191- לתובענות ייצוגיות שיוגשו לבית משפט השלום, ו ש"ח 3,036

ולהשבתן האגרות לאופן תשלום נקבע הסדר  נותבתקייצוגיות שיוגשו לבית המשפט המחוזי. 
 .במקרה של זכיה

 
  ביטוח וחיסכון  ההון שוק רשות חוזרי     4.1.1.2

 

, שירות סוכנים ויועצים ללקוחות 2018-10-3סוכנים ויועצים , פורסם חוזר 2018 מאיחודש ב 4.1.1.2.1
מפרט שורה של הוראות שעל בעל רישיון (יועץ וסוכן ה, 2019ינואר חודש לתוקף ב שנכנס

בירור חובת ; מענה וזמני התקשרות דרכי , לרבותפנסיוני) למלא ביחס למתן שירות ללקוחותיו
אחראי על שירות  מינוי ;נוכח שינויים שחלו אצל לקוח הלקוח התאמת המוצר הפנסיוני לצרכי

  .בסוכנויות מעל עשרה עובדים לקוחות ועל הטיפול בפניות לקוחות
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, במסגרתו נקבע תיקון –צירוף לביטוח  2018-1-10ביטוח חוזר , פורסם 2018יולי חודש ב 4.1.1.2.2

יש  בריאות ודירות, ,חייםכי במסגרת "הליך התאמת הצרכים" למועמד, ביחס למוצרי ביטוח 
לבחון את רשימת מוצרי הביטוח הקיימים ברשותו באמצעות אתר האינטרנט "הר הביטוח" על 

והינו בעל השלכות  2018וקטובר אחודש לתוקף ב נכנסמנת למנוע כפל ביטוח. התיקון 
  רוחביות בנוגע למכירות מוצרים אלה.

  

מיקור חוץ בגופים מוסדיים,  2018-9-19חוזר גופים מוסדיים פורסם  2018 יוני בחודש 4.1.1.2.3
 נועד החוזרביחס לשימוש במיקור חוץ.  לבצעגוף מוסדי  כל שעל כלליםמטרתו לקבוע ש

 המוסדי הגוף של האחריות בהגברת עוסקים התיקון עיקרי ,זה בעניין קיים חוזר להחליף
 סט הרחבת תוך, חוץ למיקור מהותית פעילות להעברת הקשור בכל המוסדי הגוף ודירקטוריון
הגוף המוסדי לבצע בעת התקשרות במיקור חוץ  שעל והבקרה הפיקוח ופעולות השיקולים

נקבע כי תחילתו של  בו –ביחס לסעיף התחולה  תיקון, פורסם 2018 דצמברחודש במהותי. 
 ,כן כמו. 2019 לאפריל 1 חדשים אשר ייחתמו לאחר ביחס להסכמי מיקור חוץ הינוהחוזר 

 1 לפני שנכרת מהותית פעילות של חוץ מיקור הסכם להתאים רשאי מוסדי גוףנקבע כי 
 .2021 בדצמבר 31 ליום עד, 2019 באפריל

 
ממשק אינטרנטי לאיתור  - 2018-1-14חוזר ביטוח ל תיקון פורסם 2018, אוגוסט בחודש 4.1.1.2.4

 שיוצגו דיווחים תבצעהביטוח  חברת 2019מרץ  חודשמ החל לפיותיקון,  –מוצרי ביטוח 
רכוש  - מקרי ביטוח ביחס לפוליסות ביטוח רכב מנועי  לגבי", הביטוח"הר  באתר למבוטחים

לחברי קופת חולים, בגין מבוטחים פוליסות ביטוח סיעודי קבוצתי  לגבי וכן(עצמי וצד שלישי); 
 שבוטלה להם הפוליסה עקב מעבר בין קופות חולים. 

  

פניות  - איסוף מידע סטטיסטי  2019-9-3חוזר גופים מוסדיים , פורסם 2019בחודש מרץ  4.1.1.2.5
יתבצע איסוף מידע סטטיסטי אודות כלל פניות הציבור המתקבלות אצל הגופים , לפיו ציבור

המוסדיים, על מנת לאפשר לרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, לקבל מידע רחב יותר ומבוסס 
אודות פניות הציבור, לצורך איתור סוגיות הדורשות אסדרה ובחינת רמת השירות באשר 

ים המוסדיים. נקבעו הוראות ביחס לסיווג פניות ציבור לטיפול בפניות ציבור המתקבלות בגופ
 ולאופן הגשת דיווח שנתי לממונה על רשות שוק ההון. 

  

  טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים:    4.1.1.3
  

 2018תזכיר חוק הגנת סייבר ומערך הסייבר הלאומי התשע"ח  פורסם 2018 יולי בחודש     4.1.1.3.1
בטחוני שיפעל במשרד ראש הממשלה, שתפקידו גוף  –, מוצע להקים מערך סייבר לאומי לפיו

לנהל ולבצע מערכי הגנה כנגד תקיפות סייבר ואיומי סייבר. תזכיר החוק מפרט את תפקידי 
 .יו, לרבות אכיפהמערך הסייבר וכן את סמכויות

  
תיקון הוראות החוזר המאוחד  2019-1105שה  חוזר טיוטת פורסמה 2019, ינואר בחודש 4.1.1.3.2

הנחיות בנוגע לאופן  לעגן, מטרתהש, למבטחי משנה מחוץ לישראל לעניין העברת כספים
שמירת בטוחות על ידי חברת הביטוח במטרה לצמצם את חשיפות חברות הביטוח לסיכון 

 על הפיקוח לתקנות 25 בתקנה שנקבעו לעקרונות בהתאםאשראי מול מבטחי המשנה. 
), התחייבויותיו וניהול מבטח של והקרנות ההון השקעת דרכי) (ביטוח( פיננסיים שירותים
 .2012בשנת  ו, שבוטל2001- א"התשס
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 1תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק  2018-131טיוטת חוזר פורסמה  2019בחודש מרץ     4.1.1.3.3
לפיה שולבו חוזרים העוסקים במדיניות התגמול של נושאי  שכותרתו "תגמול" 5פרק  5שער 

וכן נקבעו הקלות נוכח שינויים רגלאטוריים  משרה בגופים מוסדיים בהוראות החוזר המאוחד,
שחלו עם חקיקתו של חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת 

 . 2016הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו 

 
 הוראות לעניין הסדרת המשטר התאגידי  4.1.2

 
 הסדרים תחיקתיים 4.1.2.1

 
(להלן:  2011-חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א 4.1.2.1.1

 "חוק האכיפה המנהלית") 
החוק חל על חברות הפעילות בשוק ההון ובהן חברות ציבוריות, תאגידים מדווחים, יועצי 
ומשווקי השקעות, מנהלי תיקים וקרנות נאמנות, חברות תעודות סל וחברות המנפיקות 

ים פיננסים. מטרת החוק בעיקרה לייעל את הליכי האכיפה של הוראות החוקים עליהם מוצר
  ממונה רשות ניירות ערך. 

דירקטוריון החברה אימץ תכנית אכיפה פנימית בקשר לדיני ניירות ערך בהתאם לקריטריונים 
  שפרסמה הרשות בעניין זה, ומינה ממונה על אכיפה פנימית מכוח תכנית זו.

  
: "חוק הגברת  2011-האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א חוק הגברת 4.1.2.1.2 (להלן

 האכיפה")
חוק בעל עקרונות דומים לחוק ייעול הליכי האכיפה, אשר חל על חברות ביטוח וחברות 
מנהלות קופות גמל וקרנות פנסיה. מטרתו העיקרית לייעל את הליכי האכיפה של הוראות 

  ון ביטוח וחיסכון. החוקים עליהם ממונה רשות שוק הה
. מטרת החוזר הינה חוזר ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדייםבמסגרת זו פרסם הממונה 

לחייב גופים מוסדיים למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית וכן לקבוע תוכנית ציות ואכיפה 
  פנימית ונקיטת אמצעים סבירים ליישומה. 

נים להערכת אפקטיביות של תוכנית הבהרה: קריטריו -עמדת הממונהבמקביל, פורסמה 
. בהתאם לנייר העמדה קיומה של תוכנית ציות ואכיפה פנימית ומדיניות הממונה ליישומה

אכיפה פנימית אפקטיבית תסייע במניעת הפרות ותהווה שיקול להפחתת עיצום כספי המוטל 
  על המפר. 

ו תכנית ציות ואכיפה הדירקטוריונים של חברות הקבוצה, המפוקחות על ידי הממונה, אימצ
פנימית בקשר עם הדינים עליהם מפקח הממונה על שוק ההון ומינו ממונה על ציות ואכיפה 
פנימית מכוח תכנית זו. יישומה של תכנית הציות והאכיפה מתבסס הן על פעולות שהחברות 
האמורות ביצעו, והן על תכנית עבודה רב שנתית שנקבעה, ובכלל זה: עריכת סקרי ציות, 

  טיפול בממצאים, עדכון נהלים וכד'.
  

 2007- (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז קנות הפיקוח על שירותים פיננסייםת 4.1.2.1.3
 (" : "תקנות הדירקטוריון  (להלן

 חוזרקובעות כללים לדרך ואופן התנהלות הדירקטוריון וועדותיו.  הדירקטוריון תקנות
  .הדירקטוריון תקנות הוראות מרבית את מחליף בסעיף להלן המפורט מוסדי גוף דירקטוריון

  
של הוראות  שורההקובע  דירקטוריון גוף מוסדי -חוזר , התפרסם 2018אוגוסט  בחודש 4.1.2.1.4

"ר הדירקטוריון, הרכב הדירקטוריון, יוביחס לעניין כשירות חברי הדירקטוריון,  חדשות
 למינוי ביחס הגבלות העברית בשפה בקיאות, הדירקטוריון חברי של מושבם מקום, כשירות
הנדרשת מחברי דירקטוריון, סמכויותיו ואופן התנהלותו של  מומחיות ,דירקטורים וכהונת

יכנס לתוקף ביום  החוזר. המוסדי הגוף של הדירקטוריון ועדות לעניין הוראותהדירקטוריון וכן 
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ה יותר, בתקופה ארוכ ליישוםמעבר  הוראותמסוימים  לענייניםכאשר נקבעו  2019 באפריל 2
  כך שיישום החוזר במלואו יהיה בתוך מקסימום שלוש שנים ממועד התחילה האמור. 

  
 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים: 4.1.2.2

 קופותתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (התפרסמה טיוטת  2017 ספטמבר בחודש 4.1.2.2.1
כיום . במסגרת הטיוטה הורחבו ההוראות הקיימות 2017 -"זהתשעהשקעות,  ועדתגמל) 

ביחס לוועדת השקעות עמיתים, הכשירות המקצועית הנדרשת מחברי הוועדה ואי התלות של 
החברים בה. בנוסף, על רקע קיומן של מסגרות אסדרה שונות לוועדת השקעות תלויות תשואה 

 של קופות גמל, הוצע במסגרת הטיוטה ליצור האחדה והתאמה. של חברות ביטוח ולוועדת
 

 תלויות שאינן השקעות"ועדת  בנושא חוזר טיוטתהתפרסמה  2018פברואר,  בחודש 4.1.2.2.2
. מטרת החוזר הינה לקבוע הוראות לגבי ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה, לרבות "תשואה

הסדרת היבטים שונים בדרכי עבודת הוועדה והרכבה, כך שיותאמו לתפקידי הוועדה ולמסגרת 
 העדכנית של ממשל תאגידי בגופים המוסדיים.

 
 הוראות הנוגעות לניהול השקעות של גופים מוסדיים  4.1.3

  תחיקתיים הסדרים 4.1.3.1
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים  4.1.3.1.1

: "התקנות" 2012- מוסדיים), התשע"ב קובעות מסגרת אחידה לכללי השקעה  )(להלן
 החלים על כל הגופים המוסדיים, לרבות כספי הנוסטרו.

 
קודקס הרגולציה בנושא ניהול נכסי השקעה מרכז ומשלב הוראות רגולציה אשר קיבלו ביטוי  4.1.3.1.2

בחוזרים השונים מכוח סמכותו של הממונה על פי התקנות, סמכות אשר הוענקה במטרה 
 לאפשר התאמת חלק מהמגבלות החלות על גופים מוסדיים לתנאי שוק משתנים. 

  
את הוראות  מתקן 2018-9-24גופים מוסדיים חוזר נכנס לתוקף  2018בחודש אוגוסט  4.1.3.1.3

השיעור  הוגדלועל פיו  פרק ניהול נכסי השקעה (הלוואות לא סחירות) –החוזר המאוחד 
 והשקעה, ערך ניירות השאלת, הלוואות להעמדת ביחס 5% של לשיעור 3%של  משיעור
 הרגולציה.  בקודקס שקבועים בקריטריונים עומדים שאינם סחיר לא חוב בנכס

  
) 28' מס תיקון( בנאמנות משותפות השקעות לחוק תיקוןהתפרסם  2017 אוגוסט בחודש 4.1.3.1.4

באופן שתעודות הסל  סל לקרנות הסל תעודות הפיכת את המסדיר, 2017- ז"התשע
 .להלן 2.4.1.2.2.2 סעיף ראה נוספים לפרטיםתחדלנה מלהתקיים. 

על מנת להסדיר את האפשרות להחזיק בקרנות הסל (בדומה לתעודות הסל עובר לתיקון) 
, 2018 נובמבר בחודשכפי שהיה עד למועד התיקון התפרסמו  20%בשיעור העולה על 

 גופים על החלים השקעה)(כללי גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוחטיוטת תקנות 
 . לדוח 2.4.1.2.2.3נוספים ראה סעיף  לפרטים -2018 -ט"התשעמוסדיים) (תיקון), 

  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות),  4.1.3.1.5
: "תקנות ההוצאות"). 2008התשס"ח   (להלן

 כספי מתוך לנכות המוסדי לגוף שמותר הישירות ההוצאות סוגי את מסדירות אלה תקנות
 הוא אותם הניהול לדמי מעבר, זאת, ידו על המבוצעות ההשקעות בגין שבניהולו העמיתים

   .מהעמיתים גובה
, 2019שנת  תום עד כי, היתר בין קבעה אשר השעה הוראת עודכנה 2018 אוגוסט בחודש
 עמלות, הלוואות ממתן או סחיר לא ערך בנייר מהשקעה הנובעות הישירות ההוצאות שיעור
 הנכסים מסך 0.25% של שיעור על יעלה לא, ממשכנתה הנובעות והוצאות, חיצוני ניהול

 חלה לא המגבלה"). השעה הוראת" או/ו" המגבלה: "להלן( המוסדי הגוף ידי על המנוהלים
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 פרויקטים למימון סחירות לא במניות מהשקעה או הלוואה ממתן הנובעות הוצאות על
 גמל קופת ועל שבהסדר הוותיקות הפנסיה קרנות על חלה לא המגבלה, כן כמו. לתשתיות

 שעליהם מחדל ברירת מסלול שאינו מסלולית גמל בקופת חדש השקעה מסלול או חדשה
 הממונה. יורה

  
 סוג(פטור  העסקיים ההגבלים כללי ורשות ההגבלים העסקיים פרסמ 2018 יוני,בחודש  4.1.3.1.6

הלוואות הניתנות על  לפיהם 2018- ח"התשע), שעה הוראת( )משותפות הלוואות להסדרי
ידי מספר גופים פיננסיים לגורמים עסקיים, רשאים לעשות זאת מבלי לקבל אישור מקדים 

 מבית הדין להגבלים עסקיים וזאת בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בפטור כאמור.
 

הוסדרו  במסגרתו. 2018-ח"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק פורסם, 2018 במרץ 4.1.3.1.7
כלל דיני חדלות הפירעון של יחידים ושל תאגידים, ובוטלו הפקודות הישנות וההסדרים 

 הגדלת) ב; החייב של הכלכלי לשיקומו להביא) א: מטרותיו עיקריותהקיימים בחוק החברות. 
 והפחתת הליכים קיצור, הדין של והיציבות הוודאות הגברת) ג.; לנושים שייפרע החוב שיעור
החוק קובע שורה של הסדרים חדשים בקשר עם כניסת תאגיד למצב של  .רוקרטיהבי הנטל

חדלות פירעון או למצב של "אזור חדלות פירעון" כמו גם הסדרים חדשים בנוגע לדיני קדימה 
 מספטמברושעבודים. החוק ייכנס לתוקף בהדרגה וככלל יחול על הליכי חדלות פירעון שיחלו 

ת תקנות בנושאים שונים שמטרתן להסדיר וטיוט פורסמו 2018 ,בחודש דצמבר .2019
 פתיחה במשא ומתן מוגן, אסיפת נושים וועדת נושים ניהם:יולאפשר את יישום החוק וב

 .ותביעות חוב
 

מסדיר שיתוף  2019באפריל  12אשר יכנס לתוקף ביום  2016- "והתשעחוק נתוני אשראי,  4.1.3.1.8
י המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי בנתוני אשראי, שמירתם במאגר מידע מרכז

ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי, תוך שמירה על 
עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם ומניעת פגיעה בה 

תחרות בשוק במידה העולה על הנדרש. מטרות החוק הינן, בתמצית: (א) להגביר את ה
הרחבת הנגישות לאשראי; (ג) צמצום ההפליה במתן אשראי   האשראי הקמעונאי; (ב)

(ד) יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע  - והפערים הכלכליים; ו
  תפקידיו.

, גוף מוסדי שהעמיד אשראי 2017- על פי כללי נתוני אשראי (הוראות שונות), תשע"ח
ללקוחות (כאשר הלוואות לעמיתים ולמבוטחים אינן נכללות בהגדרה זו) בהיקף שנתי העולה 

  נדרש להעביר נתוני אשראי לבנק ישראל לשם הכללתם במאגר המידע.  "חשמיליוני  250על 
 

  הצעות להסדרים תחיקתיים: וטיוטות  4.1.3.2
פרסמה רשות התחרות טיוטת גילוי דעת לשימוע פומבי ביחס לשיתופי  2019פברואר, בחודש 

פעולה בין גופים מוסדיים בכל הנוגע לקבלת החלטות באספות הכלליות של התאגיד כך ששיתוף 
 הסדר כובל.  הד בתנאים המפורטים בטיוטת הגילוי כאמור, לא יהווופעולה שיעמ

 
 הוראות לעניין דיווח חשבונאי, כללי דיווח והצגה ודיווחים שיש למסור לממונה  4.1.4

 כללי 4.1.4.1
חוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים, בין היתר, הוראות לעניין תוכנם, פרטיהם 
והעקרונות החשבונאיים לעריכת הדוחות הכספיים של חברות הביטוח, לרבות אופן הטיפול 

  החשבונאי בנכסים ובהתחייבויות של מבטח. 
עיקריים המשמשים את לדוחות הכספיים של החברה מובאים העקרונות החשבונאים ה 2בביאור 

  הקבוצה בעריכת הדוחות הכספיים.
הממונה מפרסם מעת לעת חוזרים והנחיות הנוגעים הן לכללי הדיווח של מבטחים וחברות מנהלות 

  והן הנוגעות לכללי חשבונאות אותם יש ליישם בדוחות הכספיים של מבטחים וחברות מנהלות. 
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 בדוחות הנדרש הגילוי מבנה בדבר הנחיות עדכוןפורסם חוזר  2018 ינוארחודש ב 4.1.4.1.1

 במסגרתו (IFRS) הבינלאומיים הדיווח לתקני בהתאם ביטוח חברות של הכספיים
 IFRSהנדרשים בדוחות הכספיים של חברות ביטוח בהתאם לתקני  גילויים מספר עודכנו
 . 2017הכספיים לשנת  מדוחותהחל  וזאת

 
 . וח התקופתי של חברות ביטוחעדכון הוראות בדפורסם חוזר  2018בחודש ינואר   4.1.4.1.2

 במסגרתו נקבעו הוראות לעניין דוח הדירקטוריון תוך דרישה לצמצום מידע עודף. 
  

 9  תקן יישום דחיית 2018-9-1 מוסדיים גופיםפורסם חוזר  2018 פברואר בחודש  4.1.4.1.3
IFRS  . נתנו אפשרות לחברות מנהלות לדחות את יישום תקן דיווח כספי  החוזרהוראות

 דיווח תקן של בישראל תחילתו למועד עדלעניין מכשירים פיננסיים  IFRS 9בינלאומי 
 . ביטוח חוזי לעניין IFRS 17 בינלאומי כספי

  
 בגופים תפקיד בעלי על ודיווח משרה נושאי אישור חוזר פורסם 2018 מרץ בחודש  4.1.4.1.4

 שמינויים משרה נושאי של קביעתם לעניין הממונה הוראות עודכנו במסגרתו .מוסדיים
 עדכון וכן כאמור אישור מתן לצורך לממונה להעביר שיש המידע עדכון, אישורו את טעון
 אינו אך, לממונה דיווח יחייב שמינויו אחר מרכזי תפקיד בעל מינוי אגב הדרוש נוסף מידע
 .לאישורו כפוף

  

תיקון הוראות החוזר  2018-9-20חוזר גופים מוסדיים פורסם  2018 יוניחודש ב  4.1.4.1.5
הנדרשים לרשות שוק  את רשימת דיווחים המעדכן – המאוחד לעניין דיווחים לממונה

בוצע שינוי לאופן החישוב של שיעור הוצאות ישירות; וכן נוספה בקרה לדוח  בחוזר ההון.

    החודשי של קופת גמל, קרן פנסיה וחברת ביטוח.
  

תיקון הוראות החוזר  -2018-9-33חוזר גופים מוסדיים  ורסםפ 2018, דצמבר בחודש  4.1.4.1.6
 4שבחלק  1פרק ב כלליות הוראות עודכנו מסגרתוב המאוחד לעניין דין וחשבון לציבור

דוח יחס כושר ב תיקונים נערכו, כן כמובחוזר המאוחד "דין וחשבון לציבור".  5לשער 
יון רבעוני של גוף מוסדי; דוח תיאור עסקי תאגיד של חברה פירעון כלכלי; דוח דירקטור

מנהלת; סקירת הנהלה של קופת גמל וקרן פנסיה חדשה; דוח אקטואר רבעוני של קרן 

של קרן  ורבעונישל חברת ביטוח; דוח כספי שנתי  ורבעונידוח כספי שנתי  פנסיה חדשה;
 פנסיה חדשה;

  
דוח  –החוזר המאוחד  הוראותעדכון  2018-3-1, פורסם חוזר 2018בחודש דצמבר   4.1.4.1.7

 בחוזר. 2018שיחל מהדוח התקופתי לשנת  אקטואר שנתי של קרן פנסיה חדשה
שנתי של קרן פנסיה חדשה. התווספו הדוח אקטואר ל בקשר חדשותפורסמו הוראות 

תוקן פרק  ,כן כמושיפורסמו אחת לשנה בדוח השנתי. וביאורים נוספים שיתווספו  לדוח
 לממונה על שוק ההון ונספחיו. יםיווחהד

 
, הקובע עקרונות חשבונאיים להכרה  17IFRSפורסם תקן בינלאומי  2017בחודש מאי,  4.1.4.1.8

מדידה להצגה וגילוי של חוזי ביטוח שבתחולת התקן. התקן האמור קובע טיפול חשבונאי 
מנה בחוזי ביטוח, ומטרתו היא להבטיח שחברת ביטוח תספק מידע רלבנטי שמייצג נא

המידע האמור, יהווה בסיס למשקיעים להעריך דוחות   חוזי ביטוח המפורטים בתקן. 
כספיים של חברות ביטוח, ובפרט להעריך את ההשפעה שיש לחוזי ביטוח על המצב 
הכספי, על ביצועים כספיים ועל תזרימי מזומנים של חברות הביטוח, תוך הצגת הפרדה 

 4 ננסיות. התקן יחליף את תקן חשבונאות בינלאומיבין התוצאות הביטוחיות לתוצאות הפי



 הפניקס אחזקות בע"מ    תיאור עסקי התאגיד

91  
 

IFRS  החברה 2022, ומועד תחילתו הוא מהתקופות השנתיות המתחילות בינואר .
 נערכת ליישום התקן החשבונאי האמור. 

  
  Solvency 2אקטואריה וניהול סיכונים, לרבות הוראות לענין  4.1.5

  
 כללי 4.1.5.1

   נכסים כנגד ההתחייבויות.כחלק מהפעילות הביטוחית נדרש מבטח להחזיק 
הממונה מפרסם מעת לעת חוזרים שעניינם מתן הנחיות בקשר עם ההערכה האקטוארית בביטוח חיים, 

  ביטוח בריאות וביטוח כללי.
עיקרי הכללים, השיטות וההנחות האקטואריות שעל פיהן נקבעו ההתחייבויות הביטוחיות של הקבוצה 

לדוחות הכספיים וכן בהצהרות  40ובביאור  2ן, בביאור הדירקטוריו לדוח 2.1מפורטים בסעיף 
  האקטואר בענפי ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח כללי, המצורפים לדוחות הכספיים.

  
  חובת מינוי אקטואר, דרכי עבודתו ותנאי כשירותו 4.1.5.2

חוק הפיקוח קובע כי חובה על מבטח, לרבות מבטח שהוא חברה מנהלת של קרן פנסיה, למנות 
אקטואר ממונה לכל ענף ביטוח שבו הוא עוסק שבין תפקידיו להמליץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר 
 לגובה ההתחייבויות הביטוחיות של מבטח או באשר למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה שבניהולו, לפי

  העניין. 
   

 חובת מינוי מנהל סיכונים, תפקידיו דרכי עבודתו ותנאי כשירותו 4.1.5.3
מנהל הסיכונים הינם, בין  תפקידיעל גוף המוסדי למנות מנהל סיכונים ולהקים יחידת ניהול סיכונים. 

  , כימות והערכת השפעתם ודיווח לדירקטוריון ולהנהלה. של החברה זיהוי הסיכונים המהותייםהיתר, 
  

 במבטחים Solvency 2 -יישום    4.1.5.3.1
Solvency II  הינה הוראה רגולטורית המסדירה את דרישות ההון ותהליכי ניהול הסיכונים

בקרב חברות ביטוח. ההוראה קובעת סט אחיד של דרישות הון מחברות ביטוח השייכות 
לשפר את ההגנה על כספי בעלי הפוליסות,  הוראהלאיחוד האירופאי ומחוצה לו. מטרת ה

כוללת  הוראהלהעמיק את האינטגרציה בין השווקים ולהגביר את התחרותיות בתחום. ה
בחינה מקיפה של הסיכונים להם חשופות חברות ביטוח וקביעת סטנדרטים לניהולם 

בנוסף  וזאת ומדידתם, תוך מתן ביטוי בהקצאת ההון לסיכונים הגלומים בפעילותן
"הון נדרש מינימאלי"  :דרישות כמותיות שונות, לרבות קביעת שתי רמות של הון נדרשל
)MCR" :ו"הון נדרש להבטחת כושר פירעון" (להלן (SCR("4.1.1.1.8.1 . כאמור בסעיף 

ליישום כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח פורסם חוזר  2017בחודש יוני לעיל, 
לכונן משטר כושר  , שמטרתו")חוזר סולבנסי" - (להלן II   solvencyבישראל מבוסס 

   .פירעון חדש לחברות ביטוח בישראל

מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר התפרסם חוזר  2017 ,בחודש דצמבר  4.1.5.3.2
 ,Solvency IIהאינטרנט של חברות ביטוח בנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 

ואופן אישור דוח יחס כושר פירעון. על פי החוזר הוראות לעניין מבנה הגילוי הנדרש הקובע 
ור הדוחות יאושר בידי דירקטוריון החברה או ועדה שהוסמכה לכך, בסמוך לאיש הדוח

מחויב לערוך ביקורת רואה חשבון  IIכמו כן, מבטח הכפוף להוראות סולבנסי הכספיים. 
אישור הממונה בדבר לדוח יחס כושר פירעון על פי הכללים שנקבעו בחוזר, ולקבל את 

  לראשונה על נתונים אלו.זו ביקורת 
  

הגדרת הון מוכר והון נדרש במכשירי הון  –עמדת ממונה  פורסמה 2018 מרץ בחודש  4.1.5.3.3
. עמדה זו מבהירה את הפרשנות הראויה למונחים "הון נדרש" ו"הון מוכר" בתנאי מורכב

מכשירי הון מורכב, לעניין נסיבות משהות תוך הבחנה בין מבטחים שקיבלו אישור ממונה 
פירעון לבין מבטחים שטרם  בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבון לראשונה לדוח יחס כושר
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קיבלה החברה  2018חודש נובמבר ב, 4.1.1.1.8.1 בסעיף כאמורקיבלו אישור כאמור. 
 הוראתיישום לפרטים אודות  ביקורת רואה החשבון לראשונה. עלאת אישור הממונה 

Solvency 2  הכספיים לדוחות 40וביאור  הדירקטוריון לדוח 2.1 סעיףראה.  
  

 העיקריות של תחום פעילות חיסכון ארוך טווחהמסגרות החוקיות  4.1.6
 
 הסדרים תחיקתיים 4.1.6.1

חוק קופות (להלן: " 2005- התשס"ה חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), 4.1.6.1.1
 ").הגמל

החוק מסדיר את מערכת היחסים שבין עמית והחברה המנהלת, את הקמתן של חברות 
לקבלת  ההיתרים לקבלת התנאים מפרט את מנהלות ואת אופן ניהולן ודרכי פעילותן,

שליטה  היתרי קבלת לעניין קובע הוראות וכן מנהלות הגמל וחברות קופות של רישיונות
מנהלות. כמו כן, החוק מסדיר את מערכת היחסים שבין עמית  בחברות החזקה והיתרי

  . ואף קובע את זכות הבחירה של העמית לבחור בקופת גמל והחברה המנהלת
  
במסגרתו  צו ההרחבה להגדלת ההפרשות הפנסיוניות במשקפורסם  2016יוני  בחודש 4.1.6.1.2

 על הפקדות המעסיק לתגמולים יעמדוהפקדות המעסיק והעובד לקופות גמל כך ש ורחבוה
מקביל, בחודש יוני . ב2017החל מינואר  6%הפקדות תגמולי העובד יעמדו על ו 6.5%
 )16גמל) (תיקון מס'  ננסיים (קופותתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיפורסם  2016
 , במטרה להתאימו להסכם האמור. 2016-ו"התשע

 
גמל)  קופות(פיננסיים  שירותים על תיקון לחוק הפיקוחהתפרסם  2015בחודש נובמבר  4.1.6.1.3

) אפשרות 1, הכולל הוראות כמפורט להלן: ( -2015ו"תשע )שעה והוראת 13מס'  (תיקון
שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה באמצעות שילוב  לתשלום קצבה מקופת גמל לחיסכון

) בעת 2של משיכה תקופתית (אנונה) ורכישת ביטוח אריכות ימים ממבטח חיצוני. (
פעילים - הצטרפות לקרן פנסיה חדשה יועברו כספי החיסכון הצבורים בחשבונות לא

 ,נוארילקרן הפנסיה שאליה הוא מבקש להצטרף. בחודש  בקרנות פנסיה חדשות אחרות,
במטרה  חוזר מתקן בנושא הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמלהתפרסם  2017

) בכדי להתמודד עם המלאי הקיים של הכספים 3( -ו לקבוע הוראות ליישום תיקון זה;
 הדרגתי, נקבע מנגנון לאיחוד כספים בקרנות פנסיה פעילים- בחשבונות לא המנוהלים

הדרגתי במסגרת הוראת  באופןתבצע ה, אמורה כספים איחודוהעברתם לחשבון הפעיל. 
 להעברה, וזאת כל עוד לא התקבלה התנגדות העמית 2018עד  2016השעה בין השנים 

זה הוביל לצמצום מספר העמיתים  מהלךזו ומטרתה, בין היתר, הפחתת דמי הניהול. 
הלא פעילים בקרנות הפנסיה המנוהלות בחברת הפניקס פנסיה, כאשר עד כה התקבלו 

ספים בהיקף הגבוה יותר מהיקף הכספים שהועברו מחברת הפניקס פנסיה אל קרנות כ
  אחרות.

 
 קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק תיקון ברשומות פורסם, 2018 יולי בחודש 4.1.6.1.4

 של זמן פרק ניתן במסגרתו, פיצויים כספי משיכת 2018- ח"התשע), 21' מס תיקון) (גמל
. פנסיוני חיסכון במוצרי, לעובד שהופקדו פיצויים כספי לדרוש למעסיק חודשים ארבעה
, הפיצויים כספי את לפדות יוכל מעביד- עובד יחסי שסיים עובד, הזמן האמור פרק לאחר
, 2018 אוגוסט בחודש. 2018 ביולי לתוקפו נכנס התיקון. מעסיק באישור צורך ללא

 לפיה הבהרה, – פיצויים ממרכיב כספים משיכת 2018-11461 ה.ש זה בעניין פורסמה
 אם גם, שכיר לעמית הפיצויים כספי תשלום את לעכב רשאית תהיה לא מנהלת חברה
 2019בחודש מרץ . אחרת קובעים עבודה יחסי על החלים אחר הסכם או העסקה הסכם

פורסמה הבהרה כי זכותו של העמית למשיכת כספי פיצויים לא תותנה בקבלת כל אישור 
 מהמעסיק. 
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 תיקון( )ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לתוקפו נכנס 2018, ספטמבר בחודש 4.1.6.1.5
לרכישת ביטוח חיים למשכנתא  ביחס הוראות נקבעו במסגרתו, -1981א"התשמ) 36' מס

לא יסרב מבטח שמוכר ביטוח חיים אגב משכנתא  ככלל לאדם עם "מוגבלות מקצרת חיים".
אם החלטת המבטח בעניין זה  למכור פוליסה כאמור לאדם עם מוגבלות, עקב מוגבלותו, אלא

שוק  רשותהתבססה על החלטת אקטואר ממונה שמונה בהתאם להוראות שקבע הממונה על 
 ההון.

-2018-1חוזר ביטוח  לתוקף , נכנס2018 בחודש ספטמבר, החקיקה האמור תיקון במסגרת
נקבע כי  בו אמות מידה לאקטואר ממונה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 13

 הוא אקטואר שאין לו ניגוד עניינים עם חברת הביטוח. לצרכי תיקון חקיקה זה, אקטואר ממונה 
      

חדשה; הוראות הוראות לניהול קרן חוזרי פנסיה:  השלושנכנסו לתוקף  2018 ינואר בחודש 4.1.6.1.6

החוזרים קובעים . לניהול קרן חדשה כללית; הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות
 אקטואריים גירעונות להיווצרות פתרון הוראות משלימות להוראות התקנות ומטרתם מתן

. החוזרים משלימים את ההסדרה של מקדמי כתוצאה מחישוב מקדמי המרה לקצבה לפורשים
ות הפנסיה החדשות והתאמת מנגנון האיזון האקטוארי להקצאה מחדש בקרנההמרה לקצבה 

בין היתר, החוזרים משנים את מנגנון של אגרות חוב מיועדות בקרנות הפנסיה המקיפות. 
להגביר את  יםהחברה, חוזרים אלו עשוי חישוב הצמדת הפנסיה לפנסיונרים חדשים. להערכת

  שה.ל עמיתים לקראת גיל הפריש שוק בפלחהתחרות 
  

חוזר ב בהתאם לתנאים שפורטו נכנס לתוקפו התקנון האחיד בקרן פנסיה, 2018 יוניבחודש  4.1.6.1.7
במסגרת התקנון  .בנושא הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה

בנוסח האחיד הוסדרו הוראות הקובעות את זכויות העמיתים בקרן הפנסיה, לרבות מסלולי 
  . הביטוח השונים, אופן חישוב שכר מבוטח לצורך תשלום פנסיית נכות, שאירים וזקנה ועוד

  
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה  4.1.6.1.8

קובעות הוראות לעניין זקיפת תשואה בגין אג"ח המיועדות, וכן  2017-התשע"ז מקיפה),
נקבעו  ,כמו כן חישוב התשואה של אגרות החוב יעשה לכל מסלול השקעות בנפרד.קובעות כי 

 עמיתים, קצבה מקבלי: קבוצותהוראות בתקנות בקשר לזקיפת תשואת אג"ח מיועדות לשלוש 
 תיעשה העמיתים ליתר הקצבה מקבלי בין ההפרדה כאשר ,אחרים ועמיתים ומעלה 50 בגיל
, כן כמו. 2024 לשנת עד תושלם 50הפרדה בין עמיתים מעל ומתחת לגיל ו מיידי באופן

ממונה סמכות (במגבלות הקבועות בתקנות) לשנות את היקף אג"ח המיועדות ל הוקנתה
 פער באיזון הדמוגרפי. ייווצרהמונפקות לקרן מסוימת אם 

 
 קצבה למקבלי התשואה זקיפת שיעור להגדלת כללים חוזר פורסם, 2017 יוני בחודש 4.1.6.1.9

עלה שיעור זקיפת התשואה של אג"ח המיועדות לעמיתים י אם לפיו ,תבקרנות פנסיה חדשו
נקודות האחוז בהשוואה לשיעור  1.5 - , ביותר מ50אחרים או לעמיתים שגילם עולה על 

), תזקוף החברה המנהלת של הקרן את התשואה של 27.8%המינימאלי האחרון שפורסם (
קצבה בקרן (בכפוף "ח המיועדות, בשיעור העולה על השיעור האמור, לנכסי מקבלי ההאג

 . 2017 יולי חודשלהוראות תקנות זקיפת תשואה). החוזר נכנס לתוקפו ב
 

דרך  –תיקון החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות , פורסם 2017אוקטובר  בחודש 4.1.6.1.10
התיקון . חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה

שיעורי יציאה  ,לוחות שיעורי התמותה( ההנחות הדמוגרפיותלחוזר מעדכן, בין היתר, את 
פורסם עדכון לחוזר  2018ינואר בחודש . ועוד) לצורך חישוב ההתחייבויות האקטואריותלנכות 

לחודש מועד תחילת הוראות החוזר לגבי תקנוני קרנות פנסיה חדשות  האמור אשר דחה את
 .2018יוני 
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"תקנות (להלן:  1964התשכ"ד  מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),תקנות  4.1.6.1.11
) התקנות מסדירות את הקשור בהקמתן, אישורן ואופן ניהולן של קופות גמל, קופות גמל"

לרבות: הסדרת דרישות הרישוי והביטוח של חברה מנהלת, התשלומים שיש לבצע לקופות 
השקעת כספים של קופות גמל  גמל, תשלומים לעמיתים,כספי קופת הגמל, השימוש ב

והמגבלות הקיימות להשקעת כספים בקופות גמל גובה דמי הניהול, הוראות לעניין מתן 
 דיווחים לעמיתים, חובת ביטוחים. 

תקנות קופות גמל חלות על קרנות הפנסיה, קופות הגמל וגם על תוכניות ביטוח אשר קיבלו 
  טוחי מנהלים ועצמאיים). אישור כקופת ביטוח (בי

  
, הקובע את שיעורי גמל קופות לתקנות 19 לתקנההתפרסם תיקון  2018 ,פברואר בחודש 4.1.6.1.12

ותנאי התשלום המופקדים בגין עמית שכיר לקופת גמל (חלק עובד וחלק מעסיק). עיקרו של 
התשלום שמעבר  שונים, לפיהקיימת ביחס למוצרים  שהיתההתיקון הינו בהסרת המגבלה 

. התיקון נועד בה מבוצע התשלום עד לשיעור האמור יבוצע באותה קופת גמל 5%לשיעור של 
במוצרים  5%- ביחס להפקדות הרכיב שמעבר ל העמיתיםלהגדיל את חופש הבחירה של 

   .הרלוונטיים
  

מקנה מעמד מיוחד לקופות גמל, קרנות  1961- , תשכ"אפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) 4.1.6.1.13
וקופות ביטוח, לעניין זיכויים וניכויים ממס הכנסה והוראות פטור שונות וזאת במטרה פנסיה 

לעודד את הציבור לחסוך לגיל פרישה באמצעות קופות גמל וקופות ביטוח. פקודת מס הכנסה 
ותקנות קופות גמל, קובעות כללים והוראות מס לגבי המוצרים הפנסיוניים השונים. תקנות 

נוספות, בין היתר, לאופן חישוב צבירת הכספים בגין פיצויי פיטורים אלה כוללות הוראות 
והזכאות לקבלם. כללי המס החלים על מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים הינם אחידים, כך שכל 
המוצרים מזכים את החוסכים בהטבות מס זהות, וזאת במטרה לאפשר לציבור החוסכים 

 יים ולא להיות מוטים כתוצאה משיקולי מס.לקבל החלטות הנסמכות על צרכיהם הפנסיונ
  

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב במסגרת  4.1.6.1.14
") בוצעו חוק ההסדרים(להלן: " 2016שפורסם בחודש דצמבר  2016-התשע"ו ),2017-2018

  להלן:, כמפורט 2017מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה שנכנסו לתוקף בחודש ינואר 
ש"ח מהווה  32,000נקבע, כי הפקדה שוטפת של מעסיק לפיצויים בגין שכר העולה על 

הכנסת עבודה בידי העובד ביום ביצוע ההפקדה, וכי הפקדת חוב ותק בגין שכר העולה על 
  ש"ח במכפלת שנות העבודה מהווה הכנסת עבודה בידי העובד ביום ביצוע ההפקדה. 32,000

 360,000בנוסף, נקבע כי אם הצבירה עבור העובד בכל קופת הגמל לקצבה אינה עולה על 
ש"ח או מכפלת שנות עבודתו בפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, הגבוה מהשניים, והעובד 
הפורש לא פנה לפקיד השומה וביצע התחשבנות מס בגין כספים אלה, יראו בצבירת הפיצויים 

  . ככזו שיועדה לרצף קצבה
  עוד נקבעה חובת הפקדה שתחול על עצמאים לקופת גמל לקצבה.

  
קנות תוכן  2012-התשע"ב תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול) 4.1.6.1.15

 2012- התשע"ב ,(ביטוח)(תנאים בחוזי ביטוח)(תיקון) הפיקוח על שירותים פיננסיים
עוסקים בדמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות במוצרים הפנסיוניים. לפרטים נוספים על דמי 

 בדוח זה.  2.1.1.4 ראה סעיףהניהול המקסימליים במוצרים השונים, 
 

 ,תיקון –חוזר דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני נכנס לתוקפו  2018 אפריל, בחודש 4.1.6.1.16
וקובע הוראות חדשות בקשר עם מתן הנחות בדמי ניהול בין  הקייםמבטל את החוזר חוזר זה 

התקופה המזערית להנחה בדמי הניהול תעמוד על חמש שנים לפחות;  היתר כמפורט להלן:

החלת הסדר דמי ניהול מיטיב לעמית שהחליף מקום עבודה; החלת הנחה בדמי ניהול על כל 

יתרת החיסכון הצבורה, ובמקרה בו זכאי לשיעורי הנחות שונים על יתרות צבורות באותה 
החוזר מנגנון הודעות לעמית אגב הנחות ו/או ; בנוסף, קובע מביניהןההנחה הגבוהה  –הקרן 
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 הפחתת של האחרונות בשנים הכללית מגמהשינויים בדמי ניהול. תיקון זה אשר הינו חלק מה
    .הניהול דמי שיעור

  
 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), 4.1.6.1.17

תקנות אלו יחד עם החוזר בנושא רכישת כיסויים ביטוחים באמצעות חברה  2013-תשע"ג
מנהלת של קופת גמל קובעים תנאים שבכפוף להם יוכלו חברות מנהלות של קופות גמל 
לשווק לעמיתיהן כיסויי ביטוח באמצעות פוליסות ביטוח פרט ופוליסות קבוצתיות. בחוזר 

ל תהא רשאית לקבל רישיון סוכן תאגיד נקבעו כללים לפיהם חברה מנהלת של קופת גמ
ביטוח פנסיוני, לשיווק כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות באמצעות 

  פוליסות ביטוח פרט. 
  

קווים מנחים לעניין תוכנית לביטוח מפני  2018-1-7ביטוח  יחוזר פורסמו, 2018 בחודש מאי 4.1.6.1.18
 ,דהשיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבו 2018-1-8 -ו אבדן כושר עבודה (תיקון)

כושר עבודה לעמית בקרן  ובדןעניין שיווק כיסויים ביטוחים לאלנקבעו הוראות  במסגרתם
חובות שעל בעל רישיון לבצע  הוסדרו וכן המשלימיםפנסיה, והורחבו הכיסויים הביטוחים 

ה. בנוסף, הורחבה מגבלת בדן כושר עבודשיווק תכנית ביטוח לאו בעתביחס למועמד לביטוח, 
מההפקדות לתגמולים ישמשו לרכישת  35%הכיסויים הביטוחיים הקיימת בתקנות (לפיה עד 

כיסוי ביטוחי) גם למקרים בהם הכיסוי נרכש מתקציב נפרד של המעסיק ואינו חלק 
 למעט לעניין הוראות ,. החוזרים נכנסו לתוקף במועד פרסומםמההפקדות לתגמולים

בחודש מרץ  .2019 אפריל בחודש פםאשר יכנסו לתוק הביטוחיהמגבילות את גובה הכיסוי 
 .2019, פורסמה טיוטא לפיה מוצע לדחות מועד יישום הוראות אלו לחודש נובמבר 2019

, תיקון – גמל קופות בין כספים העברת חוזר טיוטת פורסמה 2019 בנוסף, בחודש מרץ
 ונותר אחר לגוף החיסכון רכיב מועבר כאשר, כספים ניוד של במקרה גם כי קובעת אשר

 . יחד הגופים בשני 35% מגבלת תישמר, עבודה כושר אובדן רכיב הביטוח בחברת
 

- , התשס"החוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) 4.1.6.1.19
ובשיווק של מוצרים ) מסדיר את העיסוק בייעוץ "חוק הייעוץ והשיווק"(להלן:  2005

לעניין חובת רישוי ותנאי הרישיון, איסורים והגבלות לעניין פנסיוניים, לרבות קביעת הוראות 
עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני, פיקוח על בעלי רישיון וסמכות הממונה להוציא הוראות לניהול 

  קציות פליליות.תקין ושמירה על עסקי מבוטחים, לרבות הטלת עיצומים, קנסות אזרחיים וסנ
החוק כולל פרקים אשר עניינם הסדרת הליך רישוי של חברה להפעלת מערכת סליקה 

  "). המסלקהפנסיונית ומנגנוני הפיקוח על חברה כאמור (להלן: "
מידע אודות מוצרים פנסיוניים של עמיתים בגופים המוסדיים מועבר באמצעות המסלקה 

מידע אודות העברות כספיות  ,במוצרים הפנסיונייםמועברות בקשות לביצוע שינויים  השונים,
   ישירות ממעסיקים וכן מבוצעות העברות כספיות בפועל.

 השימוש אופן את ולהסדיר לשפר מטרתם אשר חוזרים מספר פורסמו הדוח תקופת במהלך
   .בה המשתמשים הגורמים כל ידי על במסלקה

  
גופים מוסדיים מבנה אחיד להעברת  יחוזר םלתוקפ נכנסו, 2018ונובמבר , אפריל בחודשים 4.1.6.1.20

 המשמשים האחידים עדכנו את הממשקים החוזריםמידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 
 המסלקה באמצעות לרבות, הפנסיוני בחיסכון בתחום מעסקים רישיון בעלי, מוסדיים גופים

ת נתמכות התווספו פעולוומספר עדכונים במסגרת החוזר  פורסמו 2018 במהלך. הפנסיונית
וביניהם: ממשק הניוד, ממשק אירועים, נוספות על ידי המסלקה הפנסיונית במספר ממשקים, 

להערכת החברה יישום ההוראות דורש הערכות מיכונית  .ממשק אחזקות וממשק מעסיקים
  משמעותית. 

  
לפיו חברה  הוראות לעניין בחירת קופת גמל,התפרסם חוזר בנושא  2016בחודש מרץ  4.1.6.1.21

הפקדת כספים ממעסיק בגין עובד שלא בחר במוצר  תאפשרמנהלת של קופת גמל לא 
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 פנסיוני אלא אם אותה חברה מנהלת נבחרה על ידי הממונה כקרן פנסיה ברירת מחדל או
בחוזר גם נקבעו הוראות מעבר בקשר עם הסכמי שנבחרה על ידי המעסיק בהליך תחרותי. 

בין מעסיקים לחברות מנהלות עובר למועד פרסומו כך שהסכמים ברירת מחדל שהיו קיימים 
באופן שלא ניתן יהיה לקלוט ממועד זה ואילך מצטרפים  2019אלו יסתיימו בחודש מרץ 

מעבר לעניין ההוראת  את מקצרפורסם תיקון לחוזר האמור ה 2017בחודש דצמבר חדשים. 
 מרץ בחודש סתיימוה שהם כך הסכמי ברירת מחדל שקבועים בהם דמי ניהול מקסימליים,

 ).2019 מרץ(במקום  2018
  

 תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות 2018-14772פורסם ש.ה. , 2018באוקטובר  4.1.6.1.22
פורסמו שמות של ארבע קרנות פנסיה נבחרות על ידי רשות שוק ההון ביטוח  במסגרתו –

בנובמבר,  1לפעול מיום  ושהחלוחיסכון (אלטשולר שחם, פסגות, מיטב דש, הלמן אלדובי), 
 . 2.1.1.2.2 סעיף ראה לפרטים נוספים .2021באוקטובר,  31 ליום עדיפעלו ו 2018

 
התניות בהסדרים פנסיוניים  2018-9-21חוזר גופים מוסדיים  פורסם ,2018יולי חודש ב 4.1.6.1.23

בכיסוי התנות הנחה ל המקורי נקבע כי איןחוזר ב .תיקון –הכוללים כיסויים ביטוחיים 
וצר הפנסיוני על ידי המבוטח באותו גוף מוסדי. הביטוחי בגוף מוסדי מסוים, ברכישת המ

 1 בתיקון הובהר כי אין להתנות אף הטבה בקשר עם האמור. תחילתו של חוזר זה ביום
  .2018 באוגוסט

  
הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל),  תקנות 4.1.6.1.24

"). 2008- התשס"ח : "תקנות הניוד הפנסיוני מסדירות את המעבר (הניוד) בין מוצרי  (להלן
קופות גמל, תכניות לביטוח חיים וקרנות פנסיה. התקנות  -החיסכון הפנסיוני השונים 

מאפשרות ללקוחות לעבור בין מוצרי החיסכון הפנסיוני בכל עת בהתאם להעדפתם וזאת 
 במטרה להגביר את התחרות ולשפר את השירות הניתן להם. 

  
 החיסכון בשוק ונתונים מידע להעברת אחיד מבנהפורסם חוזר  2017 דצמבר בחודש 4.1.6.1.25

את הקמת ממשק ניוד בין גופים מוסדיים ראו סעיף  המסדיר, הניוד ממשק – הפנסיוני
 מחודש לפעוליחל  הממשקפורסם תיקון לפיו  2018, פברואר בחודש. לדוח 4.1.6.1.20

  לכל ילד.  חיסכון וקופות אישי בניהול גמל קופות על יחול לאאולם הוא  ,2019, ספטמבר
  

 ב"התשע, )ומוטבים עמיתים איתור)(גמל פיננסיים (קופות שירותים על הפיקוח תקנות 4.1.6.1.26
 אפקטיבי מטרת התקנות והחוזר לקבוע מנגנוןוחוזר נוהל איתור עמיתים ומוטבים.  -2012
 ליידע חוסך, כדי של לאחר מותו מוטבים ולאיתור נותק עמם שהקשר חוסכים לאיתור וישים
בתקנות ובחוזר נקבעו הוראות  .הם זכאים להם כספים קיימים כי והמוטבים החוסכים את

לעניין הפעולות הנדרשות לאיתור מוטבים שזהותם ידועה והוראות לאיתור מוטבים. בהתאם 
לתקנות בנושא דמי ניהול שפורסמו במקביל, ובמטרה ליצור תמריץ לאיתור מוטבים וחוסכים, 

בגובה נקבע שיעור דמי הניהול מירבי שיגבה מחשבונות של עמיתים שעמם נותק הקשר 
  .0.5%מהצבירה ובמקרה שאותרו, למשך תקופת ניתוק הקשר יעמדו על  0.3%

   
ד "התשע גמל) לקופות תשלומים)(פיננסיים (קופות גמל שירותים על הפיקוח תקנות 4.1.6.1.27

 מעסיקים של הפקדות ביצוע ומועד לאופן ביחס נקבעו הנחיות התקנות במסגרת ,2014
 מעסיקים שעל ובמידע המוסדיים הגופים ידי על המנוהלים של עובדיהם פנסיוניים למוצרים

 במקרה של ריבית לשלם מעסיקים חויבו כן ההפקדה. ביצוע אגב המוסדיים למסור לגופים
 וביחס למעסיקים במועדים חוזר היזון במתן חויבו מנגד, המוסדיים הגופים בהפקדה. עיכוב

תיקון לתקנות אלו על מנת להקל התפרסם  2015בחודש דצמבר  בתקנות. המנויים לפרטים
עובדים התקנות חלות  100) לגבי מעסיקים של מעל 1על תהליך יישום התקנות לפיו: (

עובדים  50-) לגבי מעסיקים של למעלה מ2). (2016(בגין שכר ינואר  2016 ,מחודש פברואר
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פחות המעסיקים ) לגבי מעסיקים 3. (2017 פברוארעובדים חלות התקנות מחודש  100ועד 
 . 2018 פברואר מחודש עובדים חלות התקנות 50 –מ 

  
. מטרת אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, פורסם חוזר מתקן בדבר 2017בחודש נובמבר  4.1.6.1.28

התיקון היא, בין היתר, להבטיח קיומה של התאמה מלאה בין אופן ניכוי הכספים משכר העובד 
לבין אופן קליטת הכספים בקופת הגמל של העובד, הגברת השקיפות מול העמית ומול 
המעסיק ושיפור איכות השירות של החברות המנהלות, תוך הגדרת לוחות זמנים לטיפול 

רה מנהלת נדרשת להנגיש חשבון מקוון למעסיק עם מלוא המידע הנדרש בליקויים. בנוסף, חב
במועדים שונים במהלך  בהדרגה יכנסו לתוקףלשם עמידה בהוראות הדין. התיקונים בחוזר 

כניסה ה את דחה אשר לחוזר נוסף תיקון פורסם 2019ינואר,  חודש. ב2020עד  2018 השנים
תקנות הפיקוח על  .2020עובדים עד לפברואר,  רהלתוקף עבור מעסיקים שלהם פחות מעש

"גמל (להלן:  2009 -התשס"ט (קופות גמל)(קופות גמל בניהול אישי) שירותים פיננסיים
" מאפשרות לחוסכים לנהל בעצמם את השקעת כספי החסכון הפנסיוני שלהם. ). בניהול אישי

לקופות גמל ו/או שרות זה מאפשר לחוסך מצד אחד להנות מהטבות המס על הפקדות כסף 
קרנות השתלמות, ומצד שני לשלוט באופן השקעת הכספים, אם באופן אישי או באמצעות 

נקבעו תקרות לסכומים המרביים  2017בשנת  מנהל תיקים שפועל על פי הנחיות החוסך.
שניתן להפקיד בקופת גמל בניהול אישי ואף נקבע כי בקופת גמל בניהול אישי ניתן לנהל 

 ם בהכנסת עבודה בלבד. כספים שמקור
  

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון נכנס לתוקפו  2017 בחודש אפריל 4.1.6.1.29
קבע כי עמלת ההפצה ש 2017- התשע"ז )(איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול),20מס' 

 המשולמת לבעל רישיון לא תחושב בזיקה לדמי הניהול שחברה מנהלת גובה מעמיתיה. 
  

 קבע. החוזר לחוזר מסלולי השקעה בקופות גמלהתפרסם תיקון  2016 ,דש אוגוסטבחו 4.1.6.1.30
כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל וזאת במטרה 
להתאים את רמת הסיכון במסלול לגיל החוסך. החוסכים יחולקו לקבוצות גיל: אלו שטרם 

 ומעלה ופנסיונרים.  60, בני 50-60, בני 50מלאו להם 
  

), 33חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' התפרסם  2017בחודש ינואר  4.1.6.1.31
התיקון לחוק מאפשר לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות (שאינן בהסדר) אשר  .2017- התשע"ז

יתקנו את תקנון קרן הפנסיה, באופן שבו תקנון הקרן יכלול הפחתת זכויות רוחבית בשיעור 
ילאי הפרישה על פי חוק, לקבל "כרית , ודחיית גיל הזכאות לפנסיית זקנה לג1.75%של 

ביטחון" על פי הקריטריונים שבחוק, אשר תמומש אם וכאשר תידרש קרן הפנסיה בעתיד 
לבצע הפחתת זכויות עקב גירעון אקטוארי הנובע משינויים בווקטור הריביות. הפניקס פנסיה 

 וק. ביצעה את התיקונים הנדרשים בתקנון לצורך קבלת "כרית הביטחון" ע"פ הח
  

בדבר הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר הבהרה , פורסמה 2018פברואר  בחודש 4.1.6.1.32
גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן  כי הובהר ה. במסגרתפנסיוני

הבהרה  פורסמה 2018 אוגוסטחודש בביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני. 
 2018 פברואר שיבוצעו מחודש חוסכים צירופי רק על האמורה תחול ההוראה לפיה ,נוספת

  .ואילך ולא תחול על צירופים שנעשו קודם למועד זה
        
בו  תיקון. –חוזר משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל  , פורסם2018מרץ  בחודש 4.1.6.1.33

 1,350 ועד ח"ש 50 שבין בסכומיםהודעות לעמיתים בעלי חשבון  משלוחנקבעו הוראות ל
מנהלת, לצרף ה, בדבר זכותם למשיכת הכספים, וכן הוראות לגבי חובתה של החברה ח"ש
  עמיתים למשוך את כספם.ל, המחאה שתאפשר הודעהל
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מטרת  .תיקון –ייפוי כוח לבעל רישיון  2018-10-8חוזר סוכנים ויועצים  פורסם ,2018יולי חודש ב 4.1.6.1.34
החוזר מקצר את לוחות הזמנים  במסלקה.התיקונים בחוזר היא להתאים את החוזר לחובת השימוש 

לכניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן מבטל את אפשרות השימור שניתנה לסוכנים בעבר. החוזר נכנס 
 . 2018נובמבר  לתוקף בחודש

 
 במסגרתו, תיקון – נמקהה מסמך 2018-10-6 ויועצים סוכנים חוזר פורסם 2018 יוליחודש ב 4.1.6.1.35

 גם, פנסיוני שיווק בעת מלא הנמקה מסמך ביצוע הינה הרישיון בעל של המחדל ברירת כי נקבע
הוראות בקשר למידע שיש ליתן ללקוח בעת הצטרפות למוצר  נקבעו, כן כמו. לקוחות שימור בעת

 סעיפי שאר, 2018 באוקטובר ףלתוק כנסנ לקוחות שימור בעת מלא הנמקה מסמך ביצוע .פנסיוני
 .2019 ביולי לתוקף יכנסו החוזר

  

קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך  -  2018-9-25חוזר גופים מוסדיים פורסמה  2018 יולי בחודש 4.1.6.1.36
 נוספיםסכומי מענקים  התווספו ולתיקון חוק הביטוח הלאומי, במסגרת בהמשך תיקון, –טווח לילד 

 .וכן עודכנו הוראות ביחס לדיווחים למשיכת כספים מקופות אלו לילדים ומועדי תשלומם
 

. החוזר מרכיבי חשבון בקופת גמל 2018-9-13חוזר גופים מוסדיים , פורסם 2018מאי  בחודש 4.1.6.1.37
קובע הוראות לעניין רישום מרכיבי חשבון בקופת הגמל ומחיל חובת רישום של הפעולות השונות 

השלכות לעניין זכאות החוסכים לכספים לרבות לעניין חבות בחשבון קופת הגמל, כאשר לרישום 
(ד), העוסק בייחוס יתרות שאינן  8; למעט סעיף 2018בספטמבר  1המס. תחילתו של חוזר זה ביום 

 לפיה טיוטא פורסמה 2019 מרץ בחודש .2019ביולי  1פטורות ליתרות פטורות ולהיפך, שיחל ביום 
   .2020 לינואר ידחה זה סעיף יישום

 
  תחיקתי בעניין איסור הלבנת הון  הסדר 4.1.6.2

  
איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול  צוו 2000- חוק איסור הלבנת הון, התש"ס  4.1.6.2.1

רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), 
וסוכן ביטוח לזהות מטילים חובה על מבטח, חברה מנהלת של קופת גמל  ,2017 - "זהתשע

. ומימון טרור ולאמת את פרטי הלקוחות במטרה להתחקות אחר אירועים חשודים בהלבנת הון
החובה לעניין חדשות בין היתר, קבעו הוראות ו 2018הוראות הצו החדש נכנסו לתוקפן במרץ 

ל ; חובת בדיקה מוקופת גמלבחוזה ביטוח חיים ופתיחת חשבון הלקוח" ת א הכרלבצע הליך "
הצו החליף צווים קודמים שחלו על מבטח וסוכן ביטוח ועל חברה הרשימה של ארגוני טרור. 

 מנהלת קופת גמל. 
  

, חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדייםלתוקפו  נכנס, 2018 מרץ חודשב 4.1.6.2.2
המפרט קביעת מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון בגוף המוסדי, תוך התייחסות לתשתית 
הארגונית, זיהוי הערכת סיכונים ואמצעים להפחתת הסיכון. תפקידי הדירקטוריון ביחס למדיניות 

 תפקידיו של אחראי למילוי חובות התאגיד. וניהול סיכוני הלבנת הון, פיקוח ובקרה 
 

 הסדרים תחיקתיים:הצעות לו טיוטות 4.1.6.3
 -ח"התשע )תיקון( גמל קופות בין כספים העברת תקנותהכספים טיוטת  לועדתהועלו  2018 יוני בחודש
 ) לאסור1( הוצע הטיוטא במסגרת. גמל קופות בין הניוד בתחום מהותיים שינויים של שורה המציעה2018,
 בין כספים להעברת אפשרות ) מתן2( ;לניוד מלאה בקשה שהועברה לאחר לקוחות שימור של הליך ביצוע

 שטרם עמית של כספים העברת האוסרת המגבלה ) ביטול3(; קצבה לקבל החל שעמית לאחר וזאת קופות,
 )4( ;הלוואה קיימת בה קופה של העברה לביצוע אפשרות ומתן לו שניתנה הלוואה בשל לקופה חוב פרע
 שני ימי תוך להשקעה גמל ובקופת עסקים ימי מעשרה לחמישה קופות בין הכספים העברת זמני קיצור
   .עסקים
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 המסגרות החוקיות העיקריות של תחום פעילות ביטוח כללי 4.1.7
 

  הסדרים תחיקתיים 4.1.7.1
  בטוח כללי  4.1.7.1.1

 -תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי), התשע"ג
תקנות אלו מחליפות את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות  2013

. התקנות עוסקות באופן חישוב עתודות הביטוח כך 1984-עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה
  שישקפו באופן נאות והולם את ההתחייבות הביטוחיות של המבטח.

  .הכספיים לדוחות 2 ביאור ראה הממונה והוראות אלה לתקנות ביחס נוספים לפרטים
  

  רכב חובה 4.1.7.1.2
"). 1970- פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל : "פקודת ביטוח רכב מנועי  (להלן

קובעת כי כל אדם המשתמש או המתיר לאחר להשתמש ברכב מנועי חייב להחזיק פוליסה בת 
תוקף לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי. בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי, מכסה פוליסת 
ביטוח החובה את בעל הרכב והנוהג בו מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי 

) ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל "חוק הפלת"ד"(להלן:  1975- ם, תשל"התאונות דרכי
נזק גוף שנגרם על ידי או עקב השימוש ברכב מנועי לנהג הרכב, לנוסעים בו או להולכי רגל שנפגעו 

   על ידי הרכב כתוצאה משימוש בו.
  
- "חהתשל), 22 (מס' מנועי רכב פקודת לתיקון החוקפורסם ברשומות  2017דצמבר  בחודש  4.1.7.1.3

. התיקון מתקן את 1970-"להתש], חדש[נוסח  מנועי רכב ביטוח פקודת את המתקן, 2017
, קביעת חריגים לחובת שימוש ברכב רק הראשוןפקודת ביטוח רכב מנועי בשני נושאים עיקרים. 

עם קיומה של פוליסת ביטוח חובה בת תוקף. השני, הוספת האפשרות להוציא תעודת ביטוח 
ם אלקטרוניים, והתאמת הוראות הפקודה לביטול החובה להחזיק בתעודת ביטוח מקורית. באמצעי

הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (תנאי חוזה  הוראות, פורסמה טיוטת 2018באוגוסט 
שמטרתה לאפשר את הנפקת פוליסת ביטוח חובה . 2010- לביטוח חובה של רכב מנועי) תש"ע

 .יםוביטולה באמצעים אלקטרוני

  
הינה תאגיד שהוקם על פי חוק הפלת"ד "קרנית") להלן: הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (  4.1.7.1.4

ותפקידה לפצות נפגע הזכאי לפיצויים מכוח חוק זה אך אין בידו לתבוע פיצויים מחברת הביטוח 
בשל קרות אחד מהמקרים כדלקמן: הנהג האחראי איננו ידוע; אין לנהג ביטוח רכב חובה או 

 שהביטוח איננו מכסה את החבות; מבטח כלי הרכב נמצא בפירוק או מונה לו מנהל מורשה.
אשר  השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחיםהתפרסם חוזר בעניין  2016בחודש ספטמבר 

, נקבע בחוזר כי בגין פוליסת ביטוח נוצרו עודפים בקרנית. לאור העובדה כי 2017תוקן בנובמבר 
ישיבו חברות  2018בדצמבר  31ועד ליום  2017בינואר  1חילתה בין יום רכב חובה שמועד ת

  . הסכום הושב עד לתום שנת הדוח. הביטוח את הסכום העודף
 

-תשל"חצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים),   4.1.7.1.5
  :קבע בין היתר, הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים 1977

על פי הסדר זה, בעת תאונת דרכים בין רכב קל לרכב כבד, ישלם מבטח הרכב הסדר קל כבד: 
מהפיצויים בגין נזקי הגוף של הנפגעים ברכב הקל. רכב כבד  50%הכבד למבטח הרכב הקל 

מסחרי קל הרשאי ק"ג למעט אוטובוס ולמעט רכב  4,000משמעו: רכב שמשקלו הכולל מעל 
  . תרנוסעים או יו 7להסיע 

על פי הסדר זה, בעת תאונת דרכים בין אופנוע לבין רכב אחר (שאינו הסדר רכב אופנוע: 
מהפיצויים בגין נזקי הגוף של רוכבי  75%אופנוע), ישלם מבטח הרכב האחר למבטח האופנוע 

  האופנוע שנפגעו. 
 (ב) לחוק הפלת"ד: 3הסדר לחלוקה כאשר נפגע אדם מחוץ לכלי הרכב בהתאם לסעיף 

בתאונת דרכים בה היו מעורבים מספר כלי רכב, ונפגע אדם מחוץ לכלי הרכב, יהיו המבטחים 
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של הרכבים חייבים כלפיו ביחד ולחוד ובינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים. כלי 
רכב ייחשב כמעורב בתאונת דרכים לעניין זה, אם בעת התאונה היה מגע בינו לבין כלי הרכב 

  בינו לבין הנפגע. האחר או
  

 ),2010 -ו 2009לשנים  הכלכלית התכנית ליישום חקיקה הכלכלית (תיקוני ההתייעלות חוק  4.1.7.1.6
 2010הועברה החל משנת  ,לתיקון . בהתאם"חוק ההתייעלות") (להלן:-2009 ט"התשס

 השנייה בתוספת הקבוע השירותים בסל הנכללים רפואיים שירותים למתן הביטוחית האחריות
 הביטוח ממלכתי, מחברות בריאות ביטוח בחוק התרופות ובצו ממלכתי בריאות ביטוחלחוק 
החולים, בהתאמה מרכיב הפרמיה המתייחס לאחריות הביטוחית לשירותים רפואיים  לקופות

 כאמור, מועבר לקופות החולים. 
  

עילותו קובעות את פ, 2004-תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד  4.1.7.1.7
של מפעיל מאגר מידע, האחראי לניהול מאגר המידע ולהפקת דוחות המשמשים, בין היתר, 
להערכת הסיכונים בענף ביטוח רכב חובה, ולקביעת עלות הסיכון הטהור אשר על בסיסו נקבע 

"תעריף ממנו נגזרים תעריפי ביטוח החובה (להלן:   ). "התעריף הבסיסי
 

 2001- התשס"אתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף),   4.1.7.1.8
אשר מושתת על ביטוח משותף של כלל "הפול") להלן: ( קובעות את הסדר הביטוח השיורי

המבטחים. מטרת הביטוח השיורי לספק כיסוי של ביטוח חובה למבוטחים ברמת סיכון חריגה 
אינן מעוניינות לבטחם (בעיקר אופנועים וטרקטורונים). חלקה של כל שחברות הביטוח המסחריות 

חברה בביטוח השיורי נקבע מדי שנה לפי חלקה היחסי בשנה החולפת בענף ביטוח רכב חובה. 
הפול פועל כמבטח ותעריפיו נקבעים על ידי הממונה על רשות שוק ההון. חלקה היחסי של הפניקס 

  .10.3%היה  2018בהפסדי הפול בשנת 
     

 ההעמסה מרכיב) (23מס'  תיקוןפקודת ביטוח רכב מנועי ( ברשומות פורסמה 2018 בחודש יולי  4.1.7.1.9
 כל שעל הסכום הינו אשר, כי רכיב ההעמסה תהקובע ,2018-), התשע"חהביטוח בתעריף
, הפול במסגרת המבטחים של ההשתתפות מעלויות כתוצאה לשלם הפול במסגרת שלא מבוטח
   .ואילך 2020באופן קבוע מאמצע שנת  8%- בשנתיים הקרובות ול 8.5%לשיעור של  6% -מ יוגדל

  
" (להלן: 1995-תשנ"ה ,חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)  4.1.7.1.10 ) הסמיך את "חוק הביטוח הלאומי

 328כתאגיד הפועל כגוף ביטוחי מכוחו. בהתאם לסעיף "המל"ל")  להלן:( המוסד לביטוח לאומי
לחוק, מקום בו קמה חבות של המל"ל לשלם גמלה לנפגע, ובה בעת קמה בגין אותו מקרה גם 
חבות של צד שלישי לשלם פיצויים לאותו נפגע, רשאי המל"ל לקבל שיפוי על הגמלאות ששילם או 

תנהל בין איגוד חברות הביטוח לבין שהוא עתיד לשלם, מן הצד השלישי. בעקבות מו"מ שה
המל"ל, בהתאם לאישור הממונה על הגבלים עסקיים, גובש נוסח חדש של הסכם שיבוב, המסדיר 
את זכות השיפוי של המל"ל ומונה, בין היתר, את רשימת המקרים בהם זכאית החברה לדחות את 

על הסכם  2015דש יולי דרישת השיבוב ואת שיעורי השיפוי. בעקבות האמור, חתמה החברה בחו
 שיבוב חדש עם המל"ל על פי העקרונות של הנוסח האמור, ביחס לביטוחי רכב חובה. 

 
חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה  פורסם ,2018 מרץ בחודשלהסכם האמור, יצוין כי  הקשרב

וסד תבוטל זכות השיבוב הפרטנית הקיימת למלפיו  2018), תשע"ח 2019להשגת יעדי התקציב 
יבוטלו ההסכמים  -פועל יוצא מכך כלחוק הביטוח הלאומי בגין תאונות דרכים, ו 328מכוח סעיף 

. חלף זכות שיבוב זו, ייקבע הסדר התחשבנות כולל במסגרתו יועבר זו זכות להסדרת שנחתמו
על פי פרמטרים שייקבעו בחוק  חבותןמידי שנה למוסד סכום קבוע מחברות הביטוח לצורך כיסוי 

, וכן תוסדר 2019בינואר  1או בתקנות. ההסדר יחול על כל תאונות הדרכים שאירעו החל מיום ו/
 31 ליום ועד 2014 בינואר 1 יום בין שאירעו דרכים לתאונות ביחס הביטוח חברות ותגם חב

נכון למועד הדוח טרם פורסמו תקנות המסדירות את הסכום הקובע שישולם  .2018 בדצמבר
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וטרם נקבע גם הסכום שישולם בגין תאונות הדרכים אשר אירעו בין  2019כאמור החל מינואר 
  .  2018עד  2014השנים 

  
 1978-תקנות הביטוח הלאומי (היוון), התשל"ח ל נכנס לתוקפו תיקון 2017אוקטובר, בחודש  4.1.7.1.11

לנפגעי תאונות עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי הקצבאות שישולמו אופן חישוב את הקובעות 
מרכיב תוחלת החיים יהיה על בסיס לוחות על פי התקנות, ואת אופן היוונן של אותן קצבאות. 

ונקבע אופן חישובה  אחת לארבע שניםתעודכן ריבית ההיוון , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
). 0%- תפחת מ לא  כלפי מעלה או כלפי מטה (והריבית 1%-ור השינוי לא יהיה יותר מששיע ובלבד

התקנות עוסקות  .)3%הקודם במקום השיעור ( 2% על פי התקנות עומד על ,שיעור הריבית
בשיעור ההיוון של תשלומים שמשלם הביטוח הלאומי ואין אחידות בפסיקת בתי המשפט  כאמור

בתביעות לפיצוי נזקי גוף שמשלמות חברות הביטוח למבוטחים בקשר לשיעור ריבית ההיוון 
 שנפגעו. 

 באפרילבדבר שאלת ריבית ההיוון.  17ערעור העליון המשפט בבית ועומד תלוי הדוח למועד נכון
, מונתה וועדת בין משרדית, על ידי שרת המשפטים ושר האוצר על מנת לבחון את שיעור 2018

דוח  טיוטת הועדהפרסמה  2019 בינוארריבית ההיוון הרצויה על כלל השלכותיה המשקיות. 
מרכזי שעמד לנגד עיני הוועדה היה תכליתם של העקרון ה כי הודגשלהערות הציבור, במסגרתו 

השבת מצבו של הניזוק לקדמותו, כך שיקבל פיצוי עבור הנזק שנגרם  בדברבנזיקין,  דיני הפיצויים
  לו. 

. 3%עמוד על ישיעור ריבית ההיוון שב חברי הוועדה וכדי שריבית ההיוון תעמוד בעקרון זה סברו ר
יש לקבוע מנגנון קשיח לעדכון ריבית ההיוון וזאת כדי להתאים שבנוסף, כל חברי הוועדה הסכימו 

לסביבת הריבית במשק, ומאידך גיסא להימנע מזעזועים מיותרים. חד גיסא את ריבית ההיוון מ
. לאחר שהועדה תגיש לבית המשפט את 13.2.2019לטיוטה היה ניתן להגיש עד ליום  הערות

 לידי שבאה כפי הועדה המלצת לבסוף תתקבל אםהדוח הסופי בית המשפט העליון יכריע בעניין. 
 לאור, החברה של הכספיות התוצאות על חיובית השלכה לכך להיות צפויה, האמורה בטיוטה ביטוי

 לפרטים .יותר נמוכה היוון ריבית בסיס על חושבו אשר עתודות לשחרר תוכל שהחברה העובדה
   .הכספילדוח  40 ביאור ראה נוספים

 
  רכב רכוש 4.1.7.1.12

(להלן:  1986-תשמ"ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), 
נוסח הפוליסה התקנית קובע את תנאי  , בהתאמה)."תקנות רכב רכוש" - ו "הפוליסה התקנית"

טון. על פי התקנות ניתן להיטיב בלבד  3.5המינימום למתן כיסוי ביטוחי לרכב פרטי ומסחרי עד 
ונים, עם המבוטח מעבר לתנאי הפוליסה התקנית וליתן הרחבות באשר להיקף הכיסוי, הסיכ

   הרכוש והחבויות המבוטחים.
  

' מס תיקון) (ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוקפורסם ברשומות  2018נובמבר  בחודש 4.1.7.1.13
כי רכב הינו  למבטחנודע  אם, לבצע מבטח שעל הוראות נקבעו במסגרתו, 1981 א"התשמ) 38

) או להלכה ובדן(או א גמור אובדן של כתוצאה וזאת הרכב בגיןמעוקל ולמבוטח יש זכות תגמולים 
  .2019, למאיהוראות מעבר עד  נקבעוכן  כמו, 2019 בפברואר לתוקף נכנסגניבה. התיקון 

  
  ביטוח כללי אחר 4.1.7.1.14

 תיקון –הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם  - 2018-1-9חוזר ביטוח  פורסם, 2018יולי חודש ב
כי אי מתן אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות תחשב התניה אסורה.  ,במסגרתו נקבע

עוד נקבע כי הנחה הניתנת בגין פוליסת הביטוח לא תושפע מרכישת כתבי שירות המשווקים על 
 .  2018 באוקטוברידי חברת הביטוח. התיקון נכנס לתוקף 

 

                                                           
  .פלוני' נ(הפול)  רכב לביטוח הישראלי המאגר 3751/17"א ע 17 
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קובעות  ,1986 –התשמ"ו ותכולתן), תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות  4.1.7.1.15
 את נוסח ותנאי הפוליסה התקנית וכן מינימום כיסוי מחייב לביטוח דירה ותכולתה. 

 
, במסגרתו תיקון –צירוף לביטוח  2018-1-10חוזר ביטוח  לתוקפו נכנס, 2018מאוקטובר  החל 4.1.7.1.16

, יש לבחון את דירותנקבע כי במסגרת "הליך התאמת הצרכים" למועמד, ביחס למוצרי ביטוח 
רשימת מוצרי הביטוח הקיימים ברשותו באמצעות אתר האינטרנט "הר הביטוח" על מנת למנוע 

  כפל ביטוח. 
  

  תחיקתיים להסדרים והצעות טיוטות 4.1.7.2
, דרכים תאונות לנפגעי הפיצויים חוק מכוח עיתיים תשלומים - התייעצות נייר פורסם, 2018 יוליחודש ב

 הפסד בשל פיצויים תשלום לפיהן הוראות ייקבעו במסגרתה אסדרה השלכות בוחנת הרשות בו 1975- ה"תשל
 ומעלה 20% של נכות שיעור להם שנקבע דרכים תאונות לנפגעי, המתמשכות וההוצאות ההשתכרות כושר

 .עיתיים תשלומים באמצעות ככלל יהיה, שלהם העתידי ההשתכרות מכושר
  
  

 בטוח בריאותהמסגרות החוקיות העיקריות של תחום פעילות  4.1.8
  

 הסדרים תחיקתיים 4.1.8.1
 

  ביטוחים סיעודיים קבוצתיים
אשר פרסם הממונה נקבע, כי  תיקונים לחוזר בעניין עריכת תכנית לביטוח סיעודי במסגרת 4.1.8.1.1

בדצמבר  31עד ליום יסתיימו  2017במתכונת שהייתה נהוגה עד הביטוחים הקבוצתיים הסיעודיים 
וזאת למעט הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים לחברי קופות החולים להם יש הסדר שונה  2017

 גם ראה למבוגרים סיעודיים קבוצתיים לעניין מתווה חדש לביטוחים 4.1.8.1.2בסעיף כמפורט להלן 
  להלן. 4.1.8.1.3 סעיף

  
הקיימות שהיו הקבוצתיות הסיעודיות בהתאם לתקנות ולחוזרי הממונה על שוק ההון, הפוליסות 

סיעוד קבוצתי לביטוח סיעוד הוראות המשכיות (ללא חיתום מחדש) במעבר מביטוח  כללובחברה, 
 הקבוצתיותהסיעוד בפוליסות ניתנה למבוטחים סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי לפיכך, ב. יפרט
יחסי השפעה על גידול קיימת פרט, סיעוד למעבר לפוליסות לביטוח סיעוד פרט. המשכיות ל זכות
תיק סיעוד הפרט של החברה, בשלב זה מוקדם מכדי להעריך את השפעת המעבר ככל של 

  .שתהיה על רווחיות החברה
  

 - 6עד  1פרקים  3חלק  6שער  -תיקון הוראות החוזר המאוחדפורסם חוזר  ,2017מאי  בחודש 4.1.8.1.2
מטרת החוזר הינה לאפשר ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח, שאינו  .תיקונים לגבי ביטוח סיעודי

לחברי קופות חולים, אשר יהיה זמין גם בהגיע המבוטחים לגיל מבוגר. ביטוח קבוצתי זה מחליף את 
בספטמבר  1ים הסיעודיים הקבוצתיים במתכונתם הקודמת. חוזר זה נכנס לתוקפו ביום הביטוח

, אולם החברה (ולמיטב הידיעה גם חברות הביטוח האחרות), בחרו שלא לממש את 2017
 האפשרות לביטוחים סיעודיים קבוצתיים שניתנה להם לפי מתכונת חוזר זה. 

 
על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי תקנות הפיקוח התפרסמו  2016 ,בחודש ינואר 4.1.8.1.3

, וחוזר באותו עניין המסדיר נושאים שונים לביצוע התקנות. 2015 - לחברי קופת חולים), התשע"ה
, לרבות לעניין תגמולי הואחדובהתאם לתקנות, תנאי הביטוחים הסיעודיים לחברי קופות החולים 

ת חולים אחת לאחרת מעבר מבוטחים מקופ התאפשרהביטוח בהתאם לגיל ההצטרפות. כמו כן, 
עוד נקבע במסגרת  .2017בינואר  1וזאת החל מיום  ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם

השנים שיקדמו  5ביטוחים סיעודיים קבוצתיים אשר הסתיימו במהלך כי מבוטחים בהתקנות 
היו מבוטחים בביטוח ומעלה, ואשר לא  60לתחילת התקנות, אשר בתום תקופת הביטוח היו בני 

סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים ולא מתקיים לגביהם מקרה הביטוח במועד בקשת ההצטרפות, 
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יהיו זכאים להצטרף בכל גיל לביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים, ללא בחינה של מצב רפואי 
"(להלן: במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו בתקנות ותיקוניהן  קודם  . )"מבוטח זכאי

  
 על הפיקוח הוראותפורסמו תיקונים שונים לתקנות אלו ובמסגרת  2017-2018במהלך השנים  4.1.8.1.4

 להלן:( 2018 -, התשע"חקבוצתי לחברי קופת חולים) ביטוח) (ביטוח( פיננסים שירותים
ומעלה;  55הורחבה אוכלוסיית המבוטחים הזכאים לבני במסגרתן, בין היתר, "ההוראות") 

לביטוח הסיעודי הקבוצתי של חבר קופת חולים שרישומו בוטל ולא נרשם לקופת התאפשר צירופם 
חולים אחרת (כגון חיילים ומשרתי קבע) ללא בחינה של מצב רפואי קודם בהתאם ללוחות זמנים 
שנקבעו בהוראות; הורחבה הגדרת פעולת "הניידות" הנבחנת במסגרת הגדרת מצב סיעודי; עודכנו 

חולים אשר הוחל של אי חידוש ביטוח סיעודי קבוצתי לכלל חברי קופות ה הוראות המשכיות במקרה
  .2019מחודש יולי  ועודכנו הוראות המעבר בין קופות החולים אשר יחולו 2019מחודש ינואר 

  
לראשונה"  הצטרפותלהגדרת "גיל ה מתייחספורסם תיקון נוסף להוראות ה 2019בחודש פברואר  4.1.8.1.5

וקובע גיל הצטרפות  מאוחדת בלבד חולים קופת למבוטחי ביחס יתבפוליסה לביטוח סיעודי קבוצת
המועד האמור  לפני לראשונה לפוליסה הצטרפו בקשר למבוטחים אשר 2006אחיד לאפריל 

 לתגמולי זו אוכלוסייה זכויות את משנה ובהתאמה והנמצאים בקבוצת גיל כפי שהוגדרה בהוראה,
הפניקס ביטוח הוציאה הודעות מתאימות  .הפוליסה לתנאי בהתאם המחושב לגילם בהתאם ביטוח

  למבוטחי מאוחדת אודות התיקון.
  

התיקון  ,סיעודי ביטוח - 3 חלק 6 שער -המאוחד החוזר הוראות תיקוןפורסם  2018 בחודש ינואר 4.1.8.1.6
עוסק בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים של קופות החולים ובין היתר מאחד את ההוראות השונות 
שהיו בחוזרים השונים שפורסמו בעניין. כמו כן, נקבעו בו בין היתר ההוראות הבאות: ניתנה סמכות 

ם, בין לצורך עריכת הביטוח הסיעודי לחברי קופות החוליממונה להאריך את תקופת ההתקשרות ל
שנים, נדחתה כניסתה לתוקף של ההוראה בדבר חובתה של  8- חברת הביטוח לבין הקופה, מעבר ל

. עוד 2019חברת ביטוח בנשיאת סיכון בתכנית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים לינואר 
עניין רציפות לעניין ניהול קרן המבוטחים ולעניין ניהול סיכוני הביטוח, הוראות ל הוראותכולל החוזר 

בטיפול בתביעות למקרי ביטוח בתקופת המבטח, הוראות לעניין עלות מימוש פוליסות המשך 
תקשרות בין מבטח האופן העוד נקבע בחוזר כי זכאי.  למבוטח ת ביטוחוהוראות לעניין פניית חבר

 מבטח התקשרותהגבלה על  נקבעהכמו כן  .לקופת חולים יהיה לאחר ביצוע הליך תחרותי (מכרז)
ממספר המבוטחים בכל  50%אחת, אם מספר המבוטחים עולה על  ת חוליםיותר מקופ עם

 . ההסכמים לביטוח סיעודי לחברי קופות חולים
 

 קבוצתי סיעודי לביטוח ולאומית מכבי, כללית: החולים קופות מכרזי פורסמו 2018 שנת במהלך
 קבוצתי סיעודי לביטוח מכבי חולים קופת חברי לביטוח במכרז זכתה הפניקס. אלו קופות לחברי

 סעיף ראה נוספים לפרטים. שנים 3 עד של להארכה אפשרות עם שנים 5 בת ביטוח לתקופת
 .לדוח זה (ג)2.3.5

   
חובה ה נוספה, החוזר במסגרת. תיקון –אחזור מידע אישי  חוזרנכנס לתוקפו  2018ינואר  בחודש 4.1.8.1.7

לכלול באזור האישי באתר האינטרנט, אישור ביטוח מורחב למבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי 
קופת חולים (בנוסף לחובה לשלוח אישור למבוטח), זאת במטרה להקל על הליך המעבר של מבוטח 

 בביטוח סיעודי קבוצתי (לחברי קופות חולים), בין קופות החולים השונות. 

 

דיווח נתונים  -  3חלק  6תיקון הוראות החוזר המאוחד שער  םרסופ 2019פברואר  בחודש 4.1.8.1.8
 בסיסם שעל האקטוארים המודלים אחר פיקוח לצורך בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

לממונה  רבעונית דיווח חובתנקבעה , ת חוליםקופ לחברי הקבוצתי הסיעודי הביטוח תכניות אושרו
 חובת נקבעה וכן חשיפות, תביעות וקרן המבוטחים לנתוני ביחס, הקבועה בחוזרבהתאם למתכונת 

, ככל שיש בידי חברת הביטוח את 2018ועד דצמבר  2012 משנת, עבר לנתוני ביחס גם דיווח
 .2019ביולי  15התיקון יכנס לתוקפו החל מיום  המידע הרלוונטי.
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 כללי -ביטוח בריאות פרט

 

, במטרה לקבוע מבנה חוזר עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט פורסם 2015בחודש אפריל  4.1.8.1.9
לתוכניות הביטוח, באופן שיאפשר את עדכון תנאיהן בהתאם להוראות רגולטוריות ביחס אליהן 
ובקשר, בין היתר, למגמות והתפתחויות טכנולוגיות בתחומי אותם תכניות ביטוח. בהתאם, נקבעו 

טוח תהיינה לתקופה של שנתיים שתחל בחודש יוני במסגרת החוזר הוראות לפיהן תכניות הבי
בשנה הרלוונטית ויתחדשו, בכל פעם, לשנתיים נוספות לכלל המבוטחים, ללא בחינה מחודשת של 
מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה נוספת (ובכך יישמר הרצף הביטוחי). על פי החוזר, המבטח 

להוראות הרגולציה ביחס לתוכניות אלו, ככל מחויב בהתאמת תכניות הביטוח (כל שנתיים) בהתאם 
שישתנו, ובמקביל יהא רשאי לשנות מדי שנתיים את דמי הביטוח ו/או תנאי הפוליסה בכפוף לאישור 
הממונה. לצד זאת, נקבע בחוזר כי תידרש הסכמת מפורשת מצד המבוטחים לחידוש הפוליסה 

יטוח הבאה של יותר מעשרה שקלים במקרים בהם חלה עלייה בדמי הביטוח החודשיים בתקופת הב
מדמי הביטוח, לפי הגבוה מביניהם, ביחס לדמי הביטוח החודשיים ששילם  20% - או יותר מ

המבוטח ערב חידוש הפוליסה. כמו כן נקבע כי על החברה יהא להציע למבוטחים בפוליסות קיימות 
על ענפי  2016פברואר את האפשרות למעבר לפוליסות מתחדשות לפי חוזר זה. החוזר חל מחודש 

הביטוח של מחלות ואשפוז (למעט ביטוח אכ"ע, סיעודי, נסיעות לחו"ל, שיניים, רפואי לעובדים זרים 
 וביטוח המיועד למתן כיסוי ביטוחי לזרים בישראל שאינו ביטוח רפואי לעובדים זרים). 

  
 גילוי - 4-ו 3, 2 חלק 6 שער -המאוחד החוזר להוראות תיקוןההתפרסם  2018בחודש פברואר  4.1.8.1.10

. במסגרת התיקון, נקבעה מתכונת למשלוח דיווחי מידע למועמדים בריאות בביטוח למבוטח ודיווח
לביטוח ולמבוטחים, לרבות מבנה הגילוי הנאות, הדיוור השנתי למבוטח בביטוח בריאות ודף פרטי 

צעים דיגיטליים, תנאים להעברת מידע למועמד לביטוח ולמבוטח באמ הביטוח. עוד נקבע בתיקון,
 20לרבות לעניין הבקשה להצטרף לביטוח, מסמכי הדיווח, הודעות אודות עלייה בדמי הביטוח (מעל 

חודשים לתחילת  24ש"ח למבוטח/למבוטחים בפוליסה ובעת סיום הנחה). עוד נקבע כי במהלך 
חודשיות של החוזר ישלחו מסרונים חודשיים למבוטחים בביטוח תאונות אישיות אודות העלויות ה

הביטוח. התיקון חל על ביטוחי בריאות, למעט על ביטוח תאונות אישיות קבוצתי שנערך לתקופה 
. 2018וביחס לדיווח השנתי בגין שנת  2018קצרה משנה. התיקון נכנס לתוקפו בחודש ספטמבר, 

שות יגדיל את נגי החברה יישום החוזר להערכת ליישום הוראות החוזר. מיכונית הנערכ החברה
  המידע למבוטחי החברה. 

  
 במסגרתו. פרט בריאות לביטוח תכנית עריכת - המאוחד לחוזר תיקון פורסם, 2018, מרץ בחודש 4.1.8.1.11

 חידוש למועד ביחס דיגיטליים באמצעים הביטוח מחברת הודעות לקבל למבוטחים החוזר מאפשר
 . לחידוש המבוטח הסכמת את לקבל ואף הביטוח בתנאי שינויים על ליידע וכן

  
  

  ניתוחים –ביטוח בריאות 
 

 שלא רפואי טיפול המשך לעניין(כללים  העם בריאות תקנותפורסמו  2017אוגוסט  בחודש 4.1.8.1.12
), קהילתי מרפאה שירות או ציבורי מרפאה שירות במסגרת רפואי טיפול לאחר ציבורי במימון
התקנות הינה קיצור תורים במערכת הציבורית והפחתת ההוצאה הפרטית  מטרת, 2017 - "זהתשע

על שירותי הבריאות, על ידי מניעת מקרים בהם הרופא המטפל במסגרת הציבורית יפנה להמשך 
ובהתאם נקבעה תקופת צינון בת שישה חודשים  טיפול אצל אותו רופא מטפל במערכת הפרטית

כמות הניתוחים  הקטנת. ריגים כפי שנקבעו בתקנותהאוסרת על הפניה כאמור למעט מקרים ח
הפרטיים, תזכה את הקופות בתקציב ממשלתי אשר יאפשר גם את ביצועם של ניתוחים במסלול 

 הציבורי בבתי חולים פרטיים.
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 - 2פרק  3חלק  6שער  -המאוחד  – 2018-1-6חוזר לתוקף תיקון  נכנס, 2018 מאי בחודש 4.1.8.1.13
לחברות הביטוח להציע למבוטחים כיסוי לניתוחים  המאפשר ניתוחים,השתתפות עצמית בביטוח 
 להוזיל את הפרמיה החודשית. מנתהכולל השתתפות עצמית על 

 
תיקון הוראות חוזר מידע נדרש  2018-9-30פורסם חוזר גופים מוסדיים , 2018אוגוסט  חודשב 4.1.8.1.14

כללים בהסדר פוליסת לפיו התווספה הוראה בדבר פרסום רשימת רופאים הנ – באתר אינטרנט
הניתוחים של הגוף המוסדי; כמו כן התווספה הוראה בנוגע לפרסום מידע בדבר הצגת פרמיות 

נכנס ביטוח נסיעות לחו"ל והרחבות המוצגות בממשק הצירוף האינטרנטי של הגוף המוסדי. התיקון 
  . 2019 בינואר, לתוקפו

  

"ל -ביטוח בריאות   נסיעות לחו
תיקון לחוזר המאוחד בנושא הוראות לניסוח נכנסו לתוקפן הוראות  2017 החל מחודש אוגוסט, 4.1.8.1.15

. במסגרת תיקון זה נקבעו הוראות שונות לניסוחה תכנית לביטוח נסיעות לחוץ לארץ ואופן שיווקה
של הפוליסה לרבות חובת התאמת סכומי הביטוח לעלות הצפויה למקרה ביטוח בהתאם ליעד 
הנסיעה; מבנה תכנית הביטוח בנוי מרובד ראשוני שתחולתו נקבעה בחוזר ובנוסף לו יהיה ניתן 

מצב רפואי קודם; הוראות לעניין הארכת לרכוש הרחבות שונות; עוד נקבעו הוראות ביחס להרחבה ל

 תקופת הביטוח; והוצאת תנאים חיתומיים מתנאי הפוליסה. 
  

 ביטוח סיעודי -תביעות
-2018 -ביטוח סיעודי  -  3חלק  6שער  - הוראות החוזר המאוחד  פורסמו 2018 בחודש ספטמבר, 4.1.8.1.16

י (פרטי וקבוצתי). בביטוח הסיעוד - יישוב תביעות ל ביחס חדשים כיםהלי המפרטחוזר ה 1-12
כי החלטת  ,נקבע עוד התביעה. את ילווה אשר מבוטח כל לליווי אישי שירות נציג החוזר מחייב מינוי

חברת הביטוח בנושא יישוב תביעות ביטוח סיעודי תתבסס, על הצהרת טופס "ויתור סודיות 
מידע אינו מספק תפנה חברת הביטוח את המבוטח להערכת תפקוד אצל ספק הרפואית". כאשר 

ספטמבר בחודש . החוזר יכנס לתוקף חקירות לביצוע ביחס הנחיות נקבעומעריך חיצוני עצמאי. 
 .2018דצמבר חודש משנכנסו לתוקף לביצוע חקירות  יםמתייחס פיםסעילהוראות מעבר  לצד 2019

  
  
  תחיקתיים:הצעות להסדרים טיוטות ו 4.1.8.2

  
טיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) פורסמה  2018, מאי בחודש 4.1.8.2.1

הקובעת , 2018- ), התשע"ח3(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון מס' 
ברירת מחדל לפיה יתבצע צירוף אוטומטי של חברי קופות חולים עם לידתם בין היתר, 

כגיל מינימאלי ) 3(במקום גיל  5רי קופות חולים; הסדרת גיל לביטוח סיעודי קבוצתי לחב
  .לתשלום דמי ביטוח לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

  
 -  3 חלק 6 שער המאוחד החוזר הוראות תיקון חוזר טיוטת פורסמה 2018 בחודש יולי, 4.1.8.2.2

 רק שימוש יעשו המבטחים שכל מוצע בה רפואיות הוצאות בביטוח אחיד חיתום שאלון
 .קשות מחלות וביטוחי רפואיות הוצאות ביטוח לעניין, אחיד ראשוני רפואי חיתום בשאלון

 
 המסגרות החוקיות העיקריות של תחום פעילות שירותים פיננסיים 4.1.9

  לדוח זה. 2.4.1.2ראה סעיף לפרטים אודות המסגרות החוקיות של תחום פעילות שירותים פיננסיים   
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 חסמי כניסה ויציאה 4.2
  חסמי כניסה  4.2.1

  פעילות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל 4.2.1.1
בהתאם להוראות הדין, עיסוק בביטוח (לרבות החזקה של חברה מנהלת של קרנות פנסיה   

), החזקה "רישיון מבטח"וקופות גמל) מחייב מתן רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח (להלן: 
של יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח מותנית בקבלת היתר 

), ושליטה במבטח או בסוכן "היתר החזקה"להלן: להחזקת אמצעי שליטה מאת הממונה (
  ). "היתר שליטה"תאגיד מותנית אף היא בהיתר מאת הממונה (להלן: 

בין יתר השיקולים למתן רישיון מבטח, סוכן תאגיד, היתר החזקה והיתר שליטה מביא   
הממונה בחשבון מגוון רחב של שיקולים ובהם, בין היתר, הצגת תוכניות הפעולה של 

קש, התאמת נושאי המשרה לתפקידם, האמצעים הכספיים, הניסיון והרקע העסקי של המב
הגורמים המבקשים את הרישיון או ההיתרים, התחרות בשוק ההון לרבות במשק הביטוח 
ורמת השירות בו, המדיניות הכלכלית של הממשלה, הסדרים לעניין ביטוח משנה, צוות 

ם ומגבלות בקשר למתן ההיתרים לרבות על קיום העובדים וכו'. הממונה רשאי לקבוע תנאי
גרעין שליטה קבוע ויציב במבטח, איסור על שעבוד של אמצעי שליטה הנכללים במסגרת 
שרשרת השליטה במבטח, שמירת מסגרת קבוצת השליטה לרבות קביעת הוראות או 

   מגבלות ביחס למכירה או העברה של אמצעי השליטה לאחר.
 עצמי הון)(ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותשרו , או2018בחודש ינואר   

 על הפיקוח תקנות את מחליפות והן 2018- ח"התשע), מבטח רשיון לקבלת נדרש מזערי
 וקובעות 1998 – ח"התשנ), ממבטח הנדרש מינימאלי עצמי הון)(ביטוח( פיננסיים שירותים

 מטרת התקנות הינה, בין היתר, .מבטח רישיון קבלת לצורך הנדרש העצמי ההון שיעור את
 המבוססות חברות של כניסתן לעודדהביטוח הישראלי,  בשוקלהפחית את חסמי הכניסה 

   .וחדשנות טכנולוגיה
 רחב מבוטחים לציבור פונותאשר  חדשות ביטוח חברות שתי הוקמו הדוח בתקופת כי, יצוין  

ברכישה ישירה ומתמקדות עד כה במכירת ביטוחי רכב לרוב בתהליכי שיווק  המעוניין
  . דיגיטליים הנתמכים גם במוקדי מכירה טלפוניים

) לחוק הפיקוח נקבע איסור על החזקה מהותית בתחום 1(ג32בהתאם לסעיף  ,כמו כן  
מסך  15%החיסכון לטווח ארוך. החזקה מהותית הוגדרה כהחזקת נתח שוק העולה על 

 לפרטים נוספים ראה סעיףנכסי החיסכון לטווח ארוך, כפי שהוגדרו בחוק הפיקוח. 
  לעיל. 4.1.1.1.2

כמו כן, בהתאם לחוק הריכוזיות ישנן מגבלות על גופים עם החזקות ריאליות משמעותיות 
  .לעיל 4.1.1.1.9 ראה סעיף להרחבה בעניין חוק הריכוזיותלהשקיע בגופים מוסדיים. 

  
  היתר להחזקת אמצעי שליטה בגופים המוסדיים  4.2.1.2

העקרונות המנחים פרסם הממונה יחד עם המפקח על הבנקים את  2013בחודש יולי 
פיננסיים לקביעת קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק בגופים 

במסגרת מסמך זה, גובשה על ידי הממונה רשימת עקרונות מנחים, אשר יהוו   .מפוקחים
בסיס לקביעת מסגרת מפורטת של קריטריונים ותנאים למתן היתר שליטה, שיכול שפרטיה 
יהיו שונים לסוגי הגופים המפוקחים. בין יתר השיקולים לבחינת התאמתו של מבקש לקבלת 

) חוסן 2) יושר וישרה אישיים ועסקיים; (1ה תחומים עיקריים והם: (היתר, נכללים ארבע
) ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקי האחרים 4) אסטרטגיית השקעה מתוכננת; (3פיננסי; (

והפוטנציאל לניגודי עניינים בגוף המפוקח. מעבר לכך, המסמך מפרט תנאים שונים אשר 
ן שליטה, לרבות קיום גרעין שליטה קבוע צריכים להתקיים לשם קבלת היתר החזקה בגרעי

ויציב, דרך החזקת אמצעי השליטה, דרך העברת אמצעי השליטה והגבלות שונות על בעלי 
  היתר

מסמך מדיניות מפורט ביחס לרכישת שליטה בגוף פרסם הממונה  2014בחודש פברואר 
י וכן לגבי . במסגרת מסמך זה מפורטות הוראות הממונה לעניין שליטה בגוף מוסדמוסדי
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אופן הגשת בקשה להיתר שליטה בגוף מוסדי. תחולת ההוראות הינה ביחס למבקש היתר 
חדש, אולם ההוראות יחולו גם על מחזיקי היתר שליטה קיים בהתאמות הנדרשות כאשר 
נעשים שינויים בהיתר בו הם מחזיקים. יצוין, כי במידה והשליטה היא יחד עם אחרים, נדרש 

קבוצת השליטה לקבלת היתר, ולפיכך על כל אחד מהם להגיש בקשה כל אחד ממרכיבי 
  להיתר. 

 
) התנאים שיחולו על מבקש היתר 1הוראות הממונה נוגעות בין היתר, לנושאים הבאים: (

) מבנה השליטה ודרך החזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי בנוגע 2שליטה יחד עם אחרים; (
לתאגיד ריאלי, תאגיד בנקאי זר וגוף מוסדי זר, תאגיד מנהל כספים, שותפות, נאמנות וגוף 

קה המינימלי לפיו נקבע, בין היתר, כי נדרש שיעור החזקה של ) שיעור ההחז3מוסדי; (
 40%בגוף מוסדי הנדרש לסכום גדול של הון מינימאלי, החזקה של מעל  30% -למעלה מ

בגוף מוסדי הנדרש  50%בגוף מוסדי שנדרש לסכום בינוני של הון מינימלי והחזקה מעל 
) 5מצעותם מוחזק הגוף המוסדי; () מימון התאגידים שבא4לסכום קטן של הון מינימלי; (

  ) חוסנו הפיננסי של מבקש ההיתר. 6שעבוד אמצעי השליטה; (
מבטח אשר כל אמצעי השליטה בו  -כי חוק הפיקוח מגדיר אף "מבטח ללא שולט" ,יצוין עוד

אינם חייבים בהיתר לפי החוק, וכן קובע בין היתר, כללים לעניין מינוי דירקטורים והפסקת 
  ח ללא שולט. כהונה במבט

  
  פעילות שירותים פיננסיים 4.2.1.3

  לדוח.  2.4.1.6 לעניין חסמי כניסה בתחום השירותים הפיננסיים ראה סעיף
  
  רישיונות והיתרים שנתקבלו 4.2.1.4

במבטח כפופה לקבלת היתר של  18"אמצעי שליטהבהתאם לחוק הפיקוח החזקת "
  הממונה.

אירגון בקבוצת הפניקס העניקה הממונה למר יצחק - במסגרת רה 2016בחודש דצמבר 
שרון (תשובה) היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בחברה ובמבטחים הנשלטים על 

, "היתר השליטה"ידה: הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה ואקסלנס גמל (להלן בהתאמה: 
טה זה החליף את היתר השליטה ). היתר שליידי החברה"-"המבטחים הנשלטים על

. היתר השליטה האמור כולל 2010שניתן למר יצחק שרון (תשובה) בחודש דצמבר 
הוראות בדבר שמירת מסגרת האחזקות של קבוצת דלק בחברה, מגבלות על מכירה או 

ידי קבוצת דלק של אמצעי השליטה המהווים את גרעין השליטה בחברה, - העברה על
 ואקסלנסהפניקס פנסיה  רה בהפניקס השקעות, הפניקס ביטוח,לרבות השליטה של החב

גמל, וכן מגבלות על קבוצת דלק להנפיק אמצעי שליטה (כהגדרתם בחוק הפיקוח) בחברה 
כולל היתר השליטה, בין השאר, הוראות  ,כן- ידי החברה. כמו-ובמבטחים הנשלטים על

חברה ובמבטחים הנשלטים דיווח שונות לממונה הנוגעות לשינויים בשיעורי האחזקה ב
ידי החברה, הוראות בדבר אחזקה בנאמנות של גרעין השליטה בחברה, שמירה על - על

ידי החברה כשהם נקיים משעבודים -גרעיני השליטה בחברה ובמבטחים הנשלטים על
(למעט מקרים המפורטים בהיתר השליטה), והתחייבות של קבוצת דלק להשלמת ההון 

, הגמל והפנסיה שבשליטת החברה. היתר השליטה נכנס העצמי של חברות הביטוח
  . 2017בינואר  1לתוקף ביום 

הקבוצה קיבלה היתרי שליטה בסוכנויות ביטוח ובסוכנויות הסדרים שונות שהעיקריות 
) בע"מ, אגם לידרים סוכנות לביטוח בע"מ וקלע 2008שבהן הינן שקל סוכנות לביטוח (

  סוכנות לביטוח בע"מ. 

                                                           
זכות למנות  )2( כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;זכות הצבעה באסיפה  )1אמצעי שליטה" מוגדרים בחוק הפיקוח, כדלקמן: (" 18

) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה 2) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו; (1דירקטור בתאגיד, ולענין זה (
) הזכות ליתרת נכסי 4( השתתף ברווחי התאגיד;) הזכות ל3( לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי זכות למנותו;

 התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו.
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נקבעו תנאים ומגבלות שונות, בין היתר לעניין מכירה, העברה, הנפקה או מתן בהיתרים 
   זכויות לצדדים שלישיים באמצעי השליטה.

  לדוח זה. 1.3.1לענין מגעים למכירת השליטה בחברה ראה סעיף 
לענין חוק הריכוזיות והשלכותיו האפשריות על מבנה השליטה בחברה ראה לעיל בסעיף 

   לדוח זה. 4.1.1.1.9
  

 הון עצמי  4.2.1.5
  חברות ביטוח

פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח  2017בחודש יוני   
"), לפיהן חברת ביטוח תקיים משטר כושר חוזר סולבנסי" :(להלן  Solvency IIמבוסס 
חוזר סולבנסי מבוסס על הנדבך הראשון, תוך . כלכלי בהתאם להוראות כאמור פירעון

 31על נתוני  2017ביוני  30יום התאמה לשוק המקומי והוא מיושם בישראל החל מ
. הנדבך הראשון דורש שלחברת ביטוח יהיה הון עצמי שישמש לספיגת 2016בדצמבר 

ם להם החברה חשופה. החוזר הפסדים הנובעים מהתממשותם של סיכונים בלתי צפויי
) ו"הון נדרש להבטחת כושר MCRקובע שתי רמות של הון נדרש: "הון נדרש מינימאלי" (

  . ")SCRפירעון" (להלן: "
    
 Solvencyכושר פירעון מבוסס  משטריישום לפרטים נוספים אודות דרישות ההון, לרבות   

והמגבלות לעניין חלוקת דיבידנד  והוראות המעבר בקשר ליישום מלא של הוראות אלו 2
  . הדירקטוריון לדוח 2.1 סעיףההון, ראה  ויעד

  
   חברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל

הפניקס ביטוח התחייבה להשלים בכל עת את ההון העצמי של הפניקס פנסיה לסכום 
ת, הקבוע בתקנות קופות גמל. התחייבות זו תהיה תקפה כל עוד הפניקס ביטוח שולט

  במישרין או בעקיפין, בהפניקס פנסיה. 
  

  חברות שירותים פיננסיים 
החברות השונות של תחום השירותים הפיננסיים נדרשות להון עצמי, ולעיתים גם להון 
חוזר חיובי ולנכסים נזילים, בסכומים ובשיעורים שנקבעו בהוראות הדין הרלבנטיות. כך, 

הבורסה להיות בכל עת בעל הון עצמי מזערי לדוגמא, קובע תקנון הבורסה, כי על חבר 
   בהיקף המחושב על פי נוסחה המתייחסת להיקף הפעילויות השונות של חבר הבורסה.

להלן: ( 2007- ז"התשס, )חיתום( ערך ניירות תקנות להוראות כפופה החיתום חברת
 להשקיע, כחתם, החיתום חברת נדרשת החיתום לתקנות בהתאם). "החיתום תקנות"

 הנסחרות חוב באגרות, ח"ש אלפי 3,021 - מ יפחת לא הדוח למועד נכון אשר, סכום
 השתתפות זכות המקנים ערך לניירות להמרה ניתנות ושאינן הממשלה שמנפיקה בבורסה

 גבוהה השקעה בדרגת המדורגות בבורסה הנסחרות חוב באגרות או, בתאגיד חברות או
 או בנק אצל למשמרת יופקד הפיקדון, החיתום תקנות הוראות פי על). "פיקדוןלהלן: "(

  .הפיקדון על נאמן שישמש חשבון רואה או דין עורך שם על בורסה חבר אצל
  

 מומחיות ידע וניסיון  4.2.1.6
הפעילות הביטוחית והפיננסית של עסקי הקבוצה מחייבת ידע מקצועי ספציפי בעיקר 

לרבות שוק ביטוח המשנה. בתחום האקטואריה וניהול סיכונים והיכרות עם שווקי התחום 
כמו כן, לצבירת ניסיון בפעילות זו ומידע אקטוארי ובסיס נתונים רחב חשיבות רבה 

  לקביעת תעריפים וחיתום של עסקים חדשים.
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 גודל מינימלי (מסה קריטית)  4.2.1.7
על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הגבוהות הנדרשות להפעלת המערכות 
הביטוחיות וההשקעתיות, כולל הצורך לענות על הדרישות הרגולטוריות המשתנות 

  בתחומים השונים, דרוש היקף מינימלי של הכנסות. 
  

  חסמי יציאה  4.2.2
  בדינים הרלבנטיים.חסמי היציאה העיקריים מפעילויות הקבוצה השונות קבועים אף הם 

  פעילות הביטוח הפנסיה והגמל 4.2.2.1
פירוק או חיסול של עסקי ביטוח של מבטח כפופים לפיקוחו של הממונה אשר רשאי להורות 
למבטח לפעול בדרך מסוימת בחיסול העסקים או לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו 

ניהול או פירוק מרצון שהפירוק יהיה בידי בית המשפט או בפיקוחו. מיזוג, פיצול, הפסקת 
מחייבים קבלת אישור מראש של הממונה. אם הוגשה בקשה לצו למינוי כונס נכסים או מפרק 
זמני על חברה מנהלת והצווים כאמור לא בוטלו תוך תקופה מסוימת שנקבעה בחוק קופות 
הגמל או שהניהול לא עבר לחברה מנהלת אחרת תוך התקופה שנקבעה בחוק, רשאי 

יל את סמכויותיו בכל הקשור לשמירת יציבותה של קופת הגמל לרבות מינוי הממונה להח
מנהל מורשה בהתאם לכללים שנקבעו לגבי חברות ביטוח. בעסקי ביטוח חיים והפנסיה וכן 

הפסקת הפעילות כרוכה בהסדר  -בעסקי ביטוח כללי בענפים המאופיינים כ"זנב ארוך" 
  ) המבוטחים/עמיתים.Run-Offלהמשך הטיפול במימוש כל זכויות (

לעניין קריטריונים העברת שליטה בגוף מוסדי דורשת קבלת היתר שליטה לגוף הרוכש, 
 4.2.1.2 ףותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק בגופים פיננסיים מפוקחים ראה סעי

  לדוח זה.
  

 שירותים פיננסיים  4.2.2.2
 לדוח. 2.4.1.62.4.1.6לעניין חסמי יציאה בתחום השירותים הפיננסיים ראה סעיף        
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  גורמי הצלחה קריטיים 4.3
 גורמי הצלחה כלליים 4.3.1

  :שותפים לכל תחומי הפעילות בקבוצההמ גורמי הצלחה  
 ושוק ההון;הריבית  ,מצב המשק, התעסוקה .1
  רגולציה, לרבות פיקוח על תעריפים; .2
  התחרות בתחום; .3
  נאמנות לקוחות ושימור התיק; .4
 איכות ניהול ההשקעות;  .5
  איכות ניהול הסיכונים הפיננסיים; .6
  חדשים;ערוצי הפצה, כולל יכולתם להגביר ביקושים וליצירת שווקים  .7
  מגוון המוצרים והיכולת להתאים את המוצרים לתנאי השוק וצרכי הלקוח; .8
  איכות השירות למבוטחים, עמיתים וסוכנים; .9

  מיצוב החברה כחברה מובילה, תוך יצירת מותג שיחזק את מעמדה התחרותי; .10
 שימור ורכישת הון אנושי איכותי; .11
  חדשנות טכנולוגית; .12
  רמת המחשוב והטכנולוגיה; .13
  תפעול ורמת הוצאות התפעול, השיווק והמכירות;יעילות ה .14
  הפעלת בקרה יעילה; .15
 איתנות ויציבות. .16

 

 גורמי הצלחה ייחודיים לתחומי הביטוח והפנסיה 4.3.2
  :והפנסיה את הגורמים המנויים להלןניתן לייחס לתחומי הביטוח 

  איכות החיתום; .1
  רמת דמי הניהול המותרת על פי דין והנגבית בפועל; .2
  בתמחור ובעתודות;איכות האקטואריה  .3
  שכיחות התביעות וחומרתן, לרבות אירועי קטסטרופה; .4
  איכות ניהול התביעות, על היבטיה השונים; .5
  הגנות ועלות ביטוחי משנה; .6
  שינויים בתוחלת החיים; .7
 היקף הטבות המס ללקוח (בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך); .8
  מעבר לתהליכים ומוצרים דיגיטליים יעילים; .9

  ת טכנולוגיות ואחרות ברפואה לרבות אינפלציה רפואית;התפתחו .10
 ;שינויים בסל הבריאות .11
 הנוסטרו והשקעות העמיתים. איכות ניהול השקעות  .12
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השקעות 4.4
19 

 ניהול השקעות 4.4.1
  מבנה ניהול ההשקעות

 כללי .1
ניהול ההשקעות הינו משותף לעמיתי הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה ואקסלנס גמל והוא 

בת בבעלות מלאה של מתבצע באמצעות הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, שהינה חברה 
). בהתאם, ניהול ההשקעות מתבצע "הפניקס השקעות"(להלן:  בע"מ הפניקס אחזקות

ויים לעיל וביניהן, ועדת השקעות משותפת, ועדת באמצעות ועדות משותפות לכלל הגופים המנ
  משנה לאשראי משותפת, ועדת אשראי פנימית משותפת ומרכז חובות בעייתיים. 

ועדת ההשקעות קובעת את מדיניות ההשקעה של המוצרים השונים, תוך התייחסות 

ל למאפייניהם הספציפיים. לאחר קבלת החלטה במסגרת ועדת ההשקעות, הדירקטוריון של כ
  אחת מהחברות האמורות מאשר את מדיניות ההשקעות ביחס לפעילות החברה הרלוונטית. 

  
 מדיניות ניהול ההשקעות של הקבוצה .2

הקבוצה פועלת בתחומי השקעה מגוונים, ביניהם, פעילות בניירות ערך סחירים, אשראי לא 
כל אחד מתחומי סחיר, נדל"ן, קרנות השקעה, השקעות פרטיות וכיו"ב. טווחי החשיפה ביחס ל

הפעילות השונים נקבעים במסגרת מדיניות ההשקעות. מדיניות ההשקעה מבוססת, בין היתר, 
על יעדי תוכניות העבודה, הנחות עבודה ביחס למצב המאקרו כלכלי בארץ ובעולם, מגמות 
בשווקים השונים ובתחומי ההשקעה המגוונים, הערכות ביחס לשיעורי ריבית, שערי חליפין 

חוץ, מצב פוליטי, מצב ביטחוני, שיעורי אבטלה וכיו"ב. מדיניות ההשקעה מובאת לדיון במטבע 
ביטוח, הפניקס  הפניקסולאישור במסגרת וועדות ההשקעה (משתתף ונוסטרו) ודירקטוריון 

, לפחות אחת לשנה. בהתאם לחוזר "הצהרה על מדיניות השקעה צפויה", גמל ואקסלנס פנסיה
החברה באתר האינטרנט שלה מידע ביחס למדיניות ההשקעה מפרסמת  2009-9-13מס' 

 החברה של האינטרנט באתר ראה החברה של ההשקעות מדיניות בדבר לפירוטשלה. 
  :בכתובת

-reports/the-information-hebrew/investment-relations-https://www.fnx.co.il/investors
policy-investment-expected/  

  
 השקעות  בקרת .3

עצמאית הנפרדת מיחידת הייזום, ביצוע, הקצאה והערכה בקרת השקעות הינה יחידה  מחלקת
הכספים של  אגףהשקעות אשר הינה חלק מ חשבותתחת  פועלתשל נכסי השקעה. היחידה 

היחידה מבקרת את פעילות ההשקעות  .הפניקס ביטוח והינה מנותקת מפעילות ההשקעות
הנעשית על בסיס שוטף בהתאם לרגולציה לה כפופה החברה בניהול השקעותיה. בהתאם, 

ציה מחלקת בקרת השקעות אחראית על מכלול של דיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הרגול
  והדרישות הפנימיות של האורגנים השונים.   

 שירותי ניהול ההשקעות  .4
הפניקס השקעות התקשרה בהסכם ניהול ההשקעות מתבצע על ידי הפניקס השקעות. בהתאם, 

לניהול השקעות עם כל אחת מהחברות בקבוצה; הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה, ואקסלנס גמל. 

עם  20ם ניהול ההשקעות בקשר עם "שיטת הפניקס"בנוסף, התקשרה הפניקס השקעות בהסכ
קסם תעודות סל אחזקות בע"מ, חברת בת של אקסלנס, וכן בהסכם עם אקסלנס נשואה ניהול 

  השקעות בע"מ, חברת בת של אקסלנס, לניהול ההשקעות בגין פוליסות אקסלנס אינווסט. 
תחום . ההשקעה השוניםנעשה על ידי מנהלי השקעות המתמחים בתחומי ניהול ההשקעות 

ניירות הערך הסחירים מתבצע בנפרד עבור כספי עמיתים וכספי הנוסטרו באמצעות מנהלי 
השקעות יעודיים. תחומי ההשקעה האחרים מתבצעים באמצעות מנהלי השקעות אשר מספקים 

                                                           
סעיף זה מתייחס לניהול השקעות של מבטח, קרן פנסיה וקופת גמל שבניהול חברה מנהלת ולא לניהול השקעות של תחום השירותים    19

  הפיננסים. 
   .וטרם נחתם הסכם ניהול חדש בקשר עם ניהול המסלולים הפאסיביים 2018 באפריל 13 ביום נסגרה הפניקס שיטת 20 
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ה , כאשר כל הזדמנות השקעהן עבור ניהול כספי עמיתים והן עבור ניהול כספי הנוסטרו שירותים
מוצעות בו זמנית למנהל השקעות נוסטרו ולמנהל השקעות עמיתים, על פי יחס פיצול קבוע 

  מראש. 
מנהלי ההשקעות נתמכים במחלקת מחקר פנימית ומסתייעים בסקירות ובניתוחים של אנליסטים 

בנוסף, מנהלי ההשקעות נתמכים במחלקות מקצועיות מבנקים ומבתי השקעות בארץ ובחו"ל. 
  נוספות כגון, מחלקת כספים, אגף לייעוץ משפטי וכיו"ב. 

) מנוהלות IRA: ההשקעות בגין פוליסות וקופות גמל בניהול אישי ()IRAפוליסות בניהול אישי (
ידי באמצעות מנהלי השקעות חיצוניים הממונים על ידי העמיתים או מנוהלים ישירות על 

  העמיתים עצמם. 
 ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל .5

נכסי המבטח, קופות גמל וקרנות הפנסיה מנוהלים בהתאם ובכפוף לתקנות ההשקעה, 
הקובעות, בין היתר, הוראות לעניין סוגי נכסים שהם רשאים להחזיק, כנגד התחייבויותיהם 

  ומאפייניהם השונים. 
  

ם באמצעות הפניקס השקעות מינו ועדה לניהול השקעות החברות בקבוצה המנהלות את השקעותיה
"). ועדת השקעות משתתף מונה נכון למועד ועדת השקעות משתתףשל כספי העמיתים שבניהולם ("

דוח זה חמישה חברים. כל חברי הוועדה מקיימים את תנאי הכשירות של דירקטורים חיצוניים על פי 
מהחברים בוועדת השקעות משתתף. ועדת השקעות חוק החברות וכן את תנאי הכשירות הנדרשים 

משתתף מתכנסת לפחות אחת לשבועיים. בנוסף, הפניקס ביטוח מינתה ועדה להשקעת ההון העצמי 
של המבטח ולהשקעת כספים לכיסוי ההתחייבויות הביטוחיות שאינן התחייבויות תלויות תשואה 

מכהן גם דירקטור  וביניהםשה חברים "). ועדת השקעות נוסטרו מונה שלוועדת השקעות נוסטרו("
 התפרסמה 2017 ספטמבר בחודש חיצוני. וועדת השקעות נוסטרו מתכנסת לפחות אחת לחודש.

 ובחודש 2017 - ז"התשע, )השקעות ועדת() גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות טיוטת
טיוטות אלו  ".תשואה תלויות שאינןטיוטת חוזר בנושא "ועדת השקעות  התפרסמה 2018 פברואר

מסדירות את תנאי הכשירות של החברים בועדות השקעות משתתף ונוסטרו, אופן בחירתם, נהלי 
   .זה לדוח 4.1.2.2.2 וסעיף 4.1.2.2.1 סעיף ראה העבודה של הועדות וכיוצ"ב. להרחבה

  

 הסדרת ניהול אשראי  4.4.2
  ניהול סיכוני אשראי

הוראות שעניינן  הרגולציה והוראות חוזרים אשר עוסקים בניהול נכסי השקעה נכללובמסגרת קודקס 
   ניהול אשראי על ידי גופים מוסדיים, כדלקמן:

 ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות .1
מטרת ההנחיות בדבר ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות הינה הבטחת קיומם של תמיכה 

ולית וכן מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים בגופים מוסדיים. החוזר קובע כללים ניהולית, מקצועית ותפע
וכלים לקביעת מדיניות העמדת האשראי במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת הנקבעת על ידי 
  הדירקטוריון, קביעת סמכויותיהן של ועדות ההשקעות, ועדת האשראי ומנגנוני פיקוח, בקרה ודיווח. 

ס והחוזרים הרלוונטיים קיים בהפניקס השקעות מערך אשראי לא סחיר וכן בהתאם להוראות הקודק
קיימות ועדות משותפות להפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה, ואקסלנס גמל. במסגרת מדיניות האשראי 

 ב)(קיימת התייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים: (א) מדרגי סמכויות לאישור עסקאות אשראי; 
ד) הבטחת קיומם של ( ים לפי חלוקה לסוגי לווים שונים;ג) חשיפה ללוו(חשיפה לסיכוני אשראי; 

  מנגנוני ניהול, פיקוח ובקרה לניהול סיכונים אלה. 
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 העמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים .2
הקבוצה עוסקת במגוון סוגי מימון, לרבות אשראי עסקי לסוגיו (אגרות חוב והלוואות לא סחירות), עם ובלי 
בטחונות, מימון מובנה לרבות אגרות חוב מגובות נכסים, מוצרים מובנים אחרים, נגזרים פיננסיים ונכסים 

  ת פעילות הנוסטרו בלבד). מורכבים, פיקדונות, שטרי הון, וערבויות חוק המכר וליווי בניה (במסגר
  

 טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב .3
קיימות הוראות בדבר אופן הטיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב שנועדו להבטיח כי 

גרת להיערכות גוף גופים מוסדיים יפעלו באופן אקטיבי לגביית חובות. כמו כן, נועדו ההוראות להגדיר מס
מוסדי לצורך מעקב ובקרה שוטפים אחר חוב שבניהולו, לצורך טיפול בחוב בעייתי ולצורך גיבוש החלטה 
בדבר אמצעים שינקוט לגביית החוב ובדבר השתתפותו בתהליך הסדר חוב, וכן לקבוע את הגורמים 

רכת מצב חוב וסיווגו כחוב האחראים לביצוע פעולות אלה. מרכז חובות בעייתיים אחראי על תהליך הע
בעייתי ו/או כחוב אחר. חובות בעייתיים יסווגו בהתאם לקטגוריות הבאות: א) חוב בהשגחה מיוחדת; ב) חוב 

על עריכת דיווחים מידיים ותקופתיים  ,מרכז חובות בעייתיים אחראי, בין היתר .בפיגור; ג) חוב מסופק
והשתתפות בכל הדיונים של הגורמים המוסמכים להחליט על אופן הטיפול בחוב בעייתי, תוך מתן המלצה על 
ביצוע הפרשות לחובות, בהתאם למדרגי אישור. ועדת אשראי פנימית אחראית על מתן המלצה בדבר אופן 

כן, מתבצע מעקב - בות בעייתיים שהן הלוואות מותאמות. כמוהטיפול והאמצעים בהם יש לנקוט לטיפול בחו
שוטף ודיון במצבת החובות הבעייתיים וניתן דיווח רבעוני לדירקטוריון ולוועדות השונות בנוגע לחובות 

  הבעייתיים, התפתחויות במצב החוב וסטטוס הטיפול בהם.
 ניהול השקעות פאסיביות 

הפניקס" לניהול חיסכון ארוך טווח, תוך בניית תיק חיסכון  הפעילה הקבוצה את "שיטת 2009החל משנת 
פנסיוני אישי, המותאם למאפייני העמית והעדפותיו. מאפייני השיטה הייחודיים באים לידי ביטוי, בין היתר, 
באופן ניהול ההשקעות הנעשה באמצעות מדדים סחירים מובילים בארץ ובחו"ל, כאשר הקצאת הנכסים 

  יסטי. הינה ע"י מודל סטט
, נסגר מסלול "שיטת הפניקס" למצטרפים חדשים וזאת במסגרת יישום הוראות 2016בינואר  1החל מיום 

נסגרה שיטת הפניקס וכלל הצבירות בה הועברו למסלולי השקעה  2018בחודש אפריל  חוזר המודל החכ"מ.
  .זה לדוח 2.1.1.1.2 סעיף ראה נוספים לפרטים. פאסיביים חלופיים

  
"ח. מסלולים שמיליארד  13- מסלולים פאסיביים בהיקף נכסים של כ 24- למועד הדוח הקבוצה מנהלת כ נכון

אלה עוקבים בהתאם למדיניותם אחר מדדים פומביים מפורסמים. תפעול ההשקעות ביחס למסלולים אלה 
  . בצע על ידי קסם תעודות סל אחזקות בע"ממת
  

 פירוט הנכסים המנוהלים  4.4.3
  התפלגות הנכסים המנוהלים של המשקיע המוסדי:

  (במיליוני ש"ח) 31.12.2018נכון ליום 
קופות גמל וקרנות 

ביטוח חיים תלוי   קרנות פנסיה  השתלמות
 גוף מוסדי  נוסטרו (*)  תשואה (*)

  ביטוחהפניקס   23,565  55,205  -  -

  הפניקס פנסיה  42 -  23,770   -

  אקסלנס גמל  879**  -  -  29,019

  סה"כ 24,485 55,205  23,770  29,019
  לדוחות הכספיים. 17 -ו 16(*)לפרטים בדבר הפרדה בין התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ראה ביאורים 

  נוסטרו אך מנוהלים ככספי עמיתים.(**) סכום זה כולל את כספי קופת הגמל גמולה המוצגים כנכסי 
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  (במיליוני ש"ח) 31.12.2017נכון ליום      
קופות גמל וקרנות 

ביטוח חיים   קרנות פנסיה  השתלמות
  גוף מוסדי נוסטרו (*)  תלוי תשואה (*)

  ביטוח הפניקס  21,881  52,004  -  -

  פנסיה הפניקס 42  -  19,640  4,863

 פנסיה קרנות הפניקס  29 - 1,369  -
  מאוזנות

  גמל אקסלנס 855**  -  -  23,250

  כ"סה  22,807 52,004  21,009  28,113
  לדוחות הכספיים. 17 -ו 16(*)לפרטים בדבר הפרדה בין התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ראה ביאורים 

  ככספי עמיתים.(**) סכום זה כולל את כספי קופת הגמל גמולא המוצגים כנכסי נוסטרו אך מנוהלים 

לדוחות  8ביאור  הלפירוט בדבר השקעות הקבוצה בנכסי נדל"ן או מימוש נכסי נדל"ן בשנת הדוח, רא
  הכספיים של הקבוצה.

   לדוחות הכספיים. 40- ו 13, 12גם ביאורים  הלפרטים נוספים בדבר השקעות הקבוצה רא
  

 הכנסות מהשקעות והשפעתן על רווחי מבטח וחברות מנהלות
להכנסות מההשקעות העומדות כנגד עתודות הביטוח וההון העצמי השפעה מהותית על רווחי חברות 
הביטוח. היקף ההשפעה על הרווחים תלוי במאפייני ההתחייבויות הביטוחיות (נוסטרו, משתתף 

  ברווחים) ותנאי דמי הניהול במוצרים שכנגדם מוחזקת העתודה הרלבנטית. 
התשואה מההשקעות נזקפת  2003בדצמבר  31יום שהונפקו עד ל שתתפות ברווחיםבפוליסות מ

למבוטחים ואילו המבטח זכאי לדמי ניהול קבועים וכן לדמי ניהול משתנים מהתשואה הריאלית 
שהושגה לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים. במוצרים אלה התוצאות הכספיות של חברת הביטוח 

וטחים לאור העובדה, כי דמי הניהול המשתנים מושפעות גם מהתנודתיות בתשואה הנזקפת למב
נגבים מהתשואה הריאלית המושגת לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים. לפרטים בדבר התשואות 

  לדוח הדירקטוריון. 5ראה גם סעיף המשוקללות בפוליסות המשתתפות ברווחים 
זקפת למבוטחים ואילך, התשואה מההשקעות נ 2004בפוליסות משתתפות ברווחים שהונפקו משנת 

ואילו המבטח זכאי לדמי ניהול קבועים בלבד. במוצרים אלו השפעת התוצאות הכספיות על רווחי 
חברת הביטוח מצטמצמת להשפעה הנגזרת מההיקף הכולל של הנכסים המנוהלים מהם נגזרים דמי 

  הניהול הקבועים של המבטח.
מהצבירה לאחר הנחות, נזקפת  בעסקי פנסיה וגמל, התשואה מההשקעות, בניכוי דמי הניהול

לעמיתים ועל כן השפעת תוצאות ההשקעות על רווחי החברה המנהלת של קרן הפנסיה או קופות 
הגמל, מצטמצמת להשפעה הנגזרת מן ההיקף הכולל של הצבירה בקרן הפנסיה או קופת הגמל 

, בקשר עם קופת כן כמו ממנה נגזרים דמי הניהול לחברה המנהלת את קרן הפנסיה או קופת הגמל.
 את השיגה לא הגמל קופת אם ישחקתשואה עלולה רווחיות החברה המנהלת לה מבטיחתגמל 

  .המובטחת התשואה
בפוליסות ביטוח חיים שאינן תלויות תשואה (בגין חלק תיק ביטוח החיים שאינו מגובה באיגרות חוב 
מיועדות), בביטוח כללי ובהון אין הקבלה מלאה בין בסיס ההצמדה של הנכסים לבסיס ההצמדה של 

שפעה ההתחייבויות. לפיכך לשינויים בשווקי ההון, בריבית, במדד ובשערי החליפין עשויה להיות ה
מהותית על תוצאות הפעילות של הקבוצה, במיוחד בהתחשב בהיקף העתודות הגדול אותו מנהלת 

  לדוחות הכספיים. 40ראה גם ביאור לפרטים נוספים הקבוצה. 
חלק ניכר מתיק הנכסים של הקבוצה מושקע בניירות ערך סחירים בשוק ההון. לפיכך לתשואות בשוק 

תית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות הקבוצה והן על רווחי ההון באפיקים השונים, השלכה מהו
  לדוח הדירקטוריון. 5לעניין זה ראה גם סעיף הקבוצה. 
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 השקעות מהותיות בחברות מוחזקות  4.4.4
החזקות בסוכנויות הסדרים וסוכנויות ביטוח אחרות המוחזקות  -ההשקעות העיקריות של הקבוצה הינן 

; החזקה מלאה באקסלנס השקעות, החזקה להלן 4.7.3כמפורט בסעיף על ידי הפניקס סוכנויות 

" אשר מלוא 120במהדרין ובגמא באמצעות הפניקס השקעות ובעלות מלאה ברשת הדיור המוגן "עד 
  ביטוח.  להפניקסמהחברה  2018 דצמבר בחודשה בה הועברה האחזק

מיליון ש"ח, כולל  761- השקעה בחברות כלולות בסכום של כ, לקבוצה 2018דצמבר  31נכון ליום 
  לדוחות הכספיים.  7בהלוואות בעלים. לפרטים נוספים ראו ביאור 

ל החברה, אשר פעילותן לא להלן יובא תיאור כללי תמציתי של החברות הבת והקשורות המהותיות ש
  תוארה במסגרת תחומי הפעילות ו/או במסגרת סעיפים אחרים בפרק זה.

  
")   )א( : "מהדרין  מהדרין בע"מ (להלן

ממניות מהדרין, חברה ציבורית אשר ניירות הערך  41.42%-הפניקס השקעות מחזיקה כ
להסכם שלה רשומים למסחר בבורסה. לפניקס השקעות שליטה משותפת במהדרין בהתאם 

   .21, בינה לבין נכסי הדרים בע"מ2006בעלי מניות מספטמבר 
, עיבוד פרדסים ומטעים, אריזה ושיווק עיקר פעילותה של מהדרין מתמקד בתחום החקלאות

כן, למהדרין מספר נכסים מניבים, והיא מעניקה גם שירותי - . כמוהפרי לרשתות בארץ ובחו"ל
  משים אחרים. אחסנה בקירור הן לשימוש עצמי והן למשת

) והחל משנת "מהדרין מחזיקה בקרקעות חקלאיות החכורות מרשות מקרקעי ישראל ("רמ"י
), שעה הוראת( לדיור מועדפים במתחמים הבניה לקידום החוק הוראותעם החלת  2014
 , פועלת רמ"י להשבת קרקעות ממהדרין באזורים שונים בארץ. השבת2014 -ד"התשע

 זכות מתן, דונם לכל ח"ש אלפי 55-כ של בסך כספי בפיצוי כרוכה ייעוד שינוי אגב המקרקעין
 מהשווי 20% ששווים מגרשים של) מלא ובתשלום( ממכרז בפטור לרכישה הקרקע למשיב
 בגובה נוסף פיצוי להעניק, מיוחדים במקרים, י"רמ רשאי וכן המושבים המקרקעין של היחסי
  דונם.  560מיליון ש"ח בגין השבת  29-ח קיבלה מהדרין כבמהלך שנת הדו .מהפיצוי 20%

בין הפניקס השקעות לבין נכסי הדרים  2006בהתאם להסכם בעלי מניות מחודש ספטמבר 
בע"מ, נקבעו הסדרים שונים, הכוללים בין היתר: בעת מכירה מתן זכות הזדמנות ראשונה 

ממניות  2% - ונמכרים יותר מ לרכוש את המניות, זכות הצטרפות לרכישה או מכירה במידה
בעת הקצאה פרטית לצדדים  ;מהדרין (במגבלות שיעור המכירה המכסימלי שבהסכם

ולמינוי  ;שלישיים (שלא על דרך של פרסום תשקיף) זכות להשקיע, כניצע, בהקצאה האמורה
ובמפתח שוויוני, כמו כן, החלטות החברה בכל נושא  ;מספר חברי דירקטוריון במספר מוסכם

ובאנה (או תועברנה, לפי העניין) לאישור אסיפה כללית במידה וידרוש זאת אחד הצדדים ת
הוראות בדבר אופן כמו כן, קובע ההסכם להסכם, בכפוף לסיכום מראש על אופן ההצבעה. 

מינוי יו"ר דירקטוריון מהדרין, קביעת רוטציה בין נכסי הדרים בע"מ והפניקס השקעות על 
נוספים  לפרטיםון, אשר ייבחר על ידי האסיפה הכללית של מהדרין. תפקיד יו"ר הדירקטורי

   .זה לדוח 4.1.1.1.9אודות השפעת חוק הריכוזיות על מבנה האחזקה במהדרין ראה 
 ל"כמנכ תפקידו סיום על בינשטוק גיא מר, מהדרין ל"מנכ הודיע, 2019 פברואר בחודש 

   .נקבע טרם תוכהונ סיום מועד. בחברה
  

: "עד  120עד   )ב( בחודש דצמבר  ")120מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ (להלן
להפניקס ביטוח לפרטים נוספים ראה  120העבירה החברה את מלוא אחזקותיה בעד  2018
לאוכלוסיה המבוגרת, דיור מוגן  בתי" יוזמת, מקימה ומנהלת 120"עד לדוח.  1.3.7סעיף 

                                                           
, החברה ידיעת למיטב. המלאה בבעלותה אשר מ"בע הדרים נכסי באמצעות מהדרין במניות מחזיקה") נכסים(" מ"בע ובנין לנכסים חברה   21

, והנפרע המונפק המניות מהון  68.82%–כ במישרין המחזיקה"), ש"דסק(" מ"בע דיסקונט השקעות חברת היא ובנין בנכסים השליטה בעלת
 דולפין(" מ"בע השקעות אל איי דולפין באמצעות") הולנד דולפין(" וי בי נדרלנדס דולפין ידי- על נשלטת ש"דסק .ובנין בנכסים ההצבעה ומזכויות

 המונפק מההון 82.31% -כ אל איי דולפין מחזיקה, הדוח פרסום למועד נכון. המלאה בבעלותה שהינה, בישראל המאוגדת חברה"), אל איי
 מהון 1.46%-בכ מחזיקה") אירסה(" IRSA Inversiones Y Representaciones Sociedad Anonima, כן כמו .ש"בדסק ההצבעה ומזכויות, והנפרע
 של המלאה בבעלותה חברה הינה ואשר באורוגוואי המאוגדת חברה, Tyrus S.A באמצעות ש"בדסק ההצבעה ומזכויות והנפרע המונפק המניות
 ). בשליטתו תאגידים באמצעות( אלשטיין אדוארדו מר הינו ואירסה הולנד בדולפין השליטה בעל. אירסה
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 - (בראשון לציון רמת החיל ובהוד השרון בתיםבפלח השוק היוקרתי. הרשת מפעילה שלושה 
דיור מחלקות אים בגדלים שונים, י הרשת יחידות דיור לעצמבת"), ב120תחת המותג "עד 

" פועלת להרחיב את פעילותה בתחום זה ובוחנת 120תומך ומחלקות סיעודיות. "עד 
נוספים. בהקשר זה יצוין כי בסוף שנת  ןאפשרויות שונות של הקמה או רכישה של בתי דיור מוג

" במכרז לרכישת מקרקעין בעיר מודיעין לשם הקמת בית דיור מוגן נכון 120, זכתה "עד 2015
נמצאת בשלבי תכנון של הפרויקט האמור וקידום האישורים הנדרשים  120, עד הדוחלמועד 

 הקמת לשם מוצקין תבקרי במכרז 120 עד זכתה 2018דצמבר  כן, בחודש כמו לצורך הקמתו.
להרחיב את מרכז הדיור ברמת החייל באמצעות בניית  120, בכוונת עד בנוסף. מוגן דיור בית

 בחודשדיור נוספות.  יחידותשל קומה וחצי על גג בית הדיור המוגן ובהן תיבנינה  תוספת
אישור  םע בקשרהתנגדות חלק מהדיירים  אתועדת ערר המחוזית  דחתה 2018 אוגוסט
הוגשה תביעה לבימ"ש  2018ספטמבר  בחודשהנדרשת לבניית חלק מהתוספת.  הההקל

שלום על ידי דיירים בבית הדיור המוגן במסגרתה, בין היתר, התבקש צו מניעה שיאסור על ה
 והצדדים פנו להליך גישור. נכון למועד הדוח צו מניעה כאמור לא ניתן  ביצוע העבודות.

  
, לפיו נקבע, בין 2012- תיקון לחוק הדיור המוגן, התשע"ב ייכנס לתוקפו 2020בתחילת שנת 

היתר, כי החזקת פיקדונות דיירים תהיה מותנית במסירה לדיירים של אחת מהבטוחות 
המנויות להלן להשבת הפיקדונות בנסיבות של חדלות פירעון: משכנתה מדרגה ראשונה, 

י הפיקדונות בנאמנות. ערבות בנקאית מאת תאגיד בנקאי או מבטח או הפקדת חלק מכספ
כי כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים אינם מאפשרים רישום  ,בהקשר זה יצוין

 עתידה למסור לדייריה בטוחות אחרות לפי החוק. 120, ולכן עד 120משכנתאות על נכסי עד 
  

 2018 - ו 2017, 2016" בשנים 120הדיור המוגן בהם מחזיקה "עד  בתישיעורי התפוסה ב
יחד  .בתים. במהלך שנים אלו, לא היו שינויים מהותיים בשיעורי התפוסה ב90% - מעל להינם 

 שיעורוהתנגדות חלק מהדיירים לבניה, עם זאת יצוין, כי לנוכח הבניה המתוכננת ברמת החיל 
  . 89%- של כ שיעור על הדוח בשנת עמדהחיל  ברמת בבניןהתפוסה 

דיור המוגן בשווים ההוגן. להלן טבלה החברה מציגה בדוחותיה הכספיים את מרכזי ה
  המפרטת את השווי ההוגן של בתי הדיור המוגן במיליוני ש"ח. 

31.12.2017  31.12.2018    

  רמת החיל  816  792

  הוד השרון  401  397

  ראשון לציון  196  194

  מודיעין  52  48

  
  " באלפי ש"ח:120להלן טבלה המפרטת את הנתונים הכספיים של "עד 

2016 2017  2018    

  הכנסות  115,948  113,628  112,562

  רווחי שערוך  14,738 7,571  38,400

  כולל לתקופהרווח   35,136  *32,643 88,699

 מספר יחידות  666  **660  *662
  נובעת בעיקרה מירידת רווחי השערוך כמפורט להלן. 2017* הירידה ברווח בשנת 

  נובעת בעיקר מאיחוד יחידות דיור. 2017-ו 2016ים הירידה במספר יחידות הדיור בשנ**

  
 38.4 -ו, 7.6, 14.7" רווחי שיערוך לפני מס בסך של 120נבעו ל"עד  2016 - ו 2017, 2018 בשנים

  מיליוני ש"ח בהתאמה.
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  הסיבות לרווחי השערוך הינן בין היתר:
 עליית מחירים;  .א
ההיוון והגדילה את רווחי הירידה המתמשכת בשיעורי הריבית, שגרמה להפחתה בשיעורי   .ב

 השערוך;
שינויים שבוצעו במרכזי הדיור ואשר הגדילו את מספר יחידות הדיור (או  - השבחת נכסי הנדל"ן   .ג

 את המ"ר המיועד לדיור), גרמו לגידול ברווחי השערוך;
  

הפרמטרים העיקריים שבהם השתמש מעריך השווי בבואו להעריך את השווי ההוגן של מרכזי הדיור 
עבור תזרימי המזומנים  8.75% –הינם שיעור היוון  2017בדצמבר  31 -ו 2018 בדצמבר 31ם בימי

לתזרימי מזומנים משטחי המסחר. כמו כן, הניח מעריך השווי, כי שיעור  8.25% - מדיור מוגן ו
   בשנה. 10%- הדיירים בטווח הארוך יעמוד על כתחלופת 

  
: "גמא")   )ג(  גמא ניהול וסליקה בע"מ (להלן

מהון המניות של גמא. גמא, עוסקת במימון, ניכיון, סליקה וניהול  49%- הפניקס השקעות מחזיקה ב
של שוברי כרטיסי אשראי, במתן אשראי מסוגים שונים, ניכיון ממסרים, פקטורינג ושירותי התאמות 

נקודות  15,000- בתי עסק הפועלים בכ 8,000- י. במסגרת פעילותה, משרתת גמא ככרטיסי אשרא
, סליקת כרטיסי אשראי ניכיון כרטיסי אשראי ם שמעניקה גמא ללקוחותיה הינם:שירותיהכירה. מ

(מאגד), ניכיון שוברי אשראי, התאמות כרטיסי אשראי, ניכיון שיקים, מימון ציוד, מימון יבוא, 
ם . שירות הניכיון הנו שירות של הקדמת תשלופקטורינג, הלוואות ואשראי ומימון כנגד נכסי נדל"ן

לבתי עסק כנגד המחאת שוברי חברות כרטיסי אשראי ע"י בתי העסק לחברת הניכיון. השירות 
מאפשר לבתי העסק, לקוחות גמא, בין היתר, לבצע עסקאות מכירה בתשלומים מול לקוחותיהם 
באמצעות שוברי כרטיסי אשראי ולהקדים להם את תשלום סכומי העסקאות. החברה בוחנת הרחבת 

 לתחומים משיקים ובין היתר הגישה בקשה לקבלת רישיון סולק לכרטיסי אשראי. תחומי פעילותה
התקשרה גמא בהסכם למתן שירותי סליקה לבתי עסק כמאגד, עם  2017כמו כן, בחודש יולי 

   החברות הסולקות ויזה כאל (כרטיסי אשראי ישראל בע"מ) ודיינרס (דיינרס קלוב ישראל בע"מ).
-ע"זלהגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, תשהחוק יצוין, כי במסגרת 

שתי חברות כרטיסי האשראי (ישראכרט נקבע כי על  2017 אשר התפרסם בחודש ינואר 2017
מגבלות ביחס לנתח השוק של כל אחת מחברות כמו כן, נקבעו  .מהבנקיםפרד ילהולאומי קארד) 

את החזקותיו בלאומי קארד ולמיטב הידיעה בנק  . בשנת הדוח בנק לאומי מכרכרטיסי האשראי
ריך את השפעת שינויים אלו על עהפועלים נמצא בהליכי הפרדות מישראכרט. בשלב זה לא ניתן לה

   פעילותה של גמא. 
מיליון ש"ח,  50במסגרת הסכם הרכישה העמידה הפניקס השקעות לגמא הלוואת בעלים בסכום של 

. כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי לכל צד שיבקש למכור את מלוא אשר נחותה כלפי המממנים של גמא
אחזקותיו במניות גמא תהייה זכות לחייב את הצד האחר למכור איתו את מניותיו בגמא (להלן: 

). התמורה שיקבל הצד שחויב למכור יהיה הגבוה מבין: (א) המחיר למניה כפי "זכות הצירוף"
(ב)  ;ת המפעילים את זכות הצירוף כאמורבעלי המניו שהוצע בגין מכירת מניות גמא שבבעלות

 2008המחיר למניה המשתקף מהתמורה כהגדרתה בהסכם המכירה לפניקס השקעות משנת 
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן מתאריך הסכם המכירה ועד  )"הסכם המכירה"(להלן: 

ון למועד בו תשולם לתאריך תשלום התמורה בגין המכירה, בתוספת יתרת העודפים בגמא נכ
 זכויותיוהתמורה. במידה והועמדו הלוואות בעלים על ידי הצד שצורף, יתווספו לתמורה גם מלוא 

בהלוואות הבעלים, שייפרעו באותו מועד. זכות הצירוף כפופה לזכות הצעה לכל אחד מבעלי המניות 
  שיידרש להצטרף באותם תנאים אשר נקבעו למכירה. 

  לדוחות הכספיים. 7ראו ביאור פים אודות ההשקעה בגמא ניהול וסליקה לפרטים נוס           
  
 טאו אחזקות שותפות מוגבלת - הפנ   )ד(

טאו -מהזכויות מהפנ 50% - החברה, באמצעות הפניקס ביטוח והפניקס השקעות, מחזיקה ב
מהזכויות  50%"). השותפות הינה הבעלים של השותפותאחזקות שותפות מוגבלת (להלן: 

מהקניון.  25% -וההתחייבויות בקניון "מול הים" באילת, כך שבשרשור סופי מחזיקה החברה ב
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השותפות זכאית לקבל את הרווחים מהקניון כפי חלקה, לאחר פירעון הלוואה אשר לטובתה 
  משועבד הקניון.

 
: "פניקלאס")     )ה(  פניקלאס בע"מ (להלן

 קלאס. מהון המניות של פני 67%-הפניקס השקעות מחזיקה בכ
פניקלאס התקשרה בהסכם עם מכללת סמינר הקיבוצים, אשר במסגרתו סוכמה עסקת קומבינציה 
בין פניקלאס לסמינר הקיבוצים לגבי המקרקעין אשר שייכים לסמינר הקיבוצים בצפון ת"א, בין 
היתר על המקרקעין שעליהם בנויים מבני סמינר הקיבוצים כיום. במסגרת העסקה, וכנגד קבלת 

דירות, אמורה פניקלאס לבצע פרויקט,  450-קע להקמת פרויקט מגורים הכולל כהזכויות בקר
הכולל, נוסף לפרויקט המגורים כאמור לעיל, הריסת מבני סמינר הקיבוצים, מימון קומפלקס חדש 
לסמינר, וכן שטחים ציבוריים אשר יימסרו לעיריית תל אביב למטרת מסחר ומוסדות ציבור (להלן: 

  "). יקטהפרו"
פניקלאס פועלת לקידום הליכי הרישוי והתכנון המפורט של הפרויקט, במקביל למו"מ עם סמינר 

  הקיבוצים (ומטעמו) בדבר סיכום סופי של עקרונות העסקה והוצאתה מהכוח אל הפועל. 
  

  "מבע קפיטל הפניקס  )ו(
 הכללי השותף אשר חדשה השקעות קרן שהינה"עוגן"  קרן לפעול החלה 2018 פברואר בחודש

 משקיעה עוגן קרן. 65%בשיעור של  השקעות הפניקס מחזיקה בו"מ בע קפיטל הפניקס הינו בה
, הקרן פונה למשקיעים כשירים בלבד. זה בשלב. החוב בתחום לישראל מחוץ פיננסיים במכשירים

במסגרת הסכם הקמת הקרן התחייבה הפניקס השקעות להעמיד מספר שירותים לטובת ניהול 
ו/או חברות  הפניקס ביטוחמעמידה הקרן וביניהם סיוע בניהול ההשקעות ושירותי גידור. בנוסף, 

סך של עד בשנת הדוח ל אשר גדלערבות לקו אשראי שנטלה הקרן מתאגיד בנקאי  בנות בשליטתה
    ליון דולר.ימ 50

  

  השקעה ביצירות אמנות  4.4.5
 ) "האוסף"אוסף האמנות של קבוצת הפניקס היה מורכב מאוסף של יצירות אמנות ישראלית (להלן: 

האוסף נחשב לאחד החשובים ביותר מסוגו בארץ ובעולם. האוסף מייצג חתך של זרמים ותנועות 
סול, צילום, יצירות אמנות כגון ציור, פי 1,200- ימינו. האוסף כולל כראשיתה ועד באמנות הישראלית מ
אמנים שונים. הקבוצה בוחנת את האפשרויות השונות העומדות בפניה בנוגע  200- וידאו ומיצבים של כ

 לאוסף.
   לדוחות הכספיים. 6לפרטים נוספים ראו ביאור 

  

   התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית 4.4.6
מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה, שיש להם להלן תיאור תמציתי של 

  .או צפויה להיות להם השפעה על הקבוצה
  

 בישראל הכספים שווקי
. שיעור האבטלה נותר יציב 3.2%-הסתכמה ב 2018שנת "ס הצמיחה בלמהאומדן ראשוני של  לפי
המשולב של בנק ישראל המשיך וקצב עליית השכר האיץ מעט. קצב עליית המדד  4.1%על 

 הרבעון במהלך שפורסמוהמחירים לצרכן  ילהתמתן ולאותת על התמתנות קצב הצמיחה. מדד
, נקודות בסיס 10 של מצטברת בעליה הפתיעו, 2018ספטמבר עד נובמבר  יםודשהח בגין, הרביעי
מבר נוב חודש ועד השנה מתחילת האינפלציה"כ ובסה, שינוי לאי המוקדמות לציפיות ביחס גבוה

, 1.1%. ציפיות האינפלציה לשנה קדימה נותרו לאורך כל הרבעון הרביעי על 1.1%- עלתה ב 2018
 . בנק ישראל העלה במפתיע את הריבית בחודש נובמבר2018בתחילת  0.4%לעומת רמות של 

 12"ח ולאחר כניסת האינפלציה האג, לאחר עליה משמעותית בתשואות 0.25%לרמה של  2018
שנים בישראל  10-"ח להאגחודשים קדימה אל תוך גבולות היעד. תשואת  12- ים לאחור וחודש

בדצמבר. במהלך הרבעון הרביעי הוכרז  2.3%לרמה של  2018בינואר  1.8%טיפסה מרמה של 
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, נפרץ 2.9%, 2018שנת נדיקציות שיעד הגירעון הממשלתי לעל הקדמת הבחירות בישראל. אי
 10.2%-ירד ב 125המניות רשם נפילות חדות ברבעון הרביעי, מדד ת"א . שוק 3.1%לרמות של 

. השקל נחלש 0.8%- ירד בשנה ב 60כולה. מדד תל בונד  2018בשנת  2.4%וסיכם ירידה של 
  . 3%- והיורו ב 8%-, הדולר ב11%- מול רוב המטבעות המובילים, הין התחזק מולו ב 2018שנת ב
  

  המאזן תאריך שלאחר בתקופה
 נתונים אך. 3.4%-ל תגיע 2019 בשנת בישראל הצמיחה כי 2019 בינואר העריך ישראל בנק

 הגרעון פריצת, הסחר צמיחת את להאט שעלולה, בעולם האטה ניהםיב, מאז שהתווספו שוטפים
 המשך, הציבורית בהוצאה הגידול את להקטין שעשויה), 2019 פברואר עד 3.5%- (ל התקציבי

 האטת על ללמד שעשויים, הרכבים במכירות וירידה 4.3% של לרמה האבטלה בשיעור עליה
כלפי מטה. האינפלציה שתחזיות הצמיחה יעודכנו בהמשך  נראה ועוד, הפרטית בצריכה הגידול
   .2018חר ירידה חדה מהצפוי בחודש דצמבר לא, 0.8%- ב הסתכמה 2018בשנת 
לעומת צפי לירידה חדה  0.1%התברר להיות גבוה מהצפוי בשוק, עם ירידה של  2019 ינואר מדד

, חזרה אל תוך גבולות 1.2%-חודשים לאחור ל 12, מדד שהעלה את האינפלציה 0.3%יותר של 
נותרו יציבות יחסית בתוך  2019תחזיות האינפלציה המגולמות לשנת יעד האינפלציה. בנוסף, 

. למרות חזרת האינפלציה לתחום היעד, הנגיד החדש 1.2%-1.1%ב גבולות יעד האינפלציה, סבי
של בנק ישראל, שנכנס לתפקיד בינואר, פרופ' אמיר ירון, הצטרף למגמה העולמית של בנקים 

 וניטרי, לטובת ביסוס האינפלציה במרכזמרכזיים כשנקט בגישה שמרנית ל"סבלנות" לגבי הידוק מ
. 2018ית של שוקי ההון להעלאות הריבית של סוף היעד. מגמה שחלה לאחר התגובה השליל

"ח בישראל, מה שתמך האגהנסיגה מההמשך העלאות ריבית הובילה לירידה חדה של תשואות 
בעליות בשוקי ההון. בנוסף, השקל בלט בהתחזקות על רקע נתונים על התרחבות בעודף בחשבון 

והעלתה את אי  2019 שנת שלהשוטף. הפריצה בגרעון התקציבי החריפה בחודשים הראשונים 
הממשלה החדשה. בשוק, מדד אג"ח ממשלתי  נוגע לאפשרות של העלאות מיסים על ידיהוודאות ב

- עלה ב 125"מ הארוך, מדד ת"א במח, כשבלטו עליות חדות 1.9%- כללי עלה מתחילת השנה ב
  . 3.6%- , השקל התחזק מול סל המטבעות של בנק ישראל ב6.2%

   

  "לבחו הכספים שווקי
בתנודתיות גבוהה,  2018של שנת רוב שוקי המניות בעולם נסחרו במהלך הרבעון הראשון 

רפורמת המס בארה"ב ונתוני מאקרו חזקים. במהלך חודש פברואר  אושרה 2018 כשבחודש ינואר
עם מינוי יו"ר חדש לפד (ג'רום פאוול)  יחדם נתון מפתיע על עליה מהירה בקצב השכר רסופ 2018

ות. יפיות להעלאות ריבית מהירות יותר, גררו זינוק בתשואות ונפילות חדות בשוקי המניהובילו לצ
אותת על שינוי ההדרכה  ECB-הו מטה כלפי להפתיע החלובאירופה נתוני המאקרו  במקביל,

כשמחק את האפשרות של העמקת רכישות  2018קדימה עד שלבסוף ביצע אותה בחודש מרץ 
חששות ממלחמת סחר עולמית, בעקבות הטלת מכסים  התגברו 2018האג"ח. במהלך חודש מרץ 

 10- . התשואות להשנה המשך כל לאורך שהתגבר חששע"י ארה"ב על יבוא פלדה ואלומיניום, 
". בחירות פופוליסטיות באיטליה העלו 3%את קידומת " השנישנים בארה"ב חצו במהלך הרבעון 

ן עם איראן, מה שגרר זינוק מהסכם הגרעי נסוגהמחדש חששות ליציבות גוש האירו. ארה"ב 
הנפט. תהליך הפרישה של בריטניה מהאיחוד נתקל בקשיים והתגבר החשש שתאלץ  במחיר

סוף השנה החלו להגיע אינדיקטורים חלשים, בעיקר מאירופה, דאגות  לקראתלפרוש ללא הסכם. 
חברות לרבעון השלישי, חות חלשים יחסית של השל התנאים המוניטריים בארה"ב ודומהידוק יתר 

  מה שהוביל לנפילות חדות בשוקי המניות ולציפיות השוק לעצירת מתווה העלאות הריבית בארה"ב. 
- ב 2018ד בשנת ברבעון הרביעי. מחיר הנפט יר 14%-וב 2018- ב 6.2%-ב ירד  S&P500-ה מדד

לרמה  4.5%- בדולר לחבית. היורו נחלש מול הדולר  45הרביעי לרמה של  ברבעון 38%- וב 25%
 7.8%- וב 16.6%-שווקים מתעוררים ירד בשנה ב MSCIברבעון הרביעי. מדד  1.2%-וב 1.15של 

  ברבעון. 
  
  



 הפניקס אחזקות בע"מ    תיאור עסקי התאגיד

120  
 

   המאזן תאריך שלאחר בתקופה

, בניהם הבנק 2019שורה של גופים בינלאומיים הפחיתו תחזיות צמיחה לכלכלות העולם בשנת 
הנתונים הכלכליים בעולם רשמו התדרדרות, . ברקע ECB-וה OECD-העולמי, קרן המטבע, ה

ניהם בלטו מדדים מענפי התעשייה, בפרט מתעשיית הרכב, מדדים מענפי הנדל"ן, והחולשה יב
התרכזה בעיקר בסין וגרמניה. טראמפ המשיך להאשים בחולשה הכלכלית את הפד בהידוק מוגזם 

בשווקים והחל לשדר מסר של  של התנאים המוניטריים, ודחק בו לסיים אותן. הפד הגיב לחולשה
סבלנות לגבי המשך העלאות, שוקי ההון החלו לגלם יציבות בריבית לאורך שנים, עם סבירות 
גבוהה יותר להפחתת ריבית בתוך שנה. הדבר בא לידי ביטוי בהתייצבות התשואות הארוכות 

ן הרביעי כללו חות החברות לרבעו). דו2.5%לרמת הריבית הנוכחית ( ) קרוב2.6%בארה"ב סביב (
הפחתת תחזיות צמיחת הרווחיות לשנתיים הקרובות, מה שלא הספיק כדי למנוע עליות חדות מאד 

לין -בשוקי המניות. מלחמת הסחר נמשכה, אך בטון אופטימי יותר, טראמפ דחה את מועד הדד
. סין הפחיתה את יעד הצמיחה 2019לסבב חדש של מכסים על סין מתחילת מרץ לתחילת מאי 

, בעקבות חולשה חריפה ביצוא, וברקע המשיכה ליצר תמריצים כלכלים. 6.5%-6.0%-לה לש
על סוגיית מימון חומה עם מקסיקו.  2019הממשל האמריקאי נותר "כבוי" חלקית עד חודש פברואר 

תהליך הפרישה של בריטניה מהאיחוד המשיך לעבור קשיים ששני הסכמים שהציעה תרזה מי 
האינפלציה בעולם התקררה, אך ציפיות האינפלציה עלו בעקבות מחיר הנפט, נדחו ע"י הפרלמנט. 

דולר, על רקע ירידה במלאים ותיקון לירידות החדות ברבעון הרביעי. שוקי המניות  57-שהגיע ל
  עולו בחדות, בעיקר על רקע הקלה בתנאים הפיננסים.

S&P500  12%- עלה ב ,MSCI EM 50, 8.9%-עלה בEURO Stocks והדולר 10.5%-עלה ב ,
  . 1.4%-התחזק מול היורו ב

  
 ביטוח משנה 4.5

 כללי  4.5.1
חברות הביטוח בישראל נוהגות לכסות חלק ניכר מהסיכון הביטוחי שהן נוטלות על עצמן באמצעות 
מבטחי משנה מחו"ל. יתרת הסיכון המוטלת על חברת הביטוח לאחר העברת חלק מהסיכון 

  מספר יתרונות: למבטח המשנה מכונה "שייר". לביטוחי משנה
 הם מאפשרים לחברת הביטוח לפזר את הסיכונים להם היא חשופה;  .1
 הם מאפשרים לה לשפר את יכולתה לקלוט סיכונים נוספים ובסכומי ביטוח גבוהים יותר; .2
הם מאפשרים לה להגביר את יכולתה להגן על ההון העצמי שלה מפני אירועים יוצאים מן הכלל  .3

 (אירועי קטסטרופה בהם ייתכן גם ריבוי של נזקי טבע: רעידת אדמה, אש וכיו"ב). 
על אף האמור לעיל, הסכמי ביטוח משנה אינם פוגעים בזכויותיהם החוזיות של מבוטחי חברת 

את חברת הביטוח מחבותה כלפיהם. לפיכך, יש ליציבות מבטחי המשנה  הביטוח ואינם פוטרים
השפעה על חברות הביטוח. בנוסף, לתנאי ההתקשרויות עם מבטחי משנה יש השפעה על רווחיות 

 חברות הביטוח. יצוין כי ההתחשבנות עם מבטחי המשנה יכולה להתפרס על פני שנים רבות.
  

   : קיימים שני סוגים של ביטוח משנה
") שנחתם REINSURANCE TREATYנערך במסגרת הסכם ביטוח משנה (" ביטוח משנה חוזי:

מדי שנה בין חברת הביטוח לבין מבטח המשנה, על פיו מקבל מבטח המשנה, בהתאם לתנאים 
שסוכמו, את כל הסיכונים/העסקים שיועברו אליו על ידי המבטח הישיר וזאת ללא צורך בקבלת 

 בנפרד.אישור לכל סיכון/עסק 
ביטוח משנה חוזי נחלק לביטוח משנה יחסי (פרופורציונאלי) ולביטוח משנה בלתי יחסי (לא 
פרופורציונאלי). ההבחנה בין שני סוגי ביטוח המשנה האמורים מתבטאת באופן החלוקה בין נטילת 
, הסיכון (כיסוי תביעה) לבין הפרמיה, כאשר בביטוח משנה יחסי (פרופורציונאלי) החלוקה זהה

ובביטוח משנה לא יחסי (לא פרופורציונאלי) נטילת הסיכון (כיסוי תביעה) על ידי מבטח המשנה 
בחוזה שמבטח  –איננה עומדת ביחס ישר לחלקו בפרמיה. כך, לדוגמה, בביטוח משנה יחסי 

מכל תביעה בענף רכוש, יהיה זה גם חלקו  75%המשנה מקבל על עצמו לשלם שיעור של 
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זה (בלי רכיב הדמים), ואילו לדוגמה, בביטוח משנה בלתי יחסי, בחוזה שבו בפרמיות בגין ענף 
אלף דולר ומתחת  100חלקו של מבטח המשנה מכל תביעה בענף רכב חובה יהיה החלק שמעל 

למיליון דולר, חלקו בפרמיות יהיה אחוז קבוע מראש מכל הפרמיות/ החשיפות בענף או סך פרמיה 
  שנקבע מראש. 

 סי (פרופורציונאלי) ביטוח משנה יח  .א
מבטח המשנה נוטל על עצמו כיסוי בשיעור קבוע מכל תביעה  :Quota Share - חוזה מכסה 

  בענף מסוים כנגד שיעור קבוע זהה מהפרמיה. 
מבטח המשנה נוטל על עצמו כיסוי בשיעור משתנה מכל תביעה עד  :Surplus –חוזה עודפים 

  יה.לתקרה קבועה מוסכמת כנגד שיעור זהה מהפרמ
  ביטוח משנה בלתי יחסי (לא פרופורציונאלי)  .ב

ביטוח משנה מסוג "הפסד יתר" הוא ביטוח בגין תביעה  : Excess of Loss -חוזה הפסד יתר 
בודדת, לפיו עד גובה סכום שייר מסוים שנקבע, המבטח הישיר סופג את הנזקים המצרפיים 

מבטח  –ואילו מעל גובה סכום שייר זה ואילך (על פי רוב, עד לגובה סכום נקוב מראש) 
וח אחריותו וזאת כנגד אחוז קבוע המשנה הוא הסופג את סכום הנזק העודף הנותר המצוי בטו

מראש מכל הפרמיות בענף או סך פרמיה שנקבע מראש. אחד החוזים השייכים לקריטריון זה 
  של חוזי ביטוח משנה בלתי יחסי הוא חוזה ההגנה כנגד קטסטרופות. 

: מבטח המשנה משפה את המבטח הישיר ככל Stop Loss - ערבות לשיעור נזקים 
נף מסוים במשך תקופה מסוימת (בדרך כלל שנה) עלה על שיעור/סך ששיעור/סך הנזקים בע

  שנקבע מראש וזאת תמורת אחוז קבוע מכל הפרמיות בענף. 
  

נערך לכיסוי סיכונים הגלומים בפוליסות ספציפיות ומחולק בין מספר  ביטוח משנה פקולטטיבי:
) כאשר סכום הביטוח 1(מבטחי משנה. ביטוח משנה פקולטטיבי יחול באחד מבין המקרים הבאים: 

) כאשר הסיכון/העיסוק מוחרג מהחוזה עם 2עולה בהיקפו על קיבולת ביטוח המשנה החוזי; או (
) כאשר ההערכה היא כי העסק מסוכן יחסית. בביטוח משנה פקולטטיבי, 3מבטח המשנה; או (

  ק בנפרד.הצעה מבוצעת ביחס לכל עסק בנפרד ונדרש אישור על ידי מבטח המשנה לכל סיכון/עס
ככלל, שיעור ביטוח המשנה בענפי ביטוח חיים נמוך באופן ניכר משיעור ביטוח המשנה בביטוח 
הכללי. הדבר נובע מכך שעיקר דמי הביטוח בביטוח חיים כולל מרכיב חיסכון, אשר בגינו אין ביטוח 

פי הביטוח משנה. בנוסף לכך, בביטוח חיים יש סטטיסטיקה מהימנה יותר לגבי הסיכונים. גם בענ
הכללי יש שונות בהיקף ביטוח המשנה הנרכש, כאשר בענפים המתאפיינים בסיכון הומוגני בתיק 

חובה ורכוש) מתבצע פחות ביטוח משנה, ואילו בענפים  - בעל פיזור גדול (כגון ענפי הרכב 
ע יותר המתאפיינים בשונות גבוהה, פיזור נמוך וסיכונים בהיקף גדול (כגון ביטוח רכוש אחר) מתבצ

  ביטוח משנה.
  

  שוק מבטחי המשנה ואופן ההתקשרות עם מבטחי משנה 4.5.2
שוק מבטחי המשנה בדירוגים הרלבנטיים להפניקס ביטוח (מבטחי משנה בעלי דירוג פיננסי גבוה 

מבטחים. הפניקס ביטוח עובדת באופן  200 -ומעלה ראה להלן בסעיף זה), כולל למעלה מ (-A)מ 
ה. קיבולת מבטחי המשנה תלויה בעיקר בהיקף התממשות הסיכונים מבטחי משנ 75 - רציף עם כ

הביטוחיים שנטלו על עצמם בשנים האחרונות. כך, למשל, התרחשות קטסטרופות ברחבי העולם 
  גורמת לקיטון בקיבולת מבטחי המשנה. 

להרעה אפשרית במצבו של שוק ביטוח המשנה עשויות להיות מספר השלכות: ראשית, חברת 
תקשרה בביטוח משנה חשופה באופן ישיר ליכולת העמידה של מבטח המשנה ביטוח שה

בהתחייבויותיו עם קרות אירוע ביטוחי; שנית, הרעה בחוסנו של מבטח משנה עשויה לגרום לחברת 

הביטוח לבקש להחליפו במבטח משנה אחר, דבר הכרוך בעלויות נוספות על עלות ביטוח המשנה 
אי הכיסוי המקוריים, וכן להביא לרישום הפסד חשבונאי מחשש המקורי ובסיכון שלא יושגו תנ

שמבטח המשנה לא יעמוד בהתחייבויותיו; שלישית, הרעה במצבו של שוק ביטוח המשנה עלולה 

להוביל לירידה בקיבולת ביטוח המשנה, באופן הפוגע ביכולתה של חברת הביטוח לבצע ביטוחים 
המשנה וביתר תנאי ההתקשרות עם מבטח המשנה, במהלך עסקיה, וכן לעלייה בתעריפי ביטוח 
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באופן המסב עלויות נוספות או פוגע בטיב הכיסוי הביטוחי. בנוסף לאמור לעיל, היעדר ביטוח 
משנה בהיקף הדרוש לחברת הביטוח עלול לגרום לאי עמידה בדרישות ההון הרגולטוריות החלות 

  עליה.
בדרך כלל, על בסיס שנתי. בביטוח חיים, התקשרויות בביטוח המשנה בביטוח כללי נערכות, 

בריאות וסיעודי, נערכות, על פי רוב, התקשרויות ביטוח משנה ביחס לתקופה מוגדרת והן חלות 
  לאורך כל חיי הפוליסות המכוסות שהונפקו בתקופה המוגדרת. 

ם תעריפי ביטוח המשנה מושפעים מגורמים כגון איכות תיק הביטוח (תוצאות תיק הביטוח בשני
  עברו); התרחשויות/אירועים רלבנטיים בעולם ובישראל ומצב שוקי ההון בעולם. 

בביטוחי משנה, משלמת חברת הביטוח למבטחי המשנה פרמיה, בעוד שמבטחי המשנה משלמים 
  לחברת הביטוח תשלומים בגין תביעות וכן עמלות בעיקר בגין הסכמי ביטוח משנה יחסי.

המשנה מהוות, בדרך כלל, שיעור מהפרמיה המועברת למבטחי העמלות המשולמות על ידי מבטחי 
המשנה, כאשר לעתים נקבע שיעור זה מראש (ללא קשר לתוצאות שיושגו), ולעתים שיעור כאמור 
תלוי בתוצאות החיתומיות של העסקים המועברים. גובה העמלה עשוי להשתנות במהלך תקופת 

  ההתקשרות. 
, מקבלת הפניקס ביטוח עמלת רווח שמהווה שיעור מהרווח לעתים, בנוסף לעמלה הבסיסית כאמור

  . 22החיתומי בסיכון הרלבנטי (קרי, פרמיה בניכוי תביעות ועמלות)
נזקי הטבע הכבדים שהתרחשו  , שכן על אףעבור מבטחי המשנה מאתגרתהייתה שנה  2018שנת 

לא הייתה עליית תעריפים, וזאת בשל התחרות המוגברת וזרימה של  2017בעולם במהלך שנת 

  הון אלטרנטיבי לשוק, בנוסף להזדמנויות צמיחה אורגניות מוגבלות וריביות נמוכות. 

  

 תיאור מדיניות החשיפה למבטחי משנה 4.5.3
 כללי

בדבר ניהול החשיפה למבטחי משנה, במסגרתו  2003על פי חוזר הממונה על הביטוח משנת 
נקבעו, בין היתר, הוראות והנחיות לגבי אופן ניהול החשיפה למבטחי משנה, לרבות דרישה 
לקביעת מדיניות ותקרות חשיפה למבטחי משנה וכן הוראות לעניין עריכת דוחות ודיווחים 

  המועברים לממונה על הביטוח.
יב לדון לפחות אחת לשנה במדיניות החשיפה למבטחי משנה דירקטוריון חברת הביטוח מחו

ובהערכות המבטח לניהול החשיפה ולבקרה עליה וכן לקבוע תקרות חשיפה למבטח משנה בודד 
ולקבוצת מבטחי משנה בעלי זיקה כלכלית. על הדירקטוריון לקיים את הדיון לאחר שעמד על איכות 

  עליה כלפי מבטחי המשנה.  הכלים הקיימים במבטח לניהול החשיפה ולבקרה
מדיניות החשיפה למבטחי משנה אמורה לכלול, בין היתר, את מדיניות ניהול החשיפה מול מבטחי 

פי -משנה בענפים 'חיים', 'כללי' ו'בריאות', וכן הגדרת מסגרת חשיפה מרבית למבטחי המשנה, על
לאומי של - מת דירוגו הביןפרמטרים שיקבע הדירקטוריון. פרמטר כאמור יכול להיות איכותי, דוג

  מבטח המשנה. 
  קיימים שני סוגי חשיפה למבטחי משנה:

חשיפה ליתרות פתוחות ולסיכון שמבטח המשנה לא יצליח לעמוד בכיסוי התחייבויותיו הקיימות   .א
והעתידיות. חשיפה זו מנוהלת על ידי מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי 

  תיו הכספיות. וכן אחר קיום התחייבויו
חשיפה לנזק בודד גדול או למצבור נזקים בגין אירוע גדול במיוחד. מצבור הנזקים מוערך על   .ב

"), או לחלופין מקסימום Maximum Probable Loss ")MPL –בסיס שיעור הנזק המירבי הצפוי 
קבעת ") נEvent Limit"). מקסימום תקרת כיסוי לאירוע ("Event Limit(“תקרת כיסוי לאירוע 

 חוזית מול כל מבטח משנה בנפרד. 
  

                                                           
  בביטוחי משנה פקולטטיביים אין, בדרך כלל, עמלות רווחים.   22
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הפניקס ביטוח רוכשת ביטוח משנה במסגרת מדיניות ניהול סיכונים. רכישת ביטוח משנה מתבצעת 
  בפוליסות או בענפים בהם יעיל יותר להערכתה להעביר את הסיכון כולו או חלקו.

הערכות אקטואריות פנימיות, מודלים שונים וניסיון תביעות מקנים להפניקס ביטוח אינדיקציה ביחס 
  לאומדן רמת ביטוח המשנה הנדרשת. 

בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון מתקשרת הפניקס ביטוח עם מבטחי משנה בעלי 
 AM Best - ו Standard & Poor'sומעלה, המדורגים על ידי אחד משני בתי הדירוג  A-דירוג 

+ בשיעור שאינו עולה על BBB(בענפי זנב קצר הותר לחברה להתקשר עם מבטחי משנה שדירוגם 
על ידי הממונה בעניין חישוב  2012מסך החשיפה). בהתאם להבהרה שפורסמה בשנת  10%

מבטחי המשנה דרישות הון של חברות הביטוח וכללה התייחסות לעניין אופן קביעת הדירוג של 
 לצורך בחשבון שיילקח החיצוני משנה, הדירוג מבטחי לצורך חישוב דרישות ההון לפיה, לגבי

ברירת  "סוכנות להלן:(חברה  כל ידי על מראש שתיקבע דירוג סוכנות של יהיה דרישת ההון
 דירוגימבין  הנמוך הדירוג בחשבון יילקח ,המחדל ברירת סוכנות של דירוג קיים לא ). אםמחדל"
הממונה. דירקטוריון החברה אישר באותה שנה את סוכנות הדירוג  בידי שאושרו הדירוג סוכנויות

Standard & Poor's ."כ"סוכנות ברירת מחדל  
ככלל, הפניקס ביטוח מבקשת להתקשר עם מספר רב של מבטחי משנה, על מנת להימנע מתלות 

בחלק ניכר מהתקשרויות ביטוח המשנה קיים, במבטח משנה מסוים וליצירת פיזור סיכונים מתאים. 
לדרישתה של הפניקס ביטוח, סעיף המאפשר לה יציאה במקרה בו תחול ירידה בדירוג מבטח 

  .(downgrade clause)המשנה מתחת לדירוג שנקבע מראש 
להלן עיקרי מדיניות ניהול החשיפה ביחס למבטחי משנה ומגבלות החשיפה כפי שנקבעו על ידי 

  יון:הדירקטור

 מגבלות החשיפה ליתרות מבטחי משנה:  .1

מההון  20%ומעלה לא יעלה על  -AAסך החשיפה ליתרות פתוחות למבטח משנה בודד בעל דירוג 
 %15לא יעלה על  A-+ עד A. סך החשיפה למבטח משנה בודד בעל דירוג 23המחושב של החברה

  מההון המחושב של החברה. 
  

 מגבלות החשיפה לרעידת אדמה: .2

 30%ומעלה לא יעלה על  -AAיפה לרעידת אדמה למבטח משנה בודד בעל דירוג סך החש -
לא יעלה  -A+ עד Aמההון המחושב של החברה. סך החשיפה למבטח משנה בודד בעל דירוג 

 מההון המחושב של החברה.  25%על 
ומעלה, בביטוח רעידת אדמה, לא יעלה על  AA-סך החשיפה למבטח משנה בודד בעל דירוג  -

סך החשיפה לרעידת אדמה אצל מבטחי המשנה. סך החשיפה למבטח משנה בודד מ 20%
מסך החשיפה לרעידת אדמה  15%, בביטוח רעידת אדמה, לא יעלה על -Aעד  A+בעל דירוג 

 אצל מבטחי המשנה.
 

 ביטוח חיים  4.5.4
הפניקס ביטוח מתקשרת עם מבטחי משנה שונים בחוזי ביטוח משנה יחסיים, הן בביטוח מכסה והן 

, להגנה על מרכיב הסיכון שבתיק ביטוח החיים בלבד (ולא על מרכיב החיסכון). עודפיםביטוחי 
) גם Mod-Re""(להלן:  Modified Reinsuranceבעבר נערכו הסכמי ביטוח משנה פיננסיים מסוג 

לביטוחים הכוללים מרכיב חיסכון. במספר ביטוחים קולקטיביים גדולים ישנו הסכם ביטוח ביחס 
  משנה יחסי.

ביטוחי המשנה של הפניקס ביטוח בביטוח החיים נערכים בדרך כלל לתקופות לא קצובות וניתנים 
לביטול בהודעה מראש לגבי ביטוחים עתידיים בלבד. מבטחי המשנה משלמים לחברה עמלה 

ת משני רכיבים: עמלה כפונקציה מהפרמיה שמועברת אליהם ועמלת רווח בהתאם המורכב
  לתוצאות הביטוחיות מידי שנה. 

                                                           
 "ההון המחושב" משמעו סך ההון המחושב של החברה על פי תקנות ההון. –לענין זה  23



 הפניקס אחזקות בע"מ    תיאור עסקי התאגיד

124  
 

  

בתחום ביטוח החיים  10% - מבטחי משנה ששיעור הפרמיה מסך פרמיית המשנה גבוה מ

  וחיסכון ארוך טווח: 

 2018שנת 

(נכון ליום  S&Pהדרוג לפי   שם מבטח המשנה:
31.12.2018(   

אחוז מכלל 
פרמיית ביטוח 

  משנה

פרמיית משנה 
  (במיליוני ש"ח)

AA-  39%  26  Swiss Re 

AA+ 22%  14  Gen Re 

AA- 21%  14  Munich Re 

  

 2017שנת 

(נכון ליום  S&Pהדרוג לפי   שם מבטח המשנה:
31.12.2018(   

אחוז מכלל 
פרמיית ביטוח 

  משנה

פרמיית משנה 
  (במיליוני ש"ח)

AA-  39%  27  Swiss Re 

AA+ 22%  15  Gen Re 

AA- 21%  15  Munich Re 

  

  דירוג מבטחי המשנה בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח: 

מספר חברות מבטחי משנה   *S&Pדרוג לפי 
2018  

מספר חברות מבטחי משנה 
2017  

  3  3   ומעלה AAדרוג 

  11  12  לא כולל AAועד  Aדרוג 

  A -  3 3דרוג 

  6 5  ללא דרוג
. Fitch -ו AMBest ,Moodys, נלקח הדירוג הנמוך מבין שלושת המדרגים הבאים S&P*מבטחי משנה שאינם מדורגים על ידי 

  לדוחות הכספיים. 40-ו 24, 10ביטוח משנה ראו ביאורים לפרטים נוספים בדבר 

  , כי החשיפה לחברות ללא דירוג היא זניחה ונובעת מהתקשרויות שנעשו בעבר. יצוין

  חוזה קטסטרופה 
(בדומה לשנים קודמות) החברה רכשה חוזה ביטוח משנה לא יחסי, המגן מפני  2018בשנת 

פגיעת גוף, אבדן חיים ונכויות מאירוע קטסטרופה. החוזה הנרכש הוא חוזה מסוג הפסד יתר המגן 
לחו"ל.  על צבירת השייר העצמי של הפניקס ביטוח מפוליסת ביטוח חיים, תאונות אישיות ונסיעות

   .של החברה הכספיים לדוחות 40נוספים ראה ביאור  לפרטים
  

 ביטוח בריאות  4.5.5
הפניקס ביטוח מתקשרת עם מבטחי משנה שונים בביטוחי משנה יחסיים מסוג מכסה, להגנה על 
חלק ממרכיבי הסיכון שבתיק ביטוח הבריאות. במספר ביטוחים קולקטיביים ישנו הסכם ביטוח 

  משנה יחסי על חלק ממרכיבי הכיסוי. 
קצובות וניתנים בדרך כלל  ביטוחי המשנה בתחום ביטוח הבריאות נערכים בדרך כלל לתקופות בלתי

לביטול בהודעה מראש לגבי ביטוחים עתידיים בלבד. מבטחי המשנה משלמים לפניקס ביטוח עמלה 
שיכול שתורכב משני רכיבים (משתנה בהתאם לתנאי ההסכמים השונים): עמלה כפונקציה 

  מהפרמיה המועברת אליהם ועמלת רווח בהתאם לתוצאות הביטוחיות מידי שנה. 
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שנת הדוח זכתה הפניקס ביטוח במכרז לביטוח הסיעודי הקבוצתי של חברי מכבי כמפורט  במהלך
 יחסי משנה ביטוח בחוזה משנה מבטחי מספר עם התקשרה ביטוח הפניקסלדוח.  (ג)2.3.5בסעיף 
   .הביטוחי הסיכון לגידור

  

בתחום ביטוח  10%- הפרמיה מסך פרמיית המשנה גבוה מדירוג מבטחי משנה ששיעור 

  בריאות: 

 2018שנת 
ליום  S&Pדרוג לפי   שם מבטח המשנה:

31.12.2017 
אחוז מכלל פרמיית 

  ביטוח משנה
פרמיית משנה 
  (במיליוני ש"ח)

AA-  16%  46  Swiss Re  

AA+  14%  40  Gen Re  

A+ 63%  
176  Allianz Worldwide 

CA  

  

 2017שנת 
ליום  S&Pדרוג לפי   שם מבטח המשנה:

31.12.2017 
אחוז מכלל פרמיית 

  ביטוח משנה
פרמיית משנה 
  (במיליוני ש"ח)

AA-  18%  44  Swiss Re  

AA+  16%  39  Gen Re  

A+ 58%  142  Allianz Worldwide CA  

  

  מבטחי המשנה בביטוח בריאות: 

מספר חברות מבטחי משנה  *S&Pהדרוג לפי 
  2018בשנת 

מספר חברות מבטחי משנה 
  2017בשנת 

  1  1  ומעלה AAדרוג 

  10  10  לא כולל AAועד  Aדרוג 

  .Fitch -ו AMBest ,Moodys, נלקח הדירוג הנמוך מבין שלושת המדרגים הבאים S&P* מבטחי משנה שאינם מדורגים על ידי 
  לדוחות הכספיים של החברה. 40-ו 24, 10ראו גם ביאור לנתונים בדבר תשלומים למבטחי משנה ופרטים נוספים, 

  

 ביטוח כללי 4.5.6
  רכב חובה

התחייבויות הפניקס ביטוח בענף ביטוח רכב חובה מגובות בחוזה ביטוח משנה מסוג "הפסד יתר" 
)Excess of Loss .כתוצאה מההסדר האמור מוגבלת החשיפה בגין תביעה או אירוע בודד .(

בנוסף  2017משנת  החלכמקובל בחוזים מסוג זה אין עמלות המתקבלות ממבטחי המשנה. 
הסכמים אלו  להסכם הקיים התקשרה החברה עם מספר מבטחי משנה בהסכם מסוג "מכסה".

  .2019חודשו גם לשנת 
  .ומעלה A- בטחי משנה בעלי דרוג של הפניקס ביטוח מתקשרת עם מ

לדוחות  40- ו 24, 10ראו גם ביאורים לנתונים בדבר התשלומים למבטחי המשנה ופרטים נוספים, 

   הכספיים.

  רכב רכוש

ענף ביטוח רכב רכוש מאופיין בפיזור גדול וסיכון הומוגני יחסית. לאור האמור, שיעור ביטוח המשנה 
נזקים קטסטרופליים של רעידת אדמה, טבע ואש. התחייבויות בענף זה נמוך, וההגנה היא רק ל

 Excess ofהפניקס ביטוח בענף ביטוח רכב רכוש מגובות בחוזה ביטוח משנה מסוג "הפסד יתר" (
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Loss – Cat Cover ,ראו גם ביאור ). לנתונים בדבר התשלומים למבטחי המשנה ופרטים נוספים
   לדוחות הכספיים. 40 - ו 24, 10
  

  כללי אחרביטוח 

ביטוחי המשנה של הפניקס ביטוח בענפי הביטוח הכללי נערכים על בסיס שנתי. הפניקס ביטוח 
אש, רכוש, ביטוח הנדסי כולל קבלנים,  -רוכשת ביטוחי משנה במרבית הענפים בהם היא פועלת 

ר כללי טרור, תאונות אישיות וחבויות, לרבות חבות דירקטורים ונושאי משרה וביטוחים ימיים. להסב
, 10ביאורים  ראועל ביטוח משנה ולפירוט סוגי הכיסויים השונים המקובלים בענף ביטוח המשנה 

   לדוחות הכספיים. 40 -ו 24
  

  ענפי רכוש

מוגן בחוזה יחסי משולב, מכסה ועודפים. לעסקים גדולים נערכים  רכוש תעשייתי, מסחרי ודירות:
ביטוחי משנה פקולטטיביים. בחוזים היחסיים קיימת הגנה עד תקרה מקסימאלית לאירוע 
קטסטרופה, המשתנה בין מבטחי המשנה השונים. על חלק השייר העצמי רוכשת הפניקס ביטוח 

מסכומי הביטוח המצרפיים. בענף דירות, בנוסף להסכם  2%-הגנה לאירוע קטסטרופה של כ
  .קיים גם הסכם מסוג "מכסה"הקיים, 

  

מוגן בחוזה יחסי משולב, מכסה ועודפים. על חלק השייר העצמי רוכשת הפניקס  הנדסי וקבלנים:
גובה הגנת חוזה  .מסכומי הביטוח המצרפיים 2% ביטוח הגנה לאירוע קטסטרופה של

) החלה על השייר העצמי של ענפי הרכוש, מסחרי או תעשייתי, Excess of Lossהקטסטרופות (
דירות והנדסי, נקבע כשיעור מהסכומים המצטברים בשייר העצמי ומתבסס על מודלים אקטואריים 

  מקובלים.
  

   אדמה רעידות מפני הגנה

 1.8 -, חשיפת מבטחי המשנה לרעידת אדמה בביטוח משנה יחסי עמדה על כ2018בשנת 
יארד דולר. החשיפה המצטברת בשייר העצמי של הפניקס ביטוח כפי שנגזרה ונמדדה מהסכמי מיל

. כדי להגן על חשיפה 2018מיליארד דולר בסוף שנת  11.3 -ביטוח המשנה היחסיים עמדה על כ
. לאחר רכישת ההגנה, הסכום המירבי בו הייתה 2.0%זו, נרכשה הגנה לא יחסית בגובה של 

  מיליון דולר.  15.5 - נושאת הפניקס ביטוח, בקרות אירוע קטסטרופה, היה בסך של כ
 . 10%מבטחי המשנה, שחלקם מסך החשיפה לרעידת אדמה עולה על אין 

 40 -ו 24, 10לפרטים נוספים אודות ביטוח משנה, לרבות יתרות של מבטחי משנה, ראו ביאורים 
  לדוחות הכספיים.

  

  טרור

כן, קיימת מגבלת סכום לאירוע. - מוגן בחוזה ביטוח הפסד יתר מעל לסכום קבוע של שייר עצמי. כמו

  עבור תכולת דירות נרכש כיסוי טרור המשלב גם סיכוני מלחמה על בסיס יחסי.

  

  ענפי חבויות

צועית. החוזה המגן הוא ביטוח כוללות חבות מעבידים, צד ג', אחריות מוצר ואחריות מק חבויות:
  הפסד יתר מעל לשכבת שייר עצמי ועם תקרת הגנה לסיכון ולאירוע. 

הענף מוגן על ידי חוזה הפסד יתר מעל לסכום שייר עצמי ועם  :חבות דירקטורים ונושאי משרה
  תקרת הגנה לפוליסה. 
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  ענפים שונים

קיימת הגנה כנגד סכום הנזקים המצטבר (אקומולציה) במסגרת הסכם  תאונות אישיות:

  הקטסטרופה.
מוגן על ידי חוזים יחסיים: חוזה מכסה וחוזה עודפים עם תקרת ההגנה לסך כל  ימי ומטענים:

המטענים בכלי שייט יחיד, ובשילוב עם חוזה הגנה לא יחסי לשיירים העצמיים לכלי שייט יחיד בענף 
  המטענים. 

  מוגן על ידי חוזה יחסי מכסה עד תקרת הגנה לכלי שייט יחיד. גוף, יאכטות וצד ג': ימי

  

  כללי

סך פרמיות הביטוח בענף פעילות ביטוח כללי אחר אשר מקורן בפוליסות ביטוח שלגביהן נרכש 
 - מיליון ש"ח במונחי ברוטו וכ 432 -הינו כ 90%העולה על  יחסיכיסוי ביטוח משנה  2018בשנת 

  יליון ש"ח במונחי שייר. מ 10.4

  

   :10% -מבטחי משנה ששיעור הפרמיה מסך פרמיית המשנה גבוה מ - ביטוח כללי 

  2018שנת 

פרמיית משנה   שם מבטח המשנה:
  (במיליוני ש"ח)

אחוז מכלל פרמיית 
  ביטוח משנה

ליום  S&Pהדרוג לפי 
31.12.2018  

V&R  
MUNICH  

87  
86  

10.07%  
10%   

AA-  
AA- 

  

  2017שנת 

פרמיית משנה   מבטח המשנה: שם
  (במיליוני ש"ח)

אחוז מכלל פרמיית 
  ביטוח משנה

ליום  S&Pהדרוג לפי 
31.12.2017  

Lloyd's  
Munich Re 

84  
93  

10.83%  
11.96%  

A+  
AA- 

  

  דירוג מבטחי המשנה בביטוח כללי: 

מספר חברות מבטחי משנה  *S&Pדרוג לפי 
  2018בשנת 

מספר חברות מבטחי משנה 
  2017בשנת 

  10  10  ומעלה AAדרוג 

  92  95  לא כולל AAועד  Aדרוג 

  A-  19  20דרוג 

  16   17  ללא דרוג

  138  141  סה"כ
  .Fitch -ו AMBest ,Moodys, נלקח הדירוג הנמוך מבין שלושת המדרגים הבאים S&Pמבטחי משנה שאינם מדורגים על ידי * 
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 להלן ריכוז פרמיות ותוצאות ביטוח משנה לפי תחומי פעילות (במיליוני ש"ח): 

  ביטוח כללי 

2016 2017 8201    

  -פרמיות ביטוח משנה       

  רכב חובה  313  242  9

  רכב רכוש  -   -  1

  -ביטוח כללי אחר       

  שאר ענפי רכוש (ראו פירוט להלן*)  446  440  327

  שאר ענפי חבויות  102  89  77

  שאר הענפים  4  3   3

  סה"כ פרמיות ביטוח משנה  865  774  417

  - 24תוצאות רווח (הפסד)       

  רכב חובה  )88(  )54(  10

  רכב רכוש  -  -   -

  -ביטוח כללי אחר       

  שאר ענפי רכוש  58  96  124

  שאר ענפי חבויות  )5(  48  43

  שאר הענפים  3  2  1

  סה"כ רווח ביטוח משנה  )32(  92  178

  

  - *פרמיות ביטוח משנה ענפי רכוש  2018  2017  2016

  יחסי  297  295  205

  לא יחסי  2  3  3

  )1( רעידת אדמה  147  142  119

סה"כ פרמיות ביטוח משנה בענפי   446  440  327
  רכוש

 מסוג משנה וביטוח פקולטטיבי משנה ביטוח ,יחסי משנה קטסטרופה (ביטוח סיכוני לכסוי המשנה ביטוח הסדרי סוגי כל את כוללת ) הפרמיה1( 

  המצטבר) השייר לכסוי אקסס

  

מחוזה ביטוח משנה מסוג מכסה  בעיקרה נובעת 2016שנת  לעומת 2017 - ו 2018 בפרמיות בשנת העלייה
  חדש ברכב חובה, הסכם נוסף חדש בביטוח דירות ועסקה פקולטטיבית גדולה בענף אובדן רכוש. 

 
 לעיל האמור החדש מההסכם נובע 2018 -ו 2017 בשנת משנה למבטחי המיוחס ההפסד חובה בביטוח

 כללי פי על לעתודות מהפרשה כתוצאה חשבונאי הפסד והינו 2018 -ו 2017 החיתום שנות על החל
 באופן שונה להיות יכולה דבר של בסופו ההסכם תוצאת כי ,יצוין .ברוטו הרזרבות על החלים האקטואריה
נובע בין היתר  2017 שנת לעומת 2018 בשנת הגידול .בעתיד התביעות התפתחות פי על משמעותי
 .בפעילות המשנה מבטחי של חלקם מהגדלת
בעיקרה מענף נובעת  2017לעומת שנת  2018רכוש עיקר הירידה ברווח של מבטחי משנה בשנת  בענפי

לעומת  2017עיקר הירידה ברווח של מבטחי משנה בשנת . בהם נרשמה עלייה בתביעות בתי עסק ודירות
  נובעת ממספר תביעות גדולות בענף אובדן רכוש והנדסי.  2016שנת 
 גוףבענף  תביעות גדולות ממספרנובע בעיקרו  2018של מבטחי המשנה בשנת  ההפסדחבויות  בענף

  .מקצועית אחריות אחריות וענף' ג צד, אוניות

                                                           
 מבטחי המשנה.ההסכמים עם הנתונים מתייחסים לתוצאות של    24
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 הון אנושי 4.6
החברה הינה חברת אחזקות ואינה מעסיקה עובדים בשכר. עובדי הקבוצה מועסקים בעיקרם על ידי הפניקס   

  ביטוח וחלקם במסגרת יתר החברות המאוחדות. 
  

 המבנה הארגוני של הקבוצה  4.6.1
דירקטוריון החברה מתווה את מדיניותה ומפקח על ביצועי המנכ"ל ופעולותיו. בראש הקבוצה עומד 

 המכהן גם כמנכ"ל הפניקס ביטוח. מנכ"ל החברה,
תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים (במסגרתו  - היחידות העיקריות בקבוצה הינן: תחומי הביטוח 

), תחום ביטוח כללי ותחום בריאות. וכן חטיבת הלקוחות, ואקסלנס גמל נכללת גם הפניקס פנסיה
ללי, ניהול סיכונים, אקטואריה ביטוח ככספים, אקטואריה ביטוח חיים ובריאות, ויחידות המטה: 

ניהולית ומקצועית למנכ"ל החברה.  אשר מדווחות , שווק, ויעוץ משפטימידע ובקרהמשאבי אנוש 
 .אגף מערכות מידעו, , השירות והתפעול המרכזיהאמורות, פועלים מערך התביעות היחידותלצד 

פעילות ההשקעות של הקבוצה לרבות עבור הפניקס ביטוח, הפניקס פנסיה ואקסלנס גמל מבוצעת 
על ידי אקסלנס השקעות.  תפעילות השירותים הפיננסיים מתבצעבאמצעות הפניקס השקעות. 

  . לדוח 2.4.8 ראה סעיףלפרטים אודות ההון האנושי באקסלנס 
עסקי בו חברים מספר מנהלים  צוותבחברה שני פורומים ניהוליים עיקריים, בראשות המנכ"ל: 

בכירים ומהווה מעין פורום הנהלה מצומצם. וכן פורום הנהלה מורחב אשר בו חברים בנוסף לחברי 
 העסקי גם מנהלים בכירים נוספים.  צוותה

מתבצעת, כאמור, על ידי קבוצת הפניקס ביטוח בדרך של חלוקה  והגמל הפנסיה ,פעילות הביטוח
  לתחומים, כאשר בראש כל תחום עומד ראש התחום.

במסגרת כל תחום בשיתוף חטיבת הלקוחות ויחידות המטה הרלוונטיות, מתבצע תהליך גיבוש 
כן פועלים תחומי הביטוח בקבוצה לפיתוח מוצרים ותמיכה מקצועית האסטרטגיה העסקית. 

  בחטיבת הלקוחות.
חטיבת הלקוחות מרכזת את פעילות השיווק, ההפצה וניהול השירותים ללקוחות. החטיבה פועלת 

  באמצעות אשכולות ויחידת מטה מרכזית. 
רים פנסיוניים וכן החברה מפעילה מערך קמעונאי לשיווק והפצה המתרכז בהפצה ושירות למוצ

   מוצרי פרט אחרים.
כמו כן, לחברה פעילות מכירה דיגיטאלית של מוצרי ביטוח שונים באמצעות ממשקי מכירה באתר 
האינטרנט של החברה ובאמצעות מוקד טלפוני. פעילות זו מותגה בשנת הדוח תחת המותג 

  ."Smart"הפניקס 
  

הנוגע למתן מענה לתביעות בנושאי הביטוח מערך התביעות מטפל בשירות ללקוחות הקבוצה בכל 
 השונים החל בתביעות בתחומי הביטוח הכללי, תביעות בריאות ותביעות בתחומי ביטוח החיים.
בשנת הדוח ביצעה החברה שינוי ארגוני והכפיפה את מטה השירות, ומספר יחידות תפעוליות 

בתפיסת השירות, התפעול  מרכזיות למנהלת התביעות וזאת על מנת לייצר אחידות וסינרגיה
 והתביעות, כמו גם שיפור וייעול בתהליכי העבודה.

"הפניקס סוכנויות" מרכזת את האחזקות בסוכנויות הביטוח, אשר פועלות כחברות נפרדות 
  .להלן 4.7.3ראה סעיף ועצמאיות. לפרטים נוספים אודות הפניקס סוכנויות 
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  מצבת עובדי הקבוצה  4.6.2
  : 2017-2018בדצמבר בשנים  31להלן מצבת עובדי הקבוצה נכון ליום 

31.12.2017  31.12.2018    

  הנהלת הקבוצה  26  29

  חטיבת הלקוחות*  804  748

 , **תחום ביטוח כללי*  269  182

367 327  
תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני 

  חיים** , *

 הפניקס פנסיה בע"מ   51  45

  "מ *בע והשתלמות גמל אקסלנס  267  271

  תחום בריאות   65 67

 מערך שירות, תפעול ותביעות*  781  736

  מערכות מידע וגופי מטה נוספים*  586  566

  הפניקס השקעות  54  55

  הפניקס סוכנויות ביטוח  2  2

3,068  3,232  
סה"כ קבוצה ללא עובדי 

אקסלנס השקעות, הסוכנויות 
"עד    "120ו

  אקסלנס השקעות  324  315

758  785  
סוכנויות ביטוח שבשליטת 

  הפניקס ביטוח

   120 עד  316  321

  סה"כ קבוצה  4,657  4,462
ההתאמה בוצעה על מנת לאפשר  .2018מוינו מחדש בהתאם למעברי יחידות/תקנים בין היחידות שבוצעו בשנת  2017*הערה: נתוני 

  .2018לשנת  2017השוואה נכונה בין שנת 
  .Smartוכולל העובדים המשויכים להפניקס  **כולל היחידה הקמעונאית לשיווק והפצה

   

עובדי אקסלנס  כולל לא –עובדים במספר עובדי הקבוצה  164חל גידול של  2018במהלך שנת 
, כאמור, נועד בעיקרו לשפר את רמת העובדים במספר גידולה". 120"עד -השקעות, הסוכנויות ו

ולתגבר את מערכי  הרגולציה לדרישות מענה לתתהשירות הניתן למבוטחי החברה וסוכניה, 
  בין היתר, עקב הגידול בהיקף הפעילות שמבצעת הקבוצה.  השירות והגביה, המכירה,

 
בדירקטוריון ובהנהלה הבכירה של  ועד מועד הדוח, חלו שינויים פרסונליים 2018במהלך שנת 

  , כדלקמן: והפניקס ביטוח החברה
 בחברה כדירקטור החברה דירקטוריון ידי על משרקי ברק מר מונה, 2018 באפריל בחודש  .א

. )2018-01-024258: אסמכתא 2018 במרץ 26 מיום מיידי דוח ראה נוספים לפרטים(
  ביטוח. ק משרקי את כהונתו כדירקטור בהפניקס סיים בר 2018אפריל  בחודש

מנהל סמנכ"ל בכיר בהפניקס ביטוח ו נסים (ניס) אגמון, הודיע מר 2018 בחודש אוגוסט  .ב
מונתה גב'  2018 נובמבר בחודש .2018את כהונתו בחודש דצמבר ם יסיכוונתו לעל השרות 

הלת השירות של קרן גרניט כמשנה למנכ"ל הפניקס ביטוח ובמסגרת זו תשמש גם כמנ
 .הפניקס ביטוח

 חיצוני דירקטור מתפקיד התפטרותו על אברמוביץ משה מר הודיע, 2018 אוקטובר בחודש  .ג
 .בקבוצת הפניקס כיהן בהם התפקידים משאר וכן ביטוח ובהפניקס בחברה

מר בן שיזף, משנה למנכ"ל מנהל תחום חיסכון ארוך טווח  סיים, 2018נובמבר בחודש   .ד
כהונתו בתפקידים  אתבהפניקס ביטוח, מנכ"ל הפניקס פנסיה ויו"ר דירקטוריון אקסלנס גמל, 

  .ידיובתפק שיזף מראת  החליףאלו. מר דניאל כהן 
ינויו ודירקטוריון של הפניקס ביטוח מדירקטוריון החברה  אושר על ידי 2018נובמבר בחודש   .ה

  מר זהר טל כדירקטור חיצוני. של



 הפניקס אחזקות בע"מ    תיאור עסקי התאגיד

131  
 

לפרטים נוספים ראה  -  2019בחודש ינואר האסיפה הכללית של החברה המינוי אושר על ידי 
בינואר  3ומיום  )2018-01-108016 :אסמכתא(  2018בנובמבר  27יום ממיידיים  ותדוח

 ).  2019-01-001501(אסמכתא: 2019
דירקטוריון החברה לדירקטור בחברה.  ל ידימונה מר אורי רוזנברג ע 2018נובמבר  בחודש  .ו

 .)2018-01-108043אסמכתא: (  2018בנובמבר  27מיום  דוח מיידילפרטים נוספים ראה 
מונה מר אייל אוחיון כמשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות בהפניקס  2019בחודש במרץ   .ז

  ביטוח, חלף מר אורן אלאון. 
 

 התארגנות עובדים 4.6.3
חתמו הפניקס ביטוח והפניקס פנסיה על הסכם קיבוצי בינן ובין הסתדרות  2016ביולי  5ביום 

העובדים הכללית החדשה וועד העובדים הארצי של עובדי הפניקס. תקופת ההסכם הינה לשלוש 
והוא חל על כל עובדי קבוצת הפניקס  2018בדצמבר  31ועד ליום  2016בינואר  1שנים החל מיום 

 בחברות האמורות, למעט מנהלים בדרג שהוגדר בהסכם ועובדים בתפקידים ספציפיים שהוחרגו
-2016-01 א:(אסמכת 2016ביולי  5 מיידי של החברה מיום דוחמההסכם. לפרטים נוספים ראה 

075355 .(  
חתימת ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל, קבוצת דלק התחייבה לשלם באמצעות בנוסף, ובמקביל ל

מיליון ש"ח אשר משולם בשני תשלומים: הראשון,  11הפניקס ביטוח, מענק מכירה בסך כולל של 
 6מיליון ש"ח אשר שולם בסמוך ולאחר מועד חתימת ההסכם הקיבוצי, והשני בסך של  5בסך 

ת העסקה למכירת השליטה בחברה, ככל שתתבצע. לפרטים מיליון ש"ח אשר ישולם במועד השלמ
  ). 2016-01-075379: אאסמכת( 2016ביולי  5 נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום

על  לחתימה, החברה הנהלת ןילב, העובדים וועד ההסתדרות ביןהחל מו"מ  2018 נובמבר בחודש
טרם  הדיונים, חהדו פרסום למועד ןנכופנסיה.  ובהפניקסהסכם קיבוצי חדש בהפניקס ביטוח 

  הבשילו לכדי הסכם קיבוצי כאמור. 
 
 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה 4.6.4

הפניקס ביטוח חברה בהתאחדות החברות לביטוח חיים בע"מ שהיא חברה בלשכת התיאום של 
הארגונים הכלכליים, ולפיכך חלים עליה כל ההסכמים הקיבוציים שנחתמו על ידי לשכת התיאום של 

 הארגונים הכלכליים. 
עוגנו הטבות ותנאי  לעיל 4.6.3 בסעיףכאמור  2016שנחתם בחודש יולי  במסגרת ההסכם הקיבוצי

העסקה כמו גם יחסי העבודה בין הפניקס ביטוח והפניקס פנסיה לבין עובדיהן. להלן יובאו עיקרי 
  ההסכם הקיבוצי: 

במהלך תקופת ההסכם תשלם הפניקס ביטוח והפניקס פנסיה תוספת שכר לעובדים  תוספות שכר:
בינואר בכל אחת משנות  1 - חודשי עבודה ביום ה 12הקבועים ולעובדים בניסיון שהשלימו לפחות 

בשיעור ממוצע של  –)2016במרץ  1(החל מיום  2016) בשנת 1ההסכם, תוספות שכר כדלקמן: (
 3.15%בשיעור ממוצע של  – 2018-ו 2017) בכל אחת מהשנים 2ובד. (לע 1% - ולא פחות מ 5.5%

) עובדים שעתיים במוקדי השירות והמכירות יהיו זכאים לתוספות 3( לעובד. 0.7% - ולא פחות מ
) בהסכם נקבע מנגנון התאמה 4שכר בשיעורים דומים בהתאם לטבלאות הכלולות בהסכם. (

   לאינפלציה בקשר עם תוספת השכר האמורה.
שכר המינימום החודשי בהפניקס ביטוח והפניקס פנסיה לעובד במשרה מלאה לא  - שכר מינימום

  ש"ח ברוטו. 5,300מסכום של  2016במרץ  1יפחת החל מיום 
עובד חדש יהיה זכאי מתום השנה הראשונה לעבודתו להפרשת מעסיק בשיעור של  - קרן השתלמות

מהשכר. עובדים קיימים שלהם שיעור  7.5%מהשכר, ובקבלת הקביעות להפרשה בשיעור  2.5%
לקרן ההשתלמות, תבוצע הגדלה מדורגת של שיעורי ההפרשה בכל אחת  7.5%- הפרשה נמוך מ
  משנות ההסכם.

 14הסדר לפי סעיף  - 1963 -לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג  14ללי לפי סעיף הסדר לפי ההיתר הכ
יוחל על העובדים שלא חל עליהם ההסדר עד כה, הן ביחס לתקופות עבר והן מכאן ולהבא. סכומי 

למלוא סכום  2015בדצמבר  31הפיצויים בקופות העובדים הללו הנכללים בהסכם יושלמו נכון ליום 
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ע להם על פי דין לו פוטרו, ובהתאמה, הפניקס תהיה פטורה מהשלמות חוב הפיצויים שהיה מגי
  וותק בגין כל תוספת השכר שתינתנה החל ממועד יישום ההסכם.

–) יעדי הרווח שיקבעו ביחס לאותה שנה %100ככל שהפניקס ביטוח תעמוד במלוא ( -בונוסים
 2.75%-ת תהיה בסכום השווה לתקצה הפניקס ביטוח והפניקס פנסיה תקציב בונוס שעלותו הכולל

מיעד הרווח, יגדל או יקטן  130%-70%מעלות השכר השנתית. בגין עמידה ביעדים בטווח שבין 
מיעדי  70%-תקציב הבונוס באופן יחסי לינארי בטווח הרלוונטי. ככל שהפניקס ביטוח לא תעמוד ב

בגין  -  תקציב רווחהה. לא יחולק בונוס כלל בגין אותה שנ –הרווח שנקבעו ביחס לאותה שנה 
מיליון ש"ח בממוצע  17- תקציב הרווחה השנתי יעמוד על סכום קבוע של כ – 2016-2018השנים 

 –) יעדי הרווח שייקבעו ביחס לאותה שנה 100%לכל שנה. ככל שהפניקס ביטוח תעמוד במלוא (
  מיליון ש"ח בשנה העוקבת. 2תתווסף תוספת לתקציב האמור בסכום של 

 10-5הוסכם להעלות באופן חד פעמי את מספר ימי ההבראה לעובדים בותק של  -ימי הבראה
  שנים ביומיים. 10שנים ביום אחד, ולעובדים בותק של מעל 

הפניקס תבטח את עובדיה בביטוח בריאות בפוליסה קולקטיבית. שווי המס בגין  -  ביטוח בריאות
  ההטבה יהיה על חשבון העובד.

נקבעו הסדרים לעניין ניוד עובדים, איוש משמרות, קידום עובדים וסיום בהסכם  - גמישות ניהולית
העסקתם של עובדים קבועים. כן נקבעו בהסכם הסדרים לעניין ביצוע פרויקטים באמצעות קבלנים 

  ושרותי מיקור חוץ באגף מערכות מידע ובמוקדים הטלפוניים.
וספים, כגון: הסדרת שבוע העבודה ההסכם כולל הוראות בנושאים כלליים נ-הסדרי עבודה כלליים

ושעות העבודה, ימי חופשה, ימי מחלה והיעדרויות אחרות, סדרי עבודה, נהלים וכללי התנהגות 
  לרבות ועדת משמעת, פיטורים והתפטרות.

סמוך לאחר חתימת ההסכם שולם לעובדים הזכאים לכך מענק חתימה חד פעמי  - מענק חתימה
  על פי טבלה מבוססת ותק. 

ההסכם מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים ו/או  -  מיצוי תביעות ושקט תעשייתי
יחידיהם לתקופת תוקף ההסכם ולענין מענק מכירה ללא הגבלת זמן. כמו כן, בתקופת תוקפו של 
ההסכם (ולענין מענק מכירה ללא הגבלת זמן) ישמר שקט תעשייתי הדדי לגבי הנושאים והעניינים 

באפריל  30ו בהסכם, ולעניין תוספות השכר הוסכם כי יישמר שקט תעשייתי עד ליום שהוסדר
2019 . 

 כן, כמו .העסקתם תנאי את המפרטים אישיים הסכמים פי-על מועסקים בקבוצה הבכירים המנהלים
שנתי (בונוס)  ממענק נהנים דירקטורים, שאינם בקבוצה המשרה נושאי ויתר הבכירים המנהלים

ות נוספות בהתאם לקבוע בהסכמים הפרטניים אשר נחתמו עימם ובכפוף להוראות משתנה והטב
  הדין. 

המנהלים הבכירים זכאים אף לתגמול משתנה בהתאם למדיניות התגמול של החברה ו/או הפניקס 
ראה סעיף ביטוח והנחיות הרגולציה. לפרטים בדבר הגבלות על שכר בכירים בגופים המוסדיים 

   לדוח זה. 4.1.1.1.11
 4.6.5כמפורט בסעיף  ,תגמול יחודית תוכנית השקעות בתחום משרה ולנושאי בכירים למנהלים

  .להלן
לפירוט בדבר תנאי העסקתם של חמשת מקבלי השכר הגבוה ובכללם המנכ"ל, ראו פירוט לפי 

  בחלק הרביעי לדוח התקופתי. 21תקנה 
  

 מדיניות תגמול  4.6.5
במסגרת עדכון למדיניות התגמול של החברה,  ,הכללית האסיפה אישרה 2018 ספטמבר בחודש 4.6.5.1

בחלק  21 תקנהראה  נוספים לפרטים .לפידות איל, החברה"ל למנכ מעודכנים העסקה תנאי
 )2018-01-072265 :אסמכתא( 2018 באוגוסט 11 מיום מיידיים ודוחותהרביעי לדוח התקופתי 

  .)2018-01-083050אסמכתא ( 2018בספטמבר  6 מיוםו
ול לנושאי משרה ולעובדים קיימת בחברה ובהפניקס ביטוח תכנית תגמ הדין תלהוראובהתאם  4.6.5.2

מדיניות התגמול מבוססת בעיקרה על התוצאות הרב שנתיות, תשואה להון שתשיג  בכירים.
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הקבוצה וכן על סדרה של פרמטרים אישיים המותאמים לנושאי המשרה השונים המבוססים על 
 . מדי שנהתוכניות העבודה שיקבע הדירקטוריון 

אשר מדיניות תגמול מעודכנת של החברה  אישרה האסיפה הכללית 2019 פברוארבחודש 
במסגרתה נקבע כי הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד מרכזי אחרים יהיו זכאים להיכלל 

תקרה לכיסוי (גבול האחריות כאשר השתרכוש החברה  נושאי משרהבהסדר ביטוח אחריות 
בצירוף הוצאות משפט  מיליון דולר) 100(במקום  מליון דולר ארה"ב 150על  בפוליסה) לא תעלה

ובסה"כ לתקופת הביטוח ובפרמיה שנתית  לארועלחוק חוזה ביטוח  66סבירות בהתאם לסעיף 
   ליון דולר ארה"ב.ימ 1אלפי דולר ארה"ב בהשתתפות עצמית של עד  750שלא תעלה על 

 בדצמבר 27החברה מיום  דוח מיידי שלשל החברה ראה  נוספים אודות מדיניות התגמול לפרטים
  .ובלינק להלן )2018-01-119899 :אסמכתא( 2018

-information-hebrew/investment-relations-https://www.fnx.co.il/investors
fnx-in-plan-compensation-officers-policy-reports/principal/  

אימצה החברה תוכנית תגמול  2019פברואר  בחודש: תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה 4.6.5.3
כתבי אופציה ללא תמורה, לעובדים  3,876,000החברה  העניקהלעובדים ולנושאי משרה על פיה 

 ונושאי המשרה בה ובחברות בשליטתה. 
) 2018-01-119905(אסמכתא:  2018בדצמבר  27מיום  מיידים דוחות ראה נוספים לפרטים

  .)2019-01-009838(אסמכתא:  2019ר בפברוא 3ומיום 

ן אשר הנחה לקבוע מדיניות : בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההותוכנית תמרוץ לעובדי השקעות 4.6.5.4
קיימת בקבוצה תוכנית תגמול רב  לעילתגמול לעובדי השקעות, ובהתאם למדיניות התגמול כאמור 

שנתית לתגמול עובדי השקעות הבאה לאזן בין מרכיבי התגמול הקבוע והמשתנה וכן לתת ביטוי 
ת על סדרה של לרמת הסיכון בה הושגו התשואות בערוצי ההשקעות השונים. התוכנית מבוסס

פרמטרים ורווחיות המבוססים ככלל על תוצאות רב שנתיות מצטברות של שלוש שנים, התוצאות 
באפיקי ההשקעה השונים בהשוואה למתחרים תוך התייחסות לרמת הסיכון היחסית באפיקים 
השונים על סדרה של פרמטרים, ורמת הסיכון היחסית. לפרטים בדבר מדיניות התגמול לעובדי 

  עות ראה: ההשק
-hebrew/investment-relations-http://www.fnx.co.il/investors

phoenix.aspx-in-staff-division-investment-the-of-policies-information/compensation 
  ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה ועובדים בכירים: 4.6.5.5

 האחדת את החברה של והדירקטוריון התגמול ועדת אישרו, 2018 אוגוסט בחודש 4.6.5.5.1
 הביטוחי הכיסוי והגדלת מ"בע השקעות אקסלנס חברת עם יחד הביטוחי הכיסוי
, דולר מיליון 100 של כיסוי להיקף עד הפניקס בקבוצת משרה נושאי אחריות לביטוח
  . החברה של התגמול למדיניות בהתאם

אחריות להגדלת הכיסוי הביטוחי ל אודות, עדכון מדיניות התגמול שלהחברה לפרטים  
מליון  150לא תעלה על  אשר תקרה לכיסוי (גבול האחריות בפוליסה)ב משרהנושאי 

  בחלק הרביעי לדוח התקופתי. 29תקנה ראה דולר ארה"ב 
החברה רכשה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן   4.6.5.5.2

 ,שיפוי כתבי העניקה כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה. לפירוט נוסף אודות
 41ביאור ובחלק הרביעי לדוח התקופתי  22תקנה ראה נושאי משרה לפטור וביטוח 

  לדוחות הכספיים.

 תכניות הכשרה 4.6.6
תוכניות ההכשרה עוסקות בשמירת רמתם המקצועית של עובדי החברה, באמצעות הדרכה ועדכונים 

אכיפה שהחברה שוטפים בנושאים הקשורים לשינוי חקיקה ותקינה ולחוקים ותקנות חדשים, לתכנית ה
אימצה, לשיפור תפיסה ומיומנויות שירות, שינויים בנהלים פנימיים וכדומה. בנוסף, מיישמת החברה הדרכות 

  .ניהוליות שונות שמטרתן שיפור איכות הניהול ושימוש בכלי ניהול
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 שיווק והפצה 4.7
  כללי  4.7.1

  ערוצי ההפצה העיקריים של הקבוצה הינם:  
עיקר השיווק וההפצה בעסקי הביטוח מתבצע על ידי סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח. למרבית הסוכנים   

הסכמי התקשרות עם מספר חברות ביטוח על מנת לענות על הצרכים המגוונים של הלקוחות. גורמים 
יתן עיקריים עבור הסוכנים בבחירת חברת ביטוח, עימן יתקשרו הם: גובה העמלות, טיב השירות הנ

על ידי חברת הביטוח, חדשנות במוצרים ושירותים והתאמת מוצרי הביטוח שלה ללקוחות הסוכן. 
גורמים עיקריים עבור חברת ביטוח, בבחירת הסוכנים עימם תתקשר הם: ענפי הפעילות של הסוכן, 

גובה  רווחיות הסוכן,התמחויות ויתרונות יחסיים, פוטנציאל שיתוף הפעולה העסקי עם חברת הביטוח, 
העמלות, איכות המכירה של הסוכן, שימור התיק של הסוכן, קהל הלקוחות של הסוכן ומהימנות 

  הסוכן. 
  

המפעילים סוכנים וסוכנויות בכל  גאוגרפיים אשכולות מנוהלת בעיקרה באמצעותפעילות הסוכנים   
  מול סוכנויות הסדר בתחום הביטוח הפנסיוני, בריאות ופיננסים. הביטוח וענפי 

החברה מפעילה פורטל סוכנים מתקדם, אינטרנטי, באמצעותו מועבר מידע שיווקי, עסקי ומכירתי   
לסוכן על מכלול פעילותו וכן מידע מקצועי ותפעולי. המידע לסוכן מוצע גם באפליקציה סלולרית 

  ייעודית.
המכירה  ), אשר מסייע לפעולותFnx4u( מכירה לשירותי סוכני הפניקסהחברה מפעילה מוקד שירות 

  של החברה, עבור ובשיתוף סוכני החברה.
  

החברה מפעילה מערך קמעונאי לשיווק והפצה המתרכז בהפצה ושירות למוצרים פנסיוניים וכן  ,בנוסף  
. כמו כן, לחברה פעילות מכירה דיגיטאלית של מוצרי ביטוח שונים באמצעות מוצרי פרט אחרים

צעות מוקד טלפוני. פעילות זו מותגה בשנת הדוח ממשקי מכירה באתר האינטרנט של החברה ובאמ
  ."Smartתחת המותג "הפניקס 

  
פועל למתן תגובה מהירה לפניות לקוחות, לרבות פניות המוקד שירות לקוחות החברה מפעילה   

בקשר עם דיווחי החברה למבוטחיה, שאלות בקשר לפוליסות ביטוח וכו'. בנוסף משמש אתר 
למסירת מידע אישי וביצוע פעולות ללקוחות החברה ומידע שיווקי ללקוחות  של החברה האינטרנט

  .תחת "אזור אישי" ללקוח קיימים וללקוחות פוטנציאליים
   

ף אל 70- אינסטגרם ומרכזת קהילה של למעלה מפייסבוק והחברתיות  ותברשת פועלתהחברה   
 ות. ניהול קשר ישיר ובלתי אמצעיוספטיוב ובמדיות דיגיטליות נ-פעילות ייעודיות ביומייצרת חברים, 

עם הלקוחות באמצעות רשתות חברתיות ומדיות דיגיטליות מאפשר יצירת דיאלוג בנושא ביטוח 
והיבטים משלימים שקשורים בבריאות, חסכון ושמירה על רכוש המבוטחים, מענה לשאלות, תלונות 

  בנושאי שירות ותשובות לגבי מוצרי החברה ושרותיה. 
  

: "סוכנים")סוכנים  4.7.2   וסוכנויות ביטוח (להלן
  עיקר פעילות השיווק וההפצה של הפניקס ביטוח מתבצע כאמור באמצעות סוכני ביטוח. 

הפניקס ביטוח פעילה גם באמצעות סוכנויות הסדר וסוכנויות ביטוח אחרות המעסיקות סוכני משנה. 
סוכנויות אלו פועלות ככלל מול מספר חברות ביטוח. לסוכנויות אלו סמכויות הפקה וחיתום של החברה 

משנה, בהרשאות שונות. במקרים בהם הפניקס ביטוח מתקשרת עם סוכנויות ביטוח המפעילות סוכני 
  מתקשרת בדרך כלל הפניקס ביטוח ישירות בהסכמים גם עם סוכני המשנה המופעלים על ידיהן. 

הנעזרים  גאוגרפיים אשכולותמספר את פעילותה מול הסוכנים באמצעות  נהלתהפניקס ביטוח מ
. מנהלי האשכולות עוקבים אחר תמהיל התיק ומטה השירות במטות של התחומים הביטוחיים השונים

  הסוכנים תוך בחינת תוצאותיו העסקיות. של 
חטיבת הלקוחות יחד עם הנהלת התחומים השונים קובעת יעדי מכירות ורווחיות ועוקבת באופן שוטף 

  אחר הפעילות והתוצאות.
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עורכת הפניקס ביטוח מבצעי שיווק ומכירות במטרה להגדיל את חלקה בענפי פעילות  ,מעת לעת
  מסוימים.

מחשוב התומך בפעילות הסוכנים ומאפשר שליטה, בקרה, קבלה ומתן להפניקס ביטוח מערך 
שירותים. מירב הסוכנים מחוברים ישירות למחשבי קבוצת הפניקס, בין היתר, באמצעות פורטל 

  סוכנים, לצורך העברה וקבלת נתונים ולעיתים אף לצורך הפקת פוליסות במשרדי הסוכן. 
במסגרת "המרכז למצוינות עסקית". מטרת המרכז  תחום ההדרכה בקבוצה מרוכז - הדרכת סוכנים

להוות אמצעי בידי הארגון לקדם את מטרותיו העסקיות, בדרך של שיפור מתמיד של יכולות העובדים, 
  המנהלים והסוכנים. 

  
 סוכנויות ביטוח המוחזקות על ידי הקבוצה  4.7.3

הפניקס ביטוח מחזיקה במספר סוכנויות ביטוח בבעלותה. החזקת הסוכנויות מבוצעת באמצעות 
  ) של הפניקס ביטוח. 100%הפניקס סוכנויות, שהינה בבעלות ובשליטה מלאה (

כמקובל בענף הביטוח, סוכנויות אלו אינן עובדות בלעדית עם הפניקס ביטוח אלא אף עם חברות 
  ביטוח שונות בענף. 

 הפנסיה עסקי של הגמולים דמי מסך 28.43% - וכ חיים ביטוח פרמיות מסך 18.45%-כ 2018 בשנת
 בעסקי כאמור סוכנויות של הפרמיות משקל. הקבוצה שבשליטת הביטוח סוכנויות באמצעות התקבל
  . מהותי אינו כאמור העסקים שיעור הכללי הביטוח בעסקי. הפרמיות מסך 8.3% - כ היהפרט  בריאות

  נכון למועד הדוח מחזיקה הפניקס סוכנויות, בסוכנויות הביטוח העיקריות הבאות:        
(להלן:  ניהול ביטוחים פנסיוניים ופיננסים –בקבוצת שקל מזכויות ההון וההצבעה  100%  .א

) שהינה סוכנות ניהול הסדרים גדולה ומהמובילות בארץ של מוצרי ביטוח חיים וחיסכון "שקל"
צרים פיננסים, מעבר לשירותי ניהול ההסדר מתמחה שקל בהענקת מעטפת ארוך טווח ומו

מזכויות ההון וההצבעה של  100%-שירותים וייעוץ כולל ללקוחותיה. כמו כן, מחזיקה שקל ב
אשר מתמקדת בעיקר בניהול הסדרים של מוצרי חיסכון  ) בע"מ1987קלע סוכנות לביטוח (

 ארוך טווח ומוצרים פיננסים. 
באגם לידרים (ישראל) סוכנות לביטוח יות ההון וההצבעה (במישרין ובעקיפין) מזכו 70%  .ב

"), שהינה סוכנות ניהול הסדרים גדולה ומהמובילות בארץ של אגם(להלן: " ) בע"מ2003(
) 30%באגם ( ההחזקות יתרתמוצרי ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ומוצרים פיננסים. 

ממניות אגם לידרים  40% - ") המחזיק בעוזק עוז (להלן: "מוחזקות באופן עקיף על ידי מר יצח
). יתרת מניות אגם אחזקות מוחזקות על ידי "אגם אחזקות") בע"מ (להלן: 2001אחזקות (

,  2019במרץ  28מיום  בין הפניקס סוכנויות לבין עוז  סכםלה בהתאםהפניקס סוכנויות. 
 2020 בדצמבר 31ליום  עד יהיהשתוקפה  (Put Option)לעוז אופציית מכר  הוענקה

לתקופה זהה, לרכישת מניות עוז על  (Call Option)אופציית רכש  הוענקהסוכנויות  ולהפניקס
אופצית המכר/רכש, תבוצע רכישת  תופעל, אם ההסכם התנאיידי הפניקס סוכנויות. על פי 

 לגביוי מוסכם. יקבע על ידי מעריך שוש כפי 2020בדצמבר  31 ליוםהמניות על פי שווי אגם 
 של חברה שווי"ח (לפי שמיליון  26.8של  מינימום מחיר ממניות אגם אחזקות נקבע 26.8%

. מינימום מחיר יהיה לא) אחזקות אגם ממניות 13.2%( המניות יתרת ולגבי"ח) ש מיליון 100
את  לשלם, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהיה החברה, האופציות מימוש של במקרה

 5%בהנחה של  עוז בבעלות לחברה החברההתמורה במזומן או על ידי הקצאת מניות 
 אישוריםיהיה כפוף לקבלת  האופציותכן, מימוש  כמוממחירן בבורסה לניירות ערך. 

-2018-01(אסמכתא:  2018באוקטובר  31 מיום מיידי דוח ראהנוספים  לפרטים. רגולטוריים
098497  .( 

העוסקת המומחים להטבות לעובדים בנפיט בע"מ, מזכויות ההון וההצבעה בחברת  100%  .ג
בעיקר במתן מגוון שירותי ייעוץ וליווי לחברות ולעובדים בתחומי השכר וההטבות לעובדים 

 ובתחומי החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח. 
, המתמחה ) בע"מ1994כהן גבעון סוכנות לביטוח (מזכויות ההון וההצבעה של  52%  .ד

 בביטוח רשויות מקומיות. 
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) 1994גרניט סוכנות לביטוח (- רמוןמזכויות ההון וההצבעה (במישרין ובעקיפין) של  62%  .ה
: "רמון גרניט")בע"מ (להל העוסקת בעיקר בביטוח ימי, וכן בביטוח אלמנטארי של עסקיים , ן

 ובעקיפין במישרין המחזיק וילנסקי זוהריצוין, כי מר  גדולים תוך התמחות בנישות ייחודיות.
. גרניט ברמון מניותיו למכירת שבידיו  PUT-ה אופציית מימש את גרניט רמון ממניות 11%
התקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח  לא למועד הדוח המכירה טרם הושלמה שכן נכון

 וחסכון. 
הסוכנות עובדת בכל . אורן מזרח סוכנות לביטוח בע"ממזכויות ההון וההצבעה של  50%  .ו

 ענפי הביטוח והפיננסים, בעיקר באמצעות סוכני משנה.
  בנוסף מחזיקה החברה במספר סוכנויות נוספות. 

  

 יועץ פנסיוני –הבנקים  4.7.4
כערוץ הפצה בתחום החיסכון ארוך הטווח, כיועצים פנסיוניים. משמשים התאגידים הבנקאיים 

  פעילות ערוץ הפצה זו איננה בהיקפים מהותיים. 
  

  הסדרת פעילות הסוכנים / המשווקים הפנסיוניים / יועצים פנסיוניים 4.7.5
 הסוכנים מוסדרות פעולות בגין הגומלין יחסי הממונה. ידי-על היא אף מפוקחת הסוכנים פעילות
מכוח חוק  גם - הפנסיוניים והמשווקים פנסיוניים מוצרים ולגבי הפיקוח חוק ביטוח, חוזה בחוק

   .ביטוח סוכן לבין מבטח בין בכתב התקשרות הסכם של קיומו מחייב הפיקוח חוק .הפנסיוני השיווק
  

 תחום בטוח חיים וחסכון ארוך טווח 4.7.6
מערך השיווק של הביטוח, הפנסיה והגמל מורכב, נכון למועד עריכת הדוח, ממערך סוכנים 
הפועלים בהתאם להסכמי הפצה שנחתמו עם החברה כאמור לעיל וכן ממערך קמעונאי לשיווק 

  והפצה. 
  מערך הסוכנים והעמלות

עבור שירותיהם משולמות לסוכנים עמלות בשיעורים משתנים. שיעור העמלה נקבע על פי סוג 
המוצר, היקף התפוקה של הסוכן, רווחיות תיק הביטוח שלו ובהתאם למשא ומתן אישי ומאפיינים 

ידי הפניקס ביטוח -נוספים של כל סוכן. סוכני הביטוח עובדים מול מנהלי המכירות המועסקים על
  ם כמנחים בנושאי המכירות ובפתרון בעיות שוטפות. ומשמשי

העמלה המשולמת לאורך חיי פוליסות אלה נקבעה בדרך כלל כשיעור מפרמיה ובפוליסות חסכון 
צבירה. בנוסף, משולמות עמלות בגין ההגמל נקבעה בדרך כלל כשיעור מ ובקופת–מסוג "מסלול" 

, כי בהתאם לחוק הייעוץ יצוין הפוליסות. פעילות המכירות של הסוכן בסמוך למועד הרכישה של
זיקה בין דמי הניהול המשולמים על ידי המבוטח לעמלה קיום על נאסר  2017החל מחודש אפריל 

   .וזאת בקשר למוצרים שנמכרו מהמועד האמור ואילך המשולמת לסוכן
או יותר  10%אין בחברה סוכנות ביטוח בודדת או סוכן יחיד אשר ההכנסות מפרמיות בגינם היוו 

   מהיקף הפרמיה הכולל של הפניקס ביטוח.
לגבי משקל סוכנויות ההסדר של הקבוצה בפרמיות ביטוח החיים ודמי הגמולים הנגבים במסגרת 

  . 4.7.3ראה לעיל בסעיף קרנות הפנסיה 
  

  להלן שיעור העמלות הממוצע מפרמיות ברוטו בתחום הפעילות ביטוח חיים (באחוזים): 

  2018  2017  2016  

  8.14  שיעור עמלות ממוצע מפרמיות
  

7.27  7.85  
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  : 25להלן שיעור העמלה הממוצע בשנה הראשונה מהפרמיה המשונתת החדשה (באחוזים)

  2018  2017  2016  

עמלות ממוצע מהפרמיה שיעור 
  המשונתת החדשה

23  23.24  19.00  

  
  יועצים פנסיוניים

להפניקס פנסיה הסכמי הפצה להפצת מוצריהן עם מרבית הבנקים. בהתאם להסכמים, הפצת 
מוצרי הגמל והפנסיה נעשית בתמורה לתשלום עמלת הפצה בשיעורים המרביים הקבועים בתקנות 

  הייעוץ.
אקסלנס התקשרה בהסכמי הפצת מוצרי הגמל, קרנות ההשתלמות שלה עם מרבית הבנקים 
המסחריים בישראל, המורשים בהפצת המוצרים שלעיל, בתמורה לתשלום עמלת הפצה בשיעורים 

  המרביים הקבועים בתקנות הייעוץ. 
  ההסכמים הינם לתקופה בלתי קצובה וניתנים לביטול בהודעה מוקדמת לצד השני.

  ניקס ביטוח טרם חתמה עם הבנקים על הסכמי הפצה להפצת מוצרי הביטוח. הפ
  

  תחום בטוח כללי  4.7.7
לא היה סוכן שהיקף  2018על ידי סוכני החברה. בשנת  עיקרוהשיווק בתחום ביטוח כללי מבוצע ב

  מהיקף מכירות הפרט של התחום.  10%מכירותיו עלה על 
 (באחוזים):שיעור עמלות ממוצע מפרמיות ברוטו   

  2018  2017  2016  

  5.2  5.5  5.0  רכב חובה

  18.8  18.5  18.2  רכב רכוש

  18.1  17.5  18.2  כללי אחר

  
  תחום ביטוח בריאות  4.7.8

השיווק בתחום הבריאות מבוצע ברובו על ידי סוכני החברה, לרבות בסיוע מרכז קשרי לקוחות 
Fnx4u  וכן על ידי היחידה הקמעונאית. בביטוח קולקטיבי, נעשה השיווק הן על ידי סוכני החברה

וכנים) הפונים לקבלת והן כמענה של עובדי החברה לנציגי הארגונים הרלוונטיים (יועצים ו/או ס
מהיקף הפעילות של  10%עלה על  פעילותושהיקף  אחדהיה סוכן  2018בשנת  הצעות מחיר.

  התחום.
  
  ן שיעור העמלות הממוצע מפרמיות ברוטו בתחום הפעילות ביטוח בריאות (באחוזים): להל  

  2018  2017  2016  

  20.8  20.5  23  שיעור עמלות ממוצע מפרמיות

  
מבנה העמלות המשולמות לסוכנים בגין מכירת פוליסת בריאות פרט, דומה בעיקרו למבנה 

ראה לעיל העמלות המשולם בביטוח חיים בגין מוצרי הסיכון (לפרטים אודות מבנה העמלות האמור 
. בגין מכירת פוליסות בריאות קולקטיביות, ככל ששווקו באמצעות סוכנים, )לדוח 4.7.6בסעיף 

  משולמת בדרך כלל עמלה כשיעור מהפרמיה הנפרעת. 
  
  
  
 

                                                           
 .תה משולמת בתשלום אחד, עם עשיית הביטוח, לשנה מראש ולא בתשלום לשיעוריןיהפרמיה השנתית אילו הי -פרמיה משונתת   25
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 ספקים ונותני שירותים 4.8
 ספקים ונותני שירותים בתחומי הביטוח  4.8.1

במסגרת פעילותן מתקשרות חברות הקבוצה עם מספר רב של ספקים ונותני שירותים בתחומי     
הביטוח השונים, בעיקר לסילוק תביעות. בחירתם נעשית בהתאם לאיכות וטיב השירות המוצע על 
ידם, זמינותם, ותחומי מומחיותם. אופני ההתקשרות עם ספקים ונותני שירותים אלו כוללים, בין היתר, 

פי תעריף לשעה ולחוות דעת. -פי פעולה, על פי אחוזים מהסיכון, על- פי תעריף גלובלי, על-ום עלתשל
באופן כללי נמנעת הקבוצה, ככל שהדבר מתאפשר, מקיומה של תלות בספק אחד, כהגדרת מונח זה 
בחוזר הממונה לענין עדכון הוראות בדוח התקופתי של חברות ביטוח, ופועלת ליצירת גיוון בקרב 

  ספקיה. 
שירותי גרירה, מתן רכב חליפי למקרה  - בביטוח רכב רכוש החברה מעניקה ללקוחותיה שירותים, כגון   

וכו'. בכל ההסכמים עם ספקי השירותים  , פנסים ומראותתאונה או גניבה, החלפת שמשות הרכב
 יםהספק .םנקבעו תעריפים, על בסיס שנתי או תקופתי, אותם משלמת הפניקס ביטוח לנותן השירותי

  . וקבוצת שגריר שרותי רכב בע"מ דרכים שירותי דרך וגרירה בע"מ הםבשירותי גרירה ורכב חלופי 
בעקבות תיקון לחוזר המאוחד שעניינו הוראות בתחום נזקי מים בביטוח דירה  דירותבביטוחי   

ותי "ב ניהול תביעות בע"מ בהסכם למתן שירנת חברתעם  2017החברה בחודש נובמבר  התקשרה
ניהול. על פי ההסכם ובהתאם לתיקון לחוזר המאוחד בחירת השרברב נעשית על ידי המבוטח מתוך 
רשימת ספקים הכלולים בהסדר עם הפניקס ביטוח המפורסמת באתר האינטרנט. בקשר לביטוח בתי 

  אקספרס שירותים בע"מ ממשיכה לספק את השירות בגין נזקי צנרת.  אמינותעסק חברת 
  

 ני שירותים בתחום הגמל ספקים ונות 4.8.2
"בין הפניקס פנסיה לבין לאומי שירותי שוק ההון בע"מ (להלן:   .א קיים הסכם תפעול, לפיו  היה) "לאומי

בניהולה (למעט  היוהפניקס פנסיה שירותי תפעול לחשבונות העמיתים בקופות הגמל שלתן נלאומי 
"הסכם בגין קופת הגמל וקרן ההשתלמות בניהול אישי), בתמורה לדמי תפעול חודשיים (להלן: 

העברת ניהול קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה אל אקסלנס גמל, הוסב  לאור). התפעול"
 2018בינואר  1. ביום 2017בינואר  1גמל החל מיום  לאקסלנסההסכם האמור מהפניקס פנסיה 

מוזגו קופות הגמל שהועברו לניהולה של אקסלנס ובהתאם לכך במועד זה הסתיים הסכם התפעול 
 עם לאומי.

תפעול גמל בע"מ (הסכם  מלמהפניקס פנסיה לבין חברת  ביןנחתם הסכם  2016בחודש יוני   .ב
 שהחליף הסכם קודם עם ספק אחר) לקבלת שירותי תפעול לחשבונות העמיתים בקופת הגמל ובקרן

העברת ניהול קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה אל אקסלנס  לאורההשתלמות בניהול אישי. 
  .2017בינואר  1גמל החל מיום  לאקסלנסגמל, הוסב ההסכם האמור מהפניקס פנסיה 

נחתם הסכם בין אקסלנס גמל לבין בנק מזרחי טפחות בע"מ לתפעול חשבונות  2007בשנת   .ג
בנק מזרחי מתפעל גם את הקופות שהיו  2018בינואר  1בניהולה. מיום העמיתים שבקופות הגמל ש

   במהלך תקופת הדוח הוארכה תקופת ההתקשרות.  מתופעלות בבנק לאומי כאמור בסעיף א' לעיל.
 

 ספקים ונותני שירותים בתחום המחשוב  4.8.3
קשורה הקבוצה קשורה עם מספר ספקי חומרה ותוכנה המספקים לה את החומרה והתוכנה והיא 

עמם גם בהסכמים שונים למתן שירותי תחזוקה. כן מתקשרת הקבוצה עם ספקים שונים לשם מתן 
שירותי פיתוח ותחזוקה. אופן ההתקשרות עם הספקים כולל התקשרות במחיר קבוע לפרויקט, 
התקשרות לפי שעות והתקשרות במחיר ליחידה. בנוסף הקבוצה קשורה עם ספקים שונים אשר 

שירות הכולל בין השאר פיתוח, תחזוקה, תפעול, אחסון ועיבוד של מידע או  מבצעים עבורה
 מערכות מידע או תשתיות בפעילות מזדמנת ו/או שוטפת בחצרות הספק.

בשל הידע הנצבר אצל הספקים, מטבע הדברים, במהלך מתן השירותים, עלולה להיווצר תלות, 
בטווח הקצר בספק זה או אחר מאחר והחלפת נותני שירותים בתחום מערכות מידע כרוכה 
בעלויות ובזמן. תלות כזו לדוגמה, עלולה להיווצר, בשל הצורך לבצע פרויקט תוך זמן קצר במענה 

לציה או בתוכנה או בפרויקט בתחום בו לספק יש יתרון בשל מומחיות ספציפית לשינויים ברגו
  שנצבר אצלו. 
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 רכוש קבוע 4.9
הרכוש הקבוע של הקבוצה כולל בעיקר בניני משרדים, מחשבים תוכנות (התוכנה מוצגת בדוחות הכספיים 

  לדוחות הכספיים. 6בסעיף רכוש אחר) וציוד. לפרטים נוספים ראה ביאור 
  

  וט הנכסים העיקריים המשמשים לפעילות הקבוצה:להלן פיר 4.9.1
הקבוצה מרכזת את עיקר פעילותה באתר גיאוגרפי אחד. משרדי הקבוצה, בדרך השלום גבעתיים: 

, 53קומות משרדים בדרך השלום  16 -הפניקס ביטוח הינה בעלת זכויות להירשם כבעלים של כ
 308 - מ"ר ועוד כ 700 -בשטח כולל של כמ"ר ברוטו, מחסנים  20,000 - גבעתיים, בשטח כולל של כ

קרקעי, המשמשים למשרדי הקבוצה. כמו כן, שוכרת החברה משרדים בשטח - מקומות חניה בחניון תת
  מ"ר מבעלים אחרים בבניין. 2,252 - של כ

"ם  החברה מנהלת את פעילותה באזור צפון הארץ במשרדים ששכרה,  , חיפה:7משרדים ברחוב פלי
  חניות. 10 -מ"ר וכן כ 1,300 - ים בשטח כולל של כ- והממוקמים בבניין ברחוב פל

חניות בבניין  16 -הפניקס השקעות הינה הבעלים של קומה וכקומת משרדים בבית דונה, ירושלים: 
מ"ר מהקומה משמשת לסניף של  750 - ם. כבירושלי 20משרדים בבית דונה ברחוב בית הדפוס 

 .הפניקס ביטוח בירושלים
חניות בבית עמיטק  147 -מ"ר וכן כ 6,800 - החברה שוכרת שטח משרדים של כגבעת שמואל: 

  בגבעת שמואל. השטח משמש יחידות שונות של הקבוצה. 
הסכם שכירות לשכירת שטח משרדים בבנין בראשון לציון,  נחתם 2018 פברואר בחודש ראשון לציון:
מקומות חניה, אשר משמש לצורך התרחבות עסקית של הפניקס  200-מ"ר וכ 4,500-בשטח של כ

  ביטוח. 
  .לדוח 2.4.7לפירוט אודות הרכוש הקבוע של אקסלנס ראה לעיל בסעיף 

בשדרות המשמש את החברה לצורך פעילותה  מ"ר 360 - החברה שוכרת שטח משרדים של כ: שדרות
   העסקית.

  

 מערכות מידע  4.9.2
מיליון ש"ח. סך ההוצאות השוטפות של  202 -כ 2018הקבוצה השקיעה בתוכנה ובמחשבים בשנת 

מיליון ש"ח שנבע בעיקרו  13 - מיליון ש"ח, גידול של כ 345 - החברה בגין מערכות מידע עמדו על כ
   .יםהכספי לדוחות 35 וביאור 6 ביאור, 4 ביאור ראה נוספים לפרטים .הוצאות המיכון שוטפותמגידול ב

אגף מערכות מידע של הקבוצה מספק את כלל שירותי מערכות מידע לארגון באמצעות עובדי חברה 
ועל פי הצורך גם באמצעות קבלני משנה וספקי תוכנה שונים. מערך המחשוב של הקבוצה משרת את 
עובדי הפניקס ברחבי הארץ, וכן מאפשר לקרנות הפנסיה של הקבוצה שירותי מחשב וסביבות עבודה 

ערכות המחשוב של קבוצת הפניקס, וכן תומך במערך הסוכנים ופקידיהם הפרוסים ברחבי הארץ על מ
  ומשתמשים בתשתיות תקשורת שונות. 

שירותי המחשוב של אקסלנס ושל סוכנויות הביטוח המוחזקות על ידי הקבוצה מתנהלים ככלל באופן 
  עצמאי.

, ומערכות מבוססות IBMשל  Unixתשתיות המחשוב המרכזיות של קבוצת הפניקס מבוססות מחשבי 
משתמשים  10,000 - ולינוקס הפועלים על גבי תשתיות המחשוב המספקות שירות לכ windowsשרתי 

הכוללים את עובדי החברה וסוכניה. מרכז המחשוב של החברה מותקן בבניין הראשי בגבעתיים. כמו 
חברה מפעילה אתר גיבוי הממוקם בנתניה הכולל את כל תשתיות ומערכות המחשוב הנדרשות כן, ה

בחירום ומאפשר המשכיות עסקית במקרה שהאתר הראשי  לרבות אקסלנס השקעות להפעלת החברה
יוצא מכלל פעולה. מערכות האחסון שבהן נשמר כלל המידע של החברה מסונכרנות באופן שוטף בין 

ר הגיבוי. אתר הגיבוי משמש אף לצרכי פיתוח ובדיקות של מערכות החברה. האתר הראשי לאת
 אתר גיבוי נוסףבהמשך לדרישות הרגולציה ולהגברת שרידות המידע של קבוצת הפניקס, הוקם 

  בקפריסין. 
מערכות הליבה בביטוח חיים הינן מערכות מפיתוח עצמי  המערכות המרכזיות של קבוצת הפניקס הן:

וברובן  ORACLEנתמכות במאגרי נתונים  UNIXיקס. המערכות פועלות על תשתית של קבוצת הפנ
. בשנים האחרונות מתבצע תהליך של חידוש המערכות מתוך כוונה לאפשר COBOL - כתובות ב
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הרחבת השירותים והמשך תמיכה בתהליכים עסקיים ודרישות הרגולציה לשנים הבאות. מערכת ביטוח 
סות, מוצרים, כיסויים, חיתום, הסכמי סוכנים, עמלות, גביה, פדיונות חיים מנהלת מבוטחים, פולי

והלוואות. תביעות חיים ועיקר תביעות הבריאות מנוהלות במערכת תביעות מרכזית מבוססת תשתית 
SAP .את פוליסות הגמל וההשתלמות מתפעלת קבוצת הפניקס באמצעות גוף מתפעל . 

ניהול הפוליסות המבוססת על מוצר של חברת קומטק  מערכות הליבה בביטוח כללי, מלבד מערכת
מקבוצת מלם תים, מושתתות אף הן ברובן על מערכות מפיתוח עצמי על גבי אותה תשתית טכנולוגית. 

  מערכת זו פועלת יחד עם מערכות לניהול מבוטחים, סוכנים, עמלות, גביה, תשלומים ותביעות. 
רכות שונות לניהול מסמכים ותהליכי עבודה, מערכות מערכות הליבה הביטוחיות נתמכות על ידי מע

לניהול הפעילות למול מבטחי המשנה ומערכות לניהול סיכונים ואקטואריה. רובן מסתמכות על מוצרי 
תוכנה מוכרים ומוכחים בשוק המיושמים בפניקס למתן מענה עסקי כנדרש. החברה מפעילה מערכת 

DWH ערכות התפעוליות.עשירה המספקת מידע ניהולי על כלל המ  
, המקושרת לכלל מערכות הארגון SAPפעילויות הכספים והרכש מבוססת על יישום של חבילת תוכנה 

אל בשילוב עם -על מנת לספק תמונה מרכזית יחידה ואמינה. מערך ההשקעות מבוסס על תוכנת דנ
  ייעודית. BIמערכת 

החדשה מבית חברת  CRM ,Siebelמערכת החברה מנהלת את מוקדי השירות שלה באמצאות 
Oracle למוקדי  הלקוחות, הסוכנים והמעסיקיםפלטפורמה מרכזית לניהול פניית , המערכת מספקת
  השונים. השירות
 השאר בין. הארגוני ההגנה מערך חיזוק בהמשך התמקדה הדוח בשנת הסייבר הגנת מחלקת פעילות
 במתכונת לפעילות) SIEM\SOC( הבקרה מרכז פעילות הרחבת: הבאות המרכזיות הפעילויות בוצעו
 אודות נתונים בהעברת שיפור, הארגוניות הליבה במערכות הבקרה נתיב רישום יכולות שיפור, 24/7

 לסביבות גישה על הבקרה הגברת, העבודה תחנות על ההגנה מנגנוני שדרוג, הבקרה למרכז אירועים
 מתן, סייבר לסיכוני העובדים מודעות הגברת ,ולסוכניה החברה לעובדי הרשאות סקירת, בארגון הייצור
  .הפרטיות הגנת לדרישות מענה
  

 כלי רכב 4.9.3
  כלי הרכב בהם משתמשת הקבוצה מופעלים בעיקר באמצעות ליסינג תפעולי.

  

  והדיגיטל פעילות באמצעות האינטרנט 4.9.4
באמצעותו ניתן לכלל הציבור מידע אודות הקבוצה, המוצרים שיווקי הקבוצה מפעילה אתר אינטרנט 

המוצעים לרכישה, מידע כללי על תחומי הביטוח השונים, מידע בהתאמה לקהלי יעד/סגמנטים ומידע 
מוסכי הסדר,  :(כגון הפניקס מבוטחיהמוצעים ל. האתר כולל אפשרויות חיפוש לספקי השירות רגולטורי

  רופאים, שמאים וכו'). 
ולמלא דיגיטלית ות האתר ניתן לרכוש ביטוח מקיף לרכב וכן ביטוח נסיעות לחו"ל. ניתן להוריד באמצע

מגוון רחב של טפסים, וכן ליצור קשר לצורך ביצוע פעולות או קבלת מידע עם ערוצי השירות השונים 
  והמגוונים כגון שירות צ'אט אנושי, שירות דוא"ל ושירות הודעות טקסט.

קבוצה אזור אישי למבוטחיה, אשר באמצעותו יכול המבוטח בפשטות ובנוחות בכל כמו כן, מפעילה ה
עת וללא צורך בהמתנה לקבל העתק מהפוליסה שברשותו, סטטוס על תהליכים, בקשות ותביעות, 
להדפיס אישורים שונים, לעדכן פרטים אישיים ולעקוב באופן שוטף אחר ההפקדות לחיסכון הפנסיוני 

בעלי מוגבלויות ומאפשר גישה למידע בעזרת כלי עזר שונים והתוכן בו מותאם האתר מונגש לשלו. 
  לקריאה נוחה הן בטלפון הנייד והן על גבי מסך המחשב.

הקבוצה מפעילה גם אתר ייעודי ברשת החברתית פייסבוק בו ניתן לקבל מידע על מוצרי הקבוצה 
ירות בחברה לקבלת מידע ולקבלת סיוע ופעילויותיה בתחומים השונים וכן ניתן לפנות בו לערוצי הש

 ,טיוב, אינסטגרם וכו'. יצוין- בביצוע פעולות שונות. החברה פעילה במדיות דיגיטליות נוספות כגון גוגל, יו
  כי חברות נוספות בקבוצה מפעילות באופן עצמאי אתרי אינטרנט משלהן.
וכנים) שבאמצעותו הם מקבלים במקביל מעמידה החברה לרשות סוכניה אתר אינטרנט ייחודי (פורטל ס

מידע על פעילותם מול החברה וכן מידע על המבוטחים דרכם וכן להציע למבוטחים הצעות לביטוח חיים 
  ו/או ריסק ו/או פנסיה ו/או חיסכון ארוך טווח באמצעות פורטל הסוכנים. 
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 עונתיות  4.10
 ביטוח חיים 4.10.1

ובהקת. עם זאת, לאור העובדה ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים אינן מתאפיינות בעונתיות מ
שהפרשות לביטוח חיים נהנות מהטבות מס, חלק ניכר מהמכירות החדשות מתבצע בעיקר בסוף 

 .השנה
  להלן התפלגות דמי ביטוח ברוטו בתחום ביטוח חיים על פי רבעונים:

2017 2018 
 

 % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח

 1רבעון  24.8 1,262 26.6 1,345

 2רבעון  23.5 1,189 25.8 1,303

 3רבעון  24.2 1,231 25.6 1,296

 4רבעון  27.5 1,400 22.0 1,115

 סה"כ 100 5,082 100 5,059

   

 ביטוח כללי 4.10.2
העונתיות במחזור הפרמיות במשך השנה בולטת בעיקר ברבעון הראשון, התופעה נובעת בעיקר 

 מתבצעבביטוחי רכבים של קבוצות עובדים שונות וציי רכבים של עסקים אשר תאריכי חידושם 
בדרך כלל בינואר וכן מפוליסות שונות של בתי עסק אשר תאריכי חידושם הם בדרך כלל בינואר או 
באפריל. השפעתה של העונתיות במחזורי הפרמיות על הרווח מנוטרלת בעיקרה באמצעות מנגנון 

 .לפרמיה שטרם הורווחההעתודה 
  בענף רכב רכוש.ראוי לציין שעונת חורף קשה עלולה לגרום לעליה בתביעות במיוחד 

  
  להלן פירוט הפרמיות ברוטו בתחום הביטוח הכללי על פי רבעונים: 

2017 2018 
 

 % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח

 1רבעון  29.4 831 29.8 812

 2רבעון  21.7 613 22.0 600

 3רבעון  26.0 733 24.5 669

 4רבעון  22.9 645 23.7 645

 סה"כ 100 2,822 100 2,726

  
 

 ביטוח בריאות 4.10.3
מנתוני התפלגות הפרמיות על פני הרבעונים השונים עולה, כי אין השפעה משמעותית לעונתיות על 

  התפלגות הפרמיות בתחום בריאות במהלך שנה קלנדרית. 
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 נכסים בלתי מוחשיים  4.11
 כללי 4.11.1

  על הלוגו עם שמה ועל מספר שמות ומוצרי ביטוח.  החברה רשמה סימני מסחר
  

 מידעמאגרי  4.11.2
הפניקס ביטוח מנהלת מאגרי מידע החיוניים לניהול עסקי החברה על פי חוק הגנת הפרטיות, 

  .1981-התשמ"א
  

 מערכות מידע 4.11.3
החברה מפתחת באמצעות עובדיה ובאמצעות ספקים תוכנות לשימוש עצמי שיש לה בהם זכויות 

  . לעניין מערכות מידע לעיל 4.9.2ראה גם סעיף יוצרים. 
  

 מוניטין ועודפי עלות 4.11.4
 ביטוח סוכנויות מרכישת בעיקר, עלות ועודפי מוניטין לחברה קיימים 2018בדצמבר  31 ליום

בדצמבר  31 ליום ח"ש מיליוני 934 -כ של וסך( ח"ש מיליוני 974 - כ של בסך, הגמל ופעילות
 .עתידיים ניהול ודמי עמלות תיקי, למוניטין בעיקר מיוחסים ואלה. הפחתות בניכוי, נטו), 2017

 לירידת מקום יש כי מצאה ולא המוניטין של ההשבה ברות את 2018 שנת בסוף בחנה החברה
  . כאמור המוניטין של ערכו
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 מימון 4.12
הקבוצה מממנת את פעילותה, בין היתר, ממקורות חיצוניים ובכלל זה הנפקת כתבי התחייבות,  4.12.1

 אגרות חוב ונטילת הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות לטווח קצר וארוך. 
אלפי ש"ח בהשוואה לסך של  4,956 -הינו כ 2018בדצמבר  31סך ההתחייבויות הפיננסיות ליום 

  . 2017בדצמבר  31, ביום ש"חאלפי  4,055 -כ
  שיעור ריבית ממוצעת

שיעור הריבית הממוצעת הנקובה על הלוואות ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים שהיו בתוקף 
  שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הקבוצה מפורטות בטבלה שלהלן:  2018במהלך שנת 

  
  

  לדוחות הכספיים של החברה. 26לפרטים נוספים בדבר כתבי ההתחייבות הנדחים ואגרות החוב שהונפקו ראו ביאור  
  

  גיוסי הון וחוב 4.12.2
  בשנת הדוח ביצעה החברה גיוסי הון וחוב כמפורט להלן: 

  
  פרסום תשקיפים

פרסמה החברה תשקיף מדף מכוחו היא תוכל להנפיק ניירות ערך שונים  2016באוקטובר  6ביום 
כגון: תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של 
תעודות התחייבות של החברה כפי שתהיינה מעת לעת) וכתבי אופציה הניתנים למימוש לתעודות 

ברה. תמורת ההנפקה בגינם תופקד בחברה לשימושה, על פי שיקול דעתה התחייבות של הח
: אאסמכת( 2016באוקטובר  6מיידי של החברה מיום  דוחובאחריותה. לפרטים נוספים ראה 

  לדוחות הכספיים של החברה. 26) וכן ביאור 2016-01-060222
 6של החברה בדבר הארכת התקופה להצעת ניירות ערך עד פי תשקיף המדף עד ליום  מיידיוח לד

   .)2018-01-085138(אסמכתא:  2018בספטמבר  20מיום  מיידידיווח  ראה 2019באוקטובר 
 
פרסמה הפניקס גיוסי הון תשקיף מדף מכוחו היא תוכל להנפיק ניירות  2016באוגוסט  22ביום   

ת התחייבות שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות ערך שונים כגון: תעודו
של תעודות התחייבות של הפניקס גיוסי הון כפי שתהיינה מעת לעת) וכתבי אופציה הניתנים 
למימוש לתעודות התחייבות של הפניקס גיוסי הון. תמורת ההנפקה בגינם תופקד בהפניקס ביטוח 

   לדוחות הכספיים. 26באחריותה. לפרטים נוספים ראה ביאור לשימושה, על פי שיקול דעתה ו
דוח ראה  2019באוגוסט  22 ליום עדאודות הארכת תשקיף המדף של הפניקס גיוסי הון  לפרטים

  ).2018-01-076591(אסמכתא:  2018באוגוסט  16 מיוםשל הפניקס גיוסי הון  מיידי
  

   הון גיוס
 6פרסמה החברה דוח הצעת מדף, על פי תשקיף מדף שפורסם ביום  2018בינואר  9 ביום

ל ע.נ כ ש"ח 1מניות רגילות בנות  10,100,000לבין  3,600,000להנפקה של בין  2016באוקטובר 

שיעור ריבית ממוצעת להלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי 
    (באחוזים)

הלוואות לזמן   
  קצר

הלוואות לזמן 
  ארוך

כתבי התחייבות 
  נדחים

שיעור 
  ממוצע

-  -  -  -  
צמוד  –מקורות בנקאיים 

  מדד

2.43  -  -  2.43  
צמוד  –מקורות בנקאיים 
  לדולר

2.5  -  -  2.5  
לא  –מקורות בנקאיים 

  צמוד

-  2.78  2.95  2.88  
 –מקורות חוץ בנקאיים 

  צמוד מדד

-  -  3.3  3.3  
לא  –חוץ בנקאיים מקורות 

  צמוד מדד
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אשר תוצענה בהצעה אחידה בדרך של מכרז והכל בתנאים  , רשומות על שם החברהאחת
  המפורטים בדוח הצעת המדף. 

מניות  5,249,900, התקבלו תוצאות ההנפקה. סה"כ הקצתה החברה 2018בינואר  11ביום 
  . ש"חאלפי  104,210-סך של כבתמורה כוללת (ברוטו) ברגילות, 

-2016-01 :אסמכתא( 2016 אוקטוברב 6 מיום דוחות מיידים של החברהלפרטים נוספים ראה 
 2018 בינואר 11 ומיום )2018-01-003258 :אסמכתא( 2018 בינואר 10, מיום )060222

  ). 2018-01-003657 :אסמכתא(
  

  חוב גיוס
 6פרסמה החברה דוח הצעת מדף, על פי תשקיף מדף שפורסם ביום  2018בינואר  22 ביום

) של החברה, אשר 3ע.נ אגרות חוב (סדרה  ש"ח 325,000,000להנפקה של עד  2016באוקטובר 
  הוצעו בהצעה אחידה בדרך של מכרז והכל בתנאים המפורטים בדוח הצעת המדף.

אגרות חוב  272,191,000, התקבלו תוצאות המכרז. סה"כ הקצתה החברה 2018בינואר  24ביום 
  . ש"ח 272,191,000) בערך נקוב כולל של 3(סדרה 
  . ש"חאלפי  272,191- לסך של כ הסתכמהין הקצאת אגרות החוב הכוללת (ברוטו) בג התמורה

. Solvency II" של הפניקס ביטוח במשטר 1תמורת ההנפקה שימשה לצורך חיזוק "הון רובד 
נוסף בסך של  1לאחר אישור הממונה על רשות שוק ההון, הפניקס ביטוח הנפיקה מכשיר הון רובד 

  מיליון ש"ח לחברה. 330-כ
-2016-01 :אסמכתא( 2016 אוקטוברב 6 מיום החברהמיידי של דוח ראה  לפרטים נוספים

 2018 בינואר 24 ומיום )2018-01-007317 :אסמכתא( 2018 בינואר 22, מיום )060222
   .)2018-01-007623 :אסמכתא(
  
  הפניקס גיוסי הון בשנת הדוח  תבאמצעות חבר חובגיוס   

 ')טאלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  308,345 הון גיוסי הפניקס הקיהנפ 2018אוקטובר בחודש 
  ש"ח.אלפי  501,694 -של כברוטו בתמורה  אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה י') 193,349- ו

 31אשר ישולם ביום  )לא צמוד( בתשלום אחד (קרן)תעמודנה לפירעון ') סדרה ט(אגרות החוב 
וש בזכותה לפדות את אגרות החוב אלא אם כן עשתה החברה, קודם לכן, שימ 2029באוגוסט 

היתרה הבלתי מסולקת של קרן  .לשטר הנאמנות 10בפדיון מוקדם כמפורט בסעיף  )סדרה ט'(
הריבית על היתרה הבלתי . 3.30%בשיעור של תישא ריבית שנתית  )סדרה ט'(אגרות החוב 

חצי שנתיים  , תשולם בתשלומים)סדרה ט'(מסולקת, כפי שתהיה מעת לעת, של קרן אגרות החוב 
כאשר ( 2029עד  2019באוגוסט של כל אחת מהשנים  31בפברואר וביום  28, ביום )לא צמודים(

 31, ותשלום הריבית האחרון ישלום ביום 2019ר בפברוא 28התשלום הראשון ישולם ביום 
  ). 2029באוגוסט 

  

 31אשר ישולם ביום  (לא צמוד)בתשלום אחד  (קרן)תעמודנה לפירעון ') סדרה י(אגרות החוב 
אלא אם כן עשתה החברה, קודם לכן, שימוש בזכותה לפדות את אגרות החוב ( 2028בינואר 

לשטר הנאמנות. היתרה הבלתי מסולקת של קרן  10בפדיון מוקדם כמפורט בסעיף  )סדרה י'(
תישא ריבית שנתית משתנה לא צמודה בשיעור של ריבית בנק ישראל  )סדרה י'(אגרות החוב 

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת, כפי שתהיה מעת לעת, של . 1.34%של תוספת שיעור מרווח ב
 30בינואר,  31בימים ) לא צמודים(תשולם בתשלומים רבעוניים  )סדרה י'(קרן אגרות החוב 

 2028בינואר  31וביום  2027עד  2019באוקטובר של כל אחת מהשנים  31 -ביולי ו 31באפריל, 
 31ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2019בינואר  31הראשון ישולם ביום  כאשר התשלום(

  ). 2028בינואר 
: אסמכתא( 2018 באוקטובר 31 מיום הון גיוסי הפניקסשל  דוחות מיידיםלפרטים נוספים ראה 

  ).  2018-01-099439(אסמכתא:  2018בנובמבר  1) ומיום 2018-01-098539
 בכפוף ביטוח בפניקס 2 רובד הון כמכשיר יוכרוחוב (סדרה י')  חוב (סדרה ט) ואגרות אגרות

   .המוכר ההון מגבלות לעניין הפיקוח תקנות להוראות
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 מגבלות אשראי 4.12.3
  2 סדרה

) של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן 2במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה 
) טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם 2שאגרות החוב (סדרה 

), באותה דרגה. כמו כן, 2באותו מועד תיצור שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 
), מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת 2עצמה החברה, לעניין אגרות חוב (סדרה נטלה על 

  ), וכן התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות שונות. 2סדרת אגרות החוב (סדרה 
לשטר הנאמנות אשר צורף לדוח הצעת  17.2.12 -ו 17.2.11, 4.7לפרטים נוספים ראו סעיפים 

  .2013-01-051036מספר אסמכתה  28.02.2013המדף שפורסם ביום 
  

  3סדרה 
) של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן 3במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה 

 ) טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם3שאגרות החוב (סדרה 
באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי  ויצרהזיקי אגרות החוב קיבלה מראש את הסכמת מח

), באותה דרגה. כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין אגרות חוב (סדרה 3אגרות החוב (סדרה 
), וכן התחייבה לעמוד 3), מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 3

  באמות מידה פיננסיות שונות. 
שטר הנאמנות אשר צורף לדוח הצעת המדף ל 1ונספח  1.4 ,5.8עיפים לפרטים נוספים ראו ס

  .)2018-01-007317 א:אסמכת( 2018בינואר  22שפורסם ביום 
  לא קיימות על החברה מגבלות אשראי כלשהן.  האמורות לעיללמעט התחייבות 

  

 דירוג אשראי  4.12.4
  דוחות דירוג שפרסמה חברת מידרוג

  החברה
של  3 -ו 2, 1הודיעה מידרוג כי היא מותירה את האג"ח סדרות  2019 בינואר 29 ביום

  באופק יציב. Aa3.ilהחברה בדירוג 

  הון גיוסי הפניקס
 הון גיוסי פניקס' של הדסדרה  חוב אגרותאת דירוג  מדרוגאשררה חברת  2018בדצמבר  16 ביום

  . Aa3בדירוג  הון גיוסי פניקסי' של ה- ' וט' ח' ו' ה', ב, את דירוג אגרות החוב סדרות AA2בדירוג 
  

  דוחות דירוג שפרסמה חברת מעלות 
) +ilAA( ביטוח והפניקס) +ilAאת הדירוג של החברה ( מעלות, אשררה 2018 באוקטובר 7 ביום

  .לחיובידירוג האת תחזית  ושינתה
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 גורמי סיכון  4.13
  חלק זה עוסק בגורמי הסיכון העיקריים להם חשופה הקבוצה. 

בדבר גורמי הסיכון, מדיניות ניהול הסיכונים, תהליכי העבודה, אופן ניהול הסיכונים, הבקרות הקיימות לפירוט 
  לדוחות הכספיים. 40ותפקידי מנהל הסיכונים, ראה ביאור 

  

 טבלת גורמי הסיכון לגבי הפעילות הביטוחית 4.13.1
  שפעתם הפוטנציאלית:הטבלה הבאה מפרטת את גורמי הסיכון העיקריים אליהם חשופה החברה ומידת ה    

  השפעת גורמי הסיכון על פעילות הקבוצה
  גורמי הסיכון

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה נמוכה

  סיכוני מאקרו

  מצב המשק �    

  רמת התעסוקה   �  

  :סיכוני שוקפירוט     

  סיכון ריבית �  

  סיכון מרווח אשראי �  

  ריאליים)סיכון מכשירים הוניים (מניות ונכסים  �  

  סיכון שער חליפין   �

  סיכון אינפלציה  � 

  סיכון אשראי �  

  סיכונים ענפיים

(לרבות התארכות תוחלת החיים, מימוש  סיכונים ביטוחיים �    
  גמלה ותחלואה)

  סיכון קטסטרופה   �  

  רגולציה  �    

  תקדימים משפטיים    �  

  תחרות  �    

  רמת שימור התיק �    

  ביטוח משנה  �  

  שינוי בטעמי הציבור   �  

  סיכונים מיוחדים לחברה

  סיכון נזילות     �

  סיכון התאמת נכסים להתחייבויות   �  

  סיכונים תפעוליים   �  

  מידע מערכות סיכון   �  

  סיכוני סייבר ואבטחת מידע �   

  סיכוני תמחור וחיתום  �  

  תביעות ותובענות ייצוגיות    �  

  סיכוני ציות  �  

  סיכוני מיקור חוץ    �

 בשווי, החברה של הפיננסית באיתנות, במוניטין פגיעה   � 
  בדירוגה או מניותיה

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה הינה על סמך הערכת הנהלת הקבוצה בהתחשב בהיקף 
שיחולו  שינויים לאור שונה, תהיה ההשפעה מידת בפועל כי ובמאפייני פעילותה נכון למועד דוח זה. ייתכן

לפרטים בדבר גורמי הסיכון העיקריים בפעילות השירותים  השוק.  בתנאי או הקבוצה פעילות במאפייני
   לדוח זה. 2.4.16הפיננסיים ראה סעיף 
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 הסכמים מהותיים  4.14
 הסכמי ביטוח משנה 4.14.1

  לדוח זה. 4.5 4.5 לפירוט בדבר התקשרויות החברה עם מבטחי משנה ראה סעיף  
 הסכמים ביחס להחזקות בחברות מוחזקות  4.14.2

  לעיל. 4.4.4לפירוט בדבר הסכמים אלו, ראה סעיף      
 ) בע"מ על ידי הפניקס סוכנויות 2001הסכם לרכישת מניות חברת אגם לידרים אחזקות ( 4.14.3

  ) לדוח זה.אסעיף קטן ( 4.7.3לפירוט בדבר הסכם זה, ראה סעיף    
  מכבי הסכם 4.14.4
  לדוח. (ג)2.3.5לפירוט בדבר הסכם זה, ראה סעיף     

  
  

  לדוחותיה הכספיים של החברה. 42לפרטים נוספים אודות הסכמים מהותיים של החברה ראה ביאור 
   .לדוח 2.4.12 לפירוט אודות הסכמים מהותיים של אקסלנס, ראו סעיף

  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 4.15
  לדוח הדירקטוריון.  4של החברה ראה סעיף  יעדים ואסטרטגיה עסקיתלפרטים אודות 
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 חלק ה' | היבטי ממשל תאגידי
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 החיצוניים בחברהפרטים בדבר הדירקטורים  5.1

טורים דירקטורים חיצוניים. הדירק 3מתוכם  דירקטורים, 8נכון למועד הדוח מונה דירקטוריון החברה     
  . וזהר טל ד"ר ריבי כהן ,רוני מליניאקהחיצוניים של החברה הינם 

לאחרונה  החברה אימצה נוהל דירקטוריון המפרט, בין היתר, את תפקידי הדירקטוריון וועדותיו אשר עודכן    
  .2018בחודש ינואר 

  

 מידע אודות מבקר הפנים בחברה  5.2
 פרטי המבקר הפנימי: 5.2.1

 LLM, : שמואל רוזנבלום, רו"חשם המבקר
  21.3.2001 תאריך תחילת כהונתו:

  :כישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד
מלשכת  CIA, מבקר פנימי מוסמך (LL.M)), רו"ח מוסמך, מוסמך במשפטים BAכלכלן ( השכלה:

), בוחן מעילות מוסמך מלשכת מבקרי מעילות בארה"ב IIAהמבקרים הפנימיים הבינלאומית (
(CFE) .:חשבון. מבקר פנים בתאגידים ציבוריים. רואימבקר פנימי ושותף במשרד  ניסיון מקצועי  

  למבקר הפנימי אין כל אחזקות בניירות ערך בחברה (או בגוף קשור).
  .לחוק הביקורת הפנימית 8(ב) לחוק החברות וסעיף 146בהוראות סעיף המבקר הפנימי עומד 

  
 זהות הממונה על המבקר הפנימי: 5.2.2

  הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.
  

  תוכנית העבודה: 5.2.3
תכנית העבודה של הביקורת הפנימית בחברה כוללת תוכנית שנתית מפורטת המבוססת על 

מבוססת על סקר והרב שנתית תוכנית רב שנתית בתחומים העיקריים. תכנית העבודה השנתית 
על ידי ועדת הביקורת. התוכנית הרב שנתית מתעדכנת  שנדונהסיכונים לקביעת יעדי הביקורת, 

שנה שחלפה זאת לאור המלצות ההנהלה והמבקר הפנימי, ולאחר בהתאם למסקנות מהאף 
התייעצות עם גורמים שונים בחברה. השיקולים בקביעת תכנית הביקורת כוללים בין השאר: סקר 

שהוכן לקביעת יעדי הביקורת הפנימית, סקר חשיפות וסיכונים לאיתור מעילות , כאמור, סיכונים
ל ליעילות וחיסכון, סיכונים טבועים בתחום הביטוח, ממצאי שבוצע על ידי המבקר הפנימי, פוטנציא

ביקורות קודמות, נקודות תורפה הנראות להנהלה או למבקר, הפניות ובקשות שוטפות מההנהלה, 
התפתחויות הרשות ו, הנחיות רשות שוק ההוןמהיו"ר ומוועדת הביקורת, פניות ספציפיות מ

 .והפיננסים נקודתיות בתחום הביטוח
שינויים  לבקשועדת הביקורת אפשרות להרחבת היקף התכנית או המנכ"ל ו"ר הדירקטוריון, בידי יו

 נקודתיים. השינויים הם אף בהתאם לבקשת המבקר הפנימי והמלצותיו, הנחיות ועדת הביקורת
  ולעיתים בקשות של רשות שוק ההון.

הפעילות ובתחומי היקף ואופי פעילות המבקר וצוותו נקבעו תוך שימת לב ובהתחשב בהיקפי 
  הפעילות השונים של החברה.

הביקורת הפנימית מבוצעת באופן שוטף ורצוף במהלך כל השנה, בהתאם לתוכנית הביקורת 
דווח  חודש. המבקר מגיש מידי , זאת בנוסף לביצוע בחינת הליכים בחברהוהשינויים המתחייבים

  ינה על ההיקף הראוי.מפורט על פעילות הביקורת בתקופה שחלפה ובהתאם מתקיימת בח
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 היקף העסקה וביקורת של תאגידים מוחזקים:  5.2.4

 היקף שעות העבודה
  שם החברה

 מבקר הפנים של החברה *מבקרי פנים אחרים

  הפניקס אחזקות  83 -

  הפניקס חברה לביטוח  25,495 -

  הפניקס גיוסי הון  52 -

  הפניקס פנסיה  - 2,180

  **גמל אקסלנס -  2,700

  120עד  - 716

  **קבוצת אקסלנס - 3,060

  סה"כ שעות 25,630  8,656
  .במשרד* מבקרי הפנים האחרים הינם שותפים 

  שעות בביצוע הבנק המתפעל.  700**כולל 
  

 25,630 -בחברה ובפניקס ביטוח הייתה בהיקף כולל של כ 2018פעילות הביקורת הפנימית בשנת 
שעות. בנוסף, מועסקים מבקרים פנימיים אחרים בתאגידים נוספים המוחזקים על ידי החברה, 

שעות  3,060 -מתוכם סך של כ 2018שעות ביקורת בשנת  8,656אשר הועסקו בהיקף של 
כמבקר פנימי  מכהן ןגמל בה לאקסלנסשעות מתייחס  2,700 - של כ וסךנס מתייחס לקבוצת אקסל

  .איליה מאיר"ח רו
  

 עריכת הביקורת: 5.2.5
- וחוק החברות התשנ"ט 1992-הביקורת נערכת בהתאם להנחיות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב

וכן בהתאם למקובל תוך התאמת יישום ההנחיות והתקנים המקצועיים של הלשכה  1999
. להנחיות ולהוראות ספציפיות מעת לעת), זאת בנוסף I.I.Aהבינלאומית של המבקרים הפנימיים (

עבודת המבקר הפנימי, תקני עבודתו הליכי הדירקטוריון באמצעות ועדת הביקורת שלו מפקח על 
ותוצאותיה. לדעת הדירקטוריון תקני עבודת המבקר נאותים וראויים להרכב והיקף הפעילות של 

  ה.הקבוצ

 
  גישה למידע: 5.2.6

במהלך עבודת הביקורת הומצאו למבקר הפנימי מסמכים ומידע כנדרש. למבקר ולצוותו ניתנה 
גישה מלאה, שוטפת, ובלתי מוגבלת למערכת המידע ולנתונים כספיים ככל שנדרש לביצוע 

  העבודה.
  

 דין וחשבון המבקר הפנימי: 5.2.7
ביקורת על ידי מערך הביקורת הפנימית דוחות המבקר מוגשים בכתב. ככלל, עם הוצאת דוחות 

וכחלק מתהליך העבודה השוטף, מתקיימים דיונים עם המבוקרים על דוחות הביקורת. דוחות 
עדת והביקורת מוגשים באופן שוטף ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל החברה, ליועץ המשפטי ולו

טסטים על הליכים  כולל ביצוע בוצעו עשרות ביקורות וסקירות 2018הביקורת. במהלך שנת 
דוחות ביקורת בנושאים שונים (בחלקם טרם הסתיימו הדיונים). חלק מהדוחות  83והוגשו  פנימיים
  .2019ועדת הביקורת של החברה ו/או בהנהלת החברה וחלקם נידונו ויידונו במהלך שנת ונדונו ב

  וטפים.נושאים שונים מתוכננים וש 100 -סה"כ טיפל המבקר הפנימי וצוותו בלמעלה מ
, 30.01.2018דוחות הביקורת הפנימית נדונו בועדת ביקורת במועדים המפורטים להלן: 

21.02.2018 ,26.03.2018 ,29.04.2018 ,28.5.2018 ,10.07.2018 ,29.07.2018 ,
27.08.2018 ,17.10.2018 ,21.11.2018 ,27.12.2018.  
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  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי: 5.2.8
רקטוריון ובהתבסס אף על סקר איכות הביקורת הפנימית, היקף, אופי, רציפות להערכת הדי

הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את 
  מטרות הביקורת הפנימית בקבוצה. 

  

  תגמול: 5.2.9
 2018בנוסף, בוצעו בשנת התגמול למבקר הפנימי וצוותו הינו שכר גלובאלי המשולם מידי חודש. 

  פרוייקטים מיוחדים.
  מע"מ.  כוללמיליון ש"ח  3.4 - הסתכם לכ 2018בשנת הכולל השכר   

להערכת הדירקטוריון תנאי התגמול של המבקר הפנימי וצוותו אין בהם כדי ליצור חשש של 
  השפעה על שיקול דעתו המקצועי של המבקר.

  
  

 מידע אודות רואה החשבון המבקר 5.3
שבון המבקרים של החברה, הפניקס ביטוח ואקסלנס הינו משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר רואי הח
  ). משרד קוסט הינם רואי חשבון מבקרים ברוב החברות המהותיות של הקבוצה. "EY"קוסט" ו/או "(להלן: 

  השותף המטפל בחברה מטעם משרד קוסט הינו רו"ח משה שחף.
שכר רואי החשבון המבקרים נקבע בהתאם להיקף העבודה המבוצעת בחברה ציבורית וגוף מוסדי שהינו 

  חברת ביטוח וביתר חברות הקבוצה.  
  
  

  שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים אושר על ידי דירקטוריון החברה.   5.3.1
ל ידם בשנים להלן מפורט שכר רואי החשבון באלפי ש"ח (ללא מע"מ) עבור שירותים שניתנו ע

  ומספר השעות שהושקעו:  2018-2017
  

2018  

  שכר

שירותים  סה"כ
 אחרים

שרותי מס 
 מיוחדים

שירותי 
   *ביקורת

291 36 75 180  EY  החברה וחברות
 PWC 120 46 - 166  בבעלותה המלאה**

4,588 967 150 3,471 EY * הפניקס ביטוח וחברות
 אחרים 80 - - 80  בשליטתה

1,148 - 204 944 EY * אקסלנס וחברות
  מאוחדות על ידה

  סה"כ 4,795 475 1,003 6,273
  .וסולבנסי SOXשירותי ביקורת כוללים שכר טרחה בגין ביקורת   (*) 
  .ןוחברות בשליטת, אקסלנס למעט הפניקס ביטוח  (**)
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2017  

  שכר

שירותים  סה"כ
 אחרים

שרותי מס 
 מיוחדים

שירותים 
הקשורים 
 לביקורת

שירותי 
   ביקורת*

353 119 54 - 180  EY  החברה וחברות
בבעלותה 
 PWC 120 - 20 - 140  המלאה**

4,053 1,149 146 - 2,758 EY  הפניקס ביטוח
וחברות 
 אחרים 80 - - - 80  בשליטתה

1,029 14 125 - 890 EY  אקסלנס וחברות
  מאוחדות על ידה

  סה"כ 4,028 - 345 1,282 5,655
  .וסולבנסי SOXשירותי ביקורת כוללים שכר טרחה בגין ביקורת   (*) 
  .ןוחברות בשליטת , אקסלנסלמעט הפניקס ביטוח  (**)

  

2018  

  שעות

 סה"כ
שירותים 
 אחרים

שרותי מס 
 מיוחדים

שירותי 
 *ביקורת

  

1,395 139 256 1,000 EY  החברה וחברות בבעלותה
 PWC 752 159 - 911  המלאה**

21,017 4,239 539 16,239 EY  הפניקס ביטוח וחברות*
 אחרים 630 - - 630  בשליטתה

6,328 - 842 5,486 EY 
*אקסלנס וחברות מאוחדות 

  על ידה

  סה"כ 24,107 1,796 4,378 30,281

  .וסולבנסי SOXשירותי ביקורת כוללים שכר טרחה בגין ביקורת   (*) 
  .ןבשליטתוחברות , אקסלנס למעט הפניקס ביטוח  (**)

  

2017  

  שעות

שירותים  סה"כ
 אחרים

שרותי מס 
 מיוחדים

שירותים 
הקשורים 
 לביקורת

שירותי 
   ביקורת*

1,626 445 181 - 1,000 EY  החברה וחברות
בבעלותה 
 PWC 736 - 72 - 808  המלאה**

20,007 4,826 509 - 14,672 EY  הפניקס ביטוח
וחברות 
 אחרים 605 - - - 605  בשליטתה

6,429 54 558 - 5,817 EY  

אקסלנס 
וחברות 

מאוחדות על 
  ידה

  סה"כ 22,830 - 1,320 5,325 29,475
  .וסולבנסי SOXשירותי ביקורת כוללים שכר טרחה בגין ביקורת   (*) 
  .ןוחברות בשליטת, אקסלנס למעט הפניקס ביטוח  (**)
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 על הדיווח הכספי ועל הגילוי  אפקטיביות הבקרה הפנימית 5.4
  ניירות ערךתקנות  5.4.1

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)  3, פורסם תיקון מספר 2009בחודש דצמבר 
, בנושא מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ISOX")"להלן: ( 2009 - התש"ע
). בהתאם לתיקון, הוכנסו מספר שינויים שמטרתם שיפור איכות הדיווח הכספי "התקנות"(להלן: 

   .והגילוי בתאגידים מדווחים
וכפי שפורט בדוחות הדירקטוריון הקודמים של החברה,  ISOX-החל ממועד פרסום תיקון ה

 ISOX-החברה פעלה ופועלת באופן שוטף ליישום ההליך הנדרש בהתאם להוראות תיקון ה
ייחס , החברה בחרה ליישם, בהתISOX-בקבוצת הפניקס. בהתאם להוראות התיקון הנ"ל לתיקון ה

לבקרה הפנימית בכל הגופים המוסדיים המאוחדים, את הוראות חוזרי הממונה על שוק ההון, 
בנושא "אחריות ההנהלה על  2009-9-10חוזר גופיים מוסדיים  - ביטוח וחיסכון החלים עליהם 

בנושא "אחריות ההנהלה על  2010-9-6הבקרה הפנימית על דיווח כספי", חוזר גופיים מוסדיים 
בנושא "בקרה פנימית על  2010-9-7חוזר גופיים מוסדיים  תיקון–הפנימית על דיווח כספי הבקרה 

הצהרות,  -"בקרה פנימית על דיווח כספי  2012-9-5הצהרות, דוחות וגילויים", חוזר  –דיווח כספי 
 2015-9-15 וחוזרתיקונים"  –דוחות וגילויים ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 על הפנימית הבקרה על ההנהלה ואחריות, וגילויים דוחות, הצהרות -  כספי דיווח על פנימית בקרה"
  )."חוזרי אחריות ההנהלה"(להלן:  "תיקונים – כספי דיווח

והתיקון לו, מצורפים להלן לדוחות הכספיים  ISOX-הדוחות וההצהרות הנדרשים בהתאם לתיקון ה
  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. -  4התקופתיים, ראה חלק 

על  התהליכים הקשורים בפעילות הגופים המוסדיים מטופלים גם במסגרת הוראות חוזרי הממונה
  . 5.4.2בסעיף , ראה להלן הביטוח

  

  חוזרי הממונה על הביטוח  5.4.2
, מיושמים בגופים המוסדיים בקבוצת הפניקס הוראות לעיל 5.4.1בסעיף במקביל לתהליך המתואר 

חוזרי אחריות ההנהלה, בדבר בקרות ונוהלים לגבי הגילוי והבקרה פנימית על דיווח כספי של גוף 
, וזאת על פי השלבים ובמסגרת מוסדי, ומבוצעים ההליכים הנדרשים בקשר לכך, כמפורט להלן

המועדים שנקבעו בחוזרים הנ"ל ובשיתוף יועצים חיצוניים שנשכרו לביצוע המשימה. במסגרת זאת, 
 COSO - COMMITTEE OFאימצו הגופים המוסדיים בקבוצה את מודל הבקרה הפנימי של 

SPONSORING ORGANUZATION OF THE TREADWAY COMMISSION  המהווה
  מסגרת מוגדרת ומוכרת המשמשת לצורך הערכת הבקרה הפנימית.

  בקרות ונהלים לגבי הגילוי. •
הנהלות הגופים המוסדיים, בשיתוף המנכ"לים ומנהלי הכספים שלהם, העריכו לתום התקופה 
המכוסה בדוח זה, את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגופים המוסדיים 

וח הכספי שלהם. על בסיס הערכה זו, מנכ"לי ומנהלי הכספים של הגופים האמורים בד
המוסדיים בקבוצת הפניקס, הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 
הגופים המוסדיים הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגופים 

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע  המוסדיים נדרשים לגלות בדוח הרבעוני,
  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו. 
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 בקרה פנימית על הדיווח הכספי.  •
לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של  2018בדצמבר  31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

הגופים המוסדיים בקבוצה על הדיווח הכספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי 
להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הגופים המוסדיים על הדיווח הכספי. בנוסף, 

את הבקרה  הגופים המוסדיים בקבוצה נמצאים בתהליך של שיפור וייעול תהליכים ו/או
הפנימית ו/או את השירות ללקוחות. לדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים בקבוצת הפניקס 
מצורפים הדוחות וההצהרות הנדרשים בהתייחס לתהליכים הרלוונטיים, וזאת בהתאם 

  להוראות חוזרי אחריות ההנהלה.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2019במרץ,  31תאריך: 
  

________________________      _____________  
  ל לפידות, מנכ"ליאי        אסי ברטפלד, יו"ר הדירקטוריון
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       דוח הדירקטוריון
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 2018 דצמברב 31ליום  על מצב ענייני התאגיד דוח הדירקטוריון
 

 31( ליום "התאגיד"או  "החברה"או  "הפניקס אחזקות" -דוח הדירקטוריון של הפניקס אחזקות בע"מ )להלן 

 "(.תקופת הדוח" -)להלן  2018דצמבר  -סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה לתקופה ינואר 2018בדצמבר 
 

. ביחס לעסקי הביטוח, הפנסיה 1970 -)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"להדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך 

פרטי דין )בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  "(הקבוצההחברה והחברות המוחזקות על ידה )להלן: "והגמל של 

 .(מונה""המאו "המפקח" ובהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ) ,1998-, התשנ"ח(וחשבון

הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי על כל חלקיו, ויש לקרוא את הדוח התקופתי כולו כמקשה  דוח

ראה דוח  2016לתוצאות הכספיות בשנת  2017פירוט הסברים בדבר שינויים בין התוצאות הכספיות בשנת  אחת.

, כפי שפורסם בדוח התקופתי של החברה 2017בדצמבר  31הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד של החברה ליום 

 .2017לשנת 

 

 בקבוצה והתפתחויות הפעילות תחומי, הקבוצה מבנה .1

 הקבוצה מבנה .1.1

 -ב בעלת השליטה בחברה הינה קבוצת דלק בע"מ )להלן: "קבוצת דלק"( אשר מחזיקה, למועד הדוח,  .1.1.1

 מהונה המונפק והנפרע של החברה.  30.14%
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים דוחות של חברות שלחברה שליטה בהן. בבחינת השליטה נלקחת  .1.1.2

מבנה לפרטים נוספים בדבר בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך המאזן. 

 31על עסקי התאגיד ליום דוח ל 1.2 ראה סעיףשונות, האחזקות בקבוצה ושיעורי ההחזקה בחברות ה

, 2018 דצמברב  31שמות החברות בדוח הדירקטוריון ליום  )להלן: "דוח על עסקי התאגיד"(. 2018בדצמבר 

 הינן כמוגדר בדוח על עסקי התאגיד.
 

 ומכירת מניות על ידי בעלת השליטה מגעים למכירת השליטה בחברה .1.2

"( הרוכשת)להלן: " Sirius International Insurance Group, Ltd -, חתמו דלק ו2017בספטמבר  14ביום  .1.2.1

לפרטים נוספים ראה דוחות מיידיים מיום  .(52.25%על הסכם מחייב בנוגע למכירת כל אחזקות דלק בחברה )

)מספר אסמכתא  2017 נובמברב 26ומיום  (2017-01-092862)מספר אסמכתא  2017 ספטמברב 14

2017-01-109698) . 

הודיעה החברה כי לא הושגו האישורים הרגולטוריים הדרושים אשר נקבעו בהסכם והיוו  2018ביולי  1ביום 

הסתיימה התקופה להשלמת  2018ביולי  2תנאי להשלמת העסקה. לפיכך, בהתאם לתנאי ההסכם, ביום 

 (.2018-01-058557)אסמכתא:  2018ביולי  1מיום מיידי  חדולפרטים נוספים ראה התנאים וההסכם בוטל. 

 

ממניותיה וזאת באמצעות  16.09%מכרה קבוצת דלק שיעור של  2018ספטמבר וחודשים אוגוסט הבמהלך  .1.2.2

מוסדות בנקאיים בקשר עם החזקה בשיעור  "(SWAP-ה עסקת נשוא מניות)"עם  swap ביצוע מספר עסקאות

ממניות החברה במסגרת המסחר בבורסה. לפרטים  1.39%ממניות החברה וכן מכירת שיעור של  14.7%של 

בספטמבר  5, 2018בספטמבר  2, 2018באוגוסט  30נוספים ראה דיווחיה המידיים של החברה מהתאריכים: 

-2018-01, 2018-01-082650ספרי אסמכתא: )מ 2018לספטמבר  20-ו 2018בספטמבר  17 ,2018

בהתאם לעמדת רשות (. בהתאמה, 2018-01-085054 -ו 2018-01-084712, 2018-01-085113, 083754

א עסקאות החלף, קבוצת דלק שובעניין החזקה במניות נ 2019אר, בפברו 28, מיום 101-22ניירות ערך, מס' 

-שמחזיקה נכון למועד זה במניות החברה נשוא עסקאות העשויה להיחשב, לעמדת רשות ניירות ערך, כמי 

SWAP   .ביחד עם צדדים שלישיים שאינה יודעת את זהותם , 
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 Centerbridge לבין בינה מחייב בלתי הבנות חתמה קבוצת דלק על מזכר 2019 בפברואר 26 ביום .1.2.3

Partners LP  ו- Gallatin Point Capital LLC  קרנות הינן אשר Private Equity להלן ) בינלאומיות

 דלק אחזקות למכירת הסכם לגיבוש העקרונות פורטו במסגרתו"( הרוכשות"-" והצדדים" :בהתאמה

 : בחברה

המהוות את גרעין השליטה )להלן:  החברהמהון המניות של  30% -ירכשו כ הרוכשות .א

"(. התמורה התמורה)להלן: " "חש מיליארד 1.6 -כ של כוללת בתמורה"( הנמכרות המניות

-תהיה כפופה להתאמות בהתאם למנגנון מוסכם שעשוי להביא לתוספת בתמורה של עד כ

מיליון ש"ח בהתבסס על פרמטרים של  200-מיליון ש"ח או להפחתה בתמורה של עד כ 800

מדדי תשואה של הרוכשות, וזאת במהלך תקופה של כחמש שנים, המקבילה לתקופת 

 לן. ' להגההלוואה המפורטת בסעיף 

 עד החברהנוספים מההון המונפק של  2.5%התחייבה להסדיר לרוכשות רכישה של  דלק .ב

, שירכשו על ידי הרוכשות באותם תנאים שימכרו המניות הנמכרות כך 2019תום שנת 

 באמצעות זאת להסדיר דלקמיליון ש"ח. בכוונת  132-שהתמורה הנוספת שתשולם תהיה כ

 . לדוח 1.2.2 בסעיף כמפורט הצעו על ידשבו  SWAP-ה עסקאות נשוא המניות

התחייבה להסדיר לרוכשות הלוואה למימון מחצית מהתמורה לרבות באמצעות מוסד  דלק .ג

 , בהתאם לתנאים שיגובשו.4%שנים ובריבית שנתית שלא תעלה על  5פיננסי לתקופה של 

 בקשה הגשת, מחייבים הסכמים על לחתימה ימים 60 של בלעדיות תקופת קבעו הצדדים .ד

 .הנאותות בדיקת והשלמת ההון שוק על מהמפקח היתר לקבלת

כי אין כל ודאות כי תתגבש עסקה וכל עסקה תהיה כפופה לכל האישורים הנדרשים על פי דין  מובהר

 2019בפברואר  19לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים של החברה מיום  ולהשלמת בדיקת הנאותות.

 (.2019-01-017676)אסמכתא:  2019בפברואר  27( ומיום 2019-01-015876)אסמכתא: 
 

 עסקי התאגיד. תאור דוחל 1.4 סעיף ראה – פעילותה של החברהתחומי  .1.3
 

 נושאי משרה  .1.4

 .לדוח תאור עסקי התאגיד 4.6.2סעיף  ראה החברה של המשרה בנושאי שינויים בדבר לפרטים
 

  אחריות נושאי משרה ביטוח .1.5

אישרה האסיפה הכללית עדכון למדיניות התגמול של החברה בהתאם להוראת   2019בפברואר  3 ביום

 בהסדר להיכלל זכאים יהיו אחרים מרכזי תפקיד ובעלי המשרה נושאיא לחוק החברות לפיה 267סעיף 

ליון דולר ימ 150תקרה לכיסוי )גבול האחריות בפוליסה( לא תעלה על המשרה.  נושאי אחריות ביטוח

ובסה"כ לתקופת  לאירועלחוק חוזה ביטוח  66ארה"ב בצירוף הוצאות משפט סבירות בהתאם לסעיף 

ליון ימ 1אלפי דולר ארה"ב בהשתתפות עצמית של עד  750הביטוח ובפרמיה שנתית שלא תעלה על 

 .ות הכספייםלדוח (ב)41באור נוספים ראה  לפרטים דולר ארה"ב.
 

 בדוחותיה מלאחד החברה חדלה 2018 שנת של האחרון מהרבעון החל, 28 תיקון בעקבות – 28 תיקון .1.6

 לדוח 2.4.1.2.2.2  ףראה סעי נוספים לפרטים. הסל תעודות פעילות והתחייבויות נכסי את הכספיים

 .התאגיד עסקי תאור
 

 .התאגיד עסקי תאור לדוח 2.1.1.2.2  ףראה סעי – קרנות ברירות מחדל .1.7
 

 ונושאי משרה לעובדים אופציות הקצאת .1.8

אימצה החברה תוכנית תגמול לעובדים ולנושאי משרה לפיה ניתן להקצות עד  2018דצמבר  בחודש

 1מניות רגילות בנות  4,531,559כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד  4,531,559

כתבי אופציה ללא  3,876,000העניקה החברה  2019ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. בחודש פברואר, 

 לדוחות 36 ביאור ראה נוספים לפרטים, לעובדים ונושאי המשרה בה ובחברות בשליטתה. תמורה

 .2018 לשנת הכספיים
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  ערך ניירות הנפקת .1.9

)ברוטו(  בתמורה( 3.נ אגרות חוב )סדרה עש"ח  אלפי 272,191החברה  הנפיקה 2018 ינואר בחודש .1.9.1

 .2018 לשנת הכספיים לדוחות 26 באור"ח. לפרטים נוספים ראה שאלפי  272,191-של כ בסך

 תשקיף פי על ערך ניירות להצעת התקופה הארכתאישרה רשות ניירות ערך את   2018אוגוסט  בחודש .1.9.2

 הכספיים לדוחות 26 באור. לפרטים נוספים ראה 2019באוגוסט  22 ליום הון גיוסי הפניקסשל  המדף

 .2018 לשנת

 תשקיף פי על ערך ניירות להצעת התקופה הארכת אתאישרה רשות ניירות ערך  2018ספטמבר  בחודש .1.9.3

 לשנתלדוחות הכספיים  26נוספים ראה ביאור  לפרטים. 2019באוקטובר  6של החברה עד ליום  המדף

2018. 

אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב  308,345 הון גיוסי הפניקסהחברה באמצעות  הקיהנפ 2018 אוקטוברבחודש  .1.9.4

. ח"ש אלפי 501,694 -כ של ברוטו בתמורה'(, י סדרה) חוב אגרות נ.ע"ח ש אלפי 193,349-ו'(  ט)סדרה 

 .2018 לשנתלדוחות הכספיים  26נוספים ראה ביאור  לפרטים
 

עסקי  תאור לדוח 4.12.4  ףראה סעי ביטוח הפניקס ושלהחברה  שלאודות דוחות דירוג  לפרטים – דירוג .1.10

 התאגיד.
 

 המהלך מהשלמת כחלק וזאת ביטוח להפניקס 120 בעד החברה אחזקות מלוא הועברו 2018 דצמבר בחודש .1.11

העברת המניות הינה כנגד  .Solvency II לצורכי ההון עודפי והגדלת ביטוח הפניקס של ההון חיזוק של

העצמי  כתוצאה מהעברה כאמור, גדל הונהערך נקוב. "ח ש 1 בנות הון מניות רגילותמיליון  22הנפקת 

 מיליון ש"ח. 632-החשבונאי של הפניקס ביטוח בכ
 

בינואר  1החל מיום  קבוצתי סיעודי ביטוח שירותי למתן במכרז ביטוח הפניקס זכתה 2018 אוגוסט בחודש .1.12

 -מגן במכבי הסיעודיים המבוטחים בעבור תפעול שירותי זה ובכלל בריאות שירותי מכבי חברי עבור 2019

 עסקי תאור לדוח)ג(  2.3.5 סעיף אהנוספים ר. לפרטים מ"בע מחלות נגד הדדי לביטוח שיתופית אגודה

 .התאגיד
 

 2019על דיבידנד בחודש מרס  והכרזה 2018יוני  בחודשפרטים אודות חלוקת דיבידנד שביצעה החברה ל .1.13

 .)ח(15 באורראה  2019אשר יחולק באפריל, 

 

)ג( (4)7לדוח עסקי התאגיד ובאור  4.7.3ראה סעיף  אופציית רכש באגם לידרים אחזקות בע"מלפרטים אודות  .1.14

 לדוחות הכספיים.
 

, הקובע עקרונות חשבונאיים  17IFRSפורסם תקן בינלאומי  2017בחודש מאי,  – 17IFRSליישום  כותהיער .1.15

הראשון  הרבעוני מהדוחלהכרה מדידה להצגה וגילוי של חוזי ביטוח שבתחולת התקן. מועד תחילתו הוא 

 .הכספיים לדוחות (טכ) 2. לפרטים נוספים ראה ביאור 2022לשנת 

 

    תיאור הסביבה העסקית .2

 החלות על הפניקס חברה לבטוח בע"מ Solvency IIהוראות  יישום .2.1

 קובץ לממונה דיווחים לעניין המאוחד החוזרתיקון  – 2018-1-5ביטוח  חוזרנכנס לתוקפו  2018 במאי .2.1.1

 הדוח למועד הפחות לכל, סולבנסיחברת הביטוח תבצע את חישוב יחס כושר הפירעון לפי חוזר  לפיו סולבנסי

 הרבעוני הכספי הדוח למועד חישוב לבצע תידרש, מהותי שינוי של ובמקרה שני לרבעון הדוח ולמועד השנתי

 .השינוי למועד הסמוך

-ו כלכלי פירעון כושר יחס תוצאות ופרסום דיווח דחיית בדבר 2018-10482. שה התקבלו 2018 באוגוסט .2.1.2

 כושר יחס דוח על לראשונה ביקורת ביצוע בדבר הממונה אישור לצורך הבהרות 2018-10574. שה

 יום בגין לממונה סולבנסי קבצי ודיווח כלכלי פירעון כושר יחס דוח לפרסום האחרון היום, לפיהם ,כלכלי פירעון

 בדצמבר 31 ליום הכלכלי הפירעון כושר יחס דוח. 2018, בנובמבר 29 ליום עד נדחה 2017, בדצמבר 31

 הפניקס של הכספיים הדוחות פרסום למועד החברה של המבקרים החשבון רואי ידי על לראשונה בוקר  2017

, ביולי 15 ב יפורסם 2018 בדצמבר 31 ליום הכלכלי הפירעון כושר יחס דוח. 2018, בספטמבר 30 ליום ביטוח

2019. 
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 :כלכלי )באלפי ש"ח( פירעון כושר משטר ליישום להוראות בהתאם הון דרישות .2.1.3

   הפניקס חברה לביטוח   -יחס כושר פירעון וסף הון 

    
 31ליום 

בדצמבר, 
2017 

 31ליום 
בדצמבר, 

2016 

 בלתי מבוקר מבוקר )*(    

     ללא התחשבות בהוראות לתקופה הפריסה:  
 7,299,722 5,834,798 ( SCRהון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון )  
 6,932,278 6,113,402 (SCRהון נדרש לכושר פירעון )  
 (278,604) 367,444  עודף )גירעון( ליום הדוח    

 %95 (**)105% יחס כושר פירעון ליום הדוח  

     עמידה באבני דרך בתקופת הפריסה:  
 5,749,545 6,899,755 הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה  
 3,474,120 4,245,357 הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה  
 2,275,425 2,654,398 עודף בתקופת הפריסה  

     ( MCRב. סף הון )  
 1,379,703 1,333,005 (MCRסף הון )  
 5,053,017 44,279,08 ( MCRהון עצמי לעניין סף הון )  
 

 
   

 .בדיקה של מידע כספי עתידי - ISAE3400הביקורת נערכה בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי    )*(

 חישובי הסולבנסי ואיננו מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על דוחות כספיים.תקן זה רלוונטי לביקורת 

, הביא בחשבון מחקרים אקטואריים שהתגבשו לאחר 2017בדצמבר  31יחס כושר פירעון שחושב ליום   *(*)

, כאמור אילולא הייתה החברה מעדכנת את המחקרים. 2017בדצמבר  31ת הכספיים ליום פרסום הדוחו

 .רעון של החברה גבוה מן היחס המצוין לעיליושר הפהיה יחס כ

 28 ביום 2017ועד למועד פרסום יחס כושר הפירעון לשנת  2017בדצמבר  31במהלך התקופה שבין יום 

 הפעולות ההוניות הבאות: בוצעו"(, מועד הפרסום" :להלן) 2018 בנובמבר

 ש"ח.  מיליון 330-נוסף בסך של כ 1מכשיר הון רובד  הונפק - 2018מרס  .1

 ש"ח.  מיליון 502-בסך של כ 2מכשיר הון רובד  הונפק - 2018 נובמבר .2

-מרכזי מגורים לאוכלוסייה המבוגרת בע"מ בשווי בספרים של כ 120העברת חברת עד  - 2018 נובמבר .3

 .בסיסי 1. העברה הנה כנגד הנפקת הון רובד ביטוח להפניקס מהחברהמ' ש"ח  632

 
 2בהתבסס על הפעולות לעיל, אומדן דרישות ההון העתידיות בגין פעולות אלו, השווי המוכר של הון רובד 

, הנו 2017בדצמבר  31והתאמת שווי הפעולות למתודולוגיית סולבנסי, יחס כושר פירעון של החברה ליום 
 של בסך דיבידנד ללכו אינו האמור היחס קופת הפריסה.התחשבות בהוראות לת ללא 120%-בשיעור של כ

 .2019למרס,  31שהוכרז ביום  "חש מיליון 250
 

נתונים אלו בדבר עודף כושר הפירעון בהתחשב בפעולות ההוניות, כפי שפורטו לעיל, אינם כוללים את 

, שינויים בתמהיל 2017בדצמבר  31השפעת הפעילות העסקית של הפניקס ביטוח ותוצאותיהן לאחר 

חסרת ובגודל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות, השפעות אקסוגניות, כגון שינוי של עקום ריבית 

בהתאם להנחיות הפיקוח, החברה נדרשת הסיכון, וכן שינויים רגולטוריים המשפיעים על הסביבה העסקית. 

 Solvency. בדבר פרטים נוספים בנוגע ליישום הוראות 2024בדצמבר  31ביום  SCR -מה 100% -לעמוד ב

II ראה דוח יחס כושר הפירעון שמצורף לדוחות הכספיים. 
 

( ממכתב הממונה על רשות שוק 2)א()1, במסגרת התוכנית לניהול ההון ובהתאם לסעיף 2018דצמבר בחודש  .2.1.4

, קבע דירקטוריון 2017באוקטובר  1ההון למנהלי חברות הביטוח לעניין חלוקת דיבידנד בחברת ביטוח מיום 

יעד ההון שנקבע הינו  )להלן: "יעד ההון"(. IIהפניקס ביטוח יעד יחס כושר פירעון כלכלי  מבוסס סולבנסי 

 -מעל דרישות ההון  10%מההון הנדרש )המשקף "כרית ביטחון" התחלתית בשיעור של  110%בשיעור של  

SCR (.2024בתום תקופת הפריסה )קרי, שנת  115%( אשר ילך ויגדל בקו ישר עד לשיעור של 

 ד בו בכל עת.מובהר בזאת, כי אין בקביעת היעד האמור כדי להבטיח שהפניקס ביטוח תעמו
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 )המשך(תיאור הסביבה העסקית  .2

 

 חברהמניות המדדי הבורסה בהם נסחרות  .2.2

 35נסחרות במסגרת מספר מדדים שהעיקריים שבהם הינם מדד ת"א  הדוח, מניות החברהפרסום נכון למועד 

 –פיננסים, מדד ת"א  -, מדד ת"א 125, מדד ת"א (2018)אליו נכנסה החברה לראשונה בחודש פברואר 

. אג"ח של החברה נכללות All-Sharesפלוס, מדד ת"א מעלה לאחריות חברתית ומדד תל אביב  -ביטוח 

 בונד מאגר. –במדדים תל בונד צמודות יתר, תל בונד צמודות ותל 

 

 .בדוח תאור עסקי התאגיד 4.1.1בתוקף ראה סעיף הסדרים  .2.3

 

 .בדוח תאור עסקי התאגיד 4.4.6סעיף  ראה בסביבה המקרו כלכליתהתפתחויות  .3

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .4

א לחוק ניירות 32יעדי הקבוצה והאסטרטגיה העסקית שלה מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 

ערך, ומתבססים על הנתונים והמידע המצויים בידי הקבוצה במועד הדוח, ותכניותיה כפועל יוצא של נתונים 

ם להשתנות מעת לעת. אלו, מצב השוק ומצבה של הקבוצה. יעדי הקבוצה והאסטרטגיה העסקית שלה עשויי

בנוסף, התממשות היעדים והאסטרטגיה של הקבוצה אינה ודאית ואינה בשליטת הקבוצה בלבד. הם עשויים 

שלא להתממש בין היתר בשל שינויים ביעדי הקבוצה, בסדרי העדיפויות של הקבוצה, צרכים חדשים של 

 הקבוצה, התפתחויות בשוק, הזדמנויות עסקיות אחרות, ועוד. 

 

 רוט היעדים והאסטרטגיה של הפניקסלהלן יובא פי

  

 יעדים ואסטרטגיה בתחום החיסכון לטווח הארוך .4.1

הקבוצה הינה ראייה כוללת של תחום החיסכון ארוך הטווח כתחום פעילות אחד ובו מספר אפיקים  ראיית

ד תחתיו את תחליפיים ומשלימים. כחלק מראייה זו מפעילה הקבוצה תחום חיסכון ארוך טווח, אשר מאג

 פעילות הקבוצה במוצרי ביטוח החיים, פנסיה וגמל. זאת במטרה למצות את הסינרגיה בין המוצרים השונים, 

ליצור כתובת אחת לערוצי ההפצה וללקוחות החברה בתחום החיסכון והביטוח הפנסיוני, ולתת מענה לצרכי 

 הלקוחות במוצרים משולבים. 

חיזוק מעמד הקבוצה ושימורו כגורם מוביל בתחום החיסכון ארוך הטווח תוך שימת דגש על שימור והשבחת 

תיק הביטוח, מצוינות בשירות ושיפור יכולות התפעול וההפצה וכן השאת תשואות נאותות לעמיתים תוך 

 התאמה לרמת סיכון. 

ה תוך דגש על מוצרי הפרט והסיכון הגדלת נתח השוק של החברה במכירות חדשות בביטוח חיים ופנסי

באמצעות פיתוח מוצרים חדשים, הרחבת בסיס ההפצה והעמקת הפעילות השיווקיות במוצרים קיימים, תוך 

 דגש להכוונה למוצרים בהם הרווחיות נאותה. 

לנוכח הביקוש הגובר למוצרי הפנסיה, החברה שמה לעצמה דגש על הגדלת תיק הפנסיה שלה והרחבת מעגל 

 ירות גם למגזר העצמאיים.המכ

של הקבוצה בענף ביטוח החיים, הפנסיה והגמל )במסגרת הגמל  שימור והגדלת תיק הלקוחות ונתח השוק

תוך דגש על ענף קרנות ההשתלמות(, על רקע השינויים שהתרחשו ברגולציה, ושינויים אפשריים נוספים, 

טולים באמצעות חיזוק יחידת שימור הלקוחות מניעת פדיונות ובי הצפויים להביא להחרפת התחרות בתחום.

 ופיתוח מוצרים שיעודדו לקוחות לבחור להמשיך ולנהל את כספם באמצעות הקבוצה.

ביסוס הקשר עם לקוחות החברה והתוויית מחויבות ארוכת טווח, העמדת צרכיהם הפיננסיים במוקד הפעילות 

 ישתם.ואספקת פתרונות פיננסיים ללקוחות אלו גם לאחר מועד פר

שיפור מערכות המיכון בתחום חיסכון ארוך הטווח וחיזוק מערכי הבקרה וזאת על מנת לשפר את השירות 

 והמידע הניתן ללקוח לתמוך בשימור התיק ויכולות המכירה.

 בחינת מבנה עלויות הרכישה והתפעול מתוך מגמה להתייעל ולהתאים את התשומות לשווקים המשתנים

 .לסוכנים בהתאם להוראות הדיןשולמות התאמת מודל העמלות המו

 ,כל פעילות הגמל של קבוצת הפניקס מנוהלת באמצעות חברה מנהלת אחת 2017בינואר  1החל מיום 

את  לנצל תמנ לע, השאר בין, נועד המיזוג .התאגיד עסקי תאור לדוח 2.1.1.3 בסעיף כמפורט אקסלנס גמל,

  .תחוםב הרווחיות אתו לעמיתים התשואות את ,השירות אתהיכולות של הקבוצה ולהמשיך ולשפר 
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 ואסטרטגיה עסקית )המשך( יעדים .4

 

החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח על מיזוג החברות הבנות הפניקס פנסיה בע"מ )להלן:  2019, סבמר 31ביום 

ס גמל והשתלמות בע"מ )להלן: "אקסלנס גמל"(, כך שהחברה הקולטת תהיה "הפניקס פנסיה"( עם אקסלנ

אקסלנס גמל. האמור כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ביניהם אישור הממונה על רשות שוק ההון, 

 עסקי תאורלדוח  2.1.1.3.3ביטוח וחסכון ואישור רשם החברות. לפרטים נוספים אודות המיזוג ראה סעיף 

 .ידהתאג

 

 יעדים ואסטרטגיה בתחום ביטוחי הבריאות .4.2

הקבוצה רואה בתחום ביטוחי הבריאות מנוע צמיחה משמעותי, הואיל ולהערכתה יש פלחי שוק בלתי מנוצלים 

בתחום זה והביקוש לביטוחים במסגרתו גדל בהדרגה. הקבוצה שמה לה ליעד למצב עצמה בתחום ביטוחי 

ואת רווחיותה תוך  הבריאות כחברה מובילה, בין היתר בהיבטים של חדשנות ושירות, ולהרחיב את פעילותה

דגש על מוצרי הפרט בענפי הבריאות. הקבוצה פועלת בתחום ביטוח הבריאות להשגת היעד האמור, בין 

בין  סינרגיה ,תוכניות ביטוחשל  מתאים, תמחור ותואטרקטיבי ותחדש תוכניות ביטוחהיתר, באמצעות השקת 

הרווחיות בקולקטיבים,  שיפורוצאות החיתום, מידע חיתומי ושיפור ת ניתוחתחומי הפעילות השונים בבריאות, 

בביטוח משנה לצורך העברת סיכונים, העמקת פעילות השיווק, גיוון וחיזוק ערוצי ההפצה  מושכלשימוש 

 השונים ועוד.

 

 הביטוח הכללי םיעדים ואסטרטגיה בתחו .4.3

 ובאמצעותפועלת להגדלת נתח השוק בתחום הביטוח הכללי תוך הקפדה על איכות התיק ורווחיותו  החברה

וכן באמצעות בחינה מתמדת של טכנולוגיות  הפעלת כלי שליטה ובקרה לשיפור וחיזוק המערכות החיתומיות

  חדשות שיכולות לשפר את איכות הביצוע בתחום.

 

 הפיננסייםיעדים ואסטרטגיה בתחום השירותים  .4.4

אקסלנס מתאימה ומבססת את עצמה כבית השקעות המתמקד בניהול נכסים לטווח הקצר והבינוני בלבד 

ובמתן שירותים פיננסיים, וזאת, במציאות תחרותית בה קיימת שחיקה מתמדת ונמשכת בשיעור דמי הניהול 

 בתחומים אלו. 

את ניהול קרנות הנאמנות הקיימות והן את  בקבוצת אקסלנס פועלת חברת ניהול קרנות אחת, אשר מרכזת הן

קרנות הסל שנוצרו כתוצאה ממעבר תעודות הסל למשטר קרנות הנאמנות וזאת תוך סינרגיה בין הפעילויות 

 עסקי התאגיד. תאור בדוח  2.4.2.3 סעיף ראהאשר מיועדת להביא לצמיחה בתחום הפעילות. לפירוט נוסף 

של מיצוב והתבססות בתחום הקצר והבינוני ולצד זה, אתגרים ניהוליים בפני החברה עומדים אתגרים עסקיים 

בהתאמת מבנה בית ההשקעות לתחומי הפעילות האמורים, בחיזוק שדרת הניהול, העובדים והתרבות  -

הארגונית. בתחומי הפעילות הקיימים המרכזיים שלה, תידרש אקסלנס לחזק, לשפר ולשדרג את ביצועיה 

הנאמנות, להמשיך את תנופת הצמיחה בתחומי הפעילות של חברת חבר הבורסה ולמנף בתחום ניהול קרנות 

 את יכולותיה לתחומים נוספים. 

אקסלנס תמשיך לבסס תקני שירות גבוהים ללקוחותיה ולחזק את הקשר והשרות למול לקוחותיה ולמול מערכי 

 ההפצה, תוך שימת דגש על נושאי הרגולציה, הפיקוח, הבקרה והביקורת.
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .5

 לליכ .5.1

 .במהלך אחד מבוצעים אינם אשר רגולטוריות ורפורמות ושינויים מתמדת מרגולציה מושפעת הקבוצה פעילות

 אלה. רגולטוריים לשינויים להיערך עליה שבה ומשתנה מורכבת במציאות פועלת הקבוצה

 ההון המינימלי בדרישות גם מוצעים שינויים עם להתמודד מוסדיים, בגופים שליטה כבעלת הקבוצה, על בנוסף,

 חלוקת דיבידנד בגופים על מגבלות גם ,היתר המטילות, בין המוסדיים, הגופים של לפעילותם הנדרש

 .המוסדיים

הקבוצה ותוצאותיה מושפעות במידה ניכרת משוקי ההון, ובין היתר גם מרמת הריביות הנמוכה אשר  פעילות

ועל התשואות הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסיים של הקבוצה  הביטוחיותלכות על ההתחייבויות לה הש

 המרווח הפיננסי מהשקעות.על וכנגזרת גם על דמי הניהול ו

 

 תיאור התפתחות המצב הכספי של הקבוצה .5.2

  (:ח"ש במיליוני) המאוחדים מהמאזנים עיקריים נתונים להלן 

 

 

31.12.2018 31.12.2017 

 636  761  השקעות בחברות כלולות

 1,596  2,037  נכסי ביטוח משנה

 43,426  48,862  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

 21,426  22,738  השקעות פיננסיות אחרות

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, 
 28,957  425  פקדון ואגח מובנותתעודות בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות 

 112,342  91,123  סה"כ נכסים

 5,745  6,426  סה"כ הון )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(

 72,630  76,988  סה"כ התחיבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה:

 מתוכן:

 20,737  21,480  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה  

 51,893  55,508  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 4,055  4,956  התחייבויות פיננסיות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, 
 27,619  384  תעודות מורכבות ואג"ח מובנות

 106,597  84,697  סה"כ התחייבויות

 112,342  91,123  והתחייבויותסה"כ הון 
 

 נכסים

 מיליון 112,342 -סך של כל בהשוואהמיליון ש"ח  91,123 -כל הסתכם 2018 בדצמבר 31ליום  הנכסים סך

-כ של בסךהירידה המשמעותית בנכסי החברה  .18.9% -כ של בשיעור קיטון, 2017בדצמבר  31יום בש"ח 

החברה לאחד בדוחותיה  חדלה לפיו)קרנות סל(  28תיקון  של לתוקף מכניסתו נובעת, "חש מיליארד 21

  עסקי התאגיד. תאורלדוח  2.4.1הכספיים את נכסי והתחייבויות תעודות הסל לפרטים נוספים  ראה סעיף 

 -כ של לסך בהשוואה ח"ש מיליון 761 -כ של לסך הסתכמו 2018 בדצמבר 31 ליום כלולות בחברות השקעות

 . 2018 שנת במהלך נוספות"ן נדל חברות תמרכיש נובע הגידול עיקר. 19.7% -כ של גידול, ח"ש מיליון 636

-כבהשוואה לסך של  ש"ח מיליון 2,037 -כ של לסך 2018בדצמבר  31 ביוםביטוח משנה הסתכמו  נכסי

. הגידול נובע בעיקר מגידול בפעילות 28% -, גידול בשיעור של כ2017בדצמבר  31 ביום ש"ח מיליון 1,596

 הסכמי ביטוח משנה בתחום ביטוח כללי. הרחבת החברה ומ

 

מיליון  48,862לסך של  הסתכמו 2018בדצמבר  31יום בההשקעות הפיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה  סך

 521.% -, גידול בשיעור של כ7201בדצמבר  31ש"ח ליום  מיליון 43,426 -סך של כל בהשוואה ש"ח וזאת

 .הנכסים בתיק נטו מהצבירות הושפע אשר
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 )המשך( הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .5

תעודות בחסר, תעודות מורכבות, תעודות פיקדון  תעודות סל, הנכסים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, סך

 28,957 -לסך של כ בהשוואהמיליון ש"ח  425 -כסך של ל םהסתכ 2018בדצמבר  31ליום  מובנותואג"ח 

 הנכס מגב היוומקבילה אשתקד בסעיף זה  בתקופה הנכסיםעיקר . 2017בדצמבר  31יום ל מיליון ש"ח

)קרנות סל( לפיו  28בנכסים נובעת מכניסתו לתוקף של תיקון  הירידה .להתחייבויות של  הנפקת תעודות סל

ראה סעיף  חדלה החברה לאחד בדוחותיה הכספיים את נכסי והתחייבויות תעודות הסל לפרטים נוספים 

 עסקי התאגיד. תאורלדוח  2.4.1

 בהשוואה ח"ש מיליון 22,738 -כ של לסך הסתכמו 2018 בדצמבר 31 ביום האחרות הפיננסיות ההשקעות סך

 בעיקר הושפע, 6.1% -. גידול בשיעור של כ2017בדצמבר  31 ביוםמיליון ש"ח  21,426 -של כ לסך

 . הנכסים בתיק נטו ומהצבירות ההון בשוק מהתשואות

 
 :התחייבויות

 -של כ לסך 2018בדצמבר  31בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה הסתכמו ליום  ההתחייבויות

 -, גידול בשיעור של כ2017בדצמבר  31 ביוםש"ח  מיליון 20,737 -של כ לסך בהשוואהש"ח  מיליון 21,480

 .החברה של הפעילות בהיקפי ומגידולמגידול בצבירות, נטו בתיק הנכסים  בעיקר. הגידול הושפע 3.6%

 -לסך של כ 2018בדצמבר  31יום בבגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה הסתכמו  ההתחייבויות

 -, גידול בשיעור של כ2017בדצמבר  31יום במיליון ש"ח  51,893 -סך של כל בהשוואהמיליון ש"ח  55,508

 נטו בתיק הנכסים.  ,ההון ומהצבירות הגידול הושפע בעיקר מהתשואות בשוק. %7

תעודות בחסר, תעודות מורכבות ותעודות פיקדון הסתכמו סל,  תעודותבשל תעודות התחייבות,  ההתחייבויות

 31יום במיליון ש"ח  27,619 -סך של כל בהשוואהמיליון ש"ח  384 -לסך של כ 2018בדצמבר  31יום ב

)קרנות סל( לפיו חדלה החברה  28נובעת מכניסתו לתוקף של תיקון הירידה בהתחייבויות  .2017 בדצמבר

לדוח תאור  2.4.1לאחד בדוחותיה הכספיים את נכסי והתחייבויות תעודות הסל לפרטים נוספים  ראה סעיף 

 עסקי התאגיד.

-בהשוואה לסך של כ ח"שני מיליו 4,956הסתכמו לסך של  2018בדצמבר  31התחייבויות פיננסיות ליום 

של וגיוסים  הפניקס ביטוח. הגידול נובע בעיקר מהרחבת בסיס ההון של 22%-. גידול של כח"שמיליוני  4,055

 לדוחות הכספיים.  26. לפרטים נוספים ראה באור 2018במהלך שנת החברה 

 

 :(נתונים על הפרמיות בעסקי הביטוח )במיליוני ש"ח .5.3

 לדוחות הכספיים. 27 -ו 20, 19, 3במגזרים השונים ראה באורים לפרטים בדבר הפרמיות 

 ביטוח חוזי בגין להתחייבויות ישירות נזקפים אלא, הפרמיות בסעיף נכללים לא השקעה חוזי בגין תקבולים

 אפיקי במרבית לצמוח המשיכה החברהשהפרמיות, כמפורט להלן, ניתן לראות  מנתוני .השקעה וחוזי

 .שלה הפעילות

 ש"ח ליוןימ 9,836לסך של  בהשוואה ש"ח ליוןימ 10,145 של לסך הסתכמו 2018ברוטו לשנת  פרמיות

הסתכמו לסך של  2018בשייר לשנת  הפרמיות. 3.1% -בשיעור של כ גידולד, בתקופה המקבילה אשתק

 .2.1% -, גידול בשיעור של כ2017בשנת "ח ש ליוןימ 8,749בהשוואה לסך של "ח ש ליוןימ 8,933

"ח בהשוואה ש מיליון 7,118 של לסך הסתכמו 2018חיים לשנת  בביטוח השקעה חוזי כוללברוטו  פרמיות

 בעיקר נובע דוליגה .6.2% -בשיעור של כ גידול"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ש מיליון 6,703לסך של 

 . פעמיות חד מהפקדותו שוטפות מהפקדות

 דוליג. ה2017לשנת  בהשוואה 9.2% -כשל  בשיעור 2018 בשנתברוטו  הפרמיות גדלובריאות  בביטוח

, לצד קיטון בפרמיות סיעוד ונסיעות לחו"ל ביטוחי פרטבמגידול בפרמיות בעיקר  נובע ברוטובפרמיות 

. 2017לשנת שוואה , בה3.5% -של כ בשיעור 2018הפרמיות ברוטו בשנת  גדלוכללי בביטוח קולקטיבים. 

 .ביטוח הפניקסגידול בכמות הפוליסות שהנפיקה מ נובעבפרמיות הגידול 
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 אור התפתחות הרווח לתקופה והרווח הכולל של הקבוצה:ית .5.4

 

 )במיליוני ש"ח(: לרבעון הרביעילכל אחת מהשנים ותוצאות הפעילות של החברה  על תמצית נתוניםלהלן 

תמצית נתונים עיקריים מדוחות  
 10-12/2017 10-12/2018 2016 2017 2018 רווח והפסד מאוחדים

 2,320 2,690 8,856 9,691 10,104 פרמיות שהורווחו ברוטו
רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו 

 1,696 (2,132) 3,171 4,880 1,069 והכנסות מימון

 308 82 940 1,099 827 הכנסות מדמי ניהול

 39 47 216 211 165 הכנסות משירותים פיננסים אחרים

 4,259 515 12,788 15,450 11,507 סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 3,592 (197) 9,707 12,218 8,431 חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 414 460 1,527 1,581 1,753 רכישה אחרות 

 312 318 1,135 1,177 1,211 הוצאות הנהלה וכלליות 

 48 44 113 153 180 הוצאות מימון

 4,128 444 12,034 14,481 10,629 סך כל ההוצאות
חלק החברה ברווחי חברות 

מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
 20 43 48 62 71 השווי המאזני

 126 105 621 720 697 רווח לתקופה

לבעלי רווח לתקופה מיוחס 
 124 97 608 710 679 המניות של החברה

תשואה להון לבעלי המניות 
 9.2% 6.3% 13.6% 13.5% 11.3% לתקופה )על בסיס רווח לתקופה(

 72 (149) 87 159 (140) רווח )הפסד( כולל אחר, נטו ממס

 198 (44) 708 879 557 רווח )הפסד( כולל לתקופה

רווח )הפסד( כולל לתקופה מיוחס 
 196 (52) 694 869 539 לבעלי המניות של החברה

תשואה להון לבעלי המניות 
לתקופה )על בסיס רווח כולל 

 14.8% (3.3%)  15.5% 16.5% 9.0% לתקופה(
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באפיקים השונים, הקבוצה מושקע בשוק ההון. לפיכך, לתשואות בשוק ההון  של הנכסים מתיק ניכר לקח

השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות הקבוצה והן על רווחי הקבוצה. הרווחים וההפסדים 

מהשקעות מבטאים את התנהגות שווקי ההון בארץ ובעולם והתנהגות מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין 

פיננסי הינה הסיבה העיקרית של השקל מול המטבעות העיקריים, אשר השפעתם המצרפית על המרווח ה

 .לתנודתיות בתוצאות המדווחות

 

 נמוכותמהתשואות בשוק ההון, שהיו  והושפע אשתקדבהשוואה לתוצאות בשנת הדיווח  בתוצאות השינוי

אשר קוזזו חלקית ומירידה בדמי הניהול המשתנים  בתקופה המקבילה אשתקד מהתשואותבאופן משמעותי 

 מהשינוי בריבית חסרת הסיכון ובפרמיית אי הנזילות בין התקופות.  

 

מיליון ש"ח  851 -כשל  לסך 2018השקעות לרבות הרווח הכולל האחר )לפני מס( הסתכמו בשנת מ הרווח

 .2017"ח בשנת ש מיליון 5,121בהשוואה לסך של 

  של לסך 2018 שנת של הרביעי ברבעון הסתכמו( מס)לפני  האחר הכולל ההפסד לרבות השקעותמ ההפסדים

 "ח ברבעון המקביל אשתקד.שמיליון  1,806 -של כ סךב מהשקעות רווחל"ח, בהשוואה ש מיליון 2,363

 

 מיליון 1,099 -סך של כל בהשוואה"ח, ש מיליון 827 -כ של לסך הסתכמו 2018 בשנתמדמי ניהול  ההכנסות

 לא 2018בשנת ש מכךנובע  2017בהשוואה לשנת  2018 בשנתבדמי הניהול  הקיטון .2017 שנת"ח בש

בתיק פוליסות משתתפות ברווחים ששווקו עד  שלילית המתשוא וצאהכת משתנים ניהול דמיהחברה  גבתה

2004 . 

 308 -של כ לסךמיליון ש"ח בהשוואה  82 -סך של כלברבעון הרביעי של השנה  הסתכמוההכנסות מדמי ניהול 

 שגבתהמי הניהול משתנים ד מהחזר בעיקרבדמי הניהול נובעת  הירידההמקביל אשתקד, מיליון ש"ח ברבעון 

 בשל"ח ש מיליון 130 -של כ בסך 2018בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  9החברה בתקופה של 

  להלן. 5.5.1. ראה גם סעיף הנוכחי ברבעון שלילית התשוא

 

שהשפעתו  הביטוחיותבהתחייבויות  קיטוןנרשם מכך  כתוצאה ,חסרת סיכון בריבית עליהחלה , 2018 בשנת

"ח אחרי ש מיליון 134 -ושל כ "ח לפני מסש מיליון 203 -בסך של כ הכנסהרישום  העל הדוחות הכספים הינ

שהשפעתו  הביטוחיותנרשם גידול בהתחייבויות  ,לפיכך ,סיכוןהבריבית חסרת חלה ירידה , 2017 בשנת .מס

. אחרי מס ש"ח מיליון 99 -לפני מס ושל כ ש"ח מיליון 152 -רישום הוצאה בסך של כ העל הדוחות הכספים הינ

 עיקר השינוי בריבית חסרת הסיכון הנה בביטוח חיים. 

בהתחייבויות  קיטוןנרשם  ממנהכתוצאה ש הסיכון חסרת בריבית עליהחלה  2018ברבעון האחרון של שנת 

 78 -"ח לפני מס )כש מיליון 118 -בסך של כ וצאההה הקטנתשהשפעתו על הדוחות הכספים הינו  הביטוחיות

 אחרי מס(. "ח ש מיליון

בהתחייבויות  גידולנרשם  ממנהכתוצאה ש הסיכון חסרת בריבית ירידהחלה  2017 שנת של האחרון ברבעון

 19 -"ח לפני מס ושל כש מיליון 29 -בסך של כ וצאהה רישוםשהשפעתו על הדוחות הכספים הינו  הביטוחיות

 "ח אחרי מס. ש מיליון

 

 211 -בהשוואה לסך של כ ח"שמיליון  165-כ הסתכמו לסך של 2018משירותים פיננסיים בשנת  ההכנסות

, שעיקרה הייתה ברבעון סל תעודתאחרות בפעילות  הכנסותמ נובעת הירידה עיקר. 2017בשנת  ש"חמיליון 

 .2018הראשון של שנת 

 

 -עמד על כ הדוח שנתברוטו ב שהורווחו וצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות מהפרמיותה, עמלות שיעור

עמד שיעור העמלות,  2018הרביעי של שנת  ברבעון .2017 תשנב 16.3% -כ של לשיעור השוואהב ,17.4%

בהשוואה  17.1% -כהוצאות השיווק והוצאות הרכישה האחרות מהפרמיות שהורווחו ברוטו על שיעור של 

 רבעון המקביל אשתקד.ב 17.8% -לשיעור של כ
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שיעור בהשוואה ל 12% -על כ ,שנת הדוחב ,עמד ברוטו שהורווחו מהפרמיות וכלליות הנהלה הוצאות שיעור

שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהפרמיות  עמד 2018הרביעי של שנת  ברבעון .2017 תשנב 12.1% של כ

 ברבעון המקביל אשתקד. %13.4 -לשיעור של כ בהשוואה %11.8 -שהורווחו ברוטו על שיעור של כ

 

"ח שליון ימ 153 -סך של כל שוואהבה"ח שליון ימ 180 -עומדות על סך של כ 2018 לשנתהמימון  הוצאות

 בעקבות הנפקות שבוצעו  בחוב מגידולנובע  2018 -ל 2017 השנים בין המימון בהוצאות הגידול. 2017 תשנב

הסתכמו לסך  2018המימון ברבעון הרביעי של שנת  הוצאות משינויים במדד ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.ו

 רבעון המקביל אשתקד.ב"ח שליון ימ 48 -סך של כל בהשוואה ש"חמיליון  44 -כשל 

 
החברה בתוצאות נטו של חברות )ללא חלק  המדווחים הפעילות מתחומי שאינו הכולל רווח, ה2018בשנת 

מיליון ש"ח  332 -בהשוואה למיליון ש"ח  12 -( עמד על סך של כמוחזקות שאינו ממגזרי הפעילות המדווחים

סך של ב לרווח בהשוואה"ח שמיליון  70 -סך של כ על 2018ברבעון הרביעי של שנת  ההפסד .2017בשנת 

 נמוכות, נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון שהיו האמור השינוי רבעון המקביל אשתקד.ב"ח שליון ימ 126 -כ

  .מהתשואות אשתקד משמעותית

 

 תאור התפתחות תוצאות הפעילות של הקבוצה לפי תחומי פעילות:להלן 

 

 תאור התפתחויות במגזר פעילות ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך .5.5

 ענף ביטוח חיים .5.5.1

 מיליון 182 -בסך של כ לרווח בהשוואהש"ח,  מיליון 219 -בסך של כ הנו 2018 בשנתהכולל לפני מס  הרווח

 .אשתקד המקבילה בתקופה"ח, ש

 .הכספיים לדוחות 3 באור ראהשל ענף ביטוח חיים,  הכספיות התוצאות פירוטל

בצבירת רזרבות ניכרות  אופייןלרווחיות המושגת מהשקעות השפעה מהותית על רווחיות התחום, אשר מ

לתקופות ארוכות. הרווח מהשקעות מושפע מהשינויים בשווקי ההון, כמו גם משינויים בשיעורי הריבית ומקצב 

השפעה על התשואות הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסים הסחירים המוחזקים  םשינוי מדד המחירים לצרכן, לה

 כנגד עתודות הביטוח והתביעות התלויות.

 על ישירות משפיע ולא השקעה ברווחי המשתתפות לפוליסות נזקףמהשקעות,  מההכנסות ניכר חלק כי, יצוין

 התשואות בדבר פירוט גם ראה, ניהול דמי לאחר למבוטחים שנזקפו ההשקעות רווחי לעניין. החברה תוצאות

 .להלן המפורטות ברווחים המשתתפות בפוליסות המשוקללות

 משתנים ניהול ודמי השקעה רווחי שהניבו ההון בשוק הנמוכות מהתשואות הושפעו 2018 בשנת התוצאות

 .2017 לשנת בהשוואה נמוכים

 תבשנשנגבו  ש"ח מיליון 326 -של כלדמי ניהול בהשוואה  משתנים ניהול דמי גבתה לא החברה הדוח בשנת

ומהיקף הנכסים  החברה ידי על שמושגות הראליות מהתשואות מושפעים המשתנים הניהול דמי. 2017

  .המנוהלים

אומדן דמי הניהול שלא ייגבו בשל התשואה השלילית עד לכיסוי הפסדי ההשקעה בגין פוליסות אלו נכון ליום 

החברה כיסתה את  2019מיליון ש"ח. נכון לסוף חודש פברואר  62 -הסתכם לסך של כ 2018בדצמבר  31

 חים והחלה לגבות דמי ניהול משתנים. מלוא הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוט

בתקופה  ש"חליון ימ 347 -לסך של כ בהשוואה "חשליון ימ 382-לכ הסתכמודמי הניהול הקבועים בשנת הדוח 

 נובע מהגידול בתיק. הקבועיםהגידול בדמי הניהול  .אשתקדהמקבילה 

עדכון השפעת מנגד על עתודות ביטוח חיים לא הייתה השפעה מהותית. עדכון הנחות להשפעת  הדוח בשנת

 ש"חמיליון  180-של כ בסך הוצאה רישוםו חיותוהביטהגדלה של ההתחייבויות  הייתה 2017לשנת  הנחותה

. "ח(ש מיליון 17 -סך של כב  LATמתוכו קיטון עתודת ל)מימוש הגמלה  שיעורמעדכון הנחות לגבי  הנובעת

 .לדוחות הכספיים 5.1.10 - ףסעי 40נוספים ראה באור  לפרטים

 הביטוחיותבהתחייבויות  קיטוןנרשם מכך  כתוצאהריבית חסרת הסיכון בשיעור  עליה חלה 2018 בשנת

ירידה ישנה  ,2017 בשנת .(מס אחרי"ח ש מיליון 60 -כ) מס לפני"ח ש מיליון 91 -כחיים, בסך של  בביטוח

 -מיליון ש"ח לפני מס )כ 156 -כבסך של הביטוחיות, התחייבויות הגדילה את האשר בריבית חסרת הסיכון 

 .לדוחות הכספיים 5.1.10 - ףסעי 40נוספים ראה באור  לפרטים .מיליון ש"ח אחרי מס( 101
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 9.7% -על כעמד חל שיפור והוא שיעור העמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות מפרמיות ברוטו ב

שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהפרמיות ברוטו בשנת הדוח  .2017 תבשנ 9.2% -בשנת הדוח בהשוואה ל

 .2017 תבשנ 7.6% -בהשוואה ל 7% -על כעמד 

 

 26 -בסך של כ להפסד בהשוואהש"ח,  מיליון 135 -בסך של כ הנו 2018 שנת של הרביעי ברבעון ההפסד

מהחזר דמי הניהול משתנים שגבתה  בעיקר נובע בהפסד הגידול .אשתקד המקבילה בתקופה"ח, ש מיליון

מיליון ש"ח בשל  130 -בסך של כ 2018בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  9החברה בתקופה של 

 תשואה שלילית ברבעון הנוכחי. 

 

לפי  חיסכון מרכיב בעלי מוצרים של בחתך חיים בביטוח הקבוצה עסקי את הכספיים מנתח לדוחות 19 באור

 פרט פוליסות בין תוך הפרדה ,חיסכון מרכיב כוללים שאינם ומוצרים שונות שנות חיתום על המבוססות שכבות

 ניהול.הפיננסי, כולל דמי  המרווח את מציג הביאור ,כן כמו .קבוצתיות לפוליסות

 

)בעיקרן פוליסות מבטיחות תשואה הכוללות מרכיב חיסכון  1990שנת  עד שהופקומפוליסות הכולל  רווחה

 54 -כולל בסך של כ הפסדל בהשוואהש"ח  מיליון 252 -כ שללסך  הדוח הסתכם בשנתומגובות באג"ח ח"ץ( 

בעקום הריבית  משינויהפרשות מיוחדות שנבעו שינוי בהתוצאות הושפעו בעיקרן מ .2017 ש"ח בשנתמיליון 

  ח"שמיליון  94-כ של בסך( LATחסרת הסיכון בגין עתודה המשלימה לגמלאות ובגין בחינת נאותות עתודות )

 . 2017העתודות בשנת  הגדלת ח"שמיליון  236לעומת  2018הקטנת העתודות בשנת 

 

 12 -כ של לסךהדוח  בשנתהסתכם )בעיקרן משתתפות ברווחים(  2003 שנת עדמפוליסות הכולל  הפסדה

  מהתשואות נובע 2018 בשנת ההפסדעיקר  ."חשמיליון  267 -כלרווח כולל בסך של  בהשוואה "חש מיליון

מירידה בעקום  שנבעוהפרשות מיוחדות  נרשמוכמו כן,  .משתנים ניהול דמי גביית לאי הביאו אשר נמוכות

 100-כ של סך לעומת ש"חמיליוני  14 -בסך של כ לגמלאותהריבית חסרת הסיכון בגין עתודה המשלימה 

 . 2017הגדלת עתודה בשנת  ש"חמיליון 

 

 מיליון 130 -כ שלעמד על סך  2017 -ו 2018ים בשנההפסד  ,ואילך 2004שנות החיתום מחיסכון פוליסות ב

 הסיבה .אינו מייצג את הרווחיות ממוצרים אלה בטווח הארוך זה הפסד. בהתאמה ,מיליון ש"ח 127 -כו "חש

חלק ניכר מהרווחיות במוצרים אלה נובע מדמי הניהול הקבועים התלויים בהיקף העתודות, ש ,הינה לכך

עומדות עתודות אלו על סך של  2018בדצמבר  31נכון ליום  .שבשלב זה של חיי הפוליסות הינן נמוכות יחסיתו

  "ח.ש מיליארד 28 -כ

 

 בשנת"ח שליון ימ 92 -ל בהשוואהש"ח  מיליון 104 -בשנת הדוח לסך של כ ם, הסתכפרט מסיכון הרווח

 .2017 שנתל בדומה 2018 בשנת מיליון 5 -קבוצתי הסתכם לסך של כסיכון ב. הרווח מפוליסות 2017

 

ביטוח על ידי רשות שוק ההון לאשר מחדש את תעריפי תוכניות ביטוח  התבקשה הפניקס 2018בחודש יוני, 

 1 פרטתעריפי ריסק  אושרו 2019החיים שלה בהתאם לפרמטרים שנקבעו על ידי הרשות. בחודש פברואר, 

 לדוח תאור עסקי התאגיד. 2.1.1.1.3לפרטים נוספים ראה סעיף  .משכנתאריסק ו

 

היבטים: פילוח לפי חשיפה פיננסית )מבטיח תשואה או משתתף ברווחי מוצג פילוח עתודות משני  19בביאור 

פדיון בסכום קבוע )הוני( או  -השקעה( ופילוח לפי חשיפה ביטוחית )התחייבות החברה בתום תקופת הביטוח 

 לדוחות הכספיים.  40ראה גם באור וחשיפה ביטוחית לגבי חשיפה פיננסית  . לפירוטקצבה(

 

בשנת  2.3% -חוזי הביטוח )במונחים שנתיים( עמד על שיעור של כ שלודה הממוצעת שיעור הפדיונות מהעת

. יצוין, כי מצב המשק, בהתאמה, 2016 -ו 2017 בשנים 2.3% -ו 1.7% -כ של לשיעורים בהשוואההדוח, 

שכר העובדים והתחרות  למיניהם והגמל הפנסיה מוצרי כמו תחליפיים מוצרים של קיומםהתעסוקה, שיעור 

 בענף משפיעים על שיעור זה.
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  ברווחים המשתתפות בפוליסות משוקללות תשואות

שנזקפו למבוטחים בפוליסות משתתפות ברווחים ודמי  ,להלן פרטים בדבר אומדן סכום רווחי ההשקעות נטו

 הניהול המחושבים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, על בסיס התשואה והיתרות של עתודות הביטוח:

 2018 2017 2016 10-12/2018 10-12/2017 

  
רווחי )הפסדי( השקעות שנזקפו 

 למבוטחים לאחר דמי ניהול
 (343)  3,068  1,669  (2,296)  1,182 

 204  (34)  497  673  382  דמי ניהול  
 

 לדוח.  5.5.1לפרטים בדבר אומדן דמי הניהול שלא ייגבו בשל התשואה השלילית ראה סעיף 

 

  היו כדלקמן: 1992-2003התשואות הנומינליות בפוליסות המשתתפות ברווחים בשל פוליסות שהוצאו משנת 

 )קרן י( 2004פוליסות שהוצאו עד שנת  

 2018 2017 2016 10-12/2018 10-12/2017 

 3.05%  (4.26%)  6.14%  9.48%  0.23%  תשואה נומינלית לפני תשלום דמי ניהול

 2.48%  (3.96%)  4.68%  7.52%  (0.37%) תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי ניהול

 2.95%  (4.35%)  6.46%  9.15%  (0.95%) תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול

 2.38%  (4.06%)  5.00%  7.20%  (1.55%) תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול
 

 מהשינויו לצרכן המחירים מדדב מהשינוי ,ובעולם בארץ ההון התנודתיות בתשואות נגזרת מהתשואות בשווקי

 .העיקריים המטבעות מול החליפין של השקל שעריב

 היו כדלקמן:  2004התשואות הנומינליות בפוליסות המשתתפות ברווחים בשל פוליסות שהוצאו משנת 

 2004פוליסות שהוצאו החל משנת  

 2018 2017 2016 10-12/2018 10-12/2017 

 2.93%  (4.57%)  5.73%  8.89%  (0.37%) תשואה נומינלית לפני תשלום דמי ניהול

 2.65%  (4.81%)  4.53%  7.71%  (1.41%) תשלום דמי ניהולתשואה נומינלית אחרי 

 2.83%  (4.66%)  6.05%  8.56%  (1.55%) תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול

 2.55%  (4.91%)  4.85%  7.39%  (2.58%) תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול
 

 

בפוליסות  הניהול דמי ושיעור התשואות ,ניהול דמי כולל ,הפיננסי המרווח ,ההכנסות מהשקעות בדבר לפרטים

 הכספיים. לדוחות ב 19ביאור  ראה, ברווחים המשתתפות
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 ענף הגמל .5.5.2

, אשר מנהלת קופות והשתלמות הקבוצה מנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות באמצעות אקסלנס גמל

 להשקעה גמל קופת, להשקעה גמל קופת, קופה מרכזית לפיצויים ,השתלמותלתגמולים ופיצויים, קרנות 

 מבטיחת גמל וקופת אישי בניהול השתלמות קרן, אישי בניהול לתגמולים גמל קופת, לילד טווח ארוך לחיסכון

 .תשואה

 .לדוחות הכספיים 3ניתן לראות בבאור , הגמלהתוצאות הכספיות של ענף על נתונים עיקריים 

 מיליון ש"ל 190 -כסך של ל בהשוואה"ח שמיליון  189 -כ של סך על עמדו הדוח בשנת ניהול מדמי ההכנסות

וקיטון בשיעור דמי הניהול  המנוהלים הנכסים בהיקף מגידול הושפעו ניהול מדמי ההכנסות .2017 בשנת

 בגין קופת גמל מבטיחת תשואה. 2018בקיזוז הפסד בשנת 

 .בהתאמה"ח, שמיליון  35 -כו מיליון ש"ח 26-כשל  לסך 2017 -ו 2018 יםבשנ הכולל לפני מס הסתכםהרווח 

מהתשואה בשוק ההון אשר השפיע על המרווח בקופות גמל מבטיחות הפסד מבעיקר ברווח נבע  קיטוןה

אשר נובעים משינויים בהסכמי התפעול וניהול ההשקעות מול הפניקס  הנהלה וכלליות וצאותבה , גידולתשואה

 השקעות.הפניקס ו ביטוח

 : 2016-2018 בשנים המנוהלים הנכסים וסךהתפתחות דמי גמולים  להלן

 

 
, היקף הנכסים המנוהלים המצרפי בענף קופות הגמל 8201בדצמבר  31, נכון ליום 1על פי נתוני משרד האוצר

, 2017בדצמבר  31מיליארד ש"ח ביום  448 -סך של כל בהשוואהמיליארד ש"ח,  461 -הסתכם לסך של כ

 .2.9% -של כ בשיעור עליה

 לדוח תאור עסקי התאגיד. 2.1.1.3.3סעיף ראה הפניקס פנסיה עם אקסלנס גמל מנהלות חברות יזוג בדבר מ
  

  הפנסיה קרנות .5.5.3
 פעילות הקבוצה בענף הפנסיה מתנהלת באמצעות הפניקס פנסיה.

ענף קרנות הפנסיה מאופיין בתחרות גבוהה, בין השאר, לאור כניסתן של קרנות הפנסיה ברירת מחדל. עם 

הגברת המודעות לחיסכון פנסיוני בציבור וכן עם צמצום השונות בין המוצרים הפנסיונים, גדלה תשומת הלב 

בחירת קרן וכן לטיב לאיכות ניהול ההשקעות בקרנות הפנסיה ולתשואות המושגות, כמשתנה משמעותי ב

 השירות הניתן ללקוחות. 

 לדוחות הכספיים. 3לראות בבאור נתונים עיקריים מהתוצאות הכספיות של ענף הפנסיה, ניתן 

בשנת  156 -מיליון ש"ח, בהשוואה לסכום של כ 163 -הסתכמו לסך של כ 2018הכנסות מדמי ניהול בשנת 

קוזז בשחיקה בשיעור דמי אשר גידול בהיקפי הפעילות והנכס המנוהל מ נובעבדמי הניהול הגידול . 2017

מיליון ש"ח  27 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 28 -הרווח לפני מס עמד בתקופת הדוח על סך של כ הניהול.

הרווח  תמהילברווח בתקופת הדוח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד אינו שונה מהותית אך  שינוי. 2017בשנת 

בהוצאות הנהלה אחרות קוזזו מעליה  והוצאותבעמלות הוצאות שיווק  וירידהניהול  מדמיידול בהכנסות ג .שונה

  . השקעותהפניקס ו ביטוח הפניקס מול ההשקעות וניהולהתפעול  מיהסכב משינויים נובעים אשרוכלליות 

                                                           
 נט". גמלמבוסס על נתוני "ה 1

2,549 
2,867 

2,321 

(ח"מיליוני ש)דמי גמולים 

2018

2017

2016

30,256 
29,010 

27,249 

(ח"מיליוני ש)בדצמבר 31נכסים מנוהלים ליום 

2018

2017

2016
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 : 2018-2016 בשנים המנוהלים הנכסים וסךהתפתחות דמי גמולים  להלן

 

 
החדשות לתקופת  המקיפות, היקף דמי הגמולים המצרפי בענף קרנות הפנסיה 1רעל פי נתוני משרד האוצ

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  35,422 -סך של כל בהשוואהח "מיליון ש 39,099 -כ של לסךהדוח הסתכם 

 .10.4% -בשיעור של כ גידולאשתקד, 

היקף הנכסים המנוהלים המצרפי בענף קרנות  2018בדצמבר  31, נכון ליום 1משרד האוצר ינתונעל פי 

מיליארד ש"ח  298 -סך של כל בהשוואהמיליארד ש"ח,  329 -סך של כלהחדשות הסתכם  המקיפותהפנסיה 

 .10.5% -בשיעור של כ גידול, 2017בדצמבר  31ביום 

 לדוח תאור עסקי התאגיד. 2.1.1.3.3סעיף ראה עם אקסלנס גמל הפניקס פנסיה מנהלות חברות יזוג בדבר מ
 

 תחום ביטוח בריאות .5.6

 לדוחות הכספיים. 3 בבאורלראות  ניתןביטוח בריאות  תחוםשל  נתונים עיקריים מהתוצאות הכספיות

 .7201 שנתבהשוואה ל %9.2 -בשיעור של כ 8201 בשנת גדלו בריאות בביטוח ברוטו הפרמיות

מגמת  בפרמיות הקולקטיבים. נהמתו ירידהביטוחי הפרט לצד בנובע מגידול בפרמיות  ברוטובפרמיות  דוליגה

זכתה ין כי בשנת הדוח יצו. בפרמיות ביטוחי הפרט ניכרת במרבית מוצרי הפרט אותם מוכרת הקבוצה הגידול

 1ביום  שהחל בריאותהפניקס ביטוח במכרז למתן שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי עבור חברי מכבי שירותי 

 לדוח תאור עסקי התאגיד. 2.3.5, לפרטים נוספים ראה סעיף 2019בינואר 
 , בהשוואהש"ח מיליון 75 -לסך של כהסתכמו הדוח ההכנסות מהשקעות כולל הרווח הכולל האחר  בתקופת

אשר  לרווחיות המושגת מהשקעות השפעה על רווחיות התחום .2017בשנת  ש"ח מיליון 151 -לסך של כ

מוצרים מסוימים בו )כגון סיעוד( מתאפיינים בצבירת רזרבות ניכרות לתקופות ארוכות. הרווח מהשקעות 

 םמושפע מהשינויים בשווקי ההון, כמו גם משינויים בשיעורי הריבית ומקצב שינוי מדד המחירים לצרכן, לה

כנגד עתודות הביטוח והתביעות השפעה על התשואות הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסים הסחירים המוחזקים 

 הדוח בשנת ברוטו שהורווחו מהפרמיות האחרות הרכישה והוצאות השיווק הוצאות, העמלות שיעור התלויות.

 שהורווחו מהפרמיות וכלליות הנהלה הוצאות שיעור .2017 תשנב 23.9% -בהשוואה ל, 27% -על כעמד 

 .7201 תשנב %4.5 -כל בהשוואה %2.5 -על כעמד  הדוח בשנת ברוטו

 בעיקראשתקד  הלתקופה מקביל בהשוואהפרט סיעוד  מפעילותבשנת הדוח הושפעו לרעה  התוצאות

בדבר שיעורי  אקטואריות הנחות מעדכוןעיקר ההפרשה נובעת   ח"ש מיליון 32-כשל  בסך LAT -ל מהפרשה

 כי בתקופת הדוח נמשכה ההרעה בתוצאות של ענף תאונות אישיות יצויין. תמותה לפעילים והנחת הוצאות

 .הקולקטיבים ברווחי משיפור, לחיובהושפעו  התוצאות מנגד ,הביטולים בשיעור מגידול כתוצאה בעיקר

   4.1.8.1.1 בסעיף, לאור כניסה לתחולת הוראות חוזר בדבר עריכת תכנית לביטוח סיעודי, כמפורט בנוסף

מיליון  75-עתודה לרצף סיעודי על סך של כ השני ברבעון החברה מיינההדוח,  בשנת התאגיד עסקי בדוח

 , מביטוח קבוצתי לביטוח פרט. ש"ח

  לדוחות הכספיים. 40 בבאור 5.1.10 -ו 5.1.7נוספים ראה סעיפים  לפרטים

                                                           
י "הפנסיה נט". 1  מבוסס על נתונ

3,547 3,303 
2,903 

(ח"מיליוני ש)דמי גמולים 

2018

2017

2016

23,718 
21,001 

16,589 

(ח"מיליוני ש)בדצמבר 31נכסים מנוהלים ליום 

2018

2017

2016
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 29 -בסך של כ להפסד בהשוואהמיליון ש"ח  30 -הפסידה כ הבריאות פעילות 2018 שנת של האחרון ברבעון

 לעתודת מהפרשה בעיקרו נבע 2018 לשנתהאחרון  ברבעוןההפסד  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מיליון

(LATבסיעוד פרט והפסד בענף תאונות אישיות )  אשר קוזז בחלקו משחרור עתודות בביטוח בריאות ובענף

ההנחות לגבי עתודה לרצף סיעוד  מעדכון ובעיקר, נבע  2017ברבעון האחרון לשנת  ההפסד. מחלות קשות

לדוחות  40 באורב 5.1.10 -ו 5.1.8 סעיפיםנוספים ראה  לפרטים .כמפורט לעיל אישיות תאונותמענף  והפסד

 הכספיים.

 

  תחום ביטוח כללי .5.7

 . 2017, ביחס לשנת 3.5% -בשיעור של כ 2018 בביטוח כללי צמחו הפרמיות ברוטו בשנת

בהשוואה לרווח כולל  ש"חמיליון  269 -הרווח הכולל ממגזר פעילות ביטוח כללי בשנת הדוח עמד על סך של 

 .2017בשנת  ש"חמיליון  435 -בסך של 

מהשפעת שוק ההון על רווחי השקעה  נובע, בעיקרו, 2017בהשוואה לשנת  2018הקיטון ברווח הכולל בשנת 

 .ד המחירים לצרכן, אשר הגדיל את סך ההתחייבויות הביטוחיותמעלייה במדו

לעניין השינוי בריבית ההיוון לאופן חישוב קצבאות שישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה 

 לדוחות הכספיים. 5.2.2.5סעיף  40ראה ביאור 

מיליון ש"ח לפני  16 -כ של בסך בהתחייבויות  קיטון  2018בשנת  נרשםבריבית חסרת סיכון מעליה כתוצאה 

וגידול בהתחייבויות  2017, בהשוואה  לירידה בריבית חסרת סיכון בשנת מיליון ש"ח אחרי מס(  11 -מס )וכ

 אחרי מס ( . ח"שמיליון  14 -לפני מס ) וכ ח"שמיליון  22-הביטוחיות בסך של כ

 שיעור על הדוח בשנת עמד ברוטו שהורווחו מהפרמיות אחרות רכישה והוצאות העמלות, הוצאות שיווק שיעור

 .2017 תבשנ 20.7% -כ של לשיעור בהשוואה 20.9% -כ של

השוואה ב 5%ברוטו עמד בשנת הדוח על שיעור של כ  שהורווחו שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהפרמיות

 .2017 תשנב 5.2% -לשיעור של כ

 -מיליון ש"ח בביטוח כללי בהשוואה לרווח בסך של כ 72-הרוויחה סך של כברבעון האחרון של השנה, החברה 

 .מקיטון בהכנסות מהשקעות נובע הכוללמיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הפער ברווח  151

 

 

  

שיירברוטושיירברוטושיירברוטו

89.9%75.4%78.0%64.6%96.9%99.0%רכב חובה

60.5%60.5%64.3%64.3%71.8%71.8%רכב רכוש

51.2%33.1%43.7%37.0%40.4%39.8%ענפי רכוש

82.0%77.7%77.8%88.6%59.7%64.0%ענפי חבויות

67.0%61.3%63.7%63.9%66.2%71.7%סה"כ

שיירברוטושיירברוטושיירברוטו

105.8%78.8%94.1%77.1%112.6%115.1%רכב חובה

89.9%89.9%93.0%93.0%101.6%101.6%רכב רכוש

79.1%66.8%72.5%72.8%69.0%75.5%ענפי רכוש

108.3%109.1%103.9%120.2%85.2%95.0%ענפי חבויות

92.8%88.1%89.6%91.2%92.2%99.4%סה"כ

combined ratio

loss ratio

 לשנה שהסתיימה ביום 31  לשנה שהסתיימה ביום 31  לשנה שהסתיימה ביום 31 

201820172016

 לשנה שהסתיימה ביום 31  לשנה שהסתיימה ביום 31  לשנה שהסתיימה ביום 31 

201820172016
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 3להלן הסברים לתוצאות הכספיות של הענפים השונים בביטוח כללי. התוצאות של כל ענף מפורטות בבאור 

  .לדוחות הכספיים של החברה

 

 ענף פעילות רכב חובה .5.7.1

 

ענף פעילות רכב חובה מאופיין ברמת רזרבות גבוהה יחסית הנובעת ממרווח זמן ניכר בין קבלת הפרמיות ועד 

 התביעה. על כן, לתוצאות פעילות ההשקעות השפעה ניכרת על הרווחיות בענף זה.לסילוק הסופי של 

. 2017בשנת  9.5% -לאחר גידול בשיעור של כ 2018בשנת  7.2% -הפרמיות ברוטו גדלו בשיעור של כ

 הגידול בפרמיות נובע בעיקר מגידול בהיקפי המכירות שביצעה החברה.

מיליון  74 -הסתכמו לרווח כולל בסך של כ 2018רכב חובה בשנת תוצאות הפעילות של הקבוצה בענף ביטוח 

 .2017מיליון ש"ח בשנת  212 -כסך של ש"ח, בהשוואה ל

נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות הריאליות מהשקעות,    2017בהשוואה לשנת  2018כולל בשנת הקיטון ברווח ה

 .וכן מקיטון התמתנות בשחרורים בגין שנים ותיקות לעומת אשתקד

 ,מיליון ש"ח 24 -כו מיליון ש"ח 16 -בסך של כ 2017 -ו 2018ינו את הרווח המדווח בשנים הפסדי "הפול" הקט

 בהתאמה. 

 

"ח בענף ביטוח רכב חובה בהשוואה שליון ימ 33 -כנרשם רווח כולל בסך  2018ברבעון האחרון של שנת 

הקיטון ברווח כולל נובע, בעיקרו , מהשפעת שוק "ח ברבעון המקביל אשתקד. שליון ימ 102 -לרווח כולל בסך 

 ההון על רווחי ההשקעה ומהתמתנות בשחרורים בגין שנים ותיקות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

לביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה  המוסד ידי על שישולמו קצבאות חישוב לאופן ההיוון בריבית השינוי לעניין

 לדוחות הכספיים.  5.2.2.5סעיף  40ראה ביאור 

 

 ענף פעילות רכב רכוש .5.7.2

 8.2% -לאחר גידול בשיעור של כ 2018בשנת  5.2% -הפרמיות ברוטו והפרמיות בשייר גדלו בשיעור של כ

 . הגידול בפרמיות נבע מגידול בכמות הפוליסות שהנפיקה הקבוצה. 2017בשנת 

מיליון  106 -מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך של כ 116 -הסתכם לסך של כ 2018הרווח הכולל בשנת 

 .2017בשנת  ש"ח

ות של נובע בעיקר מהתפתחות חיובית בהערכ 2017 תתקופת הדוח בהשוואה לשנהכולל בהגידול ברווח 

 בהכנסות מהשקעות. ירידהקוזז חלקית מ רהתביעות מתקופות קודמות אש

 

, בהשוואה "חשליון ימ 10 -של כבענף ביטוח רכב רכוש הנו בסך  2018עי של שנת יהרווח הכולל ברבעון הרב

"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח כולל נובע מקיטון בהכנסות שליון ימ 14 -של כלרווח כולל בסך 

 , נובע משיפור תוצאות חיתומיות.מהשקעותמהשקעות. הגידול ברווח בנטרול ההכנסות 

 

 לדוחות הכספיים. 18לפרטים נוספים ראה באור 
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 ()ללא רכב ענפי רכוש אחרים .5.7.3

בהשוואה  13% -, ועלו ב כ 2017בהשוואה לשנת  3%-, הפרמיות ברוטו ירדו בשיעור של כ2018בשנת 

 .נובע בעיקר, מהפקת פוליסה גדולה בענף אובדן רכוש 2017 בשנתהשינוי בפרמיות ברוטו . 2016לשנת 

מיליון  100 -של כמיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך  96 -הסתכם לסך של כ 2018הרווח הכולל בשנת 

 .2017ש"ח בשנת 

מהשקעות,  מנגד נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות  2017בהשוואה לשנת  2018הקיטון ברווח הכולל בשנת 

  ת חיתומיות בענף דירות.שיפור בתוצאו ,נרשם

 

"ח בענפי רכוש אחרים בהשוואה לרווח שליון ימ 25 -נרשם רווח כולל בסך  2018שנת ברבעון האחרון של 

"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח כולל נובע, בעיקרו , מהשפעת שוק ההון שליון ימ 37 -כולל בסך 

 .על רווחי ההשקעה

 

 הכספיים. לדוחות 18לפרטים נוספים ראה באור 

 

 ענפי חבויות ואחרים .5.7.4

 .2017בשנת  3.1% -לאחר גידול בשיעור של כ 2018בשנת  6.1% -הפרמיות ברוטו גדלו בשיעור של כ

מיליון  18 -מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך של כ 16 -הסתכם לסך של כ 2018ההפסד הכולל בשנת 

  מהשקעות.דה בהכנסות ימיר רבעיקהמעבר מרווח אשתקד להפסד בתקופת הדוח נובע  .2017ש"ח בשנת 

 

ת אחרים בהשוואה "ח בענפי חבויושליון ימ 5-של כ נרשם רווח כולל בסך 2018ברבעון האחרון של שנת 

עי  של שנת י"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברווח כולל ברבעון הרבשליון ימ 2-של כלהפסד כולל בסך 

 ג.נובע  מהתפתחות שלילית בתביעות בגין קולקטיב גדול בענף צד   2017

 

 לדוחות הכספיים. 18לפרטים נוספים ראה גם באור 
 

  –שירותים פיננסים  תחום .5.8

 זה מבוצעת באמצעות חברת אקסלנס. בתחום הפעילות  

הפיננסים, כפי שנכללו בדוחותיה הכספיים של החברה תחום של  להלן נתונים עיקריים מהתוצאות הכספיות

 )במיליוני ש"ח(: שנת הדוחב

 2018 2017 2016 
 1 2 3 הכנסות מהשקעות נטו

 108 83 90 הכנסות מדמי ניהול 

 216 211 165 הכנסות משירותים פיננסים אחרים
 0 3 0 הכנסות אחרות
 325 299 258 סה"כ הכנסות

 48 31 30 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 183 178 173 הוצאות הנהלה וכלליות

 2 0 0 הוצאות אחרות
 1 0 1 מימוןהוצאות 

 234 209 204 סה"כ הוצאות

חלק החברה בתוצאות נטו, של חברה 
 5 5 6 מוחזקת

 96 95 60 רווח לפני מסים על הכנסה ורווח כולל
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 45 -הסתכם לסך של כ ,2018בדצמבר  31נכון ליום  ,בתחום הפיננסים אקסלנססך הנכסים המנוהלים של 

הירידה בנכסים המנוהלים  .2017בדצמבר  31ם ויבמיליארד ש"ח  49 -שוואה לסך של כמיליארד ש"ח בה

 כחלק הפדיונות בענף. תעודות סל נכסי של ונותיפדמ בעיקר הושפעה

חלק מהסדרות  ותהיקף הנכסים בניהול הקבוצה מושפע, בין היתר, ממצב השוק ומשערי חליפין אליהם צמוד

 שהונפקו במסגרת החברות הייעודיות.

 -כ בהשוואה לסך של הדוח שנתמיליון ש"ח ב 258 -כ ההכנסות ממגזר שירותים פיננסים הסתכמו לסך של

לשנת  2018 שנת בין בהכנסות הירידה עיקר .בהתאמה, 2016 -ו 2017 בשניםמיליון ש"ח  325 -וכ 299

 2018במהלך שנת . כתוצאה מירידה מהכנסות אחרות בתעודות סל )שאינן הכנסות מדמי ניהול( נובעת 2017

בוצעה רפורמה רגולטורית להמרה של תעודות סל לקרנות סל, אשר הייתה כרוכה בעלויות מעבר מהותיות 

 נהיי. בנוסף התאפלהתאמות הרכב הנכסים של תעודות הסל למגבלות שחלות לאחר הרפורמה על קרן סל

בתנודתיות גבוהה שייקרה את עלויות הגידור בעקיבה אחרי מדדים באמצעות נגזרים וכן גרמה  2018שנת 

 להפסדי קוואנטו בתעודות סל שבהם קיימת התחייבות לניטרול חשיפה מט"חית.

 ההנפקות ובהיקף בכמות לירידהבעיקר  המיוחסת חיתום מפעילות בהכנסות ירידה חלההדוח  בתקופת כן כמו

 .וחיתום להשקעות בנקאות בתחום העסקאות בתמהיל ולשינוי ההון בשוק
 

, עולה כי הפיננסיים השירותים מגזר בגין 2018 בדצמבר 31 םמילי החברה שביצעה השווי אומדן במסגרת

 .םבספרי מערכו גבוהעדיין  ההשבה בר הסכום
 

  מזומנים תזרים התפתחות ניתוח .5.9

 .ח"ש מיליון 820של  לסך הסתכמו הדוח שנתב שוטפת פעילותל ששימשו המאוחדים המזומנים תזרימי

"ח וכללו, ש מיליון 251לסך של  הדוח שנתב הסתכמו השקעה לפעילות ששימשו המאוחדים המזומנים תזרימי

מיליון ש"ח  28לפיתוח ולרכישה של תוכנות, סך של  ,בעיקר ,מיליון ש"ח ששימש 181בין היתר, סך של 

מיליון  86וסך של  מיליון ש"ח דיבידנד אשר התקבל מחברות כלולות 36של  סך, רכוש קבוע תששימש לרכיש

 ששימש להשקעה בחברות כלולות. ש"ח

 
 ןבי ,מיליון ש"ח וכללו 587לסך של  הדוח שנתב מימון הסתכמו פעילותמ שנבעו תזרימי המזומנים המאוחדים

לחלוקת  ששימש מיליון 120 -סך של כ ,וכתבי התחייבות "חאג מהנפקת ושנבע"ח ש מיליון 767של  היתר, סך

 . ששימש לפירעון התחייבויות פיננסיות ,"חש ליוןימ 197של  וסך החברה  דיבידנד לבעלי המניות

 לסך של הדוח שנת בתחילת ח"ש מיליון 7,438 של מסך ירדוהקבוצה  של המזומנים ושווי המזומנים יתרות

  .הדוח תקופת סוףב, ח"ש מיליון 6,954
 

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .6

בקבוצה נועד לתמוך ולהגן עליה מפני הפסדים לא צפויים שעלולים למנוע ממנה להשיג את  הסיכוניםניהול 

יעדיה העסקיים. המערכת הקיימת לניהול סיכונים מתבססת על עקרונות יסוד לניהול ולבקרת סיכונים הכוללים 

סיכונים ולמדידתם העמדת כלים להערכת הבין היתר מעורבות נאותה והבנה של הדירקטוריון בניהול סיכונים, 

סיכוני השוק, כאשר נתוני מציג את החשיפה לוהסדרת אמצעי פיקוח ובקרה על סיכונים אלו. הפרק שלהלן 

הפוזיציות ומבחני הרגישות אינם כוללים את חברת הביטוח שמהווה את עיקר הפעילות בחברה המאוחדת 

 לדוחות הכספיים(. 40ראה באור  עליהם ופיקוח לניהולם התאגיד ומדיניות הסיכונים לתיאור)

 

  לעניין פרק זה: הגדרות

 

 הפניקס אחזקות לרבות החברות המאוחדות על ידה, למעט הפניקס ביטוח. -" הקבוצה" .1

 .המובנותנכסים פיננסיים המוחזקים על ידי הקבוצה, למעט נכסי האג"ח  - "נכסי הנוסטרו" .2

 התחייבויות פיננסיות של הקבוצה. – "התחייבויות הנוסטרו" .3
 

 :האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד

 

הינו מר עמית נתנאל. מנהל הסיכונים זוכה לשיתוף פעולה מצד  בקבוצהלנושא ניהול הסיכונים  האחראי

  הנהלת החברה והדירקטוריון בכל הדרוש לביצוע תפקידו. 
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על הרווח הכולל הטבלאות הבאות מרכזות את תוצאות מבחני הרגישות של נכסי הנוסטרו )כפי שהוגדר לעיל( 

 . התוצאות הינן במיליוני ש"ח ואינן כוללות את חברת הביטוח:2018בדצמבר  31נכון ליום לפני מס, 

 

 ריבית צמודת מדד -גורם הסיכון 

בגורם רווח/)הפסד( מהשינויים    1.1.1.1

 הסיכון

רווח/)הפסד( מהשינויים בגורם   

 הסיכון

עלייה  המכשיר סוג

אבסולוטית 

%2של   

עלייה 

של 

%10  

עליה 

%5של   
 שווי הוגן

ירידה 

%5של   

ירידה 

של 

%10  

ירידה 

אבסולוטית 

%2של   

 1.7 0.0 0.0 18.7 (0.0) (0.0) (1.5) אג"ח ממשלתי

 1.2 0.0 0.0 20.8 (0.0) (0.0) (1.1) אג"ח קונצרני

 לחברתשטר הון 

 הביטוח

(27.3) (0.9) (0.5) 209.4 0.5 0.9 33.2 

 36 0.9 0.5 248.9 (0.5) (0.9) (29.9) סה"כ נכסים

 (27.9) (0.1) (0.1) (554.6) 0.1 0.1 25.3 *אג"ח הפניקס

 (27.9) (0.1) (0.1) (554.6) 0.1 0.1 25.3 סה"כ התחייבויות

 8.1 0.8 0.4 (305.7) (0.4) (0.8) (4.6) סה"כ

 

מרווח האשראי  . הסיבה לכך הינה(566משווי השוק שלהן ) 2%-אג"ח הפניקס לפי המודל נמוך בכ שווי (*)

 . נמוך מהמרווח הממוצע של חוב בדירוג דומהההגלום בחוב של הפניקס 

 

 ריבית שקלית -גורם הסיכון  

 

רווח/)הפסד( מהשינויים בגורם   

 הסיכון

רווח/)הפסד( מהשינויים בגורם   

 הסיכון

המכשיר סוג עלייה  

אבסולוטית 

%2של   

עלייה 

של 

%10  

עליה 

%5של   
 שווי הוגן

ירידה 

%5של   

ירידה 

של 

%10  

ירידה 

אבסולוטית 

%2של   

 1.2 0.1 0.0 20.3 (0.0) (0.1) (1.1) אג"ח ממשלתי

 0.5 0.0 0.0 11.0 (0.0) (0.0) (0.5) אג"ח קונצרני

נכסיםסה"כ   (1.6) (0.1) (0.1) 31.3 0.1 0.1 1.8 

 (30.8) (2.5) (1.2) (259.7) 1.2 2.5 26.6 *אג"ח הפניקס

 (30.8) (2.5) (1.2) (259.7) 1.2 2.5 26.6 סה"כ התחייבויות

 (29.1) (2.4) (1.2) (228.4) 1.2 2.4 25.0 סה"כ

  

מרווח האשראי  הסיבה לכך הינה(, 262משווי השוק שלהן ) 1%-אג"ח הפניקס לפי המודל נמוך בכ שווי (*)

 . נמוך מהמרווח הממוצע של חוב בדירוג דומהההגלום בחוב של הפניקס 
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 *מט"ח )סיכון בסיס( -גורם הסיכון 

 

מהשינויים רווח/)הפסד(   

 בגורם הסיכון

רווח/)הפסד( מהשינויים   

 בגורם הסיכון

עלייה של  סוג המכשיר

%10  

עליה של 

%5  
 שווי הוגן

ירידה של 

%5  

ירידה של 

10% 

 (0.1) (0.1) 1.1 0.1 0.1 אג"ח קונצרני

 (0.1) (0.1) 1.5 0.1 0.1 מזומן במט"ח 

 0.2 0.1 (2.0) (0.1) (0.2) שקל-פורוורד יורו

 (0.4) (0.2) 3.9 0.2 0.4 מניות בחו"ל

 (0.5) (0.2) 4.6 0.2 0.5 סה"כ נכסים

 (0.5) (0.2) 4.6 0.2 0.5 סה"כ

 

() בערכן  10%-והירידות היומיות המקסימאליות שנצפו בכל המטבעות המוחזקים היו קטנות מ העליות

 השנים האחרונות.  10המוחלט, במהלך 

 

 *)סיכון בסיס(מניות בישראל  -גורם הסיכון 

 

רווח/)הפסד( מהשינויים   

 בגורם הסיכון

רווח/)הפסד(   

מהשינויים בגורם 

 הסיכון

עלייה של  המכשיר סוג

%10  

עליה של 

%5  
 שווי הוגן

ירידה של 

%5  

ירידה של 

%10  

 (2.5) (1.3) 25.2 1.3 2.5 מניות ישראליות

 (2.5) (1.3) 25.2 1.3 2.5 סה"כ נכסים

 (2.5) (1.3) 25.2 1.3 2.5 סה"כ

 

()  בערכן  10%-היו קטנות מ הרלוונטיים המניות במדדיהעליות והירידות היומיות המקסימאליות שנצפו

  השנים האחרונות. 10המוחלט, במהלך 

 

 *מניות חו"ל -גורם הסיכון  

 

רווח/)הפסד( מהשינויים   

 בגורם הסיכון

רווח/)הפסד( מהשינויים   

 בגורם הסיכון

עלייה של  המכשיר סוג

%10  

עליה של 

%5  
 שווי הוגן

ירידה של 

%5  

ירידה של 

%10  

 (0.4) (0.2) 3.9 0.2 0.4 מניות בחו"ל

 (0.4) (0.2) 3.9 0.2 0.4 סה"כ נכסים

 (0.4) (0.2) 3.9 0.2 0.4 סה"כ

 

()   בערכן  10%-היו קטנות מ במדדי המניות הרלוונטייםהעליות והירידות היומיות המקסימאליות שנצפו

 השנים האחרונות.  10המוחלט, במהלך 
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 ההנחות בבסיס החישובים

 

 המתאימה לתקופת שימוש בריבית המזומנים, תוך תזרים היוון מודל באמצעות חושב ההוגן : השווישווי הוגן

 הסיכוןתזרים המזומנים בתוספת פרמיית  לתקופת השוק ריבית פי על חושבה ההיוון תזרים המזומנים. ריבית

 של הסיכונים ניהול מערכת את המזינים םנתוני מאגר מתוך נלקחו השוק ריביות. הנייר מדירוג הנגזרת

  .הוגן ממרווח נלקחו( האשראי)מרווחי  הסיכון פרמיית ונתוני הפניקס

 

ההיסטוריים היומיים עבור כל אחד מגורמי הסיכון הרלוונטיים )כגון: שע"ח ומניות(, : נבדקו השינויים תרחישים 

 פרט, הסיכון גורמיבעשר השנים האחרונות. חושבו השינויים היומיים המקסימאליים והמינימאליים בכל אחד מ

יש זה נקבע במהלך יום. תרח 2%על עלייה/ירידה אבסולוטית של  התבסס החישוב עבורולסיכון הריביות אשר 

השנים האחרונות לא נצפו שינויים  10לאחר בדיקת בסיסי הנתונים של עקומי הריביות שהעלתה כי במהלך 

לאופק של יום. שינויים אלה שימשו כתרחישים לשינויים פוטנציאלים בכל אחד  2%אבסולוטיים העולים על 

נוצר עיוות כתוצאה מקיבוץ מכשירים  ברמת הנכס הבודד, כך שלא חושבומגורמי הסיכון. תוצאות התרחישים 

 שונים.

 :ת סלקרנו 

 

, הומרו כל תעודות הסל לקרנות סל. לפיכך אין חשיפה לסיכוני שוק 2018במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

 בגין פעילות זו.

  נכסים והתחייבויות של אגרות חוב מובנות

 
חוב מובנות כוללים התחייבויות בגין אגרות החוב נכסים והתחייבויות של החברות הייעודיות המנפיקות אגרות 

שהונפקו ונכסים המגבים את אגרות החוב מאידך. ברוב המקרים קיים מתאם מלא בין הנכסים להתחייבויות, 

כך שלשינוי בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים כאמור לא תהיה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות 

 של החברות הייעודיות.
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 היבטי ממשל תאגידי  .7

 

 דווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית פיננסית .7.1

בדבר דווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית פיננסית ראה שאלון ממשל תאגידי  נוספים לפרטים

 המצורף לדוחות התאגיד.

 

 תשלומים לנושאי משרה בכירה מתן .7.2

 פי עלו בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של החברה נעשית בחברה המשרה נושאי עם ההתקשרות ככלל

 התשלומים ,הסוציאליים התנאים, השכר לגבי פירוט כולל הסיכום. החברה לבין המשרה נושא בין אישי סיכום

 מהיקף נגזרים העסקה תנאי כל. המשרה נושא של העסקה בגמר תחרות אי והגבלות הפרישה תנאי, הנלווים

 .בחברה המשרה נושא של תפקידו ומורכבות אחריותו

 בחברה הבכירה המשרה נושאי מבין ביותר הגבוה השכר בעלי לחמשת שניתנו תגמולים בדבר פרטים לעניין

 .התקופתי לדוח 21 תקנה ראה בשליטתה בחברות או

 

 ר שיעור הדירקטורים הבלתי תלוייםגילוי בדב .7.3

 .התאגיד לדוחות המצורף תאגידי ממשל שאלון ראהבדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  לפרטים 

 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד מדווח .7.4

 הכספיים הדוחות אישור הליך לגבי הדירקטוריון בדוח הנדרש הגילוי בדבר ערך ניירות רשות להנחיית בהתאם

 שננקטו התהליכים את ולפרט בו העל בקרת על המופקדים בתאגיד האורגנים את לזהות יש, מדווח בתאגיד

 חברות על חלה לא ההנחיה. הכספיים הדוחות אישור טרם, בתאגיד העל בקרת על המופקדים הגורמים ידי על

  סעיפים עקרונות פי על תהליך מתנהל להן ובהתאם המפקח הנחיות חלות ,בקבוצה המוסדיים בגופים .ביטוח

 הכולל( "SOX-"חוק ה)להלן:   "- Sarbanes-Oxley Act of 2002"אוקסלי סרבנס"ה לחוק404 – ו302

 מצורפות המוסדיים הגופים של הכספיים לדוחות. המוסדי הגוף של פנימיות ובקרות עבודה תהליכי של בחינה

 בקרות של ויעילותן וקיומן הכספיים בדוחות המוצגים הכספיים הנתונים נאותות בדבר המנהלים הצהרות

 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 5.4ראה סעיף לפירוט . אלה כספיים לדוחות ביחס פנימיות

 החטיבות מנהלי, הכספים מנהל, ל"המנכ בהשתתפות דיונים מתקיימים, הכספיות התוצאות בחינת במסגרת

 מהותיות עסקאות לרבות, הכספי בדיווח מהותיות סוגיות נבחנות בהם ,נוספים רלוונטיים מקצועיים וגורמים

 והמדיניות הנתונים סבירות, הכספיים בדוחות שיושמו מהותיותשווי  הערכות, הרגיל העסקים במהלך שאינן

 .שננקטה החשבונאית

 

 דירקטוריון. שלה הכספיים הדוחות אישור ועל בחברה העל בקרת על המופקד האורגן הינו החברה דירקטוריון

 המלצותיה את לו המציגה( "ועדה"ו א "מאזן ועדת" ) להלן: הכספיים הדוחות לבחינת ועדה מינה החברה

 .ביקורת ועדת אינה הועדה. הדירקטוריון י"ע אישורם למועד קודם הכספיים הדוחות אישור עם בקשר
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 חברה בנושא תרומות/אחריות חברתיתמדיניות ה .7.5

לקהילה אותו היא מנחילה לעובדים כחלק מהחברה הישראלית חרטה החברה על דגלה את נושא התרומה  

 ומיישמת בעצמה. חשוב לחברת הפניקס ל"החזיר" תודה לקהילה שבה היא מנהלת את עסקיה.

כדי לממש את המדיניות באופן מיטבי, מינתה החברה ועדה לקשרי קהילה, המתכנסת מעת לעת במטרה  

 לבחון בקשות לתרומות, המגיעות לחברה, מעמותות חברתיות ואחרות. 

 בנוסף בחרה החברה להתמקד במספר תחומי פעילות מרכזיים: 

 

 העמותה מספקת ארוחת צהריים חמה לילדים, סיוע בשיעורי  - סיוע לעמותה לקידום החינוך ביפו

 300 -בית, חוגי אמנות ומחשבים ותחומי העשרה נוספים. מרכז חלוקת המזון מספק מידי חודש כ

חלוקת מוצרי מזון,  חבילות מזון למשפחות נזקקות. עובדי החברה מתנדבים במספר תחומים ובהם:

מדי תקופה, תורמים עובדי החברה מוצרי מזון, בגדים למבוגרים  איסוף ציוד ותרומות שונות. כמו כן,

 וילדים, ציוד חורף, ילקוטים ועוד.

 

  מחיל השריון במסגרת פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה למען החייל. - 77אימוץ חיילי גדוד 

על אלפי ש"ח לטובת רווחת חיילי הגדוד, החברה שומרת  100,000בפעילות זו, מלבד התרומה בסך 

קשר רציף עם החיילים, מבקרת אותם בשטחי האימונים ובפעילות המבצעית ומשמחת אותם 

 באירועים וחבילות שי.

 

 יות פיזיות, עובדי החברה ועמותה שמטפלת בילדים עם מוגבל – סיוע לעמותת בית איזי שפירא

הילדים מתנדבים ומסייעים בהכנת מתנות ומשלוחי מנות כאשר כל הרווחים הם לטובת רווחת 

 המטופלים.

 
 "לקט ישראל עמותה שמסייעת למשפחות נזקקות בחבילות מזון.  – סיוע לעמותת "לקט ישראל

עובדי החברה מתנדבים בימים שבהם הם יוצאים לקטיף של ירקות או פירות, וכל מה שנקטף מועבר 

 לעמותות שמחלקות מזון למשפחות נזקקות.

 

 עמותה שפועלת להעצמת תלמידים ולקידום מעורבות הציבור מערכת  – סיוע לעמותת שיעור אחר

החינוך. עובדי הפניקס מתנדבים בהעברת שיעורי העשרה לתלמידי בית הספר הטכנולוגי נעמת חולון 

 שנים. 5מזה 

 

 עובדי החברה  –עמותה שמטפלת בחלוקת מזון למשפחות נזקקות  – סיוע לעמותת פתחון לב

 עובדים. 10ת מזון, כל שבוע מתנדבים מתנדבים בחלוקת החבילו

 

 המעניקה מסגרת חינוכית לאלפי ילדים בסיכון מגיל עמותה  – "סיוע לרשת מוסדות "מגדל אור

 מכל גווניה של החברה הישראלית. הינקות ועד גיל הבגרות

  התרומה יועדה לסיוע בפרויקט המשפחתונים שהוא מודל מגורים ייחודי במתכונת פנימייה, המיועד

 המשלב מגורי פנימייה בצמוד לבית משפחה מלווה ותומכת. ,10-12לילדים בגילאי 

 

ש"ח. התרומות  1,015,526 -סה"כ היקף התרומות הכספיות של החברה בשנת הדוח עמד על כ 

 נתרמות ישירות לגורמים השונים בהתאם להחלטת ההנהלה.
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 עסקאות זניחותמדיניות החברה בעניין  .7.6

 לדוחות הכספיים. 41 באור ראהבדבר מדיניות החברה בדבר עסקאות זניחות  לפרטים 

 

 פנים מבקר .7.7

 עסקי התאגיד תיאור לדוח 5.2 סעיף' ה פרק ראה, הפנים מבקר בדבר למידע 

 

 מבקר חשבון רואה .7.8

 עסקי התאגיד. תיאור לדוח 5.3 סעיף' ה פרק ראה, המבקר החשבון רואה בדבר למידע 

 

 

 וראות גילוי בקשר עם הדיווח הכספי של התאגידה .8

 

 המאזן תאריך לאחר אירועים .8.1

  .הכספיים לדוחות 43ביאור  ראהבדבר אירועים לאחר תאריך המאזן  לפרטים 

 

  Solvency IIהוראות לעניין היערכות ליישום דירקטיבת  .8.2

ובאור  רקטוריוןידלדוחות ה 2.1 סעיףראה , Solvency IIלפרטים בדבר היערכות הקבוצה ליישום דירקטיבת  

 .לדוחות הכספיים 7
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 עודי למחזיקי אגרות חוב של החברהיגילוי י .8.3

  3אג"ח סדרה   2אג"ח סדרה  )*( 1אג"ח סדרה  סדרה/מועד הנפקה

 מידרוג מידרוג מידרוג שם חברה מדרגת

 Aa3 Aa3 Aa3 למועד הדוחדירוג 

 272,191,000 ש"ח 620,050,496 ש"ח 631,225,605 ערך נקוב במועד ההנפקה

 לא צמודה צמוד מדד צמוד מדד סוג ריבית

 2.22% 2.55% 4.50% ריבית נקובה

 בקירוב לריבית הנקובה 3.95% בקירוב לריבית הנקובה ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה

 כן כן כן רישום למסחר בבורסה

 26יום תשלומים ב 6 קרןמועדי תשלום 
במרס של כל אחת 

עד וכולל  2014מהשנים 
2019. 

שנתיים תשלומים  6
יום ב 5%שווים בשיעור 

במרס של כל אחת  26
עד וכולל  2014מהשנים 

תשלומים  5-ו 2019
 14%שווים בשיעור 

במרס של כל  26יום ב
עד  2020אחת מהשנים 

 .2024וכולל 

לפירעון בשישה עומדת 
תשלומים שנתיים אשר 

ביולי בכל  31-ישולמו ב
-2022אחת מהשנים 

2027 

 26-ריבית שנתית ב מועדי תשלום ריבית
 למרס בכל שנה

 -ריבית חצי שנתית ב
 26 -למרס וב 26

 בספטמבר

 31-ריבית חצי שנתית ב
 ביולי 31-בינואר וב

 מיליון ש"ח 272 -כ מיליון ש"ח 465 -כ מיליון ש"ח 52 -כ 31.12.2018ע.נ. נומינלי ליום 

ע.נ. נומינלי צמוד מדד ליום 
31.12.2018 

 מיליון ש"ח 272 -כ מיליון ש"ח 474 -כ מיליון ש"ח 63 -כ

ערך בספרים של יתרות האג"ח 
 31.12.2018ליום 

 מיליון ש"ח 270 -כ מיליון ש"ח 456 -כ מיליון ש"ח 64 -כ

ערך בספרים ריבית לשלם ליום 
31.12.2018 

 מיליון ש"ח 2.5 -כ מיליון ש"ח 3.2 -כ מיליון ש"ח 2.2 -כ

 מיליון ש"ח 262 -כ מיליון ש"ח 500 -כ מיליון ש"ח 66 -כ 31.12.2018שווי שוק ליום 

מהותית  אינההסדרה  מהותיות הסדרה
כהגדרת מונח זה 

)א( 13)ב(10בתקנה 
לתקנות ניירות ערך 

)דוחות תקופתיים 
 1970-התש"לומיידים( 

הסדרה מהותית 
כהגדרת מונח זה 

)א( 13)ב(10בתקנה 
לתקנות ניירות ערך 

)דוחות תקופתיים 
 1970-ומיידים( התש"ל

הסדרה מהותית 
כהגדרת מונח זה 

)א( 13)ב(10בתקנה 
לתקנות ניירות ערך 

)דוחות תקופתיים 
 1970-ומיידים( התש"ל

 

 .במלואו נפרע"ח האג המאזן לתאריך)*( 

 

 .2018בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום  בדוחות 26ראה באור לפרטים נוספים 
 

 חברי הדירקטוריון מודים להנהלת החברה, עובדיה וסוכניה על תרומתם לחברה.
 
 

   

 ברטפלד אסי
 הדירקטוריון"ר יו

 אייל לפידות 
 מנהל כללי

 
 2019 ,במרס  31
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 3-3 רואי החשבון המבקרים ותדוח
 

 

  מאוחדים: דוחות כספיים

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 3-6  רווח והפסד מאוחדיםדוחות 

 3-7 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
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 3-14 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 3-274 אחרות פיננסיות השקעות אודות נוסף מידע - נספח
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 בע"מהפניקס אחזקות דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
 ב )ג( בתקנות ניירות ערך9בהתאם לסעיף 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 

 31( ליום "החברה" ביחד)להלן  הפניקס אחזקות בע"מ וחברות בנות ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה 2018בדצמבר 

לדוח פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת 
התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על 

 ביקורתנו.
 

של לשכת רואי חשבון בישראל  104נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  נוישבוקרו על ידרכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
בקרות ( 1) :הינם"(. רכיבים אלה 104)להלן "תקן ביקורת  , על תיקוניו,פי""ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כס

( בקרות 2) ;ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע
ות מאוחדות על תהליכים שהינם מהותיים מאד לדיווח הכספי ולגילוי של הפניקס חברה לביטוח בע"מ ושל חבר

 . ("רכיבי בקרה מבוקרים: "להלןמהותיות נוספות )
 

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות -. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
בחינות מו באופן אפקטיבי מכל היאת רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוי

המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת 
הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של 

לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, 
כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על 

ל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כל
יקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות כן, ב

מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו 
  בהקשר המתואר לעיל. 

 
בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות  בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי

הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון 
שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה 

 לרעה.
 

בדצמבר  31חברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום ה, לדעתנו
2018.  

 
 31של החברה לימים  המאוחדים ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים

 31והדוח שלנו, מיום  2018ר בדצמב 31ביום  ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה 2017 -ו 2018בדצמבר 
, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם 2019במרס 

לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר חשיפה להתחייבויות  42דוחות כספיים, וכן הפניית תשומת לב לאמור בביאור 
 תלויות.
 
 
 
 
 

 את קסיררקוסט פורר גבאי   אביב, -תל
 רואי חשבון  2019, במרס 31

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

, א'144דרך מנחם בגין   
  6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  ספק
ey.com   
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 דוח רואה החשבון המבקר
 בע"מ הפניקס אחזקותלבעלי המניות של 

 
 31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  הפניקס אחזקותשל על המצב הכספי המצורפים המאוחדים  דוחותביקרנו את ה 

, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל רווח או הפסד, הרווח הכוללואת הדוחות המאוחדים על  2017-ו 2018בדצמבר 
הדירקטוריון דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .2018 בדצמבר 31הסתיימה ביום ש בתקופה השניםשלוש אחת מ

  וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 
מכלל  1.4%-וכ 1.7% -כמהווים שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד  בנות לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות 

 -וכ 0.5% -וכ 0.7%-סותיהן הכלולות באיחוד מהוות כוהכנ בהתאמה, ,2017-ו 2018בדצמבר  31הנכסים המאוחדים לימים 
. כמו כן לא ביקרנו את בהתאמה 2016-ו 2017, 2018בדצמבר  31בימים  השהסתיימ המכלל ההכנסות המאוחדות לשנ 1%

ש"ח  אלפי 505,499 הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של
החברות הנ"ל הסתכם  , בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי2017-ו 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  486,751-ו

-ו 2017, 2018בדצמבר  31ם מיבי וסתיימהאלפי ש"ח לשנים ש 43,289-ש"ח ו אלפי 56,393, פי ש"חאל 54,675 ללסך ש
חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות חברות בוקרו על ידי רואי  הדוחות הכספיים של אותן , בהתאמה.2016

 דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו  

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה 1973-גשל רואה חשבון(, התשל"
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 

של האומדנים בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ו
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 

  אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
 
ת הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחו 

 2017-ו 2018בדצמבר  31שלה לימים  המאוחדותמכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות 
 שהאחרונה שבהן השניםשלוש לכל אחת מואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן 

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו  ((IFRSקני דיווח כספי בינלאומיים בהתאם לת 2018בדצמבר  31הסתיימה ביום 
  . 1981-בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"אהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על ידי 

 
ים כמו כן לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספי 

 חברות ביטוח.חברות המאחדות , עד כמה שתקנות אלו חלות על 2010-שנתיים( התש"ע
 
לדוחות הכספיים בדבר חשיפה  42מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  

 להתחייבויות תלויות.
 
יקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח של לשכת רואי חשבון בישראל "ב 104ן ביקורת , בהתאם לתקביקרנו גם 

 2019במרס,  31 והדוח שלנו, מיום, 2018בדצמבר  31כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
 . באופן אפקטיבי םרכיביאותם  קיומם של כלל חוות דעת בלתי מסויגת על

 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון  2019, במרס 31

 קוסט פורר גבאי את קסירר

, א'144דרך מנחם בגין   
  6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com   
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 בדצמבר 31ליום 

  
2018  

 
2017  

 אלפי ש"ח באור נכסים

 1,630,248  4 נכסים בלתי מוחשיים 
 
 1,619,430 

 28,859  22 נכסי מסים נדחים
 
 16,026 

 1,691,166  5 הוצאות רכישה נדחות
 
 1,618,379 

 579,268  6 רכוש קבוע
 
 577,338 

 761,260  7 השקעות בחברות כלולות
 
 635,699 

 1,439,636  8 נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה
 
 1,365,774 

 2,280,794  8 אחר -נדל"ן להשקעה 
 
 2,208,538 

 2,036,939  16,17 נכסי ביטוח משנה
 
 1,595,777 

 317,000  9 אשראי לרכישת ניירות ערך
 
 195,000 

 נכסי מסים שוטפים
 

 296,452 
 
 177,647 

 403,830  10 חייבים ויתרות חובה
 
 428,692 

 679,112  11 פרמיות לגבייה
 
 656,531 

 48,861,633  12 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
 
 43,426,434 

נכסים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, 
 425,000  א'12 תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

 
 28,956,979 

 השקעות פיננסיות אחרות:
    

 7,190,437  ב'13 נכסי חוב סחירים
 
 6,879,897 

 12,480,584  ג'13 נכסי חוב שאינם סחירים
 
 11,996,988 

 1,303,935  ה'13 מניות
 
 1,074,464 

 1,762,860  ו'13 אחרות
 
 1,475,142 

 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
 

 22,737,816 

 

 21,426,491 

 5,223,271  א'14 מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
 
 6,119,822 

 1,730,520  ב'14 מזומנים ושווי מזומנים אחרים 
 
 1,317,703 

 סך כל הנכסים
 

 91,122,804 

 

 112,342,260 

 55,701,021  12 סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

 

 51,108,467 
 
 
 באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.ה
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 בדצמבר 31ליום 

  
2018  

 
2017 

 
 אלפי ש"ח באור

 הון 
    

 הון מניות 
 

 309,892 
 

 304,574 

 פרמיה וקרנות הון על מניות
 

 828,221 
 

 689,753 

 -  ד' 15 מניות באוצר
 

 (24,669) 

 קרנות הון
 

 331,915 
 

 459,688 

 יתרת רווח
 

 4,841,658 
 

 4,280,060 

 סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה
 

 6,311,686 
 

 5,709,406 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 114,467 
 

 35,573 

 6,426,153  15 סך הכל הון
 

 5,744,979 

 התחייבויות 
    

 21,479,765  16 נם תלויי תשואההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאי
 

 20,736,510 

 55,508,137  17 התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
 

 51,893,319 

 499,587  22 התחייבויות בגין מסים נדחים 
 

 592,017 

 50,676  23 התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו
 

 47,320 

 התחייבות בגין מיסים שוטפים
 

 21,947 
 

 13,319 

 1,796,961  24 זכאים ויתרות זכות
 

 1,640,360 

התחייבויות בשל תעודות התחייבות,תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
 384,000  25 מורכבות, תעודות פקדון ואג"ח מובנות

 
 27,618,937 

 4,955,578  26 התחייבויות פיננסיות 
 

 4,055,499 

 סך כל ההתחייבויות 
 

 84,696,651 
 

 106,597,281 

 סך כל ההון וההתחייבויות
 

 91,122,804 

 

 112,342,260 
 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 אסי ברטפלד אייל לפידות אלי שוורץ
כספים, מנהל משנה למנכ"ל דירקטוריוןהיו"ר  מנהל כללי   

  
 2019, סבמר 31 -וחות הכספיים  אישור הד תאריך
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 2018 
 

2017 
 

2016 

 
 אלפי ש"ח באור

 10,104,187  27 פרמיות שהורווחו ברוטו
 

 9,690,513 
 

 8,855,699 

 1,177,983  27 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
 

 889,113 
 

 750,657 

 8,926,204  27 בשייר פרמיות שהורווחו
 

 8,801,400 
 

 8,105,042 

 1,068,641  28 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 

 4,879,921 
 

 3,171,227 

 826,670  29 הכנסות מדמי ניהול
 

 1,098,567 
 

 940,018 

 483,433  30 הכנסות מעמלות
 

 409,296 
 

 305,794 
 164,558  31 הכנסות משירותים פיננסים אחרים

 
 210,644 

 
 216,050 

 37,826  32 הכנסות  אחרות
 

 49,860 
 

 49,846 

 סך כל ההכנסות
 

 11,507,332 
 

 15,449,688 
 

 12,787,977 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 וחוזי השקעה ברוטו
 

 8,430,720 
 

 12,218,385 
 

 9,706,777 
נוי חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשי

 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 

 939,957 
 

 673,355 
 

 477,122 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 7,490,763  33 וחוזי השקעה בשייר
 

 11,545,030 
 

 9,229,655 
 1,753,339  34 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות 

 
 1,581,447 

 
 1,527,484 

 1,210,657  35 וכלליות  הוצאות הנהלה
 

 1,176,675 
 

 1,135,415 
 (5,036)  37 הוצאות  אחרות

 
 25,002 

 
 28,218 

 179,526  38 הוצאות מימון
 

 152,571 
 

 113,357 

 סך כל ההוצאות
 

 10,629,249 
 

 14,480,725 
 

 12,034,129 

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי 
 70,600  7 שיטת השווי המאזני

 
 62,295 

 
 48,025 

 רווח לפני מיסים על הכנסה
 

 948,683 
 

 1,031,258 
 

 801,873 

 251,833  22 מיסים על הכנסה 
 

 310,865 
 

 180,433 

 רווח לשנה
 

 696,850 

 

 720,393 

 

 621,440 

 מיוחס ל:
 בעלי המניות של החברה      
 

 679,033 
 

 709,910 
 

 607,628 

 ת שליטהזכויות שאינן מקנו
 

 17,817 
 

 10,483 
 

 13,812 

 רווח לשנה
 

 696,850 

 

 720,393 

 

 621,440 

רווח למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה 
 )בש"ח(: 

39 

  רווחי בסיסי למניה     

     

 ש"ח ערך נקוב )בש"ח(  1רווח למניה רגילה בת 
 

 2.69 

 

 2.88 

 

 2.47 

  רווחי מדולל למניה

     

 ש"ח ערך נקוב )בש"ח(  1מניה רגילה בת רווח ל
 

 2.69 

 

 2.88 

 

 2.47 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2018 

 
2017 

 
2016 

 
 אלפי ש"ח באור

 רווח לשנה
 

 696,850 

 
 720,393 

 

 621,440 

 ( כולל אחר:רווח )הפסד       
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים       

 ספציפיים
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה       

 שנזקף לקרנות ההון
 

 
(109,525) 

 
 434,302 

 
 325,638 

ים כזמינים למכירה שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווג
 שהועבר לדוח רווח והפסד

 

 
(189,489) 

 

 
(210,757) 

 

 
(236,592) 

רווח מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
 שהועבר לדוח רווח והפסד

 
 60,661 

 
 22,436 

 
 28,244 

חלק החברה בהפסד כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי שיטת 
 השווי המאזני

 
 13,032 

 
 (10,367) 

 
 (6,056) 

 79,329  22 השפעת המס
 
 (81,077) 

 
 (33,733) 

סה"כ רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר נטו שיסווגו מחדש לאחר מכן 
 לרווח או הפסד

 

 
(145,992) 

 
 154,537 

 
 77,501 

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
      

 8,407  6 ש קבועהערכה מחדש בגין רכו
 
 5,551 

 
 7,390 

 (394)  23 רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
 
 78 

 
 (521) 

חלק החברה בהפסד כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי שיטת 
 השווי המאזני

 
 (48) 

 
 (22) 

 
 (53) 

 השפעת המס
 

 (1,714) 

 

 (1,287) 

 

 2,464 

 לל שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסדסה"כ רכיבים של רווח כו
 

 6,251 

 

 4,320 

 

 9,280 

 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו
 

 
(139,741) 

 

 158,857 

 

 86,781 

 סה"כ רווח כולל לשנה
 

 557,109 

 

 879,250 

 

 708,221 

 מיוחס ל:       
 בעלי המניות של החברה      
 

 539,315 
 
 868,782 

 
 694,424 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 17,794 

 

 10,468 

 

 13,797 

 רווח כולל לשנה
 

 557,109 

 

 879,250 

 

 708,221 
   

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 
   

 

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 מניות

  
קרן הון 
מעסקאות 

בעלי עם 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 
 שליטה

   
קרן הון 
בגין נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה 

    
   

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 
  

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 
  

מניות 
 באוצר

  
קרן 

מהפרשי 
 תרגום

   
 

 יתרת
 רווח 

קרן 
הערכה 
 מחדש

  
 

 הון 
 מניות

 
 סה"כ

 
 הון סה"כ

 
 אלפי ש"ח

 5,744,979 35,573 5,709,406 391,265 (15,108) 92,740 37,065 11,000 (57,274) 4,280,060 (24,669) 689,753 304,574 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 696,850 17,817 679,033 - - - - - - 679,033 - - - רווח נקי 

 13,032  6,473  -  -  -  (199)  -  -  -  )הפסד( כולל אחר רווח
 
(159,024)  (139,718)  (23)  (139,741) 

 13,032  6,473  -  -  -  678,834  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 
(159,024)  539,315  17,794  557,109 

 - - - 7,285 - תשלום מבוסס מניות
 

4 - - - 7,289 - 7,289 
נפקת מניות )ראה באור ה
15) 5,250 98,101 - - - - - - - - 103,351 - 103,351 

דיבידנד ששולם לבעלי 
 (2,595) (2,595) - - - - - - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (19,476) - (19,476) - - - - - - - (19,476) - - רכישת מניות באוצר
הנפקה מחדש של מניות 

 77,157 - 77,157 - - - - - - - 44,145 33,012 - (15אור באוצר )ראה ב
 - - - - - - (138) - - - - 70 68 מימוש אופציות עובדים

העברה מקרן הערכה מחדש 
בגין שיערוך רכוש קבוע, 

 -  -  -  -  -  (1,772)  -  -  -  1,772  -  -  -  בגובה הפחת
השפעת יישום לראשונה של 

51 S 15  992 - 992 - - - - - - 992 - - - (2)ראה באור 
פקיעת אופציית מכר לבעלי 
 77,347 63,695 13,652 - - - - - 13,652 - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה

 (120,000)  -  (120,000)  -  -  -  -  -  -  (120,000)  -  -  -  (15דיבידנד )ראה באור 
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2018 
 

309,892 
 

828,221  -  4,841,658 
 
(43,622)  11,000  36,931  97,441  (2,076)  232,241  6,311,686 

 
114,467  6,426,153 

 
  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  

 

 

 
פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 מניות

 מניות 
 באוצר 

 יתרת  
 חרוו

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 
 תרגום

קרן הון 
בגין 
נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה 

 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 
 

 
 הון 
 מניות

  
 

 
  

  
 סה"כ הון סה"כ

  
 אלפי ש"ח

 
 4,838,756 32,045 4,806,711 226,361 (4,741) 90,121 41,935 11,000 (64,274) 3,568,434 (34,631) 668,192 304,314 2017בינואר,  1יתרה ליום 

 
 720,393 10,483 709,910 - - - - - - 709,910 - - - רווח נקי 

 
 4,275  -  -  -  60  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 
(10,367) 

 
164,904  158,872  (15)  158,857 

 
 4,275  -  -  -  709,970  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 
(10,367) 

 
164,904  868,782  10,468  879,250 

 
 114 - 114 - - - 114 - - - - - - תשלום מבוסס מניות

 
 (12,723) - (12,723) - - - - - - - (12,723) - - רכישת מניות באוצר

 
 39,522 - 39,522 - - - - - - - 22,685 16,837 - הנפקה מחדש של מניות באוצר

 

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות 
 (6,940) (6,940) - - - - - - - - - - - שאינן מקנות שליטה

 

העברה מקרן הערכה מחדש 
בגין שיערוך רכוש קבוע, בגובה 

 - - - - - (1,656) - - - 1,656 - - - הפחת

 
 - - - - - - (4,984) - - - - 4,724 260 מימוש אופציות עובדים

 

רכישת זכויות שאינן מקנות 
 7,000 - - - - שליטה

 
- - - - 7,000 (7,000) - 

 
 7,000  7,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  הנפקת זכויות למיעוט

 
 1720בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
304,574 

 
689,753 

 
(24,669) 

 
4,280,060 

 
(57,274)  11,000  37,065  92,740 

 
(15,108) 

 
391,265  5,709,406  35,573  5,744,979 

 
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



 הפניקס אחזקות בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

3-10 

 

 
 
 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

   

פרמיה  
וקרנות 
הון על 
 מניות

  

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 
 תרגום

קרן הון בגין 
נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה

 
זכויות שאינן 
מקנות 
 שליטה

  
 

 מניות  
 באוצר

 יתרת 
 רווח 

   
 הון 
 מניות 

  

 
 סה"כ הון סה"כ

 
 אלפי ש"ח

 4,273,843 114,328 4,159,515 142,804 1,315 82,110 41,397 - (4,804) 2,959,522 (35,180) 668,042 304,309 2016בינואר,  1יתרה ליום 

 621,440 13,812 607,628 - - - - - - 607,628 - - - רווח נקי 

 86,781  (15)  86,796  83,557  (6,056)  9,548  -  -  -  (253)  -  -  -  ררווח )הפסד( כולל אח
 708,221 13,797 694,424 83,557 (6,056) 9,548 - - - 607,375 - - - סה"כ רווח )הפסד( כולל
 892 - 892 - - - 892 - - - - - - תשלום מבוסס מניות
 11,000 - 11,000 - - - - 11,000 - - - - - עסקה עם בעל שליטה

העברה מקרן הערכה מחדש בגין 
 - - - - - (1,537) - - - 1,537 - - - שיערוך רכוש קבוע, בגובה הפחת

רכישת זכויות שאינן מקנות 
 (59,470) - - - - שליטה

 
- - - - (59,470) (84,114) (143,584) 

 (4,378) - (4,378) - - - - - - - (4,378) - - רכישת מניות באוצר
 4,698 (30) 4,728 - - - - - - - 4,927 (199) - הנפקה מחדש של מניות באוצר
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן 

 (9,936) (9,936) - - - - - - - - - - - מקנות שליטה
 - - - - - - (354) - - - - 349 5 מימוש אופציות עובדים

 (2,000)  (2,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  יציאה מאיחוד

              
 2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
304,314 

 
668,192 

 
(34,631) 

 
3,568,434 

 
(64,274) 

 
11,000  41,935 

 
90,121  (4,741)  226,361  4,806,711  32,045  4,838,756 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים
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 תיימה ביוםלשנה שהס

  
 בדצמבר 31 

  
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח נספח

 תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
    

 רווח לשנה
 

 696,850  720,393  621,440 

 )א( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 
(1,516,678)  (500,103)  (30,338) 

 ת שוטפתמזומנים נטו שנבעו )ששימשו( מפעילו
 

 (819,828)  220,290  591,102 

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
    

 רכישת רכוש קבוע
 

 (27,953)  (55,360)  (31,131) 
 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 
 95  671  555 

 השקעה בחברות כלולות
 

 (86,218)  (11,439)  (848) 
 דיבידנד מחברות כלולות

 
 36,314  48,958  17,353 

 קבלת הלוואה מחברה כלולה
 

 -  -  1,070 
 פרעון  הלוואה מחברה כלולה

 
 (2,460)  (500)  (200) 

 תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה
 

 10,434  -  (13,000) 

 רכישה והיוון עלויות נכסים לא מוחשיים
 

 (180,892)  (163,343)  (176,675) 

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
 

 (250,680)  (181,013)  (202,876) 

 תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( מימון
    

 הנפקת הון מניות
 

 103,351  -  - 

 מענק מכירה מבעל שליטה
 

 -  -  5,000 

 הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 -  7,000  - 
 רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 -  -  (132,101) 

 מניות החברה  רכישת
 

 (19,476)  (12,723)  (4,378) 
 הנפקה מחדש מניות החברה על ידי חברות מאוחדות

 
 77,157  41,612  4,601 

 קבלת התחייבויות פיננסיות
 

 -  36,000  29,000 
 פרעון התחייבויות פיננסיות

 
 (197,266)  (318,508)  (215,544) 

 דיבידנד לבעלי מניות
 

 (120,000)  -  - 
 הנפקת אג"ח

 
 766,853  773,932  225,091 

 דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 

 (2,595)  (6,940)  (9,936) 
תשלום התחייבות מותנית בגין אופציית מכר לבעלי זכויות 

 שאינן מקנות שליטה
 

 (21,250)  (600)  (13,660) 

 ות(  מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות )שימשו לפעיל
 

 586,774  519,773  (111,927) 

 עלייה במזומנים ושווי מזומנים
 

 (483,734)  559,050  276,299 

 6,602,176  6,878,475  7,437,525  )ד( יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 6,878,475  7,437,525  6,953,791  )ד( יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים
 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ
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 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31 

  
2018 2017 2016 

  
 אלפי ש"ח

   (:2( )1התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת ) א.
 

 
 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים

   

 

נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזה השקעה תלוי )רווחים( 
 (2,086,739)  (3,639,552)  86,794  תשואה

 
 (3,926)  (19,913)  (55,600)  שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 
 )רווחים( הפסדים נטו של השקעות פיננסיות אחרות

   
 

 (62,980)  (73,939)  257,536  נכסי חוב סחירים

 
 (144,087)  (212,518)  (317,732)  נכסי חוב שאינם סחירים

 
 (96,000)  (137,953)  93,703  מניות

 
 (77,520)  (182,208)  73,768  אחרות

 
 244,681  256,497  251,975  פחת והפחתות

 
 (3)  666  (47)  הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

 
 (43,537)  (25,534)  (42,051)  הוגן נדל"ן להשקעהשינוי בשווי ה

 
 -  (4,559)  (691)  רווח ממכירת נדל"ן

 
 90,115  (18,959)  441,263  שינוי בהתחייבויות פיננסיות

 
 180,433  310,865  251,833  הוצאות מסים על הכנסה

 
 (48,025)  (62,295)  (70,600)  חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו

 
 892  114  4  הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות

 
 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, נטו:

   
 

 723,450  967,010  743,255  גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

 
 4,954,036  6,951,882  3,614,818  גידול בהתחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה

 
 ול )קיטון( בהתחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סלגיד

 
(27,279,937)  (109,129)  (1,731,862) 

 
 1,508,759  4,202  28,546,292  גידול )קיטון( בהשקעות פיננסיות עבור מחזיקי תעודות סל, תעודות פיקדון

 
 (77,907)  (79,494)  (72,787)  גידול בהוצאות רכישה נדחות

 
 (1,488)  (402,719)  (441,162)  ן )גידול( בנכסי ביטוח משנהקיטו

 
 (64,407)  (1,393)  3,134  גידול )קיטון( בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 
 (63,116)  (109,425)  583  קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה ופרמיות לגביה

 
 (73,158)  331,339  130,111  גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות

 
 (16,000)  27,000  (122,000)  )גידול( קיטון באשראי לרכישת ניירות ערך

 
 (1,070)  (1,310)  -  שערוך הלוואות חברות כלולות

 

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
 תשואה:

   
 

 (167,744)  (120,542)  (47,723)  רכישת נדל"ן

 
 -  -  29,771  תמורה ממכירת נדל"ן

 
 (2,574,728)  (2,812,624)  (5,521,993)  רכישות נטו של השקעות פיננסיות

 
 השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה אחר:

   
 

 (137,806)  (811,850)  (1,656,952)  רכישות נטו של השקעות פיננסיות

 
 -  36,709  16,239  תמורה ממכירת נדל"ן

 
 (147,462)  (64,719)  (45,588)  רכישת נדל"ן

 
 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:

   
 

 (115,654)  (499,397)  (443,292)  מסים ששולמו

 
 2,515  3,645  60,398  מסים שהתקבלו

 
 (30,338)  (500,103)  (1,516,678)  סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 
י המזומנים מפעילות שוטפת כוללים תזרימי מזומנים בגין רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה תזרימ (1)

 הנובעים מהפעילות בגין חוזי ביטוח וחזי השקעה.
 במסגרת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת נכללו תזרימי מזומנים בגין דיבידנד וריבית שהתקבלו, המפורטים בנספח זה. (2)
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31 

  
2018 2017 2016 

  
 אלפי ש"ח

 מכירת חברות שאוחדו ב. 
   

 
 (14,000)  -  -  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(

 
 (2,000)  -  -  רכוש קבוע, נטו

 
 3,000  -  -  לתי מוחשיים ומוניטין שנוצרו ברכישהנכסים ב

 
 2,000  -  -  מסים נדחים

 
 (2,000)  -  -  זכויות המיעוט 

  

 -  -  (13,000) 

 מזומנים ושווי מזומנים ג.     
   

 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה:

   
 

 632,085  1,039,753  1,317,703  מזומנים ושווי מזומנים

 
 5,970,091  5,838,722  6,119,822  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  
 7,437,525  6,878,475  6,602,176 

 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה:

   
 

 1,039,753  1,317,703  1,730,520  מזומנים ושווי מזומנים

 
 5,838,722  6,119,822  5,223,271  ים תלויי תשואהמזומנים ושווי מזומנים עבור חוז

  
 6,953,791  7,437,525  6,878,475 

 פירוט סכומים הכלולים בפעילות שוטפת ד.     
   

 
 9,748  3,234  10,818  ריבית ששולמה

 
 563,667  578,250  585,487  ריבית שהתקבלה

 
 31,766  47,697  36,867  דיבידנד שהתקבל

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

 ת הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחו
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  כללי  - 1באור           

 

   המדווחת הישות פעילות .א

 

, אשר התאגדה בישראל ישראל תושבת"החברה" או "הפניקס"( הינה חברה  -אחזקות בע"מ )להלן  פניקסה 

 31הכספיים המאוחדים של החברה ליום  הדוחות, גבעתיים. 53דרך השלום  היא הרשמיתוכתובתה 

"הקבוצה"( והשקעות  –כוללים את אלה של החברה, של החברות הבנות שלה )להלן יחד  2018בדצמבר, 

בחברות כלולות. הקבוצה עוסקת בעיקר בפעילות ביטוח, פנסיה, גמל ושירותים פיננסיים. ניירות הערך של 

 ל אביב. החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת

 

 מגעים למכירת השליטה בחברה  .ב

 

כי מתנהל משא ומתן מתקדם בין החברה לבין  )להלן: "דלק"( , הודיעה קבוצת דלק2019בפברואר  19ביום           

 מיליארד 1.9 -בתמורה של כ, 30%-בהפניקס, בהיקף של כ דלקמשקיעים זרים למכירת הון המניות של 

 .ש"ח

לבין  דלקנחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין כי  הודיעה קבוצת דלק ,2019 ארבפברו 27ביום           

Centerbridge Partners LP  ו- Gallatin Point Capital LLC –  אשר הינן קרנותPrivate Equity  

 :בהפניקס דלקבמסגרתו פורטו העקרונות לגיבוש הסכם למכירת אחזקות  ("הרוכשות"בינלאומיות )להלן:

המניות  :להלן)מהון המניות של הפניקס המהוות את גרעין השליטה בהפניקס  30% -ירכשו כהרוכשות  .1

. התמורה תהיה כפופה להתאמות (להלן: "התמורה")מיליארד ש"ח  1.6 -בתמורה כוללת של כ (הנמכרות"

מיליון ש"ח או להפחתה בתמורה  800-בהתאם למנגנון מוסכם שעשוי להביא לתוספת בתמורה של עד כ

מיליון ש"ח בהתבסס על פרמטרים של מדדי תשואה של הרוכשות, וזאת במהלך תקופה  200-ל עד כש

 .להלן 3של כחמש שנים, המקבילה לתקופת ההלוואה המפורטת בסעיף 

נוספים מההון המונפק של הפניקס עד תום שנת  2.5%התחייבה להסדיר לרוכשות רכישה של  דלק .2

ם תנאים שימכרו המניות הנמכרות כך שהתמורה הנוספת שתשולם שירכשו על ידי הרוכשות באות ,2019

שבוצעו  SWAP -להסדיר זאת באמצעות המניות נשוא עסקאות ה דלקמיליון ש"ח. בכוונת  132-תהיה כ

 .על ידי החברה

התחייבה להסדיר לרוכשות הלוואה למימון מחצית מהתמורה לרבות באמצעות מוסד פיננסי לתקופה  דלק .3

  .,בהתאם לתנאים שיגובשו 4%ריבית שנתית שלא תעלה על שנים וב 5של 

ימים לחתימה על הסכמים מחייבים, הגשת בקשה לקבלת היתר  60הצדדים קבעו תקופת בלעדיות של  .4

  ת.על שוק ההון והשלמת בדיקת הנאותומהמפקח 

פי דין  מובהר כי אין כל ודאות כי תתגבש עסקה וכל עסקה תהיה כפופה לכל האישורים הנדרשים על .5

 ולהשלמת בדיקת הנאותות. 

 

  28תיקון מספר  .ג

 

במסגרתו הוסדר תחום תעודות הסל תחת חוק  28פורסם ברשומות תיקון מס'  2017אוגוסט ב 3ביום 

השקעות משותפות בנאמנות והוסדר הקמתה של קרן נאמנות סגורה מחקה מסוג חדש, שתכונה "קרן סל", 

ונקבע כי  2018תקנות, שיאפשרו את יישום המהלך עד סוף שנת  2018במאי  1ועדת הכספים אישרה ביום 

ותסיים עד לסוף השנה. במהלך תקופה זו  2018הרפורמה תיכנס לתוקף באופן מדורג בתחילת אוקטובר 

הוסבו בשוק מוצרים תעודות סל וקרנות מחקות לקרנות סל, וזאת בעשר פעימות, בכל אחת מהן כוללת 

. בהתאם לאמור, קסם קרנות 28סיווג דומות, הכל בהתאם להוראות תיקון מס'  מוצרים המשתייכים לקבוצות

החל ממועד  נאמנות בע"מ, מנהלת את קרנות הסל שהוסבו לניהולה ואשר קודם להסבה היו תעודות סל.

 .סל תעודות והתחייבויות נכסיבדוחותיה הכספיים את  דמלאח הקבוצהכניסת התיקון לתוקף, חדלה 

 .25בקשר עם שינוי החקיקה להפיכת תעודות הסל לקרנות סל ראה באור  לפרטים נוספים
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 )המשך( כללי  - 1באור 

 

 הגדרות  .ד

 –בדוחות כספיים אלה  

 "מ.בע אחזקות הפניקס - החברה

 שלה. המאוחדותאחזקות בע"מ והחברות  הפניקס - הקבוצה   
 בשליטה מלאה.הפניקס חברה לביטוח בע"מ, חברה בת   הפניקס ביטוח   
   

 הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, חברת בת בשליטה מלאה.  הפניקס השקעות 
   

מרכזי מגורים לאוכלוסיה מבוגרת בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה  120עד   120עד 

עד למועד זה חברת בת בשליטה  2018לדצמבר  31של הפניקס ביטוח מיום 

 מלאה של החברה. 
   

אקסלנס השקעות בע"מ חברה בת של הפניקס השקעות בע"מ, חברה בת   אקסלנס

 בשליטה מלאה של החברה.
   

 הפניקס פנסיה בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס ביטוח.  הפניקס פנסיה
   
   

  הפניקס גיוסי הון

 

 

( בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס 2009הפניקס גיוסי הון )

 ביטוח.

 

   
( בע"מ, חברת בת בשליטה מלאה של הפניקס 1989הפניקס סוכנויות ביטוח )  הפניקס סוכנויות

 ביטוח.
 
 
 
 
 

  

חברת בת בשליטה מלאה של הפניקס אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ,   אקסלנס גמל

 ביטוח.
   
 האם של החברה. החברהקבוצת דלק בע"מ,   בוצת דלקק
   

חברות מאוחדות/ 
 חברות בנות 

או בעקיפין, עם דוחות  במישריןדוחותיהן מאוחדים ש שותפויות אוחברות  -

 החברה. 
   

 והתפעולית הכספית המדיניות עלהשפעה מהותית  ישחברות אשר לחברה  - כלולות חברות

ר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים ואש ,שליטה לא אך, שלהן

 המאוחדים של החברה על בסיס השווי המאזני.
   

 חברות מוחזקות
- 

 בדוחות כלולה בהן החברה שהשקעות שותפויותאו  וחברותחברות מאוחדות, 

 .המאזני השווי בסיס על הכספיים
 .קשורים צדדים בדבר IAS 24-בכהגדרתם  - צדדים קשורים
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 )המשך( כללי  - 1באור 

 

 )המשך( הגדרות  .ג

 

       
 בעלי עניין ובעל    

 שליטה
 .2010 -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

   
 .וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה - או הממונה המפקח

   
 .1981-"אחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ  חוק הפיקוח

   
)ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש  פיננסיים שירותיםתקנות הפיקוח על  - תקנות ההון

 , על תיקונן.1998-ממבטח(, התשנ"ח
פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על  שירותיםהפיקוח על  תקנות - השקעהה כללי

 גופים על החלים השקעה"כללי  וחוזר 2012-"בהתשע(, מוסדיים גופים

 ".מוסדיים
  ןתקנות פרטי די

 וחשבון 
, על 1998-תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח -

 תיקונן.

   
חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר )בעל  - חוזי ביטוח

ידי לא ודאי הפוליסה(, על ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עת

 מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה.
 .ביטוח חוזי מהוות שאינן פוליסות - ההשקעה חוזי   
חוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזרי ביטוח חיים ובריאות בהם ההתחייבויות  - חוזים תלויי תשואה   

ק ההשקעות מרכיב החסכון או הסיכון שבהן, צמודות לתשואת תי בשל

 .אלה מחוזים נובעים או)פוליסות משתתפות ברווחי השקעה(, 
   

 נכסים עבור חוזים
 תלויי תשואה

 .תשואה תלויי מחוזיםך הכל נכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות ס -

 חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות. - נכסי ביטוח משנה   
בגין חוזי  התחייבויות   

 ביטוח
עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיים, ביטוח כללי  -

 וביטוח בריאות.
 פרמיות לרבות דמים. - פרמיות     
 פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח. - פרמיות שהורווחו   
   

 .מסדיר את הפיכת תעודות הסל לקרנות סל 28תיקון   28תיקון 

סל מקנות זכות לקבלת תשואה הנגזרת משיעור השינוי במחיר מדד קרנות ה

או סחורה, לקרנות מחקות, שהינן קרנות נאמנות המבוססות על ניהול כספי 

אחרים לשם השגת תוצאה מיטבית בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, 

ואשר ייעודן הוא השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד או 

 ).וים את נכס הבסיס שלהן )קרנות מחקותסחורה המהו
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  המדיניות החשבונאית עיקרי - 2באור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

 
ברכוש  ומבנים קרקע קבוצת ,להשקעה ן"נדל למעט, העלות בסיס על ערוכים החברה של הכספיים הדוחות 

פיננסיות )כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי  פיננסיים זמינים למכירה, נכסים והתחייבויות נכסים, קבוע

 הוגן דרך רווח והפסד והתחייבויות ביטוחיות. 

 .להלןיא'  –ט' ו  סעיפים ראה אלו והתחייבויות נכסים של המדידה אופן בדבר נוסף למידע 

  

 בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה .ב

  

הדוחות הכספיים  (.IFRSתקני  -דיווח כספי בינלאומיים )להלן  דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני 

 1981 -שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א  כפינערכו בהתאם לדרישות הגילוי 

עד  2010-"עהתששנתיים(,  םוהתקנות שהותקנו על פיו והוראות תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיי

 חלות על חברות ביטוח. כמה שתקנות אלה 

 אם למעט המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות  

 .אחרת נאמר

 

 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים .ג
 

 השיקולים 

 

הנושאים הבאים, שלהם  שקלה ההנהלה את בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה 

 השפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:ה
 

 השקעה וחוזי ביטוח חוזי סיווג .1

 

 לגבי שוקלת ההנהלה. אחר מצד משמעותי ביטוחי סיכון לוקח המבטח בהם חוזים הינם ביטוח חוזי 

 ועל משמעותי ביטוחי סיכון לקיחתב כרוכים הם האםדומים,  חוזים של קבוצה לגבי או, וחוזה חוזה כל

 .השקעה חוזי שהם או ביטוח כחוזי לסווגם יש כן
 

 סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות  . 2

 

 הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות הבאות: הקבוצההנהלת  

 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. •

 עות המוחזקות לפדיון.השק •

 הלוואות וחייבים. •

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה. •

 ( להלן.י)2ראה באור 
 

 אומדנים והנחות
 

הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום  בעת 
ות, הכנסות והוצאות. האומדנים המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבוי

וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה 
 השינוי באומדן. 

 
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים ואקטואריים, המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, 

בות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול נדרשת הנהלת הקבוצה להניח הנחות באשר לנסי
דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת הקבוצה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל 
 הנחות סבירות לרבות ציפיות לעתיד, ככל שניתנות להערכה, בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. יובהר 
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 )המשך(  ניות החשבונאיתהמדי עיקרי  - 2באור 

 
שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה, בין היתר, עקב שינויים רגולטוריים שפורסמו או 
צפויים להתפרסם בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל ואשר קיימת אי וודאות באשר לאופן התממשותם 

 והשלכותיהם.
 

 קריטיים ואומדנים המאזן לתאריך הודאות לאי קשרב הכספיים בדוחות שנעשו העיקריות ההנחות להלן
 נכסים של ערכם את לשנות עשויים ובהנחות באומדנים מהותי שינוי ואשר הקבוצה ידי על שחושבו

 :העוקבת בשנה הכספיים בדוחות והתחייבויות
 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח .1
 

בדבר משתנים דמוגרפיים  רכותהע ועל אקטוארית הערכה שיטות על מבוססותהתחייבויות אלה  

הערכות האקטואריות וההנחות השונות נגזרות בעיקר מניסיון העבר ומבוססות על כך הוכלכליים. 

בעבר מייצג מה שיקרה בעתיד. השתנות בגורמי הסיכון, בשכיחות  ותשדפוס ההתנהגות והתביע

 גובה עלמהותי מצב המשפטי עשויים להשפיע באופן ה שינוי כןבחומרתם, ו אוהאירועים 

 (.5) 40 ביאור ראה. לפרטים נוספים ביטוח חוזי בגין ההתחייבויות
  
לרבות  שינויים בהנחות עיקריות ששימשו בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים לגבי 

 .40 וביאור 21, ראה באור העתודה המשלימה לגמלאות

 

 תלויות התחייבויות .2
 

תביעות משפטיות וכן בקשות לאישור תובענות כייצוגיות. בהערכות  תלויות ועומדות הקבוצהנגד  

סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, הסתמכו החברות על חוות 

דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם 

ם, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכי

מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות 

 .42ראה באור נוספים  לפרטיםאלה. 
 

בנוסף לתביעות האמורות, החברה חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו, וזאת, בין  

ם ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו מובאת לידיעת היתר, בהתקיי

גורמים בקבוצה לבמספר דרכים, ובין היתר: באמצעות פניות לקוחות  שלה מוחזקות וחברות החברה

ממונה על פניות הציבור בקבוצה, באמצעות תלונות לקוחות ליחידה לפניות הציבור במשרד לובמיוחד 

אמצעות תביעות )שאינן ייצוגיות( המוגשות לבית המשפט. נושאים אלו מובאים לידיעת המפקח, וב

הנהלת הקבוצה אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות 

רחבות. בהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכות החברות בקבוצה על 

ים המטפלים וההנהלה, המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה הערכות פנימיות של הגורמ

ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם וככל שתוגש. ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת 

מטבע הדברים, לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה   תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן.

 שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה. המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות 

 

 יםלא סחיר נכסי חובשווי הוגן של  קביעת .3
 

השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות, הלוואות ופיקדונות, מחושב לפי מודל המבוסס על היוון  

 ושערי יםמחיר יתזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט

 .מוסדיים לגופים ריבית

 

 פיננסיות השקעות ערך ירידת .4
 

קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם  כאשר 

המופחתת, או שערכם של נכסים פיננסיים זמינים למכירה נפגם וקיימת ירידת ערך לגביהם, סכום 

  .13 באור ראההפסד, ההפסד נזקף לדוח רווח ו

 כאמור. אובייקטיבית ראיה קיימת האם הקבוצה בוחנת מאזן תאריך בכל 
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 להשקעה"ן נדל .5
 

"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נדל 

ד. השווי ההוגן נקבע, בדרך כלל, על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, נזקפים לרווח או הפס

בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי 

 השווי, ניתן אםמזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה. 

 .המוערך לזה דומים ומיקום אופי בעל"ן בנדל לאחרונה שנעשו לעסקאות בהתייחס קבענ ההוגן

 בהנחות להשתמש החברה והנהלת השווי מעריכי נדרשים להשקעה"ן נדל של ההוגן השווי במדידת

 שיעורי, העתידיים ההשכרה מחירי, הקבוצה נכסי לגבי הנדרשים התשואה שיעורי לגבי מסוימות

 איתנותם, הנכסים תפעול הוצאות, פנויים שטחים להשכרת הסתברות, וזיםח שיעורי, סהוהתפ

 את להעריך מנת על, עתידי לפיתוח שיידרשו מהשקעות הנובעות והשלכות השוכרים של הפיננסית

. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי מהנכסים העתידיים המזומנים תזרימי

 .להלן 8 באור הראלגרום לשינוי בשווי ההוגן. 
 

 ירידת ערך מוניטין  .6
 

הקבוצה בוחנת ירידת ערך מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן  

עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים שאליה המזומנים השל תזרימי 

ראה  כיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.הוקצה המוניטין. כמו כן, נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור ני

 להלן. 4באור 

 

 קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות .7
 

ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה תוך שימוש בהנחות לגבי שיעורי  

ברות ההשבה, יתכן  תתקייםתחת הנחות אלו לא  אם. ביטולים, תמותה ותחלואה ומשתנים נוספים

 .להלן 5 באור ראה .הנדחות הרכישה הוצאות במחיקת אף או ההפחתה בהאצת צורך שיהיה
 

 קבוע רכוש של מחדש הערכה .8

 

 הוגן בשווי והשינויים, משוערכים בסכומים קבוע רכוש המהווים ומקרקעין מבנים מודדת הקבוצה 

 השווי את להעריך תמנ על תלוי בלתי חיצוני מעריך עם התקשרה הקבוצה. אחר כולל לרווח נזקפים

 זמינות לראיות התייחסות בסיס על מוערכים ומקרקעין המבנים. 2018, בדצמבר 31 ליום ההוגן

 מיקומם, הנכסים סוג כגון ספציפיים שוק לגורמי המותאמים השוואה בני במחירים שימוש תוך, בשוק

 .ומצבם

 .להלן 6 באור ראה 

 

 וליהתפע המחזור ותקופת הכספיים הדוחות מבנה .ד

 

 חיים ביטוח לעסקי בהתייחס במיוחד, שנה על בעיקרה עולה, הקבוצה של הרגיל התפעולי המחזור תקופת 

 .חובה רכב וביטוח חבויות בענפי כללי ביטוח ולעסקי, ואישפוז ומחלות סיעוד לעסקי, טווח ארוך וחסכון

ות של חברת ביטוח מאוחדת, על המצב הכספי המאוחדים, הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבוי הדוחות 

הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף. הצגה זו, המספקת מידע רלוונטי יותר, תואמת את 

  .הצגת הדוחות הכספיים - 1תקן חשבונאות מספר 

  

 מטבע הפעילות ומטבע חוץ .ה

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1

 

ינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגל לאלף הקרוב. מטבע הדוחות הכספיים מוצגים בשקל חדש שה 

 זה משקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה.
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 לפי מתורגמים שנוצרו עלות עודפי לרבות חוץ פעילות המהווה מוחזקת חברה של והתחייבויות נכסים

דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל  פריטי .דיווח תאריך בכל סגירה שער

 התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר. 

 

)ההפסד(  הרווח, שליטה איבוד תוך, חוץ פעילות של חלקי מימוש בעת או, חוץ פעילות מימוש בעת

 חלקי מימוש בעת. הפסד או לרווח נזקף אחר כולל כרווח שהוכר ,פעילות לאותה המתייחס המצטבר

 הכולל ברווח שהוכר הסכום של יחסי חלק, המאוחדת בחברה השליטה שימור תור חוץ פעילות של

 .שליטה מקנות שאינן לזכויות מחדש מיוחס האחר

 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

 

שונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע ה 

לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 

במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי 

ים להון בעסקאות גידור, נזקפים לדוח רווח שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפ

והפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד 

 העסקה.

מתורגמים למטבע  ההוגן השווי לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים 

 ע השווי ההוגן.הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקב

 

 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי המדד הרלוונטי,  

 בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. 

 

 מזומנים ושווי מזומנים  ו.
 

ה. שווי מזומנים כוללים השקעות מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דריש 

 ואשרלזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים 

 .בשעבוד מוגבלים אינם ואשר בשווי שינויים של משמעותי בלתי לסיכון חשופות

 

  

 ומוניטין עסקים צירופידוחות כספיים מאוחדים,  .ז

 

וללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. הדוחות הכספיים המאוחדים כ .1

כח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

להשתמש בכח שלה כדי להשפיע על היכולת,  משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן

בחשבון השפעת זכויות הצבעה  מובאתנת שליטה . בבחיסכום התשואות שינבע מהישות המושקעת

. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד ממשיות הן אם רקפוטנציאליות 

 למועד בו הופסקה השליטה.

 

הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  הדוחות

חברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות החשבונאית בדוחות הכספיים של ה

 הכספיים של החברה.
 

 במסגרת בוטלו, הדדיות מעסקאות הנובעות, מומשו שטרם והוצאות והכנסות בקבוצה הדדיותיתרות  

 ועם כלולות חברות עם מעסקאות הנובעים מומשו שטרם רווחים. המאוחדים הכספיים הדוחות הכנת

 שטרם הפסדים. אלו בחברות הקבוצה זכויות לפי ההשקעה כנגד בוטלו, משותפת הבשליט ישויות

 .ערך לירידת ראיה הייתה לא עוד כל מומשו שטרם רווחים בוטלו לפיו אופן באותו בוטלו מומשו
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 התמורה של ההוגן השווי פי על נמדדת הרכישה עלות. הרכישה בשיטת מטופלים עסקים צירופי .2

 החברה, עסקים צירוף בכל. בנרכשת שליטה מקנות שאינן זכויות בתוספת הרכישה במועד שהועברה

 במועד ההוגן לשוויים בהתאם בנרכשת שליטה מקנות שאינן הזכויות את למדוד האם בוחרת

 .שתהנרכ של נטו המזוהים הנכסים של ההוגן בשווי היחסי חלקן לפי או הרכישה

 
 .והפסד רווח לדוח התהוותן בעת נזקפות ישירות רכישה עלויות 

 

 להשגת קודם הרוכשת ידי על שהוחזקו בנרכשת הוניות זכויות, בשלבים המושג עסקים בצירוף 

 ההשקעה משערוך הפסד או רווח בדוח הכרה תוך הרכישה למועד הוגן בשווי נמדדות השליטה

 .לשליטה העלייה במועד הקודמת

  

 כהתחייבות או כנכס מסווגת מותנית תמורה. הרכישה במועד ההוגן בשוויה מוכרת מותנית מורהת 

. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים בדוח רווח IAS 39-ל בהתאם פיננסית

והפסד . אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה 

 א מדידה עוקבת.לל

 
 מקנות שאינן והזכויות הרכישה תמורת בין ההפרש שהינה, העלות לפי לראשונה נמדד מוניטין 

 המוניטין סכום אם. שניטלו ההתחייבויות ושל שנרכשו המזוהים הנכסים של נטו הסכום לבין שליטה

 .הרכישה במועד שנוצר ברווח יכיר הרוכש, שלילי הינו שהתקבל

 
 שליטה מקנות נןשאי זכויות .3

 

 העסקים צירוף במועד שליטה מקנות שאינן זכויות מדידת 

 

חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס,  בגיןמקנות שליטה,  שאינן זכויות 

 של ההון במסגרתבמישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד 

ת במועד צירוף העסקים בשווי הוגן או לפי חלקן היחסי בנכסים ובהתחייבויות נמדדוו החברה

 המזוהים של הנרכשת, על בסיס כל עסקה בנפרד. 

 

במדיניות חשבונאית זו אינה מותרת עבור מכשירים אחרים העומדים בהגדרה של זכויות  בחירה 

אלו יימדדו בשווי הוגן או לפי  אופציות למניות רגילות(. מכשירים -שאינן מקנות שליטה )לדוגמא 

 רלוונטיים אחרים. IFRSהוראות תקני 

 

 מניות בעלי בין הכולל הרווח הקצאת 

 

 מקנות שאינן ולזכויות החברה של לבעלים מיוחסים אחר כולל רווח של רכיב וכל הפסד או רווח 

 יתרת מכך אהכתוצ אם גם שליטה מקנות שאינן ולזכויות החברה של לבעלים מיוחס הפסד. שליטה

 .שלילית תהיה שליטה מקנות שאינן הזכויות
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 השקעה בהסדרים משותפים.  4

 

 (Joint Venturesעסקאות משותפות ) .1

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא 

יטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות שיתוף חוזי מוסכם של של

 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

 

 

 (Joint Operationsפעילויות משותפות ) .2

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 

מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי  ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה

 בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.

, מטופלת בשיטת הרכישה IFRS 3 -רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב

לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים 

בעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הנו

הזדמנותי. האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת 

 המהווה עסק.

 

 כלולות בחברות השקעה .ח

 

 לא אך, שלהן תפעוליתוה הפיננסית המדיניות על מהותית השפעה יש לקבוצהש יישויות הן כלולות חברות 

 .שליטה

 

 או למימוש הניתנות, פוטנציאליות הצבעה זכויות בחשבון מובאות, מהותית השפעה של קיומה בבחינת 

 .המוחזקת החברה למניות מיידי באופן להמרה

 

 יותעלו לרבות, עלותה לפי לראשונה ומוכרת המאזני השווי לשיטת בהתאם מטופלת כלולות בחברות השקעה         

 אינו הרכישה במועד מחושב המוניטין. הרכישה במועד שחושבו מקוריים הפרשים כוללת ההשקעה. העסקה

 מוצגת ההשקעה .הכלולה בחברה מההשקעה כחלק ערך ירידת בחינת לצורך ונבחן שיטתי באופן מופחת

 בנכסים קבוצהה של חלקה את כוללים המאוחדים הכספיים הדוחות. ערך מירידת מצטברים הפסדים בניכוי

 השווי שיטת לפי המטופלות, מוחזקות ישויות של אחר כולל וברווח, הפסד או ברווח, ובהוצאות בהכנסותנטו, 

 בו מהיום הקבוצה של לזו החשבונאית המדיניות את להתאים כדי הנדרשים תיאומים לאחר, המאזני

 .ותיתהמה ההשפעה עוד מתקיימת לא שבו ליום ועד המהותית ההשפעה מתקיימת

כאשר לחברה יש השקעה בחברה כלולה אשר מוחזקת במלואה או בחלקה בתיקי ההשקעות של פוליסות 

משתתפות ברווחים, החברה מודדת את אותו חלק בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כפי שמאפשר תקן 

השווי השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות. החברה מיישמת את שיטת  -28חשבונאות בינלאומי 

 המאזני על החלק בהשקעה שמוחזק על ידי תיק הנוסטרו.

 

 לשיטת בהתאם המטופלת בישות הקבוצה של הזכויות ערך על עולה בהפסדים הקבוצה של חלקה כאשר 

 אינה והקבוצה לאפס מופחת( ארוך לזמן השקעה כל)כלל  זכויות אותן של בספרים הערך, המאזני השווי

 הקבוצה שילמה אם או המוחזקת בישות ותמיכה מחויבות יש לקבוצה אם אלא, נוספים בהפסדים מכירה

 בחלקה מחדש להכיר מתחילה הקבוצה, רווחים על מדווחת הכלולה החברה מכן לאחר אם. בעבורה סכומים

 .הוכרו שלא בהפסדים לחלקה משתווה ברווחים שחלקה אחרי רק אלה ברווחים

 .זהים ולתקופות לתאריכים ערוכים תהכלולו והחברות החברה של הכספיים הדוחות 
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 מהותית מהשפעה יציאה 

 

 או המהותית ההשפעה את איבדה בו מועד מאותו החל המאזני השווי בשיטת להשתמש מפסיקה הקבוצה 

 .ענייןה לפי, מאוחדת כחברה או פיננסי כנכס נותרת בהשקעה ומטפלת שליטה השיגה

 כלשהי השקעה הוגן בשווי מודדת הקבוצה מהותית השפעה בעלת להיות מפסיקה הקבוצה בו במועד 

 שנותרה השקעהה של ההוגן השווי בין בהפרש הפסד או ברווח ומכירה לשעבר הכלולה בחברה לה שנותרה

. הז מועדב ההשקעה של בספרים הערך לבין הכלולה בחברה מההשקעה חלק של ממימוש ותמורה

 ההפסד או לרווח מחדש מסווגים כלולה חברה לאותה בהתייחס אחר כולל רווח דרך בהון שהוכרו הסכומים

 או הנכסים את בעצמה מממשת היתה הכלולה החברה אילו נדרש שהיה אופן באותו, לעודפים או

 .המתייחסים ההתחייבויות

 

 מהותית השפעה שימור תוך כלולות בחברות החזקה בשיעורי שינוי 

 

 שיטת את מיישמת הקבוצה, ותיתההמ ההשפעה שימור תוך כלולה בחברה החזקה בשיעור עלייה בעת 

 .שינוי ללא נותרת הקודמת שההחזקה בעוד הנוספים ההחזקה אחוזי בגין הרכישה

 

 ההשפעה שימור תוך המאזני השווי לשיטת בהתאם המטופלת כלולה בחברה החזקה בשיעור ירידה בעת 

 הכנסות סעיף במסגרת, מהמכירה הפסד או ברווח ומכירה שקעתההמ יחסי חלק תעגור צההקבו, המהותית

 .והפסד רווח בדוח אחרות הוצאות או

 חברה לאותה בהתייחס אחר כולל רווח דרך הון בקרנות שהוכרו מהסכומים יחסי חלק, מועד באותו, כן כמו

 הייתה הכלולה החברה אילו נדרש שהיה פןאו באותו, לעודפים או הפסד או רווח לדוח מחדש מסווג כלולה

 .חסיםוהמי ההתחייבויות או הנכסים את בעצמה מממשת

 

 חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים .ט

 

 IFRS 4  הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד המעבר

עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי מוחשיים  לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק )לרבות

 קשורים( וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש.

  

 להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח: 

 

 ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח .1

 

 ' להלן.גכ סעיףראה  – הכרה בהכנסות (א

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים: (ב

 

חוזי ביטוח חיים מחושבות בהתאם להוראות המפקח )תקנות וחוזרים(, התחייבויות בגין  

כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות. ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני 

 הכיסויים הרלוונטיים, כגון: גיל המבוטח, ותק הכיסויים, סוג הביטוח, סכום הביטוח וכו'. 

 

ידי -על תבעות על בסיס הערכה אקטוארית, המבוצעהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נק 

. יונתן ברנר מר ,"הפניקס ביטוח"( –בע"מ )להלן  ביטוחל חברה הפניקסהאקטואר הממונה ב

חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע על פי התנאים של החוזים 

 הרלוונטיים. 

 

צמודות למדד המשמשות כיסוי הדות למדד וההשקעות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים הצמו 

 בויות אלה, נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם ילהתחי
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 י ביטוח חיים בקשר לפוליסות שלפילאחרונה לפני תאריך המאזן לרבות התחייבויות בגין חוז          

 חצי שנתית. תנאיהן ההצמדה הינה 

 

 הנחיות המפקח בדבר התחייבויות לתשלום קיצבה: (ג

 

בחוזרים שפרסם המפקח בדבר חישוב התחייבויות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים  

נקבעו הוראות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב השיפור בתוחלת החיים המצריך מעקב 

שרות קבלת קצבה והשלמתן באופן אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים המאפ

 ראוי.

 .5.1.2 סעיף 40 באור ראהנוספים  לפרטים 

 

 הוצאות רכישה נדחות: (ד
 

כוללות עמלות  (DAC-ה -הוצאות הרכישה הנדחות בגין פוליסות ביטוח חיים )להלן  (1)

לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות הנהלה וכלליות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות. 

 15-יותר מ חת בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה, אך לאמופ DAC -ה

 סולקו נמחק במועד הביטול או הסילוק. אוהמתייחס לפוליסות שבוטלו  DAC -שנה. ה

 

. הבדיקה נערכת על  DAC-את ברות השבת ה שנהבודק מידי  ביטוח הפניקסאקטואר  (2) 

מספיקה,  DAC-בניכוי ההשקעה  זיוחויבויות בגין חוזי ביטוח ימנת לוודא שההתח

ואת  DAC-ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסנה את הפחתת ה

 ההתחייבויות הביטוחיות, הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות. 

 

 תשואה, תפעול הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללות, זו לבדיקה המשמשות ההנחות 

 בדיקותפי -על שנה מדי החברה אקטוארידי -על הנקבעות, ותחלואה תמותה, מנכסים

 .עדכניים רלוונטיים ומחקרים העבר ניסיון

 

)קרנות  נכסים לניהול חוזים רכישת עבור המשולמות רכישה ולמפקחי לסוכנים עמלות (3)

 בנפרד לזהותן ניתן אם( DAC) נדחות רכישה כהוצאות נרשמות( גמל וקופות פנסיה

מופחת  DAC -. הצפויה ניהול דמי באמצעות השבתן ואם מהימן פןבאו אותן ולמדוד

 שנים. 10 פני עלשנתיים שווים  בשיעורים

 

 (: Liability Adequacyבדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ) (ה
 

 הפרמיות כי מעלה והבדיקה במידה. העתודות הלימות לגבי בדיקה עורכת הקבוצה 

 למועד הביטוחיות העתודות בניכוי הצפויות התביעות לכיסוי פיקותמס אינן המתקבלות

קבוצות פוליסות  עבור בנפרד נעשית הבדיקה. החוסר בגין מיוחדת הפרשה נרשמת ,החישוב

 שהוגדרו על ידי המפקח.

 

 תשואה, תפעול הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללים ל"הנ לבדיקות ותהמשמשההנחות  

ת, פרמיות אי נזילות, תמותה, שיעורי מימוש גמלה ותחלואה, ובהתחשב ריבי שיעורי, מנכסים

 האקטואר ידי על קבעותנ הןההנחות בעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם בספרים. 

 . אחרים רלוונטים ומחקרים העבר ניסיון פי על שנה מדי
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 40באור  ראה בגין עתודות לפוליסות פרט בביטוח חיים הביטוחיות התחייבויותין שינוי בלעני         

 .5.1.10 –ו  5.1.8 פיםסעי

 

 תביעות תלויות: (ו
 

תביעות תלויות בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן, מחושבות באופן פרטני, בהתאם להערכת  

הפרשות   וסכומי הביטוח.על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח  ביטוח הפניקסמומחי 

לתשלומי גמלאות, ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח אי כושר עבודה, 

ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן, וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו 

(IBNRנכללו במסגרת התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,) השקעה וחוזי. 

 

 חוזי השקעה: (ז

 

גין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות תקבולים ב 

להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה. פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא נזקפים 

 לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה.

 הנגבים הניהול דמיים אלה ההכנסות מהשקעות, בדוח רווח והפסד נזקפים בשל חוז 

, שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשל חלקם של המבוטחים מהמבוטחים

 בהכנסות מהשקעות, עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות.

 

 הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי: (ח

ההכנסות מויתרות זכות". כמו כן, השינוי בהפרשה קוזז ההפרשה נכללה בסעיף "זכאים  

 מפרמיה.
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 ביטוח כללי .2

 

 ' להלן.גכ סעיףראה  - הכרה בהכנסה (א

 

סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל, בין היתר, סילוק ועלויות  (ב

שאירעו בשנת  ישירות בגין תביעות ששולמו, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, תלויותטיפול 

הדוח וכן עדכון ההפרשה לתביעות התלויות )הכוללת הפרשה לעלויות ישירות ועקיפות 

 בטיפול בתביעות( שנרשמה בשנים קודמות.

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות: ג(

 

תביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח, וחלקם של עתודות הביטוח וה 

מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות, הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה, חושבו בהתאם 

-התשע"ג בביטוח כללי(, עתודות חישוב) (ביטוח)פיננסיים  שירותיםלתקנות הפיקוח על 

ושיטות אקטואריות מקובלות  המפקחהנחיות  ,"תקנות חישוב עתודות"( –)להלן , 2013

 לחישוב תביעות תלויות, המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של האקטוארים הממונים.

 

 :כלהלן, תלויות ותביעות ביטוח מעתודות מורכב, ביטוח חוזי בגין התחייבויות סעיף ( ד

 

את (, משקפת Unearned Premium Reserveהפרשה לפרמיה שטרם הורווחה, ) (1

ומחושבת על בסיס  דמי הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך המאזן

 . יומי

 
(. הפרשה זו נרשמת במידה Premium Deficiencyהפרשה לפרמיה בחסר, ) (2

והפרמיה שטרם הורווחה )בניכוי ההוצאות הרכישה הנדחות( אינה מכסה את העלות 

מקיף דירות ובתי עסק ההפרשה מבוססת רכב רכוש,  בענפיהצפויה בגין חוזי הביטוח. 

  .עתודות חישוב בתקנת שנקבע בין היתר על מודל

 

 תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן:ו ביטוח עתודות (3

 

תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן, נכללו לפי הערכה אקטוארית,   3.1

 בהוצאות עקיפות ליישו להלן. 3.2למעט לגבי הענפים המפורטים בסעיף 

 הפניקסתביעות נכללים לפי הערכה אקטוארית. התחשיב האקטוארי עבור 

 גברתהממונה בהפניקס ביטוח  יתידי האקטואר-, בוצע עלכללי בביטוח ביטוח

 הפניקס ביטוח. תעובד השהינ נחום אנה

  

 סיםנכנ עסקים, שלישי צד כלפי אחריות לרבות טיס כלי, ימי ביטוחבענפים   3.2

קבע האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב  בהם אחרים וסיכונים

 ההעדר מובהקות סטטיסטית נכללו התביעות התלויות בהתבסס על הערכ

 ביטוח פניקס ומומחי דין מעורכי שנתקבלה דעת חוות לפי תביעה לכל פרטנית

 IBNRת תוספובדיווח חברות מוסרות בעסקים נכנסים לפי  בתביעות שמטפלים

ההערכות כוללות הפרשה מתאימה לסילוק הוצאות הטיפול אשר  ככל שנדרש.

 טרם שולמו לתאריך הדוחות הכספיים.
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בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות ההערכות  מובאיםשיבובים ושרידים  3.3

 האקטואריות של התביעות התלויות. 

 

התביעות התלויות הינן נאותות, וזאת בהתחשב בכך  ביטוח הפניקסלהערכת  3.4

על בסיס אקטוארי ויתרתן כוללת הפרשות  רובןשהתביעות התלויות מחושבות ב

 .IBNR -מתאימות ככל שנדרש ל

 

  

 

הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות בקשר  ה(

לפרמיות שטרם הורווחו. הוצאות הרכישה מחושבות לפי  ותוליסות, המתייחסעם רכישת פ

שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים, שנקבעו בתקנות הפיקוח, כאחוז מהפרמיה 

 שטרם הורווחה, לכל ענף בנפרד, לפי הנמוך שבהם. 

 

 –)להלן  "( בע"ממהתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה )"הפולעסקים המתקבלים  ו(

"הפול"(, מחברות ביטוח אחרות )לרבות ביטוח משותף ועסקים נכנסים מחו"ל( וסוכנויות 

חיתום נכללים לפי דיווחים המתקבלים עד לתאריך המאזן בתוספת הפרשות לפי העניין, והכול 

 בהם. ביטוח הפניקסבהתאם לשיעור השתתפות 
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 ביטוח בריאות .3

 

 ' להלן.גכ סעיףראה  - הכרה בהכנסה (א

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות: (ב
 

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח )תקנות וחוזרים(, כללים  

כיסויים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות. ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני ה

 הרלוונטיים, כגון: גיל המבוטח, ותק הכיסויים, סוג הביטוח, סכום הביטוח וכו'.
 

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נקבעות על בסיס הערכה  

 הפניקס עובד ושהינ מר מייקל ירמיש ביטוח בפניקסידי האקטואר הממונה -אקטוארית. המבוצעת על

 . ביטוח

 

 (: Liability Adequacy) בריאותבדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח  (ג

 

 אינן המתקבלות הפרמיות כי מעלה והבדיקה במידה. העתודות הלימות לגבי בדיקה עורכת הקבוצה 

 הפרשה נרשמת, החישוב למועד הביטוחיות העתודות בניכוי הצפויות התביעות לכיסוי מספיקות

. קולקטיביות פוליסות עבור ובנפרד פרט פוליסות עבור בנפרד נעשית הבדיקה. החוסר ןבגי מיוחדת

 .הבודד הקולקטיב ברמת מתבצעת הבדיקה, קולקטיביות פוליסות של במקרה

 

 תמותה, תפעול הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללים ל"הנ לבדיקות המשמשיםוההנחות  הפרמטרים 

 פוליסות עבור. אחרים רלוונטים ומחקרים העבר ניסיון פי על ארהאקטו ידי על הנקבעות ותחלואה

 . הקולקטיבים של התביעות לניסיון בהתאם העתודות הלימות לגבי הבדיקות נעשות קולקטיביות

 

-ו 5.1.8 סעיפים 40באור ראה  ובריאות סיעוד ביטוחי בגין הביטוחיות התחייבויותלעניין שינוי ב 

5.1.10. 

 

 :תלויות תביעות (ד

 

ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי, ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן,  

 (, נכללו במסגרת ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח.IBNRוכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו )

 

 :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי (ה

 

, נכללה בסעיף "זכאים ויתרות זכות". יווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתפרשה בגין השתתפות ברה 

  מסעיף פרמיה שהורווחה. כמו כן, השינוי בהפרשה קוזז 
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 :נדחות רכישה הוצאות (ו

 

ישה והוצאות "( כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכDAC" -הוצאות הרכישה הנדחות )להלן  .1

 הפוליסותמחלות ואישפוז  פיבענהנהלה וכלליות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות. 

 ביטוחי ובענפי מופחתות בשיעורים שווים על פני תקופת הפוליסה, אך לא יותר משש שנים

. שנים 15-מ יותר לא מופחתות הפוליסות( קשות ומחלות סיעוד)כגון  טווח ארוכי בריאות

  הנדחות המתייחסות לפוליסות שבוטלו נמחקות במועד הביטול. הוצאות הרכישה

  

. הבדיקה נערכת על מנת DAC -שנה בודק אקטואר החברה את ברות ההשבה של ה מידי .2

 ותמספיקבגין הפוליסות שנמכרו  DAC -בניכוי ה לוודא שההתחייבות בגין חוזי ביטוח

ואת ההתחייבויות  DAC -הפחתת הה את נושהפוליסות צפויות ליצור הכנסה עתידית שתכס

 . הביטוחיות, הוצאות התפעול והעמלות בגין אותם פוליסות

 תשואה, תפעול הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללות, זו לבדיקה המשמשות ההנחות 

 העבר ניסיון בדיקות פי על שנה מדי האקטואר ידי על נקבעות, ותחלואה תמותה, מנכסים

 . ייםעדכנ רלוונטיים ומחקרים

 

 פיננסיים מכשירים  .י

 

 פיננסיים שאינם נגזרים מכשירים .1

 

 פיננסיים נכסים. פיננסיות התחייבויות והן פיננסיים נכסים הן כוללים נגזרים שאינם פיננסיים מכשירים 

 נכסים וכן( ואחרות מניות, סחירים בלתי חוב נכסי, סחירים חוב)נכסי  פיננסיות השקעות כוללים

 כוללים פיננסיים מכשירים, כן כמו. מזומנים ושווי מזומנים, אחרים חייבים: כגון חריםא פיננסיים

 .אחרים וזכאים ספקים ואשראי שנתקבלו ואשראי הלוואות כגון, פיננסיות התחייבויות

 

 פיננסיים בנכסים לראשונה הכרה 

 

 שאינם מכשירים גביול הוגן שווי לפי הינה נגזרים שאינם פיננסיים במכשירים הראשונית ההכרה 

 לאחר. לייחוס הניתנות הישירות העסקה עלויות כל בתוספת והפסד רווח דרך ההוגן בשווי מוצגים

 .בהמשך כמפורט נמדדים נגזרים שאינם פיננסיים מכשירים, הראשונית ההכרה

  

)מועד  החברה ידי על החוזיים התנאים קבלת במועד כהתחייבות או כנכס מוכר פיננסי מכשיר 

 (.עסקהה
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 :הבאות לקבוצות מסווגים פיננסים נכסים 

 

 השקעות המוחזקות לפדיון

 

כאשר לחברה יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיק מכשירי חוב עד למועד פדיונם, מכשירי החוב  

 עלויות בתוספת הוגן בשווי לראשונה נמדדות דיוןלפי המוחזקות השקעותמסווגים כמוחזקים לפדיון. 

השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי עלות  ,הראשונית ההכרה לאחר. לייחוס הניתנות עסקה

מופחתת בשיטת הריבית האפקטיבית )תוך התחשבות בעלויות העסקה(, בניכוי הפסדים מירידת 

 ערך.

 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

 

ים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה או נכסים פיננסי 

הקבוצות הבאות: נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד,  לאחתשאינם מסווגים 

הלוואות וחייבים. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים זמינים  אוהשקעות המוחזקות לפדיון 

, ריביתהשווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין  לפיים למכירה נמדד

כולל אחר. במועד גריעת ההשקעה או במקרה של רווח ב מוכרים הוני רממכשי דיבידנדו הפרשי שער

 לדוח רווח והפסד.  מועבר אחר כוללירידת ערך, הרווח )ההפסד( 

  

 וגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי ה 

 

מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, אם הוא מוחזק למסחר או אם יועד ככזה  

 בעת ההכרה הראשונית בו. 

 

 הלוואות וחייבים 
 

נסחרות  שאינןהשקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה  הינןוחייבים  הלוואות 

 עלויות בתוספתעל פי תנאיהן לפי העלות  מוצגותהכרה הראשונית, הלוואות בשוק פעיל. לאחר ה

 לזמן חייבים. ערך לירידת הפרשה, ובניכוי האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, ישירות עסקה

 .הנומינלי בערכם כלל בדרך, תנאיהם לפי מוצגים קצר

 

  פיננסיים מכשירים קיזוז .2

 

 קיימת לקבוצה כאשר הכספי המצב על בדוח בנטו ומוצגים מקוזזים יתפיננס והתחייבות פיננסי נכס 

 לסלק כוונה וכן שיוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה ניתנתש זכות( Currently) מיידי באופן

 .זמנית בו ההתחייבות את ולסלק הנכס את לממש או נטו בסיס על תיובוחייוההת הנכס את

 

 לחוזה הצדדים של הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה תניתנ להיות חייבת לקזז הזכות 

 תהיה לקזז שהזכות מנת על. הצדדים אחד של פרעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא

, תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור, מיידי באופן קיימת

 .הלפקיעת שיגרמו אירועים שיהיו או

  

 מכשירים פיננסיים נגזרים .3
 

נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן; עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד  

עם התהוותן. לאחר ההכרה הראשונית, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן 

 ת, נטו והכנסות מימון.הפסד לסעיף רווחים מהשקעו אונזקפים לדוח רווח 
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 לפי שווי הוגן נמדדיםמדד שאינם  צמודיהתחייבויות ו נכסים .4
 

בכל  משוערכיםלפי שווי הוגן,  נמדדים שאינםמדד,  צמודיהתחייבויות פיננסיות ו נכסיםערכם של  

 בפועל. במדד השינויתקופה בהתאם לשיעור 

 

 קבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן: הקבוצה .5

 

 נכסים פיננסיים הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות .א

 

נכסים אלו הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא סחירים, יועדו לקבוצת  

ים מנוהלים, נפרדים זאת מהנימוקים הבאים: מדובר בתיקושווי הוגן דרך רווח והפסד, 

ומזוהים, אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן משמעותי עיוות חשבונאי של הצגת נכסים 

(, כמו כן הניהול מתבצע mismatchפיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי מדידה שונים )

סיכונים לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים לפי שווי הוגן בהתאם לאסטרטגיית ניהול 

מתועדת, והמידע לגבי המכשירים הפיננסיים מדווח להנהלה )ועדת ההשקעות הרלוונטית( 

 באופן פנימי על בסיס שווי הוגן.

 

נכסים פיננסיים שאינם סחירים ושאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות  .ב

 ברווחים )נוסטרו(

 

 זו לקבוצה סווגו"צ, ח"ח אגלרבות  ,וחייבים הלוואות קבוצת של לקריטריונים העונים נכסים 

 .האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, מופחתת עלות פי על ונמדדו

 כנכסים פיננסיים זמינים למכירה. יםמסווג יםסחיר םשאינ הוניים מכשירים 

 

נכסים פיננסיים סחירים שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים  ג.

 מהווים נגזרים )לרבות קרנות השקעה( שאינםרו( שאינם כוללים נגזרים משובצים או )נוסט

 

  נכסים אלו סווגו לקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירה. 

 

 מכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם ד.

 

   נכסים אלו יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד. 

  

 השקעות בניהול העוסקתננסיים סחירים בחברת בת מאוחדת פי נכסים . ה

 

אלו סווגו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד שכן נכסים אילו כוללים נכסים פיננסיים  נכסים 

 המחוזקים למטרות מסחר ונכסים פיננסיים המיועדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

 

 פיננסיותהתחייבויות  .6

 

 מופחתת בעלות הנמדדות אחרות והתחייבויות הלוואות. הוגן בשווי לראשונה מוכרות ההתחייבויות 

 .ישירות עיסקה עלויות בניכוי מוצגות
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 :להלן כמפורט סיווגם על מבוסס פיננסיות בהתחייבויות החשבונאי הטיפול, הראשונית ההכרה לאחר 

 

 מופחתת בעלות ותפיננסי התחייבויות .א

 

 עלותה לפי תנאיהן פי על מוצגותוהתחייבויות אחרות  הלוואות, הראשונית ההכרה לאחר 

  .האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך ישירותעלויות עסקה  בניכוי

 

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות .ב

 

 פיננסיות התחייבויות כוללות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות 

 מוצגות להיות בהן הראשונית ההכרה עם המיועדות פיננסיות והתחייבויות למסחר המוחזקות

 .הפסד וא רווח דרך הוגן בשווי

  

 בתקופה מכירה לצורכי נרכשו הן אם למסחר כמוחזקות מסווגות פיננסיות התחייבויות 

 .הפסד או לרווח נזקפים למסחר המוחזקות התחייבויות בגין םהפסדי או רווחים. הקרובה

 

 מיועדים הם אם אלא למסחר כמוחזקים מסווגים, שהופרדו משובצים נגזרים לרבות, נגזרים 

 . אפקטיבית להגנה כמכשירים לשמש

 להיות הופכת היא בו במועד בהפרדתו והצורך משובץ נגזר של קיומו את בוחנת הקבוצה 

 כאשר רק נעשית משובץ נגזרבהפרדת  הצורך של מחדש הערכה. התקשרותל צד לראשונה

 .מההתקשרות המזומנים תזרימי על משמעותי באופן המשפיע בהתקשרות שינוי יש

 לתנאים בכפוף, הפסד או רווח דרך הוגן לשווי לראשונה ההכרה במועד התחייבות לייעד ניתן 

  .IAS 39-ב שנקבעו

 

 פיננסיות יותערבו בגין התחייבויות . ג

 

בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך התחשבות גם  ההתחייבויות 

בעלויות עסקה ישירות המיוחסות למתן הערבות. לאחר ההכרה הראשונית, ההתחייבות 

נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה )בניכוי הפחתה מתאימה על פני 

 IAS 37והאומדן לסכום שנדרש )אם נדרש( להכיר בו לתאריך הדיווח על פי  תקופת הערבות(

 בהתייחס להסכם הערבות.

 

 שליטה מקנות שאינןאופציית מכר שהוענקה לבעלי מניות  . 7

 

( למכור חלק PUT"מיעוט"( אופציות מכר )-)להלן שליטה מקנות שאינןלבעלי מניות  הקבוצה העניקה 

ביום ההענקה סווגו זכויות המיעוט כהתחייבות פיננסית. . תומאוחד ותבחבר יהםתאחזקואו את כל 

 הערכת של הנוכחי הערךכירה בכל תאריך מאזן בהתחייבות פיננסית הנמדדת על בסיס ההקבוצה 

 צירופי בגיןכאשר במקביל מטופלת החזקת המיעוט כאילו היא בידי הקבוצה.  למיעוט הצפוי התשלום

עוקבות, ה, שינויים בסכום ההתחייבות בתקופות 2009 בדצמבר 31 ליום דע שהתרחשו עסקים

למעט ערך הזמן הנזקפים לרווח והפסד, שנגרמו כתוצאה משינוי הערכת התשלום הצפוי, נזקפים 

  ליתרת המוניטין עד למימוש האופציה.
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 לרווח נזקף ההתחייבות בסכום השינוי כל 2010 בינואר 1 מיום החל שהתרחשו עסקים צירופי בגין 

 כסילוק מטופלת במימוש המשולמת התמורה, ממומשת האופציה עוקבות בתקופות אם. והפסד

תוך  המאוחדת בחברה השקעה כמימוש מטופלת הפקיעה, פוקעת שהאופציה ובמידה ההתחייבות

 ג'. (4) 7לפרטים נוספים ראה באור  שימור שליטה.

  

 גריעת מכשירים פיננסיים . 8
 

 נכסים פיננסיים ( א 
 

 או הפיננסי מהנכס מזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות פקעו רנכס פיננסי נגרע כאש 

 על נטלהתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או  לקבלת החוזיותעבירה את הזכויות ה קבוצהה

 עיכוב ללא, השלישיבלו במלואם לצד לשלם תזרימי המזומנים שהתק מחוייבותעצמה 

נכס או לא בוההטבות הקשורים  משמעותי. בנוסף, העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים

 העבירה אך נכסב הקשורים וההטבות הסיכונים כל את ממשי באופןלא הותירה  ואףעבירה ה

 .הנכס על השליטה את

 

ם מהנכס ולא העבירה ולא הותירה החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומני כאשר 

באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס, 

מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס. מעורבות נמשכת 

 בדוחותבדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה המקורית של הנכס 

 של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה. המירביפיים והסכום הכס

 

 פיננסיות התחייבויות )ב( 

 

. פקעה או בוטלה, נפרעה ההתחייבות דהיינו, מסולקת היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות 

 תשלום ידי על ההתחייבות את פורע )הקבוצה( החייב כאשר מסולקת פיננסית התחייבות

 משפטית משוחרר או, שירותים או בסחורות, אחרים פיננסיים םבנכסי, במזומן

 .מההתחייבות

 

התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות פיננסית אחרת כלפי אותו מלווה  כאשר 

בתנאים שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או 

המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה לפי שווי הוגן השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות 

למועד זה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לדוח רווח 

והפסד. במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות 

 בתנאי מהותי בשינוי מדובר האם הבחינה בעתמהחלפה.  הפסדהמקורית ולא מוכר רווח או 

 וכמותיים. איכותיים שיקולים בחשבון החברה מביאה, קיימת התחייבות

 

 רכוש קבוע .אי
 

 

 המבנים. אחר כולל לרווח נזקפים הוגן בשווי והשינויים, משוערכים בסכומים נמדדים ומקרקעין מבנים 

 המותאמים השוואה בני במחירים ימושש תוך, בשוק זמינות לראיות התייחסות בסיס על מוערכים ומקרקעין

 .ומצבם מיקומם, הנכסים סוג כגון ספציפיים שוק לגורמי

 

על בסיס השווי ההוגן מהווה להערכת הקבוצה בסיס רלוונטי יותר באשר לשווי נכסי הקבוצה וההון  המדידה

 העצמי שלה. 
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 בניכויובניכוי פחת שנצבר עלויות רכישה ישירות,  בתוספתלפי העלות  מוצגיםבוע רכוש הקהפריטי  יתר

 תחזוקה הוצאות כוללים ואינם, בגינם שהתקבלו השקעה מענקי ובניכוי שנצברו הפסדים מירידת ערך

 .הקבוע הרכוש את המשמשים עזר וציוד חילוף חלקי כוללת העלות. שוטפת

 

 שיטת לפי, בנפרד מופחתים, הפריט של העלות לסך ביחס משמעותית תעלו בעלי קבוע רכוש פריט רכיבי 

 .הרכיבים

 

, בנכס השימושיים החיים תקופת לאורך הישר הקו שיטת בסיס על שווים שנתיים בשיעורים מחושב הפחת 

 :כדלקמן

 

  2017-2018 

 שנים  

   

 50-80  מבנים

 4-7  מחשבים

 7  רכב כלי

 7-17  וריהוט ציוד

 להלן ראה  רים במושכרשיפו

 פחת ללא  אומנות יצירות

 

   

, נזקף לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון, בניכוי השפעת המס. קרן הערכה מבניםהו הקרקע שערוך .1

 במהלך השימוש בנכס בהתאם לקצב הפחתתו או כאשר הנכס נגרע.  לעודפיםמחדש מועברת 
 

היתרה בדוחות הכספיים אינה שונה, באופן , על מנת לוודא שסדיר באופןמחדש מבוצעות  הערכות .2

 מהותי, מהערך שהיה נקבע לפי השווי ההוגן בתאריך הדיווח.
 

 יתרת קיימת שבו לסכום עד, אחר כולל לרווח ישירות נזקפת מחדש שהוערך נכס של ערך ירידת .3

. סדהפ או לרווח נזקפת, קיימת אם, נוספת ערך ירידת. נכס אותו בגין מחדש ההערכה בקרן זכות

 מבטלת היא שבו לסכום עד הפסד או ברווח מוכרת, מחדש מהערכה כתוצאה נכס של בערכו עלייה

 שהוכרה קודם לכן ברווח או הפסד. כל עלייה נוספת לאחר מכן נזקפת לקרן הערכה מחדש.  ירידה
 

הישר על פני תקופת חוזי השכירות )לרבות תקופת  הקושיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת  .4

ציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של האופ

 , לפי הקצר שבהם.שיפורה
 

והשינויים מטופלים  שנה, שיטת הפחת, וערך השייר נבחנים לפחות בכל סוף יםאורך החיים השימושי .5

 הנכס בו המועד מבין כמוקדם מופסקת נכסים הפחתתכשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. 

 ראהלגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע,  .נגרע הנכס שבו המועד לבין למכירה כמוחזק מסווג

 .להלן טו סעיף
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 נדל"ן להשקעה . בי
 

 ן"נדל, הראשונית ההכרה לאחר. ישירות רכישה עלויות כולל העלותלהשקעה נמדד לראשונה לפי  ן"נדל 

 הנובעים הפסדים או רווחים. הדיווח במועד השוק תנאי את משקף אשר ההוגן בשווי נמדד להשקעה

 אינו להשקעה"ן נדל. התהוותם במועד הפסד או לרווח נזקפים להשקעה ן"הנדל של ההוגן בשווי משינויים

 .שיטתי באופן מופחת

די כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן כאמור לעיל וזאת "ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתינדל 

כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות 

המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי 

  מים להשכרתו.תיווך בשל התקשרויות בהסכ

 

 ידי על שמבוצעת שווי הערכת על הקבוצה מתבססת להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי קביעת לצורך 

 הנדרשים והניסיוןוהינם בעלי הידע  ן"נדל של שווי בהערכות מומחים שהינם תלויים בלתי חיצוניים מעריכים

 . נימייםמעריכי שווי מומחים פועל ידי הנהלת הקבוצה שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב וכן על ידי 

 מוצגים כנדל"ן להשקעה. ,התומך והדיורהדיור המוגן, למעט מחלקות הסיעוד  בתי 

 

 חכירות .גי

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד  

 :IAS 17-ההתקשרות על פי הכללים להלן שנקבעו ב

 כחוכר הקבוצה

 

 חכירה מימונית .1

 

, מסווגים כחכירה חוכרכל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו ל אשר נכסים 

מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור 

 החיים קופתת לאורך מופחת בחכירה הנכסאו הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 

 .שבהם כנמוך החכירה תקופת או, שלו השימושיים

 

 חכירה תפעולית .2

 

מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור,  לא אשר נכסים 

ו הפסד בקו ישר על פני תקופת אמסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 

 החכירה.

 

 צה כמחכירהקבו

 

 חכירה מימונית .1

 

נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר, מסווגים כחכירה 

מימונית. הנכס החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים בגין חכירה מימונית" בסכום הערך הנוכחי של 

ים בין הכנסות מימון ופרעון של תקבולי החכירה. לאחר ההכרה הראשונית, תקבולי החכירה מוקצ

החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננסי חייבים בגין חכירה מימונית מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה על 

 .IAS 39פי הוראות 
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 חכירה תפעולית .2

 

הקשורים לבעלות על הנכס, מסווגים  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות

כחכירה תפעולית. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות הנכס 

המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה 

מותנים נזקפים לדוח רווח והפסד  ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. תקבולי חכירה

 כהכנסה במועד שבו לחברה זכאות לקבלם.

 

 מוחשיים  בלתינכסים  .די
 

 רכישה עלויות בתוספת העלות לפי הראשונית ההכרה עם נמדדים בנפרד הנרכשים מוחשיים בלתי נכסים 

 עלויות. הרכישה ועדבמ ההוגן השווי לפי נמדדים עסקים בצירופי הנרכשים מוחשיים בלתי נכסים. ישירות

 הפסד או לרווח נזקפות, מהוונות פיתוח עלויות למעט, פנימי באופן פותחו אשר מוחשיים בלתי נכסים בגין

 .התהוותן בעת

 

 לבחינת וכפופים שיטתי באופן מופחתים אינם מוגדר בלתי שימושיים חיים אורך בעלי מוחשיים בלתי נכסים 

 השימושיים החיים אורך. ערך ירידת שחלה ייתכן כי המצביע סימן םשקיי עת בכל וכן שנה מדי ערך ירידת

 האירועים אם. תקפה עדיין מוגדר כבלתי החיים אורך הערכת אם לקבוע כדי שנה מדי נבחן אלה נכסים של

 מטופל למוגדר מוגדר מבלתי השימושיים החיים באורך השינוי, כאמור בהערכה עוד תומכים אינם והנסיבות

 שיטתי באופן הנכס מופחת מועד מאותו החל. ערך ירידת גם נבחנת מועד ובאותו חשבונאי דןבאומ כשינוי

 .שלו השימושים הכלכלים החיים אורך תקופת פני על

 

 שלהם השימושיים החיים אורך פני על מופחתים מוגדר שימושיים חיים אורך בעלי מוחשיים בלתי נכסים 

 ושיטת ההפחתה תקופת. ערך ירידת על המצביעים ימניםס קיימים כאשר ערך ירידת לגביהם ונבחנת

 . שנה סוף בכל לפחות נבחנות מוגדר שימושיים חיים אורך בעל מוחשי בלתי נכס של ההפחתה

 

 עלויות פיתוח תוכנה  .1

 

הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח; התוכנה  

ית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח, ולקבוצה כוונה ומקורות ישימה מבחינה טכנ

מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה. הוצאה שהוונה כוללת את עלות החומרים, שכר 

עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד. הוצאות פיתוח 

 סד עם התהוותן.אחרות נזקפות לרווח והפ

 

  הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו. 

 

 תוכנות .2

 

כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי  החברהנכסי  

כוש קבוע. לעומת זאת, מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כר

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי  רישיונות

 מוחשיים.
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 עלויות עוקבות .3

 

הכלכלית העתידית כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה  וכרותעלויות עוקבות מ 

הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו. כל העלויות האחרות, לרבות עלויות הקשורות למוניטין או מותגים 

 פותחו באופן עצמי, נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.ש

 

הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד על פני אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים הבלתי מוחשיים,  

 , מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש.פרט למוניטין

 

 הפחתה .4

 

 ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן:אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית  

 
 

 הפחתה שיטת שנים  

 ישר קו 3-10  מחשב תוכנות

 ישר קו 5-8  מותג

 ישר קו 5-13  אי תחרות  הסכמי

 הצפויה ההנאה מידת 9  גמל קופות ניהול דמי

 ישר קו 2-10  עמלות תיקי

 

 בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח.  האומדנים 

   

 ירידת ערך .טו

 

 :הבאים נכסיםב ערך לירידת אובייקטיבית ראייה קיימת האם דיווח תאריך בכל בוחנת הקבוצה 

 

 פיננסיים נכסים .1

 

 ות מופחתתהנמדדים בעל פיננסייםנכסים  א.
 

אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על  כאשרערך קיימת  לירידתראיה אובייקטיבית  

לדוח  סכום ההפסד הנזקף .לאחר מועד ההכרה מהנכסהעתידיים  המזומניםאומדן תזרימי 

בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן  הנכס תרווח והפסד נמדד כהפרש בין יתר

נים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים תזרימי המזומ

אם הנכס הפיננסי נושא . בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי

 ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. 

 

תן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ני 

ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד 

 לגובה ההפסד שהוכר. 
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 הנכס ברמת הן וחייבים להלוואות המסווגים חוב נכסי לגבי ערך לירידת ראיות בוחנת הקבוצה 

(. קולקטיבית)בחינה  דומים אשראי סיכון מאפייני בעלי נכסים קבוצת של ברמה והן הבודד

 ההלוואות. ערך לירידת ספציפית נבחנים פרטני באופן משמעותיים שהינם והחייבים ההלוואות

 קיומה נבחנת ולגביהם יחדיו מקובצים ספציפית ערך ירידת זוהתה לא בגינם אשר והחייבים

 .זוהתה וטרם שהתרחשה ערך ירידת לאתר במטרה קולקטיבית ערך ירידת של
 

  

 למכירה זמינים פיננסיים נכסים .ב
 

, כוללת ירידה הונייםנכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים  לגבילירידת ערך  הראיה 

משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים בסביבה 

ולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את הטכנ

המכשיר. הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת, תלויה בנסיבות בכל תאריך מאזן, 

 של קיומה וכןכאשר, במסגרת הבחינה, מובאות בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן 

ויותר או משך זמן של ירידה  20%שיעור כולל של ב ההוגן בשווי ירידה של מתמשכת מגמה

כאשר קיימת ראיה לירידת ערך, ההפסד המצטבר שנזקף  .חודשים ויותר 12 לבשווי הוגן ש

. בתקופות עוקבות, ביטול הפסד מירידת ערך מסווג מחדש לרווח או הפסד אחר כולל לרווח

 רווח )הפסד( כולל אחר.לאינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף 
 

 אחד אירוע כוללות, חוב מכשירי שהם למכירה זמינים פיננסיים נכסים לגבילירידת ערך  ראיות 

 מועד לאחר מהנכס העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על שלילי באופן השפיעו יותר או

לרווח כולל אחר, מוכר  שנזקף המצטבר ההפסד, ערך לירידת ראיה קיימת כאשר. ההשקעה

 ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד עוקבות בתקופות. הפסד וא רווחב ערך מירידת כהפסד

 בהפסד ההכרה לאחר שהתרחש לאירוע ההוגן בשווי העלייה את אובייקטיבי באופן לייחס

 .שהוכר ההפסד לגובה עד והפסד לרווח נזקף כאמור ביטול. הערך מירידת
 

 ביטוח משנה .2
 

אינן משחררות אותה מהתחייבויותיה  ביטוח הפניקסההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי  .א

כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח. מבטח משנה, אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

 הפסדים. ביטוח לפניקסחוזי ביטוח המשנה, עלול לגרום 
 

מבצעת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם מוטלת  ביטוח הפניקס .ב

 ס הערכות סיכון פרטניות ועל בסיס עומק החוב. בספק על בסי

, ביטוח הפניקסבנוסף, בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבת  

בין היתר, בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה. כאשר חלקם של מבטחי המשנה 

ב בהתאם כאמור מחושב על בסיס אקטוארי, חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים מחוש

 להמלצת האקטואר, המביאה בחשבון את כלל גורמי הסיכון. 
 

כמו כן, מתחשבת הפניקס ביטוח בעת עריכת ההפרשות, בין היתר, בנכונות הצדדים להגיע  

)ניתוק התקשרויות בדרך של פירעון סופי של החובות( במטרה לצמצם  CUT OFFלהסכמי 

 את החשיפה.
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 )המשך(  ת החשבונאיתהמדיניו עיקרי  - 2באור 

 

 פרמיה לגביה  .3

   

לפי אומדנים המבוססים, בין היתר, על  מחושבתהפרשה בגין פרמיות לגביה בעסקי ביטוח כללי  

 הבטחונות הקיימים.  עלועומק חובות בפיגור 

 

  לרכישת ניירות ערך – לקוחותאשראי  .4

 

 שיטת בסיס על מופחתת בעלות מכן אחרל ונמדד, ההוגן לפי השווי לראשונה מוכר ללקוחות אשראי 

  .מסופקים לחובות הפרשה בניכוי, האפקטיבית הריבית

 

 גבייתם החברה הנהלת שלהערכת חובות בגין ספציפי באופן נקבעת מסופקים לחובות ההפרשה 

 אינם אלה שחובות נקבע בו במועד נגרעים, בערכם ירידה שחלה לקוחות חובות. בספק מוטלת

 .לגבייה ניתנים

 

 נכסים שאינם פיננסיים .5

 

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים, שאינם הוצאות רכישה נדחות, נדל"ן בבוחנת את הצורך  הקבוצה 

להשקעה, נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים 

השבה. במקרים בהם -תבר נהאי הכספיים בדוחות שהיתרהאו שינויים בנסיבות המצביעים על כך 

ההשבה שלהם, מופחתים -בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר היתרה

 הוגן בניכוי עלויות מכירה שוויהגבוה מבין  הינוההשבה -ההשבה שלהם. השווי בר-הנכסים לשווי בר

 ושווי שימוש. 

 

ויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפ 

השבה -הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד 

 לסעיף הוצאות אחרות.

 

 ששימשו באומדנים שינויים חלו כאשר רק מבוטל, מוניטין למעט, כסנ של ערך מירידת הפסד 

 ביטול. הערך מירידת ההפסד לאחרונה הוכר בו מהמועד הנכס שלההשבה -בר הסכום בקביעת

( הפחתה או פחת)בניכוי  בעבר שהוכר הנכס של הערך ירידת סכום מבין לנמוך מוגבל כאמור ההפסד

 או לרווח נזקף כאמור הפסד ביטול, העלות לפי הנמדד כסנ לגבי. הנכס שלההשבה -בר סכום או

 .הפסד

 

  להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים: הייחודיים הקריטריונים

 

  טיןמוני .א

 

 יותר קרובות לעיתים או, בדצמבר 31 ליום, לשנה אחת מוניטין של ערך ירידת בוחנת החברה 

 .ערך ירידת שקיימת כך על מצביעים יבותבנס שינויים או אירועים אם

 מניבת יחידה שלההשבה -בר סכום בחינת ידי על נקבעת מוניטין של ערך ירידת בחינת 

-בר סכום כאשר. המוניטין מתייחס שאליה( מזומנים מניבות יחידות של קבוצה)או  מזומנים

 מהיתרה נמוך (מזומנים מניבות יחידות של קבוצה)או  מזומנים מניבת יחידה שלהשבה 

 שאליה( מזומנים מניבות יחידות של קבוצה)או  מזומנים מניבת יחידה של הכספיים בדוחות

 ערך מירידת הפסדים. למוניטין ראשית המיוחס ערך מירידת הפסד מוכר, המוניטין הוקצה

 .עוקבות בתקופות מבוטלים אינם מוניטין
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 ברות כלולותח .ב
 

 ירידת בגין נוסף בהפסד להכיר צורך יש אם, החברה בוחנת המאזני השווי שיטת יישום לאחר 

 ראיה קיימת אם בחינה מתבצעת מאזן תאריך בכל. כלולות בחברות ההשקעה של ערך

 בהתייחס נעשית הערך ירידת בחינת. כלולה בחברה ההשקעה של ערך לירידת אובייקטיבית

 . הכלולה לחברה המיוחס המוניטין כולל, הבכללות להשקעה
 

 נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר .ג

 

בדצמבר, או לעתים קרובות יותר אם  31 ביוםהבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה  

 אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך.

 

 הוגן וישו מדידת . זט

 

 בעסקה התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי 

 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה

 

 או, ההתחייבות או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת 

 ( ביותר. advantageous) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר

 

 הנכס תמחור בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות או נכס של ההוגן השווי 

 .שלהם הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים בהנחה, ההתחייבות או

 

ות כלכליות שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטב מדידת 

באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש 

 המיטבי שלו. 

 

 שניתנים נתונים מספיק עבורן ושקיימים לנסיבות מתאימות שהן הערכה בטכניקות משתמשת הקבוצה 

 השימוש ומיזעור לצפייה שניתנים רלוונטיים בנתונים השימוש מיקסום תוך, הוגן שווי למדוד כדי להשגה

 .לצפייה ניתנים שאינם בנתונים

 בגין. הדיווח בתאריך השוק מחירי ידי על נקבע פעיל בשוק הנסחרים פיננסיים מכשירים של ההוגן השווי 

 אלו שיטות. הערכה בשיטות שימוש באמצעות נקבע ההוגן השווי, פעיל שוק אין שלהם פיננסיים מכשירים

 אחר מכשיר של הנוכחי השוק לשווי התייחסות, שוק בתנאי לאחרונה שבוצעו עסקאות על סותהתבס כוללות

 הלוואות, סחירות בלתי חוב אגרות של השווי. אחרות הערכה שיטות או מזומנים תזרימי היוון, במהותו דומה

 ז'.13 באור ראו, המזומנים תזרימי היוון על המבוסס מודל לפי מחושב, ופקדונות

 

 בתוך לקטגוריות מחולקים שלהם ההוגן לשווי גילוי שניתן או הוגן בשווי הנמדדים וההתחייבויות כסיםהנ כל 

 ההוגן השווי למדידת המשמעותית, ביותר הנמוכה הנתונים רמת על בהתבסס, ההוגן השווי מידרג

 :בכללותה

 

 ם.זהי והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמות)ללא  מצוטטים מחירים  :1 רמה

 בעקיפין. אשר ניתנים לצפייה במישרין או 1שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  נתונים : 2 רמה

      שוק בנתוני שימוש ללא הערכה)טכניקות  לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם תוניםנ :3 רמה

   (.לצפייה ניתנים
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 ניות ומניות אוצרהון מ .זי
 

 עלויות המתייחסות ישירות להנפקת מניות ואופציות למניות מוצגות כהפחתה מההון. 

 

 בקיזוז ומוצגות רכישתן עלות לפי נמדדות מאוחדות חברות/או ו החברה ידי על המוחזקות החברה מניות 

 .להון ישירות נזקף אוצר ותמני של ביטול או הנפקה, מכירה, מרכישה הנובע הפסד או רווח כל. החברה מהון

 

 הטבות לעובדים .חי
 

 בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לעובדים: 

 

 לזמן קצר עובדהטבות  .1
 

חודש לאחר  12הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במילואן לפני  הינןהטבות לעובדים לזמן קצר  

כוללות ייחסים. הטבות אלו תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המת

לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן  המעסיקמשכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות 

השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה 

יתן על ידי העובד קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שנ

 וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 

 העסקה סיוםהטבות לאחר  .2
 

 תכנית הפקדה מוגדרת 
 

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת  14לסעיף  בהתאםתוכניות להפקדה מוגדרת,  לקבוצה 

נוספים גם  משפטית או משתמעת לשלם תשלומים מחוייבותבאופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה 

אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד 

 בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. 

  

 ההפקדה בעתלתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה  הפקדות 

 .מהעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל לתוכנית

, החוק לפי. פיטורין פיצויי לחוק בהתאם פיצויים תשלום בגין מוגדרת להטבה תוכנית קבוצהל בנוסף 

 .פרישתם עם או פיטוריהם עם פיצויים לקבל עובדים זכאים

 

 החישוב. החזויה הזכאות יחידת של אקטוארי שווי שיטת לפי נמדדתהעסקה  סיוםבשל  ההתחייבות 

 עיתוי של הערכה בסיס על וזאת, עובדים עזיבת ושיעור עתידיות שכר עליות בחשבון מביא האקטוארי

  העתידיים המזומנים תזרימי היוון בסיס על מוצגים הסכומים. התשלום

 מדד צמודות קונצרניות חוב אגרות שללתשואה במועד הדיווח  בהתאם הריבית שיעורי לפי, הצפויים 

  .הפרישה לפיצויי המתייחסת תחייבותהה לתקופת דומה פרעונן מועד אשר, גבוהה באיכות

 
 בקרנות שוטף באופן מעובדיה לחלק פיצויים לתשלום התחייבויותיה בגין כספים מפקידה החברה 

 הטבות קרן ידי על המוחזקים נכסים הם התוכנית נכסי(. התוכנית נכסי -)להלן  ביטוח וחברות פנסיה

 ולא, הקבוצה נושי לשימוש זמינים אינם תוכניתה נכסי. כשירות ביטוח בפוליסות או ארוך לזמן עובד

 .לקבוצה ישירות לשלמם ניתן

 מההתחייבויות ומקוזז תוכנית נכסי מהווה אינו, החברה ידי על שהופקו בפוליסות, הפיצויים מרכיב 

 .ביטוח חוזי בגין
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 של הנוכחי הערך את מייצגת הכספי המצב על בדוח גתהמוצ לעובדים הטבות בשל ההתחייבות 

 .התוכנית נכסי של ההוגן השווי בניכוי המוגדרת ההטבות התחייבות

 .אחר כולל לרווח נזקפות נטו ההתחייבות של מחדש מדידות 

 

 לזמן ארוךטבות אחרות ה .3

 

בגין הטבות אחרות  נטו של הקבוצה מחויבותה .הסתגלות מענקי בגין להטבות זכאים הקבוצה עובדי 

, שאינן מתייחסות לתוכניות הטבה לאחר ההעסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית לעובדים

 .קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה שהוענקו שירותים בגין לעובדים המגיעה

 

 בגין פיצויי פיטורין והטבות בפרישה מרצון הטבות .4

 

 גיל, לפיטורי עובדים לפני הגיעם להר הקבוצה התחייבכהוצאה כאש נזקפיםפיצויי פיטורין לעובדים  

 אשר מבני שינוי בגין בעלויות מכירה הקבוצה כאשר או ההצעה את לבטל יכולה אינה והיא הפרישה

 .מביניהם כמוקדם, פיטורין בגין הטבות של תשלום כולל

 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .5
 

לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול  נייםההו המכשיריםהשווי ההוגן במועד ההענקה של  

(. "תקופת ההבשלה" –ההון )להלן  מכשיריעל פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים ל הון קרןב

 .להבשיל צפוייםאשר  ההוניים המכשיריםהסכום שנזקף כהוצאה מותאם על מנת לשקף את מספר 
 

)הכוללים תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם  הבשלה תנאיבחשבון  מובאיםהשווי ההוגן לא  באומדן 

 שאינם ותנאים שוק תנאי הםהשווי ההוגן  באמידתבחשבון  שמובאים היחידיםתנאי שוק(. התנאים 

 .הבשלה תנאי
 

 שלהן שההבשלה הענקות למעט, מוכרת אינה דבר של בסופו מבשילות שאינן הענקות בגין הוצאה 

 שאר שכל בהנחה, השוק תנאי לקיום קשר ללא שהבשילו כהענקות מטופלות אשר שוק בתנאי תלויה

 .התקיימו( ביצוע/או ו)שרות  ההבשלה תנאי

 הוצאה מוכרת, הונייםהחברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים  כאשר 

 התגמול של הכולל ההוגן השווי את המגדיל שינוי כל בגין שחושבה המקורית להוצאה מעבר נוספת

 .השינוי במועד ההוגן השווי לפי העובד עם שמיטיב או המוענק
 

הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם  ביטול  

הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה 

ענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה לתאריך בו היא הוענקה, הה תחליפיתומיועדת כהענקה 

 שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת.
 

 בהענקה הקבוצה מטפלת, ההוניים למכשיריה זכויות הקבוצה לעובדי החברה מעניקה בהן בעסקאות 

 ההענקה של ההוגן בשווי מכירה כלומר, הוניים במכשירים המסולקות מניות מבוסס תשלום כעסקת

 .לעיל לאמור בהתאם, בהון ישירות
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 במזומן המסולקות עסקאות

 

 במודל שימוש באמצעות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה עלות 

ה על פני תקופת . השווי ההוגן מוכר כהוצא36 באור ראה. לפרטים נוספים מקובל אופציות תמחור

ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן 

עד לסילוקה, כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד תוך התחשבות בהיקף השירותים 

 אותו מועד. עדשסופקו 

 

 

 פקדון ותעודות התחייבות בגין תעודות סל .טי

 

  סל ותתעוד

נמדדות לראשונה לפי ערכן ההתחייבותי ומוצגות  אקסלנסבגין תעודות סל שהונפקו על ידי  התחייבויות

במאזן בתוספת דיבידנדים שנצברו למועד הדוחות הכספיים ובניכוי דמי ניהול שנצברו ועלויות הנפקה שטרם 

 אחרמבית האפקטיבית הופחתו, הכרה זאת אינה שונה מהותית משיטת העלות המופחתת בשיטת הרי

 רווחים. המיידי הזמן בטווח לפרעון וניתנת מועד קצרת הינה הסל תעודות לבעלי ההתחייבויות ותקופת

 הכולל מורכב פיננסי מכשיר הינן הסל תעודות בגין התחייבויות. הפסד או רווח דוח דרך נמדדים והפסדים

טיפול החשבונאי בין החוזה המארח )שהינו יש להפריד את ה IAS 39-ל בהתאם .משובץ ונגזר מארח חוזה

 במקרה של תעודות סל הלוואה 

 כל ולמדוד( לו צמודות הסל שתעודות המדד על פורווארד עסקת)שהינו  המשובץ והנגזר( zero-coupon -ב 

 מרכיבי אחד כל של נפרדת הצגה מחייב אינו התקן לפי הסל תעודת בתוך המארח החוזה. בנפרד אחד

 .בהמורכ המכשיר

 

 של הכלכלית המהות את ביותר הנאות באופן משקפת יחדיו הסל תעודת רכיבי הצגת, אקסלנס לדעת 

 .התעודות בגין ההתחייבויות

 

 המשובץ הנגזר, המשובץ הנגזר, משובץ נגזר בתוכו כולל מורכב פיננסי מכשיר רשכא התקן הוראות פי על 

מכר שיכול להימכר חזרה בכל רגע נתון, ההשפעה  מוצג בשווי הוגן. מאחר ותעודת הסל מהווה מכשיר בר

של הפרדת נגזר משובץ וטיפול חשבונאי לכל רכיב היא למדוד את המכשיר המשולב בסכום הפדיון לשלם 

בתאריך הדוח, בניכוי יתרת הוצאות הנפקה. השווי הוגן של הנגזר המשובץ ליום הנפקת תעודות הסל שואף 

תעודות הסל יוחסו לפי יחסי השווי בין הנגזר המשובץ לחוזה המארח, לאפס. בהתאם, הוצאות ההנפקה של 

-zero -הואיל והשווי של הנגזר המשובץ זניח עיקר הוצאות ההנפקה יוחסו לחוזה המארח )הלוואה ב

coupon) .רווח לדוח ידה על הסל תעודות של ראשונית הנפקה במועד שניתנו ההנחות את זוקפת הקבוצה 

 .הפסד או

  

 ט. 25ראה גם באור ורגולציה לתעודות הסל נוספים בדבר שינויי חקיקה  לפרטים

 

 פקדון  תעודות

 מוצגותו התחייבותילראשונה לפי ערכן  נמדדות אקסלנס ידי על שהונפקו פיקדוןהתחייבויות בגין תעודות  

עלות למועד הדוחות הכספיים, הכרה זאת אינה שונה מהותית משיטת ה הבמאזן בתוספת ריבית שנצבר

הינה קצרת  הפיקדוןהמופחתת בשיטת הריבית האפקטיבית מאחר ותקופת ההתחייבויות לבעלי תעודות 

 זוקפת אקסלנס. הפסד או רווח דוחרעון בטווח הזמן המיידי. רווחים והפסדים נמדדים דרך ימועד וניתנת לפ

 .הפסד או וחרו לדוח ידה על הפיקדון תעודות של ראשונית הנפקה במועד שניתנו ההנחות את
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 התחייבות בגין אגרות חוב מובנות, אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך .כ

  

אגרות חוב שהונפקו והלוואות שהתקבלו מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות  

גות בעלות מופחתת. כל ההפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין עוקבות אגרות החוב וההלוואות מוצ

ערך הפדיון מוכר בדוח רווח והפסד על פני תקופת איגרת החוב או ההלוואה, בהתאם לעניין, לפי שיטת 

  הריבית האפקטיבית.

 .במלואן נפדו אלו חוב אגרות הכספיים הדוחות למועד

 

 ירות ערךהתחייבות בשל מכירה בחסר של ני .אכ

 

, סל תעודות, התחייבות תעודות בשלהתחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך מסווגות כהתחייבויות  

, תעודות מורכבות, תעודות פקדון ואג"ח מובנות המיועדות לשווי הוגן דרך רווח והפסד. לפיכך בחסר תעודות

ות העסקה המתייחסות נזקפות לדוח רווח מוכרות התחייבויות אלה לראשונה לפי שוויין ההוגן כאשר הוצא

  והפסד. ההתחייבויות האמורות נמדדות לאחר ההכרה בהן לראשונה לפי שוויין ההוגן כנגד רווח או הפסד.

 

 הפרשות .בכ
 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה  IAS 37 -בהתאם ל הפרשה 

יידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי ש

אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר 

יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי 

 צאה.החזר ההו

 

 :הכספיים בדוחות ושנכלל ותההפרש יסוג להלן 

 

 תביעות משפטיות .1

 

משתמעת  מחויבותבהווה או  משפטיתמחוייבות  קיימתהפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה  

כי הקבוצה תידרש למשאביה  כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא

 .מהימן באופן התון לאמוד אהכלכליים לסילוק המחוייבות. ונית

 

 חוזים מכבידים .2

 

 ההקבוצה כתוצאה מקיום חוז בידימכביד מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל  ההפרשה לחוז 

נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות חוזיות. ההפרשה נמדדת על פי 

ל החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה לביטו

 החוזה.  מקיום כתוצאה שתיגרם

 

 היטלים .3

 

המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות  היטלים 

IFRIC 21 ,המחוייבות את היוצר האירוע קרות בעת רק תוכר ההיטל לתשלום ההתחייבות לפיה 

 .לתשלום
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 הכרה בהכנסה .גכ

 

הכרה בהכנסה מחוזים עם  - IFRS 15הקבוצה מיישמת לראשונה את  2018בינואר  1החל מיום           

הכנסות. התקן איננו חל על הכרה  IAS 18התקן(. התקן מחליף, בין היתר, את  -לקוחות )להלן 

 חל על חלק מההכנסות האחרות של הקבוצה שאינן חוזי ביטוח. בהכנסה מחוזי ביטוח אך

 

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:          

 

           , לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1שלב 

(modifications .בחוזים )   

 ( בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) -   2שלב 

משמעותי,       קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  -   3שלב 

   תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

רה היחסי על בסיס מחיר המכי הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת -   4שלב 

 הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 

, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע -   5שלב 

 מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן. 

 

ההכרה  להלן מדיניות החברה. ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של         

 בהכנסה של הקבוצה:

 

 פרמיות .1

 

במגזר ביטוח בריאות, לרבות פרמיות חסכון  מסויימים ובענפיםפרמיות במגזר ביטוח חיים  (א

 ולמעט תקבולים בגין חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן.

עקב  הקבוצהן יזום על ידי ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה, או באופ 

 פיגורים בתשלום, בכפוף להוראות כל דין. השתתפות המבוטחים ברווחים מנוכה מהפרמיות. 

 

פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים. הפרמיות מתייחסות  (ב

הורווחה בעיקרן לתקופת ביטוח של שנה. ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים בפרמיה שטרם 

 בגינה, נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו, ברוטו.

 

פרמיות בענף רכב חובה נרשמות בעת פירעון הפרמיה הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה  

 בתשלום הפרמיה.

 

דמי הביטוח המתייחסים  אופרמיות מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך המאזן  

 .בסעיף זכאים ויתרות זכות מראשלתקופה העולה על שנה נרשמים כהכנסות 

  

דוחות התפוקה החודשיים, בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות, כוללים חידושים אוטומטיים של 

  פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע.

 

ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות, ובניכוי  

דמי הביטוח, בכפוף להוראות כל דין ובניכוי השתתפות ביטולים והפרשות עקב אי פירעון 

 המבוטחים ברווחים, על בסיס ההסכמים שבתוקף.
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 דמי ניהול .2

 

 דמי ניהול בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה: (א

 

החיסכון של דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת  

 המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים.

 

 דלקמן:כדמי הניהול כוללים את המרכיבים  

 

 דמי ניהול קבועים בלבד. - 2004בינואר  1-פוליסות שנמכרות החל מ 

 דמי ניהול קבועים ומשתנים. - 2003בדצמבר  31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום  

 עים מצבירת החיסכון ונרשמים על בסיס צבירה. דמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבו 

 31 -בינואר ועד ה 1 -דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי )מה 

בדצמבר( שנזקף לפוליסה בניכוי דמי הניהול הקבועים שנגבו מאותה הפוליסה. ניתן לגבות 

 ברו בשנים הקודמות.רק דמי ניהול משתנים חיוביים ובניכוי סכומים שליליים שנצ

במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה החודשית  

הריאלית, ככל שהיא חיובית. בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית מוקטנים דמי הניהול 

המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים שנגבו במצטבר מתחילת השנה. תשואה 

עה בגינה הקטנה של דמי הניהול במהלך שנה שוטפת, תנוכה, לצורך חישוב שלילית שלא בוצ

 דמי הניהול מתשואה חיובית בתקופות עוקבות.

 

 דמי ניהול מקרנות פנסיה ומקופות גמל: ב(

  

הכנסות מניהול קרנות פנסיה ומקופות גמל נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים ועל  

 .המפקח להנחיות םבהתאבסיס התקבולים מהעמיתים, 

 

 דמי ניהול מקרנות נאמנות ומניהול תיקי לקוחות: ג(

 

נזקפות על בסיס יתרות  לקוחותהכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות והכנסות מניהול תיקי  

 הנכסים המנוהלים.

 

 עמלות 3.

 

 ביטוח בסוכנויות 

 

 בעת התהוותן. כהכנסה מוכרותהכנסות מעמלות ביטוח כללי  

על בסיס מועדי הזכאות לתשלום העמלות על פי  כהכנסה מוכרותעמלות ביטוח חיים הכנסות מ 

ההסכמים עם חברות הביטוח, בניכוי הפרשות להחזרי עמלות עקב ביטולים צפויים של פוליסות 

 ביטוח.

 

 ביטוח בחברת

 

 .התהוותן בעת נזקפות ובריאות חיים, כללי בביטוח משנה מביטוח מעמלות הכנסות 
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2ור בא

 

  שכירות מדמי הכנסות .4

 
 בדמי קבועה עלייה. השכירות תקופת פני על הישר הקו שיטת לפי מוכרות שכירות מדמי הכנסות 

 .השכירות תקופת פני על הישר הקו לשיטת בהתאם כהכנסה מוכרת, החוזה תקופת לאורך השכירות

 

 אומנות יצירות ממימוש בהכנסות הכרה .5

 

לאמוד את ההכנסה באופן  יכולתכאשר קיימת  המסירההכנסה ממימוש יצירות אומנות נכללת במועד  

 וקיימת סבירות גבוהה לקבלת התמורה. וכןמהימן, קיימת התקשרות חוזית מחייבת עם הרוכש 

 

  פיננסיים משירותים הכנסות .6

 

 הכנסות מחיתום והפצה .א

 

והפצה נרשמות עם ביצוע ההנפקה וההפצה, לאחר שנתקיימו הכנסות מעמלות חיתום  

 התנאים הקבועים בהסכם עם החברה ו/ או המנפיק.

 

 הכנסות מעמלות ברוקראז' .ב

 

 הכנסות מעמלות ביצוע פעולות בניירות ערך מוכרות עם השלמת ביצוע הפעולות. 

 

 120השפעה בעד 

שבונאי בהוצאות עמלות מכירה לאנשי מחלקת ההשפעה העיקרית של יישום התקן הינה לעניין הטיפול הח

, אשר לא היו מתהוות עלויות אלהחלק מהקבוצה להוון נדרשת  ,IFRS 15 השיווק של הקבוצה. במסגרת

בסך  ,נכסי חוזה הוכרו 2018בינואר  1כתוצאה מכך, ליום  .כנכסי חוזה אם חוזי המכירה לא היו מושגים,

את יתרת  הגדילנטו  הסכוםאלפי ש"ח.  296בסך של  ,ם נדחיםאלפי ש"ח, וכן התחייבות מסי 1,288של 

 אלפי ש"ח. 992בסך של  2018בינואר  1ליום  העודפים

שנים(. יישום  10 -נכס בגין השגת חוזה מופחת בהתאם לאורך החיים הממוצע של הדייר ביחידת הדיור )כ

אורך החיים הממוצע של המדיניות החשבונאית ידרוש מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת באשר ל

 הדיירים, שינוי באומדן עשוי להביא לשינוי בהוצאות הפחת בגין הנכס.

 

 מימון והוצאות מימון הכנסות, נטו מהשקעות)הפסדים(  ווחיםר .דכ

 

חוב,  נכסי בגיןהצמדה  והפרשי ריבית הכנסות כוללים מימון והכנסות נטו מהשקעות)הפסדים(  רווחים 

 בשווי שינויים, למכירה כזמינים המסווגים פיננסיים נכסים ממכירת)הפסדים(  רווחים ,מדיבידנדים הכנסות

 נכסי בגין חוץ ממטבע)הפסדים(  רווחים, והפסד רווח דרך הוגן בשווי המוצגים פיננסיים נכסים של ההוגן

)הפסדים(  םרווחי. להשקעה"ן נדל של שכירות מדמי והכנסות להשקעה"ן נדל של ההוגן בשווי שינויים, חוב

 המופחתת העלות או המקורית העלות ובין נטו המימוש תמורת בין כהפרש המחושבים השקעות ממימוש

 הריבית שיטת באמצעות, צבירתן עם מוכרות ריבית הכנסות. המכירה אירוע קרות בעת ומוכרים

 מתקבל באם. תשלום לקבלת הזכות לחברה מוקנית בו במועד מוכרות מדיבידנדים הכנסות. האפקטיבית

 .האקס ביום מדיבידנד בהכנסות החברה מכירה, סחירות מניות בגין הדיבידנד

 

 רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו.
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 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

והפרשי שער על פקדונות ויתרות של  ביתרי, שנתקבלו הלוואות על ריבית הוצאות כוללות מימון הוצאות

 רווח לדוח נזקפות, מהוונות שאינן, האשראי עלויות. הפרשות בגין הזמן ערך בגין שינוייםמבטחי משנה, 

 . האפקטיבית הריבית שיטת לפי והפסד

 

 וכלליות הנהלה הוצאות  .הכ

 

לות בסעיף תשלומים ושינוי הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות )הנכל הוצאות 

בהתחייבויות בגין חוזי הביטוח וחוזי השקעה(, להוצאות הקשורות ברכישה )הנכללות בסעיף עמלות, 

הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות( וליתרת הוצאות הנהלה וכלליות הנכללות בסעיף זה. הסיווג נערך, 

 ישירות שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו.  בהתאם למודלים פנימיים של הקבוצה המבוססים על הוצאות

 

 מסים על הכנסה  .וכ

 

המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים  תוצאות 

 הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

 

 שוטפים מסים 

 

 הושלמה חקיקתם אשר או שחוקקו סהמ וחוקיבגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס  חבות 

 .קודמות שנים בגין לתשלום המס לחבות בקשר נדרשות התאמות וכן, הדיווח לתאריך עד, למעשה

 

 נדחים מסים

 

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים  

 בחשבון לצורכי מס.

 

חים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, יתרות המסים הנד 

 בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. 

 מועברים יםדהפס. מופחתים הם ניצולם צפוי שלא ובמידה נבחנים נדחים מסים נכסי דיווח תאריך בכל 

 שניצולם ובמידה דיווח תאריך בכל נבחנים נדחים מסים נכסי הוכרו לא בגינם לזיכוי, ניתנים זמניים הפרשיםו

 .מתאים נדחה מס נכס מוכר צפוי

 

( ההטבות substantially all) מרבית את להשיב במטרה המוחזק להשקעה"ן נדל בגין הנדחים המסים

י אופן היישוב הצפוי של נכס הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש, נמדדים לפ

 הבסיס, על בסיס מימוש ולא שימוש.

 

 ידי על הוא ההשקעה את לממש צופה החברה שבו והאופן, נכס בחברת מחזיקה החברה בהם במקרים 

 בהתייחס הן נדחים במסים להכיר נדרשת החברה, עצמו הנכס מימוש ידי על ולא הנכס חברת מניות מכירת

 ערכו לבין הנכס של המס בסיס בין מהפער הנובעים( inside differences) ייםהפנימ הזמניים להפרשים

( הנובעים מהפער בין בסיס המס outside differences) החיצוניים הזמניים להפרשים ביחס והן בספרים

 של המניות לבין חלק החברה המחזיקה בנכסים נטו של החברה הבת בדוחות המאוחדים. 

 

לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות  בחישוב המסים הנדחים

מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו 

בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד 

בחבות מס נוספת, או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת אינה כרוכה 

על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכשיר הוני ולעלויות עסקה של  מסים הגוררת חבות מס נוספת.

 . IAS 12עסקה הונית מטופלים לפי 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

 ת הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחו
 

493- 
 

 

 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 והמסים שוטפת מס התחייבות כנגד שוטף מס נכס לקיזוז חוקית זכות קיימת אם מקוזזים נדחים מסים         

 .מס רשות ולאותה במס החייבת ישות לאותה מתייחסים הנדחים

 

 רווח למניה .זכ

המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות  הנקישל הרווח  חלוקהעל ידי  מחושבלמניה  רווח 

 .התקופה במהלך בפועל הקיים להמשוקל

רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה  מניות 

. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק נמשכות מפעילויות

בסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח ה

 .החברה ידי על המוחזקותמחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות 

 

 מחדש סיווג .חכ

ד על ההון, הרווח והפס הייתה השפעהלא  הסיווג ישינוי. לסיווג יבוצע שינוי בביאורים לדוחות הכספיים         

 .והרווח הכולל

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .טכ

 

 , חוזי ביטוחIFRS 17תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

  
בינלאומי מספר  את תקן דיווח כספי  IASB)מה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )פרס 2017מאי חודש ב         

 התקן החדש(. -בדבר חוזי ביטוח )להלן  17

התקן החדש קובע כללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי בקשר לחוזי ביטוח ומחליף את ההוראות הקיימות           

 בנושא. התקן החדש צפוי לגרום לשינויים משמעותיים בדיווח הכספי של חברות ביטוח.

 

מנים הצפויים מחוזי בהתאם לתקן החדש יש למדוד את ההתחייבות הביטוחית כערך הנוכחי של תזרימי המזו         

הביטוח תוך התחשבות באי הוודאות הגלומה בתחזיות אלו )מרווח הסיכון(. כמו כן, הרווח הגלום הצפוי בחוזי 

הכיסוי, וההשפעה של שינויים בהנחות )למעט ריבית(  תקופת פני על הביטוח הנגזר מהחישובים כאמור יוכר

אינה צפויה להיות  ביטוח חוזי קבוצת אם אופן מיידיתיפרס גם היא על פני תקופת הכיסוי. הפסד יוכר ב

 למפסידה. רווחית, או הופכת

 

לגבי חוזי ביטוח מסוימים )בדרך כלל חוזי ביטוח אלמנטרי עם כיסוי ביטוחי של עד שנה( ניתן ליישם מודל          

 מדידה פשוט יותר שאינו שונה בהרבה מהמדידה המקובלת כיום. 

 

מיושם פיננסים  מכשירים IFRS 9אימוץ מוקדם אפשרי, כל עוד  .2021בינואר  1מיום ייושם החל התקן החדש          

  IFRS 17להציע דחייה של מועד היישום לראשונה של  IASB -הוחלט ב 2018בחודש נובמבר  במקביל.

 .2022בינואר  1בשנה אחת ליום 

 

 באחת משתי הגישות הבאות: בחורניתן להתקן החדש ייושם למפרע. אם יישום למפרע אינו מעשי 

 .גישת יישום למפרע חלקי .1

 גישת השווי ההוגן.  .2

 

יישום התקן החדש, בהתאם להנחיות, ל, פרסם הממונה הנחיות הנוגעות להיערכות 2018בחודש מרס 

תכנית היערכות ארגונית ומיכונית רב  2019במרס  31 יוםנדרש לאשר עד ל החברההדירקטוריון של חברת 

 תית ולהגדיר את המשאבים הנדרשים ליישום תכנית ההיערכות הרב שנתית. שנ

 .2019במרס  31החברה ביום התוכנית כאמור אושרה על ידי דירקטוריון 

 

 החדש על הדוחות הכספיים .  החברה בוחנת את ההשלכות של אימוץ התקן

 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

 ת הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחו
 

503- 
 

 

 )המשך(  המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 

 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם RSIFגילוי לתקני  .טכ

          

2. 9 IFRS - מכשירים פיננסיים 

 

את  המחליף ,מכשירים פיננסיים - IFRS 9פרסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014 יולי בחודש

IAS 39 -  .מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידהIFRS 9  התקן החדש( מטפל בכל שלושת  -)להלן

 ידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.רים למכשירים פיננסיים: סיווג ומדהאספקטים הקשו

 

 עוקבותבתקופות  ים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן.החדש קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכס התקן

 :הבאיםיש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 

 

 תזרימי את לגבות מנת על בנכסים להחזיק היא שמטרתו קיעס מודל במסגרת מוחזק הנכס 

 .מהם הנובעים החוזיים המזומנים

 

 תזרימי לקבל, מסויימים במועדים, זכאית החברה, הפיננסי הנכס של החוזיים התנאים פי על 

 .קרן יתרת על ריבית ותשלומי קרן תשלומי ורק אך המהווים מזומנים

 

 התקן. הוגן שווי פי על תהיה האחרים הפיננסיים והנכסים החוב מכשירי יתר כל של העוקבת המדידה

 בשווי שימדדו חוב ומכשירי הפסד או רווח דרך הוגן בשווי ימדדו אשר חוב מכשירי בין הבחנה קובע החדש

 .אחר כולל רווח דרך הוגן

 

יזקפו לרווח פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים י נכסים

והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים 

 הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 

 פיננסים חוב מכשירי של ערך ירידת למדידת שלבים משלושה הבנוי חדש מודל כולל החדש התקן, כן כמו

 Expected Credit") צפויים אשראי הפסדי על ומתבסס הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אינם אשר

Loss Model" .)שינויים על בהתבסס וזאת הצפויים האשראי הפסדי של המדידה אופן את קובע שלב כל 

 תקופות בעלי פיננסים סיםלנכ זה במודל הקלה ניתנת, כן כמו. החוב מכשיר של האשראי בסיכון שחלו

 .לקוחות כגון, קצרות אשראי

 

 IASובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן החדש את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות  גריעה לעניין

 לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.  39

 

המיוחס  -ת השווי ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופ לגבי
ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או  -לשינויים בסיכון האשראי של החברה 

 הפסד. 
 

 החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור.  התקן

 

 .2018, בינואר 1 ביום תחילותהמ השנתיות מהתקופות החל ייושם התקן

 

אשר מתיר לישות שמנפיקה חוזי ביטוח לאמץ את  IFRS 4פורסם תיקון לתקן  2016בחודש ספטמבר 

IFRS 9  :להלן( עם התאמות"The overlay approach" או לדחות את אימוץ )IFRS  9  בינואר  1ליום

 )להלן: "גישת הדחיה" או "הפטור הזמני"(. 2021

 

 

 

 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

 ת הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחו
 

513- 
 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .טכ

 

לחברות ביטוח  IFRS 9להציג הארכה של הפטור הזמני מיישום  IASB -הוחלט ב 2018בחודש ספטמבר 

ישות לעמוד לצורך יישום גישת הדחיה על ה .2022בינואר,  1אשר אימצו את גישת הדחייה, עד ליום 

 בקריטריונים הבאים: 

 

 .IFRS 9לא יישמה קודם לכן גרסה כלשהי של  הישות (א

 .לביטוח הקשורות פעילויות ניכר באופן הן הישות פעילויות (ב

 

 :כאשר לביטוח הקשורות פעילויות ניכר באופן הן הישות פעילויות, לתקן בהתאם

 

 אשר משובצים נגזרים או פיקדון רכיבי וללכ, ביטוח מחוזי הנובע התחייבויותיה של בספרים הערך .1

 וכן  ;התחייבויות כלל של בספרים הערך לסך ביחס משמעותי הוא, הביטוח מחוזי הופרדו

 כלל של בספרים הערך לסך ביחס לביטוח הקשורות ההתחייבויות של בספרים הערך שיעור .2

 :הינו ההתחייבויות

 או. 90%-מ גדול; 

 לביטוח קשורה שאיננה משמעותית פעילות אין למבטח וכן, כולל 90%-ל 80% בין. 

 

 :הכספיים בדוחות למשתמשים יאפשר אשר גילוי לתת נדרש הדחייה גישת את ליישם בוחר אשר מבטח

 

 הדחיה גישת יישום לצורך בקריטריונים עומדת הישות כיצד להבין; 

 את ותשמיישמ ישויות לבין הדחיה גישת את מיישמים אשר מבטחים בין השוואה לערוך IFRS 9.  

 

מאחר והיא עומדת  IFRS 4כפי שמתאפשר על ידי  IFRS 9-החברה מיישמת את הפטור הזמני מ

 בקריטריונים לעיל שכן פעילויותיה קשורות בעיקרן לביטוח:

 

מסך הערך  94.3%, הערך בספרים של התחייבויות החברה הקשורות לביטוח מהוות 2015בדצמבר  31ליום 
 :יות החברה כדלהלןבספרים של התחייבו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
, וזאת, לביטוח הקשורות מההתחייבויות כחלק הסל תעודות בגין ההתחייבויות את החברה כללה בבחינה)*(  

 :הבאים השיקולים אורל, היתר בין

 

 עומדות בהגדרת "חוזה השקעה", ולחברה קיימת היכולת לייעד את ההתחייבויות במקור  ההתחייבויות

 לשווי הוגן דרך רווח והפסד )עקב קיומו של נגזר משובץ(. 

 וזאת ההתחייבויות של ההוגן השווי את מאוד גבוהה קירוב ברמת שמשקף בסכום נמדדות ההתחייבויות 

 (.2016 שנת לתום נכון 99.9%-ו 2015 שנת לתום נכון 99.8%) מתמשך סבסי על

 .25ראה באור בתחום תעודות הסל  רפורמה ןלעניי

 מאז אותו מועד לא חלו שינויים בפעילות החברה המחייבים הערכה מעודכנת.

 ערך   
 בספרים

שיעור מסך  
 ההתחייבויות

 %  אלפי ש"ח  התחייבות

 IFRS 4  54,286,092  58התחייבויות הנובעות מחוזים בתחולת 
התחייבות בגין חוזי השקעה לא נגזרים הנמדדים בשווי 

 )*(הוגן דרך רווח או הפסד
 

30,782,645 
 

33 

מידה במשטר ההון התחייבויות המהוות הון לצורך ע
 החל על החברה

 
1,713,345 

 
2 

 0.2  186,450  התחייבויות למס 
 1.1  1,246,391  התחייבויות אחרות

     
 94.3  93,947,829  סך הכל



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

 ת הכספיים המאוחדיםבאורים לדוחו
 

523- 
 

 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 )המשך( ני יישומםחדשים בתקופה שלפ IFRSגילוי לתקני  .טכ

         

3. 16 IFRS חכירות  

 

התקן  –בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-ה פרסם 2016 בינואר         

 את לתשלום בתמורה מעביר אשר, מחוזה חלק או, כחוזה מוגדרת חכירה, החדש לתקן בהתאם החדש(.

 .מוגדרת זמן לתקופת בנכס השימוש זכות

 

 :החדשהתקן  השפעות עיקר להלן

 

 הכספי המצב על בדוח התחייבות מול בנכס החכירות בכל להכיר מחוכרים דורש החדש התקן 

 לתקן בהתאם מימונית בחכירה החשבונאי לטיפול דומה באופן( , ראה להלןמסוימים למקרים)פרט 

 חכירות.  IAS 17-הקיים

 החוכרים, כן כמושימוש. -זכות בנכס יכירו ומנגד ההחכיר תשלומי בגין בהתחייבות יכירו חוכרים 

 .בנפרד פחת ובהוצאות ריבית בהוצאות יכירו

  ביצוע או שימוש  על םמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית

מחכירים במועד ה מצדהחוכרים או כהכנסה  מצד)לדוגמה, אחוז מהפדיון( יוכרו כהוצאה 

 היווצרותם.

 את מחדש להעריך החוכר על, למדד הצמודים משתנים חכירה בתשלומי שינוי של רהבמק 

 השימוש.-זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה בגין ההתחייבות

 החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי  התקן

של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או  הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה

 במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

 כחכירה סיווג, קרי, הקיים התקן לעומת מהותי שינוי ללא נותר המחכיר מצד החשבונאי הטיפול 

 .תפעולית כחכירה או מימונית

  

לאחריו. אימוץ מוקדם , או 2019בינואר  1החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  התקן

 .. בשלב זה אין בכוונה החברה לאמת את התקן החדש באימוץ מוקדםאפשרי

 

 :הבאות היישום מגישות באחת לבחור לחוכרים מאפשר החדש התקן
 
במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר  -מלא  למפרע יישום .א

ג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תצי

 השוואה.  

 יתרת. ההשוואה מספרי של מחדש הצגה תידרש לא, זו גישה לפי –יישום למפרע חלקי  גישת .ב

 הקיימת ההיוון בריבית שימוש תוך תחושב, לראשונה החדש התקן יישום למועד ההתחייבות

 לגבי, להחליט יכולה החברההשימוש, -תזכו נכס יתרת לגבי. לראשונה החדש התקן יישום במועד

 :הבאות החלופות משתי אחת את ליישם, בנפרד חכירה כל

 מסוימות התאמות עם, שהוכרה ההתחייבות בגובה בנכס הכרה. 

 החדש התקן להוראות בהתאם נמדד ומעולם מאז כאילו בנכס הכרה. 

 

 ייזקף, קיים אם, חלקי מפרעל יישום בעקבות לראשונה החדש התקן יישום במועד הנוצר כלשהו הפרש
 .להון

 

החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, כאשר 
 מדידת נכסי זכות השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה כפי שיוצגו במועד המעבר.

 
מו לא צפויה להיות השפעה מהותית להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישו

 על הדוחות הכספיים.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .טכ

 

 2017-2015 לשנים הבינלאומית בתקינה השיפורים פרויקט .4

 
תקנים 

 רלוונטיים
 עיקרי התיקון

  IFRS 3 אשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות התיקון מבהיר כי כ
(, עליה IFRS 3 -המשותפת והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב
 למדוד את הזכויות הקיימות בפעילות המשותפת בשווי הוגן.

  
IFRS 11  התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת

 ויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת. בפעילות לא ישערך את הזכ
  

IAS 12  התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד
במסגרת רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדוח הכספי של 

 אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  
  

IAS 23 היר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג התיקון מב
לצורך היוון עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של החברה, 
וזאת כאשר הנכס הכשיר לשמו נלקח אותו אשראי, מוכן לשימוש או למכירה 

 וכן האשראי טרם נפרע.
 

. אימוץ מוקדם של כל אחד 2019בינואר  1יום התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ב
 מהתיקונים בנפרד אפשרי תוך מתן גילוי מתאים.

 להערכת החברה, לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 

 
5. IFRIC 23-ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי 

 
ודאות הקשורה למסים על ההכנסה )להלן -ול באיטיפ – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017יוני  בחודש

הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות  -

IAS 12 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי

דאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת ו-מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים -התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי

 הודאות.-וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

וץ . אימ2019בינואר,  1תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  הפרשנות

 מוקדם אפשרי. במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי השיטות: 

 לראשונה היישום למועד המצטברת ההשפעה וזקיפת השוואה מספרי תיקון ללא מלא למפרע יישום

 .הרווח יתרת של הפתיחה ליתרת

 .השוואה מספרי תיקון לרבות מלא למפרע יישום

 

 א צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. להערכת החברה, לפרשנות ל
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .טכ

 
6. 3 SIFR-צירוף עסקים 

 
ופי עסקים ציר 3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 

התיקון(. מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל כצירוף עסקים או  -)להלן 
 כעסקת רכישה של נכסים. 

 
 התיקון כולל:

 
הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל  .1

 ם באופן משמעותי ביכולת לייצר תפוקות.הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמי
השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש באמצעות  .2

 החלפה של תשומות ותהליכים.
 הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם מהותיים. .3
 ת יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר. "עסק" כך שההגדרו -שינוי הגדרת "תפוקה" ו .4
 מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות נוספות. .5

 
התיקון ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מהתקופה 

 .דם אפשריאו לאחר מכן. יישום מוק 2020בינואר  1השנתית המתחילה ביום 
 

 

 להלן שיעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר: . ל

  
 שער חליפין

 

 יציג של מדד המחירים לצרכן

 

 הדולר ארה"ב מדד ידוע מדד בגין

 

% % % 

 8.1  1.2  0.8  2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (9.8)  0.3  0.4  2017בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (1.5)  (0.3)  (0.2)  2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 פעילות מגזרי - 3באור 

  
 פועלת במגזרי הפעילות הבאים:החברה 

 
 מגזר ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך .1
 
סיה וגמל. מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח כולל את ענפי ביטוח חיים, כיסויים נלווים וניהול פנ  

המגזר כולל חיסכון לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, קרנות פנסיה וקופות גמל( וכן 
בהתאם להוראות  .כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ועוד

 טוח חיים, פנסיה וגמל. ילבהמפקח מפורט מגזר חסכון ארוך טווח 
 

 ביטוח בריאותמגזר  . 2
 
מגזר ביטוח בריאות מרכז את פעילות הקבוצה בביטוח בריאות. המגזר כולל ביטוח סיעודי, ביטוח   

 הוצאות רפואיות, ניתוחים והשתלות, ביטוח שיניים, נסיעות לחו"ל, עובדים זרים ועוד.
 
 מגזר ביטוח כללי . 3
 

ם להוראות המפקח מפורט מגזר הביטוח מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש. בהתא  
 הכללי בישראל לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים: 

 
  ענף רכב חובה 
ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין   

עים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב ואשר מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב, לנוס
 מנועי.

 

  ענף רכב רכוש 
ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד   

 שלישי.
 
  ענפי חבויות אחרים 
פים אלו ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי. ענ  

 כוללים: אחריות כלפי צד ג', אחריות מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות המוצר.
 
  ענפי רכוש ואחרים 
 יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים.  

 
 שירותים פיננסייםמגזר  . 4
 
בשירותי ניהול  המגזר כולל פעילות .מגזר השירותים הפיננסיים כולל את תוצאותיה של אקסלנס  

השקעות לרבות קרנות נאמנות, תעודות סל, שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מוסדרים )ברוקראז'(, 
 שירותי חיתום, עשיית שוק בניירות ערך שונים ושירותים אחרים.

 . 25ראה באור  28לעניין תיקון   
 
 אחרמגזר  . 5
 
)בעיקר פעילות סוכנויות ההסדר, סוכנויות  יווחמגזרי פעילות אשר אינם עומדים בסף הכמותי לד כולל  

הוצאות פחת בגין ותוספת )בנטרול רווחי שיערוך הביטוח האחרות המאוחדות, פעילות הדיור המוגן 
 ופעילות חברות מאוחדות נוספות העוסקות בנושאים שונים(. נדל"ן להשקעה(

 
 פעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות . 6
 
חלק ממטה הקבוצה שאינו מיוחס למגזרי הפעילות, פעילויות נלוות/משיקות לפעילות פעילות זו כוללת   

 הקבוצה, והחזקת נכסים והתחייבויות כנגד הון החברה בהתאם לתקנות ההון.
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 )המשך( מגזרי פעילות  -  3באור 

 מגזר בר דיווח . א
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

         
 

 ביטוח חיים
    

 לא מיוחס
  

 
 וחיסכון

 
 שירותים ביטוח

 
 התאמות למגזרי

 
 

 סה"כ וקיזוזים  פעילות   אחר  פיננסים כללי  בריאות לטווח ארוך

 
 אלפי ש"ח

 10,104,187  -  -  -  -  2,790,342  2,231,352  5,082,493  פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,177,983  -  -  -  -  832,700  279,750  65,533  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 8,926,204  -  -  -  -  1,957,642  1,951,602  5,016,960  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,068,641  8,982  112,793  50,015  3,300  155,218  77,947  660,386  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 826,670  (47,808)  3,149  51,488  90,000  -  -  729,841  הכנסות מדמי ניהול

 483,433  (1( )100,075)  -  343,239  -  196,828  21,982  21,459  (1הכנסות מעמלות )

 164,558  -  -  -  164,558  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסים

 37,826  (592)  -  38,418  -  -  -  -  הכנסות אחרות

 11,507,332  (139,493)  115,942  483,160  257,858  2,309,688  2,051,531  6,428,646  סך כל ההכנסות

 8,430,720  -  -  -  -  1,869,232  1,478,146  5,083,342  גידול בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח

 939,957  -  -  -  -  668,315  227,550  44,092  ביטוח משנה -בניכוי 

 
 5,039,250  1,250,596  1,200,917  -  -  -  -  7,490,763 

 1,753,339  (89,274)  -  4,535  30,000  583,346  602,568  622,164  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 1,210,657  (69,059)  25,185  301,848  173,000  138,135  116,421  525,127  הוצאות הנהלה וכלליות

 (5,036)  -  -  8,730  -  -  -  (13,766)  הוצאות אחרות

 179,526  (3,604)  139,117  24,637  1,300  11,113  -  6,963  הוצאות )הכנסות( מימון

 10,629,249  (161,937)  164,302  339,750  204,300  1,933,511  1,969,585  6,179,738  סך כל ההוצאות

 70,600  -  -  39,650  6,000  1,948  -  23,002  מוחזקותחלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 

 948,683  22,444  (48,360)  183,060  59,558  378,125  81,946  271,910  לפני מסים על ההכנסה )הפסד( רווח

 (217,356)  -  (104,491)  (756)  -  (109,382)  (3,391)  664  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 731,327  22,444  (152,851)  182,304  59,558  268,743  78,555  272,574  כולל לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 
  נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח. ( 1)



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

573- 
 

 
 )המשך( מגזרי פעילות  -  3באור  

 )המשך( מגזר בר דיווח א. 
 

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

         
 

 ביטוח חיים
    

 לא מיוחס
  

 
 וחיסכון

 
 שירותים ביטוח

 
 התאמות למגזרי

 
 

 סה"כ וקיזוזים  פעילות   אחר  פיננסים כללי  בריאות לטווח ארוך

 
 אלפי ש"ח

 9,690,513  -  -  -  -  2,590,167  2,041,836  5,058,510  פרמיות שהורווחו ברוטו

 889,113  -  -  -  -  578,487  241,969  68,657  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 8,801,400  -  -  -  -  2,011,680  1,799,867  4,989,853  פרמיות שהורווחו בשייר

 4,879,921  2,166  199,848  61,098  2,000  190,811  120,893  4,303,105  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,098,567  (71,508)  3,075  70,291  83,000  -  -  1,013,709  הכנסות מדמי ניהול

 409,296  (1( )87,986)  -  330,063  -  120,672  20,813  25,734  (1הכנסות מעמלות )

 210,644  -  -  -  210,644  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסיים ואחרים

 49,860  (1,718)  -  48,578  3,000  -  -  -  הכנסות אחרות

 15,449,688  (159,046)  202,923  510,030  298,644  2,323,163  1,941,573  10,332,401  סך כל ההכנסות

 12,218,385  -  -  -  -  1,650,411  1,526,530  9,041,444  גידול בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח

 673,355  -  -  -  -  365,858  279,565  27,932  ביטוח משנה -בניכוי 

 
 9,013,512  1,246,965  1,284,553  -  -  -  -  11,545,030 

 1,581,447  (79,958)  -  4,373  31,000  536,720  488,556  600,756  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 1,176,675  (92,770)  35,648  278,654  178,000  133,757  110,903  532,483  הוצאות הנהלה וכלליות

 25,002  -  711  8,415  -  -  -  15,876  הוצאות אחרות

 152,571  (3,847)  126,687  31,696  -  (10,080)  -  8,115  הוצאות  )הכנסות( מימון

 14,480,725  (176,575)  163,046  323,138  209,000  1,944,950  1,846,424  10,170,742  סך כל ההוצאות

 62,295  -  -  41,199  5,000  5,170  -  10,926  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 1,031,258  17,529  39,877  228,091  94,644  383,383  95,149  172,585  רווח לפני מסים על ההכנסה

 241,221  -  85,756  1,871  -  51,786  29,803  72,005  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 1,272,479  17,529  125,633  229,962  94,644  435,169  124,952  244,590  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
  

  ר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח.נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיק (1)
 

  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

583- 
 

 
 )המשך( מגזרי פעילות  -  3באור 

 )המשך( מגזר בר דיווח . א

 
 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

         
 

 ביטוח חיים
    

 לא מיוחס
  

 
 וחיסכון

 
 שירותים ביטוח

 
 התאמות למגזרי 

 

 
 סה"כ וקיזוזים  פעילות   אחר  פיננסים כללי  בריאות לטווח ארוך

 
 אלפי ש"ח

 8,855,699  -  -  -  -  2,437,356  1,885,016  4,533,327  פרמיות שהורווחו ברוטו

 750,657  -  -  -  -  429,693  250,241  70,723  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 8,105,042  -  -  -  -  2,007,663  1,634,775  4,462,604  פרמיות שהורווחו בשייר

 3,171,227  32,744  123,745  59,892  1,000  181,034  92,146  2,680,666  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 940,018  (61,514)  3,064  61,273  108,000  -  -  829,195  הכנסות מדמי ניהול

 305,794  (1( )76,243)  -  256,565  -  77,693  20,565  27,214  (1הכנסות מעמלות )

 216,050  -  -  -  216,050  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסיים ואחרים

 49,846  (908)  -  50,754  -  -  -  -  הכנסות אחרות

 12,787,977  (105,921)  126,809  428,484  325,050  2,266,390  1,747,486  7,999,679  סך כל ההכנסות

 9,706,777  -  -  -  -  1,612,935  1,369,070  6,724,772  ל בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוחגידו

 477,122  -  -  -  -  173,461  275,053  28,608  ביטוח משנה -בניכוי 

 
 6,696,164  1,094,017  1,439,474  -  -  -  -  9,229,655 

 1,527,484  (74,978)  -  4,704  48,000  509,288  437,428  603,042  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 1,135,415  (81,093)  40,898  254,026  183,000  125,050  105,731  507,803  הוצאות הנהלה וכלליות

 28,218  -  34  10,611  1,713  -  -  15,860  הוצאות אחרות

 113,357  (4,065)  101,263  16,222  1,000  (1,978)  -  915  הוצאות )הכנסות( מימון

 12,034,129  (160,136)  142,195  285,563  233,713  2,071,834  1,637,176  7,823,784  סך כל ההוצאות

 48,025  -  -  27,530  5,000  2,580  -  12,915  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 801,873  54,215  (15,386)  170,451  96,337  197,136  110,310  188,810  על ההכנסה רווח )הפסד( לפני מסים

 118,050  -  71,310  3,289  -  526  11,829  31,096  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 919,923  54,215  55,924  173,740  96,337  197,662  122,139  219,906  רווח  כולל לפני מסים על ההכנסה
  נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח. (1)



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

593- 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -  3אור ב
 

 טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים  ב. 
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 סה"כ פנסיה גמל יםביטוח חי

 
 אלפי ש''ח

 5,082,493  -  -  5,082,493  פרמיות שהורווחו ברוטו
 65,533  -  -  65,533  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 5,016,960  -  -  5,016,960  פרמיות שהורווחו בשייר

 660,386  1,737  1,279  657,370  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 729,841  162,887  189,064  377,890  הכנסות מדמי ניהול 

 21,459  -  -  21,459  הכנסות מעמלות

 6,428,646  164,624  190,343  6,073,679  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 5,083,342  -  -  5,083,342  השקעה ברוטו

ה בתשלומים ובשינוי חלקם של מבטחי משנ
 44,092  -  -  44,092  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 5,039,250  -  -  5,039,250  השקעה בשייר

 622,164  77,500  52,670  491,994  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 525,127  58,787  108,878  357,462  הוצאות הנהלה וכלליות

 (13,766)   376   45  (14,187)  הוצאות )הכנסות( אחרות
 6,963  9  3,105  3,849  הוצאות מימון

 6,179,738  136,672  164,698  5,878,368  סך כל ההוצאות

 23,002  -  -  23,002  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 271,910  27,952  25,645  218,313  י מיסים על הכנסהרווח  לפנ

 664  -  -  664  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

 272,574  27,952  25,645  218,977  רווח כולל לשנה לפני מסים על ההכנסה
 

  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

603- 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -  3אור ב
 

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 סה"כ פנסיה גמל ביטוח חיים

 
 אלפי ש''ח

 5,058,510  -  -  5,058,510  פרמיות שהורווחו ברוטו
 68,657  -  -  68,657  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 4,989,853  -  -  4,989,853  פרמיות שהורווחו בשייר

 4,303,105  5,389  3,382  4,294,334  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 1,013,709  155,535  189,506  668,668  הכנסות מדמי ניהול 

 25,734  -  -  25,734  הכנסות מעמלות

 160,924  192,888  9,978,589  סך כל ההכנסות
 

10,332,401 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 9,041,444  -  -  9,041,444  ברוטו
י משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חלקם של מבטח

 27,932  -  -  27,932  חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 9,013,512  -  -  9,013,512  בשייר

 600,756  87,670  47,977  465,109  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 532,483  45,852  100,617  386,014  ליותהוצאות הנהלה וכל

 15,876   376   7,185  8,315  הוצאות אחרות
 8,115  -  1,935  6,180  הוצאות מימון

 133,898  157,714  9,879,130  סך כל ההוצאות
 

10,170,742 

 10,926  -  -  10,926  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 172,585  27,026  35,174  110,385  ם על הכנסהרווח לפני מיסי

 72,005  -  -  72,005  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 244,590  27,026  35,174  182,390  רווח כולל לשנה לפני מסים על ההכנסה
 

  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

613- 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -  3אור ב
 

 
 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 סה"כ פנסיה גמל ביטוח חיים

 
 אלפי ש''ח

 4,533,327  -  -  4,533,327  פרמיות שהורווחו ברוטו
 70,723  -  -  70,723  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 4,462,604  -  -  4,462,604  פרמיות שהורווחו בשייר

 2,680,666  3,785  44  2,676,837  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 829,195  148,042  187,772  493,381  כנסות מדמי ניהול ה

 27,214  -  -  27,214  הכנסות מעמלות

 7,999,679  151,827  187,816  7,660,036  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 6,724,772  -  -  6,724,772  ברוטו
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חלקם של מבטחי משנה 

 28,608  -  -  28,608  חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 6,696,164  -  -  6,696,164  בשייר

 603,042  92,699  44,668  465,675  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 507,803  49,806  112,242  345,755  הוצאות הנהלה וכלליות

 15,860  )*( 376  )*( 8,126  7,358  הוצאות אחרות
 915  44  -  871  הוצאות מימון

 7,823,784  142,925  165,036  7,515,823  סך כל ההוצאות

 12,915  -  -  12,915  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 188,810  8,902  22,780  157,128  הרווח לפני מיסים על הכנס

 31,096  -  -  31,096  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 219,906  8,902  22,780  188,224  רווח כולל לשנה לפני מסים על ההכנסה
 

 
  .מוחשיים בלתי נכסים על 4 באור ראה)*( 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

623- 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -  3אור ב
 

 כללי ביטוח מגזר בילג נוספים נתונים  ג. 
 

 
 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  ענפי חבויות ענפי רכוש

 
 סה"כ אחרים )**( ואחרים )*( רכב רכוש רכב חובה

 
 אלפי ש"ח

 2,822,119  428,765  719,274  1,108,819  565,261  פרמיות ברוטו
 865,467  102,300  449,835  90  313,242  פרמיות ביטוח משנה

 1,956,652  326,465  269,439  1,108,729  252,019  פרמיות בשייר

 (990)  7,981  (14,103)  19,847  (14,715)  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 1,957,642  318,484  283,542  1,088,882  266,734  פרמיות שהורווחו בשייר

 155,218  53,847  7,914  20,615  72,842  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 196,828  7,826  110,635  -  78,367  הכנסות מעמלות

 2,309,688  380,157  402,091  1,109,497  417,943  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 1,869,232  336,027  379,779  658,627  494,799  ברוטו
קם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי חל

 668,315  88,608  285,992  92  293,623  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 1,200,917  247,419  93,787  658,535  201,176  בשייר

 583,346  85,788  175,591  263,469  58,498  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 138,135  22,076  30,753  56,431  28,875  הוצאות הנהלה וכלליות

 11,113  4,446  653  -  6,014  הוצאות מימון

 1,933,511  359,729  300,784  978,435  294,563  סך כל ההוצאות 
חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 

 1,948  668  98  279  903  מוחזקות

 378,125  21,096  101,405  131,341  124,283  רווח לפני מסים על הכנסה

 (109,382)  (37,498)  (5,511)  (15,648)  (50,725)  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 268,743  (16,402)  95,894  115,693  73,558  רווח )הפסד( כולל לשנה לפני מסים על ההכנסה

 31ויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום התחייב
 6,160,855  2,035,844  747,248  739,574  2,638,189  2018בדצמבר, 

 31התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,696,747  1,690,555  208,867  739,574  2,057,751  2018בדצמבר 

 
 אשר הפעילות בגינם מהווה קיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכושענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מ

 .ומסך הפרמיות בענפים אל 77%

)*( 

  
 86%ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה  מעבידיםענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', 

 מסך הפרמיות בענפים אלו.

)**( 

 
  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

633- 
 

 )המשך( עילותמגזרי פ  -  3אור ב
 

 (המשך) כללי ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים  ג. 
 

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  ענפי חבויות ענפי רכוש

 
 סה"כ אחרים )**( ואחרים )*( רכב רכוש רכב חובה

 
 אלפי ש"ח

 2,726,147  403,940  741,410  1,053,610  527,187  פרמיות ברוטו
 774,185  89,192  442,625  180  242,188  וח משנהפרמיות ביט

 1,951,962  314,748  298,785  1,053,430  284,999  פרמיות בשייר

 (59,718)  1,398  (17,052)  35,210  (79,274)  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 2,011,680  313,350  315,837  1,018,220  364,273  פרמיות שהורווחו בשייר
 190,811  59,738  10,161  26,799  94,113  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 120,672  5,000  79,898  -  35,774  הכנסות מעמלות

 2,323,163  378,088  405,896  1,045,019  494,160  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 1,650,411  310,930  292,950  655,249  391,282  ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 365,858  33,339  176,053  563  155,903  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 1,284,553  277,591  116,897  654,686  235,379  בשייר

 536,720  83,487  161,907  238,109  53,217  אות שיווק והוצאות רכישה אחרותעמלות, הוצ
 133,757  20,542  31,037  54,215  27,963  הוצאות הנהלה וכלליות

 (10,080)  (3,672)  (624)  -  (5,784)  הכנסות מימון

 1,944,950  377,948  309,217  947,010  310,775  סך כל ההוצאות

 5,170  1,631  278  690  2,571  חברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקותחלק ה

 383,383  1,771  96,957  98,699  185,956  רווח לפני מסים על הכנסה

 51,786  16,346  2,780  6,908  25,752  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 435,169  18,117  99,737  105,607  211,708  רווח כולל לשנה לפני מסים על ההכנסה

 31התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 
 5,768,479  1,882,796  699,014  717,342  2,469,327  2017בדצמבר, 

 31התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,750,651  1,601,360  232,322  717,342  2,199,627  2017בדצמבר 

 
אשר הפעילות בגינם מהווה  ים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכושנפי רכוש ואחרע

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 77%

)*( 

  

 86%ואחריות המקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה  ,מעבידיםנפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג'ע

 .פים אלומסך הפרמיות בענ

)**( 

  
 

  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

643- 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -  3אור ב
 

 כללי ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים  ג. 
 

 
 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  ענפי חבויות ענפי רכוש

 
 סה"כ אחרים )**( ואחרים )*( רכב רכוש רכב חובה

 
 אלפי ש"ח

 2,503,670  391,940  656,302  973,780  481,648  פרמיות ברוטו
 417,060  77,117  330,093  534  9,316  פרמיות ביטוח משנה

 2,086,610  314,823  326,209  973,246  472,332  פרמיות בשייר

 78,947  1,577  2,542  65,596  9,232  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 2,007,663  313,246  323,667  907,650  463,100  פרמיות שהורווחו בשייר

 181,034  57,275  10,560  22,036  91,163  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 77,693  3,929  73,764  -  -  הכנסות מעמלות

 2,266,390  374,450  407,991  929,686  554,263  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 1,612,935  236,853  266,470  651,829  457,783  טוברו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 173,461  36,520  137,557  243  (859)  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 1,439,474  200,333  128,913  651,586  458,642  בשייר

 509,288  81,241  158,493  221,575  47,979  ת, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרותעמלו
 125,050  19,790  30,617  48,434  26,209  הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,978)  (713)  (131)  -  (1,134)  הכנסות מימון

 2,071,834  300,651  317,892  921,595  531,696  סך כל ההוצאות
ק החברה בתוצאות נטו של חברות חל

 2,580  817  151  311  1,301  מוחזקות

 197,136  74,616  90,250  8,402  23,868  רווח לפני מסים על הכנסה

 526  168  30  63  265  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

 197,662  74,784  90,280  8,465  24,133  רווח כולל לשנה לפני מסים על ההכנסה

 31התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 
 5,459,757  1,751,142  638,224  673,761  2,396,630  2016בדצמבר, 

 31התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,793,305  1,475,492  257,535  673,765  2,386,513  2016בדצמבר 

 
 

אשר הפעילות בגינם מהווה  ונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכושענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נת

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 75%

)*( 

  

 87%מהווה  ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', אחריות המקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם

 מסך הפרמיות בענפים אלו.

)**( 

  
  

 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

653- 
 

 
 )המשך( מגזרי פעילות  -  3אור ב

 
  המגזר והתחייבויות נכסי על פרטים  ד. 

 

 
 2018בדצמבר  31ליום  

 
 ביטוח חיים

       
 

 וחיסכון
  

 שירותים
 

 התאמות לא מיוחס
 

 
 סה"כ וקיזוזים למגזרי פעילות אחר  פיננסים  ביטוח כללי בריאות לטווח ארוך

 
 אלפי ש"ח

 נכסים:
 1,630,248  -  718,924  242,323  344,130  -  -  324,871  נכסים בלתי מוחשיים        

 1,691,166  (38,856)  -  -  -  249,671  399,131  1,081,220  הוצאות רכישה נדחות
 761,260  -  27,521  420,395  5,000  43,477  49,101  215,766  השקעות בחברות כלולות

 1,439,636  -  -  -  -  -  9,980  1,429,656  ור חוזים תלויי תשואהנדל"ן להשקעה עב
 2,280,794  -  -  1,464,960  -  175,575  118,690  521,569  אחר -נדל"ן להשקעה 

 48,861,633  -  -  -  -  -  312,227  48,549,406  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
יקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות השקעות פיננסיות עבור מחז

 425,000  -  -  -  425,000  -  -  -  בחסר, תעודות מורכבות ותעודות פקדון
 השקעות פיננסיות אחרות

 7,190,437  -  2,323,850  204,598  9,000  2,477,000  392,711  1,783,278  נכסי חוב סחירים        
 12,480,584  (103,994)  588,875  10,365  91,000  1,239,559  1,822,503  8,832,276  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,303,935  -  498,324  8,928  50,000  356,121  71,067  319,495  מניות
 1,762,860  -  513,427  41,042  -  134,568  194,974  878,849  אחרות

 22,737,816  (103,994)  3,924,476  264,933  150,000  4,207,248  2,481,255  11,813,898  סך כל השקעות פיננסיות אחרות
 5,223,271  -  -  -  -  -  36,208  5,187,063  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 1,730,520  -  581,007  244,695  190,000  274,331  69,219  371,268  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 
 2,036,939  -  -  -  -  1,464,108  422,238  150,593  נכסי ביטוח משנה

 679,112  -  -  -  -  516,476  72,614  90,022  פרמיות לגביה
 1,625,409  (634,198)  1,363,678  156,297  540,000  111,695  7,458  80,479  נכסים אחרים
 91,122,804  (777,048)  6,615,606  2,793,603  1,654,130  7,042,581  3,978,121  69,815,811  סך כל הנכסים

 55,701,021  -  -  -  -  -  358,415  55,342,606  סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

 התחייבויות:
 21,479,765  -  -  -  -  6,160,855  2,676,533  12,642,377  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה        

 55,508,137  -  -  -  -  -  384,784  55,123,353  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר ותעודות 

 384,000  -  -  -  384,000  -  -  -  מורכבות

 4,955,578  (137,972)  3,820,779  665,439  248,000  14,316  57,661  287,355  ויות פיננסיותהתחייב

 2,369,171  (709,213)  596,049  339,909  117,000  837,762  84,545  1,103,119  התחייבויות אחרות
 84,696,651  (847,185)  4,416,828  1,005,348  749,000  7,012,933  3,203,523  69,156,204  סך כל ההתחייבויות

 

  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

663- 
 

 
 )המשך( מגזרי פעילות  -  3אור ב

 
  (המשך) פרטים על נכסי והתחייבויות המגזר  ד. 

 
 

 
 2017בדצמבר  31ליום  

 
 ביטוח חיים

       
 

 וחיסכון
  

 שירותים
 

 התאמות לא מיוחס
 

 
 סה"כ וקיזוזים למגזרי פעילות אחר פיננסים ביטוח כללי בריאות לטווח ארוך

 
 אלפי ש"ח

 נכסים:
 1,619,430  -  679,190  271,239  344,130  -  -  324,871  נכסים בלתי מוחשיים        

 1,618,379  (31,093)  -  -  -  235,286  377,881  1,036,305  הוצאות רכישה נדחות
 635,699  -  -  399,442  4,000  48,862  31,498  151,897  השקעות בחברות כלולות

 1,365,774  -  -  -  -  -  11,104  1,354,670  נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה
 2,208,538  -  -  1,430,726  -  176,115  103,339  498,358  אחר  -נדל"ן להשקעה 

 43,426,434  (1,210,249)  -  -  -  -  315,415  44,321,268  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות 

 28,956,979  (79,021)  -  -  29,036,000  -  -  -  בחסר, תעודות מורכבות ותעודות פקדון
 השקעות פיננסיות אחרות

 6,879,897  -  1,975,609  300,712  4,000  2,552,656  344,750  1,702,170  נכסי חוב סחירים        
 11,996,988  (113,858)  488,655  6,468  41,000  1,378,055  1,619,902  8,576,766  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,074,464  (2)  490,401  1,186  22,000  222,824  57,491  280,564  מניות
 1,475,142  (6,228)  355,454  54,911  19,000  124,905  153,583  773,517  אחרות

 21,426,491  (120,088)  3,310,119  363,277  86,000  4,278,440  2,175,726  11,333,017  סך כל השקעות פיננסיות אחרות
 6,119,822  -  -  -  -  -  49,756  6,070,066  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 1,317,703  -  211,146  206,824  190,000  224,529  71,084  414,120  זומנים אחרים מזומנים ושווי מ
 1,595,777  -  -  -  -  1,017,828  434,984  142,965  נכסי ביטוח משנה

 656,531  -  -  -  -  492,078  59,483  104,970  פרמיות לגביה
 1,394,703  (694,890)  1,308,730  126,990  330,000  145,220  21,624  157,029  נכסים אחרים
 112,342,260  (2,135,341)  5,509,185  2,798,498  29,990,130  6,618,358  3,651,894  65,909,536  סך כל הנכסים

 51,108,467  (1,210,249)  -  -  -  -  421,910  51,896,806  סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
 יות:התחייבו

 20,736,510  -  -  -  -  5,768,479  2,423,640  12,544,391  התחייבויות בגין חוזי ביטוח חוזי השקעה שאינם תלויי תשואה        
 51,893,319  -  -  -  -  -  421,910  51,471,409  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 בות,תעודות סל,התחייבויות בשל תעודות התחיי
 27,618,937  (1,216,063)  -  -  28,835,000  -  -  -  תעודות בחסר ותעודות מורכבות

 4,055,499  (131,413)  3,124,536  792,274  123,000  314  17,429  129,359  התחייבויות פיננסיות
 2,293,016  (694,890)  669,215  262,799  82,000  762,872  80,787  1,130,233  התחייבויות אחרות
 106,597,281  (2,042,366)  3,793,751  1,055,073  29,040,000  6,531,665  2,943,766  65,275,392  סך כל ההתחייבויות

 
 
 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

673- 
 

 נכסים בלתי מוחשיים    - 4באור 
 

 :ותנועה הרכב א.
 

 

 
 מוניטין

הפרשים מקוריים 
המיוחסים לתיקי 
עמלות ודמי ניהול 

 מותג אי תחרות  יםעתידי
תוכנות 
 סה"כ מחשב

 
 אלפי ש"ח

 עלות
      

 48,625  263,471  1,156,649  2017בינואר,  1יתרה ליום 
 

45,915 
 

1,939,828  3,454,488 

 -  -  )**(8,716  -  תוספות 
 

155,327)*(  164,043 

 48,625  272,187  1,156,649  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

45,915 
 

2,095,155  3,618,531 

 -  552  )**(43,918  1,851  תוספות
 

179,573)*(  225,894 

 49,177  316,105  1,158,500  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

45,915 
 

2,274,728  3,844,425 

הפחתה שנצברה והפסדים 
 מירידת ערך שנצברו

      
 36,462  235,369  258,202  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 
43,750 

 
1,198,828  1,772,611 

הפחתה שהוכרה במהלך 
 226,490  210,547  1,228  2,514  12,201  -  השנה )***(

 38,976  247,570  258,202  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

44,978 
 

1,409,375  1,999,101 
הפחתה שהוכרה במהלך 

 215,076  205,933  937  2,988  5,218  -  השנה )***(

       
 41,964  252,788  258,202  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
45,915 

 
1,615,308  2,214,177 

 ערך בספרים נטו,
      

 1,630,248  659,420  -  7,213  63,317  900,298  2018בדצמבר  31ליום 

 1,619,430  685,780  937  9,649  24,617  898,447  2017בדצמבר  31ליום 
 

"ח, ש ליוניימ 127 -ו"ח ש ליוניימ 148 של בסך 2017 -ו 2018 בשנים יתוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמ (*)

 .בהתאמה

 .להלןד' -וג'  סעיפים  ראה  (**)

 .אחרות הוצאות לסעיף נזקפה )למעט תוכנות המחשב( השנה במהלך שהוכרה ההפחתה  (***)    

 

 )מוניטין( מוגדר בלתי חיים אורך בעלי מוחשיים לא נכסים של ההשבה תברו בחינת .ב

 

 :הבאות המזומנים מניבות ליחידות המוניטין הוקצה המוניטין של ההשבה ברות בחינת לצורך 

 וניהול קרנות  קופת גמל מרכזית לפיצויים השתלמות קרנות, ניהול קופות גמל לתגמולים - גמל ופנסיה

 פנסיה.

 וחיתום תיקים ניהולניהול קרנות נאמנות, תעודות סל, שירותי בורסה,  -נסיים פינ שירותים 

 פנסיוני וייעוץ ביטוח סוכנויות. 

 מוגן דיור. 

  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

683- 
 

 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים   -  4באור 
 

 :הבאות המזומנים מניבות מהיחידות אחתהערך בספרים של המוניטין שהוקצה לכל  להלן

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 324,871  324,871  גמל ופנסיה )*(

 344,130  344,130  שירותים פיננסיים

 205,598  207,449  סוכנויות הסדר פנסיוני

 23,848  23,848  דיור מוגן

 898,447  900,298  סה"כ
 

 גמל ופנסיה

תחת הפניקס חברה לביטוח,  אקסלנס גמלהועברה  סיה והגמלהמבנה בפעילות הפנכחלק מתהליך שינוי )*( 

בדצמבר  31החל מיום סינרגיה משמעותית בין פעילות הפנסיה והגמל של הקבוצה. לאור כך,  נוצרה כך, בעקבות

 החברה בוחנת את ירידת הערך של המוניטין ברמת יחידת הגמל והפנסיה.  , 2016

 

 המוניטין הוקצה לה המזומנים מניבת ההיחיד של ההשבה בר סכום נבחן המוניטין של ההשבה ברות בחינת לצורך

 היחידה, בספרים ערכה על עולה המזומנים מניבת היחידה של ההשבה בר שסכום ככל. בספרים לערכה ביחס

 .בערכם פגומים כבלתי יחשבו לה שהוקצו והנכסים

 

וי שנערכה על הסכום בר ההשבה של יחידות הגמל והפנסיה ויחידת השירותים הפיננסיים נקבע על בסיס הערכת שו

 ידי מר אורי כהן מקוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ.

שיטת מכפיל התזרים  לפי חושב שווי השימוש הערכת השווי ביחידת הפנסיה והגמל מתבססת על שווי השימוש.

למעט פעילות ניהול קרנות הפנסיה שבה  יםנה שיטת קירוב לשיטת היוון תזרימי המזומניהתפעולי המייצג הצפוי, שה

השנים הקרובות ואמידת ערך היציאה  15-שווי השימוש בוצעה לפי שיטת היוון תזרים המזומנים הצפוי ל הערכת

יחידות  השימוש של . שווילתקופה שלאחר מכן והיוונם בשיעור היוון אשר משקף את הסיכון הגלום בפעילות החברה

 הוערך בנפרד. הגמל והפנסיה 
 

המשקף  10.5-11.5, הונח מכפיל תפעולי לאחר מס של הגמלניהול קופות  פעילות בגין שווי השימוש הערכת לצורך

 דמי שיעור .2.5%-1.5%שבין  הארוך לאחר מס ושיעור צמיחה בטווח 11.5%-10.5%שיעורי היוון בטווח שבין 

 .0.68%-0.65% שבין בטווח הינו שהונח הניהול

 

 :ממוצעה ולמכפילבגמל  המנוהלים כסיםהנ בהיקף לשינויים הממוצע הפעילות שווי רגישות ניתוח להלן

 

 

 גמלאקסלנס בהיקף נכסים מנוהלים   

 
 מיליוני ש"ח 

 מכפיל
 

31,647 31,147 30,647 30,147 29,647 
       

10.0  342 327 311 295 280 
10.5  359 343 326 310 294 

11.0  376 359 342 324 307 

11.5  393 375 357 339 321 

12.0  410 391 372 354 335 
 

 

 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

693- 
 

 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים   -  4באור   

 

לאחר מס. שיעור הצמיחה  10%-מחיר הון של כ הונחפעילות ניהול קרנות הפנסיה  של השימוש שווי הערכת לצורך

ושעור דמי  2%-בטווח הארוך שהונח הנו כ המקיפה . שיעור דמי הניהול מסך הפקדות הקרן2% -לטווח ארוך של כ

 .   0.28%הניהול המשוקללים מסך הצבירה שהונח בטווח הארוך הנו 

 

 שיעור ההיוון ושיעור הצמיחה לטווח הארוך:בלהלן ניתוח רגישות שווי פעילות ניהול קרנות הפנסיה החדשות לשינויים 

 
 

 
 שיעור ההיוון

   

 
 ש"ח אלפי 

שיעור 
 צמיחה

 
9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 

       

1.0%  641,807 584,552 534,465 490,371 451,334 
1.5%  669,278 607,339 553,511 506,400 464,908 

2.0%  700,672 633,163 574,938 524,316 479,990 

2.5%  736,897 662,677 599,222 544,470 496,846 

3.0%  779,160 696,732 626,976 567,312 515,809 
 

  .ההשבה ביחידת הגמל והפנסיה גבוה מערכו בספרים בר הסכום 2017-ו 2018בשנים 

 

 שירותים פיננסיים

 השירותים פעילות בגין השווי הערכת לצורך הערכת השווי ביחידת השירותים הפיננסיים מתבססת על השווי ההוגן.

עולי נע הוערכה כל פעילות בתחום השירותים הפיננסיים בנפרד בעיקר לפי שיטת המכפיל. המכפיל התפ ,פיננסיםה

לאחר מס  11.5%-10.5%המשקף שיעורי היוון בטווח שבין  ,הפעילות לסוג בהתאם 11.5 -ל 7.5 ביןשבטווחים 

הינו  האקטיביות קרנותה בפעילות שהונחהממוצע  הניהול דמי שיעור. 2.5%-1.5%ושיעור צמיחה בטווח שבין 

  .0.37% -0.42% הינו ותהקרנות הפאסיבי בפעילות שהונחהממוצע  הניהול דמי שיעור, 0.8%

 

 הנכסים היקף לממוצע )להעברה הפסדים בגין המס מגן שווי לרבות(להלן ניתוח רגישות שווי פעילות הקרנות 

 :התרחישים בשני המנוהלים

 

 
 

 
 המנוהלים הנכסים היקף לממוצע רגישות ניתוח

   

 
 ש"ח מיליוני 

 מכפיל
 

45,051 43, 051 41,051 39,051 37,051 
       

8.0  547 469 391 313 276 
8.5  576 493 410 328 245 

9.0  605 517 429 342 254 

9.5  633 541 448 356 263 

10.0  662 565 467 370 272 
 

 

  .גבוה מערכו בספרים ביחס לתחום השירותים הפיננסייםבר ההשבה  הסכום 2017-ו 2018 יםבשנ

 

 

 

 

 

   



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

703- 
 

 )המשך( ייםנכסים בלתי מוחש   -  4באור 

 

 סוכנויות הסדר פנסיוני

 

פנסיוני נקבע על בסיס הערכות שווי פרטניות הייעוץ הביטוח והבר ההשבה של המוניטין בגין סוכנויות  הסכום

בחינת ברות ההשבה של המוניטין מבוצעת ברמת כל סוכנות . חזוי מזומנים תזרים שיטת ולפילסוכנויות השונות 

 נמצאס לכל סוכנות לא משמעותי ביחס לסך המוניטין בחברה. בבחינת ברות ההשבה בנפרד כאשר המוניטין המיוח

  .בספרים וכל אחת מהסוכנויות עולה על ערכבסכום בר ההשבה של המוניטין הכי 

 

 -ל 14.3%פנסיוני הונחו שיעורי היוון בטווח שבין הייעוץ הביטוח וההערכות השווי של המוניטין בגין סוכנויות  לצורך

  .1.5% -ל 1%בין שבטווח ושיעורי צמיחה  16.3%
 

 

 ש"ח.י אלפ 8,716-סך שלחברות מאוחדות פעילויות ביטוח פנסיוניות בתמורה ל רכשו 2017במהלך שנת  .ג

 ויוחסו ההפרשים המקוריים בהתאם.  PPA ה עבודתהתקבל 2018במהלך שנת 

 

ות בגין הנפקת תעודות סל, בסך של את יתרת ההוצאות הנדח של אקסלנס בתחברה רשמה  ,28במסגרת תיקון  .ד

מיליוני ש"ח כנכס בלתי מוחשי המיוחס לזכויות בגין דמי ניהול עתידיים. הנכס מופחת על פני אורך החיים  45-כ

 הכלכלי בהתאם להערכות החברה.

 

 

 

 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

713- 
 

 הוצאות רכישה נדחות  -  5באור 

 

  ההרכב: א.

 

 בדצמבר 31  
 2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 745,793  783,637  וחסכון ארוך טווח )*(ביטוח חיים 
 259,419  258,727  קרנות פנסיה וקופות גמל  )*(

 377,881  399,131  ביטוח בריאות
 235,286  249,671  ביטוח כללי

  1,691,166  1,618,379 
  

 :וביטוח בריאות קופות גמל ,פנסיהקרנות  התנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים, ב.

     
     

 

חיים 
וחסכון 
ארוך טווח 

)*( 

קרנות 
פנסיה 
וקופות 
 סה"כ בריאות  גמל )*(

 
 אלפי ש"ח

 727,362  2017בינואר,  1יתרה ליום 
 

245,727  354,975 
 

1,328,064 
 תוספות:

 219,836  96,255  47,582  75,999  עמלות רכישה    
 210,059  91,160  6,889  112,010  הוצאות רכישה אחרות

 429,895  187,415  54,471  188,009  סה"כ תוספות

 (82,464)  הפחתה שוטפת
 
(40,779) 

 
(115,554) 

 
(238,797) 

 (48,955)  -  (87,114)  הפחתה בגין ביטולים
 
(136,069) 

 745,793  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

259,419  377,881 
 

1,383,093 

 תוספות:
 266,710  118,513  28,913  119,284  העמלות רכיש    

 232,181  107,882  14,016  110,283  הוצאות רכישה אחרות
 498,891  226,395  42,929  229,567  סה"כ תוספות

 (81,956)  הפחתה שוטפת
 
(43,621) 

 
(121,038) 

 
(246,615) 

 הפחתה בגין ביטולים 
 
(109,767)  -  (84,107) 

 
(193,874) 

 783,637  2018בדצמבר,  31ליום  יתרה
 

258,727  399,131 
 

1,441,495 
 

  .לא מהותי הוצאות רכישה נדחות בגין חוזה השקעה הינו בסכום )*( 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

723- 
 

 רכוש קבוע  - 6באור 
 

 הרכב ותנועה: א.
 

 8201שנת 
 

 
 

      
    

 ציוד
   

 

 קרקע

 
 יצירות שיפורים וריהוט כלי

 

 
 סך הכל אומנות במושכר דימשר רכב  מחשבים ומבנים )ב(

 
 אלפי ש"ח

 עלות
       

 74,379  36,535  204,941  1,627  310,597  399,868  2018בינואר,  1יתרה ליום 
 

1,027,947 
 28,005  -  3,048  3,898  -  20,973  86  תוספות במשך השנה

הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל 
 126  -  -  -  -  -  126  להלן( 3אחר )ראה ב 

 (3,429)  -  (367)  (920)  (61)  (2,081)  -  גריעות במשך השנה

 74,379  39,216  207,919  1,566  329,489  400,080  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

1,052,649 

 פחת נצבר
 430,712  -  25,771  152,195  510  252,236  -  2018בינואר,  1יתרה ליום        

 36,899  -  2,146  5,857  196  20,807  7,893  ת במשך השנהתוספו
הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל 

 (7,893)  -  -  -  -  -  (7,893)  להלן( 3אחר )ראה ב 
 (3,322)  -  (285)  (864)  (62)  (2,111)  -  גריעות במשך השנה

 456,396  -  27,632  157,188  644  270,932  -  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 596,253  74,379  11,584  50,731  922  58,557  400,080  יתרת עלות מופחתת 

 (16,985)  (2,126)  -  -  -  -  ()*(14,859)  הפרשה לירידת ערך 

 579,268  72,253  11,584  50,731  922  58,557  385,221  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 .המוגן הדיור בבתיוהדיור התומך  הסיעוד בגין מחלקות )*( 

 
 

  



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

733- 
 

 )המשך( רכוש קבוע  - 6באור 
 
 )המשך( הרכב ותנועה: א.

 
 7201שנת 

 

        
    

 ציוד
   

 
 קרקע

 
 יצירות שיפורים וריהוט כלי

 
 

 סך הכל אומנות במושכר משרדי רכב   מחשבים  ומבנים )ב(

 
 אלפי ש"ח

 עלות
 977,173  74,379  35,125  202,477  1,678  284,729  378,785  2017ר, בינוא 1יתרה ליום        

 55,360  -  1,410  3,809  1,001  26,121  23,019  תוספות במשך השנה

הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל 
 (1,936)  -  -  -  -  -  (1,936)  להלן( 3אחר )ראה ב 

 (2,650)  -  -  (1,345)  (1,052)  (253)  -  גריעות במשך השנה

 74,379  36,535  204,941  1,627  310,597  399,868  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

1,027,947 

 פחת נצבר
 407,614  -  23,424  146,772  776  236,642  -  2017בינואר,  1יתרה ליום        

 31,898  -  2,347  6,014  202  15,847  7,488  תוספות במשך השנה

הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל 
 (7,488)  -  -  -  -  -  (7,488)  להלן( 3אחר )ראה ב 

 (1,312)  -  -  (591)  (468)  (253)  -  גריעות במשך השנה

 430,712  -  25,771  152,195  510  252,236  -  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 597,235  74,379  10,764  52,746  1,117  58,361  399,868  יתרת עלות מופחתת 

 הפרשה לירידת ערך
 
(17,771)*()  -  -  -  -  (2,126)  (19,897) 

 577,338  72,253  10,764  52,746  1,117  58,361  382,097  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

 .המוגן הדיור בבתיוהדיור התומך  הסיעוד בגין מחלקות )*( 

 

 

 :ומבנים קרקע .ב

 

חברה בבעלות מלאה של הפניקס חברה לביטוח )להלן  -חברה לביטוח והדר ירוק נכסים והשקעות בע"מ הפניקס  .1

קומות משרדים, מחסנים, חניות ושטחים  16הזכות להרשם כבעלים של  הנן המחזיקות ובעלות "הדר ירוק"( -

"בית הורד"(.  –גבעתיים )להלן ב 6154, בגוש 923נלווים בבניין רב קומות למשרדים ומסחר המצוי בחלקה 

המוכרים, אשר החלקה רשומה על שמם בלשכת הרישום מקרקעין בתל אביב יפו, התחייבו לרשום את הבעלות על 

וטיוטות  כבית משותף החלו  חודשים ממסירת החזקה לידי החברה. הליכי רישום המבנה 36שם החברה עד 

יאושרו על ידי הוועדה המקומית  דרשה כי מלוא התשריטים הועברו למפקחת על רישום בתים משותפים. המפקחת

 לתכנון ובנייה. השלמת הרישום התעכבה מסיבות הכרוכות במוכרים.

שנחתם בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ  2011בספטמבר  27במסגרת הסכם נוסף לרכישת נדל"ן להשקעה מיום 

ישראלום נכסים בע"מ  –הזכויות במקרקעין  לבין חלק מהבעלים הרשומים של המקרקעין אשר החזיקו ביתרת

"המוכרת"(, במסגרתו רכשה הפניקס ביטוח שטחים נוספים בבית  –( בע"מ )להלן 1989וישראלום חברה לבניה )

הורד, התחייבה המוכרת כי תשלים את רישומו של הבניין כבית משותף, לרבות רישום זכויות הרישום בבניין בתוך 

הסכם ואף הפקידה פיקדונות כספיים להבטחת עמידתה ברישום בהתאם למועדים חמש שנים ממועד חתימת ה

 אלו.

 

 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

743- 
 

 )המשך( רכוש קבוע  - 6באור 
 

אשר הופקדו להבטחת ₪, מיליון  5-, הפניקס ביטוח חליטה את כספי הפקדון בסך של כ2017במהלך שנת 

וכנגד הדר ירוק.  החברה, כנגד הגישה המוכרת, תביעה לסעד הצהרתי וכספי 2018בדצמבר  23ביום הרישום. 

לנוכח העובדה כי קבלת תעודת הגמר מצויה בדיון בועדת ערר הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, לפיה התביעה 

 (.5ג ) 42תוקפא בשלב זה עד להשלמת ההליכים בוועדת הערר ראה גם באור 

 

 הינו אשרליוני ש"ח ליום המאזן, מי 9של כ  בשווינכס  למעט החברה הינם בבעלות ומבנים קרקעב הזכויות לכ .2

 .ישראל מקרקעי ממנהל מהוונת בחכירה

 

 :ומבנים קרקע של מחדש הערכה .3

 החברה מודדת קרקע ומבנים על בסיס מודל הערכה מחדש. 31.12.2015החל מיום  (א)

משרד ברק בוצע על ידי )המהווה את עיקר הקרקע והמבנים(,  בגין בית הורד שיערוך הקרקע והמבנים (ב)

שהינם מעריכי שווי מוסמכים בלתי תלויים. השווי ההוגן נקבע בהתייחס  קפלנר שימקביץ ושות פרידמן

 .2018 דצמברלראיות מבוססות שוק ונקבע בחודש 

 2018בדצמבר,  31נטו ממס ליום  שיתרתה מחדש הערכה קרן נוצרה, מחדש ההערכה במודל השימוש עקב (ג)

 ש"ח(.  מיליוני 93 - 2017בדצמבר,  31ש"ח ) מיליוני 97 כ הינה

בהיוון  בהתאם למספר מתודולוגיות שיערוך משולבות, לרבות שימוש נקבע והמבנים הקרקע של ההוגן השווי (ד)

, וגישת 8.5%-7.25%תזרים מזומנים של דמי שכירות ראויים מנכסים דומים בשיעורי היוון הנעים בטווח של 

 המותאמים, פעיל שוק מחירי על מבוססת השווי מעריך ידי על שבוצעה ההערכה. ההשוואה של נכסים דומים

  .הספציפי הנכס של בתנאים או במיקום, במהות שוני בגין

)בשנת ₪ מיליון  20.8יביא לירידה בשווי של  0.5%גידול בשיעור היוון של  -ניתוח רגישות לשיעור ההיוון  (ה)

₪ מיליון  23.8ביא לעליה בשווי של י  0.5%קיטון בשיעור היוון של ₪(. מיליון  24.3, ירידה בשווי של 2017

 ₪(.מיליון  27.9, עליה בשווי של 2017)בשנת 

 .ההוגן השווי במדרג 3 לרמה ומסווגים הוגן בשווי נמדדיםהקרקע ומבנים  (ו)

 :כדלקמן היו הכספיים בדוחות ערכיהם העלות במודל שימוש תוך נמדדים היו והמבנים הקרקע אם (ז)

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 

 
2017 

 
 אלפי ש"ח

 350,279  עלות
 

 350,193 

 (78,851)  פחת נצבר
 

 (70,958) 

 (14,859)  הפרשה לירידת ערך
 

 (17,771) 

 256,569  סה"כ

 

 261,464 
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  השקעות בחברות מוחזקות -  7באור 

 
 השווי המאזנישיטת חברות מוחזקות המטופלות לפי  .1

   
 :השווי המאזנישיטת המטופלות לפי  פרטים בדבר חברות מוחזקות .א

 

ראה סעיף 
 להלן 4

מדינת 
 התאגדות

הלוואות 
 ושטרי הון

היקף 
 סך הכל השקעה

  

 
 אלפי ש''ח

 2018בדצמבר  31 
 232,626  232,626  -  ישראל ה' מהדרין בע"מ     

 128,221  78,221  50,000  ישראל ו' גמא ניהול וסליקה בע"מ
ות מוגבלת טאו אחזקות שותפ-הפנ

 75,101  75,101  -  ישראל ד' בע"מ
 ט' השקעות נדל"ן 

 
 -  237,199  237,199 

 אחרות

  
 34,699  53,414  88,113 

   

 84,699  676,561  761,260 

 2017בדצמבר  31 
 224,056  224,056  -  ישראל ה' מהדרין בע"מ     

 119,984  69,984  50,000  ישראל ו' גמא ניהול וסליקה בע"מ
טאו אחזקות שותפות מוגבלת -הפנ

 65,824  65,824  -  ישראל ד' בע"מ
 ט' השקעות נדל"ן 

 
 -  142,545  142,545 

 אחרות
  

 32,241  51,049  83,290 

   

 82,241  553,458  635,699 
 

  להלן. 3לפרטים בדבר שיעור ההחזקה ראה סעיף  
 

 :ותהרכב ההשקע .ב

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 563,320  686,423  מניות

 82,241  84,699  הלוואות 

 
 771,122  645,561 

 (9,862)  (9,862)  הפרשה לירידת ערך  –בניכוי 

 

 761,260  635,699 

 56,849  56,328  מוניטין והפרשים מקוריים הכלולים בהשקעה   
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 )המשך( וחזקותהשקעות בחברות מ -  7באור 

 
לפי שיטת השווי המאזני בהתאם  המטופלותחלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות המוחזקות  .ג

 לשיעור ההחזקה בהן בתקופה:
  

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 763,334  943,868  36,715  הכנסות

 48,025  62,295  70,600  רווח לתקופה

 (6,109)  (10,389)  12,984  )הפסד( כולל אחר
 

 

 לני"ע בת"א לגביהן קיים מחיר שוק בבורסה כלולותשל השקעות בחברות  בבורסההשווי  .ד

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 שווי בורסה יתרה שווי בורסה יתרה

 
 אלפי ש"ח

 250,777  224,056  233,839  232,626  מהדרין בע"מ
    

 

 המוחזקות במישרין על ידי החברה מאוחדות חברות .2

 

 :ההשקעה הרכב

הלוואות  
ושטרי הון 
שהעמידה 
החברה 
לחברות 
 מאוחדות

היקף 
השקעה 
בחברות 
 המאוחדות 

 אלפי ש''ח 
2018 

 5,295,928  334,950  הפניקס חברה לביטוח בע"מ )*(  
 846,865  476,878  )**( הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ

 -  -  מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ )*( 120עד 
 (2,939)  6,582  אחרות

 

 818,410  6,139,854 

2017 
 4,230,938  -  הפניקס חברה לביטוח בע"מ  

 682,703  694,891  הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ
 597,707  -  מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ )*( 120עד 

 (3,913)  7,099  אחרות

 

 701,990  5,507,435 
 .להלן 3 סעיף ראה ההחזקה שיעור בדבר לפרטים 

  

 מוגן דיור אמפל"מ, בע( 1998) מוגן דיור אמפל"מ, בע( 1994) מוגן דיור אמפל: חברות באמצעות )*( 

 פעילותם היא"מ בע מבוגרת לאוכלוסייה מגורים מרכזי 120 עד בחברת שהחזקתן"מ בע( 1996)

   ' להלן.א 4 סעיף , ראה120של עד המבנה ין שינוי ילענ .חידההי

מיליון, כמו כן במהלך חודש  136-פרעה הפניקס השקעות שטרי הון בסך של כ 2018במהלך שנת  )**( 

 מיליון. 82בסך  הלוואהפרעה הפניקס השקעות  2018מרס 
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 ת מוחזקות עיקריות:פירוט ההחזקה בחברו .3
 

 

  
 בדצמבר 31ליום 

 

  
2018 2017 

 ראה  
 

 מניות המקנות מניות המקנות
 זכויות הצבעה זכויות הצבעה מדינת  4סעיף  
 וזכויות לרווחים  וזכויות לרווחים התאגדות להלן 
 

  
 %-שיעור החזקה ב

 חברות מוחזקות של החברה
 100  100  לישרא י' הפניקס חברה לביטוח בע"מ    

 הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ
 

 100  100  ישראל
 100  - ישראל א' מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ 120עד 

     
 חברות מוחזקות של פניקס ביטוח

 הפניקס פנסיה בע"מ    
 

 100  100  ישראל
 אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ

 
 100  100  ישראל

 בע"מ 1989טוח הפניקס סוכנויות בי
 

 100  100  ישראל
 100  100  ישראל ב' ( בע"מ2009הפניקס גיוסי הון )

 מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ 120עד 
 

 - 100  ישראל
 29  29  ישראל ד' טאו אחזקות שותפות מוגבלת בע"מ )*(-הפנ

חברות מוחזקות של הפניקס השקעות ופיננסים 
 בע"מ

 41.42  41.42  ישראל ה' מהדרין בע"מ    
 100.00  100  ישראל ,יא'ח' אקסלנס השקעות בע"מ 
 49  49  ישראל ו' גמא ניהול וסליקה בע"מ 

 67  67  ישראל ז' פניקלאס בע"מ
 

 חברות מוחזקות עיקריות של של הפניקס סוכנויות    
 בע"מ 1989ביטוח  

 ( בע"מ2008שקל סוכנות לביטוח )    
 

 100  100  ישראל
( בע"מ )להלן: "אגם 2001אגם לידרים אחזקות )

 60  60  ישראל ג' לידרים"( 
( בע"מ )להלן: 2003אגם לידרים סוכנות לביטוח )

 "אגם"(  )**(
 

 25  25  ישראל

      
ספים נו 1%והחזקה של  תשואה תלויי חוזים עבור פיננסית כהשקעה המטופלת 20% של בשיעור נוספת החזקה קיימת )*( 

 באמצעות  פניקס מול הים חברה לניהול שותפות מוגבלת המוחזקת ע"י הפניקס השקעות.

 .70% -הינו כ אגםע"י אגם לידרים כך ששיעור ההחזקה האפקטיבי של הפניקס סוכנויות ב 75%אגם מוחזקת בשיעור של  )**(
החברה את אגם  איחדה ,לפיכך .ם לידריםאגב 40%למיעוט בשיעור של  PUT צייתאופהייתה קיימת  2017בשנת יצוין כי 

 ' להלן.ג 4פקעה האופציה, לפרטים נוספים ראה סעיף  2018. במהלך שנת 100%לידרים לפי שיעור החזקה של 
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -  7באור 

 
 :מוחזקותמידע נוסף בגין חברות  . 4

 

 בע"מ  מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת 120 עד .א

 

פועלת בעצמה ובאמצעות שותפויות מוגבלות בהן היא השותף העיקרי בתחום ייזום, הקמה  120 עד 

מרכזי דיור מוגן, בראשון לציון, בהוד  ארבעה 120עד והפעלת מרכזי דיור מוגן לאוכלוסיית הגיל השלישי. ל

 ומודיעין. אביב-תל, השרון

 דיור בתי של רכישה או הקמה של שונות אפשרויות בוחנתו זה בתחום פעילותה את להרחיב פועלת 120עד 

 . נוספים מוגנים

 החברה של אחזקותיה מלוא העברת את ביטוח והפניקס דירקטוריון החברה אישרו 2018, באוקטובר 8 ביום

 ההון עודפי והגדלת הפניקס ביטוח של ההון לחיזוק ממתווה כחלק וזאת לפניקס ביטוח 120 עד בחברת

 חברת מלוא מניות להעברת הסכם נחתם 2018 בנובמבר 22 ביום"(. העברה: "להלן) Solvency IIלצרכי 

 ח"ש 1 מיליון 22 -כ הנפקת הון מניות רגילות בסך של כנגד הינה העברת המניות. לפניקס ביטוח 120 עד

העברה  עיקר התמורה עבור ע.נ. מניות(.₪  1מיליון  20הוקצו  2018בדצמבר  31)נכון ליום  נקוב ערך

 הכנסה. מס לפקודת א104 סעיף להוראות בהתאםבוצעה 

 AS-ה שיטת את הפניקס ביטוח מיישמת כן ועל שליטה אותה תחת עסקים צירוף מהווה כאמור ההעברה

POOLING. ח"ש מיליון 634-בכ של הפניקס ביטוח החשבונאי העצמי כתוצאה מהעברה כאמור, גדל הונה . 

 

 "מעב( 2009) הון גיוסי הפניקס .ב

 

 גיוסי הפניקס של היחיד הפעילות תחוםהפניקס ביטוח את הפניקס גיוסי הון. הקימה  2009שנת  במהלך 

גיוס מקורות בישראל עבור הפניקס ביטוח, באמצעות הנפקות )ציבוריות ופרטיות( של כתבי  הינו, הון

 שיקוליהפי -על לשימושה, וחביט בהפניקס התחייבויות ו/או אגרות חוב ו/או שטרי הון, אשר תמורתן מופקדת

 .אחריותה ועל

 בשוק מהמצב. תנאי אגרות החוב המונפקים מושפעים ביטוח הפניקס של ההון מצורכי מושפעים ההון גיוסי 

 .בישראל סחירות התחייבות תעודות של וההיצע הביקוש ומרמת ההון

יקס ביטוח בתנאים זהים לתנאי מפקידה את סכומי ההנפקה בפקדונות נדחים אצל הפנ הון גיוסי הפניקס   

 אגרות החוב שהונפקו לציבור.

 

 סוכנויות בפניקס שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי מכר אופצית .ג

 

 לבין, ביטוח הפניקס של מלאה בבעלות נכדה חברה, נחתם הסכם בין הפניקס סוכנויות 2015ביולי  2 ביום

 שיתרת"מ )להלן: "אגם"(, בע( 2001) אחזקות םלידרי אגם ממניות 40%-ב המחזיקים מיעוט מניות בעלי

( Put Option. ההסכם מעניק לבעלי מניות המיעוט אופציית מכר )סוכנויות הפניקס ידי על מוחזקת מניותיה

סוכנויות  ולהפניקס 2017בדצמבר,  31ועד ליום  2017בינואר,  1"( שתוקפה מיום מכר"אופציית  -)להלן

"אופציית רכש"(, שתוקפה לתקופה זהה, לרכישת מניות המיעוט על ידי  -להלן) Call Option)אופציית רכש )

סוכנויות  ולהפניקסזאת תחת אופציית מכר ורכש קודמות שהוענקו לבעלי מניות המיעוט והפניקס סוכנויות, 

. על פי הוראות ההסכם, אם יופעלו אופציות המכר/רכש, תבוצע 2005בהסכם בעלי מניות מחודש ספטמבר 

 26.8% -לשיקבע על ידי מעריך שווי מוסכם.  2017בדצמבר,  31ליום  שת המניות על פי שווי אגםרכי

 בין הכוללותש"ח, הכולל התאמות כפי שהוגדרו בהסכם  מיליוני 56 -כ של מינימוםמהמניות נקבע סכום 

 . דיבידנדים שיחולקו ורווחים שנצברו באגם בתקופה שעד למועד המימוש בגין, התאמות היתר

 במועד האמור.פקעה האופציה  משכך 2018באוקטובר  15האופציה הוארכה מעת לעת עד ליום 

בע"מ  2015וחברת חגעוז "עוז"(  –לבין יצחק עוז )להלן  נחתם הסכם בין החברה 2019במרס  28ביום 

ועד  1.1.2020 שתוקפה מיום(  (Option Putאופציית מכרלפיו הוענקה לחגעוז  ("חגעוז" –להלן )שבבעלותו 

 לחברה וניתנה, לחברה, למכירת כל מניותיה בחברת אגם ("תקופת האופציות" –)להלן  31.12.2020ליום 

  החברה .לרכישת כל מניותיה של חגעוז באגם ,למשך תקופת האופציות(Option Call)  אופציית רכש
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סוכנות אגם"( וחגעוז " – בע"מ )להלן 2003ידרים ישראל סוכנות לביטוח באגם ל 70%מחזיקה בעקיפין 

על פי תנאי  באגם, שלגביהם ניתנות אופציות הרכש והמכר. 40%ידי אחזקת -בה על 30%מחזיקה בעקיפין 

על  31.12.2020ההתקשרות, אם יופעלו אופציית המכר או אופציית הרכש תבוצע רכישת המניות נכון ליום 

ממניות אגם אחזקות תיקבע  26.8%אגם אחזקות למועד זה שיקבע על ידי מעריך שווי מוסכם. לגבי פי שווי 

ממניות  13.2%). לגבי יתרת המניות (ש"ח ןמיליו 100לפי שווי חברה של )ליון ש"ח ימ 26.8רצפת מחיר של 

פי שיקול דעתה תהיה רשאית, ל החברהבמקרה של מימוש האופציות  .צפהילא יהיה מחיר ר (אגם אחזקות

ממחירן  5%לחגעוז בהנחה של  בחברהידי הקצאת מניות -הבלעדי, לשלם את התמורה במזומן או על

כמו כן, מימוש האופציות יהיה כפוף לקבלת אישורים "ההסכם החדש"(.  -)להלן ערך-בבורסה לניירות

   (.2018-01-098497 )אסמכתא: 2018באוקטובר  31רגולטוריים. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 

 

  טאו -הפנ  .ד

 

טאו אחזקות -מהזכויות מהפנ 50% -, באמצעות הפניקס ביטוח והפניקס השקעות, מחזיקה בהחברה 

"מול  בקניון וההתחייבויות מהזכויות 50% של הבעלים הינה השותפות"(. השותפותשותפות מוגבלת )להלן: 

 כפי מהקניון רווחים לקבל זכאית השותפות. הקניוןמ 25% -ב החברה מחזיקה אפקטיביתש כך, באילת" הים

 .הקניון משועבד לטובתו אשר"ח אג פירעון לאחר, חלקה

 

 בע"מ מהדרין .ה

  

 ניירות אשר, ציבורית חברה, מהדרין של המונפק המניות מהון 41.42%-בכ מחזיקה השקעות פניקסה 

 .סהורבב למסחר רשומים שלה ערךה

 לבין בינה, 2006 ספטמבר מחודש מניות בעלי להסכםבהתאם  מהדריןב משותפת שליטה השקעות לפניקס 

 "מ. בע הדרים נכסי

, בוצע תיקון להסכם הכולל הוראות בדבר אופן מינוי יו"ר דירקטוריון מהדרין, קביעת 2017בינואר  23ביום 

קנון מהדרין רוטציה בין נכסי הדרים והפניקס השקעות על תפקיד יו"ר הדירקטוריון, אשר בכפוף לתיקון ת

פה הכללית של מהדרין. יתר הוראות הסכם בעלי המניות במהדרין נותרו ללא יסייבחר על ידי על ידי הא

 שינוי. 

 

  "מבע וסליקה ניהול גמא .ו

  

גמא, עוסקת במימון, ניכיון, סליקה וניהול של שוברי כרטיסי אשראי, במתן אשראי מסוגים שונים, ניכיון  

שירות הניכיון הנו העיקרית של גמא הינה מתן שירותי ניכיון כרטיסי אשראי.  התשיקים ופקטורינג. פעילו

שירות של הקדמת תשלום לבתי עסק כנגד המחאת שוברי חברות כרטיסי אשראי ע"י בתי העסק לחברת 

הניכיון. השירות מאפשר לבתי העסק, לקוחות גמא, בין היתר, לבצע עסקאות מכירה בתשלומים מול 

מצעות שוברי כרטיסי אשראי ולהקדים להם את תשלום סכומי העסקאות. החברה בוחנת לקוחותיהם בא

 הרחבת תחומי פעילותה לתחומים משיקים.

מהון המניות של גמא. במסגרת הסכם הרכישה הוקנתה לפניקס  49% -הפניקס השקעות מחזיקה ב 

שנים ממועד  3יתה יציה השווי. תקופת מימוש האופהאותו בנוספים מגמא  2%השקעות אופציה לרכישת 

 "אופציית הפניקס"(.  )להלן: 2011השלמת הרכישה עד אפריל 

ביחס לאשראי הבנקאי,  נחותהבמסגרת הסכם הרכישה העמידה הפניקס השקעות לגמא הלוואת בעלים  

עם הפניקס השקעות לפיו להסכם הגיעו בעלי המניות  2010, במהלך שנת ןכ כמו .ח"שמיליון  50בסכום של 

ת הפניקס וכנגד ויתור זה הוסכם כי לכל צד שיבקש למכור את מלוא יהשקעות ויתרה על אופציפניקס ה

ו, בהתאם למנגון שהוסכם תו את מניותיהצד האחר למכור א אחזקותיו במניות גמא תהייה זכות לחייב את

 בין הצדדים.

.א.ל."(. במסגרת כ)להלן: ""מ בע לישראל אשראי כרטיסי עם הסכם על גמא חתמה, 2017 ביולי 6 ביום

ההסכם, תהפוך גמא ל"מאגד" )בית עסק המרכז חיובים וזיכויים של בתי עסק קצה המבוצעים באמצעות 

 .א.ל.וכגמא  בשירותי שימוש"י ע אשראי בכרטיסי עסקאות לאפשר במטרהכרטיסי חיוב( 
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -  7באור 

 

 "מבע פניקלאס .ז

 

 בשליטה משותפת. מהון המניות של פניקלאס 67% -ות מחזיקה בהפניקס השקע 

פניקלאס התקשרה בהסכם עם מכללת סמינר הקיבוצים, אשר במסגרתו סוכמה עסקת קומבינציה )תמורות(  

בין פניקלאס לסמינר הקיבוצים לגבי המקרקעין אשר שייכים לסמינר הקיבוצים בצפון ת"א ושעליהם בנויים 

 ם כיום.מבני סמינר הקיבוצי

 -להקמת פרויקט מגורים הכולל כ במסגרת העסקה, בתמורה לתשלום לסמינר כנגד קבלת הזכויות בקרקע 

דירות, אמורה פניקלאס לבצע פרויקט, הכולל, נוסף לפרויקט המגורים כאמור לעיל שטחים נלווים וכן  450

 .רשטחים ציבוריים אשר יימסרו לעיריית תל אביב למטרת מסחר ומוסדות ציבו

ביחס להסכם שנחתם ובאופן הוצאתו מו"מ עם סמינר הקיבוצים לנהל  פניקלאס המשיכה 2018במהלך שנת  

 לפועל.

 

 אקסלנס השקעות בע"מ .ח

 

  .פעילותה של הפניקס בתחום השירותים הפיננסיים מתבצעת באמצעות אקסלנס 

 ברכישת מותנה היה שתוקפה, מלאה רכש הצעת מפרט השקעות הפניקס פרסמה 2016, במאי 16 ביום 

 104,449 של כולל לסך בתמורה, השקעות אקסלנס של אחת כל נ.ע ח"ש 1 בנות הרגילות המניות מלוא

 פרטית לחברה הפכה שהייתה חברה ציבורית אקסלנס, התקבלה הרכש הצעת 2016, ביוני"ח. ש אלפי

 .א"בת ערך לניירות בבורסה מהמסחר נמחקו ומניותיה

 מחזיקה הפניקס השקעות במלוא הון המניות של אקסלנס. לפיכך, החל ממועד זה  

שיווק וניהול בעיקר ב אקסלנס פועלת באמצעות חברות בשליטתה במגוון פעילויות בתחום שוק ההון: 

השקעות עבור לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, חיתום ובנקאות להשקעות, מתן שירותי בורסה ומסחר וכן יעוץ 

  נלווים בין היתר באמצעות סוכנות ביטוח שהוקמה.משכנתאות ומכירת מוצרים 

נחתם הסכם בין אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות בע"מ, חברת האם של קסם  2017 ,באוגוסט 14ביום  

קסם אחזקות(,  -קסם קרנות(, לבין ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ )להלן  –קרנות נאמנות בע"מ )להלן 

הסכם, במועד השלמת העסקה תרכוש קסם ל. בהתאם סלנס השקעותאקחברות הנמצאות בשליטתה של 

, והכל בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים קסם קרנותאחזקות את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של 

התקבל אישור  2017באוקטובר  17הרלוונטיים והתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים בהסכם. ביום 

היתר ההחזקה באמצעי שליטה של מר יצחק תשובה, בקסם קרנות, כך שההחזקה  רשות ניירות ערך לתיקון

בה תהא באמצעות החברות: קבוצת דלק בע"מ, הפניקס החזקות בע"מ, הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, 

אקסלנס השקעות בע"מ, אקסלנס צמיחה ניירות ערך והשקעות בע"מ וק.ס.ם. תעודות סל אחזקות בע"מ. 

הושלמו התנאים המתלים שנקבעו בהסכם ובהתאם הושלמה עסקת רכישת מלוא  2017בר בנובמ 14ביום 

 .הון המניות המונפק והנפרע של קסם קרנות על ידי קסם אחזקות

 .ט' 25ראה באור  28לפרטים בדבר שינויי חקיקה ותיקון  

  

 השקעות בנדל"ן  .ט

מוחזקות אשר משקיעות באופן ישיר  באמצעות חברות"כ בדמבוצעות  בחו"להשקעות החברה בנכסי נדל"ן  

ארצות  ,ישראלבנדל"ן. החברה מחזיקה במספר חברות מוחזקות כאמור אשר משקיעות בנכסי נדל"ן ב

וקרקעות  נכסי הנדל"ן מגוונים וכוללים בנייני משרדים, מרכזים מסחריים מקבצי דיור .פהוראיהברית וב

מיליון  84-בסך של כנדל"ן זקות המחזיקות בנכסי השקיעה החברה בחברות מוח 2018במהלך שנת  .לבנייה

 .ש"ח
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -  7באור 

 

נוספים  42.9%בהסכם לרכישת  איסופעם בהסכם  אקסלנס השקעותהתקשרה  31.12.2018ביום  .י

עו נקב, לאחר שהתקיימו התנאים המתלים לקיומה, כפי ש30.1.2019 העסקה הושלמה ביום. ממניותיה

ההצבעה בה.  ומזכויות איסופמהונה של  91.6%-ב בהסכם. החל ממועד זה, מחזיקה אקסלנס השקעות

 28-של כ, בסך 2019ברבעון הראשון לשנת לרשום רווח הון  בעקבות העסקה צפויה אקסלנס השקעות

 מיליון ש"ח.

 

 מיזוג החברה המנהלת של הפנסיה עם החברה המנהלת של הגמל .יא

החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח על מיזוג החברות הבנות הפניקס פנסיה בע"מ  2019במרץ  31ביום 

)להלן: "הפניקס פנסיה"( עם אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ )להלן: "אקסלנס גמל"(, כך שהחברה הקולטת 

יה . בהתאם למתווה המיזוג, קרנות הפנס2019ביוני  30צפוי להיות מושלם ביום  תהיה אקסלנס גמל. המיזוג

שבניהול הפניקס פנסיה יועברו לניהול אקסלנס גמל ובכך תנהל אקסלנס גמל את כל קופות הגמל וקרנות 

הפנסיה שבקבוצת הפניקס. האמור כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ביניהם אישור הממונה על 

 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ואישור רשם החברות.

 

 בקבוצה סדייםמו בגופים הון דרישות .5

 

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי  .א

 קבוצת, ביטוח הפניקסשתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. 

ידי הממונה -רישות הון הנקבעות עללד כפופים ,הכספיים בדוחות המאוחדים נוספים מוסדיים וגופים אקסלנס

 "הממונה"(. -על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן 

 

 Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  כללי .ב
 

)להלן "משטר  Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  הפניקס ביטוחחל על  2016החל משנת 

משטר ההון  , משטר הסולבנסי הינו2018ודש נובמבר וזאת בנוסף למשטר ההון הקודם. החל מחסולבנסי"( 

 כמפורט להלן. הפניקס ביטוח היחידי החל על

 

 Solvency IIהוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס פורסמו  2017בחודש יוני 

ל. זאת, בהתבסס על לכונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח בישרא ושנועד "חוזר סולבנסי"( -)להלן 

"הדירקטיבה"(, שאומצה על ידי האיחוד האירופי ומיושמת  -" )להלן Solvency IIהוראות דירקטיבה המכונה "

 בכל המדינות החברות בו. 2016החל מינואר 

 

הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם ומדידתם, 

 ושה נדבכים: ומבוססת על של

נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי בקרה פנימיים, 

ונדבך שלישי ORSA) לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון  )

 הנוגע לקידום משמעת שוק, גילוי ודיווח.

 

 ,ביוני 30-והוא מיושם בישראל החל מ המקומי, תוך התאמה לשוק הראשוןמבוסס על הנדבך חוזר סולבנסי 

 . 2016 ,בדצמבר 31על נתוני  2017

 
 יחס כושר פירעון מבוסס סיכון

 
יחס כושר פירעון מבוסס סיכון מחושב כיחס שבין ההון העצמי הכלכלי של חברת הביטוח לבין ההון הנדרש 

 לכושר פירעון. 

יכום ההון העולה מהמאזן הכלכלי )ראה להלן( ומכשירי חוב הכוללים מנגנונים צמי הכלכלי נקבע כסההון הע

 ,  הון משני נחות, הון משני מורכב והון שלישוני(. 2נוסף, מכשיר הון רובד  1לספיגת הפסדים )הון רובד 

חושבות על בסיס הערכה סעיפי המאזן הכלכלי מחושבים לפי שווי כלכלי, כאשר ההתחייבויות הביטוחיות מ

מיטבית של מכלול התזרימים העתידיים הצפויים מהעסקים הקיימים, ללא מרווחי שמרנות, ובתוספת מרווח 

 . (Margin Risk) סיכון
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -  7באור 

 

ישים נועד לאמוד את החשיפה של ההון העצמי הכלכלי לסדרת תרח( SCR)ההון הנדרש לכושר פירעון 

 שנקבעה בחוזר הסולבנסי המשקפים סיכונים ביטוחיים, סיכוני  שוק ואשראי וכן סיכונים תיפעוליים. 

 

 כדלהלן:בקשר לדרישות ההון חוזר סולבנסי כולל, בין היתר, הוראות מעבר 

 
  (SCRעמידה בדרישות ההון ) א(

 
 31 ביום וסיומה 2017ביוני,  30 ביום שתחילתה ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה 

 SCR-מה 60%-כל שנה, החל מ 5% -"( יעלה בהדרגה, בתקופת הפריסה" –)להלן  2024בדצמבר 

 .SCR-ועד למלוא ה

 

דרישת הון מוקטנת על סוגים מסוימים של השקעות המוחזקות ע"י המבטח בכל מועד דיווח, כאשר  ב(

, עד שדרישת ההון בגין 2017, החל משנת שנים 7דרישה זו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך 

 השקעות אלו תגיע לשיעורה המלא.

 

לא יעלה על  2, כך ששיעור הרכיבים הכלולים בהון רובד SCRהחוזר כולל מגבלות על הרכב הון עצמי לעניין 

 מההון הנדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה(. 50%  -) בתקופת הפריסה  SCR -מה 40%

 

 ואילך 2017יווח בקשר לדוח יחס כושר פירעון כלכלי לשנת הוראות גילוי וד

פורסם חוזר "מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות ביטוח  2017בחודש דצמבר 

נשלחו מכתבים למנהלי חברות  2018". בחודש אוגוסט Solvency IIבנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 

 ת והבהרות בקשר לחוזר זה.  החוזר על הבהרותיו יכונה להלן "חוזר הגילוי". הביטוח הכוללים הוראו

 

יפורסם באתר  2017בדצמבר  31בחוזר הגילוי נקבע, בין היתר, כי דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני 

 30 ובגין נתוני 2019ביולי  15עד  2018; בגין נתוני דצמבר 2018בנובמבר  29האינטרנט של החברה עד 

 31כלל דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני י. מכאן ואילך י2019בדצמבר  31יפורסם עד  2019ביוני 

ביוני של כל שנה במסגרת הדוח התקופתי העוקב למועד החישוב. דוח יחס כושר פירעון כלכלי  30-בדצמבר ו

חברה וזאת החל מהדוח על נתוני בדצמבר של כל שנה יבוקר בידי רואה החשבון המבקר של ה 31בגין נתוני 

, אימוץ מוקדם אפשרי. כמו כן החוזר כולל הוראות בקשר למבנה דוח יחס כושר פירעון כלכלי, 2018דצמבר 

אישורו על ידי האורגנים המתאימים בחברה, ביקורתו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה ודרישות 

 הגילוי לגביו.

 

, את אישור הממונה על ביצוע 2018יקורת וקיבלה, בחודש נובמבר החברה בחרה להקדים את ביצוע הב

. בהתאם לכך החל ממועד קבלת האישור החברה נדרשת 2017בדצמבר  31ביקורת לראשונה בגין נתוני 

 בלבד. הסולבנסילעמוד בהוראות משטר 

 

 .ח עודף הוןלפניקס ביטו .הוראות המעבר ללא ,2017בדצמבר  31לדוח יחס כושר פירעון ליום  בהתאם

יחס כושר פרעון אשר בוצעו עד למועד פרסום  120והעברת עד   2בהתחשב בהנפקות הון ראשוני ,הון רובד 

. לפרטים בדבר הרחבת בסיס ההון של משמעותי הון עודף ביטוח פניקס, ל2018בנובמבר  28לראשונה ביום 

 2019במרס  31דיבידנד שאושר ביום תוצאת החישוב אינה כוללת  י' לעיל. 4וסעיף  26באור החברה ראה 

  לדוחות הכספיים. 15מיליון ש"ח. לפרטים בדבר החלוקה ראה באור  250בסך של 

, על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה, בהתאם לתקן הבטחת נבדקהחישוב שערכה החברה כאמור, 

טי לביקורת חישובי הסולבנסי בדיקה של מידע כספי עתידי. תקן זה רלוונ - ISAE 3400מהימנות בינלאומי 

 ואיננו מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על דוחות כספיים. יודגש כי התחזיות וההנחות, שהיוו בסיס להכנת 

דוח יחס כושר פירעון כלכלי, מבוססות, בעיקרן על ניסיון העבר, כפי שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים 

טוח והחיסכון והשינויים בסביבה הכלכלית, נתוני העבר אינם מעת לעת. נוכח הרפורמות בשוק ההון, הבי

משקפים בהכרח את התוצאות העתידיות. החישוב מתבסס לעיתים על הנחות לגבי אירועים עתידיים ופעולות 

 ההנהלה שלא בהכרח יתממשו או שיתממשו באופן שונה מההנחות אשר שימשו בסיס לחישוב. 

 



  הפניקס אחזקות בע"מ
 יםבאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  

833- 
 

 )המשך( תהשקעות בחברות מוחזקו -  7באור 

 

כמו כן, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מהחישוב, מאחר והתרחישים המשולבים של 

 אירועים עשויים להתממש באופן שונה מהותית מההנחות בחישוב.

 

תשומת הלב לאמור בדוח יחס כושר פירעון בדבר אי הודאות  בדוח המיוחד של רואה החשבון המבקר מופנית 

 משינויים רגולטורים וחשיפה לתלויות שלא ניתן להעריך את השפעתה על יחס כושר הפירעון.הנגזרת 

 

  בדוח הדירקטוריון וכן דוח יחס כושר פרעון כלכלי באתר האינטרנט של החברה. 2.1 לפרוט נוסף ראה סעיף

 
 דיבידנד .ג

 
 רשאית תהיה ביטוח "המכתב"( חברת -, )להלן 2017בהתאם למכתב שפרסמה הממונה, בחודש אוקטובר 

אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס כושר פירעון לפי חוזר סולבנסי בשיעור של לפחות  רקדיבידנד  לחלק

. היחס החברה שקבע דירקטוריון פירעון כושר יחס ליעד , כשהוא מחושב ללא הוראות המעבר ובכפוף100%

רכישת פעילות של קופות גמל וחברות הקלה שניתנה בגין הפרש מקורי המיוחס להאמור יחושב ללא ה

 .מנהלות

 

על חברת הביטוח למסור לממונה  בתוך עשרים  ימי עסקים ממועד החלוקה תחזית רווח שנתית של החברה 

לשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד; תכנית שרות חוב מעודכנת של החברה שאושרה על ידי 

דכנת של חברת האחזקות המחזיקה בחברה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, וכן תכנית שרות חוב מעו

דירקטוריון חברת האחזקות; תכנית ניהול הון שאושרה על ידי דירקטוריון החברה; פרוטוקול הדיון בדירקטוריון 

 החברה בו אושרה חלוקת הדיבידנד, בצרוף חומר הרקע לדיון.

 

ן לראשונה על יישום הוראות חוזר סולבנסי, בעקבות קבלת אישור הממונה בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבו
איננה נדרשת לעמוד בהוראות דרישות הון משטר  ר לעיל, החל ממועד קבלת האישור הפניקס ביטוחכאמו

 קודם. 
 

, המתבסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות 2017בדצמבר,  31בהתאם לדוח יחס כושר פירעון ליום 
יחס כושר פירעון כלכלי הגבוה מיחס כושר הפירעון הנדרש על פי  פניקס ביטוחהביטוחיות לאותו יום ל

 31חלוקת דיבידנד שאושרה על ידי דירקטוריון הפניקס ביטוח ביום תוצאת החישוב אינה כוללת  המכתב.
 מיליון ש"ח.  250בסך של   2019במרס 

 

קבע דירקטוריון הפניקס , 2018בהתאם לאמור לעיל, לעניין חלוקת הדיבידנד בחברת הביטוח בחודש דצמבר 

"(. יעד ההון שנקבע הינו בשיעור יעד ההון)להלן: " IIמבוסס סולבנסי   ביטוח יעד יחס כושר פירעון כלכלי

( SCR -מעל דרישות ההון  10%מההון הנדרש )המשקף "כרית ביטחון" התחלתית בשיעור של  110%  של

מובהר בזאת, כי אין  (.2024הפריסה )קרי, שנת  בתום תקופת 115%אשר ילך ויגדל בקו ישר עד לשיעור של 

 בקביעת היעד האמור כדי להבטיח שהפניקס ביטוח תעמוד בו בכל עת.

 
 מס בתקנות הקבוע לסכום פנסיה הפניקס של העצמי ההון את עת בכל להשלים התחייבה הפניקס ביטוח .ד

 הפניקס ביטוחו תהיה תקפה כל עוד . התחייבות ז1964 –"דהתשכ(, גמל קופות וניהול לאישור)כללים  הכנסה

 שולטת, במישרין או בעקיפין בפניקס פנסיה.

 

בהון מזערי מינימאלי בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים  מחוייבותמאוחדות נוספות בקבוצה  חברות .ה

  "ב התשעפיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן פנסיה( 

כל  2018 דצמברב 31חיות הממונה על שוק ההון, הנחיות הרשות לני"ע ו/או תקנון הבורסה. נכון ליום והנ 

 . החברות המאוחדות עומדות בדרישות אלה



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

843- 
 

 נדל"ן להשקעה  - 8באור 

 הרכב ותנועה: .א

 
 נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 
 סה"כ (1מושכר למשרדים ואחר ) מושכר למסחר 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 1,225,319  1,365,774  364,492  412,746  860,827  953,028  בינואר 1יתרה ליום 
רכישות ותוספות לנכסים 

 120,542  47,723  41,027  25,985  79,515  21,738  קיימים

 -  (28,191)  -  -  -  (28,191)  גריעות

 19,913  54,330  7,227  10,517  12,686  43,813  התאמת שווי הוגן

 1,365,774  1,439,636  412,746  449,248  953,028  990,388  בדצמבר  31יתרה ליום 

 8.0%-6.75% 8.11%-6.75% 7.0% -7.33% 7.0% -7.33% 8.0%-6.75% 8.11%-6.75% טווחי שיעורי ההיוון
 
  ש"ח(אלפי  71,786, 2017בשנת ) ש"חאלפי  97,345כולל נדל"ן בהקמה בסך של  2018בשנת  (1)

 
 אחר -נדל"ן להשקעה 

 
 סה"כ דיור מוגן (1)מושכר למשרדים ואחר  מושכר למסחר 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 2,150,435  2,208,538  1,406,557  1,430,726  301,863  300,497  442,015  477,315  בינואר 1יתרה ליום 

רכישות ותוספות לנכסים 
 64,719  45,588  16,599  19,496  19,210  14,769  28,910  11,323  קיימים
 (32,150)  (15,377)  -  -  (32,150)  -  -  (15,377)  גריעות

 -  -  -  -  -  -  -  -  העברה לרכוש קבוע

 25,534  42,045  7,570  14,738  11,574  6,156  6,390  21,151  התאמת שווי הוגן

 2,208,538  2,280,794  1,430,726  1,464,960  300,497  321,422  477,315  494,412  בדצמבר  31יתרה ליום 

 8.75%-6.87% 8.75%-6.75% 8.75% 8.75% 7.25%-6.87% 7.34%-7.0% 8.0%-6.75% 8.11%-6.75% טווחי שיעורי היוון

 שיעור תחלופת דיירים
    

10% 10% 
 אלפי ש"ח( 40,950, 2017בשנת ) ש"חאלפי  55,530כולל נדל"ן בהקמה בסך של  2018בשנת  (1)  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

853- 
 

 )המשך( הנדל"ן להשקע - 8באור 

 

 :להשקעה"ן נדל הוגן שווי מדידת .ב

 

על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי  נמדדנדל"ן להשקעה  

וא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע תלוי שה

בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות 

זרימי המזומנים הובא הקבוצה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. באמידת ת

לירידה בשיעור ההיון או עלייה בדמי השכירות השפעה חיובית על השווי ההוגן  בחשבון הסיכון המובנה שלהם.

  של נדל"ן להשקעה.

השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים, כפי שמצא לנכון  בהערכת 

קט המוגמר, תוך יההכנסות העתידיות הצפויות מהפרוי אומדןעל  תמבוסס השווי ההוגן קביעתמעריך השווי. 

ה יסיכוני הבני לרבותשימוש בתשואות מותאמות לסיכונים המשמעותיים הרלוונטיים לתהליך ההקמה, 

גמורים. העלויות  כשהםוההשכרה אשר הינן גבוהות מהתשואות הנוכחיות לגבי נכסי נדל"ן להשקעה דומים 

 .לעיל כאמור העתידיות ההכנסות, מנוכות מאומדן יזמי רווחות להשלמה, בתוספת הצפויות הנותר

בהערכת השווי של דיור מוגן החברה בוחנת ומציגה את השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה כולל פקדונות בגין  

גן של ד ממרכיב השווי ההורלהלן( זאת מאחר, שפקדונות אלו הינם חלק בלתי נפ 26דיירים )כמפורט בבאור 

 הנכס.

 .ההוגן השווי במדרג 3 לרמה ומסווגים הוגן בשווי נמדדים להשקעה"ן הנדל נכסי

 

 :רגישות ניתוח .ג

 

  ההיוון מהווה אומדן משמעותי בקביעת השווי ההוגן וזאת מאחר ששינוי בו ישפיע באופן מהותי על השווי שיעור

עבור חוזים תלויי תשואה אינו משפיע באופן  ההוגן של הנדל"ן להשקעה. שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 מלא על הרווח והפסד של החברה. 

 

 בניתוח רגישות להלן מוצגת ההשפעה של שינוי בשיעור ההיוון בשיעורים המפורטים: 

   

 

גידול )קיטון( בשווי 
 בדצמבר 31ההוגן ליום 

גידול )קיטון( ברווח 
 והפסד לפני מס

 
 

2018 2017 2018 2017 
 

 
 ₪י באלפ

 
 0.5%עלייה של 

 
(140,912) 

 
(134,026)  (80,908)  (76,021) 

 87,301  92,659  154,077  161,270  0.5%ירידה של  
 

       

ונדל"ן אחר. נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואהההשפעה הינה על נכסי על 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

863- 
 

  
 )המשך( הנדל"ן להשקע - 8באור 

 

 משמשות את הקבוצה כנדל"ן להשקעה תלויי תשואה ואחר:פרטים בדבר זכויות במקרקעין ה .ד

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

  בבעלות
1,489,196 

 
1,420,700 

  בחכירה מהוונת
2,231,234 

 
2,153,612 

 סה"כ
 

3,720,430 
 

3,574,312 
 

  

אלפי ש"ח( הינם בחכירה  1,968,242 – 2017"ח )בשנת ש אלפי 2,034,667בחכירה מהוונת בסך של  נכסים

 .שנה 25-49לתקופה של 

אלפי ש"ח( הינם בחכירה  97,870 – 2017"ח )בשנת ש אלפי 104,567בחכירה מהוונת בסך של  נכסים 

 .שנה 68-75לתקופה של 

אלפי ש"ח( הינם בחכירה  87,500 – 2017"ח )בשנת ש אלפי 92,000בחכירה מהוונת בסך של  נכסים 

 .שנה 978לתקופה של 
 

, המקרקעין רישום בלשכת הקבוצה חברות שם על נרשמו טרם בארץ החכירה וזכויות הבעלות מזכויות חלק 

 .טכניים רישום הסדרי בשל לרוב

 

לבין ישראלום  הפניקס ביטוחשנחתם בין  2011בספטמבר  27במסגרת הסכם לרכישת נדל"ן להשקעה מיום  .ה

"המוכרת"(, המוכרת לא קיימה את התחייבותה  –להלן ( בע"מ )1989נכסים בע"מ וישראלום חברה לבניה )

הפניקס  2017להשלמת רישום הבית המשותף גם בתוך המועדים שנקבעו בהסכם שנחתם. במהלך שנת 

מיליון ש"ח, אשר הופקדו להבטחת הרישום ושלחה למוכרת  5 -חילטה את כספי הפיקדון בסך של כ ביטוח

שלמת הרישום ודרישה להשלימה בהתאם להתחייבות החוזית. התראות בדבר הפרת ההתחייבויות מצדה לה

ביחס לסיכול האפשרות לרישום ואף הגישה תביעה בנושא,  הפניקס ביטוחיצוין כי למוכרת קיימות טענות כנגד 

 (.5ג ) 42ובאור  6לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
 
 .(ו) 42 אורב ראה להשקעה"ן נדל רכישתל התקשרויות בדבר לפירוט .ו

 

 .28הכנסות מנדל"ן להשקעה ראה באור  בדבר וטלפיר .ז

 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

873- 
 

 אשראי לרכישת ניירות ערך - 9אור  ב

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 201,000  322,000  חובות פתוחים
 (6,000)  (5,000)  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

 195,000  317,000  נטו -יתרת לקוחות  
 

 

 צמוד אינו האשראי. הלקוחות ידי על ערך ניירות רכישת בגין הועמד מאוחדת בחברה לקוחותל הניתן אירהאש 

 ערך ניירות תיקי בשעבוד בעיקרו מובטח האשראי. מרווח בתוספת הפריים ריבית לשיעור בהתאם ריבית ונושא

 ירידת, בגביה לקשיים החברה את לחשוף עלולה הערך ניירות של השוק בשווי משמעותית ירידה, הלקוחות של

 .מסופקים לחובות הפרשה רישום באמצעות מטופלת לקוחות ערך

 
 להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 6,000 6,000  בינואר  1יתרה ליום 

 - (1,000) שינוי בהפרשה לשנה

 6,000  5,000  בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 חייבים ויתרות חובה  -  10באור 

 

 :ההרכב .א

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 11,034  4,199  מוסדות ורשויות ממשלתיות 
 33,379  51,248  הכנסות לקבל
 40,122  46,447  הוצאות מראש

 2,616  2,467  עובדים 
 114,774  32,198  41ראה באור  -צדדים קשורים

 28,967  6,677  ת לסוכניםמקדמות על חשבון עמלו
 91,440  81,401  חשבונות אחרים –חברות ביטוח ותווכני ביטוח 

 2,551  5,477  חובות סוכנים
 25,052  39,342  עמלות ביטוח לקבל
 -  47,000  )*( ערךחייבים בגין ניירות 

 79,482  89,020  אחרים

 
 405,476  429,417 

 (725)  (1,646)  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 428,692  403,830  סה"כ חייבים ויתרות חובה
  

 

 )ט( 25)*( לפרטים אודות עושה שוק ראה באור 
 

 

 

 

 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

883- 
 

 )המשך( חייבים ויתרות חובה  -  10באור 
 

 

 סוכנים.ו משנה מבטחילן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים המתייחסת בעיקרה לחובות לה .ב
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 191  725  בינואר  1יתרה ליום 

 534  921  שינוי בהפרשה לשנה

 725  1,646  בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 פרמיות לגבייה - 11באור 

 

 :ההרכב א.
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 659,966  682,962  פרמיות לגביה )*(
 (3,435)  (3,850)  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 656,531  679,112  סה"כ פרמיות לגביה )**(

 393,980  417,217  כולל המחאות לגביה והוראות קבע 
 

 .41קשורים ובעלי עניין ראה באור  מצדדים לגבייה פרמיה בעניין )*(

 ם.ניהול סיכוני בדבר 40הקבוצה לסיכוני מטבע המתייחסת לפרמיה לגביה מפורטת בבאור  חשיפת )**(

 .40 באור ראה לגביה פרמיה של הצמדה תנאי לעניין

 :גיול .ב
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 469,440  482,464  פרמיה לגביה שערכה לא נפגם, ללא פיגור

 בפיגור )*(:
 123,888  138,841  ימים 90 -מתחת ל  

 23,349  21,303  ימים 180 -ל 90בין 
 30,447  30,714  ימים 180מעל 

 177,684  190,858  סה"כ פרמיה לגביה בפיגור שערכה לא נפגם
 9,407  5,790  פרמיה לגביה בפיגור שערכה נפגם

 656,531  679,112  סה"כ פרמיה 
 

חובות בפיגור ש"ח( מיליוני  99-סכום של כ 31.12.2017)ליום ש"ח ליוני ימ 90 -סכום של ככולל  )*( 

 חובות אלה מגובים בעיקרם בערך הפדיון של הפוליסה.במגזר ביטוח חיים, 

   

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

893- 
 

 )המשך( פרמיות לגבייה - 11באור 

 

  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה .ג

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 3,610  3,435  בינואר 1יתרה ליום 
 (175)  415  נזקף לרווח והפסד –שינוי בהפרשה לשנה 

 3,435  3,850  בדצמבר 31יתרה ליום 
 

 
 נכסים עבור חוזים תלויי תשואה -  12באור 

 

 צגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:פירוט הנכסים המו א.

 

 בדצמבר 31ליום  

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 1,365,774  1,439,636  נדל"ן להשקעה

 השקעות פיננסיות
 16,004,314  16,796,860  נכסי חוב סחירים  

 6,731,652  5,525,280  נכסי חוב שאינם סחירים
 11,328,119  12,923,698  מניות

 9,362,349  13,615,795  השקעות פיננסיות אחרות

 43,426,434  48,861,633  סך הכל השקעות פיננסיות

 6,119,822  5,223,271  מזומנים ושווי מזומנים

 196,437  176,481  אחר

 51,108,467  55,701,021  סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
 

 בדבר ניהול סיכונים. 40ראה באור  ,מידע נוסף בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

 

 

 :לרמות בחלוקה פיננסיים נכסים של הוגן שווי .ב

 

 דרך הוגן בשווי המוצגים השקעה וחוזי ביטוח חוזי כנגד המוחזקים הנכסים שלשלהלן מציגה ניתוח  הטבלה 

 :הבא באופן הוגדרו השונות הרמות. והפסד רווח

 

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

 .זהים

 

 ברמה כלולים שאינם, םישירי בלתי או ישירים, נצפים בנתונים שימוש ידי על הנמדד הוגן שווי - 2 רמה -

 .לעיל 1

 

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

 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

903- 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה -  12באור 

 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש"ח

 16,796,860  -  3,139,213  13,657,647  נכסי חוב סחירים
 5,525,280  355,402  5,169,878  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 12,923,698  572,010  470  12,351,218  מניות
 13,615,795  6,895,381  978,800  5,741,614  השקעות פיננסיות אחרות

 48,861,633  7,822,793  9,288,361  31,750,479  סה"כ
 

 
 2017בר בדצמ 31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש"ח

 16,004,314  -  2,531,295  13,473,019  נכסי חוב סחירים 
 6,731,652  248,807  6,482,845  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 11,328,119  142,926  361  11,184,832  מניות
 9,362,349  4,866,936  833,765  3,661,648  השקעות פיננסיות אחרות

 43,426,434  5,258,669  9,848,266  28,319,499  סה"כ
 

 .2ובין רמה  1במהלך התקופות המדווחות לא היו מעברים מהותיים בין רמה 

 

 )ז(.13 באור ראה, לגבי השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן של הנכסים הפיננסים

 

 :3וגן והמסווגים לרמה התנועה בנכסים פיננסים הנמדדים בשווי ה ג.
 

 
 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  
 נכסי חוב

 
 השקעות 

 
 

 שאינם נכסי חוב
 

 פיננסיות
 

 
 סה"כ אחרות מניות סחירים סחירים

 
 אלפי ש"ח

 5,258,669  4,866,936  142,926  248,807  -  2018בינואר,  1יתרה ליום 
שהוכרו ברווח )הפסדים( סך הרווחים 

 993,867  944,223  50,273  (629)  -  )*(והפסד
 2,728,484  2,144,105  386,367  198,012  -  רכישות

 (255,289)  (241,397)  (7,556)  (6,336)  -  תקבולי ריבית ודיבידנד
 (891,562)  (815,988)  -  (75,574)  -  פדיונות / מכירות

 (11,376)  (2,498)  -  (8,878)  -  )**( 3העברות אל מחוץ לרמה 
 7,822,793  6,895,381  572,010  355,402  -  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:
לתקופה )הפסדים( סך הרווחים      

שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים  
בדצמבר   31המוחזקים נכון ליום 

2018  -  (1,096)  50,273  902,324  951,501 
 
 

 )**( בעיקר בגין ניירות ערך שדירוגם עלה.                          
 
 
 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

913- 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה -  12באור 

 
    

 
 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  
 נכסי חוב

 
 השקעות 

 
 

 שאינם נכסי חוב
 

 פיננסיות
 

 
 סה"כ אחרות מניות סחירים סחירים

 
 אלפי ש"ח

 4,356,541 4,007,458 116,748 232,335 -  2017בינואר,  1יתרה ליום 
 374,005 319,297 15,148 39,560 -  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד )*(

 1,963,167 1,857,897 11,030 94,240 -  רכישות 
 (399,655) (383,156) - (16,499) -  יבידנדתקבולי ריבית וד
 (1,009,919) (934,560) - (75,359) -  פדיונות / מכירות

 (25,470)  -  -  (25,470)  -  )**( 3רמה מחוץ להעברות אל 
 5,258,669  4,866,936  142,926  248,807  -  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:
ה שנכללו ברווח סך הרווחים לתקופ     

והפסד בגין נכסים  המוחזקים נכון 
 367,826  325,590  15,148  27,088  -  2017בדצמבר   31ליום 

 
 )**( בעיקר בגין ניירות ערך שדירוגם עלה.                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

923- 
 

 חייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות מורכבות,השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות הת -א' 12באור 

 תעודות פקדון ואגח מובנות

   

  
 בדצמבר 31 

  
2018 2017 

  
 אלפי ש"ח

 (1ניירות ערך המוחזקים למסחר בחשבונות סדרות: )
 מניות   
 

 -  7,396,000 
 אגרות חוב קונצרניות

 
 -  4,038,000 

 אגרות חוב ממשלתיות
 

 -  1,763,000 
 מניות זרות

 
 -  743,000 

 אגרות חוב זרות קונצרניות
 

 -  358,000 
 אגרות חוב לא סחירות

 
 307,000  307,000 

 עסקאות עתידיות
 

 -  4,000 
pawS 

 
 -  89,000 

FTE 
 

 -  330,000 
 תעודות סל

 
 -  3,000 

 אופציות מעו"ף
 

 -  1,000 
 רווחים בגין חוזים עתידיים

 
 -  31,000 

 סכומים לקבל בגין ניירות ערך
 

 31,000  59,000 

  
 338,000 

 
15,122,000 

 (2( )1מזומנים ופקדונות מיועדים בחשבונות סדרות: )    
   

 מזומנים מיועדים בש"ח

 
 35,000 

 
12,301,000 

 מזומנים מיועדים בדולר

 
 52,000  1,216,000 

 מזומנים מיועדים צמוד מדד

 
 -  - 

 יועדים אחרמזומנים מ

 
 -  397,000 

  
 87,000 

 
13,914,000 

    

  
 425,000 

 
29,036,000 

 בקיזוז תעודות סל בהחזקה הדדית    

 
 -  (16,187) 

 בקיזוז מניות באוצר

 
 -  (62,834) 

  

 425,000 
 

28,956,979 
 

, מסחריים בבנקים יםוהמופקד מאוחדות חברות שהנפיקו הפיקדון ותעודות סל תעודות סדרות בחשבונות .1

 הנאמן לאישור וחלקם תשקיפיות בהתחייבויות לעמידה כפופה שמשיכתם, אחרים בורסה וחברי זרים ברוקרים

 .והפיקדון הסל לתעודות

 .בספרים מוצגים הם בו לערך בקרוב הינו המיועדים הפיקדונות של ההוגן השווי .2

 .ט 25 אורב ראה הסל לתעודות ורגולציה חקיקה שינויי בדבר לפרטים .3

 
 
 
 
 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

933- 
 

 פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13באור 
 

 :ההרכב א.

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 

מוצגים 
 בשווי 

   
 

 הלוואות זמינים הוגן דרך
 

 
 סה"כ וחייבים למכירה רווח והפסד

 
 אלפי ש"ח

 7,190,437  -  6,917,519  272,918  נכסי חוב סחירים
 12,480,584  12,480,584  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,303,935  -  1,235,871  68,064  מניות

 1,762,860  -  1,646,898  115,962  אחרות

 22,737,816  12,480,584  9,800,288  456,944  סה"כ
 

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 

מוצגים 
 בשווי 

   
 

 הלוואות זמינים הוגן דרך
 

 
 כסה" וחייבים למכירה רווח והפסד

 
 אלפי ש"ח

 6,879,897  -  6,609,561  270,336  נכסי חוב סחירים
 11,996,988  11,996,988  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,074,464  -  1,045,534  28,930  מניות

 1,475,142  -  1,238,223  236,919  אחרות

 21,426,491  11,996,988  8,893,318  536,185  סה"כ
 

 
  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

943- 
 

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13ר באו

 

 נכסי חוב סחירים .ב

 

 ההרכב: 
 

 בדצמבר 31ליום  

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 אגרות חוב ממשלתיות
  

 164,436  151,498  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד   

 4,235,934  4,221,353  זמינות למכירה

 4,400,370  4,372,851  סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים:
  

 שאינם ניתנים להמרה
  

 93,534  113,505  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 2,373,627  2,696,166  זמינים למכירה

 2,467,161  2,809,671  סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

 ניתנים להמרה   
 12,366  7,915  רווח או הפסד מוצגים בשווי הוגן דרך  

 12,366  7,915  סך הכל נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 6,879,897  7,190,437  סך הכל נכסי חוב סחירים

 42,209  99,134  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

953- 
 

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13באור 

 

 ינם סחיריםנכסי חוב שא .ג

 

 ההרכב: 
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
 שווי הוגן ערך בספרים

 
2018 2017 2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 אגרות חוב ממשלתיות
    

 מוצגות כהלוואות וחייבים:
    

 7,779,191  7,894,944  אג"ח מיועדות ופיקדונות באוצר )*(  
 

10,782,331 
 

10,605,662 

 ם להמרה:נכסי חוב אחרים שאינם ניתני
    

מוצגות כהלוואות וחייבים, למעט פיקדונות  
 3,923,196  4,146,963  3,660,831  4,027,571  בבנקים 

 642,565  619,164  556,966  558,069  פיקדונות בבנקים 
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים 

 4,565,761  4,766,127  4,217,797  4,585,640  להמרה

 כסי חוב שאינם סחיריםסך הכול נ
 

12,480,584 
 

11,996,988 
 

15,548,458 
 

15,171,423 

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
 8,466  12,326  )במצטבר(

   
 חושב על פי מועד הפירעון החוזי )הצפוי(.ופיקדונות באוצר השווי ההוגן של אגרות חוב מיועדות  )*(

 

 גין נכסי חובבית והצמדה ביפרטים בדבר ר ד.
 

 
 ריבית אפקטיבית

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
% 

 נכסי חוב סחירים
  

 בסיס הצמדה
 1.29% 1.78% צמוד למדד המחירים לצרכן  

 1.26% 2.58% שקלי
 6.43% 3.01% צמוד מט"ח

 
  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

963- 
 

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13באור 

 

 
 ריבית אפקטיבית

 
 ברבדצמ 31ליום 

 
2018 2017 

 
% 

 נכסי חוב שאינם סחירים
  

 בסיס הצמדה
 5.03% 4.77% צמוד למדד המחירים לצרכן  

 2.43% 3.38% שקלי
 6.52% 6.13% צמוד מט"ח

 
 מניות ה.

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 סחירות
  

 7,930  48,045  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד   
 996,198  1,094,854  ת למכירהזמינו

 1,004,128  1,142,899  סך הכל מניות סחירות

 שאינן סחירות
  

   
 21,000  20,019  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 49,336  141,017  זמינות למכירה

 70,336  161,036  סך הכל מניות שאינן סחירות

 1,074,464  1,303,935  סך הכל מניות

 115,729  131,620  רידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(י
 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

973- 
 

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13באור 

 

 אחרות פיננסיות השקעות (1).ו

 

  

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 סחירות
  

 64,498  41,543  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד   
 501,552  505,007  למכירה זמינות

 57,415  9,498  (2מכשירים נגזרים ו)

 623,465  556,048  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 שאינן סחירות
  

 36,491  36,609  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד   
 736,671  1,141,891  זמינות למכירה

 78,515  28,312  (2מכשירים נגזרים ו)

 851,677  1,206,812  הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות סך

 1,475,142  1,762,860  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 56,244  55,519  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
 

רנות השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, ק

 מוצרים מובנים.והשקעה, נגזרים פיננסים, חוזים עתידיים, אופציות 

 

 (.ו)42התקשרות בנוגע להתחייבות להשקעה בקרנות ראה באור  לגבי

 

 מכשירים נגזרים (.2).ו

 

להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של עסקאות פיננסיות שנעשו לתאריך הדוח  

 הכספי:

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 (1,417,235)  (2,254,411)  מטבע זר

 202,810  285,168  מניות

 74,507  (21,018)  ריבית
 

 : שאינם נכללים בטבלה שלעיל נוספים נגזרים מכשירים לחברה 

 

 .25באור  ראה -בגין מכירה בחסר של ניירות ערך  התחייבות .1

 .25באור  ראה -התחייבות בגין תעודות סל ואגרות חוב מובנות המוחזקים מול  נגזרים .2

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

983- 
 

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13באור 

 

 ההוגן השווי לקביעת ששימשו וההנחות השיטות .ז

 

 בתאריך השוק מחירי ידי על נקבע מוסדרים פיננסים בשווקים פעיל באופן הנסחרות השקעות של ההוגן השווי 

 :כדלהלן נקבע השווי, פעיל שוק אין שלהן השקעות בגין. הדיווח

 

 סחירים שאינם חוב נכסי .1

 

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב 

פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות היוון 

דן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב אומ

ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני"ע בתל אביב. ציטוטי המחירים 

וצר, ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד הא

 להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים.

 

להלן שיעורי הריבית הממוצעים המשוקללים עבור נכסי חוב שאינם סחירים, הכלולים בהשקעות 

  פיננסיות אחרות, בחלוקה לדירוגים:

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
% 

 פי דירוג מקומי*:בארץ, ל –עבור נכסי חוב שאינם סחירים 
  AA 0.32%  0.43%  ומעלה 

A  3.43%  1.62% 
BBB  6.45%  2.39% 

 BBB  4.23%  3.59% -נמוך מ
 5.47%  10.57%  לא מדורג

 
דרוג" ודירוג פנימי. נתוני חברת ימקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג: "מעלות", "מ )*( 

מקדמי המרה מקובלים. כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים,  דרוג הועברו לסמלי הדירוג לפיימ

 .6.3 סעיף 40 ביאור ראה, פנימי דירוג לעניין. A+ועד  -Aכולל  Aלדוגמא: דירוג 

 
 סחירות לא מניות .2

 
 דורשת ההערכה. DCFההוגן של ההשקעה במניות לא סחירות הוערך באמצעות מודל  השווי

 סיכון, היוון שיעורי, חזויים מזומנים תזרימי לרבות המודל נתוני לגבי מסוימות הנחות להניח מההנהלה

 משתמשת וההנהלה מהימן לאומדן ניתנות שבטווח האומדנים בגין ההסתברויות. ותנודתיות אשראי

 .סחירות לא במניות השקעות אותן של ההוגן השווי והערכת קביעת לשם בהן

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

993- 
 

 )המשך( תפירוט השקעות פיננסיות אחרו  -  13באור 

 

 נגזרים .3

 

מתקשרת בעסקאות על מכשירים פיננסיים נגזרים עם מוסדות פיננסיים. הנגזרים הוערכו  החברה   

באמצעות שימוש במודלים להערכה עם נתוני שוק נצפים הם בעיקר חוזי החלפת שיעורי ריבית, וחוזי 

תר כוללות מחירי אקדמה אקדמה על מטבע חוץ. טכניקות ההערכה המיושמות בתדירות הגבוהה ביו

המשתמשים בחישובי ערך נוכחי. המודלים משלבים מספר נתונים, כולל דירוג האשראי  SWAPומודלי 

האקדמה, ועקומות  (, שערי חוזיSPOTשל הצדדים לעסקה הפיננסית, שער חליפין נוכחי/נצפה )

קיים סיכון אשראי של הצד  כל החוזים הנגזרים מגובים באופן מלא אל מול מזומנים, לפיכך לא ריבית.

  שכנגד וסיכון אי ביצוע של החברה עצמה בגינם.

 

 לרמות חלוקהב פיננסיים נכסים של הוגן שווי .ח

 

 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש"ח

 7,190,437  -  861,744  6,328,693  נכסי חוב סחירים

 1,303,935  161,036  -  1,142,899  מניות

 1,762,860  1,119,053 100,017  543,790  אחרות

 961,761  8,015,382  סה"כ
 

1,280,089 
 

10,257,232 

נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן גילוי      
 -  ג' לעיל( 13של שווים ההוגן )

 
14,492,801 

 
1,055,657 

 
15,548,458 

 
         

 

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2מה ר 1רמה 

 
 אלפי ש"ח

 6,879,897  -  572,275  6,307,622  נכסי חוב סחירים      
 1,074,464  70,336  -  1,004,128  מניות

 1,475,142  756,488  128,975  589,679  אחרות

 9,429,503  826,824  701,250  7,901,429  סה"כ

     

לוי נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן גי
 -  ג' לעיל( 13של שווים ההוגן )

 
14,452,838  718,585 

 
15,171,423 

 
          

 .2ובין רמה  1במהלך התקופות המדווחות לא היו מעברים מהותיים בין רמה 

 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1003- 
 

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13באור 

 

 3בשווי הוגן רמה  תנועה בנכסים הנמדדים .ט

 

 
 במועד הדיווח מדידת שווי הוגן

 
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח

 
 והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  
 נכסי חוב

 
 השקעות

 
 

 שאינם נכסי חוב
 

 פיננסיות
 

 
 סה"כ אחרות מניות סחירים סחירים

 
 אלפי ש"ח

 826,824  756,488  70,336  -  -  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 רו:סך הרווחים שהוכ
 54,810  51,771  3,039  -  -  ברווח והפסד )*(     

 128,345  104,821  23,524  -  -  ברווח כולל אחר
 416,237  350,033  66,204  -  -  רכישות

 (33,390)  (33,275)  (115)  -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (1,952)  -  -  פדיונות/מכירות
 
(110,785) 

 
(112,737) 

 161,036  -  -  2018בדצמבר,  31ה ליום יתר
 

1,119,053 
 

1,280,089 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח      
והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 39,858  36,580  3,278  -  -  2018בדצמבר  31
 

  
 

 
 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 
 רווחנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 
 והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  
 נכסי חוב

 
 השקעות

 
 

 שאינם נכסי חוב
 

 פיננסיות
 

 
 סה"כ אחרות מניות סחירים סחירים

 
 אלפי ש"ח

 593,611  549,253  44,358  -  -  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו:
 37,502  22,502  15,000  -  -  ברווח והפסד )*(     

 42,227  38,846  3,381  -  -  ברווח כולל אחר
 232,470  224,760  7,710  -  -  רכישות

 (29,145)  (29,032)  (113)  -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד
 (49,841)  (49,841)  -  -  -  פדיונות/מכירות

 826,824  756,488  70,336  -  -  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
 )*( מתוכם:

     
סך הרווחים )הפסדים( לתקופה שנכללו 
ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון 

 40,266  25,266  15,000  -  -  2017בדצמבר  31ליום 
   

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1013- 
 

 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות  -  13באור 
 

 גיול השקעות בנכסי חוב פיננסים לא סחירים: .י
 

 צמבר בד 31ליום  

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 נכסי חוב שערכם לא נפגם
 11,936,730  12,448,831  ללא פיגור  

 בפיגור)*(:
 69  52  ימים 90 -מתחת ל   

 29  22  ימים 180 -ל 90בין  

 415  86  ימים 180מעל  

 11,937,243  12,448,991  סך הכל נכסי חוב שערכם לא נפגם

 גם:נכסי חוב שערכם נפ
 68,211  43,919  נכסים שערכם נפגם, ברוטו   

 (8,466)  (12,326)  הפרשה להפסד 

 59,745  31,593  נכסי חוב שערכם נפגם, נטו

 11,996,988  12,480,584  סך הכל נכסי חוב לא סחירים

 
 בת בפיגור.יצוין, כי הסכומים שלעיל אינם מהווים את הסכום בפיגור בפועל אלא את יתרת החוב המעור

 

 הלוואות לסוכנים המובטחות במשכנתא על נכסי נדל"ן. בעיקר )*( 

 
 

  IFRS 9 גילוי הנדרש בקשר לפטור הזמני מיישום .יא
 

 , לפי חלוקה לשתי קבוצות:2018בדצמבר,  31הטבלה להלן מציגה את השווי ההוגן של הנכסים הפיננסים ליום 

א כולל נכסים שמוחזקים למסחר או מנוהלים על בסיס שווי נכסים שעומדים במבחן הקרן והריבית בלבד )ל -

 .להלן: "קבוצה א"((הוגן )

 .כל יתר הנכסים הפיננסים )להלן: "קבוצה ב"( -

  
 2018בדצמבר  31ליום 

 

  
 קבוצה א

 
 קבוצה ב

 

  
 אלפי ש"ח

 
      

 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
 

 - 
 

 
48,861,633 

 מניות -יות אחרותהשקעות פיננס 
 

 - 
 

 1,303,935 
 אחרות -השקעות פיננסיות אחרות 

 
 - 

 
 1,762,860 

 נכסי חוב סחירים -השקעות פיננסיות אחרות 
 

 6,411,301 
 

 779,136 
 נכסי חוב שאינם סחירים -השקעות פיננסיות אחרות 

 
13,775,804 

 
 1,772,654 

 שואהמזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי ת 
 

 - 
 

5,223,271 
 מזומנים ושווי מזומנים 

 
 1,730,520 

 
 - 

 

  

 
21,917,625 

 

 
59,703,489 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1023- 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  - 14באור 
 

 מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה -א' 14באור  

 

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 1,635,377  1,799,973  ת בתאגידים בנקאייםמזומנים ופיקדונות למשיכה מיידי
 4,484,445  3,423,298  פיקדונות לזמן קצר

 6,119,822  5,223,271  מזומנים ושווי מזומנים 
 

 נומינליתהמזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית  

 (.0.05%-0% – 31.12.17) 0.2%-0% בשיעורבגין הפקדות בנקאיות יומיות 

 

קדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים. יפ 

 (.0.07%-0%- –31.12.17) 0.22%-0%בשיעור  נומינליתקדונות נושאים ריבית יהפ

 

 .40קדונות לזמן קצר, ראה באור יבאשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופ 

 
 

 אחריםזומנים ושווי מזומנים מ -ב' 14ור בא
 

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 401,580  168,601  מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית בתאגידים בנקאיים
 916,123  1,561,919  פיקדונות לזמן קצר

 1,317,703  1,730,520  מזומנים ושווי מזומנים 
 

 נומינליתנושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית המזומנים בתאגידים הבנקאיים  

 (.0.05%-0% – 31.12.17) 0.2%-0% בשיעורבגין הפקדות בנקאיות יומיות 

 

קדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים. יפ 

 (.0.07%-0%- –31.12.17) 0.22%-0%בשיעור  נומינליתקדונות נושאים ריבית יהפ

 

 .40ביאור  ראהקדונות לזמן קצר, יבאשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1033- 
 

  הון וקרנותהון  - 15אור ב
 

 הרכב הון המניות .א

 

 2017בדצמבר  31 2018בדצמבר  31 
 

 
 מונפק

 
 מונפק 

 ונפרע רשום ונפרע רשום  
 אלפי ש"ח 

 250,778  300,000  256,095  300,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1 מניות רגילות בנות
 

 
 שפורסם החברה של מדף תשקיף פי על שפורסם, , פרסמה החברה דו"ח הצעת מדף2018בחודש ינואר 

מניות  10,000,000לבין  3,600,000הוצעו לציבור בין  ,ח הצעת מדף". על פי דו2016 ר,באוקטוב 6 ביום

מניות  1,515,000ועד  (להלן: "מניות רגילות")ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  1ות רגילות, רשומות על שם, בנ

, התקבלו 2018בינואר  10(. ביום כהגדרתה בדוח הצעת המדף)רגילות נוספות היה ותתבצע הקצאה נוספת 

. מניות רגילות של החברה 5,249,900סה"כ הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז  נפקה.תוצאות הה

לפרטים  ."חאלפי ש 104,210 -כ שקיבלה החברה בהנפקה זו הסתכמה לסך (ברוטו)הכוללת  התמורה

 .2018-01-003690מס' אסמכתא  2018בינואר  24נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 

 התנועה בהון המניות .ב

 

 סה"כ  
 ערך נקוב מספר מניות 

 
 באלפי ש"ח באלפים

 250,518  250,518  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 260  260  הנפקת מניות )*(

 250,778  250,778  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 5,317  5,317  הנפקת מניות )*(

 256,095  256,095  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

  
באור  ראהאלף מניות ע.נ, לפרטים נוספים  68מומשו אופציות לעובדים בסך של  2018במהלך שנת  )*( 

 מבוסס מניות. תשלום)א( בדבר 36

 

 זכויות הנלוות למניות  .ג

 

ת למינוי הדירקטורים יוות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכוויזכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכ .1

 בחברה.

 

 החברה סחירות בבורסה לניירות ערך.  מניות .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1043- 
 

 )המשך( וקרנות הוןהון  - 15אור ב

 

 חברה מאוחדתיות החברה המוחזקות על ידי מנ -מניות אוצר  .ד

 

 בדצמבר 31ליום  
 2018 2017 

 מניות
 1.31%  - (% -שיעור מההון המונפק )ב  

 24,669  - עלות )באלפי ש"ח(
  

 תעודות הסל יהחברה בגידול בהון בגובה שווי מניות החברה שמוחזקות על יד הכירה 28כתוצאה מתיקון  

שבונאית בין ההתחייבות למחזיקי תעודות הסל, אשר משוערכת דרך רווח או חוסר ההקבלה הח בוטלהו

הפסד ומושפעת בין היתר משינויים בשווי מניות החברה, למניות החברה שמוחזקות כחלק מנכסים המגבים 

את ההתחייבויות אך מטופלות כמניות באוצר שאינן משוערכות דרך רווח או הפסד. לפיכך, שינויים בשווי 

 לא ישפיעו על רווחיות מגזר השירותים הפיננסים. 2019בינואר  1החל מיום  החברהמניות 

 

 כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות .ה

 של הכספיים הדוחות מתרגום הנובעים חוץ מטבע של חליפין בשערי משינויים נובעת תרגום מהפרשי הון קרן 

הנובעים מתרגום דוחות כספיים  חוץיפין של מטבע מוחזקות המהוות פעילויות חוץ ושינויים בשערי חל חברות

 .ההצגה למטבע הפעילות מטבעמ

 

 ההון ניהול .ו

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי  

 שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית.

 סיכונים, ואשראי שוק סיכוני כגון הקבוצה ניצבת בפניהם השונים לסיכונים מענה לתת גם דמיוע זה הון 

 , סיכוני קטסטרופה ועוד. תפעוליים

 חיצוניות, אקסלנס וגופים מוסדיים נוספים המאוחדים בדוחות הכספיים כפופים לדרישות הון ביטוח הפניקס 

 .הכספיים לדוחות( 5) 7ביאור  ראהלפרטים נוספים  חהנקבעות על ידי המפקח על הביטו

 

 דיבידנד .ז

  מיליון ש"ח.  120אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן בסך של  2018במאי  30ביום

 . 2018חודש יוני בש"ח. הדיבידנד שולם  0.46867ש"ח ע.נ. הנו  1הדיבידנד למניה 

  מיליון ש"ח. הדיבידנד  250ך של דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסאישר  2019במרץ  31ביום

 . 2019אפריל  בחודששולם יש"ח. הדיבידנד  0.976ש"ח ע.נ. הנו  1למניה 

 

 קרן הערכה מחדש .ח

הערכה מחדש משמשת לרישום התאמות בשווי ההוגן )בניכוי השפעת המס( של רכוש קבוע וירידות ערך  קרן

 בקרנות הון.  עד למידה שהן מתייחסות לעליית ערך שנרשמה בגין אותו נכס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1053- 
 

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה - 16באור 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 בטוח חיים וחסכון ארוך טווח
 11,618,042  11,680,354  74,098  86,250  11,692,140  11,766,604  חוזי ביטוח      

בניכוי סכומים המופקדים בחברה 
במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת 

 4,079  4,968  -  -  4,079  4,968  לעובדי הקבוצה
סה"כ ביטוח חיים וחסכון ארוך 

 11,613,963  11,675,386  74,098  86,250  11,688,061  11,761,636  טווח

 856,330  880,741  -  -  856,330  880,741  גמלחברות מנהלות של קופות 
סה"כ ביטוח חיים וחיסכון ארוך 

 12,470,293  12,556,127  74,098  86,250  12,544,391  12,642,377  טווח 

חוזי ביטוח הכלולים במגזר 
 2,013,757  2,280,664  409,883  395,869  2,423,640  2,676,533  (20ביטוח בריאות )ראה באור 

חוזי ביטוח הכלולים במגזר 
 4,750,651  4,696,747  1,017,828  1,464,108  5,768,479  6,160,855  (18ביטוח כללי )ראה באור 

סה"כ התחייבויות בגין חוזי 
ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי 

 19,234,701  19,533,538  1,501,809  1,946,227  20,736,510  21,479,765  תשואה
 

  

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה  - 17באור 

 
 
 בדצמבר 31ליום  

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
 45,141,988  47,276,451  68,867  64,343  45,210,855  47,340,794  חוזי ביטוח       

 6,273,545  7,797,405  -  -  6,273,545  7,797,405  חוזי השקעה 

 
 55,138,199  51,484,400  64,343  68,867  55,073,856  51,415,533 

בניכוי סכומים המופקדים בחברה 
במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת 

 12,991  14,846  -  -  12,991  14,846  לעובדי הקבוצה

חיים וחיסכון ארוך סה"כ ביטוח 
 51,402,542  55,059,010  68,867  64,343  51,471,409  55,123,353  טווח 

חוזי ביטוח הכלולים במגזר 
 396,809  358,415  25,101  26,369  421,910  384,784  (20ביטוח בריאות )ראה באור 
סה"כ התחייבויות בגין חוזי 
ביטוח וחוזי השקעה תלויי 

 51,799,351  55,417,425  93,968  90,712  51,893,319  55,508,137  תשואה
 

ביטוח תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות השקעות מסויימות של  בחוזי

בבונוס/מאלוס לפי החברה בניכוי דמי ניהול. חוזים אלה כוללים, בין היתר, תוכניות ביטוח המזכות/מחייבות את המבוטח 

תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות המשתתפות ברווחי השקעה של החברה. בחוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי 

 הביטוח שלהם זכאי המבוטח אינם תלויים ברווח או ההפסד מההשקעות שבצעה החברה. 

 עם ביטוח פוליסות שישנן כך, הבודד הכיסוי רמתב נעשית תשואה תלויי שאינם חוזים לבין תשואה תלויי חוזים בין ההבחנה

 .תשואה תלויי אינם וחלקם תשואה תלויי חלקם אשר כיסויים מספר

 

 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1063- 
 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי:  - 18באור 

 

 :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים (1) א

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 ענפי רכב חובה וחבויות:
הפרשה לפרמיה שטרם       

 242,635  235,899  138,219  178,674  380,854  414,573  הורווחה
תביעות תלויות והפרשה 

 לפרמיה בחסר
 

4,259,460  3,971,269  747,053  412,917  3,512,407  3,558,352 
סך הכל  ענפי רכב חובה 

 וחבויות
 

4,674,033  4,352,123  925,727  551,136  3,748,306  3,800,987 

מתוך זה סך ההתחייבות 
 בגין ענף רכב חובה

 
2,638,189  2,469,327  580,438  269,700  2,057,751  2,199,627 

 ענפי רכוש ואחרים:
מיה שטרם הפרשה לפר      

 593,478  599,223  192,481  184,793  785,959  784,016  הורווחה
 356,186  349,218  274,211  353,588  630,397  702,806  תביעות תלויות

 סך ענפי רכוש ואחרים
 

1,486,822  1,416,356  538,381  466,692  948,441  949,664 
סה"כ התחייבויות בגין חוזי 

לים במגזר ביטוח הכלו
 ביטוח כללי

 
6,160,855  5,768,479  1,464,108  1,017,828  4,696,747  4,750,651 

 הוצאות רכישה נדחות:
 22,962  18,762  32,487  42,402  55,449  61,164  ענפי רכב חובה וחבויות      

 146,648  148,367  33,189  40,140  179,837  188,507  ענפי רכוש ואחרים
סך הכל הוצאות רכישה 

 169,610  167,129  65,676  82,542  235,286  249,671  נדחות
התחייבויות בגין חוזי 

ביטוח כללי בניכוי הוצאות 
 רכישה נדחות:

      
 ענפי רכב חובה וחבויות

 
4,612,869  4,296,674  883,325  518,649  3,729,544  3,778,025 

 ענפי רכוש ואחרים
 

1,298,315  1,236,519  498,241  433,503  800,074  803,016 
סה"כ התחייבויות בחוזי 

ביטוח כללי בניכוי הוצאות 
 רכישה נדחות

 
5,911,184  5,533,193  1,381,566  952,152  4,529,618  4,581,041 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1073- 
 

 )המשך( ח הכלולים במגזר ביטוח כללי התחייבויות בגין חוזי ביטו  - 18באור 

 

 :תחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובןהה (2) א

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 הערכות אקטואריות:
סה"כ הערכות אקטואריות ע"י       

גברת אנה נחום אקטוארית ביטוח 
 כללי

 
4,906,351 

 
4,558,481 

 
1,068,081 

 
663,272 

 
3,838,270 

 
3,895,209 

 סה"כ הערכות אקטואריות ע"י 
 מר מייקל ירמיש 

 18,460  19,966  2,310  4,562  16,150  15,404 

 סה"כ הערכות אקטואריות 
 

4,924,811 
 

4,578,447 
 

1,070,391  667,834 
 

3,854,420 
 

3,910,613 
הפרשות על בסיס הערכות 

 אחרות:
הערכת מחלקת תביעות בגין       

 3,452  3,973  17,685  22,410  21,137  26,383  התביעות התלויות הידועות
תוספת לתביעות התלויות בגין 
תביעות שאירעו אך טרם דווחו 

(RBBI) 
 11,072  2,082  7,840  1,609  3,232  473 

 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
 

1,198,589 
 

1,166,813  363,467  330,700  835,122  836,113 

 סך כל ההתחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי

 
6,160,855 

 
5,768,479 

 
1,464,108  1,017,828 

 
4,696,747 

 
4,750,651 

 

  



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1083- 
 

 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  - 18באור 

 

 :בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי, בניכוי הוצאות רכישה נדחותתנועה בהתחייבויות  ב. 

 

 ענפי רכב חובה וחבויות .1

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 3,812,641  3,778,025  283,772  518,649  4,096,413  4,296,674  יתרה לתחילת השנה 

עלות התביעות המצטברת בגין שנת 
 551,834  551,786  274,521  370,254  826,355  922,040  (5חיתום שוטפת )

 שינוי ביתרות לתחילת שנה כתוצאה
 מהצמדה למדד ורווח השקעתי לפי
 17,319  46,289  1,023  7,237  18,342  53,526  הנחת ההיוון הגלומה בהתחייבויות 

שינוי באומדן עלות התביעות 
המצטברת בגין שנות חיתום קודמות 

(6)  (116,735)  (116,834)  35,279  (9,178)  (152,014)  (107,656) 
סך השינוי בעלות התביעות 

 461,497  446,061  266,366  412,770  727,863  858,831  המצטברת 
תשלומים לישוב תביעות במהלך 

 השנה:
 (9,969)  (9,055)  (2,345)  (8,915)  (12,314)  (17,970)  שנת חיתום שוטפת בגין      

 (486,144)  (485,487)  (29,144)  (39,179)  (515,288)  (524,666)  בגין שנות חיתום קודמות 

 (496,113)  (494,542)  (31,489)  (48,094)  (527,602)  (542,636)  סך תשלומים לתקופה

 3,778,025  3,729,544  518,649  883,325  4,296,674  4,612,869  השנה יתרה לסוף 
 

 

 

  לפרמיה בחסר, פרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות. הפרשהיתרות הפתיחה והסגירה כוללות: תביעות תלויות,  .1

פרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה  ר,הפרשה לפרמיה בחס ( הינה: יתרת תביעות תלויות,Ultimateעלות התביעות המצטברת ) .2

 נדחות בתוספת סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות.

 כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות החיתום. התשלומים .3

 .בפועל התביעות התפתחות לאור המודל סמך על מתעדכנת המצטברת התביעות עלות .4

מהגדלת שיעור בעיקרו לאשתקד נובע  בהשוואה 2018בשנת ת בגין שנת חיתום שוטפת ובעלות התביעות המצטברבביטוח משנה  הגידול .5

 ביטוח משנה מסוג "מכסה" בביטוח רכב חובה .

בנוסף,  מענף רכב חובה.מוסבר בעיקרו  2017שנת בו 2018השינוי באומדן עלות התביעות המצטברות בגין שנות חיתום קודמות בברוטו בשנת  .6

אחריות מהתפתחות שלילית בענף בעיקר נובע  2018בשנת הגידול באומדן עלות התביעות המצטברות בגין שנות חיתום קודמות בביטוח משנה 

 ה ברובה בשייר העצמי. שנזקפ התפתחות שלילית בענף צד ג'בה נרשמה  2017שנת , לעומת מקצועית אשר מכוסה ברובה בביטוח משנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  הפניקס אחזקות בע"מ

  המאוחדים הכספייםבאורים לדוחות 

 

1093- 
 

 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי - 18באור      
   

 :)המשך( תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי, בניכוי הוצאות רכישה נדחות ב. 

  

 ענפי רכוש ואחרים .2

 

 
 מברבדצ 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 791,578  803,016  360,945  433,503  1,152,523  1,236,519  יתרה לתחילת השנה 

עלות התביעות המצטברת 
 808,058  809,720  182,038  283,388  990,096  1,093,108  (5בגין אירועים בשנת הדוח )

נוי בעלות התביעות שי
המצטברות  בגין אירועים 

 (19,910)  (57,395)  (5,422)  2,694  (25,332)  (54,701)  (6שקדמו לשנת הדוח )
תשלומים לישוב תביעות 

 במהלך השנה:
      

 (568,681)  (575,354)  (96,420)  (129,981)  (665,101)  (705,335)  בגין אירועים של שנת הדוח

רועים שקדמו לשנת בגין אי
 (202,700)  (183,938)  (82,271)  (76,724)  (284,971)  (260,662)  הדוח 

 (771,381)  (759,292)  (178,691)  (206,705)  (950,072)  (965,997)  סך תשלומים
שינוי בהפרשה לפרמיה 

שטרם הורווחה, נטו 
 11,235  4,025  74,633  (14,639)  85,868  (10,614)  (7מהוצאות רכישה נדחות )

שינוי בהפרשה לפרמיה 
 (16,564)  -  -  -  (16,564)  -  (8בחסר )

 803,016  800,074  433,503  498,241  1,236,519  1,298,315  יתרה לסוף השנה
 

 אות רכישה נדחות.יתרות הפתיחה והסגירה כוללות: תביעות תלויות, הפרשה לפרמיה בחסר, פרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצ .1

עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת סך תשלומי  .2

 התביעות בתקופת הדוח לרבות הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות. 

 ו לשנת הדוח.תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים גם תשלומים בגין אירועים שקדמ .3

 התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות הנזק. .4

הגידול בביטוח משנה בעלות התביעות המצטברות בגין אירועים בשנת הדוח בהשוואה לאשתקד נובע בעיקר מגידול בשיעור ביטוח  .5

 וגידול בתביעות בענף בתי עסק. משנה בענף דירות

שיפור בענפי מבשינוי בעלות התביעות המצטברות בגין ארועים שקדמו לשנת הדוח נובע בעיקרו  2018הגידול בברוטו ובשייר בשנת  .6

 רכב רכוש ודירות.

פוליסה גדולה בענף מבע הקיטון בשינוי בהפרשה לפרמיה שטרם הורווחה, נטו מהוצאות רכישה נדחות, בברוטו ובביטוח משנה נו .7

 אובדן רכוש אשר מכוסה במלואה ע"י מבטחי משנה. 

 שחרור ההפרשה לפרמיה בחסר הינה בענף רכב רכוש. .8



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1103- 
 

 )המשך( יהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כלל  - 18באור 
 

  :  כישה נדחות, ברוטו בענפי ביטוח רכב חובה וחבויותבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות ר (.1) ג
 

 

 
 2018בדצמבר  31

 
 שנת חיתום

 
 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
 (1) 2018אלפי שקלים מותאמים למדד נובמבר 

 תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
 18,021 12,412 10,347 7,473 7,273 8,143 8,818 7,704 9,021 12,747 לאחר שנה ראשונה           

 64,489 44,829 41,217 34,165 39,192 47,227 39,519 43,982 62,186 לאחר שנתיים  
 113,225 99,132 83,991 90,370 95,689 86,429 98,427 113,312 לאחר שלוש שנים   

 173,697 160,683 150,776 158,304 151,937 154,745 165,250 לאחר ארבע שנים    
 243,203 212,757 219,079 198,720 212,314 209,080 לאחר חמש שנים     

 287,622 291,887 248,953 265,713 253,278 לאחר שש שנים      
 348,017 301,594 333,608 287,501 לאחר שבע שנים       

 334,365 391,071 323,563 לאחר שמונה שנים       
 422,744 359,966 לאחר תשע שנים        

 374,485 לאחר עשר שנים         
 אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:          

 922,090 836,186 799,734 710,714 717,312 669,404 620,350 630,231 647,549 644,032 (2לאחר שנה ראשונה )           
 840,665 796,629 724,810 661,916 706,165 645,085 672,076 702,177 672,042 לאחר שנתיים  

 797,129 731,041 686,962 718,178 681,262 688,481 737,155 688,978 לאחר שלוש שנים   
 713,943 680,842 728,072 613,886 580,935 609,717 552,800 לאחר ארבע שנים    

 681,663 719,035 594,200 553,260 615,168 567,154 לאחר חמש שנים     
 728,302 613,580 538,673 598,898 533,302 לאחר שש שנים      

 591,642 510,599 586,871 518,368 לאחר שבע שנים      
 496,079 593,729 505,904 לאחר שמונה שנים       

 572,227 482,776 לאחר תשע שנים        
 480,843 עשר שניםלאחר          

עודף )חוסר( ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה           
(3) 71,957 37,490 84,856 22,244 (230) 5,299 10,867 2,605 (4,479) 

 
230,609 

שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה 
 (0.5%) 0.3% 1.5% 0.8% (0.0%) 3.6% 14.6% 6.1% 13.0% (4,באחוזים )

 
3.8% 

 6,824,583 922,090 840,665 797,129 713,943 681,663 728,302 591,642 496,079 572,227 480,843 2018בדצמבר,  31עלות תביעות מצטברות ליום 
 2,379,868 021,18 64,489 113,225 173,697 243,203 287,622 348,017 334,365 422,744 374,485 2018בדצמבר,  31תשלומים מצטברים עד ליום 

 4,444,715 904,069 776,176 683,904 540,246 438,460 440,680 243,625 161,714 149,483 106,358 תביעות תלויות לסוף התקופה 

 2008בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 
          

168,154 

 2018בדצמבר,  31ות רכישה נדחות ליום סך ההתחייבות ברוטו בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות  בניכוי הוצא
     

4,612,869 
 
 הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.  ( 1)
 .נדחות רכישה הוצאות בניכוי הרווחה שטרם פרמיהל העתודה את כולל הראשונה השנה בסוף המצטברות התביעות אומדן ( 2)
 ( .5.2) 40 באור ראה.  לאומית ביטוח עודף )חוסר( ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה מושפע גם מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות על רקע פרסום תקנות בדבר ריבית היוון קצבאו (3)
 .בנפרד חיתוםנכון יותר לבחון את התפתחות ההערכות ברמת סך שנות החיתום ולא כל שנת  יהיה, לכן. החיתום שנות כלל ברמתבוחנים את התפתחות התביעות  המודלים האקטוארים גדולה יותר כאשר מובהקות ( 4)
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1113- 
 

 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  - 18באור 
 

  :  בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות שיירוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין ח (.2) ג

 
 2018בדצמבר  31

 
 שנת חיתום

 
 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
 (1) 2018אלפי שקלים מותאמים למדד נובמבר 

 תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
 9,080 10,047 8,818 7,313 6,709 7,925 7,559 6,821 8,754 12,277 ראשונהלאחר שנה            

 38,337 38,554 35,861 32,337 35,885 38,688 35,214 42,589 56,749 לאחר שנתיים  
 102,966 91,385 79,058 84,095 85,253 79,687 96,058 106,507 לאחר שלוש שנים   

 165,022 152,371 139,755 132,819 141,026 148,094 155,168 לאחר ארבע שנים    
 234,539 199,021 192,513 187,545 204,617 198,725 לאחר חמש שנים     

 267,708 265,274 237,296 254,970 241,882 לאחר שש שנים      
 321,380 289,189 315,940 275,827 לאחר שבע שנים       

 321,579 366,799 309,229 לאחר שמונה שנים       
 396,625 345,148 לאחר תשע שנים        

 359,644 לאחר עשר שנים         
 אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:          

 551,810 558,388 764,598 670,794 627,772 584,902 540,560 534,687 547,503 541,203 (2לאחר שנה ראשונה )           
 552,340 767,957 697,324 633,422 605,013 551,156 548,580 552,566 550,920 לאחר שנתיים  

 758,762 706,960 656,435 620,611 569,411 565,510 583,458 570,022 לאחר שלוש שנים   
 689,016 655,096 624,843 574,496 559,192 555,538 531,448 לאחר ארבע שנים    

 650,494 611,764 553,677 531,439 552,000 541,768 חר חמש שנים לא    
 598,782 573,412 516,380 531,313 514,752 לאחר שש שנים      

 544,702 490,536 517,878 499,038 לאחר שבע שנים      
 476,525 516,592 485,348 לאחר שמונה שנים       

 510,716 463,474 לאחר תשע שנים        
 461,834 לאחר עשר שנים         

עודף )חוסר( ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה           
(3) 69,614 44,822 82,667 29,794 26,061 5,941 8,308 5,836 6,048 

 
279,091 

שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה 
 1.1% 0.8% 1.2% 0.9% 4.2% 5.2% 14.8% 8.1% 13.1% (4,באחוזים )

 
5.1% 

 5,794,981 551,810 552,340 758,762 689,016 650,494 598,782 544,702 476,525 510,716 461,834 2018בדצמבר,  31עלות תביעות מצטברות ליום 

 2,216,880 9,080 38,337 102,966 165,022 234,539 267,708 321,380 321,579 396,625 359,644 2018בדצמבר,  31תשלומים מצטברים עד ליום 

 3,578,101 542,730 514,003 655,796 523,994 415,955 331,074 223,322 154,946 114,091 102,190 תביעות תלויות לסוף התקופה 

 2008בגין שנים עד וכולל שנת חיתום  
          

151,443 

 2018בדצמבר,  31ות  בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום סה"כ התחייבות בשייר בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבוי
     

3,729,544 
 הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים. (  1)
 .נדחות רכישה הוצאות בניכוי הרווחה שטרם לפרמיה העתודה את כולל הראשונה השנה בסוף המצטברות התביעות אומדן ( 2)
 .(5.2) 40 באור ראה.  לאומית ביטוח עודף )חוסר( ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה מושפע גם מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות על רקע פרסום תקנות בדבר ריבית היוון קצבאו (3)
 .בנפרד חיתוםנכון יותר לבחון את התפתחות ההערכות ברמת סך שנות החיתום ולא כל שנת  יהיה, לכן. החיתום שנות כלל ברמת המודלים האקטוארים גדולה יותר כאשר בוחנים את התפתחות התביעות מובהקות ( 4)
 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1123- 
 

 

 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  - 18באור 
 

 :  ישה נדחות, ברוטו בענף ביטוח רכב חובהבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכ(.3) ג

 
 2018בדצמבר  31

 
 שנת חיתום

 
 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
 (1) 2018אלפי שקלים מותאמים למדד נובמבר 

 תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
 6,736 8,137 5,752 4,682 4,260 4,845 4,296 3,910 5,976 8,372 לאחר שנה ראשונה           

 35,731 23,955 20,151 19,127 21,285 21,089 21,084 28,449 37,067 לאחר שנתיים  
 71,671 61,287 53,616 51,432 50,898 49,463 64,057 70,640 לאחר שלוש שנים   

 115,028 107,665 92,939 80,482 84,124 97,962 100,021 לאחר ארבע שנים    
 169,538 136,366 126,282 115,179 131,570 120,681 לאחר חמש שנים     

 181,069 171,832 148,905 167,712 145,425 לאחר שש שנים      
 202,690 187,530 215,968 166,049 לאחר שבע שנים       

 206,801 251,797 188,857 לאחר שמונה שנים       
 270,894 214,097 לאחר תשע שנים        

 221,936 לאחר עשר שנים         
 אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:          

 589,781 546,195 511,388 441,220 412,656 384,636 347,052 348,064 367,202 352,175 (2לאחר שנה ראשונה )           
 530,948 492,893 451,091 409,327 394,345 354,802 351,142 375,421 360,534 לאחר שנתיים  

 482,657 448,658 424,158 386,906 366,183 359,842 384,248 368,497 לאחר שלוש שנים   
 428,177 419,491 390,538 350,210 335,873 351,881 313,338 לאחר ארבע שנים    

 410,770 368,692 339,189 320,887 353,376 314,364 לאחר חמש שנים     
 359,582 331,820 316,707 345,847 294,588 לאחר שש שנים      

 318,223 296,580 339,986 290,382 לאחר שבע שנים      
 285,940 332,446 285,215 לאחר שמונה שנים       

 334,821 270,235 לאחר תשע שנים        
 268,549 לאחר עשר שנים         

עודף )חוסר( ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה           
(3) 44,789 17,060 49,933 31,987 30,956 13,388 22,914 28,731 15,247 

 
255,006 

שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה 
 2.8% 5.6% 5.1% 3.2% 7.9% 9.1% 14.9% 4.8% 14.3% (4,באחוזים )

 
6.9% 

 4,009,448 589,781 530,948 482,657 428,177 410,770 359,582 318,223 285,940 334,821 268,549 2018בדצמבר,  31ברות ליום עלות תביעות מצט

 1,482,094 6,736 35,731 71,671 115,028 169,538 181,069 202,690 206,801 270,894 221,936 2018בדצמבר,  31תשלומים מצטברים עד ליום 

 2,527,354 583,045 495,217 410,986 313,149 241,232 178,513 115,533 79,139 63,927 46,613 ת לסוף התקופה תביעות תלויו

 2008בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 
          

85,346 

 2018בדצמבר,  31סך ההתחייבות ברוטו בגין חוזי ביטוח ברכב חובה בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום 
     

2,7002,61 
 הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים. (  1)
 .נדחות רכישה הוצאות בניכוי הרווחה שטרם לפרמיה העתודה את כולל הראשונה השנה בסוף המצטברות התביעות אומדן ( 2)
 .(5.2) 40 באור ראה.  לאומיללת צבירה מושפע גם מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות על רקע פרסום תקנות בדבר ריבית היוון קצבאות ביטוח ביחס לשנה הראשונה שלא כו )חוסר( עודף (3)
 .בנפרד חיתוםההערכות ברמת סך שנות החיתום ולא כל שנת נכון יותר לבחון את התפתחות  יהיה, לכן. החיתום שנות כלל ברמתהמודלים האקטוארים גדולה יותר כאשר בוחנים את התפתחות התביעות  מובהקות ( 4)
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1133- 
 

 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  - 18אור ב
 

 :   שייר העצמי בענף  רכב חובהבבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות,  (4) ג
 

 
 2018בדצמבר  31

 
 נת חיתוםש

 
 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
 (1) 2018אלפי שקלים מותאמים למדד נובמבר 

 תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
 5,826 7,343 5,752 4,682 4,260 4,845 4,296 3,910 5,976 8,372 לאחר שנה ראשונה           

 24,108 23,955 20,151 19,127 21,285 21,089 21,084 28,449 37,067 לאחר שנתיים  
 71,671 61,287 53,616 51,432 50,898 49,463 64,057 70,640 לאחר שלוש שנים   

 115,028 107,665 92,939 80,482 84,124 97,962 100,021 לאחר ארבע שנים    
 169,538 136,366 126,282 115,179 131,570 120,681 לאחר חמש שנים     

 181,069 171,832 148,905 167,712 145,425 לאחר שש שנים      
 202,690 187,571 215,529 166,049 לאחר שבע שנים       

 206,842 251,299 188,857 לאחר שמונה שנים       
 270,165 214,097 לאחר תשע שנים        

 221,936 לאחר עשר שנים         
 מדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:או          

 281,287 311,125 510,731 440,100 406,052 378,105 337,664 339,285 356,513 341,937 (2לאחר שנה ראשונה )           
 291,651 492,406 450,606 408,846 385,467 343,530 337,344 359,809 345,398 לאחר שנתיים  

 482,573 448,594 424,093 386,842 354,902 346,308 368,867 353,746 שנים  לאחר שלוש  
 428,177 419,491 390,538 350,210 335,873 351,881 313,338 לאחר ארבע שנים    

 410,770 368,692 338,230 320,887 353,376 314,364 לאחר חמש שנים     
 359,582 330,854 316,707 345,847 294,588 לאחר שש שנים      

 317,270 296,620 339,547 290,382 לאחר שבע שנים      
 285,981 331,947 285,215 לאחר שמונה שנים       

 334,092 270,235 לאחר תשע שנים        
 268,549 לאחר עשר שנים         

עודף )חוסר( ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה           
(3) 44,789 17,789 49,892 32,940 30,956 13,323 22,429 28,158 19,474 

 
259,750 

שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה 
 6.3% 5.5% 5.0% 3.1% 7.9% 9.4% 14.9% 5.1% 14.3% (4,באחוזים )

 
7.6% 

 3,459,932 281,287 291,651 482,573 428,177 410,770 359,582 317,270 285,981 334,092 268,549 2018בדצמבר,  31עלות תביעות מצטברות ליום 

 1,468,873 5,826 24,108 71,671 115,028 169,538 181,069 202,690 206,842 270,165 221,936 2018בדצמבר,  31תשלומים מצטברים עד ליום 

 1,991,059 275,461 267,543 410,902 313,149 241,232 178,513 114,580 79,139 63,927 46,613 תביעות תלויות לסוף התקופה 

 2008בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 
          

78,724 

 2018בדצמבר,  31סך ההתחייבות בשייר בגין חוזי ביטוח ברכב חובה בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום 
     

2,069,783 
 ל מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה ע (  1)
 .נדחות רכישה הוצאות בניכוי הרווחה שטרם לפרמיה העתודה את כולל הראשונה השנה בסוף המצטברות התביעות אומדן ( 2)
 (.5.2) 40 באור ראה.  לאומים תקנות בדבר ריבית היוון קצבאות ביטוח ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה מושפע גם מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות על רקע פרסו )חוסר( עודף (3)
 .בנפרד חיתוםנכון יותר לבחון את התפתחות ההערכות ברמת סך שנות החיתום ולא כל שנת  יהיה, לכן. החיתום שנות כלל ברמתהמודלים האקטוארים גדולה יותר כאשר בוחנים את התפתחות התביעות  מובהקות ( 4)
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 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  - 18באור 
 

 :חובה רכב ביטוח בענף חיתום שנות בדבר מצטברים נתונים(. 1ד)
 

 
 שנת חיתום

 

 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 

 
 אלפי ש"ח 

 

 31לשנה שהסתיימה ביום          
 :2018בדצמבר 

        
 (1)פרמיות ברוטו 

 
571,802 

 
527,819 

 
478,919 

 
463,645 

 
448,611 

 
423,521 

 
384,354 

רווח )הפסד( כולל בשייר  
בגין שנת החיתום מצטבר 

(2( ,)3( ,)4) 
 
(26,043) 

 
(11,604) 

 
(47,847)  3,906  11,585  47,852  67,540 

השפעת הכנסות  
מהשקעות מצטבר על 
הרווח הכולל המצטבר 

חיתום בשייר בגין  שנת 
(4)  975  9,669  38,439  45,705  45,652  50,449  61,705 

  
 הגידול בפרמיות על פני התקופות נובע בעיקרו מגידול בהיקפי המכירות שביצעה החברה . .1

 . 2015עד  2013לא נזקפה לעודפים עתודה עודף בשייר בעקבות ההפסדים שנצברו בשנות חיתום  2015בשנת  .2

, נובע מהסכם חדש בביטוח משנה מסוג 2016בהשוואה לשנת חיתום  2017ושנת חיתום  2018סדים בשנת חיתום הקיטון בהפ .3

 .2018והורחב בשנת חיתום  2017"מכסה " אשר החל משנת חיתום 

ם הירידה בהכנסות מהשקעות על פני שנות החיתום, נובעת בעיקר מהעובדה שטרם הצטברו רווחי השקעות בשנת הדוח ובשני .4

  הסמוכות אליה.

 

 

 :אחרות חבויות ביטוח בענף חיתום שנות בדבר מצטברים נתונים(. 2)ד

 

 
 שנת חיתום

 

 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 

 
 אלפי ש"ח 

 

 31לשנה שהסתיימה ביום          
 :2018בדצמבר 

        
 פרמיות ברוטו 

 
389,476 

 
390,145 

 
390,509 

 
382,316 

 
387,591 

 
363,361 

 
339,289 

הפסד כולל בשייר בגין שנת  
 (,)*(2(,)1החיתום מצטבר )

 
(57,607) 

 
(41,030) 

 
(37,195) 

 
(16,782) 

 
(15,897) 

 
(17,411)  (9,765) 

)*( כולל יתרת עודף הכנסות על  
הוצאות בשייר  שנזקפו בשנת 

 , ישירות לעודפים2015
   

 5,138  8,129  4,481 

סות מהשקעות השפעת הכנ  
מצטבר על הרווח הכולל המצטבר 

 38,560  30,487  25,728  24,923  19,762  7,424  820  (2בשייר בגין  שנת חיתום )

  

נובע בעיקר מירידה ברווחיות בענפי אחריות המוצר  2016ו  2017בהשוואה לחיתום  2018הגידול בהפסדים בשנת חיתום  .1
 ואחריות מקצועית. 

ת מהשקעות על פני שנות החיתום , נובעת בעיקר מהעובדה שטרם הצטברו רווחי השקעות בשנת הדוח ובשנים הירידה בהכנסו .2
 הסמוכות אליה.
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 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  - 18באור 

 

  :חובה רכב ביטוח בענף כוללהרווח )הפסד(  הרכב (.1)ה

  

הפסד כולל 
בגין שנת 

ום חית
 שוטפת 

רווח כולל 
בגין שנות 
חיתום 
 ( 1קודמות )

סה"כ רווח 
)הפסד( 
 כולל ברוטו

הפסד כולל 
בגין שנת 
חיתום 
 (2שוטפת )

רווח כולל 
בגין שנות 
חיתום 
 (1קודמות  )

סה"כ רווח 
 כולל בשייר

  
 שייר ברוטו

  
 אלפי ש"ח

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר:

       2018 
 

(106,639) 91,990 (14,649) (26,043) 99,601 73,558 

2017 
 

(80,750) 238,425 157,675 (24,090) 235,798 211,708 

2016 
 

(84,866) 119,174 34,308 (89,676) 113,809 24,133 

כנסות מהשקעות. הרווח בהשוואה לאשתקד נובע בעיקרו מירדה בה 2018הקיטון ברווח כולל בברוטו ובשייר בגין שנות חיתום קודמות בשנת  .1        

כולל הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות לראשונה על רקע פרסום תקנות בדבר ריבית היוון קצבאות ביטוח   2016הכולל בברוטו ובשייר בשנת 

  (.5.2) 40 באור ראהלאומי. 

בע מהסכם חדש בביטוח משנה מסוג נו 2016בהשוואה לשנת    2017 –ו  2018הקיטון בהפסד כולל בשייר בגין שנת חיתום שוטפת בשנים  .2

 .2018והורחב בשנת חיתום  2017"מכסה" אשר החל משנת חיתום 

 

 

 

  :ת אחרותיוכולל בענפי ביטוח חבו הרווח )הפסד( הרכב (.2)ה

        

  

הפסד כולל 
בגין שנת 
חיתום 
 שוטפת

רווח כולל 
בגין שנות 
חיתום 
 (1קודמות )

סה"כ רווח 
)הפסד( 
 כולל ברוטו

כולל הפסד 
בגין שנת 
חיתום 
 (2שוטפת )

רווח כולל 
בגין שנות 
חיתום 
 (1קודמות )

סה"כ רווח 
)הפסד( 
 כולל שייר

  
 שייר ברוטו

  
 אלפי ש"ח

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר:

       
2018 

 
(43,710) 22,179 (21,531) (57,607) 41,205 (16,402) 

2017 
 

(13,163) 79,061 65,898 (34,976) 53,093 18,117 

2016 
 

(13,742) 131,298 117,556 (36,819) 111,603 74,784 

         
 בהשוואה לאשתקד נובע בעיקרו מירדה בהכנסות מהשקעות.  2018הקיטון ברווח כולל בברוטו ובשייר בגין שנות חיתום קודמות בשנת  .1

נובע בעיקרו מהתמתנות בהתפתחות  2016בהשוואה לשנת  2017הקיטון ברווח הכולל בברוטו ובשייר בגין שנות חיתום קודמות בשנת 
 החיובית בתביעות בענפי אחריות מקצועית ומעבידים ומהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בענף צד ג'. 

 וצד ג'.  נובע בעיקר מענפי חבות מעבידים  2016ו  2017בהשוואה לשנת  2018הגידול בהפסד הכולל בשייר בגין שנת חיתום שוטפת בשנת  .2
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 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי:  - 18באור 

 
 :ברוטו בדיקת התפתחות הערכת התביעות התלויות בענפי רכוש ואחרים (. 1)ו

 
 2018בדצמבר  31ביום 

 
 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
 )*( 2018למדד נובמבר  אלפי שקלים מותאמים

תביעות ששולמו )מצטבר( 
 בסוף השנה:

   

        

 707,426 670,383 651,951 701,440 582,456 578,851 576,737 621,444 542,041 528,506 לאחר שנה ראשונה
 866,282 861,024 957,261 753,591 868,500 773,127 809,194 736,340 685,408 לאחר שנתיים  

 890,172 981,628 788,011 943,347 805,097 829,173 751,413 699,168 חר שלוש שניםלא  
 991,595 804,485 963,982 866,266 837,830 777,080 707,381 לאחר ארבע שנים   

 809,806 970,190 870,377 851,832 781,253 710,846 לאחר חמש שנים    
 974,596 876,790 856,965 784,949 718,216 לאחר שש שנים     

 880,331 864,370 787,018 720,692 לאחר שבע שנים      
 867,416 787,129 725,070 לאחר שמונה שנים       

 790,644 729,732 לאחר תשע שנים        
 730,785 לאחר עשר שנים         

תביעות מצטברות )כולל           
 תשלומים(:

 1,095,198 999,268 973,746 1,025,945 844,637 996,730 871,500 878,335 809,232 768,755 ה הראשונהלאחר השנ           
 959,047 955,746 1,033,392 844,314 1,036,713 858,238 887,469 825,405 748,097 לאחר שנתיים  

 947,736 1,022,589 838,877 1,013,138 903,637 876,834 832,102 749,309 לאחר שלוש שנים  
 1,014,394 839,018 996,143 911,658 875,410 825,065 745,117 לאחר ארבע שנים   

 840,959 1,006,590 910,776 882,757 825,157 744,781 לאחר חמש שנים    
 1,013,034 911,791 887,987 822,184 746,848 לאחר שש שנים     

 905,715 882,753 808,487 746,691 לאחר שבע שנים      
 878,797 803,242 744,730 לאחר שמונה שנים       

 802,132 742,202 לאחר תשע שנים        
 742,094 לאחר עשר שנים         

אומדן עלויות מצטברות,           
 9,199,106 1,095,198 959,047 947,736 1,014,394 840,959 1,013,034 905,715 878,797 802,132 742,094 2018בדצמבר  31ליום 

תשלומים מצטברים עד ליום 
 8,509,053 707,426 866,282 890,172 991,595 809,806 974,596 880,331 867,416 790,644 730,785 2018בדצמבר  31

 690,053 387,772 92,765 57,564 22,799 31,153 38,438 25,384 11,381 11,488 11,309 יתרת התביעות התלויות 

תביעות תלויות בגין שנים 
 2008עד וכולל שנת נזק  

          
12,753 

סך כל התביעות התלויות 
 31ברוטו בענף ליום 

 2018בדצמבר  
          

702,806 
 מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים. עלהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה  )*(
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 )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי:  - 18באור 

 :בדיקת התפתחות הערכת התביעות התלויות בענפי רכוש ואחרים בשייר (. 2)ו

 
 2018בדצמבר  31ביום 

 
 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 
 )*( 2018אלפי שקלים מותאמים למדד נובמבר 

עות ששולמו )מצטבר( בסוף תבי
 השנה:

  

         

 577,060 573,195 587,243 589,404 506,749 498,425 494,854 467,247 446,695 424,454 לאחר שנה ראשונה
 722,191 752,685 761,706 635,439 651,708 647,472 613,279 574,676 533,427 לאחר שנתיים  

 774,234 779,081 652,001 668,919 665,456 625,664 583,742 542,632 לאחר שלוש שנים  
 786,171 659,036 676,698 664,524 632,812 587,495 547,703 לאחר ארבע שנים   

 661,089 680,658 665,975 637,516 590,575 548,881 לאחר חמש שנים    
 682,987 669,294 638,680 591,859 550,293 לאחר שש שנים     

 669,806 641,797 592,429 550,936 לאחר שבע שנים      
 642,804 591,847 551,970 לאחר שמונה שנים       

 592,522 553,136 לאחר תשע שנים        
 553,202 לאחר עשר שנים         

תביעות מצטברות )כולל           
 תשלומים(:

 811,425 815,440 817,557 800,685 694,044 727,586 705,404 646,554 591,185 568,496 לאחר השנה הראשונה           
 770,372 802,534 806,563 674,304 707,926 690,592 652,451 602,943 563,871 לאחר שנתיים  

 797,418 800,490 671,745 695,562 680,337 648,700 612,750 564,361 לאחר שלוש שנים  
 797,026 668,854 690,813 679,118 647,372 610,975 555,619 לאחר ארבע שנים   

 667,715 694,207 675,542 647,991 611,493 554,933 לאחר חמש שנים    
 696,943 681,444 650,848 607,828 554,876 לאחר שש שנים     

 674,230 644,176 594,719 554,975 לאחר שבע שנים      
 643,711 594,085 555,015 לאחר שמונה שנים       

 594,409 554,963 לאחר תשע שנים        
 555,647 לאחר עשר שנים         

 31אומדן עלויות מצטברות, ליום           
 7,008,896 811,425 770,372 797,418 797,026 667,715 696,943 674,230 643,711 594,409 555,647 2018בדצמבר 

 31ליום  תשלומים מצטברים עד
 6,662,066 577,060 722,191 774,234 786,171 661,089 682,987 669,806 642,804 592,522 553,202 2018בדצמבר 

 346,830 234,365 48,181 23,184 10,855 6,626 13,956 4,424 907 1,887 2,445 יתרת התביעות התלויות 
תביעות תלויות בגין שנים עד 

 2008וכולל שנת נזק  
          

2,388 
סך כל התביעות התלויות בשייר 

 2018בדצמבר   31בענף ליום 
          

349,218 
 

 .ריאלייםמנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים  עלהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה  )*(



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1183- 
 

 
 נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  - 19באור 

 
 פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות א.

   
 : 8201בדצמבר  31ליום  נתונים  

 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים( לפי 
 פוליסות ללא מרכיב מועד 

 
 

 חסכון הנפקת הפוליסה
 

     
 סיכון הנמכר כפוליסה

 
   

 בודדת 2004משנת 
 

   
 שאינו

    
 

 תלוי תלוי עד שנת עד שנת
   

 
 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 )*( 1990

 
 אלפי ש"ח

 . לפי חשיפה ביטוחית:1
       

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 847,666 - - 456,676 - 19,860 371,130 קצבה ללא מקדמים מובטחים 
 -  -  -  -  -  -  קצבה עם מקדמים מובטחים:

 20,439,254 - - - - 17,358,145 3,081,109  2001ד חודש מאי ע 
 19,532,548 - - 16,686,584 - 2,845,964 - 2001מחודש יוני 

 3,701,984 - 18,672 401,918 - 1,565,960 1,715,434 קצבה בתשלום
 11,274,459 - - 1,857,419 - 4,775,840 4,641,200 הוני )ללא אופציה לקצבה(

 1,465,802 - - 15,091 - 723,628 727,083 שלימה לגמלאות  )**(עתודה מ
 1,845,685 89,967 786,083 335,308 - 561,656 72,671 מרכיבי סיכון אחרים

 59,107,398 89,967 804,755 19,752,996 - 27,851,053 10,608,627 סה"כ בגין חוזי ביטוח

 7,797,405 - - 7,797,405 - - - התחייבויות בגין חוזי השקעה

 66,904,803 89,967 804,755 27,550,401 - 27,851,053 10,608,627 סה"כ
התחייבויות בגין חברות מנהלות של גמל 

 שאוחדו
      

880,741 

 סה"כ
      

 
67,785,544 

 . לפי חשיפה פיננסית:2
       

 55,138,199 9,741 216,167 27,313,165 - 27,488,227 110,899 תלוי תשואה
 11,766,604 80,226 588,588 237,236 - 362,826 10,497,728 שאינו תלוי תשואה 

 66,904,803 89,967 804,755 27,550,401 - 27,851,053 10,608,627 סה"כ

התחייבויות מבטיחות תשואה  בגין חברות 
 מנהלות של גמל שאוחדו

      
880,741 

 סה"כ
      

67,785,544 
 

 
)לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב  1990ם שהונפקו עד לשנת המוצרי )*(

 מיועדות.
 תיזקף אשר"ח שמליון  1,271 בגובה הפרשה קיימת)**(    בנוסף לעתודה משלימה לגמלאות, הכלולה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח, 

 (.4) 5.1.2 סעיף 40 באור ראה, נוסף לפירוט. פרישה גיל עד תריםהנו הפוליסה חיי לאורך והפסד לרווח
  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1193- 
 

 
 )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  - 19באור 

 
 )המשך(פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות  א.
 

 :7201, בדצמבר 31נתונים ליום  

 

 

ב חסכון )לרבות נספחים( לפי פוליסות הכוללות מרכי
 פוליסות ללא מרכיב מועד 

 
 

 חסכון הנפקת הפוליסה
 

     
 סיכון הנמכר כפוליסה

 
   

 בודדת 2004משנת 
 

   
 שאינו

    
 

 תלוי תלוי עד שנת עד שנת
   

 
 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 )*( 1990

 
 אלפי ש"ח

 . לפי חשיפה ביטוחית:1
       

 יבויות בגין חוזי ביטוחהתחי
       

 798,577 - - 429,778 - 19,660 349,139 קצבה ללא מקדמים מובטחים 
 קצבה עם מקדמים מובטחים:

 20,290,662 - - - - 17,179,624 3,111,038  2001עד חודש מאי        
 17,847,030 - - 15,104,824 - 2,742,206 - 2001מחודש יוני 

 3,134,561 - 17,515 289,888 - 1,286,214 1,540,944 קצבה בתשלום
 11,577,989 - - 1,830,243 - 5,025,635 4,722,111 הוני )ללא אופציה לקצבה(

 1,458,831 - - 13,091 - 617,274 828,466 עתודה משלימה לגמלאות)**(
 1,795,345 87,478 755,090 316,297 - 561,435 75,045 מרכיבי סיכון אחרים

 56,902,995 87,478 772,605 17,984,121 - 27,432,048 10,626,743 ה"כ בגין חוזי ביטוחס

 6,273,545 - - 6,273,545 - - - התחייבויות בגין חוזי השקעה

 63,176,540 87,478 772,605 24,257,666 - 27,432,048 10,626,743 סה"כ

התחייבויות בגין חברות מנהלות של 
 גמל שאוחדו

      
856,330 

 סה"כ
      

64,032,870 

 . לפי חשיפה פיננסית:2
       

 51,484,400 9,422 208,838 24,040,282 - 27,115,912 109,946 תלוי תשואה
 11,692,140 78,056 563,767 217,384 - 316,136 10,516,797 שאינו תלוי תשואה 

 63,176,540 87,478 772,605 24,257,666 - 27,432,048 10,626,743 סה"כ

התחייבויות מבטיחות תשואה  בגין 
 חברות מנהלות של גמל שאוחדו

      
856,330 

 סה"כ
      

64,032,870 
 

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  )*(
 חיי לאורך והפסד לרווח תיזקף אשר"ח שמליון  1,141 בגובה הפרשה קיימתלגמלאות, הכלולה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח,  בנוסף לעתודה משלימה (   *)*

 .(4) 5.1.2 סעיף 40 באור ראה, נוסף לפירוט. פרישה גיל עד הנותרים הפוליסה
 

 
 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1203- 
 

 
 משך()ה נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  - 19באור 

 
 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  ב.
 

  :8201בדצמבר,  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום  
 

 
 פוליסות ללא מרכיב פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים( לפי מועד 

 
 

 חסכון הנפקת הפוליסה
 

     
 סיכון הנמכר כפוליסה

 
   

 בודדת 2004משנת 
 

   
 שאינו

    
 

 תלוי תלוי ד שנתע עד שנת
   

 
 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 (1) 1990

 
 אלפי ש"ח

 פרמיות ברוטו:
 53,683 - - - - 18,911 34,772 מסורתי/מעורב       

 3,996,395 - - 2,930,791 - 1,014,562 51,042 מרכיב החיסכון 
 1,032,415 122,408 531,090 189,867 - 178,883 10,167 אחר

 5,082,493 122,408 531,090 3,120,658 - 1,212,356 (2) 95,981  ה"כס
מרווח פיננסי כולל דמי 

 476,938 - - 211,425 - 165,738 (3) 99,775  ניהול 
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
 4,951,594 111,680 222,167 2,832,060 - 1,354,925 430,762 ביטוח ברוטו

י תשלומים ושינו
בהתחייבויות בגין חוזי 

 131,748 - - 131,748 - - - השקעה
רווח )הפסד( מעסקי 

 218,313 4,527 103,842 (129,827) - (11,978)  251,749  ביטוח חיים
רווח כולל אחר מעסקי 

 664 - - - - - 664 ביטוח חיים
רווח )הפסד( כולל מעסקי 

 218,977 4,527 103,842 (129,827) - (11,978) 252,413 ביטוח חיים
 רווח מפנסיה וגמל

      
53,597 

סה"כ רווח מביטוח חיים 
 וחיסכון ארוך טווח 

      

272,574 
תקבולים בגין חוזי השקעה 

שנזקפו ישירות לעתודות 
 2,035,667 - - 2,035,667 - - - ביטוח

פרמיה משונתת בגין חוזי 
 518,181 - 64,809 452,543 - 824 5 עסק חדש –ביטוח 

פרמיה חד פעמית בגין 
 995,752 - - 992,269 - 3,483 - חוזי ביטוח

פרמיה משונתת בגין חוזי 
 47,310 - - 47,310 - - - עסק חדש –השקעה 

פרמיה חד פעמית בגין 
 1,779,865 - - 1,779,865 - - - חוזי השקעה

העברות לחברה בגין חוזי 
 914,175 - - 914,175 - - - ביטוח וחוזי השקעה

העברות מהחברה בגין 
 595,421 - - 420,359 - 155,558 19,504 חוזי ביטוח וחוזי השקעה

 
 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1
 משונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית. הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה ה .2
ננסי המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות. המרווח הפי .3

לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל  בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל
זה, הכנסות מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה  לענייןבעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות. 

י הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה בחוזים תלויי תשואה, המרווח הפיננסשנזקף לדוח על הרווח הכולל. 
 הממוצעת של עתודות הביטוח.

  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1213- 
 

 )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  - 19באור 
 

 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות ב.
 

   :7201בדצמבר,  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום  

 
 פוליסות ללא מרכיב פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים( לפי מועד 

 
 

 חסכון הנפקת הפוליסה
 

     
 סיכון הנמכר כפוליסה

 
   

 בודדת 2004משנת 
 

   
 שאינו

    
 

 תלוי תלוי עד שנת עד שנת
   

 
 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 (1) 1990

 
 אלפי ש"ח

 ו:פרמיות ברוט
 65,788 - - - - 23,142 42,646 מסורתי/מעורב       

 4,006,433 - - 2,938,547 - 1,013,064 54,822 מרכיב החיסכון 
 986,289 119,818 512,924 160,637 - 180,958 11,952 אחר

 5,058,510 119,818 512,924 3,099,184 - 1,217,164 (2) 109,420  סה"כ
מרווח פיננסי כולל דמי 

 898,559 - - 190,989 - 482,755 (3) 224,815  ניהול 
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
 8,748,059 112,333 233,435 4,031,553 - 3,606,560 764,178 ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 293,385 - - 293,385 - - - השקעה
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח 

 110,385 3,840 85,194 (130,415) - 260,783 (109,017) חיים
רווח כולל אחר מעסקי 

 72,005 1,553 6,707 3,220 - 5,841 54,684 ביטוח חיים
רווח )הפסד( כולל מעסקי 

 182,390 5,393 91,901 (127,195) - 266,624 (54,333) ביטוח חיים
 רווח מפנסיה וגמל

      
62,200 

חיים  סה"כ רווח מביטוח
 וחיסכון ארוך טווח 

      
244,590 

תקבולים בגין חוזי השקעה 
שנזקפו ישירות לעתודות 

 1,644,418 - - 1,644,418 - - - ביטוח
פרמיה משונתת בגין חוזי 

 334,345 - 66,971 266,604 - 759 11 עסק חדש –ביטוח 
פרמיה חד פעמית בגין 

 1,177,286 - - 1,171,605 - 5,681 - חוזי ביטוח
פרמיה משונתת בגין חוזי 

 65,914 - - 65,914 - - - עסק חדש –השקעה 
פרמיה חד פעמית בגין 

 1,383,801 - - 1,383,801 - - - חוזי השקעה
העברות לחברה בגין חוזי 

 828,624 - - 828,624 - - - ביטוח וחוזי השקעה
העברות מהחברה בגין 

 411,466 - - 254,084 - 138,325 19,057 חוזי ביטוח וחוזי השקעה
 

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 רית. הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקו .2

ננסי המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות. המרווח הפי .3

פל בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכ

זה, הכנסות מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה  לעניין בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות.

היתרה בחוזים תלויי תשואה, המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה ושנזקף לדוח על הרווח הכולל.

 הממוצעת של עתודות הביטוח.

  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1223- 
 

 
 )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  - 19באור 

 
 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות ב.
 

 : 6201בדצמבר  31תונים לשנה שהסתיימה ביום נ 

 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים( לפי  
 ת ללא מרכיבפוליסו מועד 

 
 

 חסכון הנפקת הפוליסה
 

     
 סיכון הנמכר כפוליסה

 
   

 בודדת 2004משנת 
 

   
 שאינו

    
 

 תלוי תלוי עד שנת עד שנת
   

 
 סה"כ קבוצתי פרט תשואה תשואה 2003 (1) 1990

 
 אלפי ש"ח

 פרמיות ברוטו:
 75,508 - - - - 26,055 49,453 מסורתי/מעורב       

 3,508,593 - - 2,476,757 - 976,931 54,905 יסכון מרכיב הח
 949,226 109,571 492,222 146,504 - 187,019 13,910 אחר

 4,533,327 109,571 492,222 2,623,261 - 1,190,005 (2) 118,268  סה"כ

 707,326 - - 165,661 5 333,662 (3) 207,998  מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 
י בהתחייבויות בגין חוזי תשלומים ושינו

 6,523,112 92,875 226,878 3,029,954 22 2,567,131 606,252 ביטוח ברוטו
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 201,660 - - 201,643 17 - - השקעה

 157,128 12,124 70,343 (149,794) 5 210,770 13,680 רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים
 31,096 623 2,619 1,362 - 2,662 23,830 מעסקי ביטוח חיים רווח כולל אחר

 188,224 12,747 72,962 (148,432) 5 213,432 37,510 רווח )הפסד( כולל מעסקי ביטוח חיים
 רווח מפנסיה וגמל

      
31,682 

 סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח 
      

219,906 

פו ישירות תקבולים בגין חוזי השקעה שנזק
 1,437,182 - - 1,437,182 - - - לעתודות ביטוח

עסק  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 
 309,159 - 67,546 240,755 - 825 33 חדש

 949,679 - - 946,076 - 3,603 - פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח
עסק  –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

 66,526 - - 66,526 - - - חדש

 1,186,939 - - 1,186,939 - - - רמיה חד פעמית בגין חוזי השקעהפ
העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 445,524 - - 445,524 - - - השקעה
העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 272,768 - - 188,909 - 76,201 7,658 השקעה
 

 ינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.)לרבות הגדלות בג 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.  .2

רמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות. המרווח הפיננסי המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפ .3

בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל 

לות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה זה, הכנסות מהשקעות כול לעניין בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות.

בחוזים תלויי תשואה, המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה  שנזקף לדוח על הרווח הכולל.

 הממוצעת של עתודות הביטוח.
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 הכלולות במגזר ביטוח בריאות פירוט ההתחייבויות הביטוחיות  - 20באור 

 

 לפי חשיפה פיננסית פירוט ההתחייבויות הביטוחיות .א

 

 
 2018בדצמבר  31נתונים ליום 

 
 (4אחר  ) סיעודי

 
 

 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 384,784  -  -  -  384,784  תלוי תשואה

 577,619  885,244  אחר
 

1,140,802  72,868  2,676,533 

 כסה"
 

1,270,028  577,619 
 

1,140,802  72,868  3,061,317 
 
 

 
 2017בדצמבר  31נתונים ליום 

 
 (4אחר  ) סיעודי

 
 

 סה"כ ז"ק  ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 421,910  -  -  45,636  376,274  תלוי תשואה
 2,423,640  59,535  1,085,567  608,553  669,985  אחר

 סה"כ
 

1,046,259  654,189  1,085,567  59,535  2,845,550 
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 )המשך( פירוט ההתחייבויות הביטוחיות הכלולות במגזר ביטוח בריאות  - 20באור 

 

 בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחיתפירוט ההתחייבויות  .ב

 

 
 2018בדצמבר  31נתונים ליום 

 
 (4אחר  ) סיעודי

 

 
 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 740,612  -  -  516,939  223,673  קצבה בתשלום      

 מרכיבי סיכון אחרים
 

1,046,355  60,680 
 

1,140,802  72,868  2,320,705 

 סה"כ
 

1,270,028  577,619 
 

1,140,802  72,868  3,061,317 

       

 
 2017בדצמבר  31נתונים ליום 

 
 (4אחר  ) סיעודי

 

 
 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 713,838  -  -  492,755  221,083  קצבה בתשלום      

 161,434  825,176  מרכיבי סיכון אחרים
 

1,085,567  59,535  2,131,712 

 סה"כ
 

1,046,259  654,189 
 

1,085,567  59,535  2,845,550 

       

 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות .ג

 

 
 2018דצמבר ב 31נתונים לשנה שהסתיימה 

 
 (4אחר  ) סיעודי

 
 

 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 
 אלפי ש"ח

 251,771  238,680  פרמיות ברוטו
 

1,402,831(1)  347,233(1) 
 

2,240,515 
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
 139,444  839,668  173,871  325,163  ביטוח ברוטו

 
1,478,146 

רווח )הפסד( מעסקי 
 81,946  22,212  75,487  90,422  (106,175)  ח בריאותביטו

רווח )הפסד( כולל אחר 
 (3,391)  (831)  (2,144)  349  (765)  מעסקי ביטוח בריאות

רווח )הפסד( כולל מעסקי 
 בריאות 

 
(106,940()3) 

 
90,771(2)  73,343  21,381  78,555 

–פרמיה פרט משונתת 
 167,092  -  114,638  -  52,454  עסק חדש 

      
  .ש"ח אלפי 549,085 בסך קולקטיבים ופרמיות ש"ח אלפי 1,200,979 בסך פרט פרמיות זה מתוך (1) 
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 )המשך( פירוט ההתחייבויות הביטוחיות הכלולות במגזר ביטוח בריאות  - 20באור 

 
   

 
 2017בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה 

 
 

 (4אחר ) סיעודי
 

 
 סה"כ ז"ק "אז קבוצתי פרט

 
 

 אלפי ש"ח
 

 (1)1,342,207  290,504  188,505  פרמיות ברוטו
 

229,651(1)  2,050,867 

תשלומים ושינוי  
בהתחייבויות בגין חוזי 

 1,526,530  92,631  897,589  339,854  196,456  ביטוח ברוטו

רווח )הפסד( מעסקי  
 95,149  15,824  96,033  (35,385)  18,677  ביטוח בריאות

רווח כולל אחר מעסקי  
 29,803  313  8,340  10,187  10,963  ביטוח בריאות

רווח )הפסד( כולל  
 (3)29,640  מעסקי בריאות 

 
(25,198()2)  104,373  16,137  124,952 

 –פרמיה פרט משונתת  
 124,593  -  101,283  -  23,310  עסק חדש

 
 ש"ח.אלפי  552,091 בסך קולקטיבים ופרמיות ש"ח אלפי 1,019,767 בסך פרט פרמיות זה מתוך (1)  

 

 
 2016בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה 

 
 

 (4אחר ) סיעודי
 

 
 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 
 

 אלפי ש"ח
 

 170,304  פרמיות ברוטו
 

249,034  1,289,940(1) 
 

176,115(1)  1,885,393 

תשלומים ושינוי  
וזי בהתחייבויות בגין ח

 168,038  ביטוח ברוטו
 

234,055  888,030  78,947  1,369,070 

 110,310  12,964  68,163  7,406  21,777  רווח מעסקי ביטוח בריאות 
רווח כולל אחר מעסקי  

 11,829  29  3,498  3,792  4,510  ביטוח בריאות
 122,139  12,993  71,661  11,198  (3)26,287  רווח כולל מעסקי בריאות  

 –פרמיה פרט משונתת  
 118,906  -  94,645  -  24,261  עסק חדש

 
 "ח.ש אלפי 543,058 בסך קולקטיביים ופרמיות"ח ש אלפי 922,997 בסך פרט פרמיות זה מתוך (1)  

במהלך תקופת הדוח מבוטחי קולקטיבים בביטוח הסיעודי מימשו את האופציה להצטרף לביטוחי פרט   (2)

מביטוח סיעודי  מיליון ש"ח 74-בסך של כפציה להמשכיות(, כתוצאה מכך מוינה העתודה  להמשכיות )או

 .קבוצתי לביטוח סיעודי פרט

 40 ביאורנוספים ראה  לפרטיםמליון ש"ח.  47 -כולל הגדלה לעתודת רצף בסך של כ 2017ההפסד בשנת 

  .5.1.10 סעיף

-בסך של  כ  גידול( , (LATכולל שינוי בעתודת ביטוח 2016-ו 2017, 2018מהשנים  אחתבכל )הפסד(הרווח   (3)

 ש"ח, בהתאמה.מליון  15 -בסך של  כ קיטוןמיליון ש"ח ו 37 -מיליון ש"ח, קיטון בסך של  כ 32

הוצאות  הינו"א לז אחר בריאות בביטוח הכלול 2016-2018 מהשנים אחת בכל ביותר המהותי הכיסוי ( 4)

 סיעות לחו"ל.רפואיות ולז"ק הינו נ

 עבור קבוצתי סיעודי ביטוח שירותי למתן הסכם על פניקס חברה לביטוחה חתמה ,2018 באוגוסט 22 ביום  (5)                  

  במכבי הסיעודיים המבוטחים בעבור תפעול שירותי זה ובכלל ("מכבי: ")להלן בריאות שירותי  מכבי חברי
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 )המשך( טוחיות הכלולות במגזר ביטוח בריאותפירוט ההתחייבויות הבי  - 20באור 

 

הפניקס חברה ה להסכם בהתאם. ("מגן מכבי: ")להלן מ"בע מחלות נגד הדדי לביטוח שיתופית אגודה -מגן

, כן כמו. לפוליסה חדשים מבוטחים צירוף לרבות, בפוליסה המבוטחים תביעות וסילוק בניהול תטפל לביטוח

 ותנהלה המבוטחים בקרן המבוטחים עבור נצברו אשר הכספים את נותבנאמ תחזיקפניקס חברה לביטוח ה

 מיום שנים לחמש תהיה בהסכם ההתקשרות תקופת. ("המבוטחים קרן: "להלן") המכרז לתנאי בהתאם

 תהיינה פניקס חברה לביטוחוה מכבי כאשר, ("ההתקשרות "תקופת:להלן) 31.12.2023 ליום עד 1.1.2019

 מכבי חברי כמות .במצטבר שנים לשלוש ועד נוספות לתקופות ההתקשרות תקופת את להאריך זכאיות

 לתקופת פרמיות הביטוח היקף. מיליון 1.35 -כ על עומדת מכבי באמצעות סיעודי ביטוח בשירותי המבוטחים

 תגמולי הביטוח מסך 20% של בשיעור תישא פניקס חברה לביטוחה. ח"ש מיליארד 4.7-בכ מוערך המכרז

פניקס חברה ה זכאית לה הפרמיה, בהתאם. הביטוח תגמולי מסך 80% של בשיעור תישא םהמבוטחי וקרן

 .הביטוח תוכנית תפעול ועבור הביטוחי מהסיכון 20% עבור הינה לביטוח
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      . 

עה וביטוח בגין חוזי ביטוח חיים תלוי תשואה ושאינם תלויי תשואה, חוזי השקברוטו תנועה בהתחייבויות  -  21באור 

 בריאות

 

 
  ביטוח חיים

     
  

 חוזי
 

 ביטוח 

 
 בריאות סה"כ השקעה  חוזי ביטוח

 
 אלפי ש"ח

 2,559,910  55,864,978  4,944,568  50,920,410  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 58,103  3,959,033  293,385  3,665,648  (1ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעה)
 97,806  5,683,357  1,601,612  4,081,745  (2רמיות שנזקפו להתחייבויות)גידול בגין פ

 -  (672,548)  (35,915)  (636,633)  קיטון בגין דמי ניהול מצבירה
 (3,071)  (2,057,426)  (530,105)  (1,527,321)  קיטון בגין תביעות פדיונות ותום תקופה

 109,087  180,510  -  180,510  (3שינויים בגין שינוי בהנחות )

 23,715  218,636  -  218,636  (4שינויים אחרים)

 2,845,550  63,176,540  6,273,545  56,902,995  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 41,935  482,752  131,748  351,004  (1ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעה)
 135,104  6,046,096  1,998,220  4,047,876  (2גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות)

 -  (381,847)  (44,151)  (337,696)  קיטון בגין דמי ניהול מצבירה
 (4,479)  (2,269,161)  (561,957)  (1,707,204)  קיטון בגין תביעות פדיונות ותום תקופה

 165,429  11,682  -  11,682  (3שינויים בגין שינוי בהנחות )

 (122,222)  (161,259)  -  (161,259)  (4אחרים)שינויים 

 3,061,317  66,904,803  7,797,405  59,107,398  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 

סעיף זה כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין היתרה  – , הפרשי הצמדה ורווחי השקעותריבית (1)

ורווחי השקעות בגין הפרמיות לחסכון בלבד שנרשמו בתקופת לתחילת השנה, בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה 

 הדו"ח.

. בחברה כהכנסה שנרשמה הפרמיה כל את כוללת איננה זו פרמיה -בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות גידול  (2)

, בניכוי דמי ניהול הנגבים קבועה פרמיה בעלי במוצרים מהפרמיה וחלק לחסכון הפרמיה את כוללת הפרמיה

 ר מהפרמיה. בשיעו

  -שינויים בהנחות  (3) 

הוצאות החברה שיעור לקיחת גמלה, השינוי בהנחות נובע מעדכון הנחות לגבי  2018בשנת  -ביטוח חיים

השינוי בהנחות נובע בעיקר מעדכון הנחות לגבי שיעור מימוש  2017בשנת -והנחות בגין ביטולים ותמותה ו

, מעדכון הנחות תחלואה יםבריאות נובע ביטוחב בהנחות יםהשינוי 2017-ו 2018בשנים  -גמלה. ביטוח בריאות

, השינוי בהנחות כולל 2017. בנוסף בשנת מעדכון הנחת הוצאותו סיון החברהיבהתאם לנביטולים ותמותה 

 עדכון הנחות לגבי עתודה לרצף סיעודי.

  .5.1.10 סעיף 40 ביאורראה  בדבר שינוי ההתחייבויות בשיירנוספים  לפרטים

 קצבאות, IBNR ,כולל שינויים בעתודה בגין תביעות תלויות, רזרבה לתביעות עיתיות הסעיף -אחרים שינויים (4) 

 השפעת את גם כולל הסעיף בנוסף(. הקודמת השנה בסוף בשימוש שהיו ההנחות פי)על  וכדומה בתשלום

: כגון, "השקעות ורווחי צמדהה הפרשי, ריבית"ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעיף  ההצמדה הפרשי, הריבית

 .חסכון שאינן פרמיות ועל תביעות תשלומי על השקעה ורווחי הצמדה הפרשי, ריבית

בביטוח בריאות, עיקר הסכום הנכלל בסעיף זה מהווה שינוי אומדן אקטוארי, הנובע מההפרש בין התוצאות  

 בפועל ובין הערכה לתחילת השנה.
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 מסים על ההכנסה - 22 באור

 

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה (א

 

 כללי .1

  

, בנוסף)"הפקודה"(.  הכנסה מס לפקודת בהתאם חברות מס חל בקבוצה החברות יתר וכל החברה הכנסות על .א

 חלים 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתן" כספיים"מוסדות כ המסווגות בקבוצה החברות הכנסות על

 מהווים, ופיננסים הפנסיהבענפי הביטוח,  כספיים כמוסדות המסווגות חברות של תןפעילו כי יצוין. ושכר רווח מס

 .הקבוצה פעילות עיקר את

 

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 2008החל משנת  .ב

יחסים לרווחי הון, ממשיכים לחול עד . תיאומים המתי2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

 . המימושלמועד 

 

 הביטוח לענף ייחודים מס הסדרי .2

  

  הסכם עם שלטונות המס  (א

 

הסכם המס( המתחדש ומתעדכן מדי  -בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס קיים הסכם )להלן  

, טרם נחתמו 2016עבור שנת  2017ההסכם האחרון נחתם ב .שנה, המסדיר סוגיות מס ייחודיות לענף

נערכה על בסיס  2018ועד  2016. ההפרשה למס בדוחות הכספיים לשנים 2017-2018ההסכמים לשנים 

 הסכמים אלו. ההסכמים האמורים מתייחסים בין היתר לנושאים הבאים:

 

 בגיןים, הוצאות ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי ביטוח חי - (DAC) נדחות רכישה הוצאות .1

בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע שנים  תותרנה, 2014 וכולל עד חיתום שנות

הוצאות כאמור המתייחסות לחוזי ביטוח חיים על פני עשר שנים.  2020עד  2015ובגין שנות חיתום 

 שבוטלו תותרנה בניכוי בשנת הביטול.

 2020עד וכולל  2015ן בהסכם( בגין שנות חיתום רכישה של חוזי פנסיה וגמל )כהגדרת הוצאות

או בהתאם לפריסתם בספרים, על  שנים 10בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני  תותרנה

 לא תותר הקדמת הוצאה בגין חוזי פנסיה וגמל שבוטלו.  פי בחירת חברת הביטוח.

שנים, בדומה  ששל פני תקופה של הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופחתות ע

 לשיעור ההפחתה בספרים.

 

להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתים ולהכנסות הפטורות  - מועדפות להכנסות הוצאות ייחוס .2

ממס המתקבלות בחברות הביטוח )"הכנסות מועדפות"( יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת 

במס מלא בהתאם לשיעור הייחוס. שיעור הייחוס חלק מההכנסות המועדפות להכנסות חייבות 

 שנקבע בהסכם תלוי במקור הכספים המניבים את ההכנסות המועדפות.

 

 .תשואה תלויות להתחייבויות חופפות כהשקעות המוחזקים מנכסים הכנסות מיסויאופן  .  3

 

 

חלק מהגידול  , יתואם2020עד שנת  2013החל משנת  – תביעות ליישוב עקיפות להוצאות הפרשה .4

 בהפרשה והסכום שיתואם יוכר לצורכי מס במשך שלושת שנות המס הבאות.
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 22 באור

 

 

  החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים המס (ב

 

שנת ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית ל בחוק

 ביטול על החל המס לגבי כללים נקבעו, 2007 בינואר 11 מיום 2007-"זהתשס( 2007הכספים 

 בדצמבר 31 ליום עד הכספיים בדוחות שנכללה חיים בביטוח הכלל מן יוצאים לסיכונים העתודה

, עצמי בשייר, בסיכון הביטוח מסכום 0.17% בגובה המחושב העתודה חלק, הכללים פי - על. 2006

 כי צוין הענפי המיסוי בהסכם. ממס פטור יהיה, הון דרישת הוגדרה בגינו ואשר חיים בביטוח םהקיי

 דרישת תקטן או ותתבטל ובמידה, לעיל כאמור ביטוי לידי שבאה, ההון דרישת עומדת הפטור בבסיס

 הצדדים בהשלכות המס הנובעות מכך, ככל שישנן. ונויד ההון

 

 קבוצהה חברות על החלים המס שיעורי (ב

 

, המהווה את עיקר פעילות הפניקס חברה לביטוחהסטטוטורי החל על מוסדות כספיים, ובכללם  המס .1

 הקבוצה, מורכב ממס חברות וממס רווח. 

  

, אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 2016בחודש דצמבר  . 2

 24% -ל 25%(. אשר במסגרתו הופחת מס חברות משיעור של 2016-, התשע"ז2018 -ו 2017התקציב 

ואילך. בהתאם לתיקון האמור שיעור המס הכולל  2018החל מינואר  23%ולשיעור של  2017החל מינואר 

על  2018והחל מינואר  35.04%על  עמד 2017שיחול על מוסדות כספיים, ובכלל זה החברה, בשנת  

34.19%. 

   

 בעקבות השינויים האמורים: כספיים מוסדות על החלים הסטטוטוריים להלן שיעורי המס .5

   

 
 שיעור שיעור

 
 שיעור מס כולל

 

 
 מס רווח מס חברות

 

במוסדות 
 כספיים

 
 

% 
 

 שנה
     2016 25 17.00 

 
35.9 

 2017 24 17.00 
 

35.04 
 17.00 23 ואילך 2018 

 
34.19 
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 )המשך( ם על ההכנסהמסי - 22 באור

 

 שומות מס (ג
 

 
 בהתאם וזאת, 2013 שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות קיימותהמאוחדות  חברותה למרביתלחברה ו

 .הכנסה מס לפקודת 145 לסעיף

 
 

 מועברים לצורכי מס  הפסדים (ד
 

 2017בדצמבר,  31 וליום  2018בדצמבר,  31ליום  המסתכמיםהפסדים המועברים לשנים הבאות  יתרת חברהל 

 הון לצורכי מס הפסדי יתרות קיימים בנוסף. בהתאמה"ח ש אלפי 185,091 -וכ"ח ש אלפי 187,156 -כ של לסך

"ח, ש אלפי 78,753 -כו"ח ש אלפי 23,033 -כ של לסך 2017, בדצמבר 31-ו 2018בדצמבר,  31המסתכמים לימים 

 נדחים.  לא נזקפו מסים אלות הפסדים ו. בגין יתרבהתאמה
 

 31-ו 2018 בדצמבר 31 לימים המסתכמיםלצורכי מס המועברים לשנים הבאות  עסקייםמאוחדות הפסדים  לחברות 

 הפסדימאוחדות  לחברות בנוסףש"ח, בהתאמה.  אלפי 103,132 -כש"ח ו אלפי 96,247 -של כ לסך 2017בדצמבר 

 -כש"ח ו אלפי 21,784 -של כ לסך 2017ר, בדצמב 31-ו 2018בדצמבר,  31 לימיםהון לצורכי מס המסתכמים 

 .מסים נדחיםלא נוצרו  היתרות אלבגין . בהתאמה"ח, ש אלפי 20,959
 

 

ומסתכמים לסך  למועד הדוחות הכספיים, לחברת קסם קרנות הפסדים עסקיים לצרכי מס המועברים לשנים הבאות

יימת לקסם קרנות יכולת לקזז את ההפסדים ק 25כמתואר בבאור  המבנה  מיליון ש"ח. כתוצאה משינוי 597 -של כ

בגין יתרת ההפסדים הניתנים לקיזוז לראשונה ועל כן יצרה קסם קרנות  העסקיים לצרכי מס בעתיד הנראה לעין

ש"ח. נכס המס מתבסס על תחזית פעילות של קסם קרנות לשנים  מיליון 27 -כאמור נכס מס נדחה בסך של כ

 . ש"ח בגינה לא נוצרו מסים נדחיםמיליוני  588יתרת ההפסדים הנה בסך של  2017בדצמבר  31נכון ליום  הבאות.

 

 .א(4)7ראה ביאור  120ארגון עד  -לפרטים נוספים אודות רה (ה

 
 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד (ו
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 192,894  303,666  304,101  מסים שוטפים

מסים נדחים המתייחסים ליצירה והיפוך של הפרשים 
 33,356  3,787  (39,365)  זמניים, )ראה גם ט' להלן(
 (299)  2,458  )*((12,903)  מסים בגין שנים קודמות 

התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי 
 (45,518)  954  -  המס

 180,433  310,865  251,833  מיסים על ההכנסה 
 

דרישת הפסדי שותפויות  בין הספרים לדוח המס שהוגש בגין  2016דוח מס בעיקר התאמת החבות במס ל)*(
 הקטנת חבות מס הרווח בגין הכנסות ריבית ישירות משותפויות נדל"ן בחו"ל.ו
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 רווח כולל אחרסעיפי מסים על ההכנסה המתייחסים ל (ז
 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 
 בדצמבר 31

 

2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח

 39,512  86,003  (79,329)  בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה
 (150)  11  (220)  רווח )הפסד( אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 1,700  763  1,934  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע
התאמת יתרות המיסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי 

 (9,793)  (4,413)  -  המס

 

 (77,615)  82,364  31,269 

 
 

   
 

 מסים על הכנסה המתייחסים לסעיפי הון  (ח
   

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 
 בדצמבר 31

 

2018 2017 2016 
 אלפי ש"ח

 -  -  (7,285)  תשלום מבוסס מניות

 (127)  2,088  19,002  מחדש של מניות באוצר הנפקה

 

 11,717  2,088  (127) 

     

תיקון בעיקר כתוצאה מהפסקת איחוד הנכסים וההתחייבויות בגין פעילות תעודות הסל לאור כניסתו לתוקף של )*( 

 ד'. 15, לפרטים נוספים ראה באור 28
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 המשך()מסים על ההכנסה  - 22 באור

 

  ים נדחיםמס (ט
 

ההרכב 
: 

 
 הוצאות

     
 

 רכישה
     

 
 רכוש נכסים  נדחות

   
 

 הפסדים קבוע פיננסים בביטוח
  

 
 לצרכי ונדל"ן זמינים חיים

  

 
 מס )*( להשקעה  למכירה ובריאות

אחרים 
 סה"כ )**(

 
 אלפי ש"ח

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 
 (486,798)  66,643  9,322  (343,310)  (54,254)  (165,199)  2017בינואר  1

 (3,787)  3,681  (7,719)  (22,963)  10,361  12,853  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 (86,777)  (11)  -  (763)  (86,003)  -  שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

 (2,088)  (2,088)  -  -  -  -  שינויים אשר נזקפו להון
השפעת השינוי בשיעור המס על רווח 

 (954)  (354)  50  491  (839)  (302)  והפסד

השפעת השינוי בשיעור המס על רווח 
 4,413  -  -  (513)  4,926  -  כולל אחר

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 
 (152,648)  2017בדצמבר  31

 
(125,809)  (367,058)  1,653  67,871  (575,991) 

 39,365  (10,185)  25,347  (27,088)  23,632  27,659  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 77,615  220  -  (1,934)  79,329  -  שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

 (11,717)  (11,717)  -  -  -  -  שינויים אשר נזקפו להון 

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 
 (470,728)  46,189  27,000  (396,080)  (22,848)  (124,989)  2018בדצמבר  31

 ראה סעיף ד' לעיל ( *)        

 ., פקדונות דיירים ורכוש אחרהטבות עובדיםבעיקר מהפרשה לחובות מסופקים,  מורכב *( *) 

 

 

 כדלקמן:במאזן המסים הנדחים מוצגים 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 16,026  28,859  כסי מסים נדחיםנ

 (592,017)  (499,587)  התחייבות בגין מסים נדחים
 

 (470,728)  (575,991) 
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 מס תיאורטי (י

 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח והפסד  

 היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:

 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 801,873  1,031,258  948,683  רווח  לפני מסים על ההכנסה

 שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים
 35.90%  35.04%  34.19%  ( לעיל(5ראה ב))

 287,872  361,353  324,336  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל 
הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד 

 (24,152)  (27,690)  (23,307)  כספי
עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים 

 הבאים:
 2,587  260  1,908  אינן מותרות בניכוי לצורכי מס והכנסות פטורותהוצאות ש   

 (13,880)  (17,224)  (19,657)  חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות
 (26,139)  (17,776)  12,188  הפרשים בבסיס המדידה 

הפסדים והפרשים אחרים שבגינם לא נזקפו מסים נדחים 
)*(  (29,875)  8,106  33 

 (45,518)  954  -  יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המסעדכון 
 (299)  2,458  )**((12,903)  מסים בגין שנים קודמות

 (71)  424  (857)  אחרים

 180,433  310,865  251,833  מסים על ההכנסה

 22.50%  30.14%  26.55%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
 

 

מיליון ש"ח בגין הפסדים עסקיים לצרכי מס המועברים   27 -מס לראשונה בסך של כיצירת נכס  בעיקר בגין )*( 

 ז לעיל.1סעיף לשנים הבאות. לפרטים נוספים ראה 

דרישת הפסדי שותפויות  בין הספרים לדוח המס שהוגש בגין  2016דוח מס בעיקר התאמת החבות במס ל(*)*
 משותפויות נדל"ן בחו"ל.הקטנת חבות מס הרווח בגין הכנסות ריבית ישירות ו
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 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -  23באור 

 

 .פיטורין בגין והטבות ארוך לטווח אחרות הטבות, העסקה סיום לאחר הטבות, קצר לזמן הטבות כוללות לעובדים הטבות 

 

 העסקה סיום לאחר הטבות 

 לבצע או פרישה או פיטורין בעת לעובד פיצויים לשלם החברה את מחייבים בישראל פיטורין פיצויי וחוק העבודה דיני 

 כך בשל החברה התחייבות. להלן כמתואר פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף לפי מוגדרת הפקדה בתוכניות שוטפות הפקדות

 בתוקף העסקה הסכם פי על מתבצע לעובדים הטבות בשל החברה התחייבות חישוב. העסקה סיום לאחר כהטבה מטופלת

 .הפיצויים לקבלת הזכות את יוצרים אשר העסקתו ותקופת העובד משכורת על מבוססו

 כתוכנית או מוגדרת להטבה כתוכנית המסווגות הפקדות ידי על, כלל בדרך, ממומנות העסקה סיום לאחר לעובדים ההטבות 

 .להלן כמפורט מוגדרת להפקדה

 

 תוכניות הפקדה מוגדרת .1

 

 הפקדותיהפיו -על, 1963-ג"התשכ, פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף תנאי חלים, הפיצויים מתשלומי חלק לגבי 

, לעובדים נוספת התחייבות מכל אותה פוטרות, ביטוח בחברות בפוליסות/או ו פנסיה בקרנות הקבוצה של השוטפות

 .מוגדרת להפקדה תוכניות מהוות תגמולים בגין הפקדות וכן אלו הפקדות. לעיל כאמור הסכומים הופקדו בגינם

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31

  
2018 

 
2017 

 
2016 

  
 אלפי ש"ח

       
 73,074  הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת

 
 74,586 

 
 70,554 

 

 תוכנית הטבה מוגדרת .2

 

ל על ידי החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופ 

הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים 

  בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.

 

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 4,447  4,510  התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת שאיננה ממומנת

 49,955  49,595  יבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ממומנת  )ראה סעיף א'(התחי
 54,402  54,105  סה"כ התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת

 27,607  23,457  בניכוי שווי הוגן של נכסי התוכנית )ראה סעיף ב'(

 26,795  30,648  סה"כ התחייבות, נטו בגין תוכניות הטבה מוגדרות

 20,525  20,028  חרות לזמן קצר הטבות א

 47,320  50,676  סה"כ התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו
 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1353- 
 

 )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -  23באור 
 

 ערך נוכחי של התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרתשינויים ב .א
 

 

 בדצמבר 31ליום 

 

 

2018 
 

2017 

 

 

 אלפי ש"ח

 

 49,955  בינואר  1ליום  יתרה     
 

 48,399 
 

 הוצאות שנזקפו לרווח והפסד:     
 1,461  עלות ריבית    

 
 1,439 

 2,813  עלות שרות שוטף 
 

 3,417 
 (1)  עלות שרות עבר 

 
 197 

 
 רווח אקטוארי, נטו שהוכר ברווח כולל אחר:

אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות  (הפסדיםרווחים )    
 (70)  ננסיותהפי

 
 149 

 (2,319)  רווחים אקטואריים אחרים 
 

 (308) 
 

 תנועות נוספות:     
 (2,244)  הטבות ששולמו    

 
 (3,338) 

 49,595  בדצמבר 31יתרה ליום  
 

 49,955 
  

 
 

 מוגדרת הטבה תוכנית בגין התחייבות של נוכחי בערך שינויים .ב

 

 תוכנית נכסי .1

 

 .מותימתא ביטוח פוליסות, וכן ארוך לזמן עובדים הטבות קרן ידי על המוחזקים סיםנכ כוללים תוכנית נכסי 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1363- 
 

 
 )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -  23באור 

 

 :התוכנית נכסי של הוגן בשווי תנועה .2
  

     

 

 בדצמבר 31ליום 

 

 

2018 
 

2017 

 

 

 אלפי ש"ח

 27,607  בינואר  1יתרה ליום  
 

 27,804 
 

 הוצאות שנזקפו לרווח והפסד     
 679  הכנסות ריבית    

 
 668 

הפסד אקטוארי, נטו שהוכר ברווח כולל  
 אחר:

 (2,783)  תשואה בפועל, בניכוי הכנסות ריבית    
 

 (81) 
 

 תנועות נוספות:     
 1,551  הפקדות לתוכנית על ידי מעביד    

 
 1,160 

 (3,597)  ההטבות ששולמו 
 

 (1,944) 
 23,457  בדצמבר 31יתרה ליום  

 
 27,607 

  
 ראה סעיף ו' להלן בדבר חתימה על ההסכם הקיבוצי. 14לפרטים בדבר מעבר עובדים לסעיף   )*(

 
 ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת .ג

 

 
2018 

 

2017 

 

 

% 

 1.80 בדצמבר )*( 31שיעור ההיוון ביום  
 

1.20 

 1.50 שיעור עליית שכר ריאלי צפוי 
 

1.50 

 2.00 שיעור אינפלציה צפוי 
 

2.00 

 
      

 .שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה )*(

  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1373- 
 

 

 )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -  23באור 

 

 עתידיים מזומנים מיתזרי של וודאויות ואי עיתוי, סכומים .ד

 

 ההנחות שיתר בהנחה אקטוארית הנחה לכל, הדיווח תקופת לסוף לסבירים הנחשבים אפשריים שינויים להלן 

 :שינוי ללא נותרו האקטואריות

 

 

השינוי במחויבות 
 להטבה מוגדרת

 בדצמבר 31ליום 

 

 
 

2018 

 

2017 

 
  

 אלפי ש"ח

 יהמבחן רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפו 
  

 השינוי כתוצאה מ:    
  

 
 

 1%עליית שכר של  
 

1,375 

 

1,743 

 מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות: 
  

 
 

 השינוי כתוצאה מ: 
  

 
 

 1%עליית שיעור היוון של  
 

(995) 

 

(1,192) 

  1%ירידת שיעור היוון של  
 

1,369 

 

1,902 

  
 והפסד לרווח שנזקפו הוצאות .ה

 

 בדצמבר 31הסתיימה ביום לשנה ש

 

 

2018 
 

2017 
 

2016 

 

 

 אלפי ש"ח

 

 2,813  עלות שרות שוטף       
 

 3,417 
 

 3,687 
 1,461  עלות ריבית 

 
 1,439 

 
 1,479 

 (1)  עלות שרות עבר 
 

 197 
 

 - 
 (679)  הכנסות ריבית בגין נכסי תוכנית 

 
 (668) 

 
 (1,086) 

 

 
 3,594 

 
 4,385 

 
 4,080 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1383- 
 

 

 זכאים ויתרות זכות  - 24באור 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 95,183  88,708  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
 113,749  140,983  הוצאות לשלם 

 133,571  131,125  ספקים ונותני שירותים 
 88,823  76,034  מוסדות ורשויות ממשלתיות

 7,871  5,918  התחייבויות לחברות מוחזקות ובעלי עניין
 65,676  82,542  )*( הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה

 )*( :חברות ביטוח ותווכני ביטוח
 449,955  620,126  פיקדונות של מבטחי משנה  

 173,766  108,711  חשבונות אחרים

 623,721  728,837  חסך כל חברות  ותווכני ביטו
 237,974  265,159  סוכני ביטוח

 99,925  84,132  פרמיה מראש
 11,899  17,152  השתתפות ברווחים בביטוחים קבוצתיים

 8,597  69  מבוטחים ועמיתים
 11,361  11,706  פקדונות מדיירים בדיור מוגן 

 37,453  38,804  ריבית לשלם
 104,557  125,792  התחייבויות אחרות

 1,640,360  1,796,961  סך הכל זכאים ויתרות זכות
 

  .40ראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה במסגרת באור 

 .41זכאים ויתרות זכות המהווים צדדים קשורים, ראה באור  בדבר

 לעניין הסכם ביטוח משנה חדש 18)*( ראה באור 

 . 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1393- 
 

 

 מורכבות ותעודות בחסר תעודות, סל תעודות, התחייבות תעודות בשל התחייבויות - 25 באור

 

 הרכב התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות מורכבות ותעודות פקדון:  להלן .א

 

  
 בדצמבר 31 

 

ראה 
 2017 2018 להלן

  
 אלפי ש"ח

 27,882,000  52,000  ב תעודות סל ופיקדון

 307,000  307,000  ג מובנות  אגרות חוב
התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך ואשראי מתאגידים 

 646,000  25,000  ח בנקאיים

 28,835,000  384,000  ד סה"כ

 בקיזוז השקעות המוחזקות על ידי הקבוצה
 

 -  (1,216,063) 

  

 384,000  27,618,937 
  

 
בתחום הנפקת תעודות סל ותעודות פקדון  2018 בספטמבר 30ליום ה עד פעלחברות ייעודיות  הקבוצה באמצעות .ב

במסגרת זו תעודות סל העוקבות אחרי מדדי מניות / סחורות / סקטורים,  הנפיקו ותהרשומות למסחר בבורסה. החבר

 כמתואר להלן: התעודות(. -תעודות בחסר על מדדי מניות ואופציות כיסוי על מדדים וסחורות )להלן 

( אשר הוקמה לצורך ביצוע SPC) Special Purpose Companyאחת מהחברות המנפיקות הינה חברה ייעודית כל   

 .הנפקת תעודות סל, תעודות סחורה ותעודות בחסר וכן ניירות ערך אחרים

  

תעודות הסל הונפקו באמצעות חברות שעיסוקן הבלעדי הינו הנפקת תעודות סל וטיפול בנכסים המשועבדים   .1

מחזיקי התעודות. התעודות הינן מכשיר העוקב במדויק אחר מדד כלשהו וניתן להמרה במניות או על פי שווי  לטובת

כספי בהתאם למדד הייחוס שנקבע לאותן תעודות. התעודות מגובות בנכסי בסיס שמניבים את תשואותיהם של 

מים בחשבונות )בין בבנק ובין מדדי מניות וסחורות שונים. מתוך כספי תמורת ההנפקה מפקידות החברות סכו

במוסד כספי( וכן נכסי בסיס ו/או מכשירים פיננסיים ונגזרים שירכשו לצורך עמידה בהתחייבויותיהן כלפי מחזיקי 

התעודות. מימוש זכויות מחזיקי התעודות יבוצע מתוך התקבולים נטו שיתקבלו בפועל בידי החברות מהנכסים 

 .תעודות 205 במחזור קיימותהיו  2017, בדצמבר 31 ליוםהמשועבדים. 

  

הבלעדי הינו הנפקת תעודות פקדון וטיפול בנכסים המשועבדים  השעיסוק הבאמצעות חבר הפקדון הונפק תתעוד .2

לטובת מחזיק תעודות הפקדון. תעודות הפקדון צמודות )קרן וריבית( לשערי חליפין של מטבעות שונים מול השקל 

Special Purpose Company (SPC )תעודות הפקדון הינה חברה ייעודית ונושאות ריבית. כל אחת מחברות 

אשר הוקמה לצורך ביצוע הנפקת תעודות הפיקדון וכל פעילות עסקית אחרת אסורה עליה, כאשר מתוך כספי 

תמורת ההנפקה מפקידות החברות פקדונות בנקאיים אשר מגבים את התשלומים שהן מחויבות לשלם למחזיקי 

דון. זכויות החברות בפקדונות המגבים הם מקור הפירעון היחיד לגבי התחייבויות למחזיקי תעודות תעודות הפיק

 .2018 בדצמבר 31-ל נכון  ilAAA (sf)  בדירוג מעלות"י ע מדורגות החברהתעודות הפיקדון של הפקדון. 

 בקשר עם שינוי החקיקה להפיכת תעודות הסל לקרנות סל ראה סעיף ט' להן.  

 

הונפקו באמצעות חברות ייעודיות שעיסוקן הבלעדי הינו הנפקת אגרות חוב וטיפול בנכסים  -חוב מובנות אגרות  .ג

 Companyברות ההרים הינן חברות ייעודיות  חברות ההרים(. -המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב )להלן

Purpose Special (SPCאשר הוקמו לצורך ביצוע הנפקת אגרות חוב וכל פעיל ,) ,ות עסקית אחרת אסורה עליהן

( המהווים Notes -כאשר מתוך כספי תמורת ההנפקה רוכשת כל חברה ייעודית אגרות חוב מובנות לא סחירות )להלן 

 (.Non Recourseאת מקור הפירעון היחיד של ההתחייבויות של חברות ההרים )התחייבות מסוג 

 פרטית.  הבהנפק ההונפק אשרת, מובנו אג"חשל  1ה סדר קיימת 2018בדצמבר,  31ליום 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1403- 
 

 

 )המשך( מורכבות ותעודות בחסר תעודות, סל תעודות, התחייבות תעודות בשל התחייבויות - 25 באור

 
  תפרטים נוספים על הרכב נכסים והתחייבויות של החברות הייעודיו .ד

 

 :2018בדצמבר  31ליום  

 

 

 :2017בדצמבר  31ליום 
 

 
 אגרות אגרות מדדי   מדדי  

     
 

 תעודות סל ממונפות חוב חוב מניות מניות
  

 
 סך הכל  אחרים )*( פקדון מדדים ואסטרטגיות חו"ל ישראל חו"ל ישראל

 
 אלפי ש''ח

נכסים 
 מגבים, נטו

 
6,547,000 

 
14,021,000 

 
5,654,000 

 
1,028,000  774,000 

 
598,000 

 
850,000 

 
(434,000) 

 
29,038,000 

 תעודות
 

6,475,000 
 

13,776,000 
 

5,487,000  999,000  645,000 
 

595,000 
 

848,000 
 
(636,000) 

 
28,189,000 

 646,000  89,000  -  -  121,000  23,000  161,000  193,000  59,000  התחייבויות
  13,000  52,000  6,000  6,000  8,000  3,000  2,000  113,000  203,000 

           
 )*( כולל ביטול החזקה הדדית.

 .בספרים מוצגים הם בו מהערך מהותית שונה אינו והפיקדון הסל תעודות יתרת מלוא בגין ההוגן השווי סך

 

 הנפקת תעודות סל ותעודות פיקדון: הפועלות בתחום תפרטים אודות החברות הייעודיו  .ה

  

 
 שיעורי האחזקה

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 החברה 
 84% 84% קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ 

 84% 84% קסם מטבעות בע"מ
 84% 84% קסם ג'מבו בע"מ

 100% 100% נתיבים אגרות חוב בע"מ )*(
 100% 100% חשמל פלוס אגרות חוב בע"מ )*(

 84% 84% ק.ס.ם דולר בע"מ 
 

 אגרות חוב מובנות לא סחירות. )*(

 

  
 

 תעודות

 
 פקדון

 אלפי ש"ח  

 425,000 נכסים מגבים
 359,000  תעודות

 25,000  התחייבויות
  41,000 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1413- 
 

 

 )המשך( מורכבות ותעודות בחסר תעודות, סל תעודות, התחייבות תעודות בשל התחייבויות - 25 באור

 

 דמי ניהול ועמלת המרה  .ו

 
התעודות שבידי חברות מאוחדות ייעודיות זכאיות לדמי ניהול ועמלת המרה המחושבים כאחוז מההתחייבות בגין 

 הציבור. דמי הניהול מנוכים מיתרת התחייבות חברות מאוחדות ייעודיות בגין התעודות.

בכל מקרה של מתן הודעת המרה על ידי מי ממחזיקי התעודות מכל אחת מהסדרות, תקבלנה החברות המאוחדות 

 יעודיות.הייעודיות )בדרך של ניכוי מתמורת ההמרה( כמפורט בתשקיף החברות המאוחדות הי

 

 שעבודים   .ז

 

להבטחת פירעון הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה שהתחייבו חברות ייעודיות הפועלות בתחום הנפקת  (1 

מכשירים מובנים לשלם למחזיקי אגרות החוב ולהבטחת הקיום המלא והמדויק של כל יתר 

שעבוד קבוע ראשון התחייבויותיהן על פי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, רשמו החברות האמורות 

בדרגה על כל זכויותיהן באגרות חוב לא סחירות שהונפקו להן וכן שעבוד צף ראשון בדרגה על זכויותיהן 

בחשבונות בנק בהם הופקדה תמורת ההנפקה והתקבולים שהתקבלו מאגרות החוב הלא סחירות. 

 אגרות החוב הלא סחירות המשועבדות הופקדו אצל נאמן.

 

תמורה שהתחייבו חברות ייעודיות הפועלות בתחום הנפקת תעודות סל ותעודות להבטחת תשלום ה (2

פקדון לשלם למחזיקי התעודות, רשמו החברות האמורות שעבוד שוטף ראשון בדרגה על כל חשבונות 

הבנק בהם הופקדו כספי תמורת ההנפקה נטו ו/או שבהם הופקדו נכסי הבסיס ומכשירים פיננסים אשר 

כלפי מחזיקי תעודות הסל. פקדונות אשר ישמשו לצורך פעילות הכיסוי שמבצעות  נועדו לשמש בטוחה

 החברות באופציות ו/או במכשירים פיננסים שועבדו לטובת הנאמן בשעבוד מדרגה שנייה.

 

 :בנקאיים מתאגידים ואשראי ערך ניירות של בחסר מכירה בשל התחייבות .ח

   
 בדצמבר 31 

   
2018 2017 

   
 אלפי ש"ח

1 
מכירות בחסר של ניירות ערך המוחזקים למסחר בחשבונות 

 סדרות:
   

 

 מניות

 
-  174,000 

 

 אגרות חוב קונצרניות

 
-  27,000 

 

 אגרות חוב ממשלתיות

 
-  130,000 

 

 עסקאות עתידיות

 
-  174,000 

 

pawS 

 
-  20,000 

 

 אופציות מעו"ף

 
-  1,000 

 

 רווחים בגין חוזים עתידיים

 
-  11,000 

 

 סכומים לשלם בגין ניירות ערך

 
 25,000  23,000 

   
 25,000  560,000 

 אשראי מתאגידים בנקאיים: 2
   

 
 אשראי בנקאי בש"ח

 
 -  55,000 

 
 אשראי בנקאי בדולר

 
 -  30,000 

 
 אשראי בנקאי אחר

 
 -  1,000 

   
 -  86,000 

   

 25,000  646,000 

 .בספרים מוצגים הם בו לערך קרוב האשראי של ההוגן השווי     
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 )המשך( מורכבות ותעודות בחסר תעודות, סל תעודות, התחייבות תעודות בשל התחייבויות - 25 באור

 

 שינויי חקיקה  .ט

 

 סל קרנות

 -)להלן  2017-ז”(, התשע28פורסם ברשומות חוק השקעות משותפות בנאמנות )תיקון מס'  2017בחודש אוגוסט 
שעניינו הסדרה ופיקוח של תחום תעודות הסל תחת משטר הפיקוח של חוק השקעות משותפות  (,28תיקון מס' 

והנחת התשתית החוקית להפיכתן של תעודת סל לקרנות נאמנות מסוג קרן נאמנות מחקה  1994-בנאמנות, התשנ"ד
התחייבות, לעומת זאת סגורה )קרן סל(. תעודת סל היא מכשיר פיננסי אשר הונפק כאיגרת חוב, מוצר בעל רכיב של 

קרן נאמנות, היא מוצר פיננסי המבוסס על ניהול כספי אחרים באופן שנועד להשיג תוצאה מסוימת בהתאם למדיניות 
קרן מחקה, כלומר קרן  הינהסל. קרן סל  נותקרהפכו תעודות הסל ל 2018 הרבעון הרביעיבמהלך השקעות שנבחרה. 

שינוי במחיר מדד או סחורה, שהיא קרן סגורה שיחידותיה נסחרות שייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור ה
האמריקני המקובל בעולם. מדובר  ETF (Exchange Traded Fund)-בבורסה, אשר דומה במהותה למכשיר ה

במוצר השקעה פאסיבי ונזיל, אשר נפוץ ומקובל בעולם לשם מעקב אחר מדדים וסחורות. יחידות קרן הסל, מוצעות 
יום מסחר, וכן חלה חובה על מנהל הקרן לפדות את היחידות מדי יום, בדומה לקבוע היום לגבי קרנות  לציבור מדי

פתוחות. בנוסף, חלה חובה על מנהל הקרן להתקשר עם עושה שוק )גורם פיננסי אשר מציע באופן שוטף למכור 
ות הקרן. בהתאם לכך, התקשרה ולקנות ניירות ערך נסחרים, ובכך תורם לנזילות המוצר( לשם עשיית שוק ביחיד

 עם ק.ס.ם מכשירים פיננסיים בע"מ לשם עשיית שוק ביחידות קרנות הסל של החברה.  אקסלנס
 

בהתאם, החוק מחיל על מכשיר קרן הסל הסדרים אשר רלוונטיים כיום רק לגבי קרן פתוחה ומנגנונים שמטרתם 
המסחר בבורסה לא יהיה שונה באופן משמעותי להבטיח סחירות מספקת במכשיר וכן להבטיח שמחירו במסגרת 

 משווי הנכסים המנוהלים בו.
 

נקבעו הוראות מעבר שמטרתן לאפשר רצף בהמשך ניהול תעודות הסל הקיימות תחת המבנה  28במסגרת תיקון מס' 
המשפטי החדש של קרן סל, לרבות הוראות שקובעות כי הסבת תעודת הסל לקרן הסל לא תהיה אירוע מס אצל 

 נכסי את הכספיים בדוחותיה מלאחד החברה חדלה, לתוקף התיקון כניסת מועדהחל ממשקיע והחברה. ה
 . סל תעודות והתחייבויות

 
פעימות )בהן הומרו תעודות סל לקרנות סל( ובמסגרתן נכסים  10למועד הדוחות הכספיים, עברה החברה המאוחדת   

בוצע שינוי מבני שאפשר לחברה לנהל  28בעקבות תיקון ברה. מיליארד ש"ח יצאו מאיחוד מספרי הח 26 -בסך של כ
 הן את קרנות הנאמנות הקיימות והן קרנות הסל. 

 
 השינוי המבני בוצע בשני שלבים כמפורט להלן:    

 

, שהינה חברת האם של חברת קסם תעודות סל (אחזקות)להלן קסם  חברת ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ .א

, התקשרה בהסכם לרכישת מלוא  )החברה המנפיקה תעודות סל(לן קסם תעודות סל( )להומוצרי מדדים בע"מ 

תעודות הסל קסם , כך שלאחר הרכישה חברת קסם קרנות נאמנות בע"מ)להלן: "קסם קרנות"(המניות של 

 . 2017בנובמבר  14הפכו להיות חברות אחיות. הרכישה הושלמה ביום וקסם קרנות 

 

קסם  ,כך שלאחר הרכישהאחזקות על ידי קסם  קסם קרנותהושלמה רכישת מניות  2018בחודש אוקטובר  .ב

. כמו כן, הועברו זכויות הניהול של תעודות הסל )שהוסבו לקרנות סל( קסם קרנותחברת האם של  תעודות סל 

א' 104ראות סעיף ובהתאם להו 28בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתיקון מקסם תעודות סל לקסם קרנות 

 לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. 

 

בנוסף, תעודות פיקדון שהונפקו על ידי ק.ס.ם ג'מבו בע"מ וק.ס.ם מטבעות בע"מ, חברות בבעלות ובשליטת  .ג

העברת הפעילות האמורה הושלמה במהלך  .קסם קרנות, מוזגו לקרנות כספיות קיימות של אחזקות קסם

  .2018הרבעון הרביעי של שנת 
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 )המשך( מורכבות ותעודות בחסר תעודות, סל תעודות, התחייבות תעודות בשל התחייבויות - 25 באור

 

כמו כן, בעקבות הפסקת האיחוד, כאמור לעיל, תכיר החברה בגידול בהון בגובה שווי מניות החברה המוחזקות על ידי 

יבויות למחזיקי תעודות הסל, אשר ותתבטל חוסר ההקבלה החשבונאי בין ההתחי תעודות הסל במועד ההסבה

משוערכת דרך רווח והפסד ומושפעת בין היתר משינויים בשווי מניות החברה, למניות החברה שמוחזקות כחלק 

מנכסים המגבים את ההתחייבויות אך מטופלות כמניות באוצר שאינן משוערכות דרך רווח או הפסד. לפיכך, שינויים 

 על רווחיות מגזר השירותים הפיננסיים.  עתהמ בשווי מניות החברה לא ישפיעו

 

  התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות. מידע נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני 

 .סיכונים ניהולבדבר  40ריבית, מטבע חוץ ונזילות, ניתן בבאור 

 

  :יננסיותפרוט התחייבויות פ א.
 

  
 שווי הוגן ערך בספרים

  
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 
 2017 2018 2017 2018 ראה 

 
 אלפי ש"ח להלן

 . התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:1
   

 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 

110,497 115,501 110,497 115,501 

 647,646 819,935 587,922 790,178 ד', ה'  אגרות חוב 

 2,701,075 3,002,732 2,441,183 2,890,730 ד', ה' כתבי התחייבויות נדחים)*(

 33,196 - 33,196 - ד' הלוואות מתאגידים בנקאיים

 656,021 646,852 656,021 646,852 י' פקדונות מדיירים

 אחר )**(
 

6,037 90,556 6,037 90,556 

  

4,444,294 3,924,379 4,586,053 4,243,995 

 . התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:2
   

 )***( נגזרים
 

346,653 111,120 346,653 111,120 
התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות 

 ערך סחירים
 

164,631 20,000 164,631 20,000 

  
511,284 131,120 511,284 131,120 

      
 יות פיננסיותסך התחייבו

 

4,955,578 4,055,499 5,097,337 4,375,115 
 

 )*( כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון.

 ()ג'(.4)7באור  ראהחברה מוחזקת, רכישת )**( בעיקר הפרשה בגין אופציה ל

 . מיליון ש"ח 291-)***( כולל התחייבויות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה בסך של כ
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 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

 :פרטים בדבר ריבית והצמדה .ב

  
 בדצמבר 31ליום 

  
2018 

 
 שיעור ערך בסיס

 
 ריבית  בספרים הצמדה

  
 % אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:
   

 
 2.43% 37,000  צמוד מט"ח

 
 3.85%-1.1% 2,413,010  שקלי

 
 2.25-4.5% 1,994,284  דד )*(צמוד מ

  

 4,444,294 

  

  
 בדצמבר 31ליום 

  
2017 

 
 שיעור ערך בסיס

 
 ריבית  בספרים הצמדה

  
 % אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:
   

 
 2.43% 3,000  צמוד מט"ח

 
 0.95-3.85% 1,799,815  שקלי

 
 4.5%-2.25% 2,121,564  צמוד מדד )*(

  

 3,924,379 

   
 .להלן' י סעיף ראה. ריבית נושאים אינם אשר מדיירים פקדונות כולל )*( 

 

 :הוגן בשווי המוצגות פיננסיות התחייבויות .ג

 

 :לרמות בחלוקה והפסד רווח דרך הוגן בשווי המוצגות פיננסיות התחייבויות של הוגן שווי

 

 :הבא באופן הוגדרו השונות הרמות. הוגן בשווי המוצגות סיותפיננ התחייבויות ניתוח מציגה שלהלן הטבלה 

 

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

 

 .לעיל 1 ברמה כלולים שאינם, ישירים בלתי או ישירים, נצפים בנתונים שימוש ידי על הנמדד הוגן שווי - 2 רמה -

 

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

  



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1453- 
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 2018בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש''ח

התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות 
 164,631  -  -  164,631  ערך סחירים

 346,653  -  346,653  -  נגזרים

 511,284  -  346,653  164,631  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות      
 110,497  3,822,667  מופחתת אשר ניתן גילוי לגבי שוויים ההוגן

 
652,889  4,586,053 

 
 

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3ה רמ 2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש''ח

התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות 
 20,000  -  -  20,000  ערך סחירים

 111,120  -  111,120  -  נגזרים

 131,120  -  111,120  20,000  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות      
 4,243,995  746,576  148,697  3,348,722  י שוויים ההוגןמופחתת אשר ניתן גילוי לגב

 
 :פירעון בשנים לאחר תאריך המאזן . ד
 

 )בהנחת פדיון מוקדם( :נדחים התחייבויות כתבי .1
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 64,748  442,297  שנה ראשונה
 437,068  -  שנה שנייה

 -  -  שנה שלישית 
 -  -  ית שנה רביע

 שנה חמישית ואילך
 

2,494,371 
 

1,987,762 

 

 
2,936,668 

 
2,489,578 

 (48,395)  (45,938)  בניכוי ניכיון והוצאות רכישה נדחות

 

 
2,890,730 

 
2,441,183 

 

 י'-הנפקת סדרות ט' ו
-ט'( ואלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה  308,345הנפיקה הפניקס גיוסי הון  2018בנובמבר  4 ביום

אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה י'(. אגרות החוב )סדרה ט'( נושאות ריבית שנתית קבועה  193,349

באוגוסט של  31בפברואר וביום  28אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים )לא צמודים(, ביום  3.3%בשיעור 

נה לא צמודה . אגרות החוב )סדרה י'( נושאות ריבית שנתית משת2029עד  2019כל אחת מהשנים 

 בתשלומים, הריבית תשולם 1.34%בשיעור של ריבית בנק ישראל, בתוספת שיעור מרווח בשיעור 

  מהשנים אחת כל של באוקטובר 31-ו ביולי 31, באפריל 30, בינואר 31 בימים( צמודים)לא  רבעוניים

 



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1463- 
 

 
 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

 הצעת בדוח המפורטים בתנאים והכל האחרון הריבית תשלום 2028 בינואר 31 וביום 2027 עד 2019

 סדרה) החוב אגרות ושל'( ט סדרה) החוב אגרות של הנאמנות בשטרי 1.6 סעיף להוראות בהתאם. המדף

 על שהתקבלה ברוטו התמורה .בהתאמה,  0.30%ועל 2.02% על עומדים הסיכון חסרת ריבית שיעורי'(, י

  הון כמכשיר הוכרו אלו חוב אגרות"ח. ש אלפי 501,694-כ של בסך מסתכמת החברה ידי

 ראה נוספים לפרטים. המוכר ההון מגבלות לעניין הפיקוח תקנות להוראות בכפוף פניקס ביטוחב 2 רובד

 31  ומיום(, 2018-01-099439 אסמכתא' מס) בנובמבר 1 מיום הון גיוסי הפניקס של מיידים דיווחים

-2016-01 אסמכתא' מס) 2016 באוגוסט 21 ומיום2018-01-098539)  אסמכתא מס) 2018 באוקטובר

 .יציב באופק Aa3 (. אגרות החוב דורגו על ידי מדרוג בדרוג 107464

 

 חוב אגרות .2

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 

 
2017 

 
 אלפי ש"ח

 95,077  שנה ראשונה
 

 91,908 
 88,462  שנה שנייה

 
 91,908 

 88,462  שנה שלישית 
 

 85,372 
 133,809  שנה רביעית 

 
 85,372 

 403,769  שנה חמישית ואילך
 

 256,054 

 
 809,579 

 
 610,614 

 (19,401)  בניכוי ניכיון והוצאות רכישה נדחות
 

 (22,692) 

 
 790,178 

 
 587,922 

 

 3הנפקת סדרה 

ש"ח ע.נ. כל אחת  1נות (, ב3אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  272,191 הנפיקה החברה 2018בחודש ינואר 

 ישולמו אשר שנתיים מיםתשלו שישהעומדות לפירעון בשאלפי ש"ח,  272,191 -בתמורה כוללת ברוטו של כ

המחירים החוב אינן צמודות )קרן וריבית( למדד  אגרות. 2027 עד 2022 מהשנים אחת בכל ביולי 31 ביום

אשר משתלמת מידי שנה בשני תשלומים  2.22%של לצרכן, ונושאות ריבית שנתית לא צמודה, כאמור, בשיעור 

 .2018-2027חצי שנתיים בחודש ינואר ובחודש יולי של כל שנה קלנדרית בין השנים 

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב, בכפוף 

דורגו בדירוג של  3אגרות החוב סדרה דף. ובהתאם להוראות הבורסה ולתנאים המפורטים בדוח הצעת המ

AA3 .2018בינואר  24מיום  החברהשל  םמיידי יםלפרטים נוספים ראה דיווח באופק יציב על ידי חברת מידרוג 

באוקטובר  6ומיום  2018-01-007317מס' אסמכתא  2018בינואר  22, מיום 2018-01-007623מס' אסמכתא 

 .2016-01-060222מס' אסמכתא  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1473- 
 

 
 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות

( של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן שאגרות החוב 2במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

תיצור שעבוד  ( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם באותו מועד2)סדרה 

(, באותה דרגה. כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין אגרות 2כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

התחייבה החברה  (, וכן2ת סדרת אגרות החוב )סדרה (, מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחב2חוב )סדרה 

וכי היחס בין  ח"שמיליארד  1.3א יפחת מסך של ההון עצמי של החברה ל לפיהןלעמוד באמות מידה פיננסיות 

 מיום מדף הצעת דוח ראה נוספים לפרטים .60%החוב הפיננסי נטו של החברה לסך הנכסים לא יעלה על 

19.2.2013. 

( של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן שאגרות החוב 3במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

קיבלה מראש את הסכמת  ן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם( טרם נפרעו במלוא3)סדרה 

(, באותה 3באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  מחזיקי אגרות החוב  ויצרה

(, מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, 3 דרגה. כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין אגרות חוב )סדרה

בהתאם לתנאים  לעמוד באמות מידה פיננסיות שונות(, וכן התחייבה 3ת סדרת אגרות החוב )סדרה הרחב

 המפורטים בדוח הצעת המדף.

 
 

 בנקאיים מתאגידים הלוואות .3

 

. עת בכל לפירעון וניתנת שנה למשך "חש מיליון 24-כ שלהלוואה בסך  "120 עד"נטלה  2016יולי  בחודש

 " 120"עד  שעבדהזו  כערובה להלוואה 0.85%יבית הפריים בתוספת מרווח של ריבית בגובה ר נשאהההלוואה 

 2017ביולי הוארכה  ₪אלפי  18,000-הלוואה זו נפרעה בחלקה ויתרה בסך כ בשעבוד צף את כל נכסיה.

 .0.25%  שלבתנאי ריבית של פריים בתוספת מרווח  ,לתקופה של שנה נוספת

מיליון ש"ח למשך שנה וניתנת לפירעון  15-נוספת בסך של כ הלוואה" 120"עד  נטלה 2017 אוקטובר בחודש

כערובה להלוואה זו שעבדה "עד  0.35% של ריביתריבית בגובה הפריים בתוספת  ושאתבכל עת. ההלוואה נ

" את ההלוואה והסירה את כל 120פרעה "עד  2018ר חודש דצמב במהלך. "  בשעבוד צף את כל נכסיה120

 ה.השעבודים על נכסי



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1483- 
 

 
  )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 
  פרטים נוספים –פיננסיות מהותיות המוצגות בעלות מופחתת  התחייבוית ה.

 

 
 

 2018בדצמבר  31ליום 

 סדרה
מועד 
 ההנפקה

 ערך נקוב
במועד 
 הנפקה

דירוג וחברה 
 מדרגת

תנאי 
 הצמדה

ריבית 
 נקובה

ערך בספרים 
  "ח ש במליוני
)**( 

 שווי הוגן
 "ח )*(ש ניבמליו

 מועדי
 תשלום הקרן

 מועדי
 תשלום הריבית

 ההון סוג
' ו)ראה 
 (להלן

כתבי            
התחייבויות 

 סדרה ב'

 30תשלום אחד ב 455 442 3.6% צמודה  Aa3מידרוג    413.7    09.2010
 2022בספטמבר 

-ריבית חצי שנתית ב
 30 -למרס וב 31

בספטמבר בכל שנה 
 2022עד  2011בשנים 

 ל()כול

 משני מורכב

כתבי 
התחייבויות 

 סדרה ד'

 31תשלום אחד ב 422 396 3.85% שקלית  Aa2מידרוג    398.8    09.2014
 2026בינואר 

-ריבית חצי שנתית ב
ביולי - 31בינואר וב  31

 2015בכל שנה בשנים 
 )כולל( 2026עד 

שלישוני 
 מורכב

כתבי 
 התחייבויות

 סדרה ה'

 31תשלום אחד ב 414 386 2.25% צמודה  Aa3ג מידרו   385.2   (3)04.2015
 2029באוקטובר 

-ריבית חצי שנתית ב
- 31באפריל וב  31

באוקטובר בכל שנה 
 2029עד  2015בשנים 
 )כולל(

 משני מורכב

כתבי 
 התחייבויות

 סדרה ו' 

 31תשלום אחד ב 426 397 3.05% שקלית  Aa3מידרוג     210  (3) 11.2015
 2026בינואר 

-י שנתית בריבית חצ
ביולי - 31בינואר וב  31

 2016בכל שנה בשנים 
 )כולל( 2025עד 

 משני מורכב



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1493- 
 

  )המשך( ת פיננסיותהתחייבויו - 26באור 
 

 )המשך( פרטים נוספים –בעלות מופחתת  המוצגות מהותיותפיננסיות  התחייבוית .ה

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2018בדצמבר  31ליום 

 סדרה
מועד 
 ההנפקה

 ערך נקוב
במועד 
 ההנפקה

דירוג וחברה 
 מדרגת

תנאי 
 ריבית נקובה הצמדה

ערך 
בספרים 
 במליוני 

 )**( "חש
 שווי הוגן

 *()"ח ש במליוני
 מועדי

 תשלום הקרן
 מועדי

 תשלום הריבית

 ההון סוג
' ו)ראה 
 (להלן

כתבי            
 התחייבויות

 'חסדרה 

01.2017 
(3) 

 790 773 3.61% שקלית Aa3מידרוג  460
 

 -תשלום אחד ב
 2028 וליבי 31

-ריבית חצי שנתית ב
ביולי  31 -בינואר וב 31

 2017בכל שנה בשנים 
 )כולל( 2028עד 

 משני מורכב

כתבי 
 התחייבויות

 'טסדרה 

11.2018 
 

 -תשלום אחד ב 303 305 3.3% שקלית Aa3מידרוג  308.3
 אוגוסטב 31

2029 

-ריבית חצי שנתית ב
 31 -וב פברוארב 28

בכל שנה  באוגוסט
 2029עד  2019בשנים 
 )כולל(

2רובד   

כתבי 
 התחייבויות

 'יסדרה 

11.2018 
 

ריבית  שקלית Aa3מידרוג  193.3
רבעונית 
משתנה 

בשיעור של 
נק ישראל, ב

בתוספת 
שיעור מרווח 

בשיעור 
1.34% 

 -תשלום אחד ב 193 192
  2028בינואר  31

 31-ב רבעוניתריבית 
באפריל,  30-בבינואר 

 31-ובביולי  31 -ב
בכל שנה באוקטובר 

 2027עד  2019בשנים 
 2028לינואר  31-וב

 הריבית האחרון םתשלו
 )כולל(

2רובד   

           



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1503- 
 

  )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 
 
 )המשך( פרטים נוספים –בעלות מופחתת  המוצגות מהותיותפיננסיות  התחייבוית .ה

 2018בדצמבר  31ליום 

 סדרה
מועד 
 ההנפקה

 ערך נקוב
במועד 
 ההנפקה

דירוג וחברה 
 מדרגת

תנאי 
 הצמדה

ריבית 
 נקובה

ערך 
בספרים 
 במליוני 

 )**( "חש
 שווי הוגן

 "ח )*(ש במליוני
 ועדימ

 תשלום הקרן
 מועדי

 תשלום הריבית

 ההון סוג
' ו)ראה 
 (להלן

 שווים תשלומים 6 64 64 4.5% צמודה  Aa3מידרוג  631.2  03.2007 1 סדרה"ח אג           
 בכל במרס 26ב

 מהשנים אחת
2014-2019 

 )כולל(

 - במרס  26לשנה ב אחת

 שווים תשלומים 6 497 456 2.55% צמודה  Aa3מידרוג  620  03.2013 2 סדרה"ח אג
 26ב 5% בשיעור
 אחת בכל במרס

-2014 מהשנים
 5-ו)כולל(  2019

 שווים תשלומים
 14% בשיעור

 בכל במרס 26ב
 מהשנים אחת

2020-2024 
 )כולל(

 26ב שנתית חצי ריבית
 בספטמבר 26וב במרס

- 

ם תשלומים שווי 5 259 270 2.22% שקלית  Aa3מידרוג  272  01.2018 3 סדרה"ח אג
 16.66%בשיעור 

בכל אחת 
  -2022מהשנים 

 )כולל(2026
תשלום בשיעור 

בתאריך  16.7%
31/07/2027. 

 

 31ב שנתית חצי ריבית
 ביולי 31וב בינואר

- 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1513- 
 

 
 )המשך( ויות פיננסיותהתחייב - 26באור 

 
 )המשך( פרטים נוספים –בעלות מופחתת  המוצגות מהותיותפיננסיות  התחייבוית .ה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017בדצמבר  31ליום 

 סדרה
מועד 
 ההנפקה

 ערך נקוב
במועד 
 הנפקה

דירוג וחברה 
 מדרגת

תנאי 
 הצמדה

ריבית 
 נקובה

ערך בספרים 
  "ח ש במליוני
)**( 

 שווי הוגן
 "ח )*(ש במליוני

 מועדי
 שלום הקרןת

 מועדי
 תשלום הריבית

 ההון סוג
' ו)ראה 
 (להלן

כתבי            
התחייבויות 

 סדרה א'

תשלומים שווים  3 66 65 4.4% צמודה  Aa2מידרוג    500.0   09.2009
בספטמבר  1ב

בכל אחת 
-2016מהשנים 

 )כולל( 2018

 1-ריבית חצי שנתית ב
בספטמבר  1 -למרס וב

 2010בכל שנה בשנים 
 )כולל( 2018עד 

 משני נחות

כתבי 
התחייבויות 

 סדרה ב'

 30תשלום אחד ב 463 435 3.6% צמודה  Aa3מידרוג    413.7    09.2010
 2022בספטמבר 

-ריבית חצי שנתית ב
 30 -למרס וב 31

בספטמבר בכל שנה 
 2022עד  2011בשנים 
 )כולל(

 משני מורכב

כתבי 
התחייבויות 

 סדרה ד'

 31תשלום אחד ב 444 396 3.85% שקלית  Aa2דרוג מי   398.8    09.2014
 2026בינואר 

-ריבית חצי שנתית ב
ביולי - 31בינואר וב  31

 2015בכל שנה בשנים 
 )כולל( 2026עד 

שלישוני 
 מורכב

כתבי 
 התחייבויות

 סדרה ה'

 31תשלום אחד ב 448 378 2.25% צמודה  Aa3מידרוג    385.2   (3)04.2015
 2029באוקטובר 

-חצי שנתית ב ריבית
- 31באפריל וב  31

באוקטובר בכל שנה 
 2029עד  2015בשנים 
 )כולל(

 משני מורכב



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1523- 
 

 

 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 
 

 )המשך( פרטים נוספים –בעלות מופחתת  המוצגות מהותיותפיננסיות  התחייבוית .ה
 

 

 

 )*( בניכוי ריבית שנצברה ממועד התשלום האחרון. 

והוצאות רכישה נדחות. )**( הערך בספרים של יתרות אגרות החוב, בניכוי ניכיון

 2017בדצמבר  31ליום 

 סדרה
מועד 
 ההנפקה

 ערך נקוב
ד במוע

 ההנפקה
דירוג וחברה 
 מדרגת

תנאי 
 הצמדה

ריבית 
 נקובה

ערך 
בספרים 
  במליוני

 )**( "חש
 שווי הוגן

 *("ח )ש במליוני
 מועדי

 תשלום הקרן
 מועדי

 תשלום הריבית

 ההון סוג
' ו)ראה 
 (להלן

כתבי            
 התחייבויות

 סדרה ו' 

11.2015 
(3) 

 31לום אחד בתש 440 394 3.05% שקלית  Aa3מידרוג     210 
 2026בינואר 

-ריבית חצי שנתית ב
ביולי - 31בינואר וב  31

 2016בכל שנה בשנים 
 )כולל( 2025עד 

 משני מורכב

כתבי 
 התחייבויות

 'חסדרה 

01.2017 
(3) 

 -תשלום אחד ב 840 773 3.61% שקלית Aa3מידרוג  460
 2028 וליבי 31

-ריבית חצי שנתית ב
ביולי  31 -בינואר וב 31

 2017ה בשנים בכל שנ
 )כולל( 2028עד 

 משני מורכב

 שווים תשלומים 6 126 123 4.5% צמודה  Aa3מידרוג  631.2  03.2007 1 סדרה"ח אג
 בכל במרס 26ב

 מהשנים אחת
2014-2019 

 )כולל(

 - במרס  26לשנה ב אחת

 שווים תשלומים 6 522 465 2.55% צמודה  Aa3מידרוג  620  03.2013 2 סדרה"ח אג
 26ב 5% בשיעור
 אחת בכל במרס

-2014 מהשנים
 5-ו)כולל(  2019

 שווים תשלומים
 14% בשיעור

 בכל במרס 26ב
 מהשנים אחת

2020-2024 
 )כולל(

 26ב שנתית חצי ריבית
 בספטמבר 26וב במרס

- 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1533- 
 

 

 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

 )המשך( פרטים נוספים –פיננסיות מהותיות המוצגות בעלות מופחתת  התחייבויות . ה
 

 :הערות
 

 הפניקסהונפקו ע"י חברת הפניקס גיוסי הון, חברה בבעלות מלאה של ' י –' ב סדרות התחייבויות כתבי .1

 .החברה של לאהמ בבעלות שהינה ביטוח

 .החברההונפקו ע"י  3 –ו  2 1חוב  אגרות 

ונושאות ריבית קבועה, למעט סדרה י' הנושאת  ערך לניירות בבורסה הנסחרות סדרות הינן הסדרות כל .2

 ריבית משתנה.

 לצורך קביעת השווי ההוגן. 1הסדרות מסווגות לרמה 

 ותסדר והרחבת חליפין רכש הצעת .3
 

 'ה הסדר

( א סדרה) התחייבות תעודות .נ.ע"ח ש 320,262,789 הון גיוסי הפניקס החליפה 2015 אפריל בחודש

 הצעת רכש חליפין.  באמצעות) 'ה סדרה( חוב אגרות .נ.ע ח"ש 385,276,135 של להנפקה בתמורה

אלפי  23,635בתמורה נטו של  ש"ח ע.נ. אגרות חוב נוספות 23,840,000, הונפקו 2016בחודש מאי 

 החוב הנוספות זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות. . תנאי אגרותש"ח

 
 'ו סדרה

'( ג סדרה) התחייבות תעודות.נ. ע"ח ש 186,718,570 הון גיוסי הפניקס החליפה 2015 נובמבר בחודש

 רכש חליפין.  הצעת באמצעות) 'ו סדרה( חוב אגרות .נ.ע ח"ש 210,058,391 של להנפקה בתמורה

.נ. אגרות חוב נוספות ש"ח ע 44,500,000-ש"ח ע.נ. ו 156,114,000קו , הונפ 2016בחודשים מאי ויוני 

. תנאי אגרות החוב אלפי ש"ח, בהתאמה 45,760-אלפי ש"ח ו 158,867בתמורה נטו של  של סדרה ו'

 הנוספות זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות.

 

 'ח הסדר

ש"ח ע.נ. כל אחת  1ה ח'(, בנות אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדר 460,000הונפקו  2017בחודש ינואר 

מיליוני ש"ח, כשהן אינן צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן ונושאות  456-כ -בתמורה נטו של כ

אשר משתלמת מדי שנה בשני תשלומים חצי שנתיים  3.61%ריבית שנתית לא צמודה בשיעור של 

)במידה ולא תיפדינה אגרות   2028 – 2017בחודש ינואר ובחודש יולי של כל שנה קלנדרית בין השנים 

ביולי  31החוב תעמודנה לפירעון )קרן( בתשלום אחד אשר ישולם ביום  אגרותהחוב בפדיון מוקדם(. 

אלא אם כן עשתה החברה, קודם לכן, שימוש בזכותה לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם ביום  2028

באופק יציב על ידי  Aa3מורכב(, דורגו בדירוג של  אגרות החוב סדרה ח' )הון משני. 2025ביולי  31

  חברת מידרוג.

 1ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ח'( בנות אלפי  307,500 , במסגרת הרחבה,הונפקו 2017 בחודש יולי

תנאי אגרות החוב זהים לתנאי אגרות החוב , מליוני  ש"ח 317 -בתמורה נטו של כ ש"ח ע.נ. כל אחת

  הקיימות.

 

 מורכב ושלישוני 2מורכב, רובד  משני הון - נדחים תחייבויתה כתבי .ו

   

, בהתקיים נסיבות משהות כהגדרתן להלן, יידחו תשלומי קרן ו/או תשלומי 'ח –לתשקיפי סדרות ב'  בהתאם 

, ביטוח פניקסשל הידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב  –אשר תוכרנה על  'ח -ו ו'' ה', בריבית בגין סדרות 

, ביטוח פניקסידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב של ה –קרן בגין סדרה ד' אשר תוכר על  לומיתש

  .בתשקיף כמפורט, לתקופות

', בהתקיים נסיבות משהות כהגדרתן להלן, יידחו תשלומי קרן ו/או תשלומי ריבית י –' טלתשקיפי סדרות  בהתאם

, לתקופות, הפניקס ביטוחשל  2רובד המפקח על הביטוח כהון  ידי –אשר תוכרנה על   י' -ט' ובגין סדרות 

 י'( .-לשטרי נאמנות אגרות החוב )סדרות ט' ו 6סעיף כמפורט ב



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1543- 
 

 

 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

 אחת התקיימות משמען הביטוח על המפקח להוראות בהתאם" - מורכב ושלישוני משני להון משהות נסיבות" 

 הבאות:  בותמהנסי יותר או

 

 הכספיים הדוחות פי על וזאת, החברות בחוק כמשמעם, ביטוח הפניקס של לחלוקה ראויים רווחים היעדר (1)

 הרלוונטי. הקרן או/ו הריבית פירעון למועד שקדמו( רבעוניים או )שנתיים האחרונים

 

 הדין הוראות פי ל)ע ממנה הנדרש להון מתחת אל ירד ביטוח הפניקס של המוכר העצמי ההון סכום (2)

 הכספיים הדוחות פי על הביטוח(, וזאת על המפקח הנחיות פי על או/ו ביטוח הפניקס על החלות

 הרלוונטי. הקרן או/ו הריבית פירעון למועד שקדמו רבעוניים( או )שנתיים האחרונים

 

ם קבע כי יש חשש הפניקס ביטוח הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן, א דירקטוריון (3)

ממשי קרוב ליכולתה של הפניקס ביטוח לעמוד בהון הנדרש ממנה )על פי הוראות הדין החלות על 

או על פי הנחיות המפקח על הביטוח(, ובלבד שהתקבל לכך אישור המפקח על הביטוח /הפניקס ביטוח ו

 מראש.

 
 חשש יש כי קבע אם, קרן תשלום דחיית על או/ו ריבית תשלום דחיית על הורה ביטוח הפניקס דירקטוריון (4)

 מזו גבוהה שלהן הקדימות שדרגת התחייבויות במועדן לפרוע ביטוח הפניקס של ליכולתה ממשי קרוב

 מראש. הביטוח על המפקח אישור לכך ובלבד שהתקבל ההתחייבויות כתבי של

 

 המוכר העצמי בהון עותיתמשמ פגיעה עקב ריבית או/ו קרן תשלום דחיית על הורה הביטוח על המפקח (5)

 הנדרש בהון לעמוד ביטוח הפניקס של ליכולתה קרוב ממשי חשש יש כי ראה אם או ביטוח הפניקס של

, זה לעניין הביטוח(. על המפקח הנחיות פי על או/ו ביטוח על הפניקס החלות הדין הוראות פי על ממנה

 על החלות הדין בהוראות כמוגדר ליישרא מבטח של המוכר העצמי ההון משמעו המוכר" העצמי "ההון

 .הביטוח על המפקח בהנחיות או/ו מבטח

 לתקופה היותר ולכל קרן או ריבית שהושהו כאמור יושהו עד להפסקת התקיימותן של הנסיבות המשהות 

 שלוש שנים ממועד הפירעון המקורי של קרן אגרות החוב. שמסתיימת

 

. מורכבהגדרת הון מוכר והון נדרש במכשירי הון  –ממונה  עמדת פורסמה 2018 מרץ בחודשבנוסף, 

עמדה זו מבהירה את הפרשנות הראויה למונחים "הון נדרש" ו"הון מוכר" בתנאי מכשירי הון מורכב, 

לעניין נסיבות משהות תוך הבחנה בין מבטחים שקיבלו אישור ממונה בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבון 

מבטחים שטרם קיבלו אישור כאמור. לגבי מבטחים שקיבלו את  לראשונה לדוח יחס כושר פירעון לבין

אישור הממונה כאמור לעיל המונח "הון נדרש" יפורש בהתאם להגדרת המונח "סף הון מינימאלי" 

(MCR "והמונח "הון עצמי" יפורש בהתאם להגדרת המונח "הון עצמי )לגבי מבטחים סולבנסי בחוזר .

ן עצמי" ו"הון עצמי נדרש לכושר פרעון" יפורשו בהתאם להגדרתם "הו ,הממונה ורשטרם קיבלו את איש

, קיבלה הפניקס ביטוח את אישור 2018בחודש נובמבר  .מבטח של פירעון לכושר עצמי הון בחוזר

 .31.12.2017הממונה על ביצוע ביקורת לראשונה בגין נתוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1553- 
 

 

 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

 יותר או אחת התקיימות משמען הביטוח על ממונהה להוראות בהתאם" - 2רובד  להון תמשהו נסיבות"

 הבאות:  מהנסיבות

 
 :ריבית תשלום לדחיית ביחס

 ראויים רווחים אין פניקסל ,התשלום מועד טרם שפורסם ביטוח הפניקס של האחרון הכספי הדוח פי על
 .החברות בחוק כמשמעותם לחלוקה

 
 :ריבית או/ו רןק תשלום לדחיית ביחס

 
 הפניקס של העצמי ההון ,התשלום מועד טרם שפורסםביטוח  הפניקס של האחרון הכספי הדוח פי על (1)

פרסום  למועד נכון הון השלמת ביצעה לאביטוח  והפניקס ,משהות לנסיבות נדרש מהון נמוך ביטוח

 הדוח.

 חשש יש ראה כי אם ,קרן שלוםת דחיית על או ריבית תשלום דחיית על הורה ביטוח הפניקס דירקטוריון (2)

 במועדן לפרוע או משהות לנסיבות נדרש בהון לעמוד ביטוח הפניקס של ליכולתה קרוב ממשי

 של מראש אישור לכך שהתקבל ובלבד החוב אגרות של מזו גבוהה שלהן הקדימות שדרגת התחייבויות

 הממונה.

 כי או פירעון כושר ביחס פגיעה יש כי ראה אם קרן תשלום דחיית או על ריבית דחיית על הורה הממונה (3)

 .פירעון לכושר הנדרש בהון לעמודביטוח  הפניקס של קרוב ליכולתה ממשי חשש קיים

 

 מוקדם פדיון .ז
 

 ד': –סדרות ב'  

תהיה רשאית ללא מתן זכות בחירה למחזיקים באגרות החוב ו/או לנאמן לפדות את אגרות  הון גיוסי פניקסה 

  או חלקי, וזאת בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בשטר הנאמנות. החוב בפדיון מוקדם, מלא

רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות החוב )סדרה  הון גיוסי הפניקסהמועד הראשון בו תהיה 

רשאית לפדות בפדיון מוקדם,  הון גיוסי פניקסההמועד הראשון בו תהיה ו. 2019בספטמבר  30ב'( יהא ביום 

)להלן ביחס לכל סדרה: "המועד הראשון לפדיון  2024 בינואר 31'( יהא דאו חלקי, את אגרות החוב )סדרה  מלא

רשאית לפדות בפדיון  הון גיוסי פניקסהמוקדם"(. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם, ביחס לכל סדרה, תהיה 

 פניקסהיבית. ככל שלא תנצל מוקדם מלא או חלקי את אגרות החוב מהסדרה הרלבנטית במועד כל תשלום ר

את זכותה לפדות בפדיון מוקדם איזו מאגרות החוב במועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לכל סדרה  הון גיוסי

תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב הרלבנטיות על הריבית אותה נושאות אגרות החוב הרלוונטיות 

 כאמור ועד למועד הפירעון בפועל( יון מוקדם שלא נוצלבאותה עת בגין יתרת התקופה )מהמועד הראשון לפד

ממרווח הסיכון המקורי שנקבע ביחס לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית כהגדרתו בתשקיף  50%בשיעור של 

 המדף.

 

 ': ח –ו' וסדרות ה' 

 אגרות את לפדות לנאמן/או ו החוב באגרות למחזיקים בחירה זכות מתן ללא רשאית תהיה הפניקס גיוסי הון 

בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, וזאת בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בשטר הנאמנות.  '(' ח)סדרות ה' ו החוב

 2023בינואר  31ביום , 2026 באוקטובר 31בפדיון מוקדם ביום  '(ח ')סדרות ה' ואגרות החוב  תיפדנהלא  אם

אגרות החוב תישאנה תוספת ריבית  אזי(, לתוספת ריבית" הקובע)"המועד בהתאמה  2025ביולי  31וביום 

הסדרה כהגדרתו בתשקיף המדף,  אותהממרווח הסיכון המקורי שנקבע ביחס לאגרות החוב מ 50%בשיעור של 

 .'(ח ')סדרות ה' ו החוב אגרות של הפירעון במועד וסופה ריבית לתוספת הקובע במועד תחילתה אשר לתקופה

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1563- 
 

 

 )המשך( ותהתחייבויות פיננסי - 26באור 

 

, 2020 במאי 1יחול ביום  '(ח ')סדרות ה' ו, כי המועד הראשון לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב יובהר

 ובתנאים המפורטים בשטר הנאמנות, בהתאמה  2022ביולי  31וביום  2021 בינואר 1ביום 

ית )לא כולל פדיון מוקדם במועד הקובע וככל שפדיון מוקדם יבוצע החל ממועד זה ועד למועד הקובע לתוספת ריב

למחזיקי הפניקס גיוסי הון לתוספת ריבית(, יחולו הוראות כמפורט מעבר לדף בשטר הנאמנות ובכללם תשלם 

( )סדרות ה' ו' ח' החוב אגרות יתרת של שוק שווי( 1( את הסכום הגבוה מבין הבאים: )'' ח)סדרות ה' ואגרות החוב 

 קבלת למועד שקדמו המסחר ימי בשלושים החוב אגרות של הממוצע הנעילה מחיר יפ-על ייקבע אשר שבמחזור

( )סדרות ה' ו' ח' החוב אגרות של ההתחייבותי הערך( 2. )המוקדם הפדיון ביצוע בדבר הדירקטוריון החלטת

. בפועל המוקדם הפדיון למועד עד, הצמדה והפרשי ריבית בתוספת קרן דהיינו, שבמחזור מוקדם לפדיון העומדות

  לפדיון העומדות( )סדרות ה' ו' ח' החוב אגרות של המזומנים תזרים יתרת( 3)

 מעבר המפורטים ובתנאיםבשיעור היוון  מהוונת כשהיא( הצמדהבאג"ח סדרה ה' גם ו) ריבית בתוספת קרן) מוקדם

 .הנאמנות בשטר לדף

 

 י' -ו 'ט סדרות

 החוב אגרות את לפדות לנאמן/או ו החוב באגרות למחזיקים בחירה זכות מתן ללא רשאית תהיה פניקס גיוסי הוןה

לא  אםבפדיון מוקדם, מלא או חלקי, וזאת בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בשטר הנאמנות.  י'( –)סדרות ט' ו 

בהתאמה  2025בינואר  31וביום  2026 באוגוסט 31בפדיון מוקדם ביום  י( -)סדרות ט' ו' אגרות החוב  תיפדנה

ממרווח הסיכון  50%אגרות החוב תישאנה תוספת ריבית בשיעור של  אזילתוספת ריבית"(,  הקובעועד )"המ

 במועד תחילתה אשר לתקופההסדרה כהגדרתו בתשקיף המדף,  אותההמקורי שנקבע ביחס לאגרות החוב מ

 .י'( –)סדרות ט' ו החוב אגרות של הפירעון במועד וסופה ריבית לתוספת הקובע

, אוקטוברב 31יחול ביום  י'( –)סדרות ט' והמועד הראשון לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב , כי יובהר

ובתנאים המפורטים בשטר הנאמנות, וככל שפדיון מוקדם יבוצע החל ממועד זה ועד למועד הקובע לתוספת  ,2023

ת כמפורט בשטר הנאמנות ובכללם תשלם ריבית )לא כולל פדיון מוקדם במועד הקובע לתוספת ריבית(, יחולו הוראו

 אגרות יתרת של שוק שווי( 1את הסכום הגבוה מבין הבאים: ) י'( –)סדרות ט' ו למחזיקי אגרות החוב  החברה

 המסחר ימי בשלושים החוב אגרות של הממוצע הנעילה מחיר פי-על ייקבע אשר שבמחזור י'( –)סדרות ט' ו החוב

 החוב אגרות של ההתחייבותי הערך( 2. )המוקדם הפדיון ביצוע בדבר טוריוןהדירק החלטת קבלת למועד שקדמו

 הפדיון למועד עד, הצמדה והפרשי ריבית בתוספת קרן דהיינו, שבמחזור מוקדם לפדיון העומדות י'( –)סדרות ט' ו

 קרן) םמוקד לפדיון העומדות י'( –)סדרות ט' ו החוב אגרות של המזומנים תזרים יתרת( 3. )בפועל המוקדם

 .הנאמנות בשטר המפורטים ובתנאיםבשיעור היוון  מהוונת כשהיא( ריבית בתוספת

 

 החברה דירוג .ח

 

 Aa3.ilבדירוג החברהשהנפיקה ( 3-,ו1,2)דירוג אגרות החוב  הותירה מידרוג על כנם את 2019בינואר  30ביום 

דירוג הפניקס  ואת ilAבדירוג + החברהאישררה מעלות את דירוג  2018באוקטובר  7ביום אופק דירוג יציב. ב

 יציבה.ושינתה את תחזיות הדירוג לחיובית מ ilAA+בדירוג   ביטוח 

כתבי ו Aa1.ilדירוג של בביטוח  הפניקסמידרוג על כנם את דירוג  חברתהותירה  2018 דצמברב 17 ביום

בדירוג  (2ורובד  משני מורכב כתבי התחייבות נדחים )הוןו Aa2.ilדירוג ב התחייבות נדחים )הון שלישוני מורכב(

Aa3.il,  מס' אסמכתא  2018 דצמברב 17מיום  החברהאופק דירוג יציב. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של

2018-01-115357. 

  

 תשקפי מדף .ט

תשקיף מדף מכוחו היא תוכל להנפיק ניירות ערך שונים כגון:  הון גיוסי הפניקס פרסמה 2016, באוגוסט 21 ביום

ת התחייבות שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של תעודות התחייבות של תעודו

הפניקס גיוסי ההתחייבות של הפניקס גיוסי הון כפי שתהיינה מעת לעת( וכתבי אופציה הניתנים למימוש לתעודות 

לפרטים נוספים ראה  באחריותה.בגינם תופקד בפניקס ביטוח לשימושה, על פי שיקול דעתה ו ההנפקה תהון. תמור

 אודות הארכת  לפרטים.(2016-01-107464: א)מספר אסמכת 21.08.2016דיווח מיידי של החברה מיום 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1573- 
 

 

 )המשך( התחייבויות פיננסיות - 26באור 

 

 16 מיוםשל הפניקס גיוסי הון  מיידיראה דיווח  2019באוגוסט  22 ליום עדתשקיף המדף של הפניקס גיוסי הון 

 מכוחו. מדף תשקיף החברה פרסמה 2016 אוקטובר בחודש(. 2018-01-076591)אסמכתא:  2018גוסט באו

 שאינן חוב אגרות, א"כ. נ.ע ₪ 1 בנות החברה של רגילות מניות: כגון, שונים ערך ניירות סוגי להנפיק תוכל החברה

(, לעת מעת שתהיינה כפי החברה של חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרך לרבות) להמרה ניתנות

 הניתנות חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרך לרבות) החברה למניות להמרה הניתנות חוב אגרות

  למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי(, לעת מעת שתהיינה כפי החברה למניות להמרה

 ערך וניירות החברה למניות להמרה הניתנות חוב ולאגרות חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה כתבי, החברה

(, 2016-01-060222)מספר אסמכתה:  06.10.2016לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום . מסחריים

באוקטובר  6של החברה בדבר הארכת התקופה להצעת ניירות ערך עד פי תשקיף המדף עד ליום  מיידי לדיווח

 .(2018-01-085138)אסמכתא:  2018בספטמבר  20מיום  מיידידיווח  ראה 2019

 

   מדיירים פקדונות .י

 דיור ביחידות שימוש זכויותהיתרה כוללת יתרת פקדונות שהתקבלו מדיירים במסגרת הסכמי מגורים בגין  

במרכזים. עם עזיבתם את מרכזי הדיור המוגן, זכאים הדיירים )או יורשיהם, במקרה של פטירה( להחזר חלקי של 

פקדונות צמודים השיעור שנתי מוגדר כפי שנקבע בהסכמי המגורים, בהתאם לתקופת שהייתם.  פיקדונם, בניכוי

 אינם נושאים ריבית.ולמדד המחירים לצרכן 

 

 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון .יא

 

 

הלוואות 
 לזמן קצר

אשראי 
 אגרות חוב מבנקים

כתבי 
התחייבויות 
 אחר נדחים

סה"כ 
התחייבויות 
הנובעות 

פעילות מ
 מימון

 
 אלפי ש''ח

 670,239  88,503  24,111  2017בינואר  1יתרה ליום 
 

1,878,644  66,838 
 

2,728,335 
 490,908  (4,350)  552,659  (93,484)  26,998  9,085  תזרים מזומנים

 11,526  -  2,664  8,862  -  -  השפעת שינויים במדד המחירים
 28,068  28,068  -  -  -  -  ןהשפעת שינויים בשווי ההוג

 9,521  -  7,216  2,305  -  -  שינויים אחרים

 587,922  115,501  33,196  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 

2,441,183  90,556 
 

3,268,358 

 תזרים מזומנים
 
(33,196)  (5,004)  176,081  431,706 

 
(21,570)  548,017 

 30,548  -  10,789  19,759  -  -  השפעת שינויים במדד המחירים
 14,398  14,398  -  -  -  -  השפעת שינויים בשווי ההוגן

 13,468  -  7,052  6,416  -  -  שינויים אחרים

 -  -  -  -  אחר )*(
 
(77,347)  (77,347) 

 790,178  110,497  -  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 

2,890,730  6,037 
 

3,797,442 

 .ג'4.7ראה באור  ,שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי מכרה תיאופצי לפרטים נוספים בדבר)*(          
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1583- 
 

 

 פרמיות שהורווחו  -  27באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 
 2018בדצמבר  31

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 5,016,960  65,533  5,082,493  פרמיות בביטוח חיים
 1,959,039  281,475  2,240,514  וח בריאותפרמיות בביט

 1,956,652  865,467  2,822,119  פרמיות בביטוח כללי

 8,932,651  1,212,475  10,145,126  סה"כ פרמיות

 6,447  34,492  40,939   )*( שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה -בניכוי 

 8,926,204  1,177,983  10,104,187  סה"כ פרמיות שהורווחו
  

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 
 2017בדצמבר  31

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 4,989,853  68,657  5,058,510  פרמיות בביטוח חיים
 1,807,029  243,838  2,050,867  פרמיות בביטוח בריאות

 1,951,962  774,185  2,726,147  פרמיות בביטוח כללי

 8,748,844  1,086,680  9,835,524  סה"כ פרמיות

 (52,556)  197,567  145,011  (1שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה )*()

 8,801,400  889,113  9,690,513  סה"כ פרמיות שהורווחו
 

נובע בעיקרו מעסקה גדולה בענף אובדן רכוש אשר מכוסה  2017הגידול בפרמיה שטרם הורווחה בשנת  (1)
בביטוח  כן הגידול בפרמיות שהורווחו בביטוח משנה נובע מהסכם חדש -די מבטחי משנה. כמובמלואה על י

 .2017מסוג "מכסה" בענף רכב חובה ודירות בגין שנת חיתום משנה 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 
 2016בדצמבר  31

 
 שייר ביטוח משנה ברוטו

 
 אלפי ש"ח

 4,462,604  70,723  4,533,327  פרמיות בביטוח חיים
 1,634,205  251,187  1,885,392  פרמיות בביטוח בריאות

 2,086,610  417,060  2,503,670  פרמיות בביטוח כללי

 8,183,419  738,970  8,922,389  סה"כ פרמיות

 78,377  (11,687)  66,690  שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה )*(

 8,105,042  750,657  8,855,699  סה"כ פרמיות שהורווחו
 

 .18י, ראה באור בעיקרו בביטוח כלל *() 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1593- 
 

 

 רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון -  28באור 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

    רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה

 73,783  95,590  128,731  נדל"ן להשקעה
 השקעות פיננסיות:

 539,768  649,019  (83,693)  נכסי חוב סחירים    
 193,522  304,436  103,488  נכסי חוב שאינם סחירים 
 528,104  1,258,870  (310,670)  מניות 

 833,768  1,489,129  166,317  השקעות אחרות
 (8,178)  (62,722)  37,764  מזומנים ושווי מזומנים 

 2,160,767  3,734,322  41,937  סך הכל רווחים מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה, נטו
רווחים מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה, הון 

 ואחרים
   

 הכנסות מנדל"ן להשקעה:
 43,537  25,534  42,045  שערוך נדל"ן להשקעה    

 97,977  89,088  92,507  הכנסות שוטפות בגין נדל"ן להשקעה 

 141,514  114,622  134,552  סך הכל הכנסות מנדל"ן להשקעה

רווחים )הפסדים( מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית הפרשי הצמדה הפרשי 
 שער ודיבידנד בגין:

 201,192  176,340  (261,580)  נכסים זמינים למכירה )א(    
 (77,901)  9,592  199,061  נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )ב( 

 (17,967)  21,926  (242)  נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים )ג( )***( 

 
 (62,761)  207,858  105,324 

הכנסות ריבית )*( והפרשי הצמדה  מנכסים פיננסיים שאינם בשווי הוגן דרך 
 503,491  537,723  682,209  רווח והפסד )***(

הכנסות ריבית )*( והפרשי הצמדה מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
 215,092  226,002  217,390  והפסד ומנכסים אחרים )**(

רווח מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
 12,946  10,985  18,058  ומנכסים אחרים )**(

 32,093  48,409  37,256  הכנסות מדיבידנד

 3,171,227  4,879,921  1,068,641  סך הכל רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון

 אינם מוצגים )*(    בהכנסות הנ"ל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשר
 4,268  5,564  2,830  שערכם נפגם וח והפסדבשווי הוגן דרך רו 

 

 .38פיננסיות ראה באור ן הפרשי שער בגין התחייבויות לעניי (**)

 )***( סווג מחדש.

  



 הפניקס אחזקות בע"מ
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1603- 
 

 

 )המשך( רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון -  28באור 

 

 רווחים )הפסדים( נטו מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה א.

 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 236,592  210,757  (189,489)  נטו מניירות ערך שמומשורווחים 

 (35,400)  (34,417)  (72,091)  ירידות ערך נטו שנזקפו לרווח והפסד

 201,192  176,340  (261,580)  סך הכל רווחים מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה
 

 רווח או הפסד רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך ב.

 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 שינויים בשווי ההוגן נטו, לרבות רווח ממימוש: 
   

 (88,893)  (13,890)  187,862  בגין נכסים מוחזקים למסחר
 10,992  23,482  11,199  בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה הראשונית

הפסדים( מהשקעות בגין נכסי המוצגים סך הכל רווחים )
 (77,901)  9,592  199,061  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 

 :רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים . ג

 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

כהלוואות  רווחים )הפסדים( נטו ממימוש נכסים המוצגים
 3,279  (49,778)  3,618  וחייבים

 (21,246)  71,704  (3,860)  ירידות ערך נטו שנזקפו לרווח והפסד 
סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים 

 (17,967)  21,926  (242)  המוצגים כהלוואות ויתרות חובה
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1613- 
 

 
 הכנסות מדמי ניהול  - 29באור 

 

 הרכב .א

 

 
 בדצמבר  31יימה ביום לשנה שהסת

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 335,814  345,041  351,951  דמי ניהול בענפי הפנסיה והגמל 
 108,000  83,000  90,000  דמי ניהול משירותים פיננסיים 

 190,484  326,236  -  )*( דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים

 272,676  306,517  333,739  טוח חייםדמי ניהול קבועים בגין חוזי בי

 30,221  35,915  44,151  דמי ניהול בגין חוזי השקעה

 819,841  סך דמי ניהול מעמיתים וממבוטחים
 

1,096,709  937,195 

 2,823  1,858  6,829  דמי ניהול אחרים 

 826,670  סה"כ הכנסות מדמי ניהול
 

1,098,567  940,018 
 

אומדן דמי הניהול שלא ייגבו בשל התשואה השלילית עד לכיסוי הפסדי ההשקעה , 2018בדצמבר  31נכון ליום  )*(
החברה כיסתה את מלוא הפסדי  2019מיליון ש"ח. נכון לסוף חודש פברואר  62 -בגין פוליסות הסתכם לסך של כ

 ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים והחלה לגבות דמי ניהול משתנים. 

 

 הכנסות מעמלות  - 30ר באו

 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 180,322   242,077)*(  243,164  עמלת סוכנויות ביטוח
עמלת ביטוח משנה, בניכוי שינוי בהוצאות רכישה נדחות בגין 

 125,472  167,219  240,269  ביטוח משנה

 305,794  409,296  483,433  סה"כ הכנסות מעמלות
 

אשר שילמה כלל ביטוח לחברת שקל, חברה בשליטה מלאה של הפניקס  ש"ח ןמיליו 24-הסכום כולל סך של כ )*(
. סכום זה ניתן על בסיס 2017בדצמבר  31ועד ליום  2013בנובמבר  1ופה מיום וכנויות, בגין עמלות תיק ישן לתקס

   .2013מהתחשיב האחרון שנעשה בשנת  90%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1623- 
 

 

  ואחרים פיננסים משירותיםהכנסות   - 31באור 

 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 130,050  106,644  67,558  הכנסות מתעודות סל ופיקדון, נטו )*(
 72,000  85,000  87,000  הכנסות משירותי בורסה ומסחר, נטו

 14,000  19,000  10,000  עות וחיתוםהכנסות מבנקאות להשק

 

 164,558  210,644  216,050 
 

 .25ראה באור  28לעניין תיקון )*( 

 

 

 הכנסות אחרות  - 32באור 

 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 25,990  18,629  13,116  מתן ייעוץ )*(
 5,869  4,144  3,047  דמי שכירות

 -  4,043  -  רווח הון ממימוש רכוש קבוע
 14,663  15,880  17,188  מתן שירותים )*(
 3,324  7,164  4,475  הכנסות אחרות

 49,846  49,860  37,826  סה"כ הכנסות אחרות
 

  .סווג מחדש (*)



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1633- 
 

 
 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר: - 33באור 
 

 בדצמבר  31נה שהסתיימה ביום לש 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 בגין חוזי ביטוח חיים
 491,121  605,329  612,648  תביעות ששולמו ותלויות מקרי מוות, נכות ואחרים    

 28,040  28,618  36,460  בניכוי ביטוח משנה 

 
 576,188  576,711  463,081 

 1,113,562  1,129,321  1,343,317  פוליסות שנפדו
 185,259  241,349  234,396  פוליסות שמועדן תם

 170,762  216,961  264,819  גמלאות

 1,932,664  2,164,342  2,418,720  סך כל התביעות
גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים )למעט שינוי בתלויות( 

 4,561,840  6,555,785  2,488,782  בשייר

 201,660  293,385  131,748  בהתחייבויות בגין חוזי השקעה בשל מרכיב התשואהגידול 

סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים 
 6,696,164  9,013,512  5,039,250  וחוזי השקעה בשייר 

 סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי:
 1,612,935  1,650,411  1,869,232  ברוטו    

 173,461  365,858  668,315  ביטוח משנה 

 1,439,474  1,284,553  1,200,917  בשייר 

 סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח בריאות:
 1,369,070  1,526,530  1,478,146  ברוטו    

 275,053  279,565  227,550  ביטוח משנה 

 1,094,017  1,246,965  1,250,596  רבשיי 

 סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 9,229,655  11,545,030  7,490,763  השקעה בשייר

 

 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות  - 34באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 רכישה: הוצ'
 695,973  718,921  815,929  עמלות רכישה    

 299,824  347,678  384,292  הוצאות רכישה אחרות 

 (66,737)  (79,495)  (72,787)  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

 929,060  987,104  1,127,434  סה"כ הוצאות רכישה 

 540,207  549,200  571,522  עמלות שוטפות אחרות
 58,217  45,143  54,383  וצאות שיווק אחרותה

 1,527,484  1,581,447  1,753,339  סה"כ עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
  



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1643- 
 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות  - 35באור 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 874,556  917,848  991,358  שכר עבודה ונלוות
 224,979  242,267  252,730  פחת והפחתות

 93,389  96,911  101,104  אחזקת משרדים ותקשורת
 78,113  78,114  84,391  שרותי מחשב
 30,502  28,545  41,689  שיווק ופרסום

 51,656  51,859  64,664  ייעוץ משפטי ומקצועי
 214,161  225,900  184,392  אחרות

 1,567,356  1,641,444  1,720,329  סה"כ )*(

 בניכוי:
סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי    

 (75,303)  (84,486)  (91,252)  ביטוח 
סכומים שסווגו בסעיף עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 

 (356,638)  (380,283)  (418,420)  אחרות 

 1,135,415  1,176,675  1,210,657   הוצאות הנהלה וכלליות

 321,425  331,832  343,074  )*( הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1653- 
 

 

 תשלום מבוסס מניות - 36באור 
 

 הוצאה שהוכרה בספרים א.

 

 מעובדים מוצגת בטבלה שלהלן: שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו  ההוצאה 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום         

 

 

2018 
 

2017 
 

2016 

 

 

 אלפי ש"ח

 

 4  סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 

 114 

 

 892 

 
         

 משרה ונושאי לעובדים 2013 תוכנית

 

 – ל אופציות 5,686,285 הקצאת החברה דירקטוריון י"ע אושרה"( הענקה)להלן "מועד  2013, בנובמבר 3 ביום

 – ו בחברה משרה נושאי לחמישה וקצוה אופציות 1,616,285, מתוכן, שלה הבנות והחברות החברה מעובדי 39

 האמורות האופציות ממימוש כתוצאה. שלה בנות בחברות משרה נושאי 34 – ל וקצוה אופציות 4,070,000

 (.1:1 המרה)יחס  האופציות מספר לפי החברה של.נ. ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות תנבענה

 

. במועד המימוש תקצה החברה את מניות )מתואם דיבידנדים(₪  13.77המימוש של כל אופציה, הינו  מחיר

המימוש לפי מספר אופציות המימוש מוכפל בהפרש שבין מחיר המניה בבורסה במועד המימוש למחיר המימוש 

 ורסה מחולק במחיר המניה בב

 

 . בחברה העובד של העסקתו להמשך בכפוף, שוות מנות בשלוש תבשלנה האופציות

 

מודל ב השתמש אשר חיצוני שווי יךממער השווי שהתקבל תהשווי ההוגן למועד ההענקה חושב על פי הערכ

 באותו דנאמ שהוקצוש"ח וסה"כ שווי האופציות הכולל  3.41 -הממוצע לאופציה אחת הוערך בכ השוויהבינומי. 

 "ח.שמליון  19 -של כ בסך מועד

 

 של ההוניים במכשיריה המסולקות למניות האופציות של ההוגן השווי במדידת שימשו אשר ההנחות להלן

 :2013 תוכנית לגבי, החברה

 

 מנה
תנודתיות צפויה במחיר 

 המניה )א(
שיעור ריבית חסרת סיכון 

 )ב(
מועד 

 הבשלה
מועד 
 פקיעה

 1 32.68% 1.47% 11.2014 11.2016 
 2 32.68% 1.47% 11.2015 11.2016 
 3 32.91% 1.90% 11.2016 11.2017 
 

       

  המניה במחיר צפויה תנודתיות .א

הצפויה )סטיית התקן( מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מחיר המניה )לפי מרווחים  התנודתיות 

הנחה שהתנודתיות ההיסטורית של מחיר יומיים(. התנודתיות הצפויה של מחיר המניה משקפת את ה

 הצפויה בעתיד. תנודתיותהמניה מהווה אינדיקציה טובה ל

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1663- 
 

 

 )המשך( תשלום מבוסס מניות -  36באור 

 

 סיכון חסרת ריבית שיעור .ב

שנלקחה לצורך חישוב שווי האופציות לניצעים חושבה על בסיס עקום תשואה חסרת סיכון  הריבית 

 ס על תשואת אג"ח ממשלתיות שאינן צמודות מסוג "שחר".   נומינאלית לפדיון, המבוס

 

 (ההבשלה תקופת)לאחר  נטישה שיעור .ג

ניח שיעור ה לא. המודל 5%-כ שלעור עזיבה מסוים בין מועד ההבשלה לבין פקיעת האופציה יש הונח 

 תקופת ההבשלה.  במהלךעזיבה 

 

 דיבידנד .ד

 מחלוקה מתעלם האופציות שווי חישוב, כן על. יםדיבידנד מותאם בתוכנית האופציות של המימוש מחיר 

 .דיבידנדים של עתידית

   

אשר  אופציות 600,000 הקצאת החברה דירקטוריון י"ע אושרה )להלן "מועד הענקה"( 2016במרץ,  27ביום 

לנושא משרה בחברה )שהינו גם נושא משרה בחברה  אופציות. האופציות הוקצו 450,000מתוכם הוקצו בפועל 

וזאת בהתאם לתוכנית אופציות לעובדים של החברה משנת  נושאי משרה בחברות בנות של החברה ניולש בת(

 של"א כ.נ. ע ש"ח 1 בנות רגילות מניות הן האמורות האופציות ממימוש כתוצאה תנבענה אשר המניות. 2013

 (.1:1)יחס המרה  החברה

להמשך העסקתו של להלן( ו הביצוע )כמפורטלעמידה בתנאי  בכפוףו שוותהאופציות תבשלנה בשלוש מנות 

מכירת המניות )לאחר מימוש האופציות( כפופה להסדר דחיה וזאת בהתאם למדיניות התגמול  העובד בחברה.

 אופציות, 150,000, אשר הוקצו לו למעט ביחס לנושא משרה בחברה בתשל החברה ולהחלטת הדירקטוריון, 

 ולכן תנאי הביצוע והסדר הדחיה אינו חל לגביו. שאינו כפוף לתוכנית התגמול של החברה

את מניות  במועד המימוש תקצה החברה )מתואם דיבידנדים(.₪  11.2 הינומחיר המימוש של כל אופציה, 

המימוש לפי מספר אופציות המימוש מוכפל בהפרש שבין מחיר המניה בבורסה במועד המימוש למחיר המימוש 

 .מחולק במחיר המניה בבורסה

 הביצוע  תנאי

 הבשלת האופציות הינה בכפוף לעמידת הניצע בתנאי הביצוע שלהלן, באופן מצטבר: 

 ממוצע שנתי של תשואת הרווח הכולל על ההון העצמי המשוקלל של החברה.  -יעד תשואה על ההון (1)

ת ( ההון העצמי החשבונאי )כפי שיופיע בדוחו1עודף ההון יחושב כהפרש שבין ) -מדד שיעור עודף ההון  (2)

( דרישת ההון 2הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה( בניכוי ההשקעות בחברות מוחזקות; לבין )

 ( דרישת ההון.3הרגולטורית; חלקי )

תשואה מותאמת סיכון של כספי החוסכים )עמיתים( שהושגה על ידי הפניקס  -תשואת כספי החוסכים (3)

ובא בחשבון גם רמת הסיכון כפי שתגולם באופן יחסי אל מול המתחרות העיקריות בענף. ביעד זה ת

 במדד השארפ אל מול המתחרות העיקריות בענף. 

ככל שדירקטוריון החברה ישנה את הגדרות המדדים, המתוארים לעיל במסגרת תוכנית התגמול השנתית, 

 .שינויים אלו יחולו גם על תנאי האופציות

 

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1673- 
 

 

 )המשך( תשלום מבוסס מניות -  36באור 

כי בגין כל שנת הבשלה, יקבע דירקטוריון החברה את המדרגות והציונים בקשר עם עמידה ביעדים  יובהר,

שפורטו לעיל. חישוב העמידה ביעדים כאמור תבוצע במועד פרסום הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ביחס 

, 2016אות שנת לכל אחת משנות ההבשלה. כלומר בקשר עם המנה הראשונה, תנאי הביצוע ימדדו בגין תוצ

 . 33.33%וכן הלאה. משקל כל מדד הינו  2017בקשר עם המנה השנייה, תנאי הביצוע ימדדו בגין תוצאות שנת 

זכאותו של הניצע למלוא האופציות שהבשילו במועד הבשלה ספציפי תותנה בעמידה בציון משוקלל של שלושת 

ציות שהבשילו כאמור, היקף האופציות להן יהיה המדדים לעיל. במקרה של אי עמידה בציון המזכה במלוא האופ

זכאי הניצע ייקבע באופן ליניארי. בנוסף, אי עמידה ברף תחתון של הציון המשוקלל לא תקנה לניצע כל זכאות 

 לאופציות. 

 

מודל ב השתמש אשר חיצוני שווי ךיממער השווי שהתקבל תהשווי ההוגן למועד ההענקה חושב על פי הערכ

 באותו נאמד שהוקצוש"ח וסה"כ שווי האופציות הכולל  1.07 -הממוצע לאופציה אחת הוערך בכ יהשוו. הבינומי

 "ח.ש אלפי 482 -של כ בסך מועד

 

, המסולקות במכשיריה ההוניים של החברה, ההנחות אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות למניות

 3ד'( לגבי האופציות שהוענקו ביום -)בסעיפים א'זהים להנחות שפורטו לעיל  2016למרץ  27שהוענקו ביום 

 , למעט לתקופות ולשיעורים המפורטים בטבלה להלן:2013לנובמבר 

 

 מנה
תנודתיות צפויה 

 )א( במחיר המניה

שיעור 
ריבית 
חסרת 

 )ב( סיכון
מועד 

 הבשלה
מועד 
 פקיעה

1 24.09% 0.50% 31.3.2017 30.3.2019 

2 24.09% 0.50% 31.3.2018 30.3.2019 

3 26.79% 0.74% 31.3.2019 30.3.2020 

 

 

 

 משרה ונושאי לעובדים 2019 תוכנית

 

 הקצאת החברה ודירקטוריון האם החברה דירקטוריון י"ע אושרה"( הענקה)להלן "מועד  2018לדצמבר,  27 ביום

מימוש המניות אשר תנבענה כתוצאה מ. שלה הבנות והחברות החברה מעובדי 79 – ל אופציות 3,876,000

(. האופציות 1:1ש"ח ע.נ. כ"א של החברה האם )יחס המרה  1האופציות האמורות הן מניות רגילות בנות 

 להמשך העסקתו של העובד בחברה.ו לעמידה בתנאי ביצוע )כמפורט להלן( תבשלנה בשלוש מנות שוות, בכפוף

 

בגין המנה ₪  21.99ה הראשונה, בגין המנ₪  21.35, הינו )מתואם דיבידנדים( המימוש של כל אופציה מחיר

. במועד המימוש תקצה החברה את מניות המימוש לפי מספר אופציות בגין המנה השלישית₪  22.63 -השניה ו

המימוש מוכפל בהפרש שבין מחיר המניה בבורסה במועד המימוש למחיר המימוש מחולק במחיר המניה 

 .בבורסה

 

בה המקסימלית שתנבע לניצעים ממימוש כל אופציה לא יעלה על האופציות כוללות מגבלות הטבה, על פיה ההט

מחיר מניה מקסימלי של ) הענקהממחיר מניית החברה במועד כפי שהיה ביום המסחר שקדם למועד  200%

 ש"ח(. 57.51

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1683- 
 

 

 

 )המשך( תשלום מבוסס מניות -  36באור 

 

מודל ב השתמש אשר חיצוני שווי יךערממ השווי שהתקבל תהשווי ההוגן למועד ההענקה חושב על פי הערכ

 באותו נאמד שהוקצוש"ח וסה"כ שווי האופציות הכולל  3.55 -הממוצע לאופציה אחת הוערך בכ השוויהבינומי. 

 "ח.שמליון  13.8 -של כ בסך מועד

 

 של ההוניים במכשיריה המסולקות למניות האופציות של ההוגן השווי במדידת שימשו אשר ההנחות להלן

 :2019 תוכנית לגבי, החברה

 

 מנה
תנודתיות צפויה 

 )א( במחיר המניה

שיעור 
ריבית 
חסרת 

 )ב( סיכון
מועד 

 הבשלה
מועד 
 פקיעה

1 24.51% 1.37% 31.3.2021 31.3.2023 

2 23.73% 1.62% 31.3.2022 31.3.2024 

3 25.53% 1.83% 31.3.2023 31.3.2025 

 

  המניה במחיר צפויה תנודתיות .א

התנודתיות ההיסטורית של מחיר המניה של  על התבססהפויה )סטיית התקן( הצ התנודתיות 

החברה האם )לפי מרווחים יומיים(. התנודתיות הצפויה של מחיר המניה משקפת את ההנחה 

 הצפויה בעתיד. תנודתיותשהתנודתיות ההיסטורית של מחיר המניה מהווה אינדיקציה טובה ל

 

 סיכון חסרת ריבית שיעור .ב

נלקחה לצורך חישוב שווי האופציות לניצעים חושבה על בסיס עקום תשואה חסרת ש הריבית 

 סיכון נומינאלית לפדיון, המבוסס על תשואת אג"ח ממשלתיות שאינן צמודות מסוג "שחר".   

 

 (ההבשלה תקופת)לאחר  נטישה שיעור .ג

. המודל 10%-כ שלעור עזיבה מסוים בין מועד ההבשלה לבין פקיעת האופציה יניח שההמודל  

 תקופת ההבשלה.  במהלךניח שיעור עזיבה ה לא

 

  דיבידנד .ד

 מתעלם האופציות שווי חישוב, כן על. דיבידנדים מותאם בתוכנית האופציות של המימוש מחיר

 .דיבידנדים של עתידית מחלוקה

 

 תנאי הביצוע 

  הבשלת האופציות הינה בכפוף לעמידת הניצע בתנאי הביצוע שלהלן, באופן מצטבר:

 

ממוצע שנתי של תשואת הרווח הכולל על תשואה על ההון תחושב כ -יעד תשואה על ההוןמ 90%לפחות  (1)

 ההון העצמי המשוקלל של החברה.

במרס  31יעד התשואה ייקבע במסגרת קביעת תכנית העבודה השנתית על ידי דירקטוריון החברה עד ליום 

 בכל שנה קלנדרית.

רסום הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ביחס לכל אחת משנות חישוב העמידה ביעד יחושב במועד פ

, המנה השנייה 2020 ההבשלה. כלומר בגין המנה הראשונה תנאי הביצוע ימדדו לפי תוצאות הרווח לשנת 

  .2022והמנה השלישית לפי התוצאות לשנת  2021לפי התוצאות לשנת 

ת, תימדד העמידה בתנאי הביצוע הללו מחדש בכל במקרה שבו לא התקיימו תנאי הביצוע בגין שנה רלוונטי

 .ונטית עד למועד פקיעה של האופציהשנה עוקבת לשנה הרלו
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות -  36באור 

 

 עמידה בדרישות ההון בהתחשב בתקופת הפריסה בהתאם לחוזר הממונה  –מדד יחס כושר פירעון כלכלי  (2)

 Solvency IIום משטר כושר פרעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס בדבר הוראות לייש 2017מחודש יוני 

בדוחות  העמידה בדרישות ההון אשר יפורסמובמועד ההבשלה, תיעשה בדיקה של  )להלן "חוזר סולבנסי"(.

 הכספיים בגין התקופה של שלוש שנים הקלנדריות, שקדמו למועד ההבשלה.

המדדים  שנישל  מצטברתד הבשלה ספציפי תותנה בעמידה זכאותו של הניצע למלוא האופציות שהבשילו במוע

 לעיל. במקרה של אי עמידה לא תקנה לניצע כל זכאות לאופציות. 

ככל שדירקטוריון החברה ישנה את הגדרות המדדים, המתוארים לעיל במסגרת תוכנית התגמול השנתית, 

 שינויים אלו יחולו גם על תנאי האופציות.

 

 תנועה במהלך השנה .ב

 

להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת השינויים  

 שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:

 

 
         2018 

 
2017 

 
2016 

 
         

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
מחיר 
המימוש 
 המתואם

 

מספר 
 האופציות

ממוצע 
וקלל של מש

מחיר 
המימוש 
 המתואם

 

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
מחיר 
המימוש 
 המתואם

 
   
   

אופציות למניות לתחילת   
 11.67  300,000  השנה

 
 1,706,667  12.63 

 
 5,161,285  12.97 

אופציות למניות שהוענקו 
 -  -  במהלך השנה

 
 -  - 

 
 450,000  11.67 

ופציות למניות שמומשו א
 11.20  (150,000)  במהלך השנה

 

 
(1,406,667)  12.83 

 
 (91,667)  12.97 

אופציות למניות שפקעו 
 -  -  במהלך השנה

 
 -  - 

 

 
(3,557,523)  12.97 

אופציות למניות שחולטו 
 11.20  (41,667)  במהלך השנה

 
 -  - 

 
 (255,428)  12.97 

 11.20  108,333  נהאופציות למניות לסוף הש

 

 300,000  11.67 

 

 1,706,667  12.63 
אופציות למניות אשר ניתנות 

 למימוש 
 -  -  לסוף השנה

 

 -  - 

 

 1,256,667  12.97 

 
         

 שנים 1.25הינו  2018בדצמבר,  31המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום הממוצע  .ג
 (.שנים 1.3 – 2016 שנים, שנת 1.75 – 2017)שנת 

 

, 11.67 2017שנת ש"ח ) 11.2עומד על  2018בדצמבר  31המימוש של האופציות למניות ליום מחיר מחיר  .ד
 (.ש"ח 11.67-12.97בין  2016שנת 
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 הוצאות אחרות  -  37באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 20,824  15,943  9,143  סים בלתי מוחשיים הפחתת נכ
 7,360  8,315   )*((14,189)  רי-תוצאות ביטוח משנה מסוג מודיפייד

 34  744  10  הפסד ממימוש רכוש קבוע ואחר

 28,218  25,002  (5,036)  סה"כ הוצאות אחרות

 )*( בעיקר בגין התחשבנות בגין שנים קודמות. 

 

 
 ימוןהוצאות מ  - 38באור 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין:
 72,449  96,106  102,510  כתבי התחייבות נדחים    

 26,630  28,586  35,016  אגרות חוב והלוואות
 14,078  26,680  14,398  (ג(),(4),7יות בחברות מאוחדות )ראה באור התחייבות לרכישת מנ

 (1,716)  2,175  2,019  פקדונות מדיירים 
 295  6,663  4,581  הוצאות ריבית למבטחי משנה

 (1,673)  (10,898)  10,065  )*(הפרשי שער, נטו בגין התחייבויות 
 3,294  3,259  10,937  עמלות והוצאות מימון אחרות

 113,357  152,571  179,526  סך הכל הוצאות מימון
 

 .28לענין הפרשי שער בגין השקעות פיננסיות ראה באור  )*(  
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 למניה רווח  - 39באור 

 

 למניה ומדולל רווח בסיסי

 

המיוחס לבעלי המניות הרגילות מחולק בממוצע המשוקלל של  הרווחלמניה התבסס על  והמדולל הבסיסי הרווחחישוב   

 :מספר המניות הרגילות שבמחזור כדלהלן

  

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 607,628  709,910  679,033  רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
   

 

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2018 2017 2016 

 מספר מניות )באלפים( ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

 
 ע.נ. ₪  1

 246,031  245,384  247,500  בינואר  1יתרה ליום 

 176  713  119  השפעת מניות החברה המוחזקות ע"י הקבוצה

 -  151  5,117  השפעת מניות שהונפקו במהלך השנה

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו לצורך חישוב 
 246,207  246,248  252,736  בדצמבר 31רווח בסיסי למניה ליום 

    

 -  142  125  השפעת מניות פוטנציאליות מדללות

 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
 ששימשו לצורך חישוב רווח מדולל למניה

 246,207  246,390  252,861  בדצמבר 31ליום 
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  ניהול סיכונים - 40באור 

 

כון ארוך טווח לרבות ניהול קרנות פנסיה וקופות פועלת במגזרי הפעילות העיקריים הבאים: ביטוח חיים וחס הקבוצה 

, סל קרנותבגמל, ביטוח בריאות, ביטוח כללי ופיננסים. כמו כן, פועלת הקבוצה במסגרת תחום השירותים הפיננסיים, 

 . ניהול ושיווק מוצרים אלטרנטיבייםקרנות נאמנות, ניהול תיקים, חבר בורסה, 

 

 הבאים:העיקריים פות אותה לסיכונים בתחומים הנ"ל, חוש הקבוצהפעילויות  

 

 לרבות מצב המשק ורמת התעסוקה מאקרו סיכוני. 

 לרבות סיכון  סיכוני שוקALM. 

 כוני נזילות.סי 

 לרבות סיכוני אשראי של מבטחי המשנה סיכוני אשראי. 

 מערכות מידע, מיקור חוץ ומעילות והונאותסייבר, לרבות סיכוני  סיכונים תפעוליים. 

 סיכון קטסטרופהסיכוני תמחור וחיתום ולרבות  וחייםסיכונים ביט. 

 הנובעים מתקדימים משפטיים ותביעות ותובענות ייצוגיות משפטיים סיכונים. 

 וציות רגולציה סיכוני. 

 ופגיעה באיתנותה הפיננסית של הקבוצה מוניטין ןוסיכ. 

 יקורמת שימור הת הציבור בטעמי שינוי, לרבות סיכוני תחרות עסקיים סיכונים. 

 

לגרום  יםמצב המשק ורמת התעסוקה. מיתון במשק וירידה ברמת התעסוקה, עלולמ הנובעים סיכונים - מאקרו סיכוני 

לירידה בהיקף ההפקדות באפיקי חיסכון ארוך הטווח השונים, ואף למשיכת חסכונות פנסיוניים וחסכונות לטווח בינוני 

בות אבודים, לצמצום הכיסויים הנרכשים בפוליסות ביטוח ולגידול )קרנות השתלמות( לצורך צריכה בהווה, לגידול בחו

במספר מקרי הביטוח והתביעות )בשל גידול במספר הגניבות וההונאות(, להגשת תביעות במועד מוקדם יותר ולהחרפת 

 התחרות בתחומי הפעילות השונים.

 

 או פיננסיות התחייבויות, פיננסיים נכסים של העתידיים המזומנים תזרימי או ההוגן שהשווי הסיכון - שוק סיכוני 

 משינויים הנובעים סיכונים, היתר בין, כוללים שוק סיכוני. שוק במחירי משינויים כתוצאה ישתנו ביטוחיות התחייבויות

 .(ALMוכן סיכוני התאמת נכסים להתחייבויות ) חוץ ובמטבע לצרכן המחירים במדד ,מניות בשערי, הריבית בשערי

 

, כתוצאה מהעדר יכולת למכור להתחייבויותיה הקשורות מחויבויות לקיים תתקשה שהקבוצה הסיכון - זילותנ סיכוני 

 נכסים באופן מיידי או מבלי להביא לפגיעה בשווים.

 

 במרווחי משינויים כתוצאה או בהתחייבויותיו משנה מבטח/לווה של עמידה מאי כתוצאה להפסד סיכון - אשראי סיכוני 

 .ההון בשוק האשראי

 

 כתוצאה או ומערכות אנשים, פנימיים תהליכים של מכשל או נאותות מאי כתוצאה להפסד הסיכון - תפעוליים סיכונים 

 .חיצוניים מאירועים

 

סיכון לשימוש לא מורשה בזהות, הפרעה לפעילות על ידי פגיעה בפעילות הרשת או השבתת שירותים,  – סייבר סיכוני 

 ל נכסים דיגיטליים, החדרה של קודים או תוכנות זדוניות, חדירה למערכת או חשיפת מידע.פגיעה במערכות, גניבה ש

 

 חלים הפנסיה בקרן האקטוארים הסיכונים) פנסיה בקרן אקטוארי וסיכון ובריאות חיים ביטוח סיכוני - ביטוחיים סיכונים 

 בתשלום הוודאות מאי נובעיםה( הניהול דמי של בהיבט הינם המנהלת החברה על השפעתם כאשר העמיתים על

, הוצאות, נכות/תחלואה שיעורי, חיים אריכות/תמותה לשיעורי הנוגעות להנחות בהתייחס הצפויות העתידיות התביעות

 .וקטסטרופה רזרבות הערכת, תמחורב הוודאות אימ בעיקר נובעים כללי ביטוח סיכוני .פדיונות או ביטולים

  



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1733- 
 

 

 ך( )המש ניהול סיכונים - 40באור 

 

הקבוצה חשופה להחלטות שיפוטיות אשר עשויות להוות תקדים משפטי מחייב ביחס לפעילות  - משפטיים סיכונים 

, ולגרום לעלויות שלא היו צפויות בעת ההתקשרות בפוליסות הביטוח או בעת יההביטוח, לשנות את היקף חבויות

בוצה לתביעות בעלות פוטנציאל להפוך לתובענות כן, חשופה הק כמוהערכות קודמות של ההתחייבויות הביטוחיות. 

 ייצוגיות, שכן הקבוצה עלולה להימצא חייבת בגינן בסכומים גבוהים.

 

סיכונים הנובעים מהשפעת שינויים רגולטורים על הדיווח הכספי, הפעילות העסקית והרווחיות.  - וציות רגולציה סיכוני 

 להביא להטלת סנקציות וקנסות כספיים על הקבוצה.עמידה בדרישות רגולטוריות עלולה -כמו כן, אי

 

ושמה הטוב מהווים גורם חשוב בהיקף הפעילות והרווחיות של הפיננסית  איתנותה ,מוניטין הקבוצה - מוניטין סיכון 

הקבוצה, בהתקשרות עם לקוחות חדשים ובשמירה על לקוחות קיימים. מעילות, הליכים משפטיים כנגד הקבוצה 

 קינה או לא חוקית עלולים לפגוע בשמה הטוב.ופעילות לא ת

 

התגברות  עלייה בעוצמת התחרות בתחומים בהם הקבוצה פועלת עלולה לפגוע ברווחיות הקבוצה. - עסקיים סיכונים 

ובכניסת ערוצי הפצה  התחרות יכולה להיות בין היתר בהחרפת התחרות בין מתחרים קיימים, בכניסת מתחרים חדשים,

תקופת ההתקשרות. יכולת  ת בענפי ביטוח חיים, גמל ופנסיה חשופה לביטולי פוליסות ופדיונות במהלךחדשים. הפעילו

אטרקטיביות ביחס למתחרותיה. נטיית  ביכולתה להשיג תשואות לשמר את התיק הקיים שלה תלויה, בין היתר, הקבוצה

ור שלא לבצע ביטוח עשויים להשפיע על הציב הציבור לבחור במוצרים תחליפיים במסגרת התחומים השונים או נטיית

 הביקוש למוצרי הקבוצה ועל הרווחיות בתחומים השונים.

 

 לגבי ותהליכים מדיניות, הקבוצה מטרות, לעיל מהסיכונים אחד לכל הקבוצה של החשיפה בדבר מידע ניתן זה בבאור 

 .אלה םמאוחדי כספיים דוחות לאורך נכלל נוסף כמותי גילוי. הסיכון וניהול מדידה

 

 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים .1

 

ניהול הסיכונים בפניקס נעשה בראייה קבוצתית כך שמנהל הסיכונים אחראי על פעילות הביטוח והפעילות  

סל, קרנות נאמנות, ניהול תיקים, חבר קרנות הפיננסית שברשותה. פעילות אקסלנס נשואה כוללת בתוכה תחומי 

. תחומים אלו הינם בעלי מאפייני סיכון שונים משל הפעילות הביטוחית מוצרים אלטרנטיבייםניהול ושיווק בורסה, 

. בחלק מתחומי הפעילות שבאקסלנס 1.2ולפיכך הליכי ושיטות ניהול הסיכונים בהם שונים כמפורט בסעיף 

רגולציה נשואה מונו פונקציות ייעודיות האחראיות על ניהול ובקרת הסיכונים וזאת בהתאם להנחיות ה

 הספיציפיות לכל חברה.

 

 הביטוחית הפעילות .1.1

 

מפני  החברה על"( נועד לתמוך ולהגן ביטוח הפניקס" -)להלן  לביטוח חברה בהפניקסיהול הסיכונים נ 

 הפסדים לא צפויים שעלולים למנוע ממנה להשיג את יעדיה העסקיים, תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות. 

 

 Firm Wide Riskתאגידית ) כלל סיכונים ניהול תפיסת מתבססת על בקבוצה כוניםהסי ניהולמדיניות  

Managementוהערכה, בקרה והפחתה, ניטור הסיכונים )זיהוי, מדידה ניהול תהליכי זו תפיסה פי (. על 

 אבני היסוד של תפיסה זו הינן: .בחברה פעילויותהלרוחב  יםבוצעמסיכון מהותי,  סוג כל לגבי  ),ודיווח

 ודינאמי. עתיד פני צופה, מקיף סיכונים ניהול

יחידת ניהול הסיכונים פועלת  .הגנה קווי שלושת תפיסת על בוססמ סיכונים ממשל התאגידי לניהולה

בה,  הכרוכים והסיכונים העסקית הפעילות של הבנה המשקפת בחברה סיכונים ניהול תרבות הטמעתל

 .הסיכונים וניהול הבקרה פונקציות ע"יהעסקים השונים  קווימתמיד של  איתגורתוך 
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תהליך ניהול הסיכונים מתבצע בשיתוף פעולה עם יחידות תומכות הכוללות את האקטואריה, השקעות,  

 ביטוח משנה וחשבות.

 

נים המהותיים לפחות אחת לשנה מובא בפני הדירקטוריון וועדות ההשקעה דוח זיהוי ומיפוי של הסיכו 

לחוסנו הפיננסי של התאגיד, תיאור רמת החשיפה לסיכונים שזוהו, תיאור אמצעי הבקרה על סיכונים אלו 

 .שנדרש ככל, והמלצות לשיפור הבקרות

 

 מייחסת חשיבות רבה למעורבות הדירקטוריון וועדות ההשקעה בתהליך ניהול הסיכונים. הקבוצה 

 Solvency-ולכונים מטעמו, אשר דנה בסוגיות הנוגעות לניהול סיכונים מינה ועדה לניהול סי הדירקטוריון

II.   ת סיכון כגון מגבלת וקבע מגבל ביטוח הפניקסדירקטוריוןALMרגישות , למדד , מגבלת הצמדה

עבור החשיפה לסיכוני השוק וכן מגבלות לחשיפות מצרפיות אגב פעילות  ,נזילות ומגבלת לריבית

 ההשקעות.

 

. החישובים מתבססים על במחלקת ניהול הסיכוניםנזילות מנוהלים במסגרת מודל שפותח סיכוני ה 

. םנכסיהמתודולוגיות מקובלות בתחום ובוחנות השפעה של תרחיש קיצון על יכולת החברה להנזיל את 

הופקו דוחות שוטפים, אשר ריכזו את הניתוחים כאמור. כמו כן, מדווחות תוצאות  הדיווחבמהלך שנת 

 ההשקעות. תדל לדירקטוריון ולוועדהמו

 

מאשרים את מדיניות ההשקעה הן בתיקי המשתתף ברווחים והן בתיקי  הת ההשקעוועדודירקטוריון ה 

 הנוסטרו וכן את המדיניות ונהלי מתן האשראי.

 

 :השונים הסיכונים בניהול והשיטות התהליכים פירוט להלן 

 

 ונזילות שוק סיכוני .1.1.1

 

 ועדות"י ע ומיושמת הדירקטוריון"י ע הנקבעת למדיניות בכפוף השקעותיה את תמבצע הקבוצה 

 .ההשקעה לתקנות בכפוף, השונות ההשקעה

 

הטמיעה מערכות שונות לצורך בקרה אחר סיכוני השוק בפניהם היא ניצבת. הבקרות  הקבוצה 

די החברה, תוך ( ותרחישי קיצון שונים שהוגדרו על יValue at Risk) VARנשענות על חישובי 

שימוש בשיטות מקובלות לביצוען. מדידת הסיכון מתבצעת הן על הנכסים והן על ההתחייבויות 

(ALM )חישובי  על המבוססות מקובלות במתודולוגיותVAR  ,מתבצעים לפי  אשרותרחישי קיצון

י השוק בפרמטרים העיקריים של סיכונ יםסימולטאניותרחיש המוגדר כתוצאה של שינויים קיצוניים 

שערי ריבית, שערי חליפין ואינפלציה תוך התחשבות בקשרי הגומלין )קורלציות( הקיימים  יםכוללה

מתבצעים חישובים הן עבור ההשפעה על מאזן החברה והן על ההשפעה בין גורמי הסיכון השונים. 

דבר הדירקטוריון קבע מגבלות לערכי הסיכון והוא מקבל דיווח בעל יחס כושר הפירעון שלה. 

ועדות ההשקעה, המתכנסות ועמידה בהן. דוחות שוטפים המרכזים ניתוחים כאמור מוגשים ל

 באופן תדיר. 

 מירבי שיעור, תרחישי רגישות לגורמי הסיכון השונים הדירקטוריון, קבע ALM-ה ממדיניות כחלק

 .נזילים נכסים של מינימלי ושיעור למדד צמודים שאינם נכסים של

 

התפתחות ושינויים  ועלעל נתוני הפוזיציות  ותבקרות שוטפ מבוצעותדיונים ו מתקיימיםבנוסף,  

לגבי  Back Office-ידי מחלקת ההשקעות. כמו כן, קיימות בקרות שוטפות ביחידת ה-בשווקים על

שלמות ואמינות הנתונים. בנוסף, קיימות בקרות לעמידה במגבלות הדירקטוריון, ועדות ההשקעה 

 .השקעות לבקרת ביחידה שוטף באופן נבדקות אשרותקנות ההשקעה, 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1753- 
 

 

 )המשך(  ניהול סיכונים - 40באור 

 

הדירקטוריון קבע מגבלות חשיפה כוללת )לרבות: אג"ח, הלוואות, מניות וכו'(, כאשר המגבלות  

פיזור גיאוגרפי ודירוג. דוחות בדבר החשיפות והעמידה , ענףמתייחסות למנפיק בודד, קבוצה, 

 עדות ההשקעה ולדירקטוריון. ולו יםבמגבלות מוצג

 

על  כוללת הסתכלות תוך, ביטוח יתרות המזומנים של הפניקס נבחנות ההשקעה ועדות במסגרת 

 צורכי הנזילות של החברה והמצב בשווקים הפיננסיים.

 

 4ראה סעיף נזילות  סיכונילהלן ובדבר  3 סעיף ראה השוק לסיכוני החשיפה בדבר נוספים לפרטים 

 להלן.
 

 משנה למבטחיסיכוני אשראי בחשיפה לנכסי השקעה ו  .1.1.2

 

 השקעה לנכסי בחשיפה אשראי סיכוני 

במסגרתה נקבעו נהלים לאישור ולמתן הלוואות, החל מסמכויות אישור  ,מדיניות אשראי קיימת 

דרך בחינת דירוג הלווה ואנליזות, ועד אישור דרג בכיר או ועדת ההשקעות/האשראי הרלבנטית 

וסכומה. מדיניות האשראי של החברה מתבססת  דירוגה, כל שנדרש, הכל בכפוף לסוג ההלוואהכ

איתנותו הפיננסית, פיזור תיק  איכות הבטחונות בין היתר על כושר שירות החוב של הלווה,

 האשראי בין מספר רב של לווים וכו'. 

 

הנוסטרו ובתיקי המשתתף , מופקים דוחות מפורטים בדבר החשיפה הכוללת בתיקי תדיר באופן 

חשיפה גיאוגרפית, חשיפה לדירוגי , לענףברווחים בחתכים שונים, כגון: חשיפה למנפיק, לקבוצה, 

דירקטוריון קבע מגבלות לשיעור החשיפה המקסימלית לכל אחד מהחתכים שהוזכרו האשראי וכו'. 

 ה ולדירקטוריון. "חריגות" באם קיימות לועדות ההשקע ותועל בסיס הדוחות המופקים מדווח

 

 משלביםידי המפקח. בנוסף, -הפניקס פיתחה והטמיעה מודל לדירוג אשראי עסקי, אשר אושר על 

 ( לצורך כימות סיכון האשראי.Spread Riskאת סיכון "המרווח" ) VAR-חישובי ה

 

 ועדת לאישור המובאים חדשים אשראים של מקבילי ודירוג ניתוח מבצעת סיכונים ניהול מחלקת 

 .בו המרכזיים הסיכונים את המנתח התייחסות נייר ומפיצה האשראי

 

 תהליך לבצע שמטרתו, סיכונים וניהול חשבות, השקעות אנשי הכולל חוב פורום מינתה הפניקס 

 .בגינם לדירקטוריון ולדווח בעייתיים חובות וסיווג בקרה של

 

 משנה למבטחי בחשיפה אשראי סיכוני 

 משנה ביטוחי לרכוש החברה יכולת. בינלאומיים בשווקים משנה וחיביט רוכשת ביטוח הפניקס 

 בין)התלויה  בכלל בעולם המשנה ביטוח וקיבולת בפרט הקבוצה מביצועי מושפעת טובים בתנאים

 לשינויים(. ועוד בעולם קטסטרופה אירועי של בהתרחשותם, המשנה מבטחי ביציבות היתר

 יכולתה ועל הקבוצה רווחיות על השפעה, אלו שווקיםב המוצעים המשנה ביטוחי ובהיקף במחירים

 אינו המשנה ביטוח, כן כמו. מסוימות ביטוחיות בהתחייבויות ולהתחייב הביטוח נפח את להגדיל

 ביציבות יש כך ומשום הביטוח פוליסותפי -על מבוטחיה כלפי מחובתה הקבוצה את פוטר

 חברות של העסקיות התוצאות על עלהשפי כדי המשנה מבטחי של האשראי ובדירוג הפיננסית

 מהותית להשפיע עשויה הקבוצה כלפי בהתחייבויותיו משנה מבטח של עמידה אי, כן על. הביטוח

 (.קטסטרופה אירוע בקרות)למשל  הלקוחות כלפי בהתחייבויותיה לעמוד יכולתה על
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 בהערכותו משנה למבטחי החשיפה במדיניות לשנה חתא לפחות דן הביטוח חברת דירקטוריון 

 מדיניות היתר, את כוללת, בין שנהמ למבטחי החשיפה והבקרה. מדיניות החשיפה לניהול המבטח

 מרבית חשיפה מסגרת הגדרת וכן ובריאות כללי ,חיים בענפים משנה מול מבטחי החשיפה ניהול

 מתקשרת 2002 תמשנ וריון. החלהדירקט שנקבעים ע"י פרמטרים פי למבטחי המשנה, על

, אישר הדירקטוריון 2012שנת מ החלומעלה.  -Aדירוג  בעלי משנה מבטחי עם ביטוח הפניקס

 .מהחשיפה 10% עד, בלבד קצר זנב בעסקי+ BBBמבטחי משנה המדורגים  התקשרות עם

 

 של יהכפונקצ המשנה מבטחי בין נאות פיזור להבטיח שנועדו מגבלות סט אישר הדירקטוריון 

 להם, הן בקרות קטסטרופה והן במהלך העסקים הרגיל. והחשיפה דירוגם

 

 6 סעיף ראה משנה ומבטחי השקעה נכסי של אשראי לסיכוני החשיפה בדבר נוספים לפרטים 

 .להלן

 

 סיכון תפעולי .1.1.3

 

ות, : כשל מערכות פנימיכגון רבים תפעוליים לסיכונים הקבוצה חשופה העיסקית פעילותה במהלך 

כשל מערכות מידע ומיחשוב, לרבות אי אבטחת מידע, טעויות אנוש )עובדים, סוכנים וספקים(, 

הונאות, פשעי מחשב ונזקים חיצוניים לחברה כגון רעידת אדמה. התממשות של אחד או יותר 

 מסיכונים אלו עלולים להסב נזק רב.
 

. החל מבקרות כגון: פעילות ועדת הסיכונים התפעוליים כולל מגוון בקרות ברמות השונות ניהול 

הביקורת ודיוני ביקורת בפורום מנכ"ל, דרך בקרות המוטמעות בתהליך העסקי עצמו ובקרות 

על נהלי ונוהגי עבודה המוגדרים על ידי  הןבאפליקציות במערכות המידע. מערך הבקרות מתבסס 

וגמת חוזר מעילות המנהלים האחראים על הפעילות והן בהתבסס על דרישות רגולטוריות כד

 .העסקי בתחום נוספים בקרה גופי קיימים. SOX 404-וSOX 302 , והונאות, אבטחת מידע
 

מערך הביקורת הפנימית בקבוצה מבצע בקרות על מגוון תחומי פעילות ובין השאר, בוחן את קיום  

 ביצעה הפניקס. ןהבקרות מול הסיכונים התפעוליים תוך מתן המלצות לחיזוק הבקרות ושיפור

תהליך שמטרתו הערכת הסיכונים התפעוליים העיקריים. במסגרת התהליך מופו ודורגו תהליכי 

 הליבה בקבוצה וכן "הוצפו" הסיכונים העיקריים הנגזרים מהם.

 

לנושא.  הקבוצהמוגדרת מדיניות אבטחת מידע והיא קובעת, בין היתר, את מחויבות  בקבוצה 

אשר משמשים בסיס לפיתוח, ליישום ולקיום בקרות, נהלים מוגדרים עקרונות השימוש המאובטח 

. קיימים עקרונות המטפלים בגילוי, התרעה, הקבוצה שלומנגנוני אבטחת מידע במערכות המידע 

(, אמינות שלמות Availabilityמניעה ותיעוד חשיפות והתממשות אירועי פגיעה בזמינות ושרידות )

. נקבעו הנחיות, אחריות בקבוצה( במערכות המידע Confidentiality( וסודיות )Integrityודיוק )

ותחולה בתהליך הנחלת ושילוב הנחיות אבטחת מידע בהיבטים העסקיים והתפעול השוטף. 

הוגדרה תשתית ניהולית מתאימה על מנת להגדיר וליישם את מכלול הפעילויות הנדרשות בתחום 

 אבטחת המידע. 

 

רכת סיכוני אבטחת מידע במערכות המידע והממשקים. הפניקס מקיימת תהליך סדור של הע 

את רמת הרגישות של המערכות ומתייחסת למכלול סיכוני אבטחת  הערכת הסיכונים מגדירה

מפנה  ההמידע הפוטנציאלים הנובעים ממערכות המידע ומההתנהלות העסקית השוטפת. ההנהל

 משאבים מתאימים להפחתת הסיכון על פי תוצר הערכת הסיכונים.
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במטרה להבטיח את עמידת מערכות המידע בדרישות הציות החיצוניות והפנימיות ובתקנים  

מקובלים בעולם, כמו גם בחינת יעילות הניהול ואמצעי ההגנה שיושמו בהתייחס להערכת 

מערך טכנולוגיות  סקרי סיכוני אבטחת מידע ומבחני חדירה מבוקרים של מתבצעיםהסיכונים, 

המידע בחברה באופן תקופתי, וכן לפני הטמעת שינויים משמעותיים במערכת או לפני הכנסת 

 מערכות אלו לשימוש תפעולי.

 

(. במסגרת Business Continuity Management) BCMמערך  והוטמע הוקם האחרונות בשנים 

, מסמך אסטרטגיה להמשכיות לחירום מיידיתתיק חירום, נכתבו נוהל תגובה  נבנההפרויקט 

עסקית, מופו התהליכים הקריטיים ביחידות השונות ונקבעו זמני האישוש, המשאבים וכוח האדם 

, לקבוצה חירום הנהלת נקבעה, BCPהנדרשים לאישוש, הוגדרו תרחישי ייחוס, נקבעו אתרי 

בוצעו  ,2018שנת  כן, במהלך כמו. עסקיים חירום וצוותי החירום במצב לטיפול ייעודיים צוותים

 .BCP-ו DRPהדרכות ותרגולי 

 

 בין. הארגוני ההגנה מערך חיזוק בהמשך התמקדה 2018 בשנת הסייבר הגנת מחלקת פעילות

 לפעילות( SIEM\SOC) הבקרה מרכז פעילות הרחבת: הבאות המרכזיות הפעילויות בוצעו השאר

 בהעברת שיפור, הארגוניות יבההל במערכות הבקרה נתיב רישום יכולות שיפור, 24/7 במתכונת

 הבקרה הגברת, העבודה תחנות על ההגנה מנגנוני שדרוג, הבקרה למרכז אירועים אודות נתונים

 מודעות הגברת, ולסוכניה החברה לעובדי הרשאות סקירת, בארגון הייצור לסביבות גישה על

 .הפרטיות הגנת לדרישות מענה מתן, סייבר לסיכוני העובדים

 

 

 יכונים ביטוחיים.  ס1.1.4

 

בקרות בתחום זה מתבצעות במקביל במספר מישורים: ברמת הדירקטוריון, ההנהלה הבכירה,  

האקטואריה, מחלקת ביטוח המשנה ומחלקת הבקרה. הבקרות כוללות הפקת דוחות, דיונים 

 ודיווחים שוטפים, בין היתר, לגבי דוחות חשיפה, נאותות הרזרבות, השקת תוכניות ביטוח ו/או

 בביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח כללי נאמדים המהותייםהסיכונים הביטוחיים  מוצרים חדשים.

-באמצעות הפעלת סט של תרחישי קיצון על התיקים השונים, התואם את דרישות ה ככל שניתן

Solvency. 

 אישור של מנהל הסיכונים, האקטואר הממונה ומנהל עובריםבחברה  המושקים חדשים מוצרים 

 מערכות המידע. הנ"ל מבצעים בחינה של הסיכונים והחשיפות הכרוכים במוצר. 

 

ממותנים על ידי פיזור גדול של חוזי הביטוח. הסיכונים  הביטוחיים במוצרים הגלומיםהסיכונים 

בחירה ויישום של אסטרטגיות חיתום ויצירת פיזור לפי ענפים, אזורים  באמצעות מופחתים

כמו כן, בכדי להקטין את החשיפה לסיכונים, החברה  ון, גובה הכיסוי וכו'.גיאוגרפים, סוגי הסיכ

 בחינה שוטפת של תהליכי הטיפול בתביעות.ומיישמת מדיניות בדיקת תביעות קפדנית 

  

 העיקרי הקטסטרופה אירוע שהינו ,בישראל אדמה רעידת לסיכון ביטוח הפניקס חשיפת הערכת

 זה לסיכון הגנה רוכשת והחברה בינלאומיים ודליםמ באמצעות מתבצעת ,חשופה היא אליו

  .זו הערכה על בהתבסס

 

  להלן. 5ראה סעיף  ,ביטוחיים לסיכונים החשיפה בדבר נוספים לפרטים 
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 הפיננסיים השירותים תחום .1.2

  

 הוגן שווי וסיכון מטבע סיכון)לרבות  שוק סיכון: כגון, שונים לסיכונים אותה חושפת אקסלנס של פעילותה

להלן פרטים  ., סיכון תפעולי וסיכון רגולטורינזילות וסיכון אשראי סיכון(, מדד וסיכון ריבית שיעור בגין

 :והליכי ושיטות ניהול הסיכונים אקסלנסאודות גורמי סיכון הכרוכים בפעילותה של 

 

 שוק סיכון  1.2.1

 מוצרים, תיקים ניהול, ההשקעות ניהול בתחום, ובעקיפין במישרין, תפועלו אקסלנס קבוצת חברות 

 המתאפיין ההון שוק. ושיווק מוצרים אלטרנטיבים וניהול נאמנות קרנותו ניהול קרנות סל, פיננסים

, ובעולם בארץ וכלכליים ביטחוניים, פוליטיים, מדיניים גורמים השפעות בשל, היתר בין, בתנודתיות

 הציבור פעילות היקף על השפעה כאמור לתנודתיות. עליהם שליטה אין צההקבו לחברות אשר

 וקרנות הקרנות נכסי, ההשקעות תיקי ובשווי בהיקף שינוי. הערך ניירות מחירי ועל ההון בשוק

 חברות הכנסות על משפיעים, הקבוצה של הלקוחות מספר וכן הקבוצה מנהלת אותם הסל

 לפגוע עשויות ההון בשוק הפעילות ובהיקף ערך ניירות יבשער שליליות מגמות, לפיכך. הקבוצה

הטמיעה מערכות שונות לצורך בקרה אחר סיכוני השוק בפניהם היא  הקבוצה .הקבוצה בתוצאות

או על חשובי  אקסלנסתרחישי קיצון שונים שהוגדרו על ידי על בין השאר ניצבת. הבקרות נשענות 

כמו כן  תוך שימוש בשיטות מקובלות לביצוען., חשיפה לסקטורים, לקבוצות לווים וכדומה

 אשר מגבלות לערכי הסיכון וקבע נים השונים וועדות המשנה שלו בחברות הבנותהדירקטוריו

הועדות משנה . דוחות שוטפים המרכזים את הניתוחים כאמור מוגשים לעיון שוטף באופן נבדקות

 .השונות בהתאם

 

 חשיפה לשוק ההון (א

מים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות רבה. לתנודתיות פועלת בתחו אקסלנס 

השפעה על היקף פעילות הציבור בשוק ההון ועל מחירי ניירות ערך, וכפועל יוצא על תוצאותיה 

 28הייתה שנה מכוננת בתחום תעודות הסל לאור תיקון  2018אקסלנס. שנת העסקיות של 

, שהפך את תעודות הסל לקרנות סל. 1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד

במסגרת התיקון התאפשר לקרנות מחקות )ובכלל זאת לקרנות הסל( להגדיר דמי ניהול 

משתנים אשר משמעותם כי מנהלי הקרנות ייהנו מרווחים שנוצרו במידה והקרן תשיג תשואה 

סר, הכל עד עודפת על פני המדד ומנגד ישלמו למחזיקים מכיסם במידה והקרן תשיג ביצועי ח

, בהתאם לסוג נכס המעקב של הקרן המחקה(. לאור זאת, 0.3%או  0.2%, 0.1%לגובה של 

חשופה אקסלנס להפסדים במספר קרנות סל שבהם נקבעו דמי ניהול משתנים. בהתאם, 

מנהל קרנות הסל פועל לפי מדיניות של ניהול סיכוני שוק, סיכוני אשראי, סיכוני נזילות וסיכוני 

מטרתם להבטיח מתאם מירבי בין התחייבות קרן הסל לבין הנכסים המגבים, לרבות תפעול, ש

מגבלות השקעה שנקבעות בתשקיפי הקרנות ובהוראות הדין, וקביעת מדיניות השקעה 

 עלכן מבוצע מעקב שוטף  כמו. המאושרת בדירקטוריון מנהל הקרנות ואשר מדווחת לציבור

 ת ההשקעות והאנליזה בחברות הרלבנטיות.ומחלק ידי-שינויים בשווקים עלהת ויוהתפתחוה

 

  סיכוני שער חליפין (ב

הוגדרו  להן אשר הסל קרנות חברתחשופה לשינויים במטבע חוץ בעיקר בפעילות  אקסלנס 

העוסקת בין היתר, בהנפקת אגרות חוב צמודות למטבע חוץ ו/או הנפקת  דמי ניהול משתנים,

מכך עשויות להיות מושפעות גם מתנודות במטבע סל אשר צמודות למדד זר וכתוצאה  קרנות

. , בהתאם לסוג נכס המעקב של הקרן המחקה0.3%או  0.2%, 0.1%, הכל עד לגובה של חוץ

משקיעה את סכומי ההנפקה המתקבלים מהנפקת המוצרים לעיל  ואקסלנסעם זאת, מאחר 

 בנכסים מגבים אשר עוקבים אחרי המדד לרבות מטבע החוץ ו/או בעלי 
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, נמוכה ואינה בעלת שקיימת ככלהצמדה זהה למוצרים שהונפקו, החשיפה נטו למטבע חוץ,  

 .אקסלנסהשפעה מהותית על תוצאות הפעילות של 

 

 כנגדקצר  לטווחמשקיעה בפקדונות  אקסלנס, הסל קרנותבמסגרת פעילות  -ריבית סיכון (ג

הכנסה בקרנות  להפסדינויים בעקומי הריבית עלולים לגרום הפעילות במכשירים נגזרים. ש

, בהתאם לסוג נכס 0.3%או  0.2%, 0.1%משתנים, וזאת עד לגובה של עם דמי ניהול 

  המעקב של הקרן המחקה.

 

בימים שבהם מתקיים מסחר בארץ  - "לחובין הארץ ל מסחר ימי חפיפת היעדר בגין סיכון (ד

 אפשרות תהיה לאעל נכס בסיס בחו"ל,  סל קרנותלי מסחר בחו"ל, ייתכן כולא מתקיים 

, ועלול לגרום להפסד נאותה באמצעות רכישת נכס הבסיס בחו"ל בצורהלמנפיק להתכסות 

, בהתאם 0.3%או  0.2%, 0.1%וזאת עד לגובה של הכנסה בקרנות עם דמי ניהול משתנים, 

בנזילות  להתאפיין ולעל. כמו כן, המסחר בשוק המשני לסוג נכס המעקב של הקרן המחקה

 נכס הבסיס שיהיו בפתיחת המסחר בחו"ל. על בסיס ציפיות השוק לשערי וזאתנמוכה 

  

 אשראי סיכון  1.2.2

ממזומנים ושווי מזומנים, פקדונות  בעיקר נובעים, שמטופלים ברמת קבוצת אקסלנס, סיכוני האשראי 

ובמוסדות פיננסיים אחרים  בנקיםב המופקדיםהמוחזקים בנאמנות של לקוחות(  פקדונות)לרבות 

בארץ ובחו"ל. הפסקת ההתקשרות עם הגורמים האמורים מסיבות של חוסר איתנות ו/או יציבות 

פיננסית ו/או אירועי חדלות פירעון של אותם צדדים שלישיים ו/או מכל סיבה אחרת עלולה לגרום 

 ולפגוע בהיקפי פעילותה. לאקסלנסלהפסדים משמעותיים 

 

פעילות לטובת  וערבויותהעסקית אשראי  ומעמיד כחלק מפעילות בר הבורסה של אקסלנסח, בנוסף 

בהתאם לתקנון  ,. האשראי מגובה בביטחונות של ניירות ערך סחיריםבניירות ערך של לקוחותיו

במקרה של   בו הביטחונות לא יספיקו לכיסוי האשראי.שאשר מחירם עלול לרדת באופן  ,הבורסה

במחירי הנכסים הכלולים בביטחונות האמורים, עלולים הביטחונות של הלקוחות תנודתיות גבוהה 

 .יגדלסיכון האשראי ש כךלהישחק 

  

הופקדו  2018בדצמבר,  31בבורסה לניירות ערך בתל אביב ליום  אקסלנסבמסגרת חברותה של  

זאת בהתאם ליון ש"ח )לאחר משקולות הבורסה( לטובת קרן הסיכונים של הבורסה וימ 12-סך של כ

 לחלקה היחסי בהיקף המסחר בבורסה.

 

מהוות את  ,Back to Back( Non-Recourse) ,באגרות חוב מובנות לא סחירות אקסלנסהשקעות  

מקור המימון היחיד לתשלומים למחזיקי איגרות החוב המובנות שהונפקו על ידי חברות בנות, 

 .אשראילא חשופה בגינן לסיכוני  אקסלנסולפיכך 

 

ל הדירקטוריון של כל חברה הגדיר את התיאבון לסיכון האשראי באמצעות מגבלות ייעודיות ככל 

 הרלבנטיות. תאשר מבוקרות באופן שוטף ומדווחות באופן תדיר לוועדו

  

 נזילות סיכון  1.2.3 

בבנקים ובחברי  שבניהולןמפקידות את יתרות הכספים וניירות ערך  וחבר הבורסהנאמנות הקרנות  

 . ם הפיננסייםנכסיה. קריאה לכסף בהיקפים משמעותיים יכולה לפגוע בשווי בורסה
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 במחויבויותיוהבורסה יתקשה לעמוד  חברבו  ממצבלנבוע  עלולים באקסלנס נוספים נזילות סיכוני         

, ביקוש בלתי צפוי לאשראי ואי משיכות בלתי צפויות של לקוחות :לדוגמא שוקפיננסיות במצבי ה

וודאות לגבי זמינות המקורות. לצמצום החשיפה נקבעו נהלים ו/או מדיניות לניהול סיכון זה אשר 

, הנפיקה הפניקס ביטוח 2018במהלך שנת  מבוקרים באופן שוטף ומדווחים לפורומים הרלבנטיים.

 ש"ח.מיליון  400עבור אקסלנס ערבות בגין סיכוני הנזילות בסך של 

 

 סליקה סיכון  1.2.4

וזרים  ישראלים ערך ניירות רכישת לרבות, לקוחות עבור' ברוקארז פעילות מבצעת אקסלנס 

 הרכישה בגין התקבול קבלת לבין הערך ניירות רכישת בין t+3 עד של זמנים בפער המתאפיינת

 כתוצאה. ושנרכש הערך ניירות התמורה על ידי מובטחת, הרכישה תמורת לקבלת עד. האמורה

 חשופה אקסלנס, הלקוחות ידי על התמורה תשלום אי של במקרה, האמור הזמנים מפער

לצמצום החשיפה . הרכישה לתקבולי כבטוחה והמשמשים שנרכשו הערך לניירות ביחס לתנודתיות

 נקבעו נהלים לניהול סיכון זה אשר מבוקרים באופן שוטף ומדווחים לפורומים הרלבנטיים.

 

 (בחסר)מכירה  השאלות בגין ןסיכו  1.2.5

בקשר עם ניירות ערך בהם קיימת סחירות נמוכה, גוברת בעת ביצוע פעולות מסחר  אקסלנסהחשיפה של  

החברות בחסר )השאלות( כאשר ישנה הפסקת מסחר או קשיי סחירות וכן עלולים להוביל למצב בו 

עדים הנדרשים במסגרת ביצוע לסגור את עסקת ההשאלה בכמויות ובמו יצליחולא  בקבוצת אקסלנס

 ותמקפיד החברותפעילות הכיסוי ובהתאם לתנאי עסקאות ההשאלה. עם זאת, בהקשר זה יודגש כי 

 לבצע את פעילות ההשאלות והמכירה בחסר בניירות בהם קיימת סחירות מספקת לצורך העניין.

 

 תפעולי סיכון  1.2.6

: כשל מערכות פנימיות, כגון רבים עולייםתפ לסיכונים אקסלנס חשופה העסקית פעילותה במהלך

כשל מערכות מידע ומחשוב, לרבות אי אבטחת מידע, טעויות אנוש )עובדים, סוכנים וספקים(, 

הונאות, פשעי מחשב ונזקים חיצוניים כגון רעידת אדמה. התממשות של אחד או יותר מסיכונים אלו 

 עלולים להסב נזק רב.

מערכת פנימית לשערוך כלל קרנות הסל באופן עצמאי וללא תלות כן, חברת קסם קרנות פיתחה  כמו

בבנק מתפעל. פגיעה ו/או השבתה של המערכת עלולה לפגוע באופן ניהול הקרנות והן במוניטין. 

ה להבטיח את המשך תפקודה הגדירה תכנית להמשכיות עסקית אשר נועד אקסלנסבהתאם, 

 .הסדיר

ת ובקרות ברמות השונות. החל מבקרות כגון: פעילות ועד הסיכונים התפעוליים כולל מגוון ניהול

הביקורת, דרך בקרות המוטמעות בתהליך העסקי עצמו ובקרות באפליקציות במערכות המידע. 

על נהלי ונוהגי עבודה המוגדרים על ידי המנהלים האחראים על הפעילות  הןמערך הבקרות מתבסס 

 .שונותוהן בהתבסס על דרישות רגולטוריות 

וסף, החברות מבצעות מעת לעת סקרי סיכונים תפעוליים לרבות תוכניות הפחתה וזאת כדי בנ

 למזער את הסיכונים.

כמו כן כל חברה הגדירה תכניות להמשכיות עסקית אשר נבחנת לפחות אחת לשנה בכלל החברות 

 בבית ההשקעות.

 

 רגולטורים שינויים בגין סיכון  1.2.7

 הדוקה רגולציה סביבת מקיימים אשר ,שונים לרגולטורים אותה שפיםחו הקבוצה של עיסוקיה מגוון 

 המוצרים ובתחום ,בכלל הערך ניירות בתחום ותקינה בחקיקה לשינויים .מתמדת בהתהוותשהינה 

 ועל פעילותן בתחום לפעול הקבוצה חברות יכולת על לרעה השפעה להיות עלולה ,בפרט הפיננסיים

 .נוסף עצמי הון להעמדת ומדרישות בהכנסות יעהמפג ,זה בתחום קבוצהה רווחיות
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 חוקיות דרישות .2

 

פועלת במסגרת הדרישות הרגולטוריות הקיימות ועומדת בלוחות הזמנים ליישום ההוראות השונות.  הקבוצה 

 :שבהן והעיקריות האחרונות בשנים פורסמו הסיכונים ניהול ןילעני שונות רגולטוריות דרישות

 

 הסיכונים ניהול בפונקציית העוסק המאוחד החוזר .2.1

בחוזר המאוחד העוסק בפונקציית ניהול  10פרסמה הממונה על הביטוח את פרק  2014במהלך ינואר  

הסיכונים בגופים הפיננסיים. החוזר כולל הנחיות כלליות המפרטות תנאי הכשירות של מנהל הסיכונים 

ניהול סיכונים, שתהיה נפרדת מקווי העסקים שאת פעילותם השוטפת היא בודקת, והקמת יחידה ל

שתעסוק לכל הפחות בסיכוני שוק, סיכוני צד נגדי וסיכוני ביטוח. בנוסף, החוזר מפרט את סמכויותיו של 

מנהל הסיכונים לקבלת מידע וגישה לנתונים הדרושים לביצוע תפקידי היחידה וכן את המשאבים 

כך. כמו כן, החוזר מפרט את תפקידיו ודרכי העבודה של מנהל הסיכונים הכוללים בין היתר: הנדרשים ל

 זיהוי הסיכונים המהותיים, כימות והערכה של הסיכונים המהותיים ודיווחים לאורגנים הרלוונטים.

 

 לעניין ניהול סיכוני האשראי, הערכתם והבקרה עליהם  הוראות .2.2

, אשראי סיכוני לניהול נאותים ובקרה פיקוח ,ניהול מנגנוני של קיומם בטחתלה הנוגעות הוראות נקבעו 

  .לחוזר המאוחד 4פרק במסגרת 

 

 משנה למבטחי החשיפה ניהול לעניין הוראות .2.3

 החשיפה ניהול אופן בדבר והנחיות הוראות קבע משנה למבטחי החשיפה ניהול בדבר המפקח חוזר 

 דיווח הוראות קביעת וכן משנה למבטחי חשיפה ותקרות יותמדינ לקביעת דרישה, משנה למבטחי

 המבטח הערכות ואת החשיפה מדיניות את ויקבע הדירקטוריון ידון לשנה אחת לפחות. כאשר למפקח

על  לעמוד, כלכלית זיקה בעלי משנה מבטחי ולקבוצת בודד משנה למבטח, עליה ולבקרה החשיפה לניהול

 ול ולבקרה על החשיפה כלפי מבטחי המשנה.איכות הכלים הקיימים במבטח לניה

, בין היתר, מדיניות ניהול כוללת אשר משנה למבטחי החשיפה לניהול מדיניותביטוח הוגדרה  בהפניקס 

חיים, כללי ובריאות וכן הגדרת מסגרת חשיפה מרבית למבטחי  -החשיפה מול מבטחי משנה בענפים 

 הדירקטוריון. שקבעפי פרמטרים -המשנה, על

 

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין העברת  2019-1105פורסמה טיוטת חוזר שה  2019ודש ינואר, בח

כספים למבטחי משנה מחוץ לישראל, שמטרתה, לעגן הנחיות בנוגע לאופן שמירת בטוחות על ידי חברת 

הביטוח במטרה לצמצם את חשיפות חברות הביטוח לסיכון אשראי מול מבטחי המשנה. בהתאם 

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דרכי השקעת ההון  25ונות שנקבעו בתקנה לעקר

 .2012, שבוטלו בשנת 2001-והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו(, התשס"א

 

 מידע אבטחת ,והונאות מעילות :תפעוליים סיכונים של ספציפיות בקטגוריות הטיפול לעניין הוראות .2.4

 SOX) ) כספי חדיוו על ובקרה

פועלת בהתאם לדרישות חוזרים שפורסמו ע"י המפקח, אשר עוסקים בניהול סיכונים תפעוליים  הקבוצה 

נוספים,  לפרטים SOX).) כספי דיווח על ובקרה המידע אבטחתהנובעים ממעילות והונאות, ניהול סיכוני 

 לעיל. 1.1.3ראה סעיף 

 

  הון דרישות בדבר המפקח הוראות .2.5

נכנס לתוקף משטר כושר פירעון  2017ביוני  30-ב. ההון דרישות בדבר המפקח להוראות כפופה וצההקב 

 7ובאור    בדוח הדירקטוריון 2לפירוט נוסף ראה סעיף כלכלי מבוסס סיכונים, המיושם ע"י הקבוצה. 

 לדוחות הכספיים.
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 ההשקעה תקנות .2.6

 . ההשקעה לתקנות בהתאם מתבצע בחברה יםהנכס ניהול 

 

 סיכוני שוק .3

 

 התחייבויות ,פיננסיים נכסים של העתידיים המזומנים תזרימי אוו/ ההוגן שהשווי הסיכון כאמור הינו שוק סיכון 

 םסיכוני, היתר בין, כוללים שוק סיכוני .שוק במחירי משינויים כתוצאה ישתנו ביטוחיות התחייבויות או פיננסיות

העיקריים  השוק סיכוני .חוץ ובמטבע לצרכן המחירים במדד, מניות בשערי, הריבית בשערי משינויים הנובעים

 :הינם הקבוצה בפני שניצבים

 

 .בשוק הריבית בשיעורי משינויים כתוצאה ,ישתנו התחייבות/או ו פיננסי נכס של שהשווי הסיכון - ריבית סיכון 

 בהן חיים ביטוח בהתחייבויות בעיקר, ההתחייבויות מ"מח את תואם אינו הנכסים מ"מח החברה עסקי במרבית

 ולירידה וכהמהנ ברמתה הריבית היוותרותל, מכך כתוצאה .הנכסים מ"ממח ניכר באופן ארוך ההתחייבויות מ"מח

 ולהקטנת ההתחייבויות כנגד הנכסים מיחזור בעת העתידיות התשואות להקטנת השפעה ישנה ריביתב נוספת

 .חיים ביטוח תיק של הגלום הערך

 

 .ריאליים נכסים של ההוגן בשווי או מניות בשערי משינוי הנובע ןסיכו - ריאליים ונכסים מניותן סיכו 

  

( שבין Spread Riskההפסד שעלול להיגרם כתוצאה משינויים במרווחי האשראי ) – "מרווח אשראי" ןסיכו 

ות )חסרות סיכון(. שינויים במרווחי האשראי אמורים לשקף את אגרות חוב קונצרניות לבין אגרות חוב ממשלתי

משקיעה בחוב  הקרן( והשינויים שנגזרים מתנודות "השוק". PDהשינויים בהסתברות לחדלות פירעון של הלווה )

 שקלי, צמוד מדד ומט"ח וחשופה להתרחבות מרווחי האשראי. קונצרני

 

 כתוצאה השקליים הנכסים ערך משחיקת כתוצאה ריאלי הפסד - לצרכן המחירים במדד הקשורים סיכונים 

 הצמודות הביטוחיות ההתחייבויות כנגד זאת, ההון בשוק הגלומות לאינפלציה לציפיות מעבר אינפלציה מעליית

תיק בביטוח חיים )בגין חלק תיק ביטוח החיים שאינו מגובה באיגרות חוב מיועדות(, בביטוח כללי ו .למדדברובן 

זה הינו בעל  סיכוןבלה מלאה בין בסיס ההצמדה של הנכסים לבסיס ההצמדה של ההתחייבויות. הון אין הקה

משקל מהותי בעיקר בתיקי הנוסטרו בהם ההתחייבויות צמודות כמעט במלואן למדד המחירים לצרכן, בעוד שלא 

 כל הנכסים צמודים למדד. 

  

 כתוצאה ישתנו הנובעים מנכס או התחייבות עתידייםה המזומנים תזרימי או ההוגן שהשווי הסיכון - מטבע סיכון

  .חוץ מטבע של החליפין בשערי משינויים

 

 העומדות מההשקעות להכנסותהנכסים וההתחייבויות של הקבוצה חשוף לסיכונים שפורטו לעיל. לפיכך,  שווי 

 מושקע הקבוצה של הנכסים מתיק ניכר חלק. רווחה על מהותית השפעה העצמי וההון הביטוח עתודות כנגד

 וכלכלים פוליטיים מאירועים כתוצאה בתנודתיות המתאפיינים, פיננסיים ובנגזרים ההון בשוק סחירים ערך בניירות

 לתנודתיות ,מכך כתוצאה. הדוח בתאריך בבורסה לשווים בהתאם נרשמים סחירים ערך ניירות .ובעולם בארץ

  .הקבוצה של העצמי ההון ועל הרווחיות על מהותית השפעה להיות עשויה אלה השקעות של בשוויין

 

 הניהול דמי ותנאי (תשואה תלוי, נוסטרו) הביטוחיות ההתחייבויות במאפייני תלוי הרווחים על ההשפעה היקף

 .הרלבנטית העתודה מוחזקת שכנגדם במוצרים
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 חוזים תלויי תשואה  3.1

 

 תלויים המוטב זכאי שלהם הביטוח תגמולי בהם חוזים בגין התחייבויות הינן תשואה תלויות התחייבויות 

 כמפורט ניהול דמי בניכוי ,אלו פוליסות בגין ההתחייבויות כנגד העומדות השקעות שמניבות בתשואה

 :להלן

 

 נזקפת  מההשקעות ואילך התשואה 2004 משנת שהונפקו ברווחים משתתפות בפוליסות

, הכנסת של הכספים ועדת להחלטת בהתאם קבועים. ניהול לדמי זכאי המבטח למבוטחים ואילו

  4%  ועד הצבורה מהיתרה  1.05%עד המירביים השנתיים הניהול דמי הוגבלו 2014 מינואר החל

 מהנכסים 0.6% עד ישלמו והשארים הזקנה קצבאות מקבלי כאשר, השוטפות מההפקדות

 דמי תקרת כי ניקבע ביטוח לפוליסות ביחס כי יצויין .םכלפיה הקופה התחייבויות כנגד העומדים

 השפעת אלו במוצרים .2013 בינואר 1-ה לפני שהונפקו ביטוח פוליסות על תחול לא הניהול

 של הכולל מההיקף לחשיפה הנגזרת מצטמצמת הביטוח חברת רווחי על התשואות המושגות

 .המבטח של הניהול דמי נגזרים העתודה ממנה

 

 נזקפת  מההשקעות התשואה 2003 בדצמבר-31 ל עד שהונפקו ברווחים משתתפות בפוליסות

 ניהול לדמי וכן מהצבירה 0.6%קבועים בשיעור של  ניהול לדמי זכאי המבטח ואילו למבוטחים

 בפוליסות .בועיםהק הניהול דמי ניכוי שהושג לאחר הריאלי מהרווח 15%משתנים בשיעור של 

ניהול משתנים כל עוד לא  דמי לגבות רשאית אינהת החברה אלו, כאשר התשואה הינה שלילי

תושג תשואה חיובית שתכסה את התשואה השלילית שנצברה. במוצרים אלו, בנוסף לחשיפה 

הנגזרת מגובה הצבירה, קיימת השפעה על רווחי החברה כתוצאה מגובה דמי הניהול המשתנים 

 שנגזרים בהתאם לתשואות הריאליות הנזקפות למבוטחים.

 

 ועל כן לעמיתים קבועים( נזקפת ניהול דמי מההשקעות )בניכוי התשואה ,לוגמ פנסיה בעסקי 

הגמל נגזרת  קופות או הפנסיה קרן של המנהלת החברה רווחי על ההשקעות תוצאות השפעת

 .הנכסים היקף על בהתבססהמנהלת,  לחברה הניהול מדמי

 

 שינויים בגין ישירה חשיפה הביטוח לחברת יימתק לא אלו מוצרים בגין וההתחייבויות הנכסים לגבי 

 הביטוח חברת רווחי על הכספיות התוצאות השפעת .במדד או ההשקעות של ההוגן בשווי, בריבית

 למבוטחים הנזקפת בתשואה לתנודתיות בהתאם המשתנים הניהול מדמי הנגזרת לחשיפה מצטמצמת

 הניהול דמי נגזרים ממנה ההתחייבויות של ללהכו ההיקף ומן 2004 עד שהוצאו פוליסות לגבי רק וזאת

 .התשואה תלויי המוצרים כלל לגבי המבטח של הקבועים

  

אינם  בהמשך בטבלאותלאור האמור, מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורטים  

  כוללים חוזים תלויי תשואה. 

 

 רווח )הפסד( מושפע מכל שינוי בתשואה:להלן מבחן רגישות לגבי חוזים תלויי תשואה והאופן בו ה

 

בתשואה הריאלית על ההשקעות במסגרת חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהופקו עד  1%כל שינוי של  

 27-כ 31.12.2017"ח )שמיליארד  28 -כ 31.12.2018ליום  ן, שהיקף ההתחייבויות בגינ2004שנת 

 ועל "ח שליון ימ 42-של כבסך  2017-ו 2018נים שב המשתנים, משפיע על דמי הניהול "ח(ש מיליארד

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1843- 
 

 

 

 )המשך(  ניהול סיכונים - 40באור 

 

 2004. השפעת שינוי כאמור על פוליסות שהונפקו משנת "חשמיליון  2-כדמי הניהול הקבועים בסך של 

  .29 באור ראה, משתנים ניהול לדמי בנוגע נוסף למידעואילך איננה מהותית. 

 

, נצברה תשואה ריאלית שלילית נטו למבוטחים, אומדן דמי הניהול שלא 2018בדצמבר  31מאחר שליום 

מיליון  62-ייגבו בשל התשואה השלילית עד לכיסוי הפסדי ההשקעה בגין הפוליסות הסתכם לסך של כ

החברה כיסתה את מלוא הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו  2019ש"ח. נכון לסוף חודש פברואר 

 ם והחלה לגבות דמי ניהול משתנים.לחובת המבוטחי

 

 ש"חמיליון  15-בכ הרווח ולהקטנת התשואה תלויות בעתודות לגידול תביא 1%-ב הריבית ירידת, כן כמו

מיליון  10-תביא לקיטון בעתודות תלויות התשואה ולהגדלת הרווח בכ 1%-אחרי מס. עליית הריבית ב

 אחרי מס. ש"ח

 

 תשואה תלויי שאינם חוזים בגיןני שוק מבחני רגישות הנוגעים לסיכו 3.2

  

של תיק ביטוח החיים הינו בגין פוליסות מבטיחות תשואה  ועיקר -משתתף ברווחים  שאינובביטוח חיים 

המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אורך תקופת הפוליסה. 

ל עיקר ההתחייבויות מבחינת ריבית והצמדה למשך חיי לפיכך, קיים לחברה כיסוי פיננסי חופף ע

-כ 2017)בדצמבר  68.02%-, כיסו אגרות החוב המיועדות כ2018בדצמבר  31הפוליסות. ליום 

 במדד, ההון בשוקי לשינויים, לפיכך( מכלל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בתוכניות אלו. 66.96%

 .הקבוצה של הפעילות תוצאות על מהותית השפעה להיות עשויה החליפין ובשערי לצרכן המחירים

 

בגין יתר השקעות החברה, במסגרת עסקי ביטוח חיים, קיימת חשיפה לשערי ריבית שישררו בעת מיחזור  

ההשקעות אשר משך החיים שלהן עשוי להיות נמוך מאורך החיים הממוצע של ההתחייבויות הביטוחיות. 

כושר עבודה, מבוסס -עות מתמשכות בתשלום, בביטוח סיעודי ובביטוח איבגין מוצרים אלה וכן בגין תבי

 חישוב ההתחייבות הביטוחית על שיעור הריבית התעריפית שבפוליסה. 

  

עבור הנכסים לתקופה ועל סך הרווח )הפסד( כולל להלן מבחני רגישות המציגים את השינוי ברווח )הפסד( 

משתנה הסיכון  בגיןחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה, הפיננסיים, ההתחייבויות הפיננסיות וההת

הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים קבועים. כך, למשל, השינוי בריבית 

הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו. מבחני רגישות אלו אינם כוללים כאמור את השפעתם 

של הנכסים  בספריםפורט לעיל. השינויים במשתנים הינם ביחס לערך של חוזים תלויי תשואה כמ

וההתחייבויות. כמו כן, הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים 

המוצגים בעלות מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך, במבחני הרגישות לעיל, לא נכללו בגין 

דת ערך. מבחני הרגישות, מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא נכסים אלו הפסדים מירי

כי הרגישויות אינן ליניאריות, כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס  ,השפעות משניות. יצוין גם

  לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם שינויים.

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1853- 
 

 

 )המשך( סיכונים ניהול - 40באור 

 

 

 :2018בדצמבר  31ליום 

   
 שיעור השינוי בשע"ח שיעור השינוי במדד  השקעות במכשירים 

 
 של המטח  המחירים לצרכן (3הונייים ) (2( )1שיעורי הריבית )

 
1%+ 1%- 10%+ 10%- 1%+ 1%- 10%+ 10%- 

 
 אלפי ש"ח

 254,397  רווח )הפסד(
 
(454,260)  23,340  (23,340)  (44,407)  44,407 

 
(124,295)  124,295 

 75,495  (4רווח )הפסד( כולל )
 
(258,571)  213,055 

 
(213,055)  (44,407)  44,407  71,133  (71,133) 

 
 
 

 :2017בדצמבר  31ליום    

   
 שיעור השינוי בשע"ח שיעור השינוי במדד  השקעות במכשירים 

 
 של המטח  המחירים לצרכן (3הונייים ) (2( )1שיעורי הריבית )

 
1%+ 1%- 10%+ 10%- 1%+ 1%- 10%+ 10%- 

 
 אלפי ש"ח

 259,205  רווח )הפסד(
 
(395,610)  32,465  (32,465)  (42,969)  42,969  (53,652)  53,652 

 51,792  (4רווח )הפסד( כולל )
 
(188,196)  180,818 

 
(180,818)  (42,969)  42,969  77,785  (77,785) 

  
 

ניתוח הרגישות לשינוי בריבית מתייחס הן למכשירים בריבית קבועה והן למכשירים בריבית משתנה. החשיפה הינה ביחס לערך בספרים של  (1)

 ,חייביםו כהלוואות המסווגים המכשיר. במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון, מתוך הנכסים בעלי סיכון ריבית ישיר, נכסי חוב שאינם סחירים

נכסים העומדים כנגד פוליסות משתתפות , מזומנים ושווי מזומנים, נכסי ביטוח משנהלקחים בחשבון בבדיקת נאותות העתודות, ושאינם נ

מתוך סך הנכסים עבור  20.7% מהווים הרגישות ניתוח הופעל עליהם הנכסים .ופקדונות ויתרות מבטחי משנה התחייבויות פיננסיות  ,ברווחים

סך ההתחייבויות בגין חוזי  מתוך 36.55% מהוות הרגישות ניתוח הופעל עליהןההתחייבויות  (.21.4% – 31.12.17אה )חוזים שאינם תלויי תשו

 (.36.50% -31.12.17ביטוח שאינם תלויי תשואה )

 

תשואה, אכ"ע , לרבות השפעת בדיקת נאותות לגבי עתודות ביטוח חיים מבטיחות הביטוחיות ההתחייבויות על השפעה כולל הרגישות ניתוח (2)

 התחייבויות בגין הכולל והרווח הרווח על הריביתבשיעור  1% של ירידה של ההשפעה(. ח)2 בביאורשווי התיק בתוקף כמפורט  כנגד וסיעוד

 עלייה של ההשפעה (.2017 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליוני 403-"ח )כש מיליוני 459-בכ מוערכת הרגישות בניתוח הכלולה ביטוחיות

 267-"ח )כש מיליוני 259-בכ מוערכת הרגישות בניתוח הכלולה ביטוחיות התחייבויות בגין הכולל והרווח הרווח על הריבית יעורבש  1%של

הנתונים לעיל לא כוללים את השפעת שינוי הרבית על העתודה המיוחדת בגין היוון קצבאות בענפי רכב  .2017) בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליוני

להלן. הדבר עלול להשפיע על גובה הסכומים שיהיה על חברות הביטוח לשלם לנפגעים, אך השפעה זו  5.2.2.5ר בסעיף חובה וחבויות כמתוא

 אינה מיידית והיות שכך לא ניתן לקבוע את היקף ההשפעה העתידי של שינוי ריבית על התוצאות הכספיות בעת שינוי חד פעמי.

 
אינן כוללות  IFRS 7-לחילופין, לחברה אין מידע ביחס לתזרים זה )בהתאם להגדרות בהשקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע, או ש (3)

. לגבי נגזרים, חושבה ההשפעה על החשיפה במונחי כלכלי שווי על ולא בספרים הערך על מבוססים הרגישות ניתוחיהשקעות בחברות כלולות(. 

 דלתא.

 
ביטוי גם את ההשפעה על הרווח )הפסד( לתקופה. במסגרת החישוב נלקח שיעור המס  ניתוחי הרגישות ביחס לרווח )הפסד( הכולל מביאים לידי (4)

 .2018של שנת 

 
 .כספיים לא פריטים גם נלקחו, ולמטבע לצרכן המחירים למדד הרגישות מבחני במסגרת (5)

  



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1863- 
 

 

 )המשך(  ניהול סיכונים - 40באור 

 

וי בשווי ההוגן או בתזרים המזומנים הנובע מהנכס או סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינ

את העובדה  מדגישהההתחייבות. סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית במזומן. תוספת המילה "ישיר" 

ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים אחרים אבל לא באופן ישיר, כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי 

   המניות.

 בית:ילהלן פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי החשיפה לסיכוני ר
 

 2018בדצמבר  31ליום  

 

שאינו תלוי 
 סך הכל תלוי תשואה תשואה

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים עם סיכון ריבית ישיר
 23,987,297  16,796,860  7,190,437  נכסי חוב סחירים   

 נכסי חוב שאינם סחירים:
 8,219,454  324,510  7,894,944  אג"ח ח"ץ ופיקדונות באוצר    

 9,786,410  5,200,770  4,585,640  אחר 

 1,812,875  975,944  836,931  השקעות פיננסיות אחרות

 6,953,791  5,223,271  1,730,520  מזומנים ושווי מזומנים

 2,036,939  90,712  1,946,227  נכסי ביטוח משנה

 52,796,766  28,612,067  24,184,699  הכל נכסים עם סיכון ריבית ישירסך 

 38,326,038  27,088,954  11,237,084  נכסים ללא סיכון ריבית ישיר )*(

 91,122,804  55,701,021  35,421,783  סך הכל נכסים
 התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

 4,955,578  291,048  4,664,530  התחייבויות פיננסיות   

 76,987,902  55,508,137  21,479,765  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

 81,943,480  55,799,185  26,144,295  סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

 2,753,171  92,009  2,661,162  התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר )**(

 6,426,153  -  6,426,153  הון עצמי

 91,122,804  55,891,194  35,231,610  סך הכל הון והתחייבויות

 6,426,153  (190,173)  6,616,326  סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות

 1,429,069  619,825  809,244  סיכון חוץ מאזני )התחייבויות למתן אשראי(
 

 קבוצות וכן אחר ורכוש נדחות רכישה הוצאות, להשכרה ומקרקעין קבוע רכוש, יותמנ: כוללים ישיר ריבית סיכון להם שאין נכסים *()

)מח"מ(  הממוצע החיים שמשך( חובה ויתרות וחייבים ביטוח חברות של שוטפות יתרות, לגביה)פרמיות  פיננסים נכסים של מאזניות

 .יחסית נמוך בגינם הריבית סיכון ולפיכך שנה חצי עד שלהם

 '.וכו למיניהן"ז חו יתרות, למס עתודות: כוללות ישיר ריבית סיכון להן שאין התחייבויות **()

 

 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1873- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40אור ב

 

 2017בדצמבר  31ליום  

 

שאינו תלוי 
 תלוי תשואה תשואה

תעודות 
התחייבות 
תעודות סל 
תעודות בחסר 
תעודות 
מורכבות 

 סך הכל ותעודות פקדון

 
 אלפי ש"ח י ש"חאלפ אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים עם סיכון ריבית ישיר
 22,884,211  -  16,004,314  6,879,897  נכסי חוב סחירים    

 נכסי חוב שאינם סחירים:
 8,091,212  -  312,021  7,779,191  אג"ח ח"ץ ופיקדונות באוצר     

 10,637,428  -  6,419,631  4,217,797  אחר 

 30,308,166  29,151,979  1,019,505  136,682  השקעות פיננסיות אחרות

 7,437,525  -  6,119,822  1,317,703  מזומנים ושווי מזומנים

 1,595,777  -  93,968  1,501,809  נכסי ביטוח משנה

 80,954,319  29,151,979  29,969,261  21,833,079  סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר

 31,387,941  -  21,139,206  10,248,735  ת ישיר )*(נכסים ללא סיכון ריבי

 112,342,260  29,151,979  51,108,467  32,081,814  סך הכל נכסים

 התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
 4,055,499  20,000  98,827  3,936,672  התחייבויות פיננסיות    

 72,629,829  -  51,893,319  20,736,510  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
התחייבות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, 

 27,618,937  27,618,937  -  -  תעודות בחסר

 104,304,265  27,638,937  51,992,146  24,673,182  סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

 2,293,016  -  128,286  2,164,730  התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר )**(

 5,744,979  -  -  5,744,979  הון עצמי

 112,342,260  27,638,937  52,120,432  32,582,891  סך הכל הון והתחייבויות

 5,744,979  1,513,042  (1,011,965)  5,243,902  סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות

 1,174,840  -  675,601  499,239  סיכון חוץ מאזני )התחייבויות למתן אשראי(

      

 קבוצות וכן אחר ורכוש נדחות רכישה הוצאות, להשכרה ומקרקעין קבוע רכוש, מניות: כוללים ישיר ריבית סיכון להם שאין נכסים *()

)מח"מ(  עהממוצ החיים שמשך( חובה ויתרות וחייבים ביטוח חברות של שוטפות יתרות, לגביה)פרמיות  פיננסים נכסים של מאזניות

 .יחסית נמוך בגינם הריבית סיכון ולפיכך שנה חצי עד שלהם

 '.וכו למיניהן"ז חו יתרות, למס עתודות: כוללות ישיר ריבית סיכון להן שאין התחייבויות **()

 

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

1883- 
 

 

 )המשך( ול סיכוניםניה - 40אור ב

 

 )המשך( סיכוני שוק .3

  *דהפירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמ  3.3

 2018בדצמבר  31ליום  
 

 
 באירו בדולר

במטבע 
 התחייבויות פריטים חוץ

  
 או צמוד או צמוד בש"ח בש"ח

או 
 בגין חוזים לא פיננסים בהצמדה

 
 

 סה"כ תלויי תשואה ואחרים אליו לאירו לדולר צמוד למדד לא צמוד

 
 אלפי ש"ח

 1,630,248 - 1,630,248 - - - - - נכסים בלתי מוחשים
 28,859 - 28,859 - - - - - כסי מיסים נדחיםנ

 1,691,166 2,098 1,689,068 - - - - - הוצאות רכישה נדחות
 579,268 - 579,268 - - - - - רכוש קבוע

 761,260 - 676,560 - 6,170 - 14,957 63,573 השקעות בחברות כלולות 
 1,439,636 1,439,636 - - - - - - נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 2,280,794 - 2,280,794 - - - - - נדל"ן להשקעה אחר
 2,036,939 90,712 - - - 33,439 1,728,103 184,685 נכסי ביטוח משנה

 403,830 1,716 - - - 81,401 57,857 262,856 חייבים ויתרות חובה
 317,000 - - - - - - 317,000 אשראי לרכישת ניירות ערך

 296,452 - - - - - 296,452 - שוטפים נכסי מיסים
 679,112 81,955 - - - 51,669 125,462 420,026 פרמיות לגבייה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות 
התחייבות, תעודות בחסר, תעודות מורכבות 

 425,000 - - - - 359,000 - 66,000 ותעודות פקדון
 48,861,633 48,861,633 - - - - - - ההשקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשוא

 השקעות פיננסיות אחרות:
 7,190,437 - - 148,572 172,935 786,697 3,684,648 2,397,585 נכסי חוב סחירים        

 12,480,584 - - 26 181,841 405,649 10,989,376 903,692 נכסי חוב שאינם סחירים
 1,303,935 - 1,303,935 - - - - - מניות

 1,762,860 - 1,650,256 3,687 2,824 29,860 32,964 43,269 אחרות

 22,737,816 - 2,954,191 152,285 357,600 1,222,206 14,706,988 3,344,546 סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
 5,223,271 5,223,271 - - - - - - מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלוי תשואה

 1,730,520 - - 7,696 9,305 97,319 - 1,616,200 מזומנים אחריםמזומנים ושווי 

 91,122,804 55,701,021 9,838,988 159,981 373,075 1,845,034 16,929,819 6,274,886 סך כל הנכסים
 

  .3.2 בסעיף רגישות טבלת ראהאודות חשיפת המט"ח  לפרטיםאת החשיפה בפועל למט"ח.  בהכרח מוצגים עפ"י כללי סיווג חשבונאיים ואינם משקפים )*( הנתונים המופיעים בטבלה



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

1893- 
 

 
 )המשך( ניהול סיכונים - 40אור ב

 

 )המשך( סיכוני שוק .3

 

 )המשך(  *פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה  3.3

 

 2018בדצמבר  31ליום  
 

 
 באירו בדולר

במטבע 
 התחייבויות פריטים חוץ

  
 צמוד או או צמוד בש"ח בש"ח

או 
 בגין חוזים אחרים בהצמדה

 
 

 סה"כ תלויי תשואה לא כספיים אליו לאירו לדולר צמוד למדד לא צמוד

 
 אלפי ש"ח

 6,426,153 - 6,426,153 - - - - - סך כל ההון
 התחייבויות 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם         
 21,479,765 - - - - 40,706 20,658,616 780,443 תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
 55,508,137 55,508,137 - - - - - - תשואה

 499,587 - 499,587 - - - - - התחייבויות מסים נדחים
 50,676 - - - - - - 50,676 התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 21,947 - - - - - 21,947 - התחייבויות בגין מסים שוטפים
 1,796,961 92,009 - - - 497,999 659,227 547,726 זכאים ויתרות זכות 

,תעודות בחסר התחייבויות בשל תעודות התחייבות 
 384,000 - - - - 359,000 - 25,000 ותעודות מורכבות

 4,955,578 291,048 - - - 37,000 2,337,833 2,289,697 התחייבויות פיננסיות 

 84,696,651 55,891,194 499,587 - - 934,705 23,677,623 3,693,542 ההתחייבויות  סך כל

 91,122,804 55,891,194 6,925,740 - - 934,705 23,677,623 3,693,542 סך כל ההון וההתחייבויות

 - (190,173) 2,913,248 159,981 373,075 910,329 (6,747,804) 2,581,344 סך כל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות מכשירים נגזרים 

 - - 285,168 (178,632) (594,223) (1,332,967) - 1,820,654 במונחי דלתא

 - (190,173) 3,198,416 (18,651) (221,148) (422,638) (6,747,804) 4,401,998 סך הכל חשיפה
 

 שערי החליפין איננה מהותית. במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר ולאירו.עיקר הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים ב

 .3.2 בסעיף רגישות טבלת ראהחשיפת המט"ח את החשיפה בפועל למט"ח. לפרטים אודות  בהכרחמוצגים עפ"י כללי סיווג חשבונאיים ואינם משקפים  בטבלה)*( הנתונים המופיעים 

 

  



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

1903- 
 

 
 )המשך( ניהול סיכונים  - 40אור ב

 

 )המשך( סיכוני שוק .3

 

 )המשך(  *פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה  3.3

 2017בדצמבר  31ליום  
 

 
 התחייבויות תעודות סל פריטים במטבע חוץ באירו בדולר

 בגין חוזים הצמדה לא פיננסים או בהצמדה או צמוד או צמוד בש"ח בש"ח  
 

 
 סה"כ תלויי תשואה למדדים  ואחרים אליו לאירו לדולר צמוד למדד לא צמוד

 
 אלפי ש"ח

 1,619,430  -  -  1,619,430  -  -  -  -  -  נכסים בלתי מוחשים
 16,026  -  -  16,026  -  -  -  -  -  נכסי מיסים נדחים

 1,618,379  2,490  -  1,615,889  -  -  -  -  -  הוצאות רכישה נדחות
 577,338  -  -  577,338  -  -  -  -  -  רכוש קבוע

 635,699  -  -  553,458  -  6,170  -  12,837  63,234  השקעות בחברות כלולות 
 1,365,774  1,365,774  -  -  -  -  -  -  -  נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 2,208,538  -  -  2,208,538  -  -  -  -  -  נדל"ן להשקעה אחר
 1,595,777  93,968  -  -  -  -  30,444  1,284,853  186,512  נכסי ביטוח משנה 

 428,692  6,442  -  -  -  -  91,440  60,406  270,404  חייבים ויתרות חובה
 195,000  -  195,000  -  -  -  -  -  -  אשראי לרכישת ניירות ערך

 177,647  -  -  -  -  -  -  177,647  -  נכסי מיסים שוטפים
 656,531  93,537  -  -  -  -  42,810  116,135  404,049  פרמיות לגבייה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, 
תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות מורכבות ותעודות 

 -  -  -  -  -  -  פקדון
 

28,956,979  -  28,956,979 

 -  -  -  -  -  -  -  קעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואההש
 

43,426,434  43,426,434 
 השקעות פיננסיות אחרות:

 6,879,897  -  -  -  134,373  97,032  454,660  3,549,340  2,644,492  נכסי חוב סחירים         
 11,996,988  -  -  -  6,478  105,329  386,991  10,764,537  733,653  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,074,464  -  -  1,074,464  -  -  -  -  -  מניות
 1,475,142  -  -  1,338,094  21,618  -  34,806  35,619  45,005  אחרות

 21,426,491  -  -  2,412,558  162,469  202,361  876,457  14,349,496  3,423,150  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
 6,119,822  6,119,822  -  -  -  -  -  -  -  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 1,317,703  -  -  -  2,896  16,938  36,873  -  1,260,996  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 9,003,237  165,365  225,469  1,078,024  16,001,374  5,608,345  סך כל הנכסים
 

29,151,979 
 

51,108,467 
 

112,342,260 
 

.3.2 בסעיף רגישות טבלת ראה"ח המט חשיפת אודות לפרטים"ח. למט בפועל החשיפה את בהכרח משקפים ואינם חשבונאיים סיווג כללי"י עפ מוצגים בטבלה המופיעים הנתונים)*(   
 
 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

1913- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40אור ב

 

 )המשך( סיכוני שוק  .3

 

 )המשך(  *פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה  3.3

 

  2017בדצמבר  31ליום  
 

 
 התחייבויות תעודות סל פריטים במטבע חוץ באירו בדולר

 בגין חוזים הצמדה אחרים או בהצמדה או צמוד או צמוד בש"ח בש"ח  
 סה"כ תלויי תשואה םלמדדים שוני לא כספיים אליו לאירו לדולר צמוד למדד לא צמוד  

 
 אלפי ש"ח

 5,744,979  -  -  5,744,979  -  -  -  -  -  סך כל ההון
 התחייבויות 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם          
 20,736,510  -  -  -  -  -  36,321  19,923,034  777,155  תלויי תשואה 

השקעה תלויי התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 51,893,319  51,893,319  -  -  -  -  -  -  -  תשואה

 592,017  -  -  592,017  -  -  -  -  -  התחייבויות מסים נדחים
 47,320  -  -  -  -  -  -  -  47,320  התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 13,319  -  -  -  -  -  -  13,319  -  התחייבויות בגין מסים שוטפים
 1,640,360  128,286  -  -  -  -  379,003  623,081  509,990  זכאים ויתרות זכות 

 התחייבויות בשל תעודות התחייבות,תעודות סל,
 27,618,937  -  27,618,937  -  -  -  -  -  -  תעודות בחסר ותעודות מורכבות

 4,055,499  98,827  20,000  -  -  -  -  2,056,371  1,880,301  התחייבויות פיננסיות 

 52,120,432  27,638,937  592,017  -  -  415,324  22,615,805  3,214,766  סך כל ההתחייבויות 
 

106,597,281 

 52,120,432  27,638,937  6,336,996  -  -  415,324  22,615,805  3,214,766  סך כל ההון וההתחייבויות
 

112,342,260 

 -  (1,011,965)  1,513,042  2,666,241  165,365  225,469  662,700  (6,614,431)  2,393,579  אזניתסך כל חשיפה מ
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות מכשירים נגזרים 

 -  -  -  202,810  (92,432)  (264,255)  (986,042)  -  1,139,919  במונחי דלתא

 -  (1,011,965)  1,513,042  2,869,051  72,933  (38,786)  (323,342)  (6,614,431)  3,533,498  סך הכל חשיפה

 ובעת בעיקרה מחשיפה לדולר ולאירועיקר הביטוחים שמבצעת החברה נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה מהותית. במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נ          

 .3.2מוצגים עפ"י כללי סיווג חשבונאיים ואינם משקפים את החשיפה בפועל למט"ח. לפרטים אודות חשיפת המט"ח ראה טבלת רגישות בסעיף  )*( הנתונים המופיעים בטבלה

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1923- 
 

  
 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 :במניותהחשיפה לענפי משק עבור השקעות  פירוט .3.4

 

  
 2018בדצמבר  31ליום 

 

 

 נסחרות
במדד  

 125ת"א 
 

 נסחרות 
במדד 
מניות 
 היתר

 
 לא סחיר

 
 בחו"ל

 
 סך הכל

  

      

% 
 מסה"כ

  
 אלפי ש"ח

 ענף משק 
 

        

   
 תעשיה

 
 116,385 

 
 54,282 

 
 - 

 
 254,219 

 
 424,886 

 
32.6% 

 בינוי ונדל"ן
 

 84,805 
 

 20,380 
 

 - 
 

 207,794 
 

 312,979 
 

24.0% 
 חשמל ומים

 
 53,141 

 
 13,793 

 
 20,797 

 
 82,018 

 
 169,749 

 
13.0% 

 מסחר
 

 24,106 
 

 20,645 
 

 1,394 
 

 47,871 
 

 94,016 
 

7.2% 
 תקשורת ושרותי מחשב

 
 27,880 

 
 6,361 

 
 875 

 
 10,401 

 
 45,517 

 
3.5% 

 בנקים
 

 83,213 
 

 - 
 

 1,917 
 

 - 
 

 85,130 
 

6.5% 
 שירותים פיננסיים

 
 26,308 

 
 3,977 

 
 49,929 

 
 45,643 

 
 125,857 

 
9.7% 

 שירותים עסקיים אחרים
 

 18,342 
 

 19,963 
 

 7,496 
 

 - 
 

 45,801 
 

 3.5% 

 סך הכל
 

 434,180 

 

 139,401 

 

 82,408 

 

 647,946 

 

 
1,303,935 

 
%100 

 
 
 

  
 2017בדצמבר  31ליום 

 

 

נסחרות 
במדד ת"א 

125 
 

נסחרות 
במדד 
מניות 
 היתר

 
 לא סחיר

 
 בחו"ל

 
 סך הכל

  

      
 מסה"כ %

  
 אלפי ש"ח

 ענף משק 
 

        

   
 תעשיה

 
 108,795 

 
 48,984 

 
 22,331 

 
 267,094 

 
 447,204 

 
41.6% 

 בינוי ונדל"ן
 

 65,415 
 

 20,096 
 

 22,979 
 

 66,962 
 

 175,452 
 

16.3% 

 חשמל ומים
 

 47,242 
 

 5,651 
 

 740 
 

 49,735 
 

 103,368 
 

9.6% 

 מסחר
 

 8,368 
 

 14,734 
 

 1,413 
 

 25,326 
 

 49,841 
 

4.6% 

 תקשורת ושרותי מחשב
 

 65,455 
 

 3,349 
 

 - 
 

 9,556 
 

 78,360 
 

7.3% 

 בנקים
 

 94,357 
 

 - 
 

 1,873 
 

 13,258 
 

 109,488 
 

10.2% 

 שירותים פיננסיים
 

 34,356 
 

 - 
 

 21,000 
 

 28,335 
 

 83,691 
 

7.8% 

 שירותים עסקיים אחרים
 

 12,912 
 

 14,148 
 

 - 
 

 - 
 

 27,060 
 

2.5% 

 סך הכל
 

 436,900 

 

 106,962 

 

 70,336 

 

 460,266 

 

 
1,074,464 

 
%100 

 
 

 
  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1933- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 סיכוני נזילות .4

 

העדר יכולת למכור נכסים באופן מיידי או מבלי להביא לפגיעה בשווים כתוצאה מסחירות נמוכה עלולה להוביל  

מימוש. החברה מחזיקה, בין היתר, בנכסים שאינם סחירים וכן בנכסים בעלי סחירות נמוכה. להפסדים בעת ה

ת אג"ח קונצרניות, הלוואות, מניות לא סחירות, מניות בעלות סחירות נמוכה והשקעות ואחזקות אלו כולל

יכולת אלטרנטיביות. בעיית הסחירות מתחדדת בעיתות משבר, כאשר הרעה במצב השוק משפיעה לרעה על 

 הנזלת נכסים.

 

חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה לשלם תביעות והטבות  ביטוח הפניקס 

אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד. אולם, חלק ניכר מהתחייבויותיה הביטוחיות 

ות בגלל אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלן. יצוין, עם זאת, כי צורך במגזר ביטוח חיים אינן חשופות לסיכון הנזיל

גיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא ב

 בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם.

 

בעליהם לקבל את שווי ההשקעות האמורות ותו לא.  על פי תנאי החוזים זכאים -חוזים תלויי תשואה, בביטוח חיים  

 לפיכך אם ערך ההשקעות ירד מכל סיבה שהיא תהיה במקביל ירידה זהה בגובה התחייבויות החברה. 

 

מתיק ביטוח החיים הינו בגין חוזים שאינם תלויי תשואה אך מבטיחים תשואה ( 2017בשנת  18.5%) 17.6%-כ 

רם באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( המונפקות על ידי בנק ישראל. החברה זכאית מוסכמת. חוזים אלו מגובים בעיק

 לממש אג"ח אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות. 

 

סיכון הנזילות של החברה נובע, אפוא, בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות ואינם כנגד חוזים תלויי  

. מתוך יתרת (2017בשנת  48%) מיליארד ש"ח( מכלל נכסי החברה 28בלבד ) 30%תשואה. נכסים אלו מהווים 

הינם נכסים סחירים, הניתנים למימוש ( 2017מיליארד בשנת  8.5)מליארד ש"ח  8.9-הנכסים האמורה, סך של כ

לפיו החברה  28ירד באופן משמעותי ביחס לאשתקד בעיקר מכניסתו של תיקון  2018סיכון הנזילות בשנת מיידי. 

לאחד בדוחותיה הכספיים את נכסי והתחייבויות תעודות הסל. במסגרת התיקון הוסדר תחום תעודות הסל חדלה מ

ונה "קרן כתחת חוק השקעות משותפות בנאמנות והוסדר הקמתה של קרן נאמנות סגורה מחקה מסוג חדש, שת

 לדוחות הכספיים.    25סל". לפרטים נוספים ראה באור 

 

, כהגדרתם בכללי ההשקעה, כנגד ההון העצמי פניקס ביטוח להחזיק בנכסים נזיליםעל פי תקנות ההשקעה על ה 

  מההון הנדרש. 30%-בסכום שלא יפחת מ וכנגד התחייבויות שאינן נובעות מעסקי ביטוח,

 

 ניהול נכסים והתחייבויות 

 

 הדירקטוריון. החברה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו והנחיות 

הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות הבלתי 

מהוונות של החברה. היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין התאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות 

 הביטוחיות והפיננסיות במאזן.

 

ם של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות כדלקמן:מועדי הפירעון המשוערי  (1
 

 

 

מועדי פירעון חוזיים, דהיינו גיל הפרישה, ללא הנחות ביטולים, בהנחה שכל החסכון יימשך  - כספי חסכון 

 כהוני ולא כקצבה. 

 

 על בסיס אומדן אקטוארי. - גמלאות בתשלום, אכ"ע בתשלום וסיעודי בתשלום 

 

 ח תחת העמודה "ללא מועד פירעון מוגדר".מדוו - אחר 

  

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1943- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 המקצההפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח כללי ברוטו מחושבים על בסיס אומדן אקטוארי  מועדי ( 2

 .בעבר התביעות תשלומי ניסיון פי על משוער מועד מהוונות הבלתי ההתחייבויות לסך

 הוצאות בניכוי הורווחה שלא לפרמיה ועתודה צפויות בלתי לסטיות הפרשה גם כוללות יבויותההתחי סך  

 . נדחות רכישה

 

 התביעות התנהגות שדפוס כך על מבוססים האקטואריים המודלים. רזרבה לסיכון חשופות ההתחייבויות  

 שהסכום הסיכון את הכולל רפרמט ולסיכון מודל לסיכון חשוף התזרים ואומדן לקרות העתיד את מייצג בעבר

 יהיה, הביטוחיות ההתחייבויות סילוק שמועד או החברה של הביטוחיות ההתחייבות סילוק עבור שישולם

 .הצפוי מזה שונה
 

החוזיים.  הפרעוןהפירעון של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס מועדי  מועדי ( 3

 המועדד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום, ההתחייבות מוצגת על בסיס בהם הצד שכנג בחוזים

 ביותר שבו החברה יכולה להידרש לשלם את ההתחייבויות.   המוקדם

 

של התחייבויותיה הפיננסיות,  ניתוח מציגה השקעה חוזי בגין והתחייבות פיננסיות התחייבויות בגין הטבלה ( 4

 2017) 2018בדצמבר  31ון הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך רעיכשהן מסווגות לפי תקופת הפ

. התחייבויות פיננסיות נגזרות נכללות בניתוח עם מועדי הפירעון החוזיים שלהם עבור מספרי ההשוואה(

החיוניים להבנת עיתוי תזרימי המזומנים. הסכומים המוצגים בטבלה הינם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי 

 לקבוצה מקורות מגוונים לפירעון ההתחייבויות המוצגות בטבלה. מהוונים. 

 

  )*( התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ובריאות 
 

 

 
 עד שנה

 מעל שנה 
 שנים 5ועד 

 5מעל 
 שנים 
 10ועד 

 שנים

 10מעל 
 שנים

 15ועד  
 שנים

 15מעל 
 שנים

 ללא מועד 
פירעון 
 סה"כ מוגדר

 
 אלפי ש"ח

 2018בדצמבר,  31ליום 
 

2,745,072 
 

5,766,383 
 

2,291,760  1,108,359  960,721 
 

2,405,786 
 

15,278,081 

 2017בדצמבר,  31ליום 
 

2,560,095 
 

5,607,568 
 

2,423,872  1,164,706  986,154 
 

2,368,174 
 

15,110,569 
 

 
 תשואה תלויי חוזים בגין התחייבויות כולל לא)*( 

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי

 

    
 ללא מועד 

 
 

 פירעון מעל  שנים  3מעל  מעל שנה
 

 
 סה"כ מוגדר שנים 5 שנים 5ועד  שנים 3ועד 

 
 אלפי ש"ח

 5,938,389  -  1,404,236  1,205,860  3,328,293  2018בדצמבר,  31ליום 

 5,546,573  -  1,365,289  1,054,479  3,126,805  2017בדצמבר,  31ליום 
 

 
  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1953- 
 

 
 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה 

 

  
  10מעל   5מעל  מעל שנה

  

  
 שנים ועד 5ועד 

שנים 
 ועד

מעל 
15 

 

 
 שנים 10  שנים עד שנה

 15 
 סה"כ שנים  שנים

 
 אלפי ש"ח

 :2018בדצמבר,  31ליום 
 807,467  -  -  269,575  443,189  94,703  אגרות חוב סחירות      

 110,497  -  -  -  -  110,497  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 121,240  כתבי התחייבויות נדחים
 

1,280,870 
 

2,291,252 
 

950,154  - 
 

4,643,516 

 646,852  -  -  -  -  646,852  פקדונות מדיירים

 346,653  -  -  -  -  346,653  נגזרים

 170,668  -  -  -  -  170,668  אחר

 סך התחייבות פיננסיות
 

1,490,613 
 

1,724,059 
 

2,560,827 
 

950,154  - 
 

6,725,653 

 התחייבויות בגין חוזי השקעה תלויי תשואה )*(
 

7,797,405  -  -  -  - 
 

7,797,405 
  

 
 

  
  5מעל  מעל שנה

מעל 
10  

  

  
 שנים ועד 5ועד 

שנים 
 ועד

מעל 
15 

 

 
 שנים 10  שנים נהעד ש

 15 
 סה"כ שנים  שנים

 
 אלפי ש"ח

 :2017בדצמבר,  31ליום 
      

 682,429  -  -  178,563  392,377  111,489  אגרות חוב סחירות

 115,501  -  -  -  -  115,501  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 33,196  -  -  -  -  33,196  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 747,798  145,446  תבי התחייבויות נדחיםכ
 

2,128,433  -  - 
 

3,021,677 

 656,021  -  -  -  -  656,021  פקדונות מדיירים

 111,120  -  -  -  -  111,120  נגזרים

 110,556  -  -  -  -  110,556  אחר

 סך התחייבות פיננסיות
 

1,283,329 
 

1,140,175 
 

2,306,996  -  - 
 

4,730,500 

 התחייבויות בגין חוזי השקעה תלויי תשואה )*(
 

6,273,545  -  -  -  - 
 

6,273,545 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

אלפי ש"ח( העומדים לפירעון לפי דרישה. התחייבויות  6,273,545 - 31.12.2017אלפי ש"ח ) 7,797,405התחייבויות עד שנה כוללות סך  )*( 

  ויים להיות בשנים מאוחרות יותר.וגו כעומדות לפירעון עד שנה למרות שמועדי פירעונן בפועל עשואלו ס



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1963- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 ביטוחיים סיכונים .5

והערכת התחייבויות ביטוחיות. פוליסות הביטוח הנמכרות  פוליסותהקבוצה חשופה לסיכונים הקשורים בתמחור  

תמחור הפוליסות והערכת  ידי החברה מכסות סיכונים שונים כגון תוחלת חיים, מחלות, נזקי טבע וגניבות.-על

גורמי סיכון ב השינוי והערכתההתחייבויות הביטוחיות נעשה על סמך ניסיון העבר, הערכת המצב המשפטי העדכני 

 . סיכון הביטוח כולל, בין היתר: נוספים
 

מחור הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין הסיכון בעת הת סיכוני חיתום: 

בפועל כך שהפרמיות הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות.  ההתממשותוקביעת הפרמיה, לבין 

הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו/או בשכיחות 

 התביעות כתוצאה מגורמים שונים.
 

כה לא נכונה של התחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך שהרזרבות הסיכון להער סיכוני רזרבה: 

ן היתר מעריכה יהאקטואריות אינן מספקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעות. המודלים האקטוארים על פיהם ב

החברה את התחייבויותיה הביטוחיות, מבוססים על כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את העתיד 

 ות. חשיפת החברה מורכבת מהסיכונים הבאים:לקר

 

 .או להערכת ההתחייבויות הביטוחיותהסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו/ -סיכון מודל    (1 

ההתחייבויות  הם הסיכון שהסכום שישולם עבור סילוקיניהסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וב -סיכון פרמטר  (2

 , יהיה שונה מזה הצפוי.ןקאו מועד סילו הביטוחיות של החברה
 

חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה )קטסטרופה( כגון אסון טבע, מלחמה, טרור, נזקי  סיכון קטסטרופה: 

טבע או רעידת אדמה, יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה. אירוע הקטסטרופה המהותי אליו חשופה החברה הינו 

 רעידת אדמה בארץ.
 

כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול בענפי רכוש אחר בעסקי ביטוח כללי,  2019בי הצפוי בשנת גודל ההפסד המר  

מיליון ש"ח  8,365 -כ והינ 2.0%( של MPLמרבי )הנזק ה בתוחלתאו הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד 

מיליון  60-ן ש"ח ברוטו וכמיליו 6,963-, כ2.0%על  MPL-עמד ה 2018בשנת  מיליון ש"ח בשייר עצמי. 60-ברוטו וכ

 .ש"ח בשייר
 

חוזה ביטוח משנה לא יחסי, המגן מפני אבדן חיים ונכויות מאירוע קטסטרופה. החוזה הנרכש  תכשור פניקס ביטוחה  

הוא חוזה מסוג הפסד יתר המגן על צבירת השייר העצמי של הפניקס ביטוח מפוליסת ביטוח חיים, תאונות אישיות 

לל גם כיסוי שרכשה החברה המנהלת עבור עמיתי קרנות הפנסיה המנוהלות על ידי הפניקס ונסיעות לחו"ל וכו

 מיליון ש"ח. 18לאחר השתתפות עצמית של ₪ מיליון  450עומד על  2018הכיסוי הנרכש בשנת פנסיה. 

  

 ההתחייבויות פירוט ראה, ביטוחי לסיכון חשיפה למבטח נוצרת בגינם אשר השונים הביטוח ענפי בדבר נוסף למידע 

 .3 בבאור ביטוח סיכוני לפי הביטוחיות

 

 סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות .5.1

 

 כללי .5.1.1
 

להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים, השיטות וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינם  

 בהתאם לסוג המוצר.

פי -וחיות מחושבות על ידי אקטואר, עלאופן כללי בהתאם להוראות המפקח ההתחייבויות הביטב 

שיטות אקטואריות מקובלות ובאופן עקבי לשנה קודמת. ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני 

הכיסויים הרלוונטיים, כגון: גיל ומין המבוטח, תקופת הביטוח, מועד תחילת הביטוח, סוג הביטוח, 

בגין פוליסות שמרכיב החיסכון בהן ההפרשה ההדרגתית מתבצעת  פרמיה תקופתית וסכום הביטוח.

 תלוי תשואה )"פוליסות תלויות תשואה"( בלבד.

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1973- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות .5.1.2
 

 תוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלולי השקעה": (1
 

י השקעה" קיים מרכיב חיסכון מזוהה. העתודה הבסיסית בתוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלול 

 והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן:

 

 קרן צמודה לתשואת תיק השקעות )חוזים תלויי תשואה(.  -

קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה מובטחת כנגד   -

 תאמים )חוזים מבטיחי תשואה(. נכסים מו

 

בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו )אי כושר עבודה, מקרה מוות, סיעודי וכו'(  

 מחושבת התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלן.

 

  תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה )"מסורתי"(: (2

 

של סכום חסכון במקרה שהמבוטח נשאר  תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה משלבות מרכיב 

בחיים בתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי של סיכון מוות במשך תקופת התוכנית. בגין 

מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין התביעות 

פויות. חישוב זה מבוסס על הצפויות, כולל תשלום בתום התקופה, בניכוי הפרמיות העתידיות הצ

ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים ו/או על הנחות שהופקו מניסיון התביעות, כולל שיעורי הריבית 

תעריפית(, לוח התמותה או התחלואה. החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם  ריבית -)להלן 

"Reserve Net Premiumועמס ", אשר אינה כוללת בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב שה

 בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות וההוצאות ומנגד אינה מנכה את ההוצאות והעמלות הצפויות. 

 

בגין מוצרים מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה בהתאם לתשואה שהושגה בפועל בניכוי  

 דמי ניהול.
 

ות בתשלום מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוח לקצבאותהתחייבויות  (3

 ידי אקטואר האוצר בחוזר המפקח.-תמותה עדכניים אשר נבנו בסיוע נתונים אשר פורסמו על

 

בגין קצבאות המשולמות לכל החיים בגין פוליסות בתוקף שטרם הגיעו לשלב מימוש  התחייבויות (4

הגמלה בפועל או טרם הגיעו לגיל פרישה, מחושבות בהתאם להסתברות למשיכת הגמלה 

החיים הצפויה וכן על פי שיעורי הביטולים שצפויים בתיק הגמלה עד מועד  ובהתאם לתוחלת

 הפרישה. 

 

פוליסות שמרכיב החיסכון  בגין, הדרגתית בצורה נעשית לגמלאות המשלימה לעתודה הפרשה 

 בהתחשב, המפקח להוראות בהתאםבהן תלוי תשואה )"פוליסות תלויות תשואה"( בלבד, 

 .הפרישה למועד המבוטחים הגעת עד מהפוליסות הצפויים ברווחים

 

מוגבל עד לשיעור ההכנסות  K-באופן בו ה Kנעשית על ידי שימוש בערך  ההדרגתית ההפרשה 

העתידיות הצפויות מדמי הניהול הנובעים מההשקעות המוחזקות כנגד עתודות הביטוח או 

נקבע כך שיביא  K-. ההאמורות לפוליסות המתייחסות והוצאות תביעות בניכוימתשלומי פרמיות 

בפוליסות  K –ה  ערךלצבירה הדרגתית נאותה של העתודה עד למועד גיל הפרישה הצפוי. 

של התחייבויות שאינן תלויות  K-ה ערך, ללא שינוי מאשתקד. 0.85%תלויות התשואה הינו 

 .0%הינו  תשואה

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1983- 
 

 
 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

-ו 2018בדצמבר  31לימים  הסתכמה, פניקס ביטוחהפרי המשלימה לגמלאות, הכלולה בס העתודה 

מיליון ש"ח בהתאמה. יתרת ההפרשות אשר  1,459-ש"ח וכ מיליון 1,466-כלסך של  2017

כאמור לעיל, בצורה הדרגתית עד הגעת  Kתיזקף לרווח והפסד, על ידי שימוש בפקטורי ההיוון 

מיליון  1,271-לסך של כ 2017-ו 2018 בדצמבר 31 מיםלי הסתכמההמבוטחים לגיל פרישה 

. יודגש כי לצד זקיפה זו של ההפרשות ייזקפו לרווח והפסד ש"ח בהתאמהמיליון  1,141-וכש"ח 

להערכת החברה  הכנסות מהשקעות והכנסות נוספות על פני התקופה האמורה כך שבסה"כ

 ה חיובית.ההכנסות בניכוי זקיפת ההפרשה לרווח והפסד על פני התקופה האמורה הינה תוצא

 

. העתודות בחישוב המשמשים והנחות אומדנים במספר שינויים בוצעו 2018 שנת במהלך 

 .5.1.10 סעיף ראה לפרטים

   

תכניות ביטוח חיים אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור )אובדן כושר עבודה, מקרה מוות, מחלות  (5

ות לפוליסות עם תכנית יסודית קשות, נכויות וכו'( הנמכרות כפוליסות עצמאיות או שהן מצורפ

מסוג "עדיף", "מסלולי השקעה" או "מסורתי". בגין חלק מתוכניות אלו מחושבת התחייבות 

" אשר כוללת Gross Premium Reserveאקטוארית. החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם "

א בזרם התקבולים הצפוי את כל מרכיבי הפרמיות ומנכה את ההוצאות והעמלות הצפויות, ל

קוזזו הפרשות שליליות מהפרשות חיוביות. בחלק מהתוכניות נעשה שימוש בשיטה הידועה 

 " שתוארה לעיל. Net Premium Reserveבשם "

 

 Gross Premium" תהתחייבות אקטוארית בשיטהמחושבת בריאות  תכניות ביטוחב (6

Reserve", ה את ההוצאות אשר כוללת בזרם התקבולים הצפוי את כל מרכיבי הפרמיות ומנכ

 והעמלות הצפויות, לא קוזזו הפרשות שליליות מהפרשות חיוביות.

 

בגין תביעות מתמשכות בתשלום, בביטוח סיעודי ובביטוח אובדן כושר עבודה,  התחייבות (7

 מחושבת בהתאם למשך תקופת התשלום הצפויה.

 

ות בהתאם לניסיון התחייבות בגין תביעות תלויות בביטוח חיים ובביטוח בריאות מחושב  (8

 החברה.
 

( בביטוח חיים ובביטוח בריאות IBNRההתחייבות בגין תביעות שאירעו אך טרם דווחו ) (9

 מחושבת בהתאם לניסיון החברה.
 

-ל לתביעות בתשלום, עתודהההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מעתודה  (10

IBNR  להפסדים עתידיים, ככל שנדרשת. )תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( והפרשה 
 

בריאות קבוצתיים, כולל ביטוחי שיניים וימי מחלה, מחושבת התחייבות ו בביטוחי חיים (11

 אקטוארית על בסיס ניסיון הקולקטיב הבודד.

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

1993- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 שיעור ההיוון .5.1.3

 

ומוצרי סיכון טהור עם  ( לעיל(2) 5.1.2)ראה ( בגין תכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה )"מסורתי" 

 פרמיה קבועה הריבית המשמשת להיוון הינה כדלקמן: 

 

  3%בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות ריבית תעריפית בשיעורים של בין 

 צמודה; 5%-ל

  2.5% ואילך ריבית תעריפית בשיעור 1991בגין מוצרים תלויי תשואה, שהונפקו בשנים ,

 צמודה. בהתאם לתנאי הפוליסה שינויים בריבית יזקפו למבוטחים.

  בהתחייבויות בגין תשלום קצבאות זקנה, משולמות ועתידיות, בתוכניות ביטוח מגובות בעיקרן

באגרות חוב מיועדות, ובהתחייבויות בגין חלק ממוצרי הסיעוד נעשה שימוש בריבית חסרת 

בשקלול עם הריבית הנקובה באגרות החוב המיועדות נזילות -סיכון בתוספת פרמית אי

 במקומות הרלוונטיים ובהתאם למח"מ של ההתחייבויות.

בתכניות ביטוח שאינן מגובות באגרות חוב מיועדות, נעשה שימוש בריבית התעריפית, או 

 התשואה הצפויה בהתייחס לתמהיל התיק של הנכסים המגבים את התחייבויות אלו.

 החופשי המרכיב בגין הביטוח עתודות את להגדיל עלולה הארוך לטווח יביתהר בשיעור ירידה 

ואה מובטחת ש( של פוליסות שמרכיב החסכון בהן כולל תמיועדות חוב באגרות מגובה)שאיננו 

 במסגרת נוספת עתודה בהעמדת מהצורך כתוצאה וזאתהגבוהה משיעור ריבית ההיוון 

 עלולה הריבית בשיעור ירידה, כן כמו )ה(.1ח2 ביאור ראה(. LAT) העתודה נאותות בדיקת

 .לגמלא המשלימה העתודה את להגדיל

 להלן 5.1.8 סעיףגם  ראה. 

  

 שיעורי תמותה ותחלואה .5.1.4

 

שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות בגין תמותה של מבוטחים לפני  (א

לי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי הגיעם לגיל פרישה )כלומר לא כולל תמותה של מבוטחים מקב

 חודשי אי כושר עבודה או סיעוד( זהים, בדרך כלל, לשיעורים אשר שימשו לקביעת התעריף. 

 

ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות תמותה עדכניים.  (ב

בהנחה של שיעור התמותה, תביא לגידול בהתחייבויות ביטוחיות בגין קצבאות  ירידה

 המשולמות לכל החיים. 

יצוין כי בעשורים האחרונים קיימת מגמה של הגדלת תוחלת החיים וקיטון בשיעור התמותה.  

 גם גידול עתידי צפוי הנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לקצבה לוקחת בחשבון

 בתוחלת החיים. 

 

ת קשות, אובדן שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה ממחלו (ג

כושר עבודה, סיעוד, ניתוחים ואשפוז, נכות מתאונה וכיוצ"ב. שיעורים אלה נקבעו על בסיס 

ניסיון החברה או מחקרים של מבטחי משנה. בענפי סיעוד ואובדן כושר עבודה נקבעת תקופת 

 תשלום הקצבאות בהתאם לניסיון החברה או מחקרים של מבטחי משנה.

ר התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבות הביטוחית בגין תחלואה ככל שההנחה לגבי שיעו 

 נכות מתאונה.וממחלות קשות, אובדן כושר עבודה, סיעוד, ניתוחים ואשפוז 

לפרטים . בהתבסס על מחקרים שבוצעו, החישוב הנחותחלק מעודכנו  2018שנת  במהלך 

 .להלן 5.1.10 סעיףראה 

 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2003- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 שיעורי לקיחת גמלא .5.1.5

 

בשני  2008חוזי ביטוח חיים, הכוללים מרכיב חיסכון, התנהלו, בגין כספים שהופקדו עד שנת  

מסלולים: מסלול הוני או מסלול קצבתי. בחלק מהחוזים המבוטח רשאי לבחור את המסלול במועד 

ו, מוטל על החברה סכום ההתחייבות הביטוחית שונה בכל אחד משני מסלולים אלשהפרישה. היות 

לקבוע את שיעור הפוליסות בהן יבחרו המבוטחים במסלול הגמלא. שיעור זה נקבע על פי הנחיות 

 2018במהלך שנת  כל התוכניות הן לקצבה. 2008הפיקוח תוך התאמה לניסיון החברה. החל משנת 

 .להלן 5.1.10 סעיףראה לפרטים  עודכנו הנחות שיעורי לקיחת הגמלא.

 

 

 יעורי ביטוליםש .5.1.6

 

שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות, בגין חלק מביטוחי הבריאות וכן על קצבאות  

 גםהמשולמות לכל החיים בתקופה שלפני התחלת התשלומים. ביטולי חוזי ביטוח יכולים לנבוע 

וליסות לבקשת מביטול פוליסות היזום על ידי החברה עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או פדיונות פ

בעליהן. ההנחות לגבי שיעורי הביטולים מבוססות על ניסיון החברה והן מבוססות על סוג המוצר, 

 משך החיים של המוצר ומגמות מכירה. 

  

עודכנו הנחות שיעורי הביטולים בחלק מהמוצרים ששיטת חישוב העתודה בהם  2018במהלך שנת  

 .להלן 5.1.10 סעיףראה לפרטים  .Gross Premium Reserveהינה 

 
 

 המשכיות שיעורי .5.1.7

 

 ולהיות להמשיך המבוטחים זכאים בהם קבוצתיים סיעודיים וביטוחים בריאות ביטוחי בעבר היו 

 קיימת המבוטחים של זו אופציה בגין. יחודש לא הקולקטיבי החוזה אם גם תנאים באותם מבוטחים

 ושיעורי הקולקטיבים הביטוחים של ההמשכיות שיעורי לגבי הנחות על המבוססת התחייבות לחברה

 ההסתברות שגדלה ככל. הקולקטיבי החוזה סיום לאחר המבוטחים עם החוזים של ההמשכיות

הביטוחית עקב המשך ביטוח בתנאים קודמים,  ההתחייבות גדלה כך, יחודש לא הקולקטיבי שהחוזה

 ללא התאמת החיתום לשינוי במצבו הבריאותי של המבוטח.

 

, סיעודי לביטוח תוכנית עריכת בדבר חוזרה נכנסו לתוקף הוראות, 01/01/2018-תאריך הב 

למבוטחים בפוליסות . בסיעוד הקולקטיביות בפוליסות ההמשכיות סעיף הפעלת שמשמעותו

הקולקטיביות ניתנה אפשרות להצטרף לפוליסות פרט ללא חיתום. יש לציין, כי חלק מהמבוטחים 

ה מבצעת מעקב ואיסוף נתונים שוטפים על מנת לבחון את המגמות ולעדכן את מימשו זכות זו. החבר

 הנחות החישוב, ככל שיידרש. 

 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2013- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

  (LAT)העתודות נאותות בדיקת 5.1.8
 

 ובביאור)ה( 1ח2 בביאור כמפורט בריאות ובביטוח חיים בביטוח העתודות נאותות את בודקת החברה

( הסתכמו ליום LAT)בגין נאותות העתודות  חיים בביטוח הביטוחיות ההתחייבויות .)ג(3ח2

 ,ש"חליון ימ 246–ולסך של כ ח"ליון שימ 205–לסך של כ 31.12.2017וליום  31.12.2018

( הסתכמו LAT)בריאות )סיעוד( בגין נאותות העתודות  בביטוח הביטוחיות ההתחייבויות. בהתאמה

 התחייבותלא הייתה לחברה  31.12.2017ליום נכון  ש"חליון ימ 32–ך של כלס  31.12.2018ליום 

 .בריאותבמגזר ה( LAT)בגין נאותות העתודות  בביטוח ביטוחית

 

 .5.1.10הסיכון ופרמיית אי הנזילות ראה סעיף  תלפרטים בדבר השפעת ריבית חסר

 

  ובריאות רגישות בביטוח חיים ניתוחי .5.1.9

 

 :8120בדצמבר  31ליום 

שיעור הביטולים  
 )פדיונות,

    
  

 שיעור לקיחת גמלא שיעור תמותה  שיעור תחלואה  סילוקים והקטנות(  

 
10%+ 10%- 10%+ 10%- 10%+ 10%- 5%+ 5%- 

 
 אלפי ש"ח

רווח )הפסד( 
 70,730  (70,730)  (370,611)  304,260  131,674  (270,531)  (28,544)  25,248  כולל

 
 

  :7201בדצמבר  31 ליום

שיעור הביטולים  
 )פדיונות,

   
  

 שיעור לקיחת גמלא שיעור תמותה  שיעור תחלואה  סילוקים והקטנות(  

 
10%+ 10%- 10%+ 10%- 10%+ 10%- 5%+ 5%- 

 
 אלפי ש"ח

רווח )הפסד( 
 73,519  (73,519)  (322,934)  273,302  105,112  (240,029)  (21,955)  19,719  כולל

 
 .והתמותה התחלואה, הביטולים בתרחישי האמורים בשיעורים ההתחייבויות לחישוב המשמשת ההנחה הוכפלו הרגישות ניתוחי חישוב לצורך * 

 .5% של נקוב בשיעור ההתחייבויות לחישוב המשמש הגמלא לקיחת שיעור והופחת הוסף הגמלא לקיחת לשיעור רגישות ניתוח חישוב לצורך

 .2018ח שיעור המס של שנת החישוב נלק במסגרת

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2023- 
 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 חיים ביטוח חוזי בגין הביטוחיות ההתחייבויות בחישוב ששימשו העיקריות בהנחות שינויים 5.1.10

 :הנזילות אי ובפרמיית הסיכון חסרת בריבית שינויוכן  בריאות וביטוח

 
עתודה המשלימה לגמלאות. ההנחות ביטוח בודקת את נאותות העתודות לרבות ה הפניקס .א

המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים, הוצאות תפעול,  תמותה, שיעורי 

מימוש גמלה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטואר על פי בדיקות, ניסיון העבר ומחקרים 

טבר , בהתאם לניסיון המצבמהלך שנת הדוח, עודכנו חלק מההנחות רלוונטיים אחרים.

 שרכשה החברה.

 

במגזרי בשייר  הביטוחיות ההתחייבויותהמתוארים לעיל על  העיקרייםהשפעת השינויים  להלן .ב

 החיים והבריאות:

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 

 ש"ח מיליוני  
       :מגזר ביטוח חיים    
       :אהשפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי מימוש הגמל     
 -  197  39  עתודה המשלימה לגמלא     
     LAT  (1)  (17)  - 
       

 5  -  3  (LATהשפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי הביטולים )     
       

 41  -  (28)  (LATהשפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי ההוצאות )     
       

 3  -  (4)  (LATותה )השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי התמ     
       

 62  76  (163)   שינוי בשיעור ריבית היוון בחישוב העתודה המשלימה לגמלאות וגמלאות בתשלום      
       

 (5)  80  72  ( בעקבות שינוי  בשיעור ריבית היוון LATשישינוי בעתודת )
       
 104  336  (80)  ביטוח חיים מגזרגידול )קיטון( בהתחייבויות בשייר ב סך הכל    
       
       מגזר ביטוח בריאות:     
       :השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי הביטולים    
    LAT  -  -  42 
 18  72  (10)  אחר    
       
       השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי ההוצאות:    
    LAT  -  -  (25) 
 (33)  (26)  (4)  אחר    
       
       :השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי התמותה והתחלואה    
    LAT  128  -  65 
 31  (28)  23  אחר    
       
 -  47  -  עדכון הנחות לגבי עתודה לרצף סיעודי    
       

 21  (26)  (96)  ( בעקבות שינוי בשיעור ריבית ההיווןLATששינוי בעתודת )
        

 119  39  41  מגזר ביטוח בריאותסך הכל גידול )קיטון( בהתחייבויות בשייר ב
         
ביטוח חיים  ימגזרבלפני מס גידול )קיטון( בהתחייבויות בשייר סך הכל    

 223  375  (39)  ובריאות
       
 143  244  (26)  ריאותביטוח חיים וב ימגזרבלאחר מס גידול )קיטון( בהתחייבויות סך הכל    

       
הריבית  בעקום ירידההכספיים, חלה תאריך הדיווח ובסמוך למועד אישור הדוחות  לאחר .ג

לעיל  3.2סעיף . ראה הביטוחיותשל ההתחייבויות  להגדלהחסרת הסיכון הצפויה להביא 

ל בשווין ש עליהלשינוי בריבית. מאידך, חלה  הביטוחיותבדבר רגישות ההתחייבויות 

עדיין להעריך את השפעתם הכוללת של אירועים  מוקדםההשקעות הפיננסיות של החברה. 

אלו על התוצאות הכספיות של החברה, וזאת במיוחד לאור הרגישות הרבה של התוצאות 

 לשינויים האמורים. 
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 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 כללי ביטוח בחוזי ביטוחי סיכון .5.2

 

 פועלת החברהתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם תיאור תמצי .5.2.1

 

כותבת חוזי ביטוח בתחומי הביטוח הכללי בעיקר בענפי רכב חובה, חבויות, רכב קסקו  הפניקס ביטוח 

 רכוש. ענפיו

 

פוליסת ביטוח רכב חובה מכסה את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק  

בשל נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי  1975 -דרכים תשל'ה פיצויים לנפגעי תאונות 

לנהג ברכב, לנוסעים ברכב או להולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב. תביעות ברכב חובה מתאפיינות 

, דהיינו לעיתים חולף זמן רב ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק LONG TAILב"זנב ארוך" 

 הסופי של התביעה.

בויות מיועדים לכיסוי חבותו של מבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום לצד שלישי. סוגי הביטוח ביטוחי ח 

העיקריים הינם: ביטוח אחריות כלפי צד ג', ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח חבויות אחרים כגון 

אחריות מקצועית, חבות מוצר ואחריות דירקטורים ונושאי משרה. עיתוי הגשת תביעות וסילוקה 

ם משפטיים. בדרך כלל יפעת ממספר גורמים כגון סוג הכיסוי, תנאי הפוליסה וחקיקה ותקדיממוש

, דהיינו לעיתים חולף זמן ארוך LONG TAILתביעות בתחום החבויות מתאפיינות ב"זנב ארוך", 

 עד הסילוק הסופי של התביעה.וממועד קרות האירוע ועד מ

 

צד ג' מעניקים למבוטח כיסוי לנזק רכוש. הכיסוי בדרך כלל פוליסה לביטוח נזקי רכב ולנזקי רכב רכוש  

מוגבל לשווי הרכב שניזוק. התעריף לביטוח רכב רכוש מחייב אישור, כמו גם אישור הפוליסה 

בכללותה, על ידי המפקח על הביטוח והינו תעריף אקטוארי דיפרנציאלי )שאינו אחיד לכלל המבוטחים 

וסס על מספר פרמטרים, הן אלה הקשורים לרכב המבוטח ומותאם לסיכון(. התעריף האמור מב

בפוליסה )כגון סוג הרכב, שנת ייצור וכיו"ב( והן אלה הקשורים לאפיוני המבוטח )גיל הנהג, ניסיון 

תביעות וכו'(. תהליך החיתום מתבצע בחלקו באמצעות התעריף עצמו ובחלקו באמצעות מערכת 

של המבוטח, הכוללים הצגת אישור העדר תביעות ממבטח נהלים שנועדו לבדוק את ניסיון התביעות 

משולבים באופן ממוכן  הינם, סףובנקודם במשך שלוש שנים אחרונות, הצגת אישור מיגון עדכני וכו'. 

בתהליך ההפקה של הפוליסות. במרבית המקרים, הפוליסות בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן 

עות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה של שנה. כמו כן, במרבית המקרים, תבי

 . (Short Tail) הביטוח

 

 להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו ואובדן רווחים עקב הנזק לרכושו. יםביטוחי רכוש מיועד 

רעידת  צנרת, הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש, התפוצצות, פריצה, 

ה ונזקי טבע. ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים כיסוי לנזקי אובדן רווחים עקב הנזק הפיזי שנגרם אדמ

לרכוש. ביטוחי רכוש מהווים נדבך חשוב בביטוחי דירות, ביטוחי בתי עסק, ביטוחים הנדסיים, מטענים 

ררות בסמוך אווירית( וכו'. במרבית המקרים, תביעות בגין פוליסות אלו מתבובהובלה )ימית, יבשתית 

 כמו כן, עוסקת החברה בהנפקת פוליסות ערבות חוק מכר. למועד קרות מקרה הביטוח.
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 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי  .5.2.2

 

 כללי  . 5.2.2.1

 

 ים:ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבא (א

 

 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה 

 .הפרשה לפער בין העתודה לסיכונים שטרם חלפו והפרמיה שטרם הורווחה 

 תביעות תלויות לרבות ההוצאות העקיפות ליישובן 

  הוצאות רכישה נדחות -ובניכוי 

  

בדרך שאינה תלויה  תהוצאות הרכישה הנדחות מחושבוההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה  

 ולכן אינן חשופות לסיכון הרזרבה. לעניין האופן בו מחושבות הפרשות אלה בהנחות כל שהן

 בנושא מדיניות חשבונאית. 2ראה באור 

 

פי שיטות -בהתאם להוראות המפקח, התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר, על ב(  

 אקטואריות מקובלות באופן עקבי לשנה הקודמת. בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל

ענף ביטוח ולכל שנת אירוע/חיתום, נקבעת על סמך שיקול דעת לפי מידת ההתאמה של 

השיטה לענף ולעיתים נעשה שילוב בין השיטות השונות. ההערכות מתבססות בעיקרן על 

ניסיון העבר של התפתחות תשלומי התביעות ו/או התפתחות סכום התשלומים וההערכות 

דבר עלות התביעה הממוצעת, עלויות הטיפול בתביעות הפרטניות. ההערכות כוללות הנחות ב

שכיחות התביעות. הנחות נוספות יכולות להתייחס לשינויים בשערי הריבית, שערי חליפין ו

ובעיתוי ביצוע התשלומים. תשלומי התביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישוב תביעות, 

 בניכוי שיבובים והשתתפויות עצמיות. 

 

בשיטות אקטואריות המבוססות על התפתחות התביעות מתאים בעיקר כאשר קיים  השימוש ג( 

מידע יציב ומספק בתשלומי התביעות ו/או בהערכות הפרטניות כדי להעריך את סך עלות 

התביעות הצפויה. כאשר המידע הקיים בניסיון התביעות בפועל אינו מספק, משתמש 

לבין  LRכגון  ידוע )בחברה ו/או בענף(האקטואר לעיתים, בחישוב המשקלל בין אומדן 

התפתחות התביעות בפועל. משקל גדול יותר ניתן להערכה המבוססת על ניסיון ככל שהזמן 

 עובר ומצטבר מידע נוסף על התביעות. 

 

כן, נכללות הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא ימשכו בעתיד.  מוכ ד( 

פעמי, שינויים פנימיים, כגון שינוי בתמהיל התיק, במדיניות החיתום לדוגמה: עקב אירוע חד 

ונוהלי הטיפול בתביעות וכן בגין השפעת גורמים חיצוניים כגון פסיקה משפטית, חקיקה וכו'. 

כאשר שינויים כאמור לעיל, לא באו לידי ביטוי באופן מלא בניסיון העבר, האקטואר מעדכן את 

ספציפיות על סמך הערכות סטטיסטיות ו/או משפטיות לפי המודלים ו/או מבצע הפרשות 

 העניין. 

 

 האומדן. וודאות אי של מרכיב הכוללים סטטיסטיים אומדנים על מבוססת אקטוארית הערכה (ה

 בפועל התביעות עלות לכן, יתממשו בהכרח לא אשר, שונות הנחות על מבוסס הסטטיסטי

 .סטיהסטטי מהאומדן נמוכה או גבוהה להיות עשויה

 

בתביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי, העתודה נקבעת )בברוטו ובשייר( על סמך חוות  (ו

 דעת מומחי החברה ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים.

 

חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם )יחסי/בלתי יחסי(,  (ז

 ניסיון התביעות בפועל.
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הערכת התביעות התלויות עבור חלק החברה בפול, בעסקים נכנסים וביטוחים משותפים  ( ח

יטוח אחרות )מבטחים מובילים( התבססה על חישוב שבוצע על ידי בהמתקבלים מחברות 

 .החברה ידי הפול או על ידי המבטחים המובילים או על

לעניין נוהג מיטבי לאקטוארים בבואם לחשב  עמדת הממונהההערכה מתבצעת תוך יישום   

עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות הכספיים כך שישקפו באופן נאות והולם את 

 ההתחייבויות הביטוחיות. עמדת הממונה כוללת, בין היתר, את הקביעות הבאות:

 

  למדי סביר סיכוי קיים כי פירושה" המבטח התחייבויות לכיסוי הולמתרזרבה ("fairly 

likely כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסוי התחייבויות המבטח. לגבי ,)"

תביעות תלויות בענפי חובה וחבויות, הבחינה של "סיכוי סביר למדי" תכוון לאומדן הסתברות 

לפחות. יחד עם זאת, ככל שישנן מגבלות בניתוח הסטטיסטי, יפעיל האקטואר  75%של 

שימוש בשיטות אקטואריות מקובלות. להלן דוגמאות לטיפול אפשרי שיקול דעת ויתכן 

 במגבלות כאמור:

o  בחינת מספר שיטות אקטואריות, ושימוש בשיקול דעת  -לעניין הסיכון הרנדומאלי

 בקביעת האומדן ביחס לתוצאות השיטות השונות.

o  יות(, ושימוש זיהוי השפעות סיסטמיות מהותיות )פנימיות וחיצונ -לעניין הסיכון הסיסטמי

 בשיקול דעת באופן שילובן.

 

  ריבית ההיוון המתאימה לבחינת הזהירות היא על פי עקום ריביות חסר סיכון המותאם

לאופיין הבלתי נזיל של ההתחייבויות. כמו כן, בבחינה זו יש להתחשב באופן שערוך הנכסים 

  בדוחות הכספיים העומדים כנגד ההתחייבויות.

 

 וב מרווחים בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים )כהגדרתם בחוזר(, לצורך חיש - קיבוץ

יש להתייחס לכל ענף בנפרד, אך ניתן לקבץ את הסיכונים מכל שנות החיתום )או נזק( בענף. 

כמו כן, ניתן להתייחס  בענפים שאינם סטטיסטיים, ניתן להתייחס לכולם כמקשה אחת.

  הפחתת המרווח הכולל. להעדר מתאם מלא בין ענפים שונים לצורך

 

  קביעת גובה התחייבויות ביטוחיות בגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן הסמוכים ליום המאזן

 ולסיכונים לאחר יום המאזן. 

 

 פירוט השיטות האקטוארית בענפי הביטוח העיקריים .  5.2.2.2

 

 ענף רכב רכוש (א)

תשלומי התביעות ו/או  ההתחייבויות מחושבות על בסיס התפתחותעיקר בענף רכב רכוש   

(, תוך התייחסות לסוגי הכיסויים כגון Link Ratio/Chain ladderהתפתחות תשלומים ותלויות )

טון וסוגי הנזקים כגון תאונה, גניבה  3.5טון ומעל  3.5מקיף/צד ג', סוגי רכבים כגון רכבים עד 

 ונזקי טבע. 

בשיטת הממוצעים בקביעת עלות לחודשי הנזק האחרונים, שאינם בשלים, נעשה גם שימוש   

 תביעה לפוליסה. 

תביעות בעלות וותק של קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות במקרים   

 בנזקי טבע.ו רכב בגניבותתביעות שמקורן ו רב

 בהערכות הפרטניות נלקח בחשבון החלק של השתתפות העצמית שתגבה מהלקוח.  

התפתחות של כל התשלומים ה על מתבססהמודל האקטוארי שיבובים נלקחים בחשבון, שכן   

 כמו כן, חושבה הפרשה מתאימה להוצאות עקיפות ליישוב תביעות. )חיוביים ושליליים(.
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 ענפי רכב חובה וחבויות  (ב)

ת ו/או בענפי רכב חובה וחבויות ההתחייבויות מחושבות על בסיס התפתחות תשלומי התביעו  

(. לתקופות שאינן בשלות נעשה Link Ratio/Chain ladderהתפתחות תשלומים ותלויות )

אפריורי לבין מודל התפתחות  LRשילוב בין עלות התביעות המבוססת על פי שימוש בשיעור 

לעיתים נעשה  (.Bornhuetter-Fergusonהתשלומים ו/או התפתחות התשלומים והתלויות )

 .שרמן מודל"י עפ חושב ההתפתחות"זנב"  לפוליסה.שימוש בעלות תביעה 

 בעלות תלויות תביעותשל במקרים  התביעות מחלקת של פרטניות בהערכות התחשבות קיימת  

 .גדולות תביעותו רב וותק

 של חלקו משנה בנפרד. הערכת ביטוח וברמת ברוטו ברמת נעשתה התלויות התביעות הערכת 

 האחרונות החיתום שנות שלוש עבור (EXCESS)דף עו חוזי בגין בתביעות המשנה מבטח

 הידועות בתביעות התחשבות תוך הגדולות לתביעות התפלגות התאמת מודל בסיס על חושבה

 .לתביעות בפועל בהתאם הינה ההערכה יותר ישנות חיתום בשנות .אלו שנים בגין

 הברוטו ברמתמשאר התביעות ) נפרד במודל נעשתה פקולטטיבי משנה ביטוח בגין הערכות 

 העצמית שתגבהה השתתפותה של החלק את כוללות הפרטניות השייר(. ההערכות וברמת

 .מהלקוח

 התשלומים כל של התפתחותה על מתבסס האקטוארי המודל כן ,בחשבון מובאים שיבובים 

 תביעות. לישוב עקיפות להוצאות הפרשה מתאימה ושליליים(. כמו כן, חושבה )חיוביים

 איגוד ליד חובה לביטוח רכב הישראלי במאגר החברות חלק עבור התלויות תהתביעו ערכתה 

 .הפול ידי על שבוצע חישוב על "הפול"(, התבססה - בישראל )להלן הביטוח חברות

 

 ענפי רכוש ואחרים  (ג)

בענפי רכוש ואחרים, ההתחייבויות מחושבות על בסיס התפתחות תשלומי התביעות ו/או   

, נעשה ות(. לתקופות שאינן בשלLink Ratio /Chain ladderות )התפתחות התשלומים והתלוי

 גם שימוש בשיטת הממוצעים בקביעת עלות תביעה לפוליסה. 

תביעות בעלות וותק של קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות במקרים   

בגין שנה מהביטוח ו  ,הערכת התלויות נעשתה ברמת ברוטו תביעות שמקורן בנזקי טבע.ו רב

 .חוזי מכסה ועודף מחושב בהתאם לתביעות בפועל ובהתאם לתנאי החוזה

הערכות בגין ביטוח משנה פקולטטיבי נעשתה במודל נפרד משאר התביעות בענפים בהם   

השתתפות ההחלק של  כללחלקו של מבטח המשנה מהווה חלק מהותי. בהערכות הפרטניות נ

 העצמית שתגבה מהלקוח.

התפתחות של כל התשלומים ה על מתבססים בחשבון, שכן המודל האקטוארי שיבובים נלקח 

 .תביעות לישוב עקיפות להוצאות הפרשה מתאימה )חיוביים ושליליים(. כמו כן, חושבה

 

  אקטוארית הערכה בוצעה לא בהם ענפים (ד)

ללו סיכונים אחרים ועסקים נכנסים, נכערבויות חוק מכר, שייט, כלי טיס,  כלי ביטוח במסגרת 

התביעות התלויות בהתבסס על הערכה פרטנית לכל תביעה לפי שיקול דעת של עורכי הדין 

ומומחי הפניקס ביטוח שמטפלים בתביעות, כן על פי דיווח חברות מוסרות בעסקים נכנסים וכן 

 ככל שנדרש. IBNRבתוספת 
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 כללי בביטוח הביטוחיות ההתחייבויות ביעתק לצורך העיקריים המודלים .5.2.2.3

  Chain ladder/Link ratio  

שיטות אלו מתבססות על התפתחות התביעות ההיסטוריות )התפתחות התשלומים ו/או התפתחות סך  

התביעות וכן התפתחות כמות התביעות(, כדי להעריך את ההתפתחות הצפויה לתביעות הקיימות 

מתאים בעיקר לאחר תקופה מספיקה מאירוע או חיתום הפוליסה,  והעתידיות. השימוש בשיטה זו

בעבר על מנת להעריך את סך כל התביעות הצפויות.  שאירעוכאשר קיים מידע מספיק מתביעות 

ההבדל בין שתי השיטות נובע מדרך חישוב ממוצע ההתפתחות )ממוצע פשוט או ממוצע משוקלל(. 

לממוצע מקדם ההתפתחות מחושבת סטיית התקן של  בענפים בהם שונות התביעות גבוהה, בנוסף

  .מקדמי ההתפתחות

 BF (Ferguson-Bornhuetter) 

שיטה זו משלבת בין אומדן מוקדם )אפריורי( הידוע בחברה או בענף ואומדן נוסף המבוסס על  

התביעות עצמן. האומדן המוקדם משתמש בפרמיות ושיעור הנזקים להערכת סך כל התביעות. האומדן 

הערכת  chain ladder)שני משתמש בניסיון התביעות בפועל, על סמך שיטות אחרות )כגון: ה

התביעות המשולבת משקללת את שני האומדנים, כאשר ניתן משקל גדול יותר להערכה המבוססת על 

ניסיון התביעות ככל שהזמן עובר ומצטבר מידע נוסף על התביעות. השימוש בשיטה זו מתאים בעיקר 

 .בהם אין מספיק מידעבמקרים 

 הממוצעים 

כאשר ניסיון התביעות בתקופות האחרונות אינו  Bornhuetter-Ferguson לעיתים, בדומה לשיטת 

התביעות החזוי על סמך  סכוםמספיק, ישנו שימוש בשיטת ממוצעים היסטוריים. בשיטה זו נקבע 

נוספת לחישוב היא מכפלה  מוקדמות מוכפל בתחזית כמות תביעות )דרך תקופותהתביעה ב ממוצע

 .של עלות התביעה ההיסטורית לפוליסה בכמות הפוליסות שבתקופה הרלוונטית(

 שרמן מודל 

 Chainלמקדמי ההתפתחות שחושבו בשיטות  ליניארית לא התפלגות בהתאמת שעוסק מתמטי מודל 

ladder/Link ratio .מוקדמות תלתקופו ההתפתחות מקדמי את לחשב ניתן ההתפלגות באמצעות 

 "(.ההתפתחות)"זנב  מידע לנו אין עליהן

 
החלטת ממשלה בעניין שינוי מנגנון ההתחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי לחברות הביטוח לגבי  5.2.2.4

 תאונות דרכים

 

החלטת הממשלה בעניין  2019התקבלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנת  2018בחודש ינואר 

בין המוסד לביטוח  1995-, התשנ"הלחוק הביטוח הלאומי 328סעיף  פישינוי מנגנון ההתחשבנות ל

על פי החלטה זו תבוטל זכות השיבוב הפרטנית הקיימת לאומי לחברות הביטוח לגבי תאונות דרכים. 

יבוטלו ההסכמים  -לחוק הביטוח הלאומי בגין תאונות דרכים, ופועל יוצא מכך  328למוסד מכוח סעיף 

ו. חלף זכות שיבוב זו, ייקבע הסדר התחשבנות כולל במסגרתו יועבר מידי שנחתמו להסדרת זכות ז

שנה למוסד סכום קבוע מחברות הביטוח לצורך כיסוי חבותן על פי פרמטרים שייקבעו בחוק ו/או 

 .1.1.2019  בתקנות. תחילתו של התיקון, אם ייכנס לתוקף, ביום

 

ועד  2014בינואר  1דרכים שאירעו בין יום  כמו כן, תוסדר גם חבות חברות הביטוח ביחס לתאונות

ואשר עדיין לא הוגשו בגינן תובענות או דרישות. מאחר וסכומי השיבוב טרם  2018בדצמבר  31ליום 

 גובשו קיימת אי ודאות לגבי השפעתם על ההתחייבויות החברה.
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 ך ההערכה האקטואריתההנחות העיקריות שנלקחו לצור 5.2.2.5

 

 1978-נכנס לתוקפו תיקון לתקנות הביטוח הלאומי )היוון(, התשל"ח  2017בחודש אוקטובר  (א)

הקובעות את אופן חישוב של הקצבאות שישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה 

לארבע שנים ונקבע  ואת אופן היוונן של אותן קצבאות. על פי התקנות, ריבית ההיוון תעודכן אחת

כלפי מעלה או כלפי מטה  1%-אופן חישובה ובלבד ששיעור השינוי לא יהיה יותר מ

)במקום השיעור הקודם  2%(. שיעור הריבית הנוכחי על פי התקנות הוא 0%-תפחת מ לא )והריבית

(. התקנות עוסקות כאמור בשיעור ההיוון של תשלומים שמשלם הביטוח הלאומי ואין אחידות 3%

בפסיקת בתי המשפט בקשר לשיעור ריבית ההיוון בתביעות לפיצוי נזקי גוף שמשלמות חברות 

 הביטוח למבוטחים שנפגעו. 

 

נכון למועד הדוח תלוי ועומד בבית המשפט העליון ערעור בדבר שאלת ריבית ההיוון. בחודש פברואר 

עדה בין משרדית החליט בית המשפט בעקבות בקשת היועץ המשפטי לממשלה, להקים וו 2018

פורסמו, המלצות  2019לבחינת סוגיית ריבית ההיוון בפיצוי הנזיקי על כל השלכותיה. בחודש ינואר 

 -)קמינץ(. עקרון מרכזי שעמד לנגד עיני הוועדה היה תכליתם של דיני הפיצויים בנזיקין הוועדה

יותר ולא פחות, ואף  השבת מצבו של הניזוק לקדמותו, כך שיקבל פיצוי עבור הנזק שנגרם לו לא

שהמזיק ישלם את פיצויי הנזק שגרם, לא יותר ולא פחות. כדי שריבית ההיוון תעמוד בעקרון זה סברו 

רב חברי הוועדה שהריבית צריכה לשקף סיכון השקעה נמוך של ניזוק סביר )ולא סיכון נמוך ביותר 

טת חישוב לפי תשואה כפי שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי(. לכן, חברי הוועדה העדיפו שי

. 3%. לפי שיטה זאת, שיעור הריבית יעמוד על AAהמתקבלת מהשקעה באג"ח קונצרני המדורג 

  החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא ובהתאם תעדכן את הפרשותיה.

 

לשנים  1%-ו 2019עד וכולל  2%הנה כי הריבית הרלוונטית תעמוד על  שבוצעהנחת היסוד בתחשיב 

ואילך, כמו כן, בחישוב ההתחייבות הסופית בדוחות הכספיים הניחה החברה הנחות נוספות  2020

לא בוצעו שינויים  2018כגון פשרות, הנחת הסתברות פסיקה מחייבת וקצב ההבשלה. במהלך 

מלש"ח  166 -מלש"ח מתוכם כ 221 -הסתכמה ההפרשה בסך של כ 31/12/2018בהנחות. נכון ל

 204-הסתכמה ההפרשה בסך של כ 2017בשנת  .מלש"ח בענפי החבויות 55-בענף רכב חובה, וכ

 מיליון ש"ח בענפי חבויות. 50-מיליון ש"ח בענף רכב חובה, וכ 154-מליון ש"ח מתוכם כ

 

עם איפוס ריביות נעשה היוון לתביעות תלויות בענפי רכב חובה וחבויות לפי שיעור ריבית חסרת סיכון  (ב)

ההיוון בבחינת נאותות הרזרבה על פי נוהג מיטבי הינה שיעור ריבית חסרת כי ריבית  ,נציין. שליליות

 סיכון המותאם לאופיין הבלתי נזיל של ההתחייבויות.

  

 נכללה תוספת בגין מרווח לסיכון )סטיית תקן( בבסיס העתודה בענפי רכב חובה וחבויות. (ג)

 

 שרמן ככל שנדרש.החברה זנב תביעות על פי מודל  מחשבתבניתוח התפתחות התשלומים,  (ד)

 

 .בעתידהתביעות בעבר משקפת את התנהגותן  שהתנהגות היא החישוב שיטות בכל היסוד הנחת (ה)

 
 

 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2093- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 
 בהנחות לשינויים ההפרשות רגישות  5.2.2.6

 

עות האומדנים האקטואריים לחיזוי התביבעוד שהאקטוארית כפופה לאי וודאות משמעותית.  ההערכה

אפשרות  קיימתהתלויות, מתייחסים לתוחלת התביעות. בגלל האופי הסטוכסטי של תשלומי התביעות, 

. בנוסף לכך, האומדן הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות, אשר לא שחושבה סטיות סביב התוחלתל

חות, בהכרח יתממשו. במידה ויחול שינוי באופן סילוק התביעות או לחילופין בהיקף התביעות המדוו

עלול להיווצר פער בין ההערכה האקטוארית לבין התוצאה בפועל. גם שינוי בגובה התשואה, עלול 

 לגרום לפערים בין ההערכות לתוצאה בפועל. 

 

 בהתנהגות או המודל בהנחות צפוי לא ששינוי הרי, העבר ניסיון על מבוסס האקטוארי והמודל היות

 עמדת דרישות תחתככל שניתן  בחשבון נלקחו אלו סיכוניםש יצויין .בעתודה לשינוי יגרמו, התביעות

 .הסיסטמיים לסיכונים באומדנים הממונה

 
 

 מידע בדבר סיכוני אשראי .6

 

 חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם .6.1

 2018בדצמבר  31ליום  

 
 סה"כ שאינם סחירים סחירים *

 
 אלפי ש"ח

 18,252,035  12,087,967  6,164,068  בארץ

 1,418,986  392,617  1,026,369  לבחו"

 19,671,021  12,480,584  7,190,437  סך הכל נכסי חוב
 

 נכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגוריית זמינים למכירה ומוצגים בשווי הוגן. )*(  

 
 2017בדצמבר  31ליום  

 
 סה"כ שאינם סחירים סחירים *

 
 אלפי ש"ח

 17,894,807  11,719,151  6,175,656  בארץ

 982,078  277,837  704,241  בחו"ל

 18,876,885  11,996,988  6,879,897  סך הכל נכסי חוב
 

 נכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגוריית זמינים למכירה ומוצגים בשווי הוגן. )*( 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2103- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים .6.2

 

 ובנכסי ח 6.2.1

 
 דירוג מקומי )*(

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 נכסי חוב בארץ
 נכסי חוב סחירים     
 4,328,301 - - - 4,328,301 אגרות חוב ממשלתיות     

 1,835,767 31,369 52,150 768,315 983,933 אגרות חוב קונצרניות

 6,164,068 31,369 52,150 768,315 5,312,234 ל נכסי חוב סחירים בארץסך הכ

 נכסי חוב שאינם סחירים
 7,894,944 - - - 7,894,944 אגרות חוב ממשלתיות ופיקדונות באוצר     

 657,943 - 31,127 256,114 370,702 אגרות חוב קונצרניות
 558,069 - - - 558,069 פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים

 נכסי חוב אחרים לפי בטחונות:
 222,999 222,999 - - - משכנתאות )**(     

 150,302 150,302 - - - הלוואות על פוליסות
 765,763 586,081 - 113,148 66,534 הלוואות בשעבוד נדל"ן

 1,657,340 284,238 - 910,474 462,628 בטחונות אחרים 
 180,607 11,951 - 78,773 89,883 לא מובטחים

 12,087,967 1,255,571 31,127 1,358,509 9,442,760 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

 18,252,035 1,286,940 83,277 2,126,824 14,754,994 סך הכל נכסי חוב בארץ

 751,279 - 33,338 448,003 269,938 נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה
 

 +.Aועד  -Aכולל  Aו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג כל דירוג כולל בתוכ )*(
 בעיקר משכנתאות לפרטיים, אשר נרכשו מבנקים. )**( 

 
 
 

 
 דירוג בינלאומי )*(

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 
A ומעלה  BBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 נכסי חוב בחו"ל
 נכסי חוב סחירים     
 44,550 - 13,299 - 31,251 ותאגרות חוב ממשלתי     

 981,819 51,371 831,215 77,150 22,083 אגרות חוב קונצרניות

 1,026,369 51,371 844,514 77,150 53,334 סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

 נכסי חוב שאינם סחירים
 201,259 74,564 - - 126,695 הלוואות בבטחונות אחרים     

 191,358 191,358 - - - הלוואות לא מובטחות

 392,617 265,922 - - 126,695 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בחו"ל

 1,418,986 317,293 844,514 77,150 180,029 סך הכל נכסי חוב בחו"ל

 126,695 - - - 126,695 נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה
 

 +.Aועד  -Aולל כ Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  )*(

 
  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2113- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 

 
 דירוג מקומי )*(

 
  2017בדצמבר  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 נכסי חוב בארץ
 נכסי חוב סחירים     
 4,350,595 - - - 4,350,595 אגרות חוב ממשלתיות     

 1,825,061 25,371 136,440 899,520 763,730 ותאגרות חוב קונצרני

 6,175,656 25,371 136,440 899,520 5,114,325 סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

 נכסי חוב שאינם סחירים
 7,779,191 - - - 7,779,191 אגרות חוב ממשלתיות ופיקדונות באוצר     

 705,360 - 63,864 230,714 410,782 אגרות חוב קונצרניות
 556,966 - - - 556,966 פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים

 נכסי חוב אחרים לפי בטחונות:
 247,802 247,802 - - - משכנתאות )**(     

 165,398 165,398 - - - הלוואות על פוליסות
 653,886 449,314 - 124,924 79,648 הלוואות בשעבוד נדל"ן

 1,345,351 160,832 5,876 719,153 459,490 בטחונות אחרים 
 265,197 11,272 - 95,204 158,721 לא מובטחים

 11,719,151 1,034,618 69,740 1,169,995 9,444,798 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

 17,894,807 1,059,989 206,180 2,069,515 14,559,123 סך הכל נכסי חוב בארץ

 886,074 - 78,617 555,643 251,814 נכסי חוב בדירוג פנימי -מזה
 

 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  )*(

 בעיקר משכנתאות לפרטיים, אשר נרכשו מבנקים. )**( 

 
 

 
 דירוג בינלאומי )*(

 
 2017בדצמבר,  31ליום 

 
A ומעלה  BBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 י חוב בחו"לנכס
 נכסי חוב סחירים     
 49,775 - 22,865 - 26,910 אגרות חוב ממשלתיות     

 654,466 31,899 518,191 53,197 51,179 אגרות חוב קונצרניות

 704,241 31,899 541,056 53,197 78,089 סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

 נכסי חוב שאינם סחירים
 - - - - - "ןהלוואות בשעבוד נדל     

 151,059 13,906 - - 137,153 הלוואות בבטחונות אחרים
 126,778 126,778 - - - הלוואות לא מובטחות

 277,837 140,684 - - 137,153 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בחו"ל

 982,078 172,583 541,056 53,197 215,242 סך הכל נכסי חוב בחו"ל

 97,800 - - - 97,800 ימינכסי חוב בדירוג פנ -מזה
 

 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  )*( 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2123- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בארץ(  .6.2.2

 
 דירוג מקומי )*(

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ ורגלא מד 

 
 אלפי ש"ח

 84,700  84,700  -  -  -  הלוואות לחברות כלולות)**( 

חייבים ויתרות חובה, למעט יתרות 
 305,360  305,360  -  -  -  מבטחי משנה

 28,859  28,859  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 853,688  554,399  -  19,892  279,397  השקעות פיננסיות אחרות

 1,730,520  -  -  -  1,730,520  שווי מזומניםמזומנים ו
 
 

 
 דירוג מקומי )*(

 
 2017בדצמבר,  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 82,241  82,241  -  -  -  הלוואות לחברות כלולות)**( 

חייבים ויתרות חובה, למעט יתרות 
 309,118  309,118  -  -  -  מבטחי משנה

 16,026  16,026  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 837,464  473,031  -  31,460  332,973  השקעות פיננסיות אחרות

 1,317,703  -  -  -  1,317,703  מזומנים ושווי מזומנים
 

 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  )*(

 ף השקעה בחברות כלולות.כלול בסעי )**(

  

 סיכוני אשראי בגין מכשירים חוץ מאזניים )בארץ( .6.2.3

 
 דירוג מקומי )*(

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 
AA ומעלה 

A  עד
BBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

ערבויות פיננסיות שניתנו שלא מטופלות 
 212,400  112,400  -  -  100,000  כחוזי ביטוח )**(

 596,844  479,236  -  106,108  11,500  מסגרות אשראי בלתי מנוצלות
סה"כ חשיפת אשראי בגין ערבויות 

 809,244  591,636  -  106,108  111,500  פיננסיות ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות
 )**( לא כולל ערבויות חוק מכר  

 
 דירוג מקומי )*(

 
 2017בדצמבר,  31ליום 

 
AA עלהומ A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

ערבויות פיננסיות שניתנו שלא מטופלות       
 23,711  23,711  -  -  -  כחוזי ביטוח

 475,528  390,571  -  84,957  -  מסגרות אשראי בלתי מנוצלות
סה"כ חשיפת אשראי בגין ערבויות 

 499,239  414,282  -  84,957  -  תפיננסיות ומסגרות אשראי בלתי מנוצלו
 

 +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  )*(



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2133- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בחו"ל( .6.2.4

 
 דירוג בינלאומי )*(

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 909,172  592,486  88,376  224,636  3,674  השקעות פיננסיות אחרות
 

 
 דירוג בינלאומי )*(

 
 2017בדצמבר,  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 637,678  335,354  174,585  119,786  7,953  השקעות פיננסיות אחרות
 

   +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג  )*(

 
 

 מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי .6.3
 

 הפנימי הדירוג מודל ( 1

 מודל לדירוג אשראי חברות המבוסס על נדבך כמותי ואיכותי: והטמיעה פיתחה הפניקס 

 הפיננסיים ליחסים ובהתאם המדורגת החברה לש הכספיים הדוחות על מושתת - כמותי נדבך

 .כמותי ציון נקבע

 הבעלים טיבעל שאלון סובייקטיבי המכיל שאלות בנוגע לפרמטרים כגון  מושתת - איכותי נדבך

 מצב תחרותי בענף וכו'.

 חברות"ן מניב, נדל: כגון שונים מסוגים חברות בין הבחנות נעשו המודל במסגרת, כן כמו

 .ותגילר ותחברו החזקה

מוכרים  המודלע"י  הנקבעיםהפנימיים  הדירוגיםידי הממונה על הביטוח. -אושר על המודל

 .מלא באופן ההון דרישותצרכי ל

 

מידע בדבר סיכוני אשראי בבאור זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה המוצגים  ( 2

  בבאור נפרד.

 

 6.5וכן סעיף  17-ו 16 באוריםש"ח, ראה  אלפי 2,036,939לעניין יתרות מבטחי משנה בסך  (3

 להלן.

 

 .11לעניין יתרות פרמיה לגבייה, ראה באור  ( 4

 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2143- 
 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40באור 

 

 גילוי על סיכוני אשראי - IFRS 9מידע הנדרש בקשר לפטור הזמני מיישום   6.4

 
לה להלן מציגה את הערך בספרים, הטב,  IFRS 9בדבר היישום העתידי של  2בהמשך לאמור בבאור 

, של הנכסים הפיננסיים העומדים במבחן הקרן והרבית בלבד לא כולל נכסים 2018בדצמבר,  31ליום 

, לפי רמות דירוג סיכון אשראי. )להלן קבוצה א( שמוחזקים למסחר או מנוהלים על בסיס שווי הוגן

 ת ערך.אך לפני הפרשה ליריד IAS 39-הערך בספרים נמדד בהתאם ל

 

 בארץ -גילוי על סיכוני אשראי  6.4.1

  
AA ומעלה 

 
BBB  עדA 

 
 BBB-נמוך מ

 
 לא מדורג

 
 סה"כ

 מזומנים ושווי מזומנים           
 

 1,730,520 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 1,730,520 
 נכסי חוב סחירים

 
 5,086,982 

 
 682,780 

 
 52,150 

 
 31,357 

 
 5,853,269 

 נכסי חוב לא סחירים
 

 8,472,893 
 

 1,259,563 
 

 9,735 
 

 1,216,318 
 

 10,958,509 
           

 בחו"ל -גילוי על סיכוני אשראי  6.4.2                                             

     

  
AA ומעלה 

 
BBB  עדA 

 
 BBB-נמוך מ

 
 לא מדורג

 
 סה"כ

 נכסי חוב סחירים           
 

 1,942 
 

 164,125 
 

 348,539 
 

 43,426 
 

 558,032 
 נכסי חוב לא סחירים

 
 - 

 
 124,965 

 
 - 

 
 261,863 

 
 386,828 

 הטבלה להלן מציגה השוואה בין השווי ההוגן לערך בספרים של נכסים לעיל שאינם בעלי סיכון אשראי נמוך.            

 אך לפני הפרשה לירידת ערך. RAp 39-הערך בספרים נמדד בהתאם ל

           
  

 ערך בספרים
 

 שווי הוגן
 נכסי חוב סחירים      

 
 475,472 

 
 475,472 

 נכסי חוב לא סחירים      
 

 1,487,916 
 

 1,256,528 
           
       

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2153- 
 

 

 )המשך( ניהול סיכונים - 40 באור

 

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים 6.5 

 

 2018בדצמבר,  31ליום  

 
 סיכון חוץ סיכון אשראי מאזני

  
 מאזני %

 
 אלפי ש"ח מסה"כ אלפי ש"ח

 ענף משק
 100,000  2.09%  410,222  תעשיה   

 324,598  11.10%  2,182,699  בינוי ונדל"ן
 258,499  6.45%  1,269,000  חשמל ומים

 13,747  0.18%  35,610  מסחר
 -  1.55%  304,232  נהתחבורה ואחס

 -  0.68%  134,024  תקשורת ושרותי מחשב
 -  7.98%  1,569,953  בנקים

 112,400  2.87%  565,148  שירותים פיננסיים
 -  2.69%  528,312  חברות החזקה

 -  2.05%  404,026  אחר

 -  62.36%  12,267,795  אג"ח מדינה ופיקדונות באוצר

 809,244  100.00%  19,671,021  סך הכל
 

 2017בדצמבר,  31ליום  

 
 סיכון חוץ סיכון אשראי מאזני

  
 מאזני %

 
 אלפי ש"ח מסה"כ אלפי ש"ח

 ענף משק
 -  2.08%  391,863  תעשיה   

 310,333  9.77%  1,843,833  בינוי ונדל"ן
 48,969  6.03%  1,138,279  חשמל ומים

 59,724  0.61%  116,047  מסחר
 0.66%  125,346  תחבורה ואחסנה

 -  0.81%  153,047  תקשורת ושרותי מחשב 
 -  8.01%  1,512,662  בנקים

 80,213  1.78%  335,717  שירותים פיננסיים
 -  3.62%  682,866  חברות החזקה

 -  64.52%  12,179,561  אג"ח מדינה ופיקדונות באוצר

 499,239  100.00%  18,876,885  סך הכל
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 ביטוח משנה 6.6

 

באמצעות מבטחי משנה בחו"ל. עם נעשה  שכולוביטוח מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה,  פניקסה 

זאת, ביטוח המשנה אינו משחרר את המבטחים הישירים מחובתם כלפי מבוטחיהם על פי פוליסות 

 הביטוח. 

 

לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם  חשופה ביטוח פניקסה 

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו. חשיפה זו 

מנוהלת על ידי מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי וכן אחר קיום התחייבויותיו 

 הכספיות.

 

חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד, עקב מבנה שוק ביטוח המשנה  ביטוח הפניקס 

 והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק. 

 

בהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון החברה, אחת לשנה, מסגרות חשיפה מרביות למבטחי  

גם הבינלאומי. חשיפות אלו המשנה, עימם התקשרה ו/או תתקשר החברה, המבוססות על דירו

מנוהלות בחברה על ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן נפרד. כמו כן, חשיפות 

והעיקריות שבהן הינן למבטחי משנה המדורגים בדירוגים  ,החברה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים

  בינ"ל גבוהים.
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 חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה מידע בדבר 6.6.1

 
 "ח(:ש)באלפי  8201בדצמבר  31ליום   

 

 
 נכסי ביטוח משנה

  

 
 סך פרמיות

         

 
 יתרות למבטחי

        

 
 בחובה משנה

    
 פקדונות

 
 חובות בפיגור

 
 מעל בין חצי סה"כ מבטחי בביטוח בביטוח בביטוח בביטוח )זכות( לשנת  

 חשיפה משנה חבויות רכוש בריאות חיים נטו)ב( 2018 שם מבטח המשנה
שנה 
 לשנה לשנה

 קבוצת דירוג
          AA ומעלה 
          pRRpp IF  115,844  8,040  81,565  150,272  42,801  39,581  82,217  240,042  -  - 

CRcnia InnceR wcin M  116,468  6,314  32,423  52,561  25,691 
 

144,713 
 

126,228  135,474  -  - 

 I+n nn enian Rc  AR  87,154  906  26  -  40,022 
 

107,088  52,949  95,093  -  - 

Rncn ws InnceR wcin  133,478  7,069  23,206  154,362  12,161  68,886  29,440  236,244  -  - 

 74,487  4,962  10,311  (2,138)  125,742  אחרים
 

155,445 
 

100,314  142,753  318  1,003 

 195,162  362,157  147,531  20,191  578,686  ומעלה AAסה"כ 
 

515,713 
 

391,148  849,606  318  1,003 

           Assnwcw Rr saanan Mw  176,220  (22,082)  -  45,293  -  -  37,922  (14,711)  -  - 

 341,003  14,788  1,545  (37,762)  457,532  אחרים
 

409,952 
 

191,055  538,471  582  237 

 A  633,752  (59,844)  1,545  60,081  341,003סה"כ 
 

409,952 
 

228,977  523,760  582  237 

 40  33  4,280  1  62  2,216  -  1,517  486  37  או לא מדורג – BBB -נמוך מ

 538,381  422,238  150,593  (39,167)  1,212,475  סה"כ
 

925,727 
 

620,126 
 

1,377,646  933  1,280 
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 "ח(:ש)באלפי  7201בדצמבר  31ליום 
 

   
 נכסי ביטוח משנה

    

 

 סך פרמיות

         

 

 יתרות למבטחי
 

       

 

 בחובה משנה
 

   

 פקדונות

 

 חובות בפיגור

 

 מעל בין חצי סה"כ מבטחי בביטוח בביטוח ביטוחב בביטוח )זכות( לשנת  

 נטו)ב( 2017 שם מבטח המשנה
 חיים

 חבויות רכוש בריאות
 משנה

 חשיפה
שנה 
 לשנה לשנה

 קבוצת דירוג
          AA ומעלה 
          

pRRpp IF                 109,264  (21,873)  78,671 
 

161,447  45,852  19,101  78,798  204,400  -  - 

CRcnia InnceR wcin M  124,230  2,922  27,999  45,435  13,645  85,764  93,610  82,155  -  - 

Rncn ws InnceR wcin  54,451  2,575  24,130 
 

164,243  1  442  29,440  161,951  -  - 

 88,866  3,168  9,160  (18,380)  152,159  אחרים
 

117,855  53,970  146,699  731  92 

 (34,756)  440,104  ומעלה AAסה"כ 
 

139,960 
 

374,293 
 

148,364 
 

223,162 
 

255,818  595,205  731  92 

A 
          Assnwcw Rr saanan Mw  142,317  (15,307)  -  40,723  -  -  32,728  (7,312)  -  - 

''DYO'p  85,860  (40,471)  -  -  48,139  66,536  1,188  73,016  -  - 

 19,968  1,306  (14,770)  416,445  אחרים
 

267,101 
 

259,566 
 

160,210  372,961  234  132 

 A  644,622  (70,548)  1,306  60,691סה"כ 
 

315,240 
 

326,102 
 

194,126  438,665  234  132 

BBB  1,951  (1,114)  59  -  1,081  1,255  11  1,270  -  - 

 22  13  4,339  -  617  2,007  -  1,640  75  3  או לא מדורג – BBB -נמוך מ

 סה"כ
 

1,086,680 
 
(106,343) 

 
142,965 

 
434,984 

 
466,692 

 
551,136 

 
449,955 

 
1,039,479  978  246 
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 הערות:

 

ת( נטו, נכסי ביטוח משנה, בניכוי הפיקדונות סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה: יתרות בחובה )זכו א()

ובניכוי סכום כתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה כערבות להתחייבויותיהם ובתוספת )בניכוי( 

 היתרות בחובה )בזכות( נטו.

 

חלקם של מבטחי  בגיןלחובות מסופקים  ההפרש, לא הייתה 31/12/2017-ול 31/12/2018-ל נכון (ב)

 ויות ובעתודות.משנה בתביעות התל

 

 על נקבע הוא, S&P ידי על דירוג ניתן לא בהם במקרים, S&Pהדירוג נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג  (ג)

דרוג  כל. השקעה דרכי בתקנות שנקבע מפתח לפי והומר אחרות דירוג חברותהדירוג הנמוך מקרב  ידי

 +.Aועד  -Aכולל  Aכולל בחובו את כל הטווחים, לדוגמא דירוג 

 

 7,569( הינה MPL) 2.0%נזק של  בעוצמתכל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה -סך (ד)

 מיליוני ש"ח. 733-כמיליוני ש"ח, ממנה חלקו של מבטח המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו 

 

 10%לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה על  (ה)

מסך הפרמיות לביטוח משנה  10%החשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על מ

  .2018לשנת 

 

 2003בגין תביעות תלויות באמצעות ברוקרים עד וכולל שנת  יתרות נכללות מדורגות הלא בחברות (ו)

 חשיפה בגינם.נכון למועד הדוח לא הייתה קיימת אשר 
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 סיכונים גאוגרפיים  6.7

 2018בדצמבר,  31ליום  
אגרות חוב  

ממשלתיות 
ופיקדונות 
 באוצר

אגרות חוב 
 מניות קונצרניות

 תעודות
 סל וקרנות

קרנות 
 נאמנות

נדל"ן 
 להשקעה

השקעות 
 )*( אחרות

סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

נגזרים 
במונחי 
 סה"כ דלתא

 
 אלפי ש"ח

 -  120,712  711,307  2,521,448  12,223,245  ישראל
 

2,280,794 
 

6,577,605 
 

24,435,111  25,306 
 

24,460,417 

 1,728,455  148,462  1,579,993  952,852  -  53,028  10,925  229,226  333,962  -  ארה"ב

 480,430  2,774  477,656  297,982  -  -  300  54,016  125,358  -  בריטניה

 299,948  (6,590)  306,538  182,920  -  -  -  69,131  54,487  -  גרמניה

 58,827  1,606  57,221  23,619  -  -  -  5,642  27,960  -  שוויץ

 -  312,663  15,958  234,613  412,314  44,550  אחרים
 

1,580,000  2,600,098  (23,688)  2,576,410 

 3,475,529  12,267,795  סך הכל הנכסים
 

1,303,935  147,895  365,691 
 

2,280,794 
 

9,614,978 
 

29,456,617  147,870 
 

29,604,487 
 

 2017בדצמבר,  31ליום             
אגרות חוב  

ממשלתיות 
ופיקדונות 
 באוצר

אגרות חוב 
 מניות קונצרניות

 תעודות
 סל וקרנות

קרנות 
 נאמנות

נדל"ן 
 להשקעה

השקעות 
 אחרות

סה"כ 
חשיפה 
 מאזנית

נגזרים 
במונחי 
 סה"כ דלתא

 
 אלפי ש"ח

 2,427  143,610  589,806  2,530,421  12,129,786  ישראל
 

2,208,538 
 

5,766,635 
 

23,371,223  53,952 
 

23,425,175 

 1,104,621  164,490  940,131  262,654  -  69,191  45,111  257,872  305,303  -  ארה"ב

 323,690  4,051  319,639  247,579  -  3,755  540  25,792  41,973  -  בריטניה

 468,253  15,459  452,794  428,432  -  4,482  258  3,226  16,396  -  גרמניה

 328,392  2,431  325,961  305,217  -  4,760  264  6,170  9,550  -  שוויץ

 1,726,199  45,707  1,680,492  846,912  -  282,915  28,048  191,598  281,244  49,775  אחרים

 3,184,887  12,179,561  סך הכל הנכסים
 

1,074,464  217,831  367,530 
 

2,208,538 
 

7,857,429 
 

27,090,240  286,090 
 

27,376,330 
 .האחרים בטורים נכללו שלא ותאחר פיננסיות והשקעות מזומנים, כלולות בחברות השקעות, משנה ביטוח נכסי כוללות אחרות השקעות *()
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 רגולציהמידע בדבר סיכוני  .7

 

פעילות הקבוצה כפופה לדרישות רגולטוריות ענפות, לרבות פיקוח על דמי הניהול הנגבים. קיימת מגמה  

אלו. אי עמידה מתמשכת של החמרה והוספה של דרישות רגולציה וכן של הגברת האכיפה של דרישות 

בדרישות הרגולציה עלולה לגרור אחריה סנקציות שונות וכן פגיעה במוניטין. שינויים בהוראות הרגולטוריות 

 משפיעים על הדיווח הכספי, הפעילות העסקית והרווחיות של החברה.

 

ולטוריים שנת הדוח וכן התקופה עד למועד פרסום הדוח השנתי התאפיינה בשורה של רפורמות ושינויים רג 

משמעותיים בתחומי הביטוח השונים שתכליתן, בין היתר, היא הגברת התחרותיות, הורדת מחירים וקידום 

הדיגיטציה. נכון למועד הדוח אין ביכולתה של החברה להעריך את היקף השפעתן של כלל הרפורמות הללו על 

 לולות להפגע. החברה, אולם להערכת החברה הכנסות הגופים המוסדיים ובכללם החברה ע

 

ידי המפקח על הביטוח. -פי ההיתרים והרישיונות שניתנו להן על פי דין על-חלק מחברות הקבוצה פועלות על 

  אי עמידה בתנאי ההיתרים והרישיונות עלולה לגרור הטלת סנקציות ואף לגרום לביטולם.

 

והתעריפים הנגבים במוצרים  יםכמו כן, לרגולציה בתחומי הביטוח השלכה ניכרת על מבנה המוצרים הנמכר 

 ,הפנסיוני לגבי החיסכון למבנה החיסכון במשק ובעיקר הנוגעים ולהסכמים להנחיות הדין, השונים. להוראות

 בין מידת התחליפיות ועל הענף של שינויים בהיקף הפעילות על השפעות ,שלו המיסוי השלכות לרבות

 ביטוח תיק על השפעות הן אלו כתוצאה מכך, להוראות .אפשרויות הניוד ביניהם לרבות ,השונים המוצרים

הקבוצה כפופות להוראות הרגולציה כאשר  סוכנויות הביטוח של ארוך של החברות. והחיסכון לטווח החיים

 פעילותן העסקית ורווחיותן. שינויים בהוראות אלו עלולים להשפיע על

 

פופה הקבוצה לדרישות רגולטוריות בתחום דיני בנוסף לרגולציה בתחומי הביטוח והחיסכון ארוך הטווח, כ 

 ניירות ערך ודיני החברות, אשר אי עמידה בהן עלולה לגרור אחריה סנקציות שונות וכן פגיעה במוניטין. 

 

כיוון שהקבוצה נמצאת תחת שליטתה של קבוצת דלק, היא עלולה להיות מושפעת מהוראות ניהול בנקאי תקין  

ל הכוללות, בין היתר, מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק של המפקח על הבנקים בישרא

ללווה בודד, לששת הלווים הגדולים וקבוצת הלווים הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי )כהגדרת מונחים אלה 

 בהוראות האמורות(. 

 

י נמוך )אף שעומד . הון עצמII Solvencyהנגזרות מהוראת  הפניקס ביטוח כפופה לדרישות הלימות הון 

נוספים  לפרטיםוביכולתה לבטח עסקים חדשים.  ת הביטוחלימות ההון( עשוי לפגוע בפעילות חברבדרישות ה

  .7באור ראה 
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 מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .8

 

 פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה* .8.1
 

 2018בדצמבר,  31ליום  
 

    
 במטבע

   
  

 פריטים לא חוץ או באירו או בדולר או
 פיננסים בהצמדה צמוד צמוד בש"ח  בש"ח   
 סה"כ ואחרים אליו לאירו לדולר צמוד למדד לא צמוד  

 
 אלפי ש"ח

 109,589  3,982,130  מזומנים ושווי מזומנים
 

1,058,038  23,868  49,645  -  5,223,271 

 6,940,605  6,072,140  נכסים סחירים
 

2,977,114 
 

667,164 
 

347,342 
 

18,039,361 
 

35,043,726 

 646,065  4,269,990  1,184,570  נכסים בלתי סחירים
 

234,819 
 

118,304  8,980,276 
 

15,434,024 

 סך הכל הנכסים
 

11,238,840 
 

11,320,184 
 

4,681,217 
 

925,851 
 

515,291 
 

27,019,637 
 

55,701,021 
 
 

 2017בדצמבר  31ליום  
 

    
 במטבע 

   
  

 פריטים לא חוץ או באירו או בדולר או
 פיננסים בהצמדה צמוד צמוד  בש"ח בש"ח  
 סה"כ ואחרים אליו לאירו לדולר צמוד למדד לא צמוד  

 
 אלפי ש"ח

 406,482  4,219,756  מזומנים ושווי מזומנים
 

1,304,631 
 

129,046  59,907  -  6,119,822 

 6,792,289  6,645,154  נכסים סחירים
 

2,205,959 
 

417,650  906,973 
 

14,093,958 
 

31,061,983 

 600,355  5,497,467  1,160,920  נכסים בלתי סחירים
 

262,432  172,470  6,233,018 
 

13,926,662 

 סך הכל הנכסים
 

12,025,830 
 

12,696,238 
 

4,110,945 
 

809,128 
 

1,139,350 
 

20,326,976 
 

51,108,467 
 

 

 "ח.למט בפועל החשיפה את משקפים ואינם חשבונאיים סיווג כללי"י עפ מוצגים בטבלה המופיעים הנתונים )*( 

 

 

 סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  .8.2

 
 דירוג מקומי  )*(

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB  סה"כ )**( מדורגלא 

 
 אלפי ש"ח

 נכסי חוב בארץ:
 6,761,299  -  -  -  6,761,299  אגרות חוב ממשלתיות     

 6,832,932  193,653  108,120  2,777,395  3,753,764  סחירים –נכסי חוב אחרים 
 4,768,787  782,840  67,846  2,117,984  1,800,117  בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 

 סך הכל נכסי חוב בארץ
 

12,315,180  4,895,379  175,966  976,493 
 

18,363,018 

 1,204,624  -  55,880  726,092  422,652  נכסי חוב בדירוג פנימי –מזה 
 

 

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2233- 
 

 )המשך( ניהול סיכונים    - 40באור 

 

 
 דירוג מקומי  )*(

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ )**( לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 נכסי חוב בארץ:
 8,718,843  -  -  -  8,718,843  אגרות חוב ממשלתיות     

 4,794,672  83,358  250,373  1,827,441  2,633,500  סחירים –נכסי חוב אחרים 
 6,094,472  509,582  138,040  1,964,169  3,482,681  בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 

 סך הכל נכסי חוב בארץ
 

14,835,024  3,791,610  388,413  592,940 
 

19,607,987 

 1,589,561  -  158,944  936,142  494,475  נכסי חוב בדירוג פנימי –מזה 
  

י המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות" ו"מדרוג". נתוני חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפ )*(

 מקדמי המרה מקובלים. 

 הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי. לפיכך, טור סה"כ מייצג סיכון אשראי מירבי. )**(

 

 

 סיכון אשראי עבור נכסים בחו"ל .8.3

 
 דירוג בינלאומי )*(

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ )**( לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 3,959,122  387,674  1,991,110  1,472,084  108,254  סך כל נכסי החוב בחו"ל

 249,398  -  -  243,413  5,985  נכסים בדירוג פנימי -מזה
 

 
 דירוג בינלאומי )*(

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 
AA ומעלה A  עדBBB 

 -נמוך מ 
BBB סה"כ )**( לא מדורג 

 
 אלפי ש"ח

 3,127,979  187,040  2,057,988  731,113  151,838  ו"לסך כל נכסי החוב בח

 145,029  -  -  145,029  -  נכסים בדירוג פנימי -מזה
 

 .Fitch -ו S&P ,Mood'sידי המפקח -המקורות לרמת הדירוג בחו"ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על )*(

 , טור סה"כ מייצג סיכון אשראי מירבי.הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי. לפיכך )**(

 

 

 .25 באור ראה היעודיות החברות של וההתחייבויות הנכסים הרכב אודות למידע .9

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2243- 
 

   יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 41באור 
 

 :הינם החברה של העיקריים העניין בעלי .א

 

ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות  קבוצת דלק הינה חברה .בקבוצה השליטה בעלת הינה, דלק קבוצת

 .בקבוצה עניין בעלת הינה"(, קבוצת מאירומשאיות בע"מ )להלן: " למכוניות חברה מאיראביב. -ערך בתל

 כגון דלק קבוצתהעסקים הרגיל ובתנאי שוק עם  במהלךעסקאות  מבצעותהמוחזקות על ידה  והחברותהחברה 

 בתקנה כקבוע, החברה שאימצה לנוהל בהתאם זניחות עסקאות מהוות אלו ותשעסקא ככל. דלק רכישתו ביטוחים

 .אלו בדוחות מתוארות שאינן הרי, 2010-"עהתש( שנתיים כספיים"ע )דוחות ני לתקנות()א( 6)א()41

 

 (דירקטורים)לרבות  ניהוליים מפתח לאנשי הטבות .ב

   

טבות שלא במזומן )כגון רכב, ביטוח רפואי וכדומה(. "ל והמנהלים הבכירים בקבוצה זכאים, בנוסף לשכר, לההמנכ

כמו כן, הקבוצה מפקידה עבורם כספים במסגרת תוכנית להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה ותכנית להפקדה 

 מוגדרת.

, בדבר תשלומים מבוססי 36מנהלים בכירים משתתפים גם בתוכנית כתבי האופציה למניות של החברה )ראה ביאור 

 מניות(.

 

קיימת בחברה ובהפניקס ביטוח תכנית תגמול לנושאי משרה ולעובדים בכירים. מדיניות  להוראות הדיןאם בהת

התגמול מבוססת בעיקרה על התוצאות הרב שנתיות, תשואה להון שתשיג הקבוצה וכן על סדרה של פרמטרים 

 טוריון מדי שנה. אישיים המותאמים לנושאי המשרה השונים המבוססים על תכניות העבודה שיקבע הדירק

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה  2019פברואר בחודש 

  בחברה.

 להלן.  6ראה סעיף  -לעניין התחייבות לפטור שיפוי וביטוח לדירקטורים, נושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי אחרים

 

 

 :כוללות הולייםני מפתח אנשי העסקת בגין הטבות . 1

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 מס'

 
 מס'

 
 מס'

 
 

 סכום אנשים סכום אנשים סכום אנשים

  

 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח

 18,454  12  21,620  13  23,310  15  הטבות לזמן קצר 
 1,228  12  1,381  13  1,743  15  הטבות לאחר סיום העסקה
תשלום מבוסס מניות )ראה 

 869  10  114  2  4  1  (36ביאור 

  

 25,057 

 

 23,115 

 

 20,551 
 

 :בחברה מועסקים שלא דירקטורים הינם אשר ניהוליים מפתח אנשי בגין הטבות .2

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 מס'

 
 מס'

 
 מס'

 

 
 כוםס אנשים סכום אנשים סכום אנשים

  

אלפי 
 ש"ח

 

אלפי 
 ש"ח

 

אלפי 
 ש"ח

שכר דירקטורים אשר אינם 
 1,998  8  2,553  9  3,036  8  מועסקים בחברה )*(

       



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2253- 
 

 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 41באור 
 )המשך( (דירקטורים)לרבות  ניהוליים מפתח לאנשי הטבות .ב

 

 מומחים כדירקטורים המסווגים, החיצוניים הדירקטורים לרבות, בחברה הדירקטורים 2018 ספטמבר מחודש החל)*( 

 זכאים"(, הגמול תקנות)"  2000 -ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם

 .  הגמול לתקנות הרביעית בתוספת כמפורט, מומחים חיצוניים לדירקטורים המירבי לגמול

 

 .ורים ונושאי משרהברה משתתפת )עבורה ועבור חברות הקבוצה( בביטוח דירקטחה .3

 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 אלפי ש"ח

 

2018  2017  2016 

 568  ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
 

 879 
 

 1,054 
 
 

 "להמנכ העסקת הסכם . 4

 

כ"ל הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ועדת התגמול כמנכ"ל החברה וכמנ 2009מר אייל לפידות מכהן החל משנת 

את תנאי העסקתו של מר  2018ודירקטוריון החברה אישרו בישיבות ועדת התגמול שהתקיימו בחודשים יוני ויולי 

 אישרה האסיפה את תנאי ההתקשרות עם מנכ"ל החברה כמפורט להלן:  2018בספטמבר  5לפידות. ביום 

 

"(. המשכורת הכוללתש"ח )" 220,000אשר תשולם למנכ"ל הינה סך של  המשכורת החודשית ברוטו משכורת:

"( מדי חודש, כאשר מדד הבסיס הינו המדד המדדהמשכורת הכוללת תעודכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן )"

 .2018שפורסם בגין חודש יוני 

 המשכורת הכוללת תעודכן גם כדלקמן:

חברה חישוב של מגבלת התגמול עבור המנכ"ל, כהגדרתה בסעיף זה מדי שנה, לאחר פרסום הדוח השנתי תבצע ה

להלן, ובהתאם תעודכן המשכורת הכוללת, באופן שההוצאה השנתית החזויה לחברה בגין התגמול למנכ"ל לפי 

 פי הגבוה מבין:-העלות הכוללת של רכיבי התגמול לשנה, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, תהיה על

 

נהמיליון ש"ח בש 2.5 .א
1

 "(.מגבלת הסכום)" 2017באפריל  12, צמוד למדד מיום 

ממכפלת ההוצאה השנתית בגין השנה שקדמה לשנה הרלבנטית להתאמה, לפי עלות משרה מלאה,  35פי  .ב

ששילמה החברה לעובד החברה בעל התגמול הנמוך ביותר, במישרין או בעקיפין )לרבות לעובד של קבלן כוח 

החברה או עובד קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל החברה, כהגדרתם ידי -אדם המועסק במישרין על

 )להלן: "מגבלת התגמול"(.בחוק התגמול בתאגידים פיננסיים 

 ש"ח ברוטו.  235,000בהתאם למנגנון האמור, המשכורת הכוללת של המנכ"ל בשנת הדוח היתה בסך חודשי של 

, היא השכר הקובע המוסכם כבסיס להפרשות לתנאים המשכורת הכוללת, כפי שתעודכן מעת לעת כאמור לעיל

 סוציאליים )פיצויים ותגמולים(, לרבות לקרן השתלמות.

 עדכון השכר כאמור בסעיף זה לעיל, בהתאם לשינויים במדד, יהווה תשלום ע"ח תוספת יוקר אם ובמידה שתהיה.

העסקתו של מר לפידות )קרי, מכך  יובהר, כי החברה תישא בעלות המס הנובעת מ"ההוצאה העודפת" בגין עלות

 ש"ההוצאה העודפת" כהגדרתה בחוק התגמול בתאגידים פיננסיים, לא תותר בניכוי לצרכי מס לחברה(. 

 

 

 

 

 

                                                           
 ותק(. פי דין )ולרבות השלמת הפרשה לפיצויי פיטורין בגין-תגמולים, לרבות אובדן כושר עבודה והפרשות לפיצויי פיטורין עלל הפרשהלא כולל     1



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2263- 
 

 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 41באור 
 )המשך( (דירקטורים)לרבות  ניהוליים מפתח לאנשי הטבות .ב

 

כ"ל יהא זכאי להפרשות סוציאליות, לתנאים נלווים ולהחזר הוצאות, ובכלל זה הוצאות אירוח, המנ תנאים נלווים:

טלפונים ואמצעי תקשורת אחרים וכן הוצאות אש"ל וארוחות. החברה תאפשר למנכ"ל לבחור האם לקבל החזר 

ההוצאות הכרוכות ( לשימושו, וכל 7הוצאות לרכבו הפרטי או שהחברה תעמיד למנכ"ל רכב חברה )מקביל לדרגה 

ידיה, ללא גילום שווי השימוש, והכל בכפוף למגבלת התגמול -באחזקתו ובשימוש בו יחולו על החברה וישולמו על

 מעביד, יהיה רשאי המנכ"ל לרכוש את הרכב מהחברה במחיר השוק. -בהתאם לס"ק א. לעיל, ובעת סיום יחסי עובד

יות התגמול של החברה, לימי חופשה בתשלום לפי מכסה של בנוסף המנכ"ל זכאי בכפוף להתאמה הנדרשת במדינ

 ( ימי מחלה בשנה.30( ימי הבראה בשנה וכן לשלושים )21( ימי עבודה בשנה, לעשרים ואחד )30שלושים )

המנכ"ל זכאי להיכלל בהסדר ביטוח נושאי משרה שרוכשת החברה וכן לכתבי שיפוי ופטור מאחריות בתנאים 

בכירים בחברה. נכון למועד הדוח, בהתאם למדיניות התגמול, זכאי המנכ"ל להיכלל בהסדר המקובלים לנושאי משרה 

ביטוח אחריות מקצועית שרוכשת החברה עבור הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. ככל שתהא העברת שליטה 

ת בגין לתום תקופת ההתיישנו עד Run Offבחברה, המנכ"ל יהא זכאי לכך שהחברה תמציא לו פוליסת ביטוח 

 התקופה שיכהן כנושא משרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

 

 : במסגרת תנאי ההעסקה לא נכלל תגמול משתנה.רכיב משתנה –תגמולים 

לחברה ולמנכ"ל תהא הזכות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא את הסכם  הודעה מוקדמת ותקופת הסתגלות:

פי מדיניות -פי התקופה הארוכה ביותר האפשרית לעניין זה על-תן עלההעסקה לסיומו בהודעה מוקדמת שתינ

"(. תקופת ההודעה המוקדמת( חודשים מראש ובכתב )"6ששה )-התגמול של החברה, אך בכל מקרה לא פחות מ

עם סיום העסקת המנכ"ל בחברה, מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות מיוחדות שנקבעו בהסכם, יהיה המנכ"ל זכאי 

( חודשים רצופים למן תום תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת הניצול בפועל של 6תגלות בת ששה )לתקופת הס

תקופת יתרות החופשה הצבורות, שבמסגרתה לא יידרש המנכ"ל לבצע כל עבודה עבור החברה )להלן: "

בות "(. בתקופת ההסתגלות יקבל המנכ"ל מהחברה את שכרו המלא וכלל התשלומים, ההפרשות, ההטההסתגלות

פי הסכם ההעסקה. תקופת ההסתגלות תיחשב לתקופת צינון אשר במהלכה לא יועסק -והזכויות להם הוא זכאי על

ידי חברת ביטוח או גופי ביטוח אחרים או בית השקעות, כל עוד פעילות זו מהווה פעילות מהותית של -המנכ"ל על

 "(. יוותר תקופת הצינוןהחברה )להלן: "

לת שכרו ומלוא הזכויות להם הוא זכאי בתקופת ההסתגלות, תבוטל תקופת הצינון. בכפוף המנכ"ל על זכאותו לקב

לאמור בכל דין ולדרישות מדיניות התגמול של החברה, לוועדת התגמול שמורה הזכות לפטור את המנכ"ל מן הסייגים 

 הקבועים לעיל. 

 2018בדצמבר  27( ומיום 2018-01-072265)אסמכתא:  2018באוגוסט  1לפרטים נוספים ראה דוחות מידיים מיום  

 (. 2018-01-119899)אסמכתא 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 41באור 
 )המשך( (דירקטורים)לרבות  ניהוליים מפתח לאנשי הטבות .ב

 

 שינוי במצבת נושאי משרה .5

ריון החברה כדירקטור בחברה )לפרטים נוספים , מונה מר ברק משרקי על ידי דירקטו2018בחודש אפריל  .א

סיים מר ברק  2018(. בחודש אפריל 2018-01-024258אסמכתא:  2018במרץ  26ראה דיווח מיידי מיום 

 משרקי את כהונתו כדירקטור בהפניקס ביטוח. 

כוונתו , הודיע מר נסים )ניס( אגמון סמנכ"ל בכיר בהפניקס ביטוח ומנהל השרות על 2018בחודש אוגוסט  .ב

מונתה גב' קרן גרניט כמשנה למנכ"ל  2018בנובמבר,  26. בתאריך 2018לסיים את כהונתו, בחודש דצמבר 

 הפניקס ביטוח ובמסגרת זו תשמש גם כמנהלת השירות של הפניקס ביטוח.

, הודיע מר משה אברמוביץ על התפטרותו מתפקיד דירקטור חיצוני בחברה 2018בחודש אוקטובר  .ג

 וח וכן משאר התפקידים בהם כיהן בקבוצה.ובהפניקס ביט

, סיים מר בן שיזף, משנה למנכ"ל מנהל תחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס ביטוח, 2018בחודש נובמבר  .ד

מנכ"ל הפניקס פנסיה ויו"ר דירקטוריון אקסלנס גמל, את כהונתו בתפקידים אלו. מר דניאל כהן החליף את 

  מר שיזף בתפקידיו.

מונה מר זהר טל ע"י דירקטוריון החברה לכהונה כדירקטור חיצוני בהפניקס ביטוח.  2018בחודש נובמבר  .ה

אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו של זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה.  2019בינואר  1ביום 

 3ם ודוח מיידי מיו 2018-01-108016מס' אסמכתא  2018בנובמבר  27לפרטים נוספים ראה דוח מיידי יום 

 (.  2019-01-001501)אסמכתא: 2019בינואר 

מונה מר אורי רוזנברג ע"י דירקטוריון החברה לדירקטור. לפרטים נוספים ראה דוח  2018בחודש נובמבר  .ו

 .2018-01-108043מס' אסמכתא:  2018בנובמבר  27מיידי מיום 

 משרה נושאי וביטוח שיפוי הסכמי .6
 

  ביטוח, שיפוי ופטור 
 

 לביטוח הביטוחי הכיסוי הגדלת את החברה של והדירקטוריון התגמול ועדת אישרו, 2018 סטאוגו בחודש .א

 שלא שנתית בפרמיה, ב"ארה דולר מיליון 100 של כיסוי להיקף עד הפניקס בקבוצת משרה נושאי אחריות

 יניותלמד בהתאם וזאת, ב"ארה דולר מיליון 1 עד של עצמית ובהשתתפות, ב"ארה דולר אלפי 750 על תעלה

 . עת באותה שהייתה, החברה של התגמול

 

 התקרה עודכנה ובתוך החברה של התגמול למדיניות עדכון הכללית האסיפה אישרה 2019 פברואר בחודש .ב

 ב"ארה דולר מיליון 150 של לסך, אחרים מרכזי תפקיד ובעלי המשרה נושאי, הדירקטורים של ביטוחי לכיסוי

 פי על הנדרשים לאישורים ובהתאם דעתה שיקול לפי, לרכוש האפשרות ברהלח ניתנה וכן( ₪ מיליון 100 חלף)

 לעיל האמורים הכיסוי בהיקפי, שנים שבע על תעלה שלא לתקופה המשרה לנושאי  Run Off ביטוח פוליסת, דין

 . השנתית מהפרמיה( הקודמת התגמול במדיניות 250 חלף)  300% על תעלה שלא ובפרמיה

 

 החברה של לדירקטורים פטור כתבי הענקת החברה של המניות בעלי אסיפת ישרהא, 2014 ינואר בחודש .ג

 . האסיפה ידי על שאושר כפי בנוסח, לעת מעת שיהיו כפי, השליטה בעל מקרב שאינם

 ומיום( 2013-01-091960: אסמכתא) 2013 בדצמבר 18 מיום החברה של מיידים דוחות ראה נוספים לפרטים

 השליטה בעלי מטעם שאינם כאמור המשרה נושאי יתר(. 2014-01-015361 :אסמכתא) 2014 בינואר 14

 . 2007, ינואר מחודש הדירקטוריון להחלטת בהתאם לפטור זכאים

 

 מהונה 25% עד של בהיקף שיפוי לכתבי זכאים השליטה בעלי מטעם שאינם והדירקטורים המשרה נושאי .ד

 . 2011, נובמבר בחודש ביום הכללית האסיפה ידי על שאושר בנוסח, החברה של העצמי

 פטור ושיפוי

 של בהיקף שיפוי כתבי הענקת החברה של המניות בעלי אסיפת אישרה, 2011 נובמבר בחודש, לעיל לאמור בהתאם

 דוחות ראה נוספים לפרטים. השליטה בעל מטעם משרה ונושאי לדירקטורים גם החברה של העצמי מהונה 25% עד

: אסמכתא) 2011 בנובמבר 8 ומיום( 2011-01-293436: אסמכתא) 2011 קטוברבאו 5 מיום החברה של מיידים

2011-01-321573 .) 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 41באור 
 

 עניין ובעלי קשורים צדדים של יתרות .ג

 

י שוק בתנאמהלך העסקים הרגיל ובעם צדדים קשורים ובעלי עניין  תילק מפעילותה הכספית והביטוחית של החברה נעשח

 ובכפוף לאישורים הנדרשים בנהלי החברה.

חלק מחובות הדיווח  (."תקנות הדיווח")להלן:  1970 -(, התש"ל ומיידייםתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  על פי

יש בהן עניין החלות על חברות ציבוריות בקשר עם עסקאות עם בעל שליטה או עסקאות עם אדם אחר שלבעל שליטה 

עסקאות אשר אינן עסקאות חריגות, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, חלות גם על (, "עסקאות בעל שליטה"אישי )להלן: 

 זאת למעט עסקאות אשר לגבי עסקאות נקבע בדוחות הכספיים האחרונים כי הן זניחות.

נות הדיווח בקשר עם עסקאות בעלי החליט דירקטוריון החברה לאמץ רף זניחות כאמור בתק 2008נובמבר בחודש 

 שליטה.

 

 דירקטוריון החברה קבע כי עסקת בעל שליטה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים: 

 

o .)היא איננה עסקה חריגה )כמשמעות המונח בחוק החברות 

o ( הינה בשיעור של פחות מאחוז אחד )(.1%השפעתה על הפרמטר הרלוונטי )כאמור להלן 

o עסקה או התקשרות העומדת לבחינת רף הזניחות, יבחנו הפרמטרים הרלוונטיים על  בכל

 בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה טרום האירוע כמפורט להלן:

 

 היקף הנכסים נשוא האירוע )נכסים נרכשים או נמכרים( חלקי סך הנכסים. –יחס נכסים  .א

 

 וע חלקי סך ההתחייבויות.ההתחייבות נשוא האיר –יחס התחייבויות  .ב

 

 הגידול או הקיטון בהון העצמי חלקי ההון העצמי. -יחס הון עצמי  .ג

 

הפעילות  תחוםהפרמיות נשוא האירוע חלקי סך הפרמיות השנתיות הממוצעות ב –יחס פרמיות  .ד

 12ס הרלוונטי )ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, ביטוח בריאות, ביטוח כללי( כשהן מחושבות על בסי

 הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים.

 

היקף ההכנסות נשוא האירוע חלקי סך ההכנסות השנתיות הממוצעות  –יחס הכנסות משירותים שונים  .ה

הרבעונים האחרונים שפורסמו  12בשלוש השנים האחרונות שאינן מפרמיות, מחושבות על בסיס 

 פיים סקורים או מבוקרים.לגביהם דוחות כס

 

היקף ההוצאות נשוא האירוע חלקי הוצאות הנהלה וכלליות השנתיות  –חס הוצאות בגין שירותים שונים י .ו

הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים  12הממוצעות כשהן מחושבות על בסיס 

 או מבוקרים.

 

ויכים לאירוע חלקי הרווח או ההפסד השנתי הכולל לתקופה הרווחים או ההפסדים המש -יחס רווחים  .ז

הרבעונים  12)לרבות שינויים בקרנות הון( הממוצע בשלוש השנים האחרונות, מחושב על בסיס 

 האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים.

 

o לעיל הינם  מבלי לפגוע בצורך להעריך עבור כל אירוע שזניחותו נבחנת איזה מהמדדים

 הרלוונטיים, ייחשבו המדדים הבאים כרלבנטיים לעסקאות המפורטות להלן:

 

 יחס נכסים. -רכישת נכס  .א

 

 יחס רווחים, יחס נכסים. –מכירת נכס  .ב

 

 יחס פרמיות. -רכישה או מכירה של ביטוח או ביטוח משנה  .ג
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יחס הוצאות בגין שירותים  –קבלת שירותים )לרבות קבלת שירותי ליסינג, אחזקת רכב, דלקן וכיוצ"ב(  .ד

 שונים. 

 

מתן שירותים )למעט שירותי ביטוח, ולרבות שירותי תיווך בביטוח, חיתום, עסקאות מימון, שירותים  .ה

 יחס הכנסות משירותים שונים. – פיננסיים שונים(

 

o .העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית 

 

 במסגרת בחינה איכותית של אירוע ייבחנו גם ההיבטים הבאים:

 

כרוכים באירוע סיכונים או סיכויים משמעותיים. ייבדק האם ובאיזו מידה מבטאים הסיכונים הכרוכים  .1

 באירוע, גורמי סיכון להם חשופה החברה.

 

 .תיותלהשפיע על עמידת החברה בדרישות רגולטוריות או חוזיות משמעו עלולהאירוע  .2

 

בבחינת זניחותו של אירוע אשר אמור להתרחש בעתיד יש לבחון בין היתר, את מידת הסבירות  

להתממשותו של האירוע וכן מידת הסיכונים הכרוכים בו, ויש למצוא כי הם אינם עולים על הסיכונים 

  והגת ליטול על עצמה במהלך עסקיה הרגיל.שהחברה נ

 

 

 תיקון, הפנימית האכיפה תוכנית במסגרת, החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2013 בדצמבר

 הביקורת ועדת אישור ניתן זו במסגרת. בחברה עניין בעלי עם עסקאות ביצוע של החברה לנוהל

 דוחות) ערך ניירות לתקנות( א()6()א)41 נהתק לצורך כזניחות שאושרו שהעסקאות והדירקטוריון

 לחוק( א2)117 סעיף לעניין גם לחברה בקשר זניחות עסקאות הינן, 2010-ע"התש(, שנתיים כספיים

 . 1999 – ט"התשנ, החברות

 

, עסקאות החברות לחוק( א1)117 לסעיף בהתאם, הביקורת ועדת אישרה זו החלטה במסגרת

, ביטוחים: כגון) רגילים מסחריים בתנאים, חריגות שאינן סקאותע שהן לנוהל בנספחים המפורטות

 התנאים בכל עומדות שהן ככל לביצוע ואושרו(, פנסיה קרנות או/ו גמל קופות ניהול שירותי

 .בנוהל המפורטים המצטברים
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 :8201בדצמבר  31ליום 
 
  

     
    

 בעל עניין 
 

    
 וצדדים

 
 

 קשורים חברות קבוצת קבוצת

 
 אחרים  כלולות מאיר דלק  הערה

 
 אלפי ש"ח

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 
 תשואה

 
 363,781  - 

 
383,445  23,480 

 השקעות פיננסיות אחרות:
     

 -  112,292  (1) נכסי חוב 
 

200,183  787 

 מניות
 

 18,468  -  -  3,916 

 חייבים ויתרות חובה
 

 6,000  -  8,095  18,103 

 פרמיות לגבייה
 

 6,328  5,666  101  214 

 זכאים ויתרות זכות
 

 31  1,350  -  6,921 

יתרת החוב הגבוהה ביותר במשך       
 השנה

תלויי  השקעות פיננסיות עבור חוזים     
 תשואה

 
 445,154  - 

 
383,445  - 

 נכסי חוב
 

 136,649  - 258,186  - 
 

 :2017בדצמבר  31ום לי

  
   

 בעל עניין 
 

    
 וצדדים

 
 

 קשורים חברות קבוצת קבוצת

 
 אחרים  כלולות מאיר דלק  הערה

 
 אלפי ש"ח

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 
 תשואה

 
 442,395  -  282,623  29,271 

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים 
 בתעודות סל )*(

 
 357,280  -  -  16,332 

 השקעות פיננסיות אחרות:
 41  201,015  -  128,242  (1) נכסי חוב      

 מניות
 

 14,982  -  -  2,718 

 חייבים ויתרות חובה
 

 6,000  -  5,491  103,283 

 פרמיות לגבייה
 

 3,650  3,575  2,520  79 

 זכאים ויתרות זכות
 

 801  2,239  -  6,414 

 יתרת החוב הגבוהה ביותר במשך השנה      
 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה     
 

 233,382  -  288,706  - 

 השקעות פיננסיות עבור תעודות הסל
 

 113,526  -  -  - 

 נכסי חוב
 

 128,242  -  204,041  2,000 
  

 )ט(.25ראה באור  28(  לעניין תיקון )*

  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2313- 
 

 

 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 41באור 
 )המשך( עניין ובעלי קשורים צדדים של יתרות .ג

 

 בדצמבר 31אלפי ש"ח לימים  41 -אלפי ש"ח וכ 787 -הלוואות שניתנו לנושאי משרה בסך של כ כולל (1)

ות אלו נושאות ריבית שקלית בגובה שיעור הריבית הקבועה בתקנות , בהתאמה. הלווא2017 -ו 2018

 2017 -ו 2018. הריבית לשנים 1986 -ט(, התשמ"ו3מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 

 ., בהתאמה3.48% -ו 3.41%הינה בשיעור של 

 . החברה לא העמידה הלוואות כלשהן לדירקטורים 2017 -ו 2018בדצמבר  31נכון ליום 

  )ה(. 42ערבויות לחברת אקסלנס ראה באור                   



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2323- 
 

 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 41באור 
 

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם סקאותע .ד
 

 :8201בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה 
 

 
   

 בעל עניין 
 

   
 וצדדים

 
 קשורים חברות קבוצת קבוצת

 
 אחרים כלולות מאיר דלק

  
 3,640  1,482  40,446  23,438  פרמיות ברוטו

 351,951  -  -  -  הכנסות מדמי ניהול מקרנות הפנסיה והגמל

 15  95,251 -  47,347  רווחים )הפסדים( מנכסי חוב והכנסות מימון

 626  144  8,960  4,683  תשלומים בגין חוזי ביטוח

 -  22,475  -  -  הוצאות עמלות

 30,996  -  26,063  6,832  הוצאות הנהלה וכלליות
 

 

 :7201בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה

 

 
   

 בעל עניין 
 

   
 וצדדים

 
 קשורים חברות קבוצת קבוצת

 
 אחרים כלולות מאיר דלק

  
 3,105  4,395  37,886  25,263  פרמיות ברוטו

 345,041  -  -  -  מלהכנסות מדמי ניהול מקרנות הפנסיה והג

 2  11,525  -  (7,923)  )*( רווחים )הפסדים( מנכסי חוב והכנסות מימון

 285  122  10,499  3,322  תשלומים בגין חוזי ביטוח

 -  19,616  -  -  הוצאות עמלות

 25,678  -  25,096  8,903  הוצאות הנהלה וכלליות
 

נובעת בעיקר מירידה בשער חליפין, לעניין  2016בהשוואה לשנת  2017בשנת )*( הירידה בהכנסות מימון          

 .40חשיפות מטבע ראה באור 

 

 :6201בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה
 

 
   

 בעל עניין 
 

   
 וצדדים

 
 קשורים חברות קבוצת קבוצת

 
 אחרים כלולות מאיר דלק

 3,279  1,339  33,457  27,639  פרמיות ברוטו  
 335,814  -  -  -  ת מדמי ניהול מקרנות הפנסיה והגמלהכנסו

 8  37,143  -  14,109  רווחים )הפסדים( מנכסי חוב והכנסות מימון

 69  164  9,534  6,950  תשלומים בגין חוזי ביטוח

 -  19,544  -  -  הוצאות עמלות

 22,998  -  25,119  8,359  הוצאות הנהלה וכלליות
  



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2333- 
 

 )המשך( ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות - 41באור 
 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם סקאותע .ד

 

 מימון מתן, חריגה שאיננה כעסקה, פניקס ביטוחה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2017 פברואר בחודש .א

 קבוצת של בבעלותה חברות ,מ"בע חיפושים ואבנר מ"בע קידוחים דלק של ייעודית שותפות, לויתן מאגר לפיתוח

 מממנים גורמים מספר ידי על שהועמד ממימון כחלק וזאת, דולר מיליון 75 עד של בהיקף השליטה בעלת, דלק

דולר מיליארד 1.75 עד של כולל בהיקף
1

פניקס ה ידי על דולר מיליון 50-כ של סך הועמד, זה דוח למועד נכון. 

 אישרה  2019 פברואר בחודש, בנוסף(.  דולר מיליארד 1.3-כ  לש כולל מימון הועמד הכל בסך כאשר) ביטוח

 המהווה מממן מגורם, לעיל האמור המימון במסגרת שהועמד חוב של רכישה החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת

 . דולר מיליון 38 -כ של בהיקף, לחברה תלוי בלתי שלישי צד

 

, כעסקה שאיננה חריגה, השקעה כשותף פניקס ביטוחהאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2017בחודש דצמבר  .ב

על ידי בתו  20%, חברה בת של שידורי קשת בע"מ המוחזקת בשיעור של KIמוגבל בקרן המנוהלת על ידי חברת 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2018של מר יצחק תשובה, בעל השליטה )בעקיפין( בחברה. בחודש מאי, 

מיליון דולר לחברה ייעודית אשר תחזיק בזכויות השותף הכללי בקרן לצורך  2.5 החברה, הלוואה בסכום של

מיליון יורו לצורך רכישת  8בסך של עד   השקעה בקרן וכן העמדת מסגרת אשראי לקשת אינטרנשיונל בע"מ

 נכון למועד זה, העסקה טרם הושלמה.   חברת הפצת תוכן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .בהסכם שמפורטים לתנאים כפוף, דולר מיליון 750 של בסך המימון היקף להגדלת אופציה קיימת המימון בהסכם 1



 הפניקס אחזקות בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

2343- 
 

 

 והתקשרויות תלויות התחייבויות - 42באור 

 

 כייצוגיות אושרו אשר ותובענות כייצוגיות תובענות לאישור בקשות - ייצוגיות תובענות (א

 

 ובכמות הקבוצה נגד המוגשות ייצוגיות תובענות לאישור הבקשות בהיקף משמעותי גידול ניכר האחרונות בשנים

 כנגד לרבות, בכלל כייצוגיות תובענות לאישור בקשות של כללי מגידול כחלק, זאת. כייצוגיות שהוכרו התובענות

. 2006-"ותשס, ייצוגיות תובענות חוק מחקיקת בעיקרו נובע אשר, הקבוצה של העיסוק בתחומי העוסקות חברות

 כנגד ייצוגית תביעה קבלת של במקרה להפסדים הקבוצה של החשיפה פוטנציאל את מהותי באופן מגדילה זו מגמה

 .הבקבוצ חברות

 

 2006-בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

)להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"(. ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים: השלב 

ייצוגית )להלן: "בקשת האישור" או "שלב האישור" בהתאמה(. הראשון הינו שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כ

במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלוט, תם שלב הדיון ברמה הייצוגית. על החלטה בשלב האישור ניתן להגיש 

בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור. בשלב השני, במידה ובקשת האישור מתקבלת, תתברר התובענה הייצוגית 

"שלב התובענה כייצוגית"(. על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור.  לגופה )להלן:

במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות, קיימים, בין היתר, הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, הן בשלב 

 ובע מבקשת האישור או מהתובענה הייצוגית.האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, וכן הסדרים לעניין הסתלקות הת

 

הגשת תביעות ייצוגיות במדינת ישראל אינה כרוכה בתשלום אגרה כנגזרת מסכום התביעה, לפיכך, סכומי התביעה 

 בתביעות מסוג זה עשויים להיות גבוהים באופן משמעותי מהיקף החשיפה בפועל בגין אותה תביעה.

 

  בסעיפים)לרבות תובענות שאושרו ואישורן כייצוגיות מצוי בערעור( המפורטות  בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות

אשר בהן, להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת , שלהלןבטבלה  41-ו 35, 32, 28-30, 26, 1-24

ה קבוצה תתקבלנה"( כי טענות ההגנה של "more likely than notמשפטית שקיבלה, יותר סביר מאשר לא )

והבקשה לאישור התובענה כייצוגית תידחה, לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, להוציא בקשות לאישור תובענות 

. בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות )לרבות תובענות שאושרו הקבוצהכייצוגיות בהן קיימת נכונות לפשרה של 

קן, לגביהן יותר סביר מאשר לא, כי טענות ההגנה של ואישורן כייצוגיות מצוי בערעור(, בהן ביחס לתביעה, כולן או חל

, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה הקבוצהידחו, או מקום בו קיימת נכונות לפשרה מצד  הקבוצה

 לפשרה, לפי העניין. הקבוצהאו הפרשה בגובה נכונות  הקבוצההמוערכת על ידי 

 

דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות 

במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה או הפרשה בגובה נכונות הקבוצה לפשרה, לפי 

 העניין.

  

ביטוח ולמהלך בעניינים שונים הקשורים לחוזי  הקבוצהחלק ניכר של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות הוגשו כנגד 

 רזרבות ביטוחיות.  הקבוצה, לגביהם הועמדו על ידי הקבוצההעסקים הרגיל של 

 

 

, לא שלהלןבטבלה  42-45-ו 36-40, 34, 33, 31, 27, 25 בסעיפיםבבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות 

פיכך לא נכללה בדוחות הכספיים ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכויי הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות ול

 הפרשה בגין תובענות אלו.

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2353- 
 

 )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 42באור 
 

 :כייצוגיות תובענות לאישור הבקשות פירוט להלן
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2008 ינואר .1

 אביב תל מחוזי

 

 נוספות ביטוח וחברות טוחבי הפניקס

 

, הנתבעות מכלל ש"ח מיליארד 1.67-כ

-כ של סכום ביטוח להפניקס מיוחס מתוכו

"חש מיליון 277
5 

תשלום המכונה "תת  גביית

שנתיות", בפוליסות 

שלא כדין  לביטוח חיים

 .ובסכום החורג מן המותר

 

 

כל מי שהתקשר עם הנתבעות 

בחוזה ביטוח ושנגבה ממנו 

מרכיב "תת תשלום בגין 

שנתיות" בנסיבות או בסכום 

 .החורגים מן המותר

 

 

, אישר בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התובענה  כייצוגית. הקבוצה שאושרה הינה כל 2016ביולי  19ביום 

מי שהתקשר עם הנתבעות בחוזה ביטוח ונגבה ממנו תשלום בגין תת שנתיות ביחס לרכיב החיסכון בביטוחי חיים 

ים בחיסכון; או ביחס לגורם הפוליסה; או בפוליסות המבטחות בריאות, נכות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה מעורב

וסיעוד. הסעד המבוקש הינו החזר הסכומים שנגבו שלא כדין בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ואילך, וכן 

ט את בקשת האישור ביחס להפניקס ביטוח צו עשה המורה לנתבעות לתקן את התנהלותן. כמו כן, דחה בית המשפ

 ולחברת ביטוח נוספת בדבר גביית תת שנתיות בשיעור הגבוה מהשיעור המותר בדין. )להלן: "פסק הדין"(.

הגיש התובע ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין בדבר דחיית טענתו ביחס לגביית  2016בספטמבר  26ביום 

 המותר בדין.  תת שנתיות בשיעור הגבוה מהשיעור

בפברואר  7 ביום הגישו הנתבעות לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק הדין.  2016בדצמבר  15ביום 

במקביל, עוכב בירור התביעה ובבקשת רשות הערעור והצדדים ממתינים לפסק דין.  ערעורבדיון  התקיים 2018

 המשפט העליון.הייצוגית בבית המשפט המחוזי עד להכרעה בהליכים בבית 

 2010פברואר   .2

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 445 -כ

 

גביית סכום בפוליסות 

ביטוח חיים בגין רכיב 

בפרמיה המכונה "גורם 

פוליסה" או דמי ניהול 

אחרים" ללא הסכמה 

מפורשת של המבוטח 

בהסכם הביטוח וכן נזק 

שנגרם בגובה התשואה 

שנמנעה מהמבוטח בגין 

 ית הסכומים הללו. גבי

כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח 

של הפניקס ביטוח ושנגבה 

ממנו סכום כל שהוא כ"דמי 

 ניהול אחרים ו/או גורם פוליסה".

 

 אישר בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן: "החלטת האישור"(. 2011באפריל  12ביום 

קשת רשות ערעור על החלטת האישור לבית המשפט העליון )להלן: הגישה הפניקס ביטוח ב 2011בספטמבר  5ביום 

ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור,  2012בספטמבר  4"בקשת רשות הערעור"(. ביום 

 במסגרתו הורה בית המשפט העליון על ביטולה של החלטת האישור.

בוטל וכי הדיון בבקשת האישור יוחזר לבית המשפט בפסק הדין קבע בית המשפט העליון, כי החלטת האישור ת

המחוזי לדיון תוך התייחסות  בעת ההכרעה אם לקבל את בקשת האישור להשלכה של ניכוי "גורם הפוליסה" מרכיב 

 החיסכון( או מרכיב הריסק. 

שר הוגש הודיעה הפניקס ביטוח לבית המשפט כי בכוונתה לאמץ את הוראות הסדר הפשרה א 2015ביוני  9ביום 

בתיק מקביל המתנהל כנגד חברות ביטוח אחרות וזאת בכפוף לממצאי  2015ביוני  10לאישור בית המשפט ביום 

 בדיקת בודק משפטי שמונה בתיק המקביל ולאופן בו יאושר ההסדר בתיק המקביל.

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 י התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על יד 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 
5
יחסו גם לטענת גביית תת שנתיות בשיעור הגבוה מהשיעור המותר בדין אשר וגבוהים יותר והתי הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעים בכתב התביעה הייצוגי. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו שונים 

 כאמור נדחתה.

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2363- 
 

 )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
יעהתב וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
4

 פרטים 

2.   

 
 

 

ניתנה החלטה על ידי בית משפט מחוזי מרכז בתיק המקביל, לפיה אין הוא מאשר את  2016בנובמבר  21ביום 

התביעות כתובענות  הסדר הפשרה שהוגש לאישורו על ידי הצדדים וכי הוא מאשר באופן חלקי את הבקשות לאישור

הפרת פוליסות הביטוח בשל גבייה ללא בסיס משפטי של עמלת "גורם הפוליסה" באופן ייצוגיות וזאת בעילה של 

 שפגע בחסכון שנצבר לטובת המבוטח החל משבע שנים קודם למועד הגשת התובענה. 

הקבוצה בשמה תנוהל התביעה הייצוגית הינה מבוטחי הנתבעות בפוליסות ביטוח חיים משולבות חסכון שנערכו בין 

, אשר החסכון שנצבר לטובתם נפגע בשל גביית גורם הפוליסה והסעדים שיתבעו הינם תיקון 1992-2003השנים 

ההפרה על דרך החסכון הצבור לטובת המבוטח בסכום החסכון הנוסף שהיה נצבר לטובתו אילו לא היה נגבה גורם 

 . הפוליסה או פיצוי המבוטח בסכום האמור, וכן הפסקת גביית גורם הפוליסה מעתה ואילך

 יצוין כי בית המשפט קבע כי אין מקום לאשר את התביעה כייצוגית ביחס לפוליסות ריסק טהור.

נתן בית המשפט תוקף להסכמת הצדדים בתיק המתנהל נגד הפניקס ביטוח, לפיה ההליך יעוכב  2017בינואר  6ביום 

פט העליון על החלטותיו של עד להכרעה בבקשת רשות הערעור שתוגש על ידי הנתבעות בהליך המקביל לבית המש

בית המשפט המחוזי )הן על דחיית אישור הסדר הפשרה והן על אישור התביעה כייצוגית(, כאשר הצדדים מתחייבים 

 16לקבל על עצמם את  תוצאות בקשת רשות הערעור )בכפוף להסתייגויות הרלוונטיות לתיק הפניקס ביטוח(. ביום 

ביל בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטותיו של בית הגישו הנתבעות בהליך המק 2017במאי 

 .המשפט המחוזי כאמור

ולפי הצעת בית המשפט העליון, חזרו בהן , 2019 בפברואר 6 ביום שהתקיים הערעור רשות בבקשת הדיון במסגרת

 הערעור רשות בקשתו וטענותיהן זכויותיהן כל שמירת תוך הערעור רשות מבקשתבתיק המקביל  הביטוח חברות

 המשפט בביתהייצוגית  התביעה של לגופה יידונו המקביל התיק וכן ביטוח הפניקס נגד התיק, האמור לאור. נמחקה

 .2019ביולי  4ונקבע דיון ליום  המחוזי

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 בענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התו 
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2373- 
 

 )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 42אור ב
 

תאריך "דמס
1

ערכאה, 
2

,נתבעות 

תביעה וסכום
3 

הקבוצה ותמרכזי טענות
 פרטים 4

  2010אפריל  .3

 

 מחוזי מרכז

 

וחברות ביטוח  הפניקס ביטוח

 נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל  225.2

 הנתבעות

 

 

אי החזר פרמיה בגין 

החלק היחסי של החודש 

בו הסתיים הביטוח )בין 

עקב ביטול על ידי המבוטח 

ובין עקב קרות אירוע 

ביטוח( ו/או החזר פרמיה 

)מקום בו מוחזרת 

הפרמיה( בערכים  

נומינליים )ללא הפרשי 

 הצמדה וריבית(. 

כל מי שהוא ו/או 

שהיה מבוטח של 

אחת או יותר מן 

הנתבעות בפוליסת 

ביטוח כלשהי )למעט 

פוליסת ביטוח רכוש( 

או יורשו של מבוטח 

כזה ופוליסת הביטוח 

הופסקה מסיבה 

כלשהי בין אם עקב 

ביטולה על ידי 

המבוטח ובין אם עקב 

 .אירוע ביטוחקרות 

אישר בית משפט המחוזי באופן חלקי את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. בית המשפט קבע כי הקבוצות שבשמן  2015ביוני  23ביום 

 תנוהל התובענה הייצוגית והסעדים יהיו כדלקמן:

די. לעניין סעד זה נקבע כי הקבוצה המיוצגת השבה של דמי הביטוח שנגבו ביתר בגין חודש הביטול בגין חוזים בהם הייתה תניית ביטול מיי

שבשמה תנוהל התובענה נגד הפניקס ביטוח ושתי נתבעות נוספות הינה כל מי שהוא או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות 

במרס  14ם השנים עובר להגשת הבקשה לאישור ועד יו 7בפוליסת ביטוח למעט פוליסת ביטוח רכוש, אשר ביטל חוזה ביטוח, במהלך 

, כאשר בחוזה תנייה לפיה הביטול נכנס לתוקף עם קבלת ההודעה על ידי המבטח או עם מסירת הודעת הביטול למבטח, ולא קיבל 2012

 השבה של דמי הביטוח בגין יתרת חודש הביטול, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק חוזה ביטוח, ממועד כניסת הביטול לתוקף. 

מדה וריבית על פי חוק חוזה ביטוח בגין דמי ביטוח שהוחזרו ללא הפרשי הצמדה וריבית. לעניין סעד זה נקבע כי תשלום הפרשי הצ

הקבוצה המיוצגת שבשמה תנוהל התובענה נגד כל הנתבעות הינה כל מי שהוא או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות בפוליסת 

 7ה ביטוח, או אשר פוליסת הביטוח שלו התבטלה עקב קרות מקרה הביטוח, במהלך ביטוח למעט פוליסת ביטוח רכוש אשר ביטל חוז

, ואשר נגבו ממנו דמי ביטוח בגין החודשים שלאחר חודש הביטול, והוחזרו לו 2012במרס  14השנים עובר להגשת בקשת האישור ועד יום 

 בערכם הנומינלי ללא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק חוזה ביטוח.

, בית המשפט דחה את בקשת האישור בכל הנוגע להשבת דמי ביטוח באשר למי שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות כמו כן

בפוליסת ביטוח למעט פוליסת ביטוח רכוש, אשר הפוליסה שלו בוטלה עקב קרות מקרה ביטוח. עוד נדחתה טענת התובעים בדבר אי 

לחוק חוזה ביטוח במקרה של השבה ולא  28ה לתשלום ריבית משולשת על פי סעיף הצמדת סכומי השבה למדד כאשר זה שלילי והטענ

הגישו הצדדים לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור הסדר פשרה, הכולל: מינוי בודק אשר יבדוק  2016בספטמבר  29ריבית צמודה.ביום 

ההחזר שיקבע על ידי הבודק; הוראות ביחס  מסכום 80%את סכומי הגבייה לגביהם אושרה התביעה כייצוגית; הסכמה לתרומה של 

להתנהלות עתידית במקרים של ביטול פוליסות נשוא התביעה והמלצה לגבי תשלום גמול לתובעים ושכ"ט. הסדר הפשרה כפוף לאישורו 

 מינה בית המשפט בודק לבדיקת הסכם הפשרה. 2017של בית המשפט. בחודש יוני 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 התובענה כייצוגית. סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2383- 
 

 )המשך(ת והתקשרויות התחייבויות תלויו - 42אור ב
 

תאריך "דמס
1

ערכאה, 
2

,נתבעות 

תביעה וסכום
3 

הקבוצה מרכזיות טענות
 פרטים 4

  2013מאי  .4

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

מיליון ש"ח  או  220 -כ

מיליון ש"ח  90  -לחילופין כ

)בגין הקבוצה לעניין 

הריבית(
5

 

אי תשלום הפרשי הצמדה 

בגין תגמולי ביטוח ממועד 

קרות מקרה הביטוח ועד 

למועד התשלום בפועל וכן אי 

תשלום ריבית בגין תגמולי 

הביטוח ממועד קרות הביטוח 

יום  30ולחילופין מתום 

ממועד הגשת התביעה, ועד 

 למועד התשלום בפועל.

השנים  7כל מי שקיבל במהלך 

שקדמו להגשת התביעה ו/או 

יקבל עד למתן פסק הדין 

מבלי  בתביעה זו, תגמולי ביטוח

שצורפה להם ריבית כדין 

 והפרשי הצמדה כדין.

 

 

אישר בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד הפניקס ביטוח וכנגד חברות ביטוח  2015באוגוסט  30ביום 

 נוספות )אשר הדיון בהן אוחד( וזאת באופן חלקי כמפורט להלן:

הביטוח נדחתה ואילו הטענה לאי תשלום ריבית על תגמולי הביטוח  הטענה בקשר לתשלום הפרשי הצמדה ממועד קרות מקרה

ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל אושרה, וזאת בגין כל זכאי )מבוטח, מוטב או צד שלישי(, אשר במהלך 

ס ביטוח )שלא התקופה שתחילתה שלוש שנים קודם להגשת התביעה וסיומה ביום אישורה של התובענה כייצוגית, קיבל מהפניק

התביעה הייצוגית לגופה ממשיכה להתברר בבית   על פי פסק דין שניתן בעניינו( תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין.

 .המשפט המחוזי

 2014ינואר  .5

 

 מחוזי תל אביב

 

הפניקס ביטוח וחברות ביטוח 

 נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל  200

 הנתבעות

 

גביית פרמיה בביטוח רכב 

מקיף לפי שווי רכב הגבוה 

משווי הרכב בפועל כפי 

שיחושב בעת מקרה ביטוח 

)אובדן גמור של הרכב( בשל 

הפחתות שונות בגין 

"משתנים מיוחדים" או 

 "מרכיבים מיוחדים". 

 

כל בעלי הפוליסות אשר רכשו 

ביטוח מקיף מאת הנתבעות 

בעבור רכב אשר לגביו 

מתקיימים משתנים מיוחדים 

ושבפוליסת  לפי הפוליסה,

הביטוח נכתב כי בעת מקרה 

ביטוח מסוג אובדן גמור או 

אובדן גמור להלכה יופחת 

מערך הרכב שיעור מסוים, בלא 

ת את דמי הביטוח להפחי

בשבע  )הפרמיה( בהתאם,

 .השנים האחרונות

 הבקשה שכן, נדחית גיתכייצו התובענה לאישור הבקשה לפיו דין פסק המחוזי המשפט בית ידי על ניתן 2017 בדצמבר 27 ביום

 . ייצוגית תובענה הגשת לצורך הנדרשות הסף בדרישות עומדת אינה ואף הנתבעות כנגד עילה מגלה אינה

 

 .2019באוקטובר  7נקבע ליום   בערעור דיון .הדין פסק על העליון המשפט לבית ערעור התובעים הגישו 2018 בפברואר 8 ביום

 

 
 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 ישור התובענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לא 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 
ימים  30-יש לחשב את הריבית החל מ ייה וייפסק כמיליון ש"ח )ה 90מיליון ש"ח )היה וייפסק שיש לחשב ריבית מקרות מקרה הביטוח( וסכום של  220סכום של  -הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעת בכתב התביעה הייצוגי  5

 נדחתה מיום מסירת התביעה(. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו שונים וגבוהים יותר והתייחסו גם לטענת ההצמדה אשר כאמור



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2393- 
 

 )המשך(והתקשרויות  התחייבויות תלויות - 42אור ב
 
 

תאריך "דמס
1

ערכאה, 
2

 וסכום,נתבעות 

תביעה
3 

הקבוצה מרכזיות טענות
 פרטים 4

 2014 יולי .6

 

 מרכז מחוזי

 

 של מנהלות וחברות פנסיה הפניקס

 נוספות פנסיה קרנות

 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 48

 תקנון הוראות פי על בזכות לב תום בחוסר שימוש

 ידי על המשולמים, הניהול דמי להעלאת  הפנסיה קרן

 הניהול לדמי, הצבורה היתרה מתוך פנסיונרים

 הפיכתם ממועד החל, המותרים המרביים

 .לפנסיונרים

 פנסיה בקרן מבוטח שהינו מי כל

 אחת על הנמנית, מקיפה חדשה

 פנסיית לקבל וזכאי הנתבעות מן

 בעתיד לקבל זכאי יהיה/או ו זקנה

 .זקנה פנסיית

 בהליך גישור. נמצאיםהצדדים 

  2014 ספטמבר .7

 

 בחיפה לעבודה האזורי הדין בית

 

 ביטוח הפניקס

 

 "חש מיליון 55 -כ

 

 

 

 

 

 

 ביטוח בפוליסות קבעה, ביטוחהפניקס  ,הטענה לפי

 החודשית הגימלה)סכום  הגימלה מקדם כי מנהלים

( השנים במשך בפוליסה שנצברו"ח ש 10,000 לכל

 בעת ביטוח גמולית מבוטחות לנשים ישולמו לפיו

 גברים של מזה יותר נמוך יהא הפרישה לגיל הגיען

 הנשים של הארוכה החיים תוחלת בשל, מבוטחים

 מהנשים ביטוח הפניקס וגובה גבתה מנגד ואולם

 גובה שהיא לזו זהה ריסק פרמיית, המבוטחות

 של התמותה שיעורי כי העובדה חרף, מגברים

 .הגברים של מאלו בהרבה נמוכים הנשים

 ידי על שבוטחו הנשים כלל

 מהסוג בפוליסות ביטוח הפניקס

 עובדות בהיותן בתביעה הנדון

 הביטוח תשלום ושחובת שכירות

 ומעבידה המבוטחת על חלה

כנגד ארבע  2014באוגוסט  17יצוין כי בקשות דומות לאישור תביעות כייצוגיות אושרו ביום 

חברות אלו הגישו בקשת רשות ערעור לבית חברות ביטוח נוספות )להלן: "ההליך המקביל"(. 

הביע בית הדין  2016בפברואר  23הדין הארצי לעבודה. ובדיון שהתקיים בערעור זה ביום 

הארצי את עמדתו, כי דין הערעור להתקבל. גם בעמדה שהוגשה על ידי היועץ המשפטי 

יק הנדון, תמך , הן בערעור שנדון בבית הדין הארצי והן בת2016בדצמבר  22לממשלה ביום 

 היועץ המשפטי לממשלה בעמדת הנתבעות כי דין בקשת האישור להידחות. 

התקיים דיון נוסף בערעור בהליך המקביל, שבסופו הודיע בית הדין  2017לפברואר  20ביום 

 הארצי כי פסק הדין יישלח לצדדים.

צהירים ונטענו בבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד הפניקס ביטוח, התקיימו חקירות המ

סיכומים בע"פ. כמו כן, בית הדין קבע כי ימתין עם מתן הכרעה בבקשה לאישור התובענה 

 כייצוגית עד ובכפוף להכרעת בית הדין הארצי בהליך המקביל.

 
 
 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 לאישור התובענה כייצוגית במקור.הערכאה בה הוגשה הבקשה  
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2403- 
 

 )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 42אור ב
 

תאריך "דמס
1
 ,

ערכאה
2

 וסכום,נתבעות 

תביעה
3 

וצההקב מרכזיות טענות
 פרטים 4

 2015 יוני .8

 

 שבע באר מחוזי

 

 ביטוח הפניקס

 

 "חש מיליון 125 -כ

 של ההתחייבות היקף שאלת הינה, התובעים לטענת, זו תביעה של עניינה

 בהן פרט פוליסות/או ו קולקטיביות בריאות בפוליסות הביטוח חברת

 של ערכו את, מסוימות בנסיבות, למבוטח לשלם הביטוח חברת התחייבה

 .17 טופס

 

 ביטוח בהפניקס בריאות ביטוח בפוליסת בוטחו אשר, המבוטחים כל

 של בערכו בהתחשב כספי פיצוי לקבל האפשרות ניתנה במסגרתה

 בשלוש ולחילופין, השנים בשבע ביטוח מקרה להם ואירע 17 טופס

 הפיצוי רכיבי לגבי ביטוח הפניקס של פרשנותה לגילוי שקדמו, השנים

 .(2013 בינואר 30 ביום)קרי,  17 לטופס בהתאם

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

 להתברר בבית המשפט.

 

דחה בית משפט  2016במאי  8יצוין כי ביום 

מחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה דומה אשר 

הוגשה כנגד חברת ביטוח אחרת כייצוגית וביום 

הגיש התובע ערעור על כך לבית  2016ביוני  23

 ליון. המשפט הע

ניתן פסק דין על ידי בית  2017ביולי  19ביום 

המשפט העליון בו נקבע כי התיק יוחזר לבית 

המשפט המחוזי לגביית ראיה נוספת שהגשתה 

התבקשה על ידי חברת הביטוח האחרת וכי 

לאחר מכן יינתן פסק דין משלים בבית המשפט 

 המחוזי.

 2015ספטמבר  .9

 

 מחוזי מרכז

 

ברות הפניקס ביטוח וח

 ביטוח נוספות

 

עשרות ואף מאות מיליוני 

 שקלים מכלל הנתבעות

לפי הטענה במסגרת בירור תביעה על פי ביטוח סיעודי לקבלת תגמולי 

ביטוח, הנתבעות אימצו, לכאורה, עמדה פרשנית, לפיה על מנת שתוכר 

תביעתם של חברי הקבוצה בנוגע לרכיב "השליטה על הסוגרים", על 

ה על סוגרים" ממנה סובלים המבוטחים להיות תוצאה בעיית "אי השליט

של מחלה או ליקוי אורולוגיים או גסטרואנטרולוגיים בלבד, וזאת בניגוד 

 להוראות פוליסות הביטוח.

ידי איזה מן הנתבעות  על שנמכר סיעודי מבוטח בביטוח שהיה מי כל

 כתוצאה ירוד ותפקוד בריאות וסבל ממצב )או יורשיו, לפי העניין(,

 סוגריו על שלט לא הוא בריאותי, אשר בגינו או ליקוי ממחלה, תאונה

השתן, או  קטטר בשלפוחית או בסטומה קבוע שימוש עשה או/ו

מהנתבעות  לא קיבל האמור אף למיניהם, ועל בסופגנים או בחיתולים

 בחינת הסוגרים" במסגרת על ניקוד בגין רכיב "השליטה )לפי העניין(

לפגיעה  סיעודי, באופן שהביא ביטוח יתגמול לקבלת תביעתו

 בזכויותיו.

הצדדים הודיעו לבית המשפט כי הליך הגישור  

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית לא צלח ו

 ממשיכה להתברר בבית המשפט.

 

 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 קשה לאישור התובענה כייצוגית במקור.הערכאה בה הוגשה הב 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2413- 
 

 )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 42אור ב
  

תאריך "דמס
1

ערכאה, 
2

 וסכום,נתבעות 

תביעה
3 

הקבוצה מרכזיות טענות
 פרטים 4

 2015ספטמבר  .10

 

 מחוזי תל אביב 

 

הפניקס פנסיה וחברות מנהלות של 

 קרנות פנסיה נוספות

 

 2008מיליון ש"ח לשנה משנת  300 -כ

 מכלל הנתבעות

הטענה היא כי הנתבעות 

משלמות לסוכנים עמלות 

המחושבות כשיעור מדמי 

הניהול הנגבים על ידן תוך 

מון, הפרה כביכול של חובות הא

וכי כתוצאה מכך דמי הניהול 

הנגבים מהעמית גבוהים 

 מהשיעור הראוי.

 

עמיתי קופות הגמל המנוהלות על ידי הנתבעות שנגבו 

מהם דמי ניהול תוך מתן עמלה לסוכנים הנגזרת מגובה 

  דמי הניהול.

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 

11. 

 
 2015ספטמבר 

 

זי תל אביב )המחלקה לעניינים מחו

 כלכליים(

 

 אקסלנס גמל 

 

 מיליון ש"ח  98-כ

 

עיקרה של התביעה, כפי 

הנטען, הינו כי אקסלנס גמל 

אינה מזכה עמיתים שעוברים 

בין מסלולים לפי בקשתם, 

במלוא ימי הערך בגין פרק הזמן 

בו מבוצעת ההעברה כך 

שמהעמיתים נמנעת תשואה 

ך( על של יומיים )שני ימי ער

 כספם. 

 

כל מי שניהל או שנוהלו עבורו אצל אקסלנס גמל כספי 

קופת גמל, קרן השתלמות או קרן פיצויים ועבר ממסלול 

 למסלול.

יצוין כי במקביל להגשת בקשת האישור כנגד אקסלנס גמל, הוגשה בקשה דומה לאישור 

 תובענה ייצוגית, כנגד גוף מוסדי נוסף )להלן: "התיק המקביל"(.  

הוגשה תשובת אקסלנס גמל לבקשת אישור התובענה כייצוגית.  2016בפברואר  18ום בי

אישר בית המשפט להחיל את ההחלטה שניתנה בתיק המקביל על  2017ביולי  19ביום 

י לתקנות מס 41אקסלנס גמל, במסגרתה נפסק כי טענות התובע לעניין פרשנות תקנה 

, נדחית ובהתאם נדחות כלל 1964-תשכ"ד  הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,

 עילות התביעה הנסמכות על פרשנות זו כך שנותר להמשיך ולדון בעילת ההטעיה בלבד.  

ניתן פסק דין בתיק המקביל הדוחה את הבקשה לאישור  2018בינואר  24יצוין, כי ביום 

 2019 פברוארב 20 וביום  הדין פסק על ערעור הגיש שם התובע כאשרהתובענה כייצוגית 

 .לאחר שהתובע הודיע כי אינו עומד על הערעור לאור הערות בית המשפט הערעור נדחה

 לאור ההתפתחויות הנ"ל אקסלנס גמל ממתינה לעמדת התובע בדבר המשך ההליך.

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 ה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור.הערכאה בה הוגש 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2423- 
 

 )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 42אור ב
  

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2015דצמבר  .12

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברת ביטוח נוספת

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  100 -כ

 מיליון ש"ח. 50להפניקס ביטוח סכום של  

גבייה שלא כדין, לכאורה, של תוספת תת שנתית 

 בביטוחי חיים בשיעור הגבוה מהמותר.

  

 1הונפקו החל מיום פניקס בפוליסות ביטוח חיים שכל מבוטחי ה

לעניין הסעדים הכספיים בלבד, יכללו בתביעת .1982באוגוסט 

הפניקס ביטוח כל המבוטחים בקבוצה אשר שילמו דמי ביטוח בשים 

לב לתחשיב ריבית תת שנתית, אשר לא לקח בחשבון את העובדה, כי 

למועדי תשלום  תשלומי הקרן הלכו ופחתו במהלך השנה, בשים לב

התובעים הגדירו את תקופת התביעה ביחס לכל קבוצה  קרן הביטוח.

החל מהמועד בו חויב המבוטח בתוספת תת שנתית ועד למועד פסק 

 הדין.סק הדין, ולחילופין בשבע השנים שקדמו לתביעה ועד למתן פ

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

 .להתברר בבית המשפט

 2016פברואר  .13

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח  100

 

לפי הטענה הפניקס ביטוח אינה מצמידה את 

התשלומים שעליה לשלם למבוטחים במסגרת 

פוליסות ביטוח חיים בשל מקרה ביטוח או בשל 

ליולי  19פדיון הפוליסה, שהופקו על ידה עד ליום 

, למדד היסודי הנכון בהתאם לתנאי  1984

וליסות,  קרי המדד שפורסם ההצמדה שבפ

בחודש שבו מתחילה תקופת  1-לאחרונה לפני ה

הביטוח, ולכך ישנה השפעה משמעותית על שיעור 

  התגמולים להם יהיו זכאים המבוטחים.

כל מבוטח של הפניקס ביטוח שהופקה לו ו/או בעבורו פוליסת ביטוח 

תואם את והמדד היסודי שנקבע בפוליסה אינו  1984ליולי  19עד ליום 

 .המדד הידוע במועד תחילת הביטוח היסודי

 הצדדים נמצאים בהליך גישור. 

 . 

 

 

 2016פברואר  .14

 

מחוזי בית הדין האזורי לעבודה ת"א )הדיון הועבר מ

 בשל סמכות עניינית(  מרכז

 

הפניקס פנסיה וחברות מנהלות של קרנות פנסיה 

 נוספות

 

 כמיליארד ש"ח מכלל הנתבעות

הנתבעות פועלות באופן בלתי ראוי לפי הטענה 

בכך שהן גובות דמי ניהול בגין קצבאות נכות 

ושאירים ללא גילוי עובדה זו וכי שיעור דמי הניהול 

ממקבלי קצבאות כאמור עומד על השיעור 

המקסימלי האפשרי, תוך ניצול העובדה כי מקבלי 

הקצבאות אינם יכולים לנייד את כספם ו/או את 

 ה.זכאותם לקבלת קצב

כל מי שמקבל ו/או בעל זכות לקבל קצבת נכות או שאירים וכן עמית 

בקרן פנסיה שבניהול הנתבעות אשר ניזוק עקב גביית דמי ניהול 

 בקשר עם קצבאות הנכות והשאירים.

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה  

 . הדין בביתלהתברר 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור.הערכאה בה  
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 42אור ב
  

תאריך "דמס
1

ערכאה, 
2

 וסכום,נתבעות 

תביעה
3 

הקבוצה מרכזיות טענות
 פרטים 4

 2016אוגוסט  .15

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 100-כ

גביית יתר של פרמיות בביטוח רכב 

מקיף
5

. לפי הטענה, על אף שלעיתים 

גיע המבוטח, במהלך תקופת הביטוח מ

למדרגת גיל המזכה אותו בתעריף דמי 

ביטוח נמוך יותר, הנתבעות אינן 

מפחיתות את התעריף בהתאם לשינוי 

הצפוי בגיל המבוטח במהלך תקופת 

 הביטוח. 

 

כל מי שרכש ביטוח מאת הנתבעות אשר 

במהלך תקופת הביטוח השתנה גילו או 

בשל משך הזמן בו החזיק רישיון נהיגה היה 

תעריף פרמיית הביטוח, זכאי להפחתה ב

מבלי שחברת הביטוח הפחיתה את דמי 

הביטוח )הפרמיה( בהתאם, בשבע השנים 

 האחרונות.

 

אין הם עומדים על  ו, כי בהתאם להמלצתהמשפט לבית התובעים הודיעו 2019 במרץ 26 ביום

 לאישור התובענה כייצוגית וכי הם חוזרים בהם ממנה. טרם ניתנה החלטה המתן החלטה בבקש

 על ידי בית המשפט.

 2016ספטמבר  .16

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח 

 

 מיליון ש"ח 14.7

 Excellenceגבייה בפוליסת חסכון לפרט 

Invest  של הוצאות ניהול השקעות מעבר

לגביית דמי ניהול, וזאת בהעדר הוראה 

 המתירה לעשות כן במפורש בפוליסה.

 Excellenceכל בעלי פוליסת חסכון לפרט 

Invest  של הפניקס ביטוח בהווה ובשבע

 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. הערכאה 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 
נדחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית דומה בעניין ביטוח חובה אשר הוגשה כנגד חברת ביטוח אחרת, הגישו התובעים  לפיו 2016בעקבות פסק דין שניתן בנובמבר  אך, החוב ביטוח לגבי גם במקור הוגשה כייצוגית התובענה אישור בקשת 5

  בקשה לאישור תובענה כייצוגית מתוקנת לפיה טענתם רלוונטית רק לביטוח מקיף. 2017 בינואר



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2443- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2016 ספטמבר .17

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו  4.45

מיליון  943מיוחס להפניקס ביטוח סכום של 

 ש"ח.

 

גביית  פרמיות בפוליסות ביטוח 

בריאות, בגין כיסויים מיותרים 

שהמבוטחים אינם זקוקים להם, וכן 

יכול, מכירת פוליסות ביטוח בריאות, כב

במודע ובמתכוון, הכוללות כיסויים אשר 

למבוטח אין כל צורך בהם, שכן הוא 

מחזיק בביטוח בריאות משלים מטעם 

 קופת החולים אליה הוא משתייך. 

בנוסף, לפי הטענה הנתבעות אף התנו 

שירות בשירות וזאת עקב העדר 

אפשרות  לרכוש פוליסה מצומצמת 

שתכלול רק כיסויים שאינם כלולים 

ביטוחי הבריאות המשלימים של ב

קופות החולים, ובכך נוצר למעשה 

 "כפל ביטוח".

כל מי שמבוטח או שהיה מבוטח על 

ידי הנתבעות או מי מהן בפוליסת 

ביטוח בריאות אשר כוללת כיסויים 

החופפים, באופן מלא או חלקי, את 

הכיסויים הכלולים בביטוחי הבריאות 

 המשלימים של קופות החולים. 

 

 .2019 ביוני 20 ליום דיון ונקבע, ת אישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפטבקש

 2016נובמבר  .18

 

 בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

 

 אקסלנס גמל

 

 מיליון ש"ח 215 -כ

 

לפי הטענה, על פי תקנון קופת הגמל 

בינואר  1"אקסלנס גמל" שנהג עד ליום 

קסלנס ועל פי תקנון הקרן "א 2016

השתלמות", אקסלנס גמל אינה רשאית 

לגבות מהעמיתים בקופה ובקרן 

הוצאות ניהול השקעות, שכן היה עליה 

לקבוע זאת בצורה ברורה ומפורשת 

 בתקנונים.

 

"כל עמית בקרן 'אקסלנס השתלמות' 

)בשמה זה ובשמותיה הקודמים, 

ולרבות כל הקרנות שמוזגו לתוכה( 

עד בהווה ובשבע השנים שקדמו למו

הגשת הבקשה, וכן כל עמית בקופת 

הגמל 'אקסלנס גמל' )בשמה זה 

ובשמותיה הקודמים, ולרבות כל 

הקופות שמוזגו לתוכה( בן 

ועד  2009בנובמבר  20התאריכים 

 ". 2015בדצמבר  31

  .כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין התובענההבקשה לאישור 

 
  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2453- 
 

 ת )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויו - 42אור ב
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2017ינואר  .19

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליון ביחס לכל  12.25 -לכל הפחות כ

 אחת מן הנתבעות.

לטענת התובעים חברות הביטוח 

גובות ביתר דמי ביטוח 

אינן מגלות  מהמבוטחים שכן הן

להם את קיומו של "נוהג" בענף 

ביטוח רכב המאפשר עדכון של 

גיל הנהג הצעיר המבוטח 

בפוליסה ו/או וותק הנהיגה בעת 

חציית מדרגת גיל ו/או וותק נהיגה 

וכתוצאה מכך הפחתה של 

 פרמיית הביטוח. 

 

יצוין כי התובעים מפנים בתביעתם 

להחלטת אישור בקשה לאישור 

ית באותו עניין נשוא תובענה כייצוג

תביעה זו כנגד חברת ביטוח 

אחרת, במסגרתה הוכח לטענתם 

 הנוהג האמור.  

מבוטחי הנתבעת הרלוונטית בביטוח רכב 

חובה, מקיף וצד ג', בתקופה שתחילתה 

שנים קודם להגשת התובענה ועד  7

למתן פסק דין בתובענה, אשר הגיעו 

במהלך תקופת הביטוח למדרגת הגיל 

ק הנהיגה המזכה בהפחתת דמי ו/או וות

הביטוח, ואשר הנתבעת נמנעה מלנהוג 

כלפיהם על פי הפרקטיקה הנוהגת, ואשר 

 כתוצאה מכך לא קיבלו את ההפחתה. 

 

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט.

 

 2017פברואר  .20

 

מחוזי תל אביב )המחלקה לעניינים 

 כלכליים(

 

 הפניקס פנסיה

 

 ש"חמיליון  7.5

גבייה שלא כדין של דמי עריכת 

תיק/ דמי טיפול/ דמי גביה/ דמי 

תפעול/ עמלה או כל תשלום דומה 

אחר )יהיה כינויו אשר יהא( 

שנגבה על ידי הפניקס פנסיה 

מעמיתיה אשר נטלו ממנה 

 הלוואות. 

 

כל עמיתי הפניקס פנסיה אשר קיבלו 

ממנה הלוואות ולחילופין כל עמיתי 

 קס פנסיההפני

 הצדדים נמצאים בהליך גישור.

 

פורסמה עמדת הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, בנושא איסור  2017יצוין כי, בחודש דצמבר 

גביית דמי טיפול בהלוואות במסגרתה חוזרת הרשות על עמדתה לפיה גביית דמי טיפול בהלוואות 

)ד( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  32למבוטחים ועמיתים אסורה ואינה עומדת בהוראות סעיף 

 .2005-)קופות גמל(, התשס"ה

 .באשר לשאלת השבת דמי טיפול שנגבו בעבר, מותירה הממונה את ההכרעה לבית המשפט

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור קשההב הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2463- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2017פברואר  .21

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות, מתוכו  9.66 -כ

 2.86 -מיוחס להפניקס ביטוח סכום של כ

מיליון ש"ח, כאשר לסכום זה יש לצרף את 

דמי הטיפול שגבתה הפניקס ביטוח מלווים 

 שאינם עמיתים, בהיקף שלא הוערך.

עות גובות לטענת התובעת, הנתב

שלא כדין, מעמיתים או גורמים 

שלישיים שנטלו מהן הלוואות, 

תשלומים שונים בגין הקמת 

ההלוואה ו/או הטיפול בה )דמי 

טיפול(, בנוסף לדמי הניהול 

וההוצאות המשולמים להם כשכר 

 בגין ניהול והשקעת כספים.

 

כל אדם או גוף אשר נטל הלוואה או קיבל 

נו כספים אשראי מהנתבעות ונגבו ממ

בקשר עם הקמת ההלוואה ו/או הטיפול 

 בה.

 הצדדים נמצאים בהליך גישור.

 

לעיל  20ראה סעיף  -כייצוגית הוגשה כנגד הפניקס פנסיה  תובענהיצוין כי בקשה דומה לאישור 

גביית דמי  איסורבעניין  וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה עמדתבטבלה, וכן ראה שם פירוט בדבר 

  לוואות למבוטחים ולעמיתים.טיפול בה

 

 

 

 

 

 2017אפריל  .22

 

)הדיון  תל אביבבית הדין האזורי לעבודה 

בשל סמכות  תל אביבמחוזי הועבר מ

 עניינית( 

 

( בע"מ )להלן: 2008שקל סוכנות לביטוח )

"שקל"(, אגם לידרים )ישראל( סוכנות 

( בע"מ )להלן: "אגם 2003לביטוח )

פניקס ביטוח, לידרים"( חברות נכדות של ה

 וסוכנויות לביטוח נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות,  מתוכו  357 -כ

מיליון ש"ח   47.81מיוחס לאגם לידרים 

 מיליון ש"ח 89.64ולשקל  

לטענת התובעים, עד להתערבות 

הרגולטור ולשינויי החקיקה שנעשו 

בנושא, מנהלות ההסדרים 

הפנסיוניים והנתבעות בראשן, היו 

מעסיקים שירותי תפעול מספקות ל

הכרוכים בעריכה וניהול ביטוח 

פנסיוני לעובדים מבלי 

שהמעסיקים משלמים למנהלות 

ההסדרים הפנסיוניים כל תמורה 

בגין כך וכל העלות בגין שירותי 

התפעול מועמסת על העובדים 

וזאת באמצעות חיוב העובדים 

בדמי ניהול בגין המוצרים ששווקו 

דר להם על ידי מנהלות ההס

 הפנסיוני.

כל מי שנמנה על מצבת לקוחות 

הנתבעות בזמן שהנתבעות סיפקו 

למעסיקו שירותי ניהול הסדר פנסיוני, 

במשך התקופה שתחילתה שבע שנים 

קודם למועד הגשת תביעה זו ועד למועד 

בו החל מעסיקו לשאת מאמצעיו בעלויות 

תפעול ההסדר הפנסיוני של העובד 

בחוק  לחוק 6בהתאם לתיקון מספר 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, 

שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, 

 .2005 -התשס"ה

 

 

וזאת לאחר שבית הדין דחה  הדין בבית להתברר ממשיכה כייצוגית התובענה לאישור הבקשה

 את בקשת הנתבעות לסילוק על הסף והעמדת ערובה. 2019בינואר 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה ההוגש בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2473- 
 

 שרויות )המשך(התחייבויות תלויות והתק - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2017יוני  .23

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך 

 

 

עניינה של התביעה בהתנהלות פסולה ושלא כדין של הפניקס ביטוח 

על ידה  במסגרת הליך השיווק והמכירה של כתבי השירות הנמכרים

על פי הטענה, הפניקס ביטוח משווקת,  במסגרת הביטוח המקיף לרכב.

בין ישירות ובין באמצעות סוכנים מטעמה, תכניות ביטוח מקיף 

הכוללות כחלק אינהרנטי ובלתי נפרד כתבי שירות, והכל מבלי שהיא 

מציגה ללקוחות את מחיר כתבי השירות במהלך הליך השיווק, מבלי 

ם לוותר על כתבי שירות ולקבל בתמורה מחיר נמוך שהיא מאפשרת לה

יותר שישקף את עלות השירות שהוסר, תוך יצירת התניה בפועל בין 

רכישת חבילת כתבי השירות לתוכנית הביטוח, אי מסירת מידע מהימן, 

 אי התאמת הביטוח לצרכי המועמד לביטוח וכיוצ"ב.

כל מי שרכש מהפניקס ביטוח, בין 

עות סוכניה, ישירות ובין באמצ

כתבי שירות במסגרת פוליסת 

הביטוח המקיף לרכב תוך 

שהפניקס ביטוח הפרה את 

הוראות הדין ביחס להליך השיווק 

והמכירה של כתבי השירות, וזאת 

שנים לפני  7בתקופה שהחלה 

הגשת בקשה זו ועד למועד מתן 

 פסק דין סופי בתובענה.

 

  .המשפטבבית רר הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתב

 

ידי רשות שוק ההון ביטוח וחסכון,  על פורסם 2018 יוליכי בחודש  יצוין

אשר בא לקבוע הוראות  .שיווקם ואופן שירות כתבי הנהגת לחוזר תיקון

 נוספות לעניין שיווק כתבי שירות.

 

 2017יוני  .24

 

מחוזי מרכז )בשבתו כבית משפט לעניינים 

 מנהליים(.

 

 לאומי )להלן: המל"ל"( המוסד לביטוח 

הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות )להלן 

 יחדיו: "המשיבות הפורמליות"(

 

 סכום התביעה לא הוערך 

 

 

 

לטענת התובעים, המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי ודמי 

ביטוח בריאות, שלא כדין, מהכנסותיהם הפטורות מחובת תשלום דמי 

הגדרתם להלן, בנוסף על גביית דמי בריאות ביטוח של חברי הקבוצה כ

בסכום המינימלי מקצבת נכותם של חברי הקבוצה. לטענת התובעים, 

את הגבייה ביתר עושה המל"ל באמצעות קרן הפנסיה, המעביד או כל 

 גורם שלישי אחר. 

התובעים מציינים כי המשיבות הפורמליות הן גופים באמצעותם נגבו 

הירים כי כל מעסיק וכל גורם המשלם דמי הביטוח מהתובעים ומב

פנסיה מוקדמת וכל גורם המשלם קצבת אובדן כושר עבודה במשק 

עשוי להיות במצב דומה לזה של המשיבות הפורמליות. לטענת 

התובעים, אין אפשרות לצרף את כל הגורמים כמשיבים ובית המשפט 

של מתבקש לראות במשיבות הפורמליות שצורפו, אשר נוגעות לעניינם 

התובעים, כנתבעות ייצוגיות. כן ציינו התובעים, כי לא מתבקש סעד 

 אופרטיבי בעניינן של המשיבות הפורמליות במסגרת התביעה הנ"ל.

כל אדם אשר נגבו ממנו דמי 

ביטוח לאומי מתוך הכנסתו, על 

אף היותו פטור מחובת תשלום 

מס כאמור בשל דרגת נכותו וכן כל 

טוח אדם אשר נגבו ממנו דמי בי

בריאות מהכנסה אשר פטורה 

מתשלום דמי ביטוח בריאות בשל 

 דרגת נכותו.

 .הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט

 
  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2483- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2017יולי  .25

 

 מחוזי חיפה

 

איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ 

 ואקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ

 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 3-כ

 

 

עניינה של התביעה, כפי הנטען, בניכוי ביתר של מס במקור 

לטובת רשויות המס בארה"ב בגין הכנסה שמקורה בדיבידנד, 

תבעות אשר אשר לטענת התובע, נוכה ממנו ביתר על ידי הנ

שימשו כנאמן ביחס למניות שהוקצו לו כעובד בחברה בינלאומית 

  הפועלת בישראל.

 

כל נהנה שזכה להקצאת מניות באמצעות 

)א( 102נאמן )כמשמעות המונחים בסעיף 

לפקודת מס הכנסה( של חברה המאוגדת 

בארה״ב, מקום בו הנתבעות )או מי מהן( 

זקים שימשו בעבורו כנאמן, ואשר נגרמו לו נ

במקרים בהם נוכה מתשלומי דיבידנד מס 

לטובת רשויות המס  30%במקור בשיעור 

בארה״ב, למרות היותו תושב ישראל הזכאי 

 בלבד. 25%לניכוי מס במקור בשיעור של 

 .לפשרה ומתן במשאהצדדים מצויים  ח"הדו למועד נכון 

 2017יולי  .26

 

 מחוזי ירושלים

 

ח כללי פספורטכארד ישראל סוכנות לביטו

( )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס 2014)

 ביטוח

 

לא הוערך אך צוין כי הינו סכום התביעה 

 מכלל הנתבעות  ש"חמיליון  2.5עולה על 

עניינה של התביעה, לטענת התובע, כי פספורטכארד, במסגרת 

ביטוח נסיעות לחו"ל, מקליטה ומאזינה בפועל לשיחות רפואיות 

פאים ומעבירה אותן להפניקס ביטוח, חסויות של מבוטחיה עם רו

וזאת תוך פגיעה בפרטיותם של המבוטחים וללא הסכמתם 

וידיעתם ותוך ביצוע האזנות סתר. בנוסף טוען התובע, כי 

הנתבעות שומרות שיחות אלו ומנהלות מאגר מידע שלא כדין 

 ואף עושות בהן שימוש.

כל לקוחות הנתבעות אשר פספורטכארד 

ם רופאים ו/או האזינה הקליטה שיחותיהם ע

לשיחות אלו בפועל ו/או כל מי שתוכן שיחותיו 

המוקלטות עם רופאים הועבר לידי הפניקס 

ביטוח מאז תחילת התופעה ועד ליום אישורה 

 של הבקשה לאישור התביעה כייצוגית.

כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הבקשה לאישור התובענה 

 .המשפט

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2493- 
 

 ת תלויות והתקשרויות )המשך(התחייבויו - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2017אוגוסט  .27

 

)הדיון  אביב תל לעבודה האזורי הדין בית

 בשל סמכות עניינית(  מרכזמחוזי מ הועבר

 אקסלנס גמל

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כמיליוני 

 מיליון ש"ח 2.5 ש"ח וכי הינו מעל

העלאת דמי ניהול ללא משלוח 

 הודעה מוקדמת כנדרש בדין.

 

 

 

"כל מי שהמשיבה העלתה את שיעור דמי הניהול בהם חייבה אותו, 

מבלי לשלוח אליו הודעה מוקדמת כדרישת הדין על כוונתה להעלות את 

שיעור דמי הניהול; זאת בנוגע לכל העלאה שבוצעה החל ממועד היותו 

בר בקבוצה לעמית של המשיבה, ואחת היא איזה מוצר פיננסי של כל ח

)קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או כל מוצר רלוונטי אחר(, 

לרבות כל מי שהמשיבה היא  -המשיבה ניהלה עבורו )"המשיבה"

 חליפתו/פתה(". 

קבוצה: "כל מי -כן ביקש התובע להגדיר בתוך הקבוצה האמורה תת

ו את מלוא הכספים שהוא היה זכאי להם מכוח שהמשיבה לא השיבה ל

ההכרעה העקרונית שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד 

(, כתיקוניה 2013-4-1)חוזר הכרעה עקרונית  27.8.13-האוצר פרסם ב

 והבהרותיה, והוא זכאי להשבה זו...".

 

 לבין התיק את המחוזי המשפט בית העביר 2018 בנובמבר 29 ביום

 .לעבודה אזוריה הדין
 .הדין בבית להתברר ממשיכה כייצוגית התובענה לאישור הבקשה

 

  2017ספטמבר  .28

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח וחברות נוספות 

 

סכום התביעה לא הוערך אך צויין כי מדובר 

 בעשרות מיליוני שקלים אם לא יותר מכך.

לטענת התובעים, הנתבעות 

( )ב5מפרות את הוראות סעיף 

לחוק פסיקת ריבית והצמדה, 

)להלן: "חוק פסיקת  1961-תשכ"א

ריבית והצמדה"(, בכך שהן לא 

מוסיפות, כעניין שבמדיניות, 

לסכומים שנפסקו כנגדן על ידי 

רשות שיפוטית, הפרשי הצמדה 

ו/או ריבית ו/או ריבית צמודה, 

במקרים בהן הנתבעות משלמות 

סכומים כאמור לחברי הקבוצה 

למועד שנקבע  במועד מאוחר

 לתשלומם.

כל מי ששולמו לו על ידי מי מהנתבעות סכומי כסף שנפסקו לזכותו על 

ידי רשות שיפוטית במועד המאוחר למועד הפרעון )כהגדרתו בחוק 

פסיקת ריבית והצמדה(, מבלי שהתווספו לתשלום הסכום הפסוק הפרשי 

 הצמדה ו/או ריבית ו/או ריבית צמודה.

 

 

 נה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט.הבקשה לאישור התובע

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו אריךהת 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2503- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
 וסכום,נתבעות 

תביעה
3 

הקבוצה מרכזיות טענות
 פרטים 4

 2018ינואר  .29

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות נוספות

 

מכלל לשנה ש"ח מיליון  82.2-כ

יוחס להפניקס הנתבעות מתוכו מ

מיליון  22.3 -כביטוח סכום של 

 .ש"ח לשנה

 

' ג ולצדדי למבוטחיה מלשלם כדין שלא נמנעת ביטוח הפניקס לטענת התובעת,

 .בפועל תוקנו לא הנזקים כאשר הנזקים עלות על החל מ"המע רכיב את

 סוג בכל', ג צד או/ו מוטב או/ו מבוטח כל

 תביעת הגשת במועד אשר, שהוא ביטוח

, בגינו שתבע הנזק את תיקן לא טוחהבי

 תגמולי הביטוח מחברת קיבל ואשר

 מבלי הנזק בגין שיפוי או/ו ביטוח

 מ"המע רכיב את כללו הביטוח שתגמולי

 .התיקון עלות על החל

 

 בבית להתברר ממשיכה כייצוגית התובענה לאישור הבקשה

 . המשפט

 2018פברואר  .30

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 להניח שניתן צוין אך הוערך לא

של הקבוצה עולה  יהמצרפ שנזקה

 .ש"חמיליון  2.5על 

 

 ביטוח עבורם נרכש או/ו שרכשו מי את מטעה ביטוח הפניקס התובעים לטענת

 מילואים או קבע, סדיר בשירות חייל המבוטח היות בעת, גם או, רק החל בריאות

 הקבוצה לחברי ומוכרת ישראל מדינת של טחוןיהב כוחות על נמנה או/ו שוטר או/ו

 שימוש בו לעשות אפשרות כל כמעט שאין ביטוחי מוצר בפרט ל"צה ולחיילי בכלל

 .בתביעה כמפורט שונות סיבות בשל וזאת

 ביטוח הפניקס אצל מבוטח שהיה מי כל

 בשירות חייל היותו בעת בריאות בביטוח

 בהיותו או/ו מילואים או/ו קבע או/ו חובה

 כוחות על נמנה תובהיו או/ו שוטר

 השנים בשבע ישראל מדינת של טחוןיהב

 למועד ועד התביעה להגשת שקדמו

 מי או/ו כייצוגית זו תביעה של אישורה

 כיסוי האמורה הזמן בתקופת שרכש

 . כאמור לעיל מהאמורים מי עבור ביטוחי

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית 

 .2019ביולי  14 ליום בענק משפט קדם דיון המשפט.

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .יתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוג 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2513- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2018פברואר  .31

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

 ממשיכה ביטוח הפניקס, התובעים לטענת

 ממבוטחיה חיים בביטוח יטוחב דמי לגבות

 . שנפטרו

 

 נגבו מהם, ושאריהם ביטוח הפניקס של מבוטחיה כלל

 השנים בשבע פטירתם לאחר חיים ביטוח פרמיות

 .התביעה להגשת שקדמו

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה 

 . 2019באפריל  8. דיון קדם משפט נקבע ליום כייצוגית

 

 

 2018ברואר פ .32

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 11.6

 

 נמנעת ביטוח הפניקס, התובעים לטענת

 ביטוח בפוליסת, מבוטחיה את מלשפות

 שאינו מנתח ושכר ניתוח הוצאות בגין, בריאות

 לשון שלטענתם אף על וזאת, עימה בהסדר

 לגובה עד) זאת ומאפשרת ברורה הפוליסה

 (.ביטוח הפניקס תקרת

 אשר, ביטוח הפניקס אצל בריאות ביטוח שרכש מי כל

 של 5417 לנספח בהתאם לניתוחים ביטוח כולל

 ספטמבר לחודש 2016 יולי חודש בין ביטוח הפניקס

2017. 

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 .. 2019באפריל  10דיון קדם משפט נוסף נקבע ליום 

 2018פברואר  .33

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 200

 

 משפה אינה ביטוח הפניקס, התובע לטענת

 בגין, בריאות ביטוח בפוליסת, מבוטחיה את

 .הפוליסה לתנאי בהתאם הוצאות

 

 אצל בריאות בפוליסת מבוטח היה אשר אדם כל

 זכאי והיה האחרונות השנים בשבע ביטוח הפניקס

 הפניקס ידי על שהוכרו הוצאות בגין הימנה לשיפוי

 הפוליסה. תנאי פי על שיפוי כברי ביטוח

לבקשה לאישור התובענה  הפניקס ביטוח הגישה את תגובתה

 .2019 באפריל 11קדם משפט נקבע ליום  דיון כייצוגית.

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .יצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כי 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2523- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה כזיותמר טענות 3
 פרטים 4

 2018 פברואר .34
 

 אביב תל מחוזי
 

 נוספות וחברות גמל אקסלנס
 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  21

 "חש מיליון 6גמל סכום של  לאקסלנס

 של כדין שלא בגבייה, התובעים לטענת, התביעה של עניינה

 פרעון עמלת/ עמלה/ תפעול דמי/ גביה דמי/ טיפול דמי

 על שנגבה( יהא אשר כינויו יהא) אחר תשלום כל או םמוקד

 . הלוואות מהן נטלו אשר מעמיתיהן הנתבעות ידי

 

טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור  גמל אקסלנס .הנתבעות עמיתי כל
 .דיון מועד נקבע טרםהתובענה כייצוגית. 

 

 הוגשוכייצוגית  תובענהלאישור  דומות בקשותיצוין כי 

 -ו 20 סעיפיםפנסיה והפניקס ביטוח ראה כנגד הפניקס 

לעיל בטבלה בהתאמה, וכן ראה שם פירוט בדבר  21

 איסורבעניין  וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה עמדת

 גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים.

 

 2018מרץ  .35

 

 תל אביבהדין האזורי  בית

 

 הפניקס פנסיה וחברות נוספות

 

 הוערך לאסכום התביעה 

 ביטוח דמי בגביית, התובעים לטענת, התביעה של עניינה

 מעמיתים( מוות לסיכוני ביטוחי)כיסוי  שארים ביטוח בגין

 ביטוח דמי משלמים הם למעשה ובכך, שארים להם אין אשר

 .תמורתם דבר לקבל מבלי

מי שאין לו שארים, אשר צורף או הצטרף לקרן  כל

ות )"הקרן"(, פנסיה המנוהלת בידי מי מהנתבע

ואשר הקרן גבתה ממנו דמי ביטוח בגין ביטוח 

 שארים

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר 

 .2019ביוני  13דיון קדם משפט נקבע ליום  הדין.בבית 

 2018מאי  .36

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 3.9 -כ

ות הדין התובעים, הפניקס ביטוח מפרה את הורא לטענת

בכך שמתנה בפוליסות נסיעות לחו"ל את החזר דמי הביטוח 

בגין התקופה שלאחר ביטול הפוליסה כאשר המבוטח 

על תגמולי ביטוח להם  בויתורהקדים את חזרתו לישראל 

הפוליסה ועקב אירוע ביטוחי במהלך  מכחהמבוטח זכאי 

שהייתו בחו"ל ו/או כאשר היא מתנה את החזר תגמולי 

ם זכאי המבוטח עקב אירוע ביטוחי שחל בחו"ל הביטוח לה

על החזר דמי הביטוח בגין התקופה שלאחר ביטול  בויתור

 הפוליסה כאשר המבוטח הקדים את חזרתו לישראל.

השנים האחרונות ו/או  10מי שהיה במהלך  כל

הינו, עד למתן פסק דין בתביעה, בעלים של 

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ששיווקה הפניקס 

סעיף המתנה את החזר דמי  בהיש טוח ואשר בי

הביטוח בגין התקופה שלאחר סיומה המוקדם של 

על  בויתורהפוליסה וטרם מועד סיומה המקורי 

החזר תגמולי ביטוח בגין אירוע ביטוחי ו/או סעיף 

על דמי  בויתורהמתנה את החזר תגמולי הביטוח 

 .הביטוח

ברר הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להת

 . טרם נקבע מועד דיון.המשפט.בבית 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .ה כייצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענ 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2533- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

  2018מאי  .37

 

 בית הדין האזורי לעבודה חיפה

 

 ביטוח הפניקס

 

 מיליון ש"ח 200

 ,ביטוח הפניקס, התובעים לטענת

, הפנסיה קרן בתקנון לאמור בניגוד

 הגמולים דמי את מלשלם נמנעה

 שמקבל מי לכל)פרמיות(  החלקיים

 .מלאה שאינה נכות פנסיית

 

 

קבוצת האנשים אשר התקשרו עם הפניקס ביטוח 

במסלול שכולל פנסיית נכות )בקרן פנסיה(, זאת בין אם 

המדובר במבוטחים ובין אם המדובר במבוטחים 

אשר שילמו דמי גמולים בעת שהמבוטחים ובמעבידים 

 קיבלו פנסית נכות חלקית.

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית 

 הדין.

 

 2018יוני  .38

 

 מרכזמחוזי מ הועבר)הדיון  אביב לעבודה תל האזורי הדין בית

 בשל סמכות עניינית( 

 

הלן: ( בע"מ )ל2003אגם לידרים )ישראל( סוכנות לביטוח )

 של הפניקס ביטוח הנכדחברה  -"אגם לידרים"( 

  

 ש"ח 3,045,000

 המעניקה לידרים אגם, התובע לטענת

 תפעול ושירותי פנסיוניים שיווק שירותי

 בגין סליקה דמי ממעסיקים גבתה

 לא אך, עובדיהם עבור תפעול שירותי

 שמשלם הניהול שדמי לכך דאגה

 דמי בסכום יוקטנו המוסדי לגוף העובד

 לאגם המעסיק ששילם הסליקה

 .לידרים

 סליקה דמי לידרים לאגם שילם מעסיקו אשר אדם כל

 לחוק 6' מס לתיקון בהתאם, ושיווק תפעול שירותי עבור

 ומערכות, שיווק, ייעוץ) פיננסיים שירותים על הפיקוח

 לא הניהול דמי ואשר, 2005-ה"תשס( פנסיוניים סליקה

 מיום החל הכלו, הסליקה דמי בשיעור לו הופחתו

 הייצוגית. בתובענה הדין פסק מתן ליום ועד 1.1.2016

 התיק את המחוזי המשפט בית העביר 2019במרץ  10 ביום

 לעבודה. האזורי הדין לבין

להתברר בבית   ממשיכהלאישור התובענה כייצוגית  הבקשה

 .הדין

 

 2018יוני  .39

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח וחברה נוספת

 

 תביעה לא הוערךסכום ה

, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

 הנתבעות של מוצדק בלתי בסירוב

 רפואי צורך שקיים בניתוח להכיר

 פוליסות פי על ביטוח כמקרה לבצעו

 בנימוק ידן על שהוצאו הבריאות

 ".מניעתי"ניתוח ב שמדובר

 

 הנתבעות עם בריאות ביטוח בחוזה שהתקשר אדם כל

 הנתבעות אולם, ביטוח הכמקר מוגדר ניתוח שבו

 רפואי צורך שקיים למרות כלפיו בחבותן להכיר ממאנות

" מניעתי" בביטוח שמדובר בנימוק וזאת, הניתוח בביצוע

 .אחר נימוק כל יסוד על או

הפניקס ביטוח הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה 

 טרם נקבע מועד דיון. כייצוגית. 

 

 

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .ובענה כייצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור הת 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2543- 
 

 יות והתקשרויות )המשך(התחייבויות תלו - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2018ספטמבר  .40

 

 בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך

לטענת התובע, הפניקס ביטוח 

הפרה את חובות תום הלב וחובות 

 הנאמנות כלפי מבוטחיה בכך

ההפקדות הנוספות שהפקידה את 

בעקבות צו ההרחבה שקיבלה 

שחייב הגדלה של ההפרשות 

לתגמולים לכלל העובדים במשק, 

עבור מבוטחים בפוליסות ביטוח 

 1.6.2001מנהלים שנפתחו לפני יום 

)עם מקדמי קצבה מובטחים( 

על ידי  בפוליסות חדשות המכונות

התובע "פוליסות הפרשיות", וזאת 

מבלי שביצעה הליך ומטי באופן אוט

שיווק פנסיוני הכולל מסמך הנמקה 

בפוליסה ניהול הדמי את קבעה כן ו

בשיעור המרבי באופן חד צדדי 

 המותר בחוק.

 כל מי שבוטח אצל הפניקס ביטוח בפוליסות הפרשיות.

 

דיון קדם הפניקס ביטוח הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 

 .2019 במאי 6משפט נקבע ליום 

 

 

 2018אוקטובר  .41

 

 בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 2 -כ

עניינה של התביעה, לטענת 

התובעת, באי הכללת עמלות מכירה 

בשכר הקובע לתשלום זכויות 

סוציאליות )פנסיה, חופשה שנתית, 

דמי מחלה, שעות נוספות ודמי 

 חגים(.

 

 2008 ינוארל הפניקס ביטוח מאז עובד שעבד אצ כל

, עת 2014ואשר סיים את עבודתו לפני חודש מרץ 

ביטוח, ואשר קיבל  בהפניקסהוקם והוכר ארגון יציג 

 מוקדתגמול בתלושי שכרו רכיבי שכר הנקראים 

 .מכירות

לאישור  בקשהבד בבד עם הדין  לביתהאישור כתובענה ייצוגית הוגשה  בקשת

 במסגרתו התחייבה הפניקס ,בעקבות הליך גישור צדדיםה בין שנחתםהסדר פשרה 

 מחלה דמישנתית,  חופשההקבוצה הפרשים בגין פנסיה,  לחברי  לשלםביטוח 

  . נוספות ושעות

 .הפשרה הסדר את אישר טרם הדין בית

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .ר התובענה כייצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישו 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2553- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות ותטענ 3
 פרטים 4

 2018דצמבר  .42

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח, חברות נוספות ובנקים 

 

 מכלל הנתבעות והנתבעים₪ מיליון  280

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, 

בגבייה ביתר, בניגוד לדין, של פרמיות 

ביטוח בגין פוליסות ביטוח מבנה מיותרות 

שר נטל הלוואת שהופקו לבעל המבנה )א

משכנתא ונדרש לבטח את המבנה 

בפוליסת מבנה לטובת הבנק המלווה( 

למרות שבעת הפקתן הייתה כבר קיימת, 

בין אם אצל אותה חברת ביטוח ובין אם 

אצל חברת ביטוח אחרת, פוליסה אשר 

ביטחה את אותו מבנה ביחס לאותה 

 תקופה.  

כל מי שנטל הלוואת משכנתא מאחד או יותר 

ים הנתבעים ובוטח על ידי אחת או יותר מהבנק

מחברות הביטוח הנתבעות בפוליסות מבנה 

המהווה אחת מתוך שתי פוליסות או יותר בקשר 

 לאותו מבנה במהלך אותה תקופה.

 דיוןהפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 

 .2020 בינואר 5 ליום נקבע משפט קדם

 

 

 2018ר דצמב .43

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח וחברות נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך אך צויין כי מדובר 

 מיליון ש"ח 2.5 -ומעל ל במיליוני שקלים

 

, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

 ידי על כדין שלא כספים בהחזקת

 שלא המחאות במשלוח שמקורם, הנתבעות

 שזכאותם למבוטחים נשלחו ואשר נפדו

 הוכרה ביטוח דמי החזר או ביטוח לתגמולי

 .הנתבעות ידי על

 

 מהתנאים יותר או אחד בו שמתקיימים מי כל

 :הבאים

 לתגמולי זכאותם אשר, הנתבעות מבוטחי .1

 ידי על הוכרה ביטוח דמי החזר או ביטוח

 נשלחו הרשומה לכתובתם ואשר, הנתבעות

 ידי על נפדו שלא המחאות הנתבעות בידי

 .שהיא סיבה למכ המבוטחים

 משלוח במועד אשר, הנתבעות מבוטחי .2

 מצויים היו לכך בסמוך או כאמור ההמחאות

 כרטיס או הבנק חשבון פרטי הנתבעות בידי

 מהם או/ו באמצעותם ואשר שלהם החיוב

 או, הפרמיה הנתבעות ידי על נגבתה

 פרטים לברר היה הנתבעות שבאפשרות

 .אלו

 

טרם ה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובת

 נקבע מועד דיון.

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .אישור התובענה כייצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה ל 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2563- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2019פברואר  .44

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 93.8

 לטענת, התביעה של עניינה

 הפניקס, לדין שבניגוד בכך, תובעתה

 וללא, אוטומטי באופן צירפה ביטוח

 עובדי, בכתב מוקדמת הסכמה

 המורים בהסתדרות החברים הוראה

, מטעמה קבוצתי ונכות חיים לביטוח

 בתשלום כפוי חיוב תוך וזאת

 .הפרמיה

 

 בהווה, בישראל המורים הסתדרות חברי כל

 כמתםהס ללא כלשהו במועד צורפו אשר ובעבר

 ערכה אותו הקבוצתי החיים לביטוח בכתב

 דמי מנוכים שמשכרם תוך ביטוח הפניקס

 החיים. ביטוח בגין הפרמיה

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם 

 .2019בספטמבר  23משפט נקבע ליום 

 

 2019 מרץ 45

 

 מרכז מחוזי

 

 ביטוח הפניקס

 

 ש"ח ליוןמי 2.6-כ

 לטענת, התביעה של עניינה

 פוליסות ביטול בעת כי, התובעת

, ודירות רכוש חובה רכב ביטוח

 החלק את משיבה ביטוח הפניקס

 ולא באיחור הביטוח דמי של היחסי

 ללא זאת משיבה וכן, בדין כנדרש

 טוענת כן. צמודה ריבית הוספת

 נמנעת ביטוח הפניקס כי, הנתבעת

 למדד ההצמדה של מלאה מהשבה

 .הביטוח דמי של היחסי ההחזר בעת

 

 או/ו המוטבים או/ו הפוליסות בעלי כלל

 בפוליסה ביטוח הפניקס י"ע שבוטחו המבוטחים

 את ושביטלו, האחרונות השנים 7 במהלך

 אצל ודירות ורכוש חובה רכב לביטוח הפוליסה

, האחרונות השנים 7 במהלך ביטוח הפניקס

, בתביעה תהמפורטו התקנות עליה חלות אשר

 להחזר הפוליסה ביטול בגין זכאים היו ואשר

 או/ו במלואו שולם לא וההחזר הפרמיה של יחסי

 כנדרש וריבית מדד כלל או/ו במלואו הוצמד לא

 .הפסוקה וההלכה התקנות פי על

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. טרם נקבע 

 מועד דיון.

 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .שה לאישור התובענה כייצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבק 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2573- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 * תובענות שהסתיימוב.  

 

תאריך "דמס
1

ערכאה, 
2

 וסכום,נתבעות 

תביעה
3 

הקבוצה מרכזיות טענות
 פרטים 4

 2011יוני  .1

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות,    350 -כ

טוח סכום של מתוכו מיוחס להפניקס בי

 ₪מיליון  56 -כ
 
 

תשלום תגמולי ביטוח, אשר הוטל עליהם עיקול לבקשת 

צד שלישי, עם פקיעת העיקול, בערכים נומינליים וללא 

שיערוך כלשהו או במקרים מסוימים בצירוף הפרשי 

 הצמדה בלבד.

מבוטחי הנתבעות וניזוקים שתבעו 

אותן אשר תגמולי ביטוח או כספים 

שולמו להם בערכם  שהיו זכאים להם

הנומינלי בלבד או בצירוף הפרשי 

לאחר  הצמדה בלבד ללא ריבית, 

שעוכבו מחמת עיקולים או צווי  כינוס 

או זכויות כלשהן של אנשים שלישיים 

או מחמת סברה מוטעית של הנתבעות 

 כאילו הייתה קיימת מניעה לשלמם.

אישר בית המשפט את הבקשה לאישור  2012בדצמבר  12ביום 

הגישו הצדדים לבית  2016באוקטובר  14ביום  .התובענה כייצוגית

המשפט המחוזי בקשה לאישור הסדר פשרה. בהתאם להסדר הפשרה, 

הפניקס ביטוח תשלם לזכאים כמוגדר בהסכם הפשרה תשלום בגין 

מיליון ש"ח נכון למועד הגשת  2.5-הפרשי הצמדה וריבית בסך כולל של כ

התובעים הייצוגיים וכן גמול לתובע הייצוגי הבקשה, בתוספת שכ"ט לב"כ 

. כמו כן, כולל ההסדר המוצע הוראות "חש מיליון 0.5-כ של כולל בסך

לגבי התנהלות העתידית בעניין זה וכן הוראות לתשלום היתרה שלא 

 משפט בית ידי על ניתן 2018 במרץ 29 ביום תשולם לזכאים לתרומה.  

 פועלת ביטוח הפניקס. הפשרה רהסד את המאשר דין פסק מרכז המחוזי

 .הפשרה הסדר ליישום

 

  2017אפריל  .2

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח 

 

 סכום התביעה לא הוערך  

 

 

ביצוע חישוב שגוי של דמי הביטוח במקרים של החלפת 

רכב בפוליסה. לטענת התובע, על חברת הביטוח במועד 

החלפת הרכב בפוליסה, לבצע חישוב של דמי הביטוח 

בגין הרכב החליפי בהתאם לתעריף התקף ביום 

ההחלפה, להפחית מהם את דמי הביטוח השנתיים של 

הרכב המוחלף בהתאם לתעריף התקף ביום ההחלפה 

ולחייב את המבוטח בהפרש באופן יחסי ליתרת תקופת 

 וח או להשיב לו את ההפרש בהתאם. הביט

כל בעלי הפוליסות ו/או המבוטחים 

יקס ביטוח שבוטחו על ידי הפנ

בפוליסות ביטוח רכב רכוש, ביצעו 

החלפת רכב בפוליסה במהלך תקופת 

הביטוח וזוכו בדמי ביטוח מופחתים 

מאלו שהיו אמורים להיות מזוכים בהם 

בגין הרכב המוחלף. כך שבפועל, בגין 

החלפת הרכב שילמו סכומים ביתר או 

 קיבלו החזר כספי בחסר.

 

 מחיקת על המורהפסק דין  משפטהבית ניתן על ידי  2018במאי  27 ביום

, התובע של האישיתהתובענה כייצוגית ומחיקת תביעתו  לאישור הבקשה

מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית  התובע של הסתלקותו בעקבות זאת

 הערותיו של בית המשפט בדבר התנהלותו של התובע ובא כוחו. נוכח

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת 
 2018 במרץ 27 ביום פורסמו אשר, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות שהסתיימו תובענות לטבלת 9-13 סעיפים( ב)42 בביאור ראה, 2018 במרץ 28 ועד 2018 בינואר 1 התאריכים בין שהסתיימו נוספות תובענות לעניין *

 (.2018-01-024435' מס אסמכתא)



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 משך(התחייבויות תלויות והתקשרויות )ה - 42באור 
 )המשך( *תובענות שהסתיימו .ב

 
תאריך "דמס

1
ערכאה, 

2
 וסכום,נתבעות 

תביעה
3 

הקבוצה מרכזיות טענות
 פרטים 4

 2017ספטמבר  .3

 

 מחוזי חיפה

 

 הפניקס ביטוח 

 

 ש"חמיליון  6 -כ

 

לטענת התובע, הפניקס ביטוח גובה הוצאות 

גבייה שלא כדין במסגרת גביית חובות 

 ים. מלקוחותיה החייבים לה כספ

 

 

 

 

( כל הצרכנים המבוטחים אשר נדרשו לשלם ו/או שילמו בשבע השנים 1

לחוק  1א81האחרונות להפניקס ביטוח בגין מכתבי התראה מכוח סעיף 

)להלן: "החוק"(, סכום קרן החוב בתוספת  1967-ההוצאה לפועל, תשכ"ז

או כל סכום אחר, והכל בהתאם לדרישה ₪  361.8הוצאות גבייה על סך של 

 לגביה שבוצעה על ידי הפניקס ביטוח או באי כוחה החיצוניים; ו

( כל הצרכנים המבוטחים אשר נדרשו לשלם ו/או שילמו בשבע השנים 2

האחרונות הוצאות מכתב התראה לרבות מסירת מכתב ההתראה באמצעות 

או כל סכום אחר במסגרת כתב התביעה על סכום ₪  164שליח בסך של 

 לחוק. 1א81כסף קצוב מכוח סעיף 

 את המאשר דין פסק המשפט בית ידי על ניתן, 2018 ביולי 23 ביום

 התביעה אישור מבקשת התובע להסתלקות המוסכמת הבקשה

 האישית תביעתו ודחיית האישור בקשת מחיקת על והורה כייצוגית

 . התובע של

 ביטוח הפניקס כי, היתר בין, הצדדים הסכימו ההסתלקות במסגרת

 לפני חוב אודות הודעה במסגרת המבוטחים את בעתיד תיידע

 לפועל בהוצאה קצוב סכום על בתביעה משפטיים הליכים נקיטת

 בגין מחויב להיות עשוי הוא שבהם הטרחה ושכר ההוצאות בדבר

 . במועדו ישולם לא החוב אם התראה מכתב

 

 2016יוני  .4

 

 בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

יון ש"חמיל 880 -כ
5

 

 

 

סירובה של הפניקס ביטוח לאשר לחברי 

הקבוצה את משיכת כספי הפיצויים, עקב 

 סירובו של המעסיק לשחרר כספים אלו. 

לפי הטענה, הבעלים הרשומים של הכספים 

הצבורים בהסדרים הפנסיונים האישיים הינם 

העובדים, כי זכותו של המעסיק למשוך 

ם או חלק מההסדר הפנסיוני את צבירת הפיצויי

ממנה אינה מקנה לו בעלות בכספי הקופה טרם 

משיכתם וכי זכותו של המעסיק למשוך את 

כספי הפיצויים מההסדר הפנסיוני האישי של 

שנים ממועד סיום  7העובד מתיישנת בחלוף 

 העסקתו של העובד.

כל המבוטחים בביטוח פנסיוני, בקופות גמל לתגמולים או לקצבה שהן קופות 

הלות על ידי הפניקס ביטוח, שרשומה צבירת פיצויים בהסדר ביטוח המנו

הפנסיוני על שמם )להלן: "צבירת הפיצויים"( ואשר סיימו את עבודתם בגינה 

שנים או יותר לפני הגשת התביעה, ולא  7שולמה צבירת הפיצויים כאמור, 

 ניתן אישור המעסיק לשחרור צבירת הפיצויים הרשומה על שמם.

הבקשה לאישור  אתבית הדין  דחה 2017 בנובמבר 26ביום 

התביעה כייצוגית, זאת תוך קבלת טיעוני הפניקס ביטוח, בין היתר, 

בדבר העדר עילת תביעה וכי ההליך אינו מתאים להתברר בהליך 

 של תובענה ייצוגית

 17 ביוםלבית הדין הארצי לעבודה.  ערעורהגיש על כך התובע ו

 הדין ביתשל  והמלצתר לאור מהערעו התובע חזר בו 2018 בדצמבר

 .נמחק הערעורו לעבודה הארצי

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .נה כייצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובע 
 סכום זה הינו להערכת התובע סכום צבירת פיצויי הפיטורים המוחזקים אצל הפניקס ביטוח.  5

 2018 במרץ 27 ביום פורסמו אשר, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות שהסתיימו תובענות לטבלת 9-13 סעיפים( ב)42 בביאור ראה, 2018 במרץ 28 ועד 2018 בינואר 1 התאריכים בין שהסתיימו נוספות תובענות לעניין *
 (.2018-01-024435' מס אסמכתא)



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 

 )המשך( *תובענות שהסתיימו .ב
 
תאריך "דמס

1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2016יוני  .5

 

 מחוזי תל אביב

 

ות ומשרד הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספ

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון  -האוצר 

 

 מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות 7

 

לפי הטענה, חברות הביטוח הנתבעות מכרו ביודעין 

ביטוח סיעודי קולקטיבי שהינו מוצר פגום, )תוך ניצול 

רשלנותו של משרד האוצר אשר בחר בהתנהלות 

מחדלית עת נמנע מלעשות מעשה לפסילת פוליסות 

לו(, וזאת בשל קביעת תנאי בפוליסות אלו א

המאפשר לחברות הביטוח לסיים באופן חד צדדי את 

הפוליסות ולא לחדשן, לאחר תקופה מוגבלת, וזאת 

ללא אזהרת המבוטח מראש באופן ראוי, ובכך הטעו 

את המבוטחים ועשרות אלפי אנשים נותרו ללא 

 ביטוח סיעודי.

 -ביטוח סיעודי  כל לקוח של הנתבעות שהחזיק פוליסת

קולקטיבי, שבוטלה ו/או ששונו תנאיה באופן קיצוני ואשר 

הוטעה ו/או לא הוזהר ו/או לא יודע כי פוליסה זו אינה 

צוברת לזכותו כל סכום, וכי לא תעמוד לזכותו בימי 

השנים שקדמו להגשת  7זקנתו וזאת לתקופה של 

תביעה זו לכל הפחות ו/או מיום ההפקדה הראשונה 

 הלקוח.שערך 

 את המאשר דין פסק המשפט בית ידי על ניתן 2018 בדצמבר 25 ביום

 של עמדתו לאור כייצוגית התובענה אישור מבקשת התובעים הסתלקות

 . ההליך של הקלושים סיכוייו בדבר המשפט בית

 

 2017פברואר  .6

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 30

ות של הפניקס לפי הטענה בעוד שפוליסת הבריא

ביטוח מזכה את המבוטח לשחרור מהמשך תשלום 

פרמיות בתקופה בה איבד את כושר עבודתו 

המוחלט, הפניקס ביטוח, המשיכה לגבות פרמיות 

אלו. בנוסף, כאשר המבוטח דורש לקבל  החזר בגין 

פרמיות אלו, דרישתו נדחית, שלא כדין, בשל טענת 

 התיישנות של שלוש שנים.

 

שונה הינה, כל מבוטח של הפניקס ביטוח הקבוצה הרא

אשר הוא או בן זוגו היו זכאים בשבע השנים האחרונות 

או יהיו זכאים בעתיד לשחרור מהמשך תשלום פרמיות 

ביטוח בריאות, העבירו להפניקס ביטוח מידע על מצבם, 

 וזו לא הפסיקה ביוזמתה את תשלום הפרמיות.

ס ביטוח הקבוצה השנייה הינה כל מבוטח של הפניק

אשר הוא או בן זוגו היו זכאים בשבע שנים האחרונות או 

יהיו זכאים בעתיד לשחרור מהמשך תשלום פרמיות 

ביטוח בריאות, דרשו או ידרשו החזר של פרמיות 

ששילמו, והפניקס ביטוח דחתה את פנייתם בטענת 

התיישנות המבוססת על תקופת התיישנות של שלוש 

 שנים.

 את המאשר דין פסק המשפט בית ידי על ניתן ,2018 בדצמבר 4 ביום

 התובענה אישורל מהבקשה התובעת להסתלקות המוסכמת הבקשה

 . כייצוגית

 

 

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 יצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כי 
4
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 
 2018 במרץ 27 ביום פורסמו אשר, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות שהסתיימו תובענות לטבלת 9-13 סעיפים( ב)42 בביאור ראה, 2018 במרץ 28 ועד 2018 בינואר 1 התאריכים בין שהסתיימו נוספות תובענות לעניין *

 (.2018-01-024435' מס אסמכתא)



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2603- 
 

 
 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 )המשך( *תובענות שהסתיימו .ב

 

תאריך "דמס
1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

 2018 וארפבר .7

 

 מרכז מחוזי

 

 ביטוח הפניקס

 

 "חש מיליון 300

 דוחה ביטוח הפניקס, התובעת לטענת

, בריאות ביטוח פוליסת במסגרת

 שלא רפואיות הוצאות בגין תביעות

 בטענה וזאת, הפוליסה בנוסח הוחרגו

 הוצאות מכסה אינה הפוליסה לפיה

 . אלו

 

 

 הפניקס צלא בריאות ביטוח בפוליסת מבוטח היה אשר אדם כל

 הוצאות בגין תביעה והגיש, האחרונות השנים בשבע ביטוח

 הפניקס ידי על נדחו אך הפוליסה בנוסח הוחרגו שלא רפואיות

 .הוצאות לאותן כיסוי כוללת אינה הפוליסה לפיה בטענה ביטוח

 פסק המשפט בית ידי על ניתן 2018 בדצמבר 18 ביום

שור לאי הבקשהמ התובעת הסתלקות את המאשר דין

, המשפט בית של עמדתו בעקבות כייצוגית התובענה

 של האישית ותביעתה לאישור הבקשה כי ונקבע

 .נמחקות התובעת

 2017 דצמבר .8

 

 מרכז מחוזי

 

 ביטוח הפניקס

 

 מדובר כי צוין אך הוערך לא התביעה סכום

 .רבים"ח ש במיליוני

 גובה ביטוח הפניקס, התובעת לטענת

" סיכון תוספת" הכוללות ביטוח פרמיות

 מבוטחות של עבודתם מאופי הנובעת

 העובדה למרות וזאת, ומבוטחים

 אינם כלל אלו ומבוטחים שמבוטחות

 הכיסוי נרכש שבו במועד עובדים

 .הביטוחי

 

 להגשת שקדמו השנים בשבע ביטוח להפניקס ששילם מי כל

 ביטוחיים כיסויים בגין פרמיות כייצוגית אישורה למועד ועד התביעה

 בגין( ריסק או/ו חיים וביטוח עבודה כושר אובדן, רק לא אך, בותלר)

 מהם גבתה ביטוח והפניקס, בפועל עבד לא המבוטח בה תקופה

 שהיא סוג מכל אחרת תוספת או" מקצועית תוספת" הכוללת פרמיה

 .המבוטח בעבודת הכרוך מסיכון הנובעת

 פסק המשפט בית ידי על ניתן 2019 בפברואר 17 ביום

 אישור מבקשת התובעת הסתלקות את מאשרה דין

 ונדחו נמחקה האישור בקשת, כייצוגית התובענה

 . התובעת של תביעותיה

 רקע על, התובעת ידי על הוגשה זו הסתלקות כי יצוין

 מרכז מחוזי משפט בית דחה 2018 במאי כי העובדה

 הוגשה אשר דומה כייצוגית תובענה לאישור בקשה

נמחק  2018בנובמבר ו אחרות ביטוח חברות כנגד

ערעורו של התובע בתיק זה לאחר שזה חזר בו 

 בהמלצת בית המשפט העליון.

 

 
 
 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
  .תה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגיתהקבוצה או 
 2018 ץבמר 27 ביום פורסמו אשר, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות שהסתיימו תובענות לטבלת 9-13 סעיפים( ב)42 בביאור ראה, 2018 במרץ 28 ועד 2018 בינואר 1 התאריכים בין שהסתיימו נוספות תובענות לעניין *

 (.2018-01-024435' מס אסמכתא)



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2613- 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 42באור 
 )המשך( *תובענות שהסתיימו ב.
 
תאריך "דמס

1
ערכאה, 

2
תביעה וסכום,נתבעות 

הקבוצה מרכזיות טענות 3
 פרטים 4

9 

 

 

 2015ספטמבר 

 

תל אביב )מחלקה לעניינים  מחוזי

 כלכליים(

 

אקסלנס, אקסלנס נשואה מוצרים פיננסיים 

בע"מ,  אקסלנס נשואה שירותי בורסה 

בע"מ, מר גיל דויטש, מר אהרון בירם, מר 

 "(, 1ערן פוקס )להלן: "הנתבעים 

אקסלנס גמל, מר נועם דויטש ומר גילי כהן 

 "(,2)להלן: "הנתבעים 

 

 מיליון ש"ח 78-כ

ה מתייחסת לאגרות חוב מגובות בנכסים, אשר הונפקו התביע

לציבור על ידי חברות בקבוצת אקסלנס שנועדו למטרה זו 

(SPC של אג"ח אלו הינם )(, כשהנכסים המגבים )היחידים

NOTES  שהונפקו על ידי בנקים זרים. התביעה מכוונת כלפי

רכישות אג"ח שבוצעו על ידי חברות בקבוצת אקסלנס בחזרה 

שגיבו את  NOTES-ר המשקיעים, בד בבד עם מכירת המציבו

 האג"ח האלו, בחזרה לבנקים הזרים.

התובעים טוענים כי גורמים שונים בקבוצת אקסלנס חברו יחדיו 

לשם ביצוע נטען של מעשי תרמית, תוך שימוש אסור במידע 

 פנים שהיה בידיהם.

ור בכל הנוגע לאקסלנס גמל, נטען כי זו החזיקה אגרות חוב כאמ

 2008באוקטובר  1בתקופה הרלבנטית )המוגדרת כתקופה שבין 

(, ומכרה אותן לאקסלנס נשואה מוצרים 2009בדצמבר  31לבין 

 פיננסים בע"מ במחיר נמוך משוויין ההוגן.

"כל העמיתים בקופות גמל ו/או משקיעים בקרנות 

נאמנות אשר נפגעו עקב מכירה של אגרות החוב 

פות גמל ו/או קרנות המובנות... שהיו בידי קו

לאוקטובר  1הנאמנות בתקופה שתחילתה ביום 

לחברות  2009לדצמבר  31וסיומה ביום  2008

 בקבוצת אקסלנס...".

 

 2017ביוני  15בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 

אישר בית המשפט את הסתלקות התובעים 

כייצוגית כנגד  התובענהמהבקשה לאישור 

 . 2הנתבעים 

 

על ידי בית המשפט  ניתן 2019 רבפברוא 17 ביום

 כייצוגית התובענה לאישור הבקשה לפיו דין פסק

 נדחית. 1כנגד הנתבעים 

 

 

  2018 אפריל .10

 

 תל אביב  מחוזי

 

 ביטוח הפניקס

 

 הוערך לא התביעה סכום

 

העלתה דמי ניהול או  התובעת, הפניקס ביטוח גבתה לטענת

המאפשרת לה  במהלך חיי הפוליסה ללא כל אסמכתא בפוליסה

העוסקת בדמי ניהול בתנאי  לתנייהבניגוד  או/לעשות כן ו

 הפוליסה.

 

מי שהתקשר עם הפניקס ביטוח בפוליסה  כל

לביטוח חיים, לרבות ביטוח בריאות ו/או ביטוח 

סיעודי ואשר הפניקס ביטוח גבתה ממנו דמי ניהול 

למרות שלא נכללה כל תניה המאפשרת לה 

 לתנייה בניגודו/או  לעשות כן בתנאי הפוליסה

העוסקת בדמי ניהול בפוליסה ו/או מי שהפניקס 

ביטוח העלתה את דמי הניהול שגבתה ממנו שלא 

 לו הודעה מוקדמת כדין. ליתןבהסכמתו ו/או מבלי 

 פסק המשפט בית ידי על ניתן 2019 במרץ 11 ביום

הבקשה מ התובעת הסתלקות את המאשר דין

 כייצוגית. לאישור התובענה

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
2
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 
3
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 
4
 .ג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגיתהקבוצה אותה מבקש התובע לייצ 
 2018 במרץ 27 ביום פורסמו אשר, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות שהסתיימו תובענות לטבלת 9-13 סעיפים( ב)42 בביאור ראה, 2018 במרץ 28 ועד 2018 בינואר 1 התאריכים בין שהסתיימו נוספות תובענות לעניין *

 (.2018-01-024435' מס אסמכתא)



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2623- 
 

 
 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות - 42באור 

 
 משפטיים הליכים (ג

 
 להערכת בהם אשר בהליכים. הקבוצה כנגד נוספים ואחרים משפטיים הליכים מתוארים להלן

 more)" לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטיות דעת חוות על היתר בין המתבססת, ההנהלה

likely than not תתקבלנה וההליך יידחה לא נכללה הפרשה  הקבוצה"( כי טענות ההגנה של

 בדוחות הכספיים. 

, כולן או חלקן, יידחו, נכללו הקבוצהבהליכים בהם יותר סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של 

. להערכת ההנהלה, הקבוצהבדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי 

יבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שק

 .הקבוצהנאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי 

 
 

הומצא לאקסלנס צמיחה ני"ע והשקעות בע"מ ולאקסלנס נשואה מוצרים  2011 סלמר 31ביום  .1

שי מיליון ש"ח בתוספת הפר 3.1 -פיננסיים בע"מ כתב תביעה בסדר דין מקוצר בסך של כ

ריבית והצמדה, שהוגש על ידי אלפא בול בע"מ. התובעת טוענת כי על הנתבעות היה לשלם 

לה את סכום התביעה, שמהווה שליש מהסכום שהופרש על ידי הצדדים בהתאם להסכם מכר 

 התביעה במסגרתו דין פסק ניתן 2017 בספטמבר 12המניות שנערך בין הצדדים. ביום 

על  ואושרה הוגשהוזו  לאישורו פסיקתא להגיש לתובעת רההו המשפט בית. בחלקה התקבלה

 2017בנובמבר  5. ביום תאשר שולם לתובע ₪ 1,134,000ידי בית המשפט בסכום של 

החלקים שנדחו בתביעה,  בגיןערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון  תהתובע ההגיש

 "ח. שמיליון  2.43-כאשר לטענתה מדובר בסך של כ

, הדין פסק על שכנגד ערעור העליון המשפט לבית הנתבעות הגישו, 2017 בדצמבר 5 ביום

 בפסק שנקבעה כפי ההתחשבנות תיקון על להורות העליון המשפט בית התבקש במסגרתו

 .2020בינואר  3 דיון ליום  מועד ונקבע שכנגד ובערעור בערעור סיכומים להגשת צו ניתן. הדין

 
מכתב מהחשב הכללי באוצר וזאת בהמשך להליך  התקבל באקסלנס גמל 2015 סבחודש מר .2

. על פי ממצאי הביקורת נמצא כי קופת 2013ביקורת שבוצע מטעמו של החשב הכללי בשנת 

גמל גמולה לא פעלה לכאורה בהתאם להוראות משרד האוצר כפי שפורטו במכתב שהופנה אל 

 שעיקריו כדלהלן: 1988במאי  31מנכ"ל גמולה באותה העת מיום 
 

ים עצמאיים אשר יגדילו את הפקדותיהם מעבר לסכומים המותרים שנקבעו לא עמית .א

 זכאים להבטחת תשואה מעבר לסכום המותר.
 

עמית שפיגר בתשלומים לקופה יותר משלושה חודשים לא יוכל להמשיך ולקבל  .ב

הבטחת תשואה על הפקדות חדשות. כמו כן הקופה לא תהיה רשאית למחול על 

 הפיגורים.
 

ר לעיל, אקסלנס גמל התבקשה לבצע את החישובים בגין עמיתים אלה וזאת על בהתאם לאמו

מנת לאפשר לחשב הכללי לאמוד את שיעור ההפקדה של הקופה באוצר. כמו כן, נקבע על 

ידי משרד האוצר כי על הקופה להשיב לאוצר את מלוא סכומי הבטחת התשואה ששולמו על 

ה, וזאת, בהתחשב בריבית האלטרנטיבית של ידי משרד האוצר בגין הפקדות שחרגו לכאור

 האוצר.
 

בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( אשר ניהל את הקופה בעת  –מנהל הקופה הקודם 

מסר כי ניהל את הקופה בהתאם להוראות  2007ועד שנת  1988הוצאת המכתב משנת 

יעתו המכתב משנת שוק ההון מעת לעת וכי למיטב יד רשותעל ידי תקנון הקופה כפי שאושר 

 לא התקבל אצלו, וכי לא היה מודע לו או להוראותיו. 1988

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2633- 
 

 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות - 42באור 
 

 )המשך( משפטיים הליכים (ג

 

 מאז. טענותיו את דחתה ובו הכללי החשב למכתב גמל אקסלנס הגיבה 2015 ביוני 30 ביום

 לאקסלנס פנה לא האוצר ומשרד, האוצר שרדמ מצד התייחסות כלגמל  לאקסלנס נמסרה לא

 .כספים להחזר בדרישהגמל 

 

נתקבלה תביעה לאכיפת הסכם מכר ובקשה למתן צו מניעה זמני אותן  2017במאי  24ביום  .3

: יווהפניקס פנסיה )להלן יחד ביטוחהגישה פטרה קלאב בע"מ )להלן: "פטרה"( נגד הפניקס 

 "הפניקס"(.

, רכשה הפניקס 2014בינואר  28ן פטרה להפניקס ביום בהתאם להסכם המכר שנחתם בי

והמצויים ברחוב  8266בגוש  91מ"ר הידועים כחלקה  7660-מפטרה מבנה בשטח בנוי של כ

בנתניה. קודם להסכם המכר חתמה פטרה על הסכם שכירות עם הדיור הציבורי  3ברקת 

ה לשיפוץ המבנה, , וזאת בכפוף להתחייבותה של פטר2021ביוני  30שתוקפו עד ליום 

 הדיור הממשלתי. יבתמורה להעלאת שכר הדירה שישולם על יד

"ח יוחזק על ידי הפניקס שמיליון  14-במסגרת הסכם המכר נקבע, כי מתוך התמורה, סך של כ

וישולם לפטרה בעבור עבודות השיפוץ לדיור הממשלתי לפי לוחות זמנים ועקרונות שיפוץ 

 שנקבעו בהסכם.

פטרה שיפצה חלק לא מהותי מתוך כלל התחייבויותיה בהסכם וקיבלה  ,יעההתב למועד נכון

פטרה כי הפניקס מסכלת את המצאת האישורים  טענה התביעה בכתבאת התשלום בשל כך. 

של הדיור הממשלתי להמשך השיפוץ ומבקשת מביהמ"ש להורות להפניקס ליתן לפטרה 

 לה את יתרת התמורה.להמשיך את השיפוץ במבנה מול הדיור הממשלתי ולשלם 

בבקשה לצו מניעה במעמד צד אחד בו נקבע כי  2017במאי  18בהמשך לדיון שהתקיים ביום 

אין מקום ליתן צו זמני במעמד צד אחד, הגישה הפניקס כתב תשובה לבקשה למתן צו מניעה, 

כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד כלפי פטרה בגין הפרת ההסכם. הצדדים הסכימו כי הבקשה 

 הצדדים מצויים בהליך גישור. מניעה תימחק וההליך העיקרי הופנה לגישור.  לצו

 

דיווחה חברת מהדרין בע"מ )להלן: "מהדרין"( שהינה חברה כלולה של  2018במרץ  4ביום  .4

 בטרם דין עורכי דרישת מכתב למהדרין הומצא 2018 בפברואר 28 ביום, כי השקעותהפניקס 

 הולדינגס וגנדן מהדרין בין 2007 בינואר 9 מיום מכר כםהס מכוח, משפטיים הליכים נקיטת

 מ"בע איכות השרון נופי לבין, כמוכרות, במהדרין( בעקיפין) השליטה בעלת דאז"(, גנדן)" מ"בע

, שווים בחלקים ידיהן-על שהוחזק מגרש לקונה וגנדן מהדרין מכרו לו בהתאם"(, הקונה)"

 וחלק 8007 בגוש 59 -ו 49 מחלקות קכחל הידוע בנתניה עמליה במתחם 152 שמספרו

 "(. ההסכם)" דולר מיליון 1.056 של כוללת בתמורה"(, המגרש)" 006 בגוש 29-30-31 מחלקות

בהתאם למכתב האמור, התקבלה אצל הקונה דרישת תשלום מרשות מקרקעי ישראל 

חלקה  מיליון ש"ח, מתוכם לטענת הקונה, 25 -לתשלומים שונים בגין המגרש בסך כולל של כ

 2018 בספטמבר 4 ביוםמיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין.  14.7 -של מהדרין עומד על סך של כ

 שילמה, על פיו, וכנגד ויתור סופי ומוחלט על כל טענות ודרישות הצד השני, פשרה הסכם נחתם

  מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. 3.6סכום כולל וסופי של  מהדרין

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2643- 
 

 )המשך( יבויות תלויות והתקשרויותהתחי - 42באור 
 

 )המשך( משפטיים הליכים (ג

 

 להלן) מ"בע לבניה חברה וישראלום מ"בע נכסים ישראלום הגישו 2018 בדצמבר 23 ביום .5

 ירוק הדר וכנגד ביטוח הפניקס כנגד, וכספי הצהרתי לסעד תביעה"(, ישראלום: "ולחוד ביחד

 (.קרן) ח"ש מיליון 10 של וםבסכ"(, ירוק הדר: "להלן) מ"בע והשקעות נכסים

 גוש) בגבעתיים 53 השלום בדרך המצוי והמסחר המשרדים במגדל הוא התביעה של עניינה

 עובדים שיכון עם יחד ישראלום ידי על נבנה המגדל". הורד בית"כ והידוע( 923 חלקה, 6154

 ירוק והדר ביטוח הפניקס רכשו שטחיו רוב את כאשר, שונים לגורמים השנים במשך נמכר והוא

 תעודת קיבל  טרם אך, כדין 4 טופס שקיבל לאחר, שנים 17-כ מזה מאוכלס המגדל. לשיעורין

 .משותף כבית ונרשם גמר

 הצדדים בין שנחתמו ההסכמים מערכת את הפרו ירוק והדר ביטוח הפניקס, ישראלום לטענת

לעמוד בהתחייבויותיה באופן אשר סיכל את יכולתה  הבנייה להיתר בניגוד שינויים שביצעו בכך

 להסדרת תעודת גמר למגדל ורישומו כבית משותף. 

 חד באופן ₪מיליון  5-של כ בסך כספי פיקדון חילטו ירוק והדר הפניקס ביטוח, לטענתה, בנוסף

 .  לדין ובניגוד צדדי

, דיונית להסכמה הצדדיםלנוכח העובדה כי קבלת תעודת הגמר מצויה בדיון בועדת ערר הגיעו 

 . הערר בוועדת ההליכים השלמתל עד זה בשלב תוקפא התביעה לפיה

 
 

, תביעות היתר ביןצד להליכים משפטיים ואחרים נוספים, שאינן תביעות ביטוח,  ההינ הקבוצה

שנקטו לקוחות, לקוחות בעבר, סוכנים וכן צדדים שלישיים שונים בסכומים לא מהותיים ובסכום 

במסגרת הליכים אלה  הקבוצהעילות התביעה כנגד  מיליון ש"ח. 22.6 -כולל של כמצטבר 

 שונות.

 

 הליכים אחרים (ד
 

 שם על 2017 לשנת ארנונה שומת תיקון הודעת גבעתיים עיריית שלחה 2017 באוגוסט 3 ביום .1

 במגדל ידן על המוחזקים הנכסים בגין)להלן יחדיו: "הפניקס"(,  ביטוח והפניקס אחזקות הפניקס

 . בגבעתיים הורד

 בהתאם וזאת ₪ מיליון 9 -כ של סכום עלעמדה שומת הארנונה השנתית  2017 לשנת עד

)להלן:  2017 בשנת הסתיים תוקפו ואשר 2010 בשנת העירייה עם שנחתם פשרה להסכם

 . "הסכם הפשרה הקודם"(

 הפניקס נדרשה כ"שסה כך, ₪ מיליון 2.2 -כ של סכום על עמדה 2017 לשנת השומה תוספת

   .₪ מיליון 11.2 -כ של סכום לשלם

 הערר לועדת ערר על השומה.  וזו הגישה מנהל הארנונה דחה את ההשגה שהגישה הפניקס

במסגרתו נקבע התיק להגשת  2018ביוני  19 ביום התקיים הערר ועדת בפני דיון. ארנונה לענייני

 תצהירים ושמיעת ראיות. 

 הערר בהליך שתתקבל יתסופ שומה וכל החלטה כל לפיה דיונית הסכמה הושגה הצדדים בין

 . 2018 שנת על גם תחול  2017 לשנת

תלי ועדת הערר לפיה, לסילוק סופי של המחלוקת ומחוץ לכעקרונית הצדדים הגיעו להסכמה 

, 31.12.2026ולאופן חיוב הנכסים עד ליום  2017-2018ביחס לשומות המתוקנות לשנים 

)כולל מע"מ( והסכם הפשרה ₪  2,250,000תשלם לעירייה סך חד פעמי וסופי של  הפניקס

וזאת ללא צורך בתשלום נוסף  31.12.2026הקודם ימשיך לחול ולחייב את הצדדים עד ליום 

 .אושר וטרם נחתם טרם הפשרה הסכם הדוח למועד נכון .הפניקסכלשהוא מצד 

 

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2653- 
 

 
 )המשך( התחייבויות תלויות  - 42 באור

 

 )המשך( הליכים אחרים (ד

 

 וחיסכון ביטוח, ההון שוק על לממונה תלונות לרבות, תלונות לעת עתמ מוגשות הקבוצה כנגד

תלונות אלו מטופלות  .הדין/או ו ביטוח פוליסות פי על מבוטחים לזכויות ביחס)להלן: "הממונה"( 

הכרעות הממונה בתלונות אלו, אם וככל  באופן שוטף על ידי מחלקת תלונות הציבור בקבוצה.

לעיתים, כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצת מבוטחים. לפני הוצאת שניתנה בהן הכרעה, ניתנות 

 נוסח סופי של הכרעות, מוציא הממונה בדרך כלל טיוטת הכרעה.

 לעת מעת מועלות, מטעמו ביקורות/או ו תלונות בעקבות, לקבוצה הממונה פניות במסגרת, כן כמו

 להשבת דרישה/או ו בעבר חהביטו בפוליסות הקבוצה לטיפול ביחס שונים נתונים לקבלת דרישות

 הקבוצה את לחייב הממונה בסמכות, כן כמו. אחרות הנחיות/או ו מבוטחים לקבוצות כספים

 .כספיים בעיצומים, היתר בין, כאמור פניותיו בעקבות אליו יועברו/או ו שהועברו לנתונים בהתאם

כים המשפטיים בנוסף על הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההלי

ואחרים, קיימת חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, 

ממורכבותם של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה למבוטחיה. מורכבות שירותים אלו צופנת 

בחובה, בין היתר, פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות עקב פערי מידע בין הקבוצה לבין הצדדים 

חשיפה זו באה  לישיים לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים.הש

לידי ביטוי, בין היתר, בתחומי החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח, לרבות ביטוח בריאות וסיעוד, 

בהם פועלת הקבוצה. בתחומים אלו המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים 

במדיניות, ברגולציה ובמגמות הדין, לרבות בפסיקת בית המשפט. שינויים אלה מיושמים  ינוייםש

על ידי מערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופן תדיר. מורכבות שינויים אלו והחלת 

 פרשנות בקבלת, בנוסף השינויים לגבי מספר רב של שנים, יוצרת חשיפה תפעולית מוגברת.

 על להשפיע בכדי לעיתים יש טווח ארוכי פנסיונים ובמוצרים ביטוח בפוליסות ורלאמ חדשה

 לפיצוי בדרישות הגלומה לחשיפה בנוסף זאת, הקיים התיק בגין הקבוצה של העתידית הרווחיות

 .העבר פעילות בגין ללקוחות

אלו לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות 

ואחרות בקשר עם חוזה הביטוח המועלות, בין היתר, באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק 

 תובענות ייצוגיות.

מאופיינים באורך חיים ממושך ובמורכבות גבוהה במיוחד לאור  הקבוצהכן, חלק ממוצרי  כמו

פקדות, ההסדרים התחיקתיים השונים הן בתחום ניהול המוצרים והן בתחום המיסוי, שיוך הה

 ניהול ההשקעות, מעמדו התעסוקתי של המבוטח, תשלומי ההפקדות שלו ועוד. 

הגופים המוסדיים בקבוצה מטפלים באופן שוטף, בטיוב זכויות מבוטחים, בכל הקשור לניהול 

 המוצרים בגופים המוסדיים, בהתאם לפערים המתגלים מעת לעת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2663- 
 

 שך()המ התחייבויות תלויות  - 42 באור
 

 מסכמת  טבלה

 
להלן טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות, 

תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית ותביעות מהותיות אחרות כנגד הקבוצה, כפי שצוינו על ידי 

ח התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה בהכר

כימות של סכום החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה, שכן מדובר בהערכות מטעם התובעים אשר 

דינן להתברר במסגרת ההליך המשפטי. עוד מובהר כי הטבלה להלן איננה כוללת הליכים 

 שהסתיימו, לרבות הליכים שהסתיימו לאחר שאושר בהם הסכם פשרה.

 
  

 סוג
 כמות 

  תביעות
הסכום הנתבע 

 חבאלפי ש"

     
     תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:

 664,854  2  צוין סכום המתייחס לחברה
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 

 ספציפי לחברה
 1  225,200 

 -  -  לא צוין סכום התביעה

 
 בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:

 
 

 
 

 2,716,535  23  צוין סכום המתייחס לחברה
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 

 ספציפי לחברה
 7  4,031,000 

 -  12  לא צוין סכום התביעה

 תביעות מהותיות אחרות
 

 
 

 

 10,000  1  צוין סכום המתייחס לחברה

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 
 ספציפי לחברה

 -  - 

 -  -  לא צוין סכום התביעה
 22,645  22  אחרותודרישות ות תביע

 
ההפרשה הכולל של התובענות הייצוגיות, הליכים משפטיים ואחרים, שהוגשו כנגד  סכום

אלפי  107,053    -לכהסתכם  31.12.2017-ו 31.12.2018 ליוםהקבוצה כמפורט לעיל 
 אלפי 73,734 -וכ( שנסגרותובענות ייצוגיות  בגין"ח ש אלפי 11,674 -"ח )מתוכו סך של כש
 .בהתאמה"ח, ש
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 שניתנו ושעבודים ערבויות (ה

 

, כך גמל אקסלנס ועמיתי לפיצויים מרכזית אקסלנסהפניקס ביטוח ערבה לעמיתי  .1

שסכומים שיוחזרו להם לא יפחתו בשום מקרה מהסכומים שהופקדו על ידם 

ת הנ"ל לתאריך המאזן עולה במידה ניכרת על בקופות. ערך הנכסים של הקופו

 הסכומים עליהם ערבה הפניקס ביטוח.

 

להבטחת תשלום התמורה שהתחייבה חברה ייעודית של אקסלנס הפועלות  .2

בתחום הנפקת תעודות פיקדון לשלם למחזיקי התעודה, רשמה החברה האמורה 

ההנפקה  שעבוד ראשון שוטף על כל חשבונות הבנק בהם הופקדו כספי תמורת

נטו ו/או שבהם הופקדו נכס הבסיס ומכשירים פיננסים אשר נועדו לשמש בטוחה 

 .כלפי מחזיקי תעודת הפיקדון

 

 ייעודיות חברות שהתחייבו ההצמדה והפרשי הריבית, הקרן פירעון להבטחת .3

 אגרות למחזיקי לשלם אקסלנס של מובנים מכשירים הנפקת בתחום הפועלות

 תנאי פי על התחייבויותיהן יתר כל של והמדויק אהמל הקיום ולהבטחת החוב

 ראשון קבוע שעבוד האמורות החברות רשמו, הנאמנות ושטר החוב אגרות

 צף שעבוד וכן להן שהונפקו סחירות לא חוב באגרות זכויותיהן כל על בדרגה

 ההנפקה תמורת הופקדה בהם בנק בחשבונות זכויותיהן על בדרגה ראשון

 .סחירות הלא החוב אגרותמ שהתקבלו והתקבולים

 
 יתרת. בנקאית בערבות 120עד  מדיירי חלקכלפי  התחייבה הפניקס ביטוח .4

 בנקאיות ערבויות הועמדו הכנגד אשר 2018 בדצמבר 31 ליום נכון הפיקדונות

והשותפויות המוחזקות על ידה, רשמו הערות  120. עד ח"ש מיליון 3 -כ הינה

 י הדיור המוגן.אזהרה לטובת דיירים המתגוררים בבת

 

 ליוןימ 1.3 -כ של בסך כספית ערבות 120העמידה עד  2016 פברואר בחודש .5

 המכרז מתנאי חלק שהיווה תשתיות הסכם במסגרת מודיעין לעיריית ח"ש

 כספית ערבות 120 עד העמידה 2018 בסוף שנת. במקרקעין הזכויות לרכישת

ה במכרז לרכישת קרקע זכיית עבור תשלום להבטחת ח"ש ליוןימ 4.3 -כ של בסך

 .בקריית מוצקין

 

ה בין אקסלנס נשואה ניהול קרנות עסק הושלמה, 2017 נובמברב 14יום ב .6

נאמנות בע"מ, לבין קסם אחזקות, חברות הנמצאות בשליטתה של אקסלנס. 

בבעלות  חברהלטובת  הפניקס אחזקותרבות על ידי ע הועמדה, העסקה במסגרת

, בסך של ()המכהן כיו"ר דירקטוריון קסם אחזקותבעל מניות מיעוט מר בועז נגר 

 עד חמישה מיליון ש"ח. 

 

שירותי בורסה.  לאקסלנסערבות  הפניקס אחזקות, ניתנה על ידי 2017 ביולי .7

הערבות ניתנה להבטחת התחייבויותיה של אקסלנס שירותי בורסה כלפי גוף 

 500לה על והשאלות והינה מוגבלת לסך שלא יע פקדונותמוסדי בגין פעילות 

 "ח.ש ליוןימ

 
 

 

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2683- 
 

 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 42באור 

 

 )המשך( שניתנו ושעבודים ערבויות (ד

 

מיליון  400שלא יעלה על  בסךאשראי  מסגרתביטוח  הפניקס תנה, נ2017 בשנת .8

"( למטרת הבורסה חברנשואה שירותי בורסה בע"מ )להלן: " לאקסלנס"ח ש

העלולים להיווצר במצב בו לקוחות חבר הבורסה  נזילות עיתוי פערי עלגישור 

 וזאתשברשותם מעבר לכספים הזמינים בחברה,  הפקדונותיימשכו את כספי 

 .בטחונות כנגד

 
 –מאוחדת שהינה חברה במסלקה לניירות ערך בתל אביב )להלן  חברה .9

"(, אחראית יחד עם יתר חברי המסלקה לכל הפסד שייגרם לה עקב אי המסלקה"

שלום של סכום כלשהו שחבר מסלקה חייב לשלמו ולא שילמו, או ניירות ערך ת

שחבר מסלקה אמור היה להעביר ולא העביר. אחריות של כל חבר מסלקה הינה 

בשיעור המחזור הכספי של פעילות אותו חבר בבורסה בהשוואה למחזור הכספי 

בו אירע  החודשים שקדמו לחודש 12 -של פעילות כל חברי המסלקה בבורסה ב

  האירוע.

 

 אשר חדשה השקעות קרן שהינה"עוגן"  קרן לפעול החלה 2018 בפברואר .10

 השקעות הפניקס מחזיקה בו"מ בע קפיטל הפניקס הינו בה הכללי השותף

 בתחום לישראל מחוץ פיננסיים במכשירים משקיעה עוגן קרן. 65%בשיעור של 

ח ערבות לקו אשראי העמידה הפניקס ביטו ,. במסגרת הסכם הקמת הקרןהחוב

בנוסף, אושרה  דולר. ליוןמי 50של עד  היקףשנטלה הקרן מתאגיד בנקאי ב

מיליון דולר )באמצעות כספי נוסטרו ועמיתים,  10 -השקעה בסך כולל של כ

בהתאם למפתח הפיצול הקיים ביחס לנכסים לא סחירים( כשותפים מוגבלים 

 בקרן.

 

 סיכונים קרן להקים ערך לניירות סההבור דירקטוריון החליט 2002 שנת במהלך .11

 בקרן חבר כל של חלקו. למסלקה החברים התחייבות להבטחת המסלקה של

 היומי הכללי הסליקה מחזור פי על א"בת בבורסה במסחר חלקו פי על יקבע

 ח"ש ליוניימ 16 של בסך, חלקה את אקסלנס הפקידה לכך בהתאם. שלו הממוצע

 הסיכונים בקרן( ח"ש ליוניימ 16 - 2017, רבדצמב 31) 2018, בדצמבר 31 ליום

 .הבורסה של

 
פקדון המשמש כבטוחה  אקסלנסהעמידה לתוקף  28החל ממועד כניסת תיקון  .12

לדמי הניהול המשתנים. סכום הפיקדון מחושב כמכפלת  שיעור דמי הניהול 

המשתנים בסך הנכסים המנוהלים בקרן הסל אשר בהם נקבעו דמי ניהול 

האמור חופשי משעבוד, עיקול, עכבון או כל זכות אחרת של צד  משתנים. הפקדון

שלישי ולנאמן זכות חתימה בלעדית בו, הכל בהתאם לתקנות השקעות משותפות 

. למועד הדוחות הכספיים הפיקדון 2018-בנאמנות, )קרנות מחקות( התשע"ח

אלפי ש"ח. לאחר תאריך הדו"ח )במהלך הרבעון  34,463 -הינו בסך של כ

המירה את הפיקדון המיועד בערבות בנקאית  אקסלנס(, 2019ן לשנת הראשו

לטובת הנאמנים לקרנות הסל שהוצאה על ידי בנק הפועלים בע"מ, והכל בהתאם 

 להוראות התקנות הנ"ל.
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 התקשרויות (ו

 

אשר  2018 בדצמבר 31 ליום להשקעה"ן נדל לרכישת התקשרויות ביטוח לפניקס .1

 חוזים בגין"ח ש מיליון 38 -כ של סך מתוכם"ח ש מיליון 55 -כ של לסך תסתכמומ

התקשרויות כאמור אשר  לחברה היו 2017 בדצמבר 31)ליום  תשואה תלויי

ליון ש"ח בגין חוזים ימ 40"ח מתוכם סך של שליון ימ 58 -הסתכמו לסך של כ

 תלויי תשואה(.

 

יות לתשלום דמי שכירות ואחזקה בגין משרדים בשנים הבאות התקשרו לקבוצה .2

 )לא כולל מע"מ( כדלהלן:

 

₪ )*(לפי א  
 

 שנה

30,741 2019 

29,909 2020 

27,351 2021   

24,697 2022   

 ואילך 2023 21,176

133,874  
 

 המחירים למדד ובחלקם הדולר לשער בחלקם צמודים השכירות דמי )*( 

/או ו במדד העתידי השינוי את כוללים אינם שלעיל הסכומים .לצרכן

 .ההתקשרויות גובה על"ח במט

 

הון סיכון ו השקעהלפניקס ביטוח, קיימות התחייבויות להשקעות עתידיות בקרנות  .3

מיליון ש"ח מתוכם סך של  2,339 -הינו כ 2018בדצמבר  31שסכומם הכולל ליום 

 -כ 2017 בדצמבר 31. )ליום תשואה תלויי חוזים בגיןמיליון ש"ח  1,800 -כ

 (.תשואה תלויי חוזים בגין"ח ש מיליון 1,528 -כ של סך מתוכם"ח ש מיליון 1,916

 

תפעול גמל  מלמתפעול גמל בע"מ לפיו  מלמלאקסלנס גמל הסכם בינה לבין  .4

שירותי תפעול לחשבונות העמיתים בקופת הגמל  מעניקה לאקסלנס גמל  בע"מ

שי שבניהולה, בתמורה לדמי תפעול חודשיים ובקרן ההשתלמות בניהול אי

 בשיעור מדורג הנגזר מהיקף נכסי העמיתים. 

 

לבין הפניקס  ביטוח הפניקסנחתם הסכם ביטוח משנה בין  2013ביוני,  27 ביום .5

פנסיה במסגרת הוספת והפעלת מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה המשלימה לאור 

גף שוק ההון, ביטוח וחיסכון תיקון תקנון הקרן. אישור ההסכם התקבל מאת א

 את ביטוח הפניקס מבטחתעל פי ההסכם הנ"ל  .2013, בדצמבר 31ביום 

הפניקס פנסיה עבור קרן הפנסיה הכללית שבניהולה. הכיסויים הביטוחיים 

 הניתנים הינם ביטוח שארים וביטוח אובדן כושר עבודה.

 

 

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ
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קסלנס גמל התקשרה בהסכם למתן שירותי תפעול וניהול חשבונות עמיתי א .6

 ההסכם הוארך"ח הדו שנת במהלךקופות גמל עם בנק מזרחי טפחות בע"מ. 

 .כאמור לתקופה נוספת

 

בהסכמי הפצה להפצת והפניקס פנסיה אקסלנס גמל  ונכון למועד הדוח, התקשר .7

 התאגידים הבנקאיים בישראל. עם מרבית  ןשבניהולוקרנות הפנסיה קופות הגמל 

 
ביטוח ו בהסכמי ביטוח אחריות מקצועית עם הפניקס ביטוח התקשרה אקסלנס .8

חודשים החל  17חברות בנות שלה לתקופה של  עבורעבורה ונאמנות עובדים 

 כן וכמו ישיר באופן פשיעה ביטוח ערכה אקסלנס בנוסף. 2018 נובמברמחודש 

אחריות נושאי משרה  ביטוח תבמסגר 2018 מאוקטובר החל מבוטחת

  ודירקטורים של קבוצת הפניקס.
 

 ותוכנה מחשבים FMR שירות לשכת עם הסכם אקסלנס של מאוחדת לחברה .9

 מערכת הפעלת, תוכנה פיתוח שירותיהמאוחדת  החברה מקבלת לפיו, מ”בע

 סמך על מחשב ועיבודי דוחות הפקת לרבות, מחשבים באמצעות נתונים עיבוד

בחודש  .לעת מעת מוארך ההסכם תוקף. מהבורסה ישירות אליהם המועבר מידע

 המעודכן השירותים הסכם הארכת על המאוחדת החברה חתמה 2017 אוקטובר

 . FMR -ל המשולמת התמורה מנגנון עודכן היתר ובין, 2019 ליוני עד

 
, אחרים עם מוחזקות חברות ושל מוחזקות בחברות להשקעות התקשרויות לגבי .10

 .7 באור ראה

 

 
 חכירות (ז

 

 תפעולית בחכירה החוכרת היא הקבוצה בהן חכירות .1

  

הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה תפעוליים ביחס לכלי רכב. לחכירות אורך  

 דמי החכירהשנים, מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה.  3חיים ממוצע של 

ינם מינימאליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאה

 בדצמבר הינם: 31ניתנים לביטול ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

 
2018 2017 

 
"חש אלפי  

 18,056  16,908 שנה עד
 14,321  27,132 ועד חמש שנים  משנה

 
44,040  32,377 
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 )המשך( חכירות (ז

 

 :המחכירה היא החברה בהן תחכירו .2

  

 לגופים( להשקעה"ן נדל)נכסי  מסחריים מבנים מספר מחכירה החברה 

 עם, לביטול ניתנות שאינן משתנות לתקופות הם החכירה הסכמי. חיצוניים

 התקופה בתום החוזים חידוש. לצרכן המחירים למדד הצמודים שכירות דמי

 .והחוכרים החברה להסכמת כפוף

 

 

 שאינם חכירה חוזי בגין להתקבל העתידיים המינימאליים חכירהה דמי להלן

 :)ללא אופציות( לביטול ניתנים

 

בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

 
2018 2017 

 
"חש אלפי  

 121,718 שנה עד
 

116,022 

 312,723 משנה ועד חמש שנים 
 

287,496 

 120,684 שנים מחמש מעל
 

148,078 

 
555,125 

 
551,597 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 הפניקס אחזקות בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 

 

2723- 
 

 המאזן תאריך לאחר אירועים  -  43 באור

 

 
, הודיעה מדרוג כי היא מותירה את דירוג אגרות החוב של החברה )סדרות 2019 ינוארב 30ביום  .1

 29באופק דירוג יציב. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  Aa3.il( בדירוג 3-ו 2,1

 .2019-15-010821 מס' אסמכתא 2019 ינוארב

 
הריבית חסרת  בעקום ירידההכספיים, חלה תאריך הדיווח ובסמוך למועד אישור הדוחות  לאחר .2

בדבר לעיל  40.3.2סעיף . ראה הביטוחיותשל ההתחייבויות  להגדלההסיכון הצפויה להביא 

בשווין של ההשקעות  עליהלשינוי בריבית. מאידך, חלה  הביטוחיותרגישות ההתחייבויות 

עדיין להעריך את השפעתם הכוללת של אירועים אלו על  מוקדםהפיננסיות של החברה. 

התוצאות הכספיות של החברה, וזאת במיוחד לאור הרגישות הרבה של התוצאות לשינויים 

 האמורים. 

 
 42 באור ראה המאזן תאריך לאחר בתביעות והתפתחויות שהוגשו ייצוגיות תביעות עם בקשר .3

 לעיל.

 

 (.ז) 15רזת דיבידנד לאחר תאריך המאזן ראה באור ן הכלעניי .4

 

 )יב(. 7ראה באור  מיזוג החברה המנהלת של הפנסיה עם החברה המנהלת של הגמללעניין  .5

 
בע"מ ראה  2015לעניין חתימה על הסכם אופציית מכר בין החברה לבין יצחק עוז וחברת חגעוז  .6

 )ג(. 7באור 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 ' פירוט השקעות פיננסיות אחרות של חברת ביטוח מאוחדת נספח א

 

 2733- 

 
 ת אחרותאודות השקעות פיננסיו ףנוס מידע

 נכסי חוב סחירים א.

 ההרכב:

 

 2017בדצמבר  31ליום  2018בדצמבר  31ליום  
 עלות  הערך עלות הערך 

 
 מופחתת בספרים מופחתת  בספרים

 
 אלפי ש"ח

 אגרות חוב ממשלתיות
 160,113  161,630  151,084  151,498  מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד    

 זמינות למכירה
 

4,186,026 
 

4,189,621 
 

4,137,549 
 

4,051,924 

 סך הכל אגרות חוב ממשלתיות
 

4,337,524 
 

4,340,705 
 

4,299,179 
 

4,212,037 

 נכסי חוב אחרים:
    

 שאינם ניתנים להמרה
 78,373  90,100  111,134  102,688  מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד    

 זמינים למכירה
 

2,680,318 
 

2,687,810 
 

2,329,744 
 

2,226,864 
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם 

 ניתנים להמרה
 

2,783,006 
 

2,798,944 
 

2,419,844 
 

2,305,237 

 ניתנים להמרה
 10,613  12,060  7,815  7,688  מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד    

סך הכל נכסי חוב אחרים הניתנים 
 10,613  12,060  7,815  7,688  להמרה

 סך הכל נכסי חוב סחירים
 

7,128,218 
 

7,147,464 
 

6,731,083 
 

6,527,887 
ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח 

 99,134  והפסד )במצטבר(

 

 42,209 

  
  



 הפניקס אחזקות בע"מ
 ' פירוט השקעות פיננסיות אחרות של חברת ביטוח מאוחדת נספח א
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 מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות אחרות

 מניות ב.

 ההרכב:

 
 2017בדצמבר  31ליום  2018בדצמבר  31ליום 

 
 הערך

 
 הערך

 
 

 עלות בספרים עלות יםבספר

 
 אלפי ש"ח

 סחירות
    

 5,585  6,928  16,134  17,753  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 זמינות למכירה
 

1,090,028  1,026,669  990,398  847,329 

 

 
1,107,781  1,042,803  997,326  852,914 

 שאינן סחירות
 32,958  47,995  99,296  140,995  זמינות למכירה    

 סך הכל מניות
 

1,248,776  1,142,099 
 

1,045,321  885,872 

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
 131,620  )במצטבר(

 

 115,729 

  

 אחרות פיננסיות השקעות .ג

 :ההרכב

 
 2017בדצמבר  31ליום  2018בדצמבר  31ליום 

 
 הערך

 
 הערך

 
 

 עלות בספרים עלות בספרים

 
 פי ש"חאל

 סחירות
 62,325  70,443  27,819  41,543  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד     

 400,082  493,214  466,092  505,006  זמינות למכירה
 48,571  57,045  8,159  9,498  מכשירים נגזרים

 510,978  620,702  502,070  556,047  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 סחירות שאינן
    

 13,932  17,489  30,675  36,609  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 זמינות למכירה
 

1,141,891  918,022  732,337  638,238 
 -  78,505  -  28,312  מכשירים נגזרים

 סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות
 

1,206,812  948,697  828,331  652,170 

 עות פיננסיות אחרותסך הכל השק
 

1,762,859 
 

1,450,767 
 

1,449,033 
 

1,163,148 

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
 55,519  )במצטבר(

 

 56,244 

  



 
 

 
 
 
 

 הפניקס אחזקות בע"מ
 
 
 
 

 4חלק 
 
 

 נתונים כספיים מתוך 
 הדוחות הכספיים המאוחדים

 המיוחסים לחברה עצמה
 
 

 



 

1 4- 

 

 

 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 

 

 עצמה המיוחסים לחברה נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 
 דף

 

 

 

 

ג' לתקנות 9החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הדוח מיוחד של רוא

  1970 -ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

2 

 

  

 3 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי

  

 4 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד

  

 5 על הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 

  

 6-8 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על השינויים בהון

  

 9-10 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 11-17 באורים
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 לכבוד
 הפניקס אחזקות בע"מבעלי המניות של חברת 

 , גבעתיים53דרך השלום 
 
 

 א.ג.נ.,
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון:
 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 
 

של  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
האחרונה שבהן השנים ששלוש ולכל אחת מ 2017-ו 2018בדצמבר  31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  הפניקס אחזקות

של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות  לדוח התקופתי 4בחלק נכלל ואשר  2018בדצמבר  31ביום  ההסתיימ
 . אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.הדירקטוריון וההנהלה של החברה

 
מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות  הנפרד לא ביקרנו את המידע הכספי
, 2017-ו 2018בדצמבר  31לימים  אלפי ש"ח 1,050,480-אלפי ש"ח ו 1,243,096 לסך שלהמיוחסים להן, נטו הסתכמו 

 130,720 -ולפי ש"ח א 88,861ש"ח, אלפי  88,589הסתכם לסך של  חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל בהתאמה, ואשר
הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו , בהתאמה. 2016-ו 2017, 2018 בדצמבר 31ם מיבי וסתיימהלשנים שאלפי ש"ח 

 על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן
 ן האחרים.חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבו

 
 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על בישראל. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  ולבצעה
הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים 

החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 
שבון חהרואי ודוחות . אנו סבורים שביקורתנו בכללותה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספק אחריםה
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות , בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחריםלדעתנו, 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, במרס 31

 קסיררקוסט פורר גבאי את 

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com.com 



 הפניקס אחזקות בע"מ

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי
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 בדצמבר  31ליום 

  
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח באור

 נכסים 
   

 השקעות בחברות מוחזקות
 

  6,139,854   5,507,437 

 701,989   818,410   9 הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות

 נכסים שאינם שוטפים סך הכל
 

  6,958,264   6,209,426 

 60,225   63,381   4 השקעות פיננסיות אחרות    
 נכסי מיסים שוטפים

 
  21   18 

 25   4,566   5 חייבים ויתרות חובה

 56,650   85,010   3 מזומנים ושווי מזומנים 

 סך הכל נכסים שוטפים
 

  152,978   116,918 

 נכסים סך הכל
 

  7,111,242   6,326,344 

 הון המיוחס לבעלי המניות של החברה    
 הון מניות   
 

  309,892   304,574 

 פרמיה על מניות וקרנות הון
 

  828,221   689,753 

 מניות באוצר
 

 -  (24,669) 

 קרנות הון
 

  331,915   459,688 

 עודפים
 

  4,841,658   4,280,060 

 הון  סך הכל
 

  6,311,686   5,709,406 

    
 התחייבויות 

 התחייבויות שאינן שוטפות   
 511,524   695,076   7 אגרות חוב   

 התחייבויות שוטפות
 14,703   9,329   6 זכאים ויתרות זכות   

 90,711   95,151   7 אגרות חוב

 סך הכל התחייבויות שוטפות
 

  104,480   105,414 

 הכל ההתחייבויותסך 
 

  799,556   616,938 

 סך הכל ההון וההתחייבויות
 

  7,111,242   6,326,344 

 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע    

 

 

   

 אסי ברטפלד אייל לפידות אלי שוורץ

, מנהל כספיםמשנה למנכ"ל דירקטוריוןהיו"ר  מנהל כללי   

 

2019, במרס 31 -אישור הדוחות הכספיים 



 הפניקס אחזקות בע"מ

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד
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 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31 

  
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח באור

 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו ממס
 

  687,269   718,476   626,877 

 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 

  25,731   17,547   6,022 

 3,000   3,000   3,000   9 הכנסות מדמי ניהול חברות מוחזקות

 סך הכל הכנסות
 

  716,000   739,023   635,899 

 הוצאות הנהלה וכלליות

 
  3,593   3,110   2,648 

 הוצאות מימון
 

  33,374   26,658   25,623 

 סך הכל הוצאות
 

  36,967   29,768   28,271 

 רווח לפני מיסים על ההכנסה
 

  679,033   709,255   607,628 

 -  (655)  -  8 מיסים  על ההכנסה 

 רווח לשנה, המיוחס לבעלים של החברה
 

  679,033   709,910   607,628 
 

 

 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע



 הפניקס אחזקות בע"מ

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל
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 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31 

  
2018 2017 2016 

  
 אלפי ש"ח

 רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה
 

 679,033  709,910  607,628 

 רווח )הפסד( כולל אחר:
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים     

 תנאים ספציפיים
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה     

 שנזקף לקרנות ההון
 

 (631)  2,351  4,865 
פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים 

 שהועבר לדוח רווח והפסד
 

 (4,735)  (854)  (342) 
מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים  (הפסדרווח )

 למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
 

 (42)  -  284 

 חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות מוחזקות 
 

 (140,584)  153,040  72,694 
סה"כ רכיבים של רווח )הפסד( שיסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 

 הפסד
 

 (145,992)  154,537  77,501 

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות מוחזקות המטופלות לפי     

 שיטת השווי המאזני 
 

 6,274  4,335  9,295 

 )הפסד( כולל אחר לשנה , נטו רווח
 

 (139,718)  158,872  86,796 

 סה"כ רווח כולל לשנה     
 

 539,315  868,782  694,424 
 

 

 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע



 הפניקס אחזקות בע"מ

  ות המאוחדים על השינויים בהוןנתונים כספיים מתוך הדוח
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 
 

 

הון 
 מניות

פרמיה 
על מניות 
וקרנות 

 הון
מניות 
 יתרת רווח באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 
 שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 סה"כ הון למכירה 

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 

304,574 
 

689,753 
 
(24,669) 

 
4,280,060  (57,274) 

 
11,000 

 
37,065 

 
92,740 

 
(15,108)  391,265 

 
5,709,406 

 -  -  -  679,033  -  -  -  רווח לשנה
 

 -  -  679,033 

 13,032  6,473  -  -  -  (199)  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר
 
(159,024) 

 
(139,718) 

 13,032  6,473  -  -  -  678,834  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה
 
(159,024)  539,315 

 -  -  רכישת מניות באוצר
 
(19,476)  -  -  -  -  -  -  -  (19,476) 

 7,289  -  -  -  4  -  -  -  -  7,285  -  מניותתשלום מבוסס 
 -  -  -  -  (138)  -  -  -  -  70  68  מימוש אופציות עובדים

העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך 
 -  -  -  1,772  -  -  -  רכוש קבוע, בגובה הפחת

 
(1,772)  -  -  - 

 103,351  -  -  -  -  -  -  -  -  98,101  5,250  הנפקת מניות )*(
 77,157  -  -  -  -  -  -  -  44,145  33,012  -  הנפקה מחדש של מניות באוצר)*(

 S 15 )**(  -  -  -  992  -  -  -  -  -  -  992 51השפעת יישום לראשונה של 
פקיעת אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן 

 -  13,652  -  -  -  -  מקנות שליטה
 

 - 
  

 13,652 

 -  -  -  דיבידנד
 
(120,000)  -  -  -  -  -  - 

 
(120,000) 

 2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

309,892 
 

828,221  - 
 

4,841,658  (43,622) 
 

11,000 
 

36,931 
 

97,441  (2,076)  232,241 
 

6,311,686 
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 15לפרטים נוספים ראה באור )*(
 ' לדוחות הכספיים המאוחדים.גכ 2ראה באור )**(לפרטים נוספים 

 

 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע

 



 הפניקס אחזקות בע"מ

  ות המאוחדים על השינויים בהוןנתונים כספיים מתוך הדוח
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 
 

 
 הון מניות

פרמיה על 
מניות 

 וקרנות הון
מניות 
 יתרת רווח  באוצר

קרן הון 
מעסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה
קרן הון מעסקה 
 עם בעל שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש 

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון בגין 
נכסים פיננסים 
 סה"כ הון זמינים למכירה 

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

בינואר,  1יתרה ליום 
2017  304,314  668,192  (34,631)  3,568,434  (64,274)  11,000  41,935  90,121  (4,741)  226,361 

 
4,806,711 

 709,910  -  -  -  -  -  -  709,910  -  -  -  רווח לשנה

 4,275  -  -  -  60  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר
 
(10,367)  164,904  158,872 

סה"כ רווח )הפסד( כולל 
 4,275  -  -  -  709,970  -  -  -  לשנה

 
(10,367)  164,904  868,782 

 114  -  -  -  114  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
העברה מקרן הערכה 

מחדש בגין שיערוך רכוש 
 -  -  -  (1,656)  -  -  -  1,656  -  -  -  קבוע, בגובה הפחת

 -  -  -  -  (4,984)  -  -  -  -  4,724  260  מימוש אופציות עובדים
 (12,723)  -  -  -  -  -  -  -  (12,723)  -  -  רכישת מניות באוצר

הנפקה מחדש של מניות 
 39,522  -  -  -  -  -  -  -  22,685  16,837  -  באוצר)*(

רכישת זכויות שאינן 
 7,000  -  -  -  -  -  7,000  -  -  -  -  מקנות שליטה 

בדצמבר,  31יתרה ליום 
2017  304,574  689,753  (24,669)  4,280,060  (57,274)  11,000  37,065  92,740 

 
(15,108)  391,265 

 
5,709,406 

 
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 15)*(לפרטים נוספים ראה באור 

 
 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע



 הפניקס אחזקות בע"מ

  ות המאוחדים על השינויים בהוןנתונים כספיים מתוך הדוח
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 
 

 

הון 
 מניות

פרמיה 
על מניות 

 וקרנות
 הון

מניות 
 יתרת רווח  באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה עם 
 בעל שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון בגין 
נכסים 

פיננסים 
זמינים 
 סה"כ הון למכירה 

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2016בינואר,  1יתרה ליום 
 

304,309 
 

668,042 
 
(35,180) 

 
2,959,522  (4,804)  -  41,397  82,110  1,315  142,804 

 
4,159,515 

 607,628  -  -  -  -  -  -  607,628  -  -  -  רווח לשנה

 9,548  -  -  -  (253)  -  -  -  רווח כולל אחר
 
(6,056)  83,557  86,796 

 9,548  -  -  -  607,375  -  -  -  סה"כ רווח כולל לשנה
 
(6,056)  83,557  694,424 

 892  -  -  -  892  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
 11,000  -  -  -  -  11,000  -  -  -  -  -  עסקה עם בעל שליטה
 -  -  -  -  (354)  -  -  -  -  349  5  מימוש אופציות עובדים
 (4,378)  -  -  -  -  -  -  -  (4,378)  -  -  רכישת מניות באוצר

 4,728  -  -  -  -  -  -  -  4,927  (199)  -  הנפקה מחדש של מניות באוצר
העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך 

 -  -  -  (1,537)  -  -  -  1,537  -  -  -  רכוש קבוע, בגובה הפחת

 (59,470)  -  -  -  -  -  (59,470)  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

304,314 
 

668,192 
 
(34,631) 

 
3,568,434  (64,274)  11,000  41,935  90,121 

 
(4,741)  226,361 

 
4,806,711 

            
             

 

 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע



 הפניקס אחזקות בע"מ

 על תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
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 לשנה שהסתיימה ביום 

  
 בדצמבר 31

  
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח נספח

 תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 
 רווח לשנה    
   679,033   709,910   607,628 

 (630,308)  (733,888)  (715,369)  )א( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 מזומנים נטו ששמשו לפעילות שוטפת של החברה
 

 (36,336)  (23,978)  (22,680) 

 תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( השקעה
    

 36,186   120,774   218,000    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בחברות מוחזקות 

 (53,929)  -  -   רכישת חלק המיעוט

 -  -  55    דיבידנד מחברות מוחזקות 

 -  -  (330,000)   השקעה בשטר הון  חברה מוחזקת

 78,314   29,981   17,209    מכירות נטו של השקעות פיננסיות של החברה

 מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( מפעילות השקעה
 

 (94,736)   150,755   60,571 

 תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון
 הנפקת הון מניות     
 

  103,351  -  - 
 דיבידנד לבעלי מניות 

 
 (120,000) 

 הנפקה מחדש של מניות החברה  
 

 -   13,198  - 
 פרעון אגרות חוב

 
 (93,672)  (93,484)  (93,168) 

 הנפקת אגרות חוב
 

  269,753  -  - 

 מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות מימון
 

  159,432  (80,286)  (93,168) 

 עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
 

 28,360   46,491  (55,277) 

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
 

  56,650   10,159   65,436 

 10,159   56,650   85,010    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  
 

 

 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע



 הפניקס אחזקות בע"מ

 על תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
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 לשנה שהסתיימה ביום 

  
 בדצמבר 31

  
2018 2017 2016 

  
 אלפי ש"ח

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת: )א(
   

 
 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:

   
 

 (6,021)  (17,546)  (25,731)  רווחים נטו מהשקעות פיננסיות

 

 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

   

 
 2,960   7,472   11,910   ריבית שנצברה ועלית ערך אגרות חוב

 
 -  (644)  -  מסים על הכנסה 

 

 (626,877)  (718,476)  (687,269)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,נטו

 

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, נטו:

   
 

 1,453   152   (4,544)  קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה

 

 (2,420)  3,647   (5,375)  גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות

 

 597   (8,493)  (4,360)  שערוך )שחיקת( הלוואות חברות מוחזקות

 

 (630,308)  (733,888)  (715,369)  סך תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 
 

    
 
 

 .החברה של הנפרד הכספי מהמידע נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע



 הפניקס אחזקות בע"מ

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
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 כללי -1באור 

 

"דוחות  -)להלן  2018בדצמבר  31נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  להלן 

 "(.נפרד כספי"מידע  -)להלן  עצמהמאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה 

 .המאוחדים הדוחות עם ביחד הנפרד הכספי המידע את לקרוא יש 

 

 :הגדרות 

 

 ."מבע אחזקות הפניקס -החברה  (1)

 ,בעקיפין או במישרין ,כלולה בהן החברה תשהשקע ותוחבר תומאוחד ותחבר – תומוחזק ותחבר (2)

 .המאזני השווי בסיס על דוחות הכספייםב

 .הכספי המצב על הדוח תאריך – הדוח אריךת (3)

 .הפניקס חברה לביטוח בע"מ –הפניקס ביטוח  (4)

 .לאוכלוסיה המבוגרת בע"ממרכזי מגורים  120עד  - 120עד  (5)

 .בע"מ ופקטורינגמימון  פלטינום -פלטינום  (6)

 .הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ –הפניקס השקעות  (7)

 

 הנפרד הכספי במידע שיושמה החשבונאית המדיניות עיקרי -2באור 

 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל ג9הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה  המידע 

התוספת(, ובכפוף  -ג( לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות )להלן 9תקנה  -)להלן 

-" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך באגידתלהבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של ה

 הבהרת סגל הרשות(. -סת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן המתייח 2010בינואר  24

 

הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם  המידע 

"דוחות  – 27 לאומינבי חשבונאות תקן והוראות, בכלל( IFRSתקני  –לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

, המאוחדים לדוחות 2 אוריכספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בב

 יושמו, המאוחדים הדוחות במסגרת הכספיים הנתונים סווגו בו והאופן, החשבונאית המדיניות עיקרי בדבר

 הכספי הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן. עהמיד הצגת לצורך

 

 האמורות הגילוי לדרישות בהתאם, נוסף מהותי למידע בנוגע גילויים נכללים להלן שיובאו אוריםיהב במסגרת 

 המאוחדים בדוחות נכלל לא כאמור שמידע ככל, הרשות סגל להבהרת ובכפוף בתוספת וכמפורטג 9 בתקנה

 .עצמה לחברה במפורש המתייחס באופן

 

 :עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים והתחייבויות נכסים .1

 ומפורטים עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים וההתחייבויות הנכסים סכומי מוצגים 

וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו הם סווגו בדוחות המאוחדים על המצב  הנכסים סוגי לפי

 הכספי.

 של המניות לבעלי המיוחס, המאוחדים הדוחות על בהתבסס, נטו סכום ברדב מידע מוצג ,כן כמו 

 .מוניטין לרבות, מוחזקות חברות בגין, ההתחייבויות סך בניכוי הנכסים סך של, עצמה החברה

, המאוחדים הדוחות בסיס על, החברה של לבעלים המיוחס העצמי שההון לכך מביאה כאמור ההצגה 

 .הנפרד הכספי מהמידע שנגזר כפי החברה של העצמי להון זהה הינו

 

 :עצמה לחברה המיוחסות המאוחדים בדוחות הכלולות והוצאות הכנסות .2

 או רווח בגין בפילוח, המאוחדים בדוחות הכלולים והוצאות הכנסות סכומי כוללים הכספיים הנתונים 

 אלו נתונים. וההוצאות ההכנסות סוגי לפי ובפירוט, עצמה לחברה המיוחסים, אחר כולל ורווח הפסד

 .המאוחדים הכולל הרווח על והדוח והפסד הרווח בדוחות סווגו בו אופן באותו סווגו

 של המניות לבעלי המיוחס, המאוחדים הדוחות על בהתבסס, נטו סכום בדבר מידע מוצג, כן כמו 

 לרבות, מוחזקות חברות של פעילות תוצאות בגין ההוצאות סך בניכוי ההכנסות סך של, עצמה החברה

 בחברה השקעה ערך ירידת וכן, ביטולה או כלולה בחברה השקעה ערך ירידת, מוניטין ערך ירידת

  .ביטולה או המאזני השווי שיטת לפי המטופלת משותפת בשליטה



 הפניקס אחזקות בע"מ

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
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 )המשך( הנפרד הכספי במידע שיושמה החשבונאית המדיניות עיקרי -2באור 

 

 הכולל הרווח כל וסך החברה של לבעלים המיוחס לשנה הרווח כל שסך לכך מביאה כאמור ההצגה

 לשנה הרווח כל לסך זהה הינו, המאוחדים הדוחות בסיס על, החברה של לבעלים המיוחס לשנה

 כפי, בהתאמה, החברה של לבעלים המיוחס לשנה הכולל הרווח כל וסך החברה של לבעלים המיוחס

 .הנפרד הכספי מהמידע שנגזר

 

 :עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכוללים מזומנים תזרימי .3

 לקוחים כשהם, עצמה לחברה המיוחסים, המאוחדים בדוחות הכלולים מזומנים תזרימי סכומי מוצגים 

 מפעילות תזרים, שוטפת מפעילות תזרים לפי בפילוח, המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך

 בדוחות סווגו בו אופן באותו סווגו אלו נתונים. מרכיביהם פירוט ותוך מימון מפעילות ותזרים השקעה

 .המאוחדים

 

 

 

 מזומנים ושווי מזומנים  -3באור 

 

 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 56,650   85,010   ופקדונות למשיכה מיידית בתאגידים בנקאיים בש"חמזומנים 
 

בגין  נומינליתהמזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית  

 (.0.03% – 31.12.17) 0.2% בשיעורהפקדות בנקאיות יומיות 

 

קדונות יהבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים. הפקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים יפ 

 (.0.07% – 31.12.17) 0.22%בשיעור  נומינליתנושאים ריבית 
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 פיננסיות אחרותהשקעות   -4באור 

 

 המיוחסים לחברה האם: IAS39 -בנכסים פיננסיים בהתאם ל ההשקעותפירוט להלן  .1

 
 2018בדצמבר  31ליום 

הוגן מוצגים בשווי  
 דרך רווח והפסד

זמינים 
 למכירה

הלוואות 
  סה"כ וחייבים

 

 
 אלפי ש"ח

 51,391  -  51,176  215  נכסי חוב סחירים

 8,210  8,210  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 3,780  -  3,780  -  מניות

 63,381  8,210  54,956  215  סה"כ
 

 
 2017בדצמבר  31ליום 

בשווי הוגן מוצגים  
 דרך רווח והפסד

זמינים 
 למכירה

הלוואות 
  סה"כ וחייבים

 

 
 אלפי ש"ח

 34,746  -  34,746  -  נכסי חוב סחירים

 15,183  15,183  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 5,957  -  5,957  -  מניות

 4,339  -  4,339  -  אחרות

 60,225  15,183  45,042  -  סה"כ
 

 שווי הוגן של השקעות פיננסיות בחלוקה לרמות: .2

 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 51,391  -  -  51,391  נכסי חוב סחירים

 3,780  41  -  3,739  מניות

 55,171  41  -  55,130  סה"כ

 8,796  5,223  3,573  -  שווים ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים      

      

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 34,746  -  -  34,746  נכסי חוב סחירים

 5,957  156  -  5,801  מניות

 4,339  -  -  4,339  אחרות

 45,042  156  -  44,886  סה"כ

 16,584  12,487  4,097  -  שווים ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים      
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 ויתרות חובה חייבים   -5אור ב

 
 בדצמבר  31 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 6   4,554   )*( חברות מוחזקות
 19   12   אחרים

 25   4,566   )*( בעיקר ריבית לקבל  משטר הון
 

 זכאים ויתרות זכות    -6אור ב

 

 בדצמבר  31 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 7,680   7,903   אגרות חובבגין  – ריבית לשלם
 5,821   83   מוסדות

 1,202   1,343   ספקים ונותני שירות

 

  9,329   14,703 
 

 אגרות חוב    -7באור 

 
 :רעון בשנים לאחר תאריך המאזןיפ .1

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 93,953  95,077  שנה ראשונה

 93,953  88,462  שנה שנייה

 87,416  88,462  שנה שלישית 

 87,416  133,809  שנה רביעית 

 262,249  403,769  שנה חמישית ואילך

 
 809,579  624,987 

 (90,711)  (95,151)  בניכוי חלויות שוטפות

 (22,752)  (19,352)  בניכוי ניכיון והוצאות רכישה נדחות

 
 695,076  511,524 

 
 ראה ואמות המידה הפיננסיות החוב אגרות תנאי, 2018במהלך שנת  3הנפקת סדרה  בדבר נוספים לפרטים
 .המאוחדים הכספיים לדוחות 26 באור
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 )המשך(אגרות חוב    -7באור 

 :שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון .2

 
 אגרות חוב

 
 אלפי ש''ח

 688,246  2017בינואר  31יתרה ליום   
 (93,484)  תזרים מזומנים

 1,474  השפעת שינויים במדד המחירים

 5,999  שינויים אחרים

 602,235  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 176,081  תזרים מזומנים

 5,495  השפעת שינויים במדד המחירים

 6,416  שינויים אחרים

 790,227  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 על ההכנסה  מסים  -8 באור  

 
 שומות מס  .א

, 2013 שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות קיימותהמאוחדות  חברותה למרביתלחברה ו

 .הכנסה מס לפקודת 145 לסעיף בהתאם וזאת

 

 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ב

 -ו 2018בדצמבר  31 מיםלי המסתכמיםהפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות  חברהל 

 קיימים בנוסף. בהתאמה"ח, ש אלפי 185,091 -וכ"ח ש אלפי 187,156 -כ של לסך 2017בדצמבר  31

 23,033 -כ של לסך 2017 בדצמבר 31-ו 2018בדצמבר  31הון לצורכי מס המסתכמים לימים  הפסדי

 .בהתאמה"ח, ש אלפי 78,753 -ו"ח ש אלפי

  בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין. לעיל ההפסדיםהוכרו נכסי מסים נדחים בגין  לא 
 
 

 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות -9באור 
 יתרות עם חברות מוחזקות .א

 

 
 ליום 

 
 בדצמבר  31 

 
2018 2017 

 
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
 6   4,554   חייבים ויתרות חובה  

 נכסים לא שוטפים
  

 לחברות מוחזקות )ראה ה להלן(הלוואות 
  

818,410 
  

701,989 
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 )המשך( תהלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקו -9באור 
 
 עסקאות עם חברות מוחזקות .ב

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר  31 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 3,000   3,000   3,000   ד' להלן(הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות )ראה 
 
 
 הכנסות מימון מחברות מוחזקות .ג

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר  31 

 
2018 2017 2016 

 
 אלפי ש"ח

 7,522   8,585   20,447   הכנסות מימון
 

 

 התקשרויות .ד

 
 אלפי ש"ח.  3,000 של שנתית בתמורה ניהול שירותי מתןל עם חברות בנות בהסכם התקשרה החברה

 
 ושטרי הון הלוואות .ה
 

 חברה מאוחדת -בע"מ ופיננסים הפניקס השקעות 

 

 
 בדצמבר 31ליום  שיעור

 
 2017 2018 הריבית

 
 אלפי ש"ח  %

 530,000   394,000   0% (1שטרי הון לא צמודים )
 164,891   82,878   4% (2הלוואה צמודת מדד )

  

  476,878   694,891 
 

. "חש ליוניימ 610 של בסך לחברההפניקס השקעות שטרי הון  הנפיקה 2009-2016 יםבשנ (1)

 .פירעון מועד וללא ריבית נושאים אינם, צמודים אינם ההון שטרי

שנים ממועד  5שטרי ההון בכל עת, אך לא לפני  את לפרועהשקעות רשאית  הפניקס 

 מיליון ש"ח. 136 -הון בסך של כ יפרעה הפניקס השקעות שטר 2018בחודש מרץ  חתימתם.

 112-אושר בדירקטוריון הפניקס השקעות פירעון שטר הון בסך של כ 2019במרס  18ביום 

  .2019מיליון ש"ח, אשר יפרע במהלך חודש אפריל 

 

. 4%צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית צמודה בשיעור של  ההלוואה (2)

  .2019 בספטמבר 30 ביום תיפרע ההלוואה וקרןהריבית משולמת בתום כל רבעון 

נחתם עדכון להסכם ההלוואה, בהתאם להסכם נפרעו הפרשי  2017לדצמבר  28ביום 

.  החל ממועד החתימה, אלפי ש"ח 32,373 -סך של כב, ההצמדה שנצברו עד ליום החתימה

 .2018לשנת הפרשי ההצמדה על הקרן והריבית יפרעו מידי רבעון, החל מהרבעון הראשון 

ושונו תנאי ₪ מיליון  82-קעות קרן בסך של כפרעה הפניקס הש 2018למרס  31ביום 

כך שההלוואה אינה נושאת הפרשי הצמדה והריבית שנקבעה הינה ריבית בהתאם  ההלוואה

 .לפקודת מס הכנסה י' 3 לסעיף 
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 )המשך( תהלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקו -9באור 
 
 

 מאוחדת חברה -פלטינום

 

 
 בדצמבר 31ליום  שיעור

 
 2017 2018 הריבית

 
 אלפי ש"ח  %

 3,098   2,582   4.1% הלוואה שקלית 

 4,000   4,000   0% שטר הון לא צמוד

  

  6,582   7,098 
 

"ח. שטר ההון אינו צמוד ואינו שליון ימ 4של  בסך לחברהשטר הון  פלטינוםהנפיקה  2007בפברואר  1 ביום

 . 2099בדצמבר  31נושא ריבית. שטר ההון צפוי להיפרע ביום 

 

הלוואה הנושאת ריבית שקלית בגובה שיעור הריבית הקבועה  לפלטינוםהחברה  נתנה 2012דצמבר  בחודש

 44 -ב נפרעת. הלוואה זו 1986 –"ו התשמ)י((, 3בתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 

 .31.03.13 מיום החל שווים קרן תשלומי

 

 

 מאוחדת חברה -הפניקס ביטוח
 

 נוסף 1 רובד הון מכשיר הנפקת כנגד בפניקס ביטוח השקעה החברה דירקטוריון אישר 2018 במרס 26 ביום

 1 רובד הון מכשיר. פניקס ביטוחה של העצמי ההון חיזוק לצורך וזאת ח"ש מיליון 330-כ של בסך( הון שטר)

 לרבות המכשיר  תנאי יתר. לצרכן המחירים למדד הצמודה 4.8% של שנתית ריבית בשיעור הונפק נוסף

 במרס 29 ביום". ביטוח חברת של עצמי הון לעניין הוראות' "ב חלק סולבנסי לחוזר בהתאם הנם הפדיון תקופת

 2018 במאי 15 ביום. לעיל כאמור לתנאים בהתאם נוסף 1 רובד הון מכשיר פניקס ביטוחה הנפיקה 2018

 בחישוב וייכלל נוסף 1 רובד הון כמכשיר המוכר ההון בחישוב כאמור המכשיר להכללת הממונה אישור התקבל

 לאחר הוניים אירועים במסגרת, 2017 בדצמבר 31 ליום הסולבנסי הוראות לפי הפירעון כושר ויחס ההון עודפי

  .המאזן תאריך

 
 

 
 

 המאזן תאריך לאחר אירועים -10 באור
  

 

 . המאוחדים הכספייםלדוחות  43הדיווח, ראה באור  תאריך לאחר אירועים לעניין



 
 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 

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

  6492102אביב -תל
 

 

  
 

 
 

 
 2019, במרס 31 

 לכבוד
 "(החברה)" מ"בע אחזקות הפניקס של הדירקטוריון

 
 .,נ.ג.א
 
 
 
 

  )להלן: "תשקיף המדף"( הפניקס אחזקות בע"משל מדף  תשקיף :הנדון

 2016 ,באוקטובר 6ביום שפורסם 

 

 

בהצעת מדף , הדוחות שלנו המפורטים להלן של)לרבות בדרך של הפניה(  להכללהלהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו

  שבנידון :תשקיף המדף על בסיס 

 

הפניקס אחזקות של  הדוחות הכספיים המאוחדים על 2019 ,במרס 31מיום  רואה החשבון המבקרדוח  .1

בדצמבר  31ולכל אחת משלושת השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017 -ו 2018בדצמבר  31מים לי בע"מ

2018. 

 

 הפניקס של כספי דיווח על פנימית בקרה של ביקורת על 2019 במרס, 31 מיום המבקר החשבון רואה דוח .2

 .2018מבר בדצ 31 ליום בע"מ אחזקות

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות ג' 9לפי תקנה  נפרד ביניים כספי מידע על 2019 ,במרס 31מיום  מיוחד דוח .3

ולכל אחת  2017 -ו 2018בדצמבר  31ם מימ לי"אחזקות בע הפניקס של 1970-תקופתיים ומידיים( התש"ל

 .2018בדצמבר  31משלושת השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי
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 5חלק 
 
 

 פרטים נוספים על התאגיד
 

 



 בע"מ אחזקותהפניקס  - פרטים נוספים על התאגיד

 

 1 -5  

   –' ד 9תקנה 

 2018בדצמבר  31ליום  רעוןיפמצבת התחייבויות לפי מועדי  דוח
  

 .2019 מרץ 31ם של החברה מיו מיידיבדבר מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון ראה דיווח  לפרטים
 

 –'  א 10תקנה 

 2018דוחות רווח והפסד רבעוניים )מאוחדים( לשנת  תמצית

 

 רבעון

 

 רבעון

 

 רבעון

 

 רבעון

 

 סה"כ

 

1-3.18 

 

4-6.18 

 

7-9.18 

 

10-12.18 

 

2018 

 פרמיות שהורווחו ברוטו
 

2,451,005  
 

2,422,221  
 

2,541,214  
 

2,689,747  
 

10,104,187 

פרמיות שהורווחו על ידי 
 מבטחי משנה

 

268,535  
 

283,844  
 

311,310  
 

314,294  
 

1,177,983 

 פרמיות שהורווחו בשייר
 

2,182,470  
 

2,138,377  
 

2,229,904  
 

2,375,453  
8,926,204 

רווחים מהשקעות, נטו 
 והכנסות מימון

 

321,136  
 

1,079,560  
 

1,800,048  
 

(2,132,103)  
 

1,068,641 

 826,670  82,388  317,369  210,181  216,732 הכנסות מדמי ניהול

 483,433  155,882  122,325  115,262  89,964 הכנסות מעמלות

הכנסות משירותים 
 פיננסיים אחרים

21,211 

 
44,551 

 
52,148 

 
46,648 

 
164,558 

 37,826  14,832  7,001  7,732  8,261 הכנסות אחרות

 סך כל ההכנסות
 

2,839,774  
 

3,595,663  
 

4,528,795  
 

543,100  
 

11,507,332 

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 

 

2,191,347  

 

 

2,868,412  

 

 

3,567,592  

 

 

(196,631)  

 

 

8,430,720 

חלקם של מבטחי המשנה 
בתשלומים ובשינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
 939,957  160,794  244,023  272,221  262,919 ביטוח

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 7,490,763  (357,425)  3,323,569  2,596,191  1,928,428 ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק 
 1,753,339  488,280  461,759  436,743  366,557 והוצאות רכישה אחרות

 1,210,657  317,986  291,676  304,841  296,154 הוצאות הנהלה וכלליות

 (5,036)  (20,835)  5,862  6,138  3,799 הוצאות אחרות

 179,526  44,141  39,868  61,783  33,734 הוצאות מימון

 10,629,249  472,147  4,122,734  3,405,696  2,628,672 סך כל ההוצאות

חלק ברווחי )הפסדי( 
חברות מוחזקות 

המטופלות לפי שיטת 
 70,600  43,103  (3,974)  (5,016)  36,487 השווי המאזני

 948,683  114,056  402,087  184,951  247,589 רווח לפני מסים על הכנסה

 251,833  8,681  143,484  41,864  57,804 מסים על הכנסה

 696,850  105,375  258,603  143,087  189,785 רווח לתקופה

          רווח לתקופה מיוחס ל:

 679,033  97,372  254,781  137,663  189,217 בעלי המניות של החברה

זכויות שאינן מקנות 
 שליטה

568 

 
5,424 

 
3,822 

 
8,003 

 
17,817 

 

189,785  143,087  258,603  105,375  696,850 
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   –'  א 10קנה ת

 )המשך( 2018דוחות רווח והפסד רבעוניים )מאוחדים( לשנת  תמצית

 

 

 סה"כ רבעון רבעון רבעון רבעון

 

1-3.18 4-6.18 7-9.18 10-12.18 2018 

 696,850 105,375 258,603 143,087 189,785 רווח לתקופה

      רווח )הפסד( כולל אחר:

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
 (109,525) (201,561) 92,200 (29,185) 29,021 המסווגים כזמינים למכירה שנזקף לקרנות ההון

רווחים והפסדים, נטו ממימוש של נכסים 
פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שהועבר 

 (189,489) (71,732) (10,648) (44,510) (62,599) לדוח רווח והפסד

פיננסיים הפסד מירידת ערך של נכסים 
 המסווגים

 60,661 30,627 (253) 20,028 10,259 כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 13,032 4,414 (485) 5,847 3,256 שלפעילות חוץ

מיסים על ההכנסה המתייחסים לרכיבים של 
 79,329 82,785 (27,814) 18,210 6,148 רווח כולל אחר

 (145,992) (155,467) 53,000 (29,610) (13,915) רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 

     

  8,407   8,407     -     -     -  הערכה מחדש בגין רכוש קבוע

 (394) (394)    -     -     -  רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

חלק החברה ברווח כולל אחר, נטו של חברות 
 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -     -     -    (48) (48) 

 (1,714) (1,714) -    -    -    השפעת המס

סה"כ רכיבים של רווח נקי שלא יסווגו מחדש 
 6,251 6,251 -    -    -    לאחר מכן לרווח או הפסד

 (139,741) (149,216) 53,000 (29,610) (13,915) סה"כ רווח כולל אחר, נטו

 557,109 (43,841) 311,603 113,477 175,870 סה"כ רווח כולל לתקופה

 

     

      מיוחס ל:

 539,319 (51,817) 307,781 108,053 175,302 בעלי המניות של החברה

 17,790 7,976 3,822 5,424 568 זכויות שאינן מקנות שליטה

 557,109 (43,841) 311,603 113,477 175,870 כולל לתקופהרווח 
 
 
 
 

 ערך ניירות בתמורת שימוש -ג' 10 תקנה
 Solvency" של הפניקס חברה לביטוח במשטר 1את החברה לצורך חיזוק "הון רובד  שימשהתמורת ההנפקה 

II   .קבלת אישור הממונה על רשות שוק, ההון, ביטוח  לאחרבהתאם לחוזר של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
  נוסף בתמורת ההנפקה. 1לחברה "מכשיר הון רובד  הנפיקההפניקס ביטוח  וחיסכון
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  רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות לתאריך המאזן

 
 

  

שיעור ההחזקה מההון 

 המונפק באחוזים

 

סוג המניה 

 בש"חסך ע.נ  בע.נ

 בדוחערך 

  הנפרדהכספי 

 באלפי

 (1ש"ח )

  בהצבעה

  ובסמכות

  למנות

 (2בהון ) (2) דירקטורים

      חברות בנות וקשורות של החברה

 100 100 5,295,928 135,566,313 ש"ח 1 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 100 100 - 1,699,452 ש"ח 5 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 100 100 846,878 12,741 ש"ח 0.001 ופיננסים בע"מהפניקס השקעות 

 100 100 (3,970) 100 ש"ח 1 בע"מ ופקטורינג מימוןפלטינום 

 100 100 (3,216) 100 ש"ח 1 בע"מ 2006כ.א.  ופקטורינג מימוןפלטינום 

 100 100 - 2,000 "חש 1 "מבע בינלאומי אחזקות הפניקס

 55 55 - 100 "חש 1 בע"מ גלובל פניקס

 

 חברות בנות וקשורות של הפניקס 

 חברה לביטוח בע"מ

 

    

 100 100 561,882 10,017,345 ש"ח 1 בע"מ 1989 ביטוח סוכנויות הפניקס

 100 100 356,315 18,510,735 ש"ח 1 בע"מ וגמל פנסיההפניקס 

 100 100 239,222 2,121,212 ש"ח 1 אקסלנס נשואה גמל בע"מ

 100 100 142,652 8,580,490 ש"ח 1 בע"מהדר ירוק נכסים והשקעות 

 100 100 - 91,131,300 ש"ח 0.01 אוטוסרב שרותי רכב בע"מ

 29 29 71,901 - - (3)טאו אחזקות שותפות מוגבלת -הפנ

 100 100 1 1,000 "חש 1 "מבע( 2009) הון גיוסי הפניקס

OPCTN S.A 1000 CHF 33,905 23,557 15 15 

GAIA JOURNAL SQUARE, LP - - 2,338 14.76 14.76 

 ASSOCIATESHUNTINGTON CENTER  - - 2,483 5.98 5.98 

PROTFOLIO VI INVESTORS, LP  - - 15,350 14.78 14.78 

IVC-GFI, LLC - - 22,860 7.2 7.2 

FPG CLONNADE INVESTORS, LLC, - - 36,269 14.7 14.7 

GAIA 200 PLAZA DRIVE, LLC - - 6,226 12 12 

NEW UBERIOR HOUSE HOLDING LTD - - 989 14.7 14.7 

OCEAN 5 HOLDINGS, LP - - 25,858 12 12 

 9 9 17,578 - - ניידי דלא נכסי לציון בראשון היקב מתחם שותפות

 12.69 12.69 19,803 - - סאן ישראל גלובל שותפות

 5 5 5,249 12,500 ש"ח 1 אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ

 14.76 14.76 1,680 - - שותפות מוגבלת -2016רוח פרויקט  נכסי אוירם

LRC RE - 1 1 12.25 12.25 45,140 2,426,000 אירו 

 8.33 8.33 11,063 - - , שותפות מוגבלת05אקרו ש.מ. 

 6.25 6.25 27,492 1,743,000 ש"ח 1 השקעות בע"מ אקרוב

 100 100 633,836 600 ש"ח 1 "מבע המבוגרת לאוכלוסיה מגורים מרכזי 120 עד

 

 חברות בנות וקשורות של הפניקס

     שקעות ופיננסים בע"מה

 

 33.33 33.33 16,099 500 ש"ח 1 החזקות עדך בע"מ

 100 100 6,623 100 ש"ח 1 עטרה ניהול שותפויות בע"מ

 100 100 250 200 "חש 1 הפניקס ש.מ. חברה לנאמנות בע"מ

 67 67 (16,749) 200 "חש 1 בע"מ פניקלאס

 100 100 906,015 17,024,278 ש"ח 1 אקסלנס השקעות בע"מ
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 )המשך( רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות לתאריך המאזן

 
 

   

שיעור ההחזקה מההון המונפק 

 באחוזים

 

סוג המניה 

 סך ע.נ בש"ח בע.נ.

 בדוחערך 

הכספי 

  הנפרד

 באלפי 

 (1ש"ח )

 בהצבעה

  ובסמכות

 למנות

 (2) דירקטורים

 

 

 

 

 (2בהון )

 חברות בנות וקשורות של  המשך

      הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ

 -ה )שערנסחרת בבורס -מהדרין בע"מ

(68601 -, מס' מניה16,980  1,377,150 ש"ח 1 

 

232,625 41.42 41.42 

חשבון בע"מ  חצי  0.01 569 (88) 45 45 

בע"מ  קפיטל הפניקס  65 **65 (10,383) 1,500 ש"ח 0.01 

"מבע וסליקה ניהול גמא  49 49 78,222 2,450 "חש 1 

בע"מ( 1992קידום ד.ש. )השקעות ופיננסים   18 18 3,323 656 "חש 1 

      

  הפניקסחברות בנות וקשורות של 

   סוכנויות ביטוח 1989 בע"מ

 

  

 33.33 33.33 3,555 20,425 ש"ח 1 עמרי סוכנות לביטוח בע"מ

 52 52 3,635 5,200 ש"ח 1 גבעון סוכנות לביטוח בע"מ -כהן

 40 40 1,680 40 ש"ח 1 )*( ( בע"מ1998דורון ראובני סוכנות לביטוח )

 70 70 119,832 7,500 "חש 1  אגם לידרים בע"מ
 62 62 17,205 310 "חש 1 ( בע"מ1994גרניט סוכנות לביטוח )-רמון
 100 100 163,309 100 ש"ח 1 "מ בע( 2008) לביטוח סוכנות שקל

 100 100 25,578 1,258 "חש 1 בע"מ בנפיטלהטבות לעובדים  המומחים
 50 50 2,903 10,000 "חש 1 סוכנות לביטוח בע"מ מזרחאורן 

 50 50 211 1,000 "חש 1 ( בע"מ2017ווב פרייס סוכנות לביטוח )
      

        ( בע"מ )להלן: "גוונים"(, באופן שלאחר המיזוג 1997( בע"מ עם  ט.א.י.ש. גוונים סוכנות לביטוח )1998, מוזגה דורון ראובני סוכנות לביטוח )2019בחודש מרץ  )*(
  ממניותיה של גוונים. %50הפניקס סוכנויות תחזיק 

  קבלות במשותף.)**( בהתאם להסכם עם השותפים ההחלטות בהפניקס קפיטל בע"מ מת
חברות בנות וקשורות של אקסלנס השקעות 

)הטבלה שלהלן אינה כוללת חברות בע"מ 

 אשר לא היו פעילות במהלך שנת הדוח(

     

 80 80 11,466 9,339 ש"ח  1 ( בע"מ1993אקסלנס נשואה חיתום )

 100 100 405,508 66,668 ש"ח  1 אקסלנס צמיחה נירות ערך והשקעות בע"מ

 100 100 (471) 1 ש"ח  1 אקסלנס נשואה שירותים 

 100 100 (4,105) 23,191,912 ש"ח  1 אקסלנס פיננסית בע"מ 

 52.5 52.5 1,679 525 ש"ח  1 ריט שירותי ניהול בע"מ

 100 100 (15) 1,000 ש"ח  1 מטבעות עולם בע"מ

ESOP 50 50 1,661 3,000 ש"ח  1 *שירותי ניהול ונאמנות בע"מ 

 אקסלנס נשואה שירותי מחקר בינלאומי בע"מ

 1000 ש"ח  1

 

582 100 100 

      

 לדוחות הכספיים. 7ראה ביאור  שירותי ניהול ונאמנות בע"מ ESOP אודות רכישת מניות  )*( לפרטים נוספים

 

 כל המניות למעט מהדרין בע"מ אינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך.

 הון.לא כולל הלוואות ושטרי  (1

 בלבד. הנוסטרולחלק  מתייחס (2

 חברה לניהול שותפות מוגבלת נוספים באמצעות פניקס מול הים 1%החזקה של  (3
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 פירוט הלוואות ושטרי הון לחברות בת וחברות קשורות  

 

 

 החברה של וקשורות בנות חברות

 

יתרת הלוואות 

אגרות חוב ושטרי 

 זמן פירעון הון באלפי ש"ח

 

 השקעות ופיננסים בע"מהפניקס 

 

82,676 

 

 . 30.9.2020רעון ימועד פ)י(, 3נושאת ריבית  הלוואה

 

 הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ

 

394,000 

 

 

ללא ריבית, ללא מועד פירעון, אך ו יםהון לא צמוד שטרי

לא יפרעו לפני תום חמש שנים ממועד החתימה על 

 שטרי ההון. 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 

, מועד פירעון 4.8%שטר הון צמוד מדד ונושא ריבית של  334,950

31.3.2067. 

 החברה של וקשורות בנות חברות

 

 בע"מ ופקטורינגמימון  פלטינום

 

 

6,582 

 

מיליון. שטר ההון אינו צמוד  4 -כולל שטר הון בסך של כ

או במועד  31.12.2099רעון יפה מועדואינו נושא ריבית. 

 מוקדם יותר בהסכמת הצדדים. 

 בהתאםההלוואות נושאות ריבית שנתית משתנה 

 )י(. 3 הכנסה מס לתקנות

 

 ברות בנות וקשורות של הפניקס חברה ח

 לביטוח בע"מ
 

 

 

 בע"מ 1989סוכנויות ביטוח  הפניקס

 

67,055 

 

או   פירעוןמועד  ללאללא ריבית, והון לא צמוד  שטר

במועד מוקדם יותר בהסכמת הצדדים, אך לא לפני תום 

חמש שנים ממועד החתימה על שטר ההון. )כולל שטר 

 (.ובנפיטהון סלעית שקל 

 

 הדר ירוק נכסים והשקעות בע"מ 

 

26,426 

 

רעון, אך יפ מועדללא ו ריבית ללא, יםהון לא צמוד שטרי

שטרי לא יפרעו לפני תום חמש שנים ממועד החתימה על 

 ההון.

 

 חברות בנות וקשורות של הפניקס 

  השקעות ופיננסים בע"מ

 

מדד  ת"ח צמודשאלפי  14,957 בסך הלוואה כולל הסכום 35,222 פניקלאס בע"מ

. יתרת הסכום נושאת 5% -ונושאת ריבית בשיעור של כ

 . 2.56%ריבית 

 

 בע"מ  קפיטל הפניקס

 

11,055 

 

רעון, אך יפ מועדללא ו ריבית ללא, יםהון לא צמוד שטרי

לא יפרעו לפני תום חמש שנים ממועד החתימה על שטרי 

 ההון. 

 

 "מבע וסליקה ניהול גמא

 

50,000 

 

 0.5%"ח בריבית של פריים פלוס מלש 50 בסך הלוואה

 ללא מועד פירעון. 
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 )המשך(  פירוט הלוואות ושטרי הון לחברות בת וחברות קשורות

 
 חברות בנות וקשורות של הפניקס 

 בע"מ 1989 ביטוח סוכנויות

 

 
 "מבע( 2008) לביטוח סוכנות שקל

 
130,000 

 
מועד פירעון  או  ללאריבית,  נושא אלוהון לא צמוד  שטר

בהסכמת הצדדים, אך לא לפני תום חמש שנים ממועד 
 חתימה על שטר ההון.

 

 "מבע לביטוח סוכנות מזרח -אורן

 

11,808 

מיליון ש"ח. שטרי הון לא  4.3 -כולל שטרי הון בסך של כ

צמודים וללא ריבית. ללא זמן פירעון, אך לא יפרעו לפני 

תום חמש שנים ממועד החתימה על שטרי ההון. כולל 

אשר  5%-3.1%מספר הלוואות לא צמודות בריבית בין 

וכולל  2022נפרעות בתשלומים עד לחודש ספטמבר 

אשר נפרעות  5%-ו 4%בריבית של הלוואות צמודת מדד 

, 2023ועד לחודש יולי  2019בתשלומים עד לחודש יולי 

  בהתאמה. 

 
   – 12תקנה 

 שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדוח 

 סוג מניה תאריך השינוי מהות השינוי שם החברה שבשינוי

סה"כ ע.נ 

 ש"ח

סכום 

באלפי 

 ש"חב

 1 808 ש"ח 0.01 2018מרץ  רגילות הנפקת מניות בע"מ הפניקס קפיטל

 - - ש"ח 0.01 2018מרץ  סוג א' הנפקת מניות בע"מ הפניקס קפיטל

 - - ש"ח 0.01 2018מרץ  סוג ב' הנפקת מניות בע"מ הפניקס קפיטל
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 "חשהכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן באלפי 
 

רווח )הפסד( 

 )*( לתקופה

רווח )הפסד( 

 אחר כולל

 )*( לתקופה

רווח )הפסד( 

 כולל

 דיבידנד )*( לתקופה

דמי 

 ריבית ניהול

       

 - - - 404,045 (134,425) 538,470 הפניקס חברה לביטוח בע"מ 

 3,232 500 - 114,452 (1,756) 116,208  הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ

 - - - 1,034 - 1,034 בע"מ ופקטורינגמימון  פלטינום
 - - - 35,137 1,222 33,914 המבוגרת בע"מ לאוכלוסיהמרכזי מגורים  120 עד

 - - - (6) - (6) בע"מ גלובל פניקס
 2,410 165,068 - 17,996 - 17,996 בע"מ וגמל פנסיה הפניקס

 - - -  85,115 (252)  85,367 "מבע 1989 ביטוח סוכנויות הפניקס
 - - - - 9,869 - בע"מ והשקעות נכסים ירוק הדר

 - - - 76,000 - 76,000 "מבע השקעות אקסלנס
 - -  6,197  35,696  937  34,759 "מבע מהדרין

  1,057 -  7,350  32,875 -  32,875 "מבע וסליקה ניהול גמא

 - - - 1,558 (17)  1,575 "מבע קפיטל הפניקס

 2,046 - -  (2,813) - (2,813) בע"מ פניקלאס

 - - -  1,066 -  1,066 "ך בע"מעד החזקות
 - - - 709 - 709 "מבע שותפויות ניהול עטרה

 - - - 24 - 24 "מבע לנאמנות חברה.מ. ש הפניקס
 - - 1,458 10,329 - 10,329 "מבע בקיבוצים השקעות ניהול טנא

 - - - 3,500 - 3,500 בע"מ( 1992קידום ד.ש. )השקעות ופיננסים 
 - - - 35,573 - 35,573 מוגבלת שותפות, אחזקותטאו -הפנ

OPCTN S.A 21,670 10,203 31,873 2,331 - - 
GAIA JOURNAL SQUARE, LP (21,524)  1,542 (19,983) - - - 

  ASSOCIATESHUNTINGTON CENTER  6,779  1,383 8,162  - - - 
PROTFOLIO VI INVESTORS, LP  4,456 7,790 12,246 - - - 
IVC-GFI, LLC 27,794 22,326 50,120 - - - 
FPG CLONNADE INVESTORS, LLC, 45,563 15,841 61,404 - - - 
GAIA 200 PLAZA DRIVE, LLC 7,169 3,582 10,751 - - - 
NEW UBERIOR HOUSE HOLDING LTD (30) 3,026 2,996 172 - - 

OCEAN 5 HOLDINGS, LP 42,635 13,037 55,671 - - - 
 - - -  3,412 -  3,412 ניידי דלא נכסי לציון בראשון היקב מתחם שותפות
 - - 2,489 9,837 - 9,837 סאן ישראל גלובל שותפות

 - - - (365) (1,362) 997 אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ
LRC RE - 1 - 1,364 1,364 - - - 

 - 912  675  3,100 - 3,100 עמרי סוכנות לביטוח בע"מ
 -  436  2,080  5,211 (56)  5,267 גבעון סוכנות לביטוח בע"מ -כהן

 - 403 2,250 (3) - (3) ( בע"מ1998דורון ראובני סוכנות לביטוח )
( בע"מ )לרבות אגם 2001אגם לידרים אחזקות )

 ישראל(

56,470  (115) 56,355  44,875  1,443  - 

 -  1,488  1,488  2,616 -  2,616 ( בע"מ1994לביטוח )גרניט סוכנות -רמון
 - - - 35,989 (81)  36,070 "מבע( 2008) לביטוח סוכנות שקל

 - - -  3,804 -  3,804 בע"מ בנפיטלהטבות לעובדים  המומחים
 - - -  5,108 -  5,108 "מבע לביטוח סוכנות מזרח אורן

 - - - (1,479) - (1,479) ( בע"מ2017ווב פרייס סוכנות לביטוח )
 - 400 - 2,127 - 2,127 "מבע חיתום נשואה אקסלנס
 673  4,919 -  62,833 -  62,833 "מבע והשקעות ערך ניירות צמיחה אקסלנס

 - -  3,150  3,272 -  3,272 שירותי ניהול בע"מ ריט
 - - -  (133) -  (133) פיננסית בע"מ  אקסלנס
 - - -  1,411 -  1,411 בינלאומי בע"מ מחקר שירותי נשואה אקסלנס
ESOP 2,457  3,060 -  3,060 שירותי ניהול ונאמנות  - - 

       

 

 .אםובמל התאגיד)הפסדי(  רווחי את משקף*( ) 
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 8201.31.12 -אות שניתנו לורשימת קבוצות של יתרות הלו
 

 מספר לווים יתרה באלפי ש"ח סכום
   

  205,621   340,213  "חשאלפי  1-100

  493   90,354  "חשאלפי  100-500
  32   22,401  אלפי ש"ח 1,000 – 500

  35   67,122  "חשאלפי  5,000 - 1,000
  11   85,876  אלפי ש"ח  12,000 - 5,000

  97   6,213,937  "חש אלפי 12,000 מעל

 

  – 20תקנה 

 מועדי וסיבות הפסקת מסחר -ני"ע שנרשמו למסחר-מסחר בבורסה

 

 בשנת הדוח נרשמו למסחר בבורסה ניירות הערך הבאים: 

וזאת עקב הנפקה  החברה של.נ ע ש"ח 1מניות בנות  5,249,900למסחר נרשמו  2018בינואר  10 ביום (1)

)מספר  2018בינואר  11מיום  החברהשל  מיידי דוחנוספים ראה  לפרטים. החברהלציבור שביצעה 

 (. 2018-01-003675אסמכתא: 

וזאת עקב  החברה( של 3"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ש 272,191,000נרשמו למסחר  2018 בינואר 24 ביום (2)

)מספר  2018בינואר  24מיום  החברהשל  מיידי דוחהנפקה לציבור שביצעה. לפרטים נוספים ראה 

 (.2018-01-007830אסמכתא: 

ש"ח ע.נ כ"א של החברה שהונפקו  1מניות רגילות בנות   16,406נרשמו למסחר 2018 באפריל 17 ביום (3)

 1מיידי של החברה מיום  וחה בחברה. לפרטים נוספים ראה דעקב מימוש כתבי אופציה על ידי נושא משר

 (.2018-01-034596)מספר אסמכתא  2018 במאי

ש"ח ע.נ כ"א של החברה שהונפקו עקב  1ילות בנות מניות רג 11,040נרשמו למסחר  2018 ביוני 10 ביום (4)

 ביוני 11מיידי של החברה מיום  דוחמימוש כתבי אופציה על ידי נושא משרה בחברה. לפרטים נוספים ראה 

 (.2018-01-056929)מספר אסמכתא  2018

ש"ח ע.נ כ"א של החברה שהונפקו  1מניות רגילות בנות  11,279נרשמו למסחר  2018 באוגוסט 29 ביום (5)

 30מיידי של החברה מיום  דוחעקב מימוש כתבי אופציה על ידי נושא משרה בחברה. לפרטים נוספים ראה 

 (.2018-01-080380)מספר אסמכתא  2018 באוגוסט

החברה שהונפקו ש"ח ע.נ כ"א של  1מניות רגילות בנות   29,497חרנרשמו למס 2018 בדצמבר 3 ביום (6)

 3מיידי של החברה מיום  דוחעקב מימוש כתבי אופציה על ידי נושא משרה בחברה. לפרטים נוספים ראה 

 (.2018-01-111298)מספר אסמכתא:  2018 בדצמבר

 

  אשר נרשמו בתקופת הדוח:, הון גיוסי הפניקסשל  להלן ניירות ערך

 

ע.נ 193,349,000 -'( וטש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה  308,345,000נרשמו למסחר  2018בנובמבר  4 ביום

את עקב הנפקה לציבור שביצעה הפניקס גיוסי הון. לפרטים נוספים וז הון גיוסי הפניקס שלאגרות חוב )סדרה י'( 

 (.2018-01-099658: )מספר אסמכתא 2018 בנובמבר 4 מיוםמיידי של הפניקס גיוסי הון  דוחראה 

 

 

 "מ.  בע הון גיוסי הפניקס החברה ושל של הערך בניירות מסחר הפסקות חלו לא הדוח בתקופת
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  21תקנה 
  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

, כפי שהוכרו בדוחות 1970-תש"ללהלן פירוט התגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה )באלפי ש"ח(, כמפורט בתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ה

  הכספיים לשנת הדיווח:

שבשליטתה )סכומי התגמול הינם באלפי ש"ח ובמונחי עלות לתאגיד לא י המשרה הבכירה בחברה או בחברות לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושא .1

 כולל מס שכר ומע"מ(:

 לעיל.  1הגבוהים ביותר בחברה ושלא נמנה בפסקה  תגמוליםהלכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי  .2

  עיל.ל 2 -ו 1כל בעל עניין בחברה, שלא נמנה בפסקאות  .3

  תגמולים אחרים (1תגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבלי התגמולים
 
 
 
 
 
 

 סה"כ

 
 
 שם

 
 

 תפקיד

 
היקף 
 משרה

שיעור 
 החזקה בהון 

 התאגיד

 
 

 שכר)*(

 
 

 מענק

תשלום 
 מבוסס 
 מניות

 
 

 דמי ניהול

 
 

 דמי שכירות

 
 

 ריבית

 
 

 דמי שכירות

 
 

 אחר

מנכ"ל משותף בחברת אגם  (2יצחק עוז  )
לידרים )ישראל( סוכנות 

 ( בע"מ2003לביטוח )

 10,306 - - - 40 2,527 - 7,542 197 0.05% מלאה

 גבעון כהן בחברת"ל מנכ (3) גבעון רן
 "מבע( 1994) לביטוח סוכנות

 5,495 - - - - 403 - 3,597 1,495 0% מלאה

קפיטל  בהפניקס"ל משותף מנכ (4) פלר מוני
 בע"מ

 4,653 - - - - - - 4,493 160 0% מלאה

קפיטל  בהפניקס"ל משותף מנכ (4) שפירא סטו
 בע"מ

 4,653 - - - - - - 4,493 160 0% מלאה

, בתמנכ"ל החברה והחברה ה (5אייל לפידות )
 "מבע לביטוח חברההפניקס 

 3,652 2442 - - - - - - 3,4081 0.99% מלאה

 השקעותלמנכ"ל, מנהל  משנה (6) יקיר רועי

 קבוצתושל  החברה של ראשי

 הפניקס"ל ומנכ הפניקס

 ופיננסים בע"מ השקעות

 2,357 - - - - - - 750 1,607 0.02% מלאה

 תחום מנהל"ל, למנכ משנה (7)סימון בן אייל
 התביעות ומערך כללי ביטוח

 2,167 - - - - - - 750 1,417 0% מלאה

 ו/או שיקול דעת.)*( השכר כולל תשלום המחויב על פי הסכם העסקה שאינו תלוי יעדים 

                                                           
התרת הוצאה לצרכי מס בשל  -בתאגידים פיננסים )אישור מיוחד ואי פי חוק תגמול לנושאי משרה -עלאשר אינם נחשבים כ"תגמול" סכום זה כולל הפרשה לתגמולים, לרבות אובדן כושר עבודה והפרשות לפיצויי פיטורין  1

 "ח.ש אלף 840-כ של בסך קודמות שנים עבור עבר ותק בגין פיטורים פיצויי של הוצאה כולל אינו זה סכום, כן כמו"(. חוק התגמול בתאגידים פיננסיים)להלן: " 2016-תגמול חריג(, התשע"ו
  בפועל. זכאותבעבר לבין ה שנרשמה הוצאהההפרש בין הסכום זה נובע מפדיון ימי חופשה שנצברו למנכ"ל לפני כניסתו לתוקף של חוק התגמול בתאגידים פיננסיים ונפדו בתקופת הדוח. הסכום הוא   2
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  )המשך( תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

 

 הערות לנתונים שבטבלה:

רכיב השכר הנקוב כולל את כל הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות  .1

כמקובל, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד. ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות הינה 

 הדוח. על בסיס הערכת האופציות במועד הענקתן, כפי שנרשמה כהוצאה בספרי החברה בשנת 

 

)להלן: "מ בע( 2003) לביטוח סוכנות)ישראל(  לידרים אגם בחברת משותף"ל כמנכ מכהן עוז יצחק מר .2

 אשר"מ, בע( 2001) אחזקות לידרים אגם חברת של המניות מהון 40%-ב מחזיק עוז יצחק מר"(. אגם"

דמי ניהול  הינםעוז  יצחקהמענק המפורטים בקשר למר ו הניהול דמי. באגם השליטה בעלת הינה

"(, חברה פרטית בבעלותו המלאה של יצחק עוז. דמי הניהול עוז.ע.ר החזקות בע"מ )להלן: "לנהמשולמים 

אלפי ש"ח הצמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס  208 -דמי ניהול קבועים בסך של כ כוללים

כוללים דמי הניהול גילום שווי רכב. המענק לו זכאי מר יצחק עוז הינו  ,. כמו כן2015הוא מדד חודש מרס 

מענק שנתי הנגזר מרווחי אגם אחזקות ואגם ישראל יחד כדלקמן: רווח של אגם אחזקות ושל אגם ישראל 

עלות  שכרו    ובניכויבאותה שנה, לפני ניכויי מס הפחתת מוניטין, ניכוי דמי ניהול, מענקים לבעלי המניות 

 בשיעור הינו השנתי המענק"(. מענק לצרכיהרווח )להלן: "ל  המנכ"ל  המשותף הנוסף  באגם  ישראל  ש

מיליון ש"ח  47 -מהרווח לצרכי מענק כאשר אם הרווח לצרכי מענק יהיה בשנה כלשהי גבוה מ 5.025% של

 ביום כי, יצוין מיליון ש"ח. 47מהרווח העולה על  8.375%זכאית בנוסף לכך למענק בשיעור של  עוזתהיה 

עוז בקשר לשינוי תנאי המענק ודמי הניהול המשולמים לו החל  עםהסכם ב  אגם התקשרה 2019 במרץ 28

 10%יהיה זכאי למענק בשיעור של  עוזהמענק הקודמת בטלה ובמקומה  שנוסחתואילך, כך  2019משנת 

מיליון ש"ח, ובלבד שהסך השנתי המצטבר של דמי הניהול החודשיים  52מהרווח לצרכי מענק העולה על 

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, כאשר סכום זה צמוד למדד בגין חודש  5.63והמענק לא יעלה על סך של 

 ם בגין חניות בבעלותו המושכרות לאגם.דמי השכירות המשולמים למר יצחק עוז הינ. 2018 נובמבר

 .תיאור עסקי התאגיד פרקל 4.7.3לפרטים נוספים ראה סעיף 

 
( בע"מ )להלן 1994"( מכהן כמנכ"ל בחברת כהן גבעון סוכנות לביטוח )המנהל"ד רן גבעון )להלן "עו .3

 לבין הסוכנות בין העסקה הסכם פי עלמהון המניות של הסוכנות.  48%"(, המנהל מחזיק הסוכנות"

 תהיה לחברה שכרו של הכוללת השנתית העלות כאשר הסוכנות"ל כמנכ ישמש שהמנהל נקבע, המנהל

 חודש מדד הוא הבסיס מדד כאשר, לצרכן המחירים למדד צמוד"ח ש אלפי 1,029 -כ של כולל בסכום

 המחירים למדד צמוד"ח ש אלפי 200 של בסכום שנתית רכב לאחזקת המנהל זכאי כן כמו. 2006 נובמבר

 סך בניכוי, ניהול דמי ולפני מס לפני השנתי מהרווח 40% של בשיעור הינו המנהל זכאי לו המענק. לצרכן

 .2003 ינואר חודש של המדד הוא הבסיס מדד כאשר, לצרכן המחירים למדד צמודים ש"ח מילון 1.9 של

 
מנכ"לים מכהנים כ "(המנהלים)להלן: " ומר סטוארט שפיראפלר גיל מר מוני , 2018החל מחודש מרץ  .4

 המנהלים. בייזום וניהול קרנות השקעהסקת והע "(קפיטל)להלן: " בחברת הפניקס קפיטל בע"מ משותפים

 35%בשיעור של  ,"(ספרא)באמצעות חברת ספרא ייעוץ והשקעות בע"מ( )להלן: " , בעקיפיןיחד מחזיקים

מהון מניות קפיטל מוחזקים ע"י הפניקס השקעות ופיננסים נוספים  65% כאשר שיעור קפיטל מניותמהון 

 .לביצועי קפיטל בהתאם 40%– ל 35%לרווחי החברה בשיעורים של בין  באמצעות ספרא  וזכאים בע"מ

עבודה בקפיטל בסך של  לשכרבשנת הדוח לא חולקו רווחים מקפיטל. בנוסף זכאי כל אחד מהמנהלים 

( בע"מ )להלן: 2013, באמצעות חברת סייפא שירותי ניהול )המנהליםבנוסף לאמור,  . לחודש ש"ח 4,000

אשר עוסקת במתן שירות  FNX private-ה יחידת בפעילותשותפים של הפניקס ביטוח  הינם "(,סייפא"

אישי.  בניהולהשקעה ושירותים פיננסיים ללקוחות המנהלים פוליסות וקופות גמל  תרונותפבתחום 

 לשכר כל אחד מהמנהלים זכאיכן,  כמו .מרווחי הפעילות הנ"ל 50% –זכאים ל  באמצעות סייפא המנהלים

   .לחודש ש"ח 4,000ביטוח בסך של  בהפניקסעבודה 
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התגמול  ועדת בע"מ,כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל הפניקס חברה לביטוח  2009מר אייל לפידות מכהן החל משנת  .5

את תנאי העסקתו של  2018שהתקיימו בחודשים יוני ויולי ודירקטוריון החברה אישרו בישיבות ועדת התגמול 

 שרה האסיפה את תנאי ההתקשרות עם מנכ"ל החברה כמפורט להלן: יא 2018בספטמבר  5ביום  .מר לפידות

 
 המשכורתש"ח )" 220,000סך של הינה אשר תשולם למנכ"ל המשכורת החודשית ברוטו  משכורת:

"( מדי חודש, כאשר מדד המדדבהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן )" תעודכן"(. המשכורת הכוללת הכוללת

 .2018 יוניחודש  בגיןמדד שפורסם ההבסיס הינו 

 :כדלקמן גם תעודכן הכוללת המשכורת

מדי שנה, לאחר פרסום הדוח השנתי תבצע החברה חישוב של מגבלת התגמול עבור המנכ"ל, כהגדרתה 

להלן, ובהתאם תעודכן המשכורת הכוללת, באופן שההוצאה השנתית החזויה לחברה בגין התגמול  זהבסעיף 

פי הגבוה -על "ל לפי העלות הכוללת של רכיבי התגמול לשנה, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, תהיהכלמנ

 מבין:

 "(.מגבלת הסכום)" 2017 באפריל 12, צמוד למדד מיום 3מיליון ש"ח בשנה 2.5 .א

ממכפלת ההוצאה השנתית בגין השנה שקדמה לשנה הרלבנטית להתאמה, לפי עלות משרה  35פי  .ב

מלאה, ששילמה החברה לעובד החברה בעל התגמול הנמוך ביותר, במישרין או בעקיפין )לרבות לעובד 

ידי החברה או עובד קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל -של קבלן כוח אדם המועסק במישרין על

 "(.מגבלת התגמול"להלן: )בחוק התגמול בתאגידים פיננסיים , כהגדרתם החברה

ש"ח  235,000בסך חודשי של  היתה הדוח המשכורת הכוללת של המנכ"ל בשנתבהתאם למנגנון האמור, 

  ברוטו.

אמור לעיל, היא השכר הקובע המוסכם כבסיס להפרשות כהמשכורת הכוללת, כפי שתעודכן מעת לעת 

 סוציאליים )פיצויים ותגמולים(, לרבות לקרן השתלמות.לתנאים 

 ובמידה אם יוקר תוספת"ח ע תשלום יהווה, במדד לשינויים בהתאם, לעיל זה בסעיף כאמור השכר עדכון

 .שתהיה

)קרי,  לפידות מר של העסקתו עלות בגין" העודפת"ההוצאה מ הנובעת המס בעלות תישא החברה כי, יובהר

  .(לחברה מס לצרכי בניכוי תותר לא, פיננסיים בתאגידים התגמול בחוק כהגדרתה" העודפת"ההוצאה ש מכך

המנכ"ל יהא זכאי להפרשות סוציאליות, לתנאים נלווים ולהחזר הוצאות, ובכלל זה הוצאות  תנאים נלווים:

למנכ"ל לבחור האם  תאפשרהחברה וכן הוצאות אש"ל וארוחות.  ואמצעי תקשורת אחרים ניםאירוח, טלפו

 וכל, לשימושו( 7 לדרגה)מקביל  חברה רכב"ל למנכ תעמידלקבל החזר הוצאות לרכבו הפרטי או שהחברה 

גילום שווי השימוש, והכל  ללא, יהיד-על וישולמו החברה על יחולו בו ובשימוש באחזקתו הכרוכות ההוצאות

 את לרכוש"ל המנכ רשאי יהיהמעביד, -עובד ייחס סיום ובעת, לעיל. אבכפוף למגבלת התגמול בהתאם לס"ק 

 . השוק במחיר מהחברה הרכב

 לפי בתשלוםלהתאמה הנדרשת במדיניות התגמול של החברה, לימי חופשה  בכפוףהמנכ"ל זכאי  בנוסף

( ימי 30( ימי הבראה בשנה וכן לשלושים )21עשרים ואחד ), לבשנה עבודה ימי( 30) שלושים של מכסה

 .מחלה בשנה

המנכ"ל זכאי להיכלל בהסדר ביטוח נושאי משרה שרוכשת החברה וכן לכתבי שיפוי ופטור מאחריות בתנאים 

המקובלים לנושאי משרה בכירים בחברה. נכון למועד הדוח, בהתאם למדיניות התגמול, זכאי המנכ"ל 

                                                           
דין )ולרבות השלמת הפרשה לפיצויי פיטורין פי -תגמולים, לרבות אובדן כושר עבודה והפרשות לפיצויי פיטורין עלל הפרשהלא כולל     3

 בגין ותק(.
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חברה. ככל להיכלל בהסדר ביטוח אחריות מקצועית שרוכשת החברה עבור הדירקטורים ונושאי המשרה ב

עד  Run Offשתהא העברת שליטה בחברה, המנכ"ל יהא זכאי לכך שהחברה תמציא לו פוליסת ביטוח 

 של התגמול למדיניות בהתאם, לתום תקופת ההתיישנות בגין התקופה שיכהן כנושא משרה בחברה

 . החברה

 : במסגרת תנאי ההעסקה לא נכלל תגמול משתנה.רכיב משתנה –תגמולים 

לחברה ולמנכ"ל תהא הזכות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא את  מוקדמת ותקופת הסתגלות:הודעה 

פי -על זה לעניין האפשרית ביותר הארוכה התקופהפי -על שתינתן הסכם ההעסקה לסיומו בהודעה מוקדמת

תקופת )" ( חודשים מראש ובכתב6ששה )-מ פחות לא מקרה בכל אך, החברה של התגמול מדיניות

מיוחדות שנקבעו "(. עם סיום העסקת המנכ"ל בחברה, מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות ההודעה המוקדמת

( חודשים רצופים למן תום תקופת ההודעה 6, יהיה המנכ"ל זכאי לתקופת הסתגלות בת ששה )בהסכם

כל  המוקדמת ותקופת הניצול בפועל של יתרות החופשה הצבורות, שבמסגרתה לא יידרש המנכ"ל לבצע

"(. בתקופת ההסתגלות יקבל המנכ"ל מהחברה את שכרו תקופת ההסתגלותעבודה עבור החברה )להלן: "

פי הסכם ההעסקה. תקופת -המלא וכלל התשלומים, ההפרשות, ההטבות והזכויות להם הוא זכאי על

 ביטוח גופי או ביטוח חברתידי -על"ל המנכ יועסק לא במהלכה אשר ההסתגלות תיחשב לתקופת צינון

"(. תקופת הצינון)להלן: " החברה של מהותית פעילות מהווה זו פעילות עוד כל, השקעות בית או אחרים

יוותר המנכ"ל על זכאותו לקבלת שכרו ומלוא הזכויות להם הוא זכאי בתקופת ההסתגלות, תבוטל תקופת 

התגמול שמורה הזכות לפטור לאמור בכל דין ולדרישות מדיניות התגמול של החברה, לוועדת  בכפוף הצינון.

 את המנכ"ל מן הסייגים הקבועים לעיל. 

 27 ( ומיום2018-01-072265 :אסמכתא) 2018באוגוסט  1ראה דוחות מידיים מיום נוספים  לפרטים 

 . (2018-01-119899אסמכתא ) 2018בדצמבר 

 אפריל"( מכהן החל מחודש המנהלל החברה וחברת הפניקס ביטוח )להלן: ""למנכ משנה, יקיר רועימר  .6

 המנהל"מ. שכרו של בע ופיננסים השקעות הפניקס"ל וכמנכ הפניקס קבוצת של ראשי השקעות כמנהל 2013

 ,, על בסיס רבעוני. כמו כן2013 אפרילש"ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בסוף חודש  97,000

 חברה ובהתאם לשיקול דעתו של המנכ"ל. למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של ה  המנהלזכאי 

עם סיום העסקת המנהל בחברה, מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות השוללות תשלום פיצויי פיטורין, יהיה 

חודשים למן תום תקופת ההודעה המוקדמת, בתקופת  ארבעהזכאי המנהל לתקופת הסתגלות בת 

זכאי המנהל  ,תנאים הנלווים בהסכם. כמו כןההסתגלות יהיה זכאי המנהל למשכורת לרבות כל ההטבות וה

 להפרשות סוציאליות, תנאים נלווים והחזר הוצאות כמקובל למנהלים במעמדו. 

כמנהל תחום  2012"( מכהן החל מחודש יולי המנהלמר אייל בן סימון, משנה למנכ"ל הפניקס ביטוח )להלן: " .7

( צמוד למדד 2017החל ממשכורת יוני ש"ח לחודש ) 80,000ביטוח כללי ותביעות. שכרו של המנהל 

למענק חג בגובה   זכאי המנהל ,, על בסיס שנתי. כמו כן2017המחירים לצרכן הידוע בסוף חודש מאי 

משכורת חודשית המשתלם בשני תשלומים שווים בחודש מרץ ובחודש ספטמבר של כל שנה. כמו כן המנהל 

 ובהתאם לשיקול דעתו של המנכ"ל.  זכאי למענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברה

עם סיום העסקת המנהל בחברה, מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות השוללות תשלום פיצויי פיטורין, יהיה 

חודשים, בתקופת ההודעה המוקדמת יהיה זכאי המנהל  6זכאי המנהל לתקופת הודעה המוקדמת בת 

כן זכאי המנהל להפרשות סוציאליות, תנאים למשכורת לרבות כל ההטבות והתנאים הנלווים בהסכם. כמו 

  נלווים והחזר הוצאות כמקובל למנהלים במעמדו.
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  :הדירקטורים גמול בדבר פירוט להלן

של החברה בגין כהונתם בדירקטוריון של החברה עמדו על סך  לדירקטורים 2018החברה בשנת  תגמולי

 הינו בחברה לדירקטורים הניתן הגמול"ח )הסכומים לא כוללים מס שכר או מע"מ(. שאלפי  2,951כולל של 

-"סהתש(, עניין בעלי עם בעסקאות)הקלות  החברות לתקנותב 1 -א 1 לתקנות בהתאם המרבי הגמול

 לדירקטור והוצאות גמול בדבר)כללים  החברות לתקנות 7-א ו5 ותקנה"( ההקלותתקנות )להלן: " 2000

  .2000-"סהתש(, חיצוני

 או כהונתם עם בקשר, הדיווח הגשת מועד ולפני הדיווח שנת לאחר המשרה לנושאי תגמולים ניתנו לא

 .2018, אשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח בשנת העסקתם

 
 - א 21 תקנה

 בתאגיד השליטה

 

 בעלת הינה"מ( בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות מניותיה אשר ציבוריתקבוצת דלק בע"מ )חברה 

  .לפרק תיאור עסקי התאגיד 1.3.1ראה סעיף לפרטים נוספים  .בתאגיד השליטה

 

 
 - 22תקנה 

 אישי עניין בהן יש שליטה שלבעל או שליטה בעלי עם עסקאות

 

עניין אישי  , בדבר עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה ישהחברה ידיעת למיטבלהלן פרטים, 

או  זה דוחהדוח ועד למועד הגשת  לשנתהדוח או במועד מאוחר  בשנת החברהבהן התקשרה באישורן, אשר 

 שהן עדיין בתוקף במועד הדוח.

 

מהלך העסקים הרגיל בלק מפעילותה הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין ח

נכנס לתוקפו תיקון  2008נהלי החברה. באוגוסט על פי דין ועל פי י שוק ובכפוף לאישורים הנדרשים בתנאו

(. במסגרת התיקון "הדיווח"תקנות )להלן:  1970-"להתש(, ומיידייםלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 ם עסקאות בעלי שליטה.דירקטוריון החברה לאמץ לראשונה רף זניחות כאמור בתקנות הדיווח בקשר ע החליט

 דירקטוריון החברה קבע כי עסקת בעל שליטה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים:

 

 היא איננה עסקה חריגה )כמשמעות המונח בחוק החברות(. .א

 (.1%בשיעור של פחות מאחוז אחד ) הינה הרלוונטיהשפעתה על הפרמטר  .ב

 

בכל עסקה או התקשרות העומדת לבחינת רף הזניחות, יבחנו הפרמטרים הרלוונטיים על בסיס הדוחות 

 הכספיים המאוחדים של החברה טרום האירוע. 

 . לדוח הכספי של החברה 41לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות ראה ביאור 
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 - 22תקנה 

 )המשך( אישי עניין בהן יש שליטה שלבעל או שליטה בעלי עם עסקאות

 

 החברות לחוק( 4)270 בסעיף המנויות עסקאות

  משרה ונושאי דירקטוריםפטור ושיפוי ל ביטוח פוליסת

 נושאי משרהפטור ושיפוי לביטוח 

לביטוח  , אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה את הגדלת הכיסוי הביטוחי2018בחודש אוגוסט  .א

מיליון דולר ארה"ב, בפרמיה שנתית שלא  100אחריות נושאי משרה בקבוצת הפניקס עד להיקף כיסוי של 

מיליון דולר ארה"ב, וזאת בהתאם  1אלפי דולר ארה"ב, ובהשתתפות עצמית של עד  750תעלה על 

 למדיניות התגמול של החברה, שהייתה באותה עת. 

 

הכללית עדכון למדיניות התגמול של החברה ובתוך עודכנה  אישרה האסיפה 2019בחודש פברואר  .ב

מיליון  150התקרה לכיסוי ביטוחי של הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד מרכזי אחרים, לסך של 

( וכן ניתנה לחברה האפשרות לרכוש, לפי שיקול דעתה ובהתאם ש"חמיליון  100דולר ארה"ב )חלף 

לנושאי המשרה לתקופה שלא תעלה על שבע   Run Offוליסת ביטוח לאישורים הנדרשים על פי דין, פ

במדיניות התגמול  250)חלף  300%שנים, בהיקפי הכיסוי האמורים לעיל ובפרמיה שלא תעלה על 

  מהפרמיה השנתית.הקודמת( 

 

 החברה של לדירקטורים פטוראסיפת בעלי המניות של החברה הענקת כתבי  אישרה, 2014ינואר  בחודש .ג

 נוספים לפרטים, כפי שיהיו מעת לעת, בנוסח כפי שאושר על ידי האסיפה. השליטהשאינם מקרב בעל 

בינואר  14 ומיום( 2013-01-091960)אסמכתא:  2013בדצמבר  18 מיוםשל החברה  םמיידי דוחות ראה

 (. יתר נושאי המשרה כאמור שאינם מטעם בעלי השליטה זכאים2014-01-015361)אסמכתא:  2014

 . 2007לפטור בהתאם להחלטת הדירקטוריון מחודש ינואר 

 

מהונה  25%זכאים לכתבי שיפוי בהיקף של עד  שאינם מטעם בעלי השליטה  המשרה והדירקטורים נושאי .ד

 ראה נוספים לפרטים. 2011נובמבר העצמי של החברה, בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית בחודש 

בנובמבר  8 מיום( ו293436-01-2011)אסמכתא:  2011 באוקטובר 5 מיוםשל החברה  םמיידי דוחות

 (.321573-01-2011: אסמכתא) 2011

 

הענקת כתבי שיפוי  החברה של המניות בעלי אסיפת רהישא ,2011 נובמבר חודשהתאם לאמור לעיל, בב .ה

. לדירקטורים ונושאי משרה מטעם בעל השליטהגם  מהונה העצמי של החברה 25%בהיקף של עד 

( 2011-01-293436)אסמכתא:  2011 באוקטובר 5 מיוםשל החברה  םמיידי ותדוח ראה נוספים לפרטים

 (. 321573-01-2011: אסמכתא) 2011בנובמבר  8 מיוםו

 

 
 החברות לחוק( 4)270 בסעיף מנויות שאינן עסקאות

 

  לויתןפיתוח מאגר  מימון

מימון לפיתוח  מתן, חריגה שאיננה כעסקה, החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו ,2017 פברואר בחודש

, שותפות ייעודית של דלק קידוחים בע"מ ואבנר חיפושים בע"מ, חברות בבעלותה של קבוצת דלק, לויתןמאגר 

 מממנים גורמים מספר ידי על שהועמד ממימון כחלק וזאתמיליון דולר,  75בהיקף של עד בעלת השליטה 

על ידי החברה  דולר מיליון 50-כ של סך הועמד, זה דוח למועד נכון. 4דולר רדמיליא 1.75 עד של כולל בהיקף

ועדת  אישרה  2019, בחודש פברואר בנוסףמיליארד דולר(.  1.3-כולל של  כ )כאשר בסך הכל הועמד מימון

 צד המהווה מממן מגורםלעיל, האמור שהועמד במסגרת המימון  חובשל  רכישההביקורת ודירקטוריון החברה 

  .דולר מיליון 38 -כ של בהיקף, לחברה תלוי בלתי שלישי

 

 

                                                           
  .בהסכם שמפורטים לתנאים כפוף, דולר מיליון 750 של בסך המימון היקף להגדלת אופציה קיימת המימון בהסכם 4
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  בקרן "קשת"  השקעה

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כעסקה שאיננה חריגה, השקעה כשותף , 2017בחודש דצמבר 

על ידי  20%, חברה בת של שידורי קשת בע"מ המוחזקת בשיעור של KIמוגבל בקרן המנוהלת על ידי חברת 

אישרו ועדת הביקורת  2018 ליטה )בעקיפין( בחברה. בחודש מאישל מר יצחק תשובה, בעל הש בתו

מיליון דולר לחברה ייעודית אשר תחזיק בזכויות השותף הכללי  2.5ודירקטוריון החברה, הלוואה בסכום של 

מיליון יורו לצורך  8בקרן לצורך השקעה בקרן וכן העמדת מסגרת אשראי לקשת אינטרנשיונל בע"מ בסך של עד 

 קה טרם הושלמה. נכון למועד זה, העס  רכישת חברת הפצת תוכן.

 

   השליטה בעל בשליטת חברות של חוב באגרות החזקות

 שלנאמנות  קרנותו"(, עמיתים נכסי)להלן: " החזיקו קופות גמל 31.12.2018הזהירות יצוין, כי נכון ליום  למען

בשליטת בעל השליטה בהיקפים הבאים: נכסי ה באגרות חוב של חבר"( קרנות הנאמנות)להלן: "  אקסלנס

 בעל בבעלות פרטית חברה, קנדה אלעד של חוב אגרות.נ. ע"ח ש 9,346,122 -עמיתים של הביטוח החזיקו כ

ש"ח ע.נ של החברה  12,391,627 -כ החזיקוהנאמנות  וקרנות "(הפרטית החברה)להלן: " בחברה השליטה

 הפרטית.

 

  זניחות עסקאות

 אשר, קשורות וחברות בת חברות, החברה של נוספות התקשרויות ישנן, לעיל המפורטותלעסקאות  מעבר

 ביטוחים בעיקר ובהן, לעיל כהגדרתן זניחות כעסקות המסווגות, אישי עניין בהן יש בחברה השליטה לבעלת

י חיתום דלק ישראל, ומתן שירות עם" דלקן" שירותי קבלת כגון עסקאות וכן, ביטוח הפניקס ידי על שנערכו

ביטוח בגין ביטוחים לקבוצת דלק,  להפניקססך הפרמיות ששולמו . והפצת ניירות ערך על ידי אקסלנס חיתום

ש"ח, וסך  מיליוני 23 -כ של סך על עמד 2018 בשנת שלהם וקשורות בת ולחברות ברהלבעלי השליטה בח

 4 -כ של סך על עמד 2018התשלומים ששילמה הפניקס ביטוח בגין תביעות מכוח פוליסות ביטוח כאמור בשנת 

  .ש"ח מיליוני

 

לדוחות  41ראה ביאור  אישי עניין בהן יש שליטה שלבעל או שליטה בעלי עם עסקאותלפרטים נוספים  אודות 

 הכספיים של החברה.

 

 – 24קנה ת

, בחברה בת או בחברה קשורה תאגידב בכירה משרה ונושאיהמוחזקים ע"י בעלי עניין  אחריםמניות וני"ע 

 סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח למיטב ידיעת התאגיד

 ככלאודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות החברה וניירות ערך אחרים במועד סמוך  לפרטים

 )אסמכתא:  2019בפברואר  27של החברה מיום  מיידי דוחראה  הדוח למועדהאפשר 

 3מיידים בדבר שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום  וחותוכן ד, (2019-01-017496

, 2019-01-010003: אסמכתאות) 2019בפברואר  4(, ומיום 2019-01-009856)אסמכתא:  2019בפברואר 

 .  על דרך ההפניה יםהמובא(, 2019-01-010009

 

 

 מניות רדומות של התאגיד שהתאגיד או חברה בת של התאגיד מחזיקים
 

 1 פניקס מניות

 .נ.ע"ח ש

 מספר"כ סה

 המניות

 החזקה שיעור

 ובסמכות בהצבעה

 דירקטורים למנות

 שיעור

 החזקה

 בהון

 שיעור

 החזקה

 בהון

)דילול 

 (מלא

 החזקה שיעור

 בהצבעה

 למנות ובסמכות

 דירקטורים

 (מלא)דילול 

       

"מ בע אחזקות הפניקס

 (רדומות)מניות 

 

55 

 

55 0% 
0% 0% 0% 

 

השקעות  הפניקס

 ופיננסים 

 (בהצבעה רדומות)מניות 

 

31 

 

31 0% 

 

0.00% 

 

0.00% 0% 
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  -' א24קנה ת

  של התאגיד המיריםרשום, הון מונפק וניירות ערך  הון

 

 -ש"ח המורכב מ 300,000,000למועד פרסום דוח זה הינו בסך של  סמוךהרשום של החברה  ההון

ש"ח  256,095,352ש"ח ע.נ כל אחת. ההון המונפק של החברה הינו בסך של  1מניות בנות  300,000,000

  .נ.עש"ח  1רגילות בנות  מניות 256,095,352 -המורכב מ

ש"ח ע.נ כל  1מניות רגילות בנות  31הינו  בהצבעה זכויות מקנות אינן אשר החברה של הרדומות המניות מספר

 1מניות רגילות בנות  55 הינוהמניות הרדומות של החברה אשר אינן מקנות זכויות כלשהן  מספר, בנוסףאחת. 

 ש"ח ע.נ כ"א.

 מניות  256,095,266 ההון המונפק של החברה בניכוי המניות הרדומות אשר אינן מקנות זכויות בהצבעה הינו 

 .אחת כל.נ ע"ח ש 1 בנות

מניות  256,095,297ההון המונפק של החברה בניכוי המניות הרדומות אשר אינן מקנות זכויות כלשהן הינו  

 ש"ח ע.נ כל אחת. 1בנות 

דוח זה  פרסוםלמועד  סמוךלתוכנית אופציות לנושאי משרה ועובדים בחברה ובקבוצת הפניקס,  בהתאםכן,  כמו

 נייר מספר 11/13 אפ הפניקס אופציה כתבי 150,001: כוללים התאגיד ידי על שהונפקו ההמיריםניירות הערך 

. לפרטים נוספים אודות ני"ע 76702356 נייר מספר 02/19 אפ הפניקס אופציה כתבי 3,876,000-ו 76701935

 לעיל.  20של החברה אשר נרשמו למסחר בתקופת הדוח ראה תקנה 

 

 

  -ב' 24 תקנה

 מרשם בעלי המניות של התאגיד 

-2019-01)אסמכתא:  2019בפברואר  3מיום  מיידידוח  בעלי המניות האחרון של החברה ראה למרשם

 (, המובא על דרך ההפניה.  009838

 

 

  -א' 25 תקנה

 התאגיד של רשום מען

 03-5734516: פקסימיליה. 03-7332997: טלפון. גבעתיים, 53 השלום דרך רחוב, התאגיד של הרשום המען

E-MAIL: menin@fnx.co.il 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . (020314-01-2014 א:אסמכת) 2014בינואר  20מיום  דוח מיידילפרטים נוספים ראה  5
  .(009838-01-2019)אסמכתא:  2019ר בפברוא 3( ומיום 119905-01-2018)אסמכתא:  2018בדצמבר  27 מיום מיידידוח  ראה נוספים לפרטים 6
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  – 26 תקנה

 של התאגיד  הדירקטורים

 

 )יו"ר הדירקטוריון( 065474108אסף ברטפלד ת.ז.  - שמו (1

 24.2.1952 - תאריך לידה (2

 פיתוח הרצליה, 19 אבן אבא - מענו (3

 ישראלית - הנתינות שלו (4

 לא - הדירקטוריון חברותו בועדת (5

 לא - דח"צ (6

, חברה בת, חברההאם הוא עובד של ה (7

 חברה קשורה או של בעל עניין

 

- 

. מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ )בעלת השליטה בחברה( ודירקטור כן

 בתאגידי בת של קבוצת דלק בע"מ.

 .29.10.2014 ביום החברה דירקטוריון"ר כיו לכהן החל. 7.5.2006 - התאריך שבו החל כהונתו כדירקטור (8

השכלתו והתעסקותו בחמש שנים  (9

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא 

 משמש כדירקטור

 תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב. -השכלתו -

בת של  חברותב ודירקטור מנכ"ל בקבוצת דלק בע"מ -התעסקותו

 קבוצת דלק בע"מ.

"דלק" חברת הדלק הישראלית  -התאגידים בהם מכהן כדירקטור

דלק ניהול אבנר נפט וגז בע"מ, בע"מ, דלק מערכות רכב בע"מ, 

איי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ, כהן פיתוח ( בע"מ, 1993קידוחים )

( בע"מ, דלק תמלוגים 2011ומבני תעשייה בע"מ, דלק ים מעגן )

( בע"מ, קבוצת דלק אחזקות ישראל בע"מ, הפניקס חברה 2012)

קבוצת ו.Itacha Energy Inc  ח בע"מ, דלק פטרוליום בע"מלביטו

 דלק תמלוג בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר  (10

 חברהב

 לא -

 חשבונאית מיומנות בעל הינו האם (11

 מקצועית כשירות או ופיננסית

 כן -

 
 
 030108195הראל ת.ז.  אבי - שמו (1

 26.2.1948 - תאריך לידה (2

 , פתח תקווה40אחים יטקובסקי רחוב  - מענו (3

 ישראלית - הנתינות שלו (4

 . תגמול ועדת, ביקורת ועדת - 7עדת הדירקטוריוןוחברותו בו (5

 לא - דח"צ (6

, חברה בת, חברה חברההאם הוא עובד של ה (7

 קשורה או של בעל עניין

 

- 

 

 (.בחברה השליטה"מ )בעלת בע דלק בקבוצת כדירקטור מכהן. כן

 11.1.2009 - התאריך שבו החל כהונתו כדירקטור (8

השכלתו והתעסקותו בחמש שנים האחרונות  (9

 ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור

 ,להבכלכתואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני   -השכלתו -

 .אביב תל אוניברסיטת

. להלן כמפורטחבר דירקטוריון בחברות שונות  -התעסקותו

חברה לביטוח  הפניקס - התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור

 Bank Hapoalim (Luxembourg)בע"מ, קבוצת דלק בע"מ,

S.A; Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd פועלים שוקי הון ;

, חבר ועד מטאור אירוספייס בע"מ בע"מ;חזקות א –והשקעות 

מנהל ; חבר ועד התיאטרון היידיש בישראל -מנהל ביידישפיל

 .בעמותת ידידי בית חולים רבין

 לא - חברההאם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר ב (10

 או ופיננסית חשבונאית מיומנות בעל הינו האם (11

 מקצועית כשירות

 

- 

 

 כן

  

 

  

                                                           
  .2019במרץ  19ליום  כספיים עד דוחות לאישור בועדהחבר כיהן כ הראלמר אבי  7
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  – 26 תקנה

 )המשך( התאגיד של הדירקטורים

 

 065013914.ז. ת מליניאק רוני - שמו (1

 22.09.1955 - תאריך לידה (2

 גן –, רמת 12 הראל - מענו (3

 ישראלית - הנתינות שלו (4

 ועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול. - חברותו בועדת הדירקטוריון (5

 כן - דח"צ (6

האם הוא עובד של החברה, חברה בת, חברה  (7

 קשורה או של בעל עניין

 לא -

 13.1.2011 - כדירקטור התאריך  שבו החל כהונתו (8

השכלתו והתעסקותו בחמש שנים האחרונות  (9

 ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור

מוסמך במנהל עסקים, וכלכלה וסטטיסטיקה   בוגר - השכלתו -

 אביב. –תל  אוניברסיטת

"רוני מליניאק ניהול והשקעות  –: בעל חברה פרטית התעסקותו

 ראליות להשקעות הון בגיוסי, בניהולבע"מ", שעיסוקה בייעוץ, 

 "ל. ובחו בארץ אחרות והשקעות"ן נדל ובהשקעות

רוני מליניאק ניהול "  - התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור

החברה הממשלתית לדיור  –להשכיר  הדיר ,והשקעות בע"מ"

החברה חבר ועדת השקעות נוסטרו של   ;"צ(דחולהשכרה בע"מ )

 הפניקס ביטוח. ו

 לא - האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה (10

האם הינו בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית או  (11

 כשירות מקצועית

 כן -

 

 

 
 057906919.ז ת לוין פרט ליאורה - השמ (1

 12.10.1962 - תאריך לידה (2

 הרצליה, 19 אבן אבא - המענ (3

 ישראלית - ההנתינות של (4

 לא - הדירקטוריון חברותו בועדת (5

 לא - דח"צ (6

, חברה בת, חברהשל ה תא עובדיהאם ה (7

 חברה קשורה או של בעל עניין

 

- 

קבוצת דלק בע"מ   -יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה 

 )בעלת השליטה של החברה(. 

 16.12.2010 - יתכדירקטור הכהונת ההתאריך שבו החל (8

בחמש שנים  הוהתעסקות ההשכלת (9

א יהאחרונות ופירוט התאגידים שבהם ה

 יתכדירקטור תמשמש

אביב; תואר -מדעי המדינה, אוניברסיטת תל בוגרת -ההשכלת -

 .אנגליה, Readingראשון במשפטים, אוניברסיטת 

: יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה היום -ההתעסקות

 בקבוצת דלק בע"מ.  

בקבוצת  חברות – יתכדירקטור תא משמשיהתאגידים שבהם ה

מערכות אנרגיה בע"מ, כהן פיתוח ומבני תעשיה  דלקדלק: 

 לביטוח חברה הפניקס"מ, בע( 1993) קידוחים ניהול דלקבע"מ, 

 "מ.בע

משפחה של בעל עניין אחר  תא ביהאם ה (10

 חברהב

 לא -

 חשבונאית מיומנות בעלת הינה האם (11

 מקצועית כשירות או ופיננסית

 כן -
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 )המשך( התאגיד של הדירקטורים
 

 028745073ת.ז  כהן ריבי"ר ד - השמ (1

 20.8.1971 - תאריך לידה (2

 אביב תל, 2 אברך ישעיהו - המענ (3

 ישראלית - ההנתינות של (4

 תגמול ועדת חברתו ביקורת ועדת"ר יו - חברותו בועדת הדירקטוריון (5

 כן - דח"צ (6

, חברה בת, חברהשל ה תא עובדיהאם ה (7

 חברה קשורה או של בעל עניין

 

- 

 

 .לא

 21.11.2016 - יתכדירקטור הכהונת ההתאריך שבו החל (8

בחמש שנים  הוהתעסקות ההשכלת (9

א יהאחרונות ופירוט התאגידים שבהם ה

 יתכדירקטור תמשמש

משפטים, מוסמכת במשפטים ודוקטור  בוגרת -ההשכלת -

 דיני ביטוח מאוניברסיטת בר אילן.  –במשפטים 

הקריה  –הסטודנטים  דיקניתו סגנית הנשיא :היום -ההתעסקות

 האקדמית אונו.   

 בהפניקס"צ דח – יתכדירקטור תא משמשיהתאגידים שבהם ה

 חברה לביטוח בע"מ.

 .די.איי חברה לביטוח בע"מ. באיי צ"דח -בעבר

משפחה של בעל עניין אחר  תא ביהאם ה (10

 חברהב

 לא -

 חשבונאית מיומנות בעלת הינה האם (11

 מקצועית כשירות או ופיננסית

 כן -

 

    

 029714086ברק משרקי ת.ז. - שמו (1

 28.1.1973 - תאריך לידה (2

 , הרצליה19אבא אבן  - מענו (3

 ישראלית - הנתינות שלו (4

 ועדה לבחינת הדוחות הכספיים - בועדת הדירקטוריוןחברותו  (5

 לא - דח"צ (6

7) 
האם הוא עובד של החברה, חברה בת, 

 חברה קשורה או של בעל עניין

 

- 

סמנכ"ל כספים בכיר בקבוצת דלק בע"מ )בעלת השליטה של 

 החברה( ודירקטור בחברות מקבוצת דלק בע"מ.

 8.4.2018 - התאריך  שבו החל כהונתו כדירקטור (8

9) 

השכלתו והתעסקותו בחמש שנים 

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא 

 משמש כדירקטור

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת בר  -השכלתו -

 אילן. 

בקבוצת דלק משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי התעסקותו: 

בע"מ, מכהן כדירקטור וחבר בוועדות שונות בחברות מקבוצת 

 דלק.

, קבוצת 2011דלק ים מעגן  -התאגידים שבהם משמש כדירקטור

דלק אחזקות ישראל בע"מ, כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ, דלק 

בע"מ, "דלק" חברת הדלק  תשתיות בע"מ, דלק ניהול תחנות כח

בע"מ, איי.פי.פי דלק שורק בע"מ, איי.פי.פי דלק  הישראלית

.ת מאיה כ"מ, ( בע1993אשקלון בע"מ, דלק ניהול קידוחים )

( בע"מ, נכסי משפחת כהן 1979כהן פיתוח ), חברה לנכסים בע"מ

שותפות מוגבלת, -בע"מ, כהן פיתוח שש בע"מ, רציו פטרוליום

דלק פטרוליום בע"מ, קבוצת דלק תמלוג בע"מ, דלק מערכות 

  אנרגיה בע"מ.

10) 
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר 

 בחברה

 לא -

11) 
מיומנות חשבונאית  האם הינו בעל

 ופיננסית או כשירות מקצועית

 כן -
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 )המשך( התאגיד של הדירקטורים

    

 056469646רוזנברג אורי ת.ז. - שמו (1

 8.6.1960 - תאריך לידה (2

 , תל אביב )מגדל אלקטרה(. 98רח' יגאל אלון  - מענו (3

 ישראלית. - הנתינות שלו (4

 - - הדירקטוריון חברותו בועדת (5

 לא - דח"צ (6

7) 
האם הוא עובד של החברה, חברה בת, 

 חברה קשורה או של בעל עניין

 

- 

 לא

 26.11.2018 - התאריך  שבו החל כהונתו כדירקטור (8

9) 

השכלתו והתעסקותו בחמש שנים 

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא 

 משמש כדירקטור

( מהאוניברסיטה LL.B) תואר ראשון במשפטים -השכלתו -

 מך על ידי לשכת עו"ד בישראל. העברית בירושלים, עו"ד מוס

עורך דין )יועץ מיוחד( במשרד עורכי דיו אגמון ושות'  -התעסקותו

 רוזנברג הכהן ושות'.

ורי רוזנברג השקעות א – התאגידים שבהם משמש כדירקטור

 י.נ.א חברה לרישומים בע"מ. ; ( בע"מ2006)

10) 
הוא בן משפחה של בעל עניין אחר האם 

 בחברה

 לא -

11) 
האם הינו בעל מיומנות חשבונאית 

 ופיננסית או כשירות מקצועית

 לא -

    

 54993076זהר טל ת.ז.  - שמו (1

 18.12.1957 - תאריך לידה (2

 , הוד השרון22שחף  - מענו (3

 ישראלית - הנתינות שלו (4

 עדה לבחינת הדוחות הכספיים., וועדת ביקורת - חברותו בועדת הדירקטוריון (5

 כן - דח"צ (6

7) 
האם הוא עובד של החברה, חברה בת, 

 חברה קשורה או של בעל עניין

 

- 

 .לא

 1.1.2019 - התאריך  שבו החל כהונתו כדירקטור (8

9) 

השכלתו והתעסקותו בחמש שנים 

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא 

 משמש כדירקטור

בוגר כלכלה ולימודי עבודה )חטיבה מורחבת(  -השכלתו -

 אוניברסיטת תל אביב. 

MSc in Business Management Imperial Collage of 

Science and Technolo 

Diploma in Business studies, city of London 

polytechnic, London  

 "מ מנכ"ל ובעלים של חברת נטרא ייעוץ כלכלי בע -התעסקותו

נטרא ייעוץ כלכלי בע"מ,  – התאגידים שבהם משמש כדירקטור

 ,ופנחס ספיר )הקדש( קרן המלגות ע"ש שושנה ,טל נמנטל בע"מ

 -בעברדח"צ בהפניקס ביטוח. בעדיקה סטייל בע"מ, דח"צ 

 (; 2016עד  2007דירקטור בלתי תלוי בחברת אורד בע"מ )משנת 

 

10) 
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר 

 בחברה

  לא -

11) 
האם הינו בעל מיומנות חשבונאית 

 ופיננסית או כשירות מקצועית

 כן. -

 
 בחברה בתקופת הדוחשחדלו לכהן  דירקטורים

ראה  וכהונתסיום  אודות נוספים לפרטים .כדירקטור בחברהאברמוביץ משה חדל לכהן מר  2018באוקטובר  3ביום 

 (. 2018-01-087922 :)מספר אסמכתא 2018באוקטובר  3 מיום מיידי וחד
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 נושאי משרה בתאגיד

 

 022030159ת.ז.  לפידות אייל - שמו .1

 8.9.1965 - תאריך לידה .2

 מנכ"ל החברה. - חברההתפקיד שהוא ממלא ב .3

בת של  ההתפקיד שהוא ממלא בחבר .4

 או בבעל עניין בו   חברהה

 

- 

הפניקס חברה לביטוח בע"מ;  -הבת  החברהמנכ"ל החברה. מנכ"ל 

דירקטור בחברות בקבוצת הפניקס שהעיקריות שבהן: פניקס השקעות 

ופיננסים בע"מ, גמא ניהול וסליקה בע"מ, פניקלאס בע"מ, אקסלנס 

( בע"מ, הפניקס סוכנויות 2009השקעות בע"מ, הפניקס גיוסי הון )

אגם לידרים ( בע"מ, 2001בע"מ, אגם לידרים אחזקות ) 1989ביטוח 

( 2008( בע"מ, שקל סוכנות ביטוח )2003)ישראל( סוכנות לביטוח )

מרכזי מגורים  120( בע"מ, עד 1987בע"מ(, קלע סוכנות לביטוח )

 נוסטרו שקעותה בנוסף, מכהן כחבר המבוגרת בע"מ. לאוכלוסיה

  ביטוח. בהפניקס

האם הוא בן משפחה של נושא משרה  .5

 ענייןבכירה אחר או של בעל 

 

- 

 

 לא

סיונו העסקי בחמש השנים יהשכלתו ונ .6

 האחרונות

 

- 

בוגר בכלכלה וחשבונאות ומוסמך במנהל עסקים )מימון  – השכלה

 ובנקאות(; רואה חשבון מהאוניברסיטה העברית, ירושלים.

 .מ"בע לביטוח חברה הפניקס"ל ומנכ החברה"ל מנכ – עסקי ניסיון

 1.6.2009 - כהונתו ההתאריך  שבו החל .7

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 59601336ת.ז.  יקיר רועי - שמו .1

 2.5.1965 - תאריך לידה .2

 .החברה של ראשי השקעות מנהל"ל, למנכ משנה - חברההתפקיד שהוא ממלא ב .3

בת  ההתפקיד שהוא ממלא בחבר .4

 או בבעל עניין בו  חברהשל ה

 

- 

: הפניקס בקבוצת חברות של ראשי השקעות מנהללמנכ"ל,  משנה

"ל מנכ"מ. בע ופיננסים השקעות הפניקס"מ, בע לביטוח חברה הפניקס

 הפניקס מקבוצת בחברות דירקטור"מ. בע ופיננסים השקעות הפניקס

 והפניקס"מ בע מהדרין"מ, בע השקעות אקסלנס: שבהן שהעיקריות

 "מ.בע ופיננסים השקעות

האם הוא בן משפחה של נושא  .5

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין

 

- 

 

 לא

סיונו העסקי בחמש יהשכלתו ונ .6

 השנים האחרונות

 

- 

תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים,  – השכלה

 אוניברסיטת תל אביב.

 מנהל השקעות ראשי של קבוצת הפניקס. – עסקי ניסיון
 

 21.04.2013 - התאריך  שבו החלה כהונתו .7
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 )המשך( נושאי משרה בתאגיד
 
 
 032315517ת.ז.  שוורץ אלי - שמו .1

 10.6.1975 - תאריך לידה .2

 .כספים מנהל"ל, למנכ משנה - חברההתפקיד שהוא ממלא ב .3

בת של  ההתפקיד שהוא ממלא בחבר .4

 או בבעל עניין בו חברהה

 

- 

למנכ"ל, מנהל כספים בחברת הבת הפניקס ביטוח בע"מ  משנה

ובחברות נוספות בקבוצת הפניקס; דירקטור בחברות בקבוצת הפניקס 

מרכזי  120שהעיקריות שבהן: הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, עד 

 1989המבוגרת בע"מ, הפניקס סוכנויות ביטוח  לאוכלוסיהמגורים 

ם בע"מ, ות סל ומוצרי מדדיבע"מ, הפניקס פנסיה בע"מ, קסם תעוד

 ואקסלנס( בע"מ 2009הפניקס גיוסי הון )קסם קרנות נאמנות בע"מ, 

 .נוסטרוהשקעות בע"מ; חבר ועדת השקעות 

האם הוא בן משפחה של נושא משרה  .5

 בכירה אחר או של בעל עניין

 לא -

העסקי בחמש השנים  וניסיונוהשכלתו  .6

 האחרונות

 

- 

בחשבונאות וכלכלה  B.A)רואה חשבון, תואר ראשון ) – השכלה

(, M.Aמאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומוסמך במנהל עסקים )

 אוניברסיטת בר אילן. 

ביטוח. בעבר: חשב  ובהפניקסמנהל כספים בחברה  – עסקי ניסיון

השקעות ומנהל כספים בחברות בנות מקבוצת הפניקס, מנהל מערך 

 יישומים ארגוניים באגף מערכות מידע של הפניקס ביטוח.

 .15.8.2016 - כהונתו ההתאריך שבו החל .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 028722213ת.ז  נתנאל עמית - שמו .1

 2.6.1971 - תאריך לידה .2

 .הפנימית האכיפה על וממונה סיכונים מנהל - חברההתפקיד שהוא ממלא ב .3

בת של  ההתפקיד שהוא ממלא בחבר .4

 או בבעל עניין בו  חברהה

 

- 

סיכונים וממונה על האכיפה הפנימית בחברה ובחברות בנות  מנהל

 בקבוצת הפניקס.   

האם הוא בן משפחה של נושא משרה  .5

 בכירה אחר או של בעל עניין

 לא -

סיונו העסקי בחמש השנים יהשכלתו ונ .6

 האחרונות

 

- 

 –כלכלה וניהול, האוניברסיטה הפתוחה; תואר שני במימון  – השכלה

 חשבונאות, אוניברסיטת תל אביב. 

 חברה לביטוח.  ובהפניקסמנהל סיכונים בחברה  – עסקי ניסיון

 24.9.2012 - התאריך  שבו החלה כהונתו 7
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 )המשך( נושאי משרה בתאגיד

 

 

 028017523ת.ז.  נאמן)מני(  מנחם - ושמ .1

 25.8.1970 - תאריך לידה .2

 מזכיר החברה.ו משפטי יועץ, בכיר"ל סמנכ - חברהא ממלא בוהתפקיד שה .3

א ממלא בחברה בת של והתפקיד שה .4

 על עניין בובאו ב חברהה

 

- 
 בהפניקס"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי, מזכיר החברה וקצין ציות סמנכ

 מקבוצת בחברות כדירקטור מכהן, כן כמו .חברה לביטוח בע"מ

 גמל אקסלנס"מ, בע השקעות אקסלנס: שבהן שהעיקריות הפניקס

מרכזי מגורים  120 עד ,"מבע וסליקה ניהול גמא"מ, בע והשתלמות

איסופ שירותי ניהול והפניקס פנסיה בע"מ  המבוגרת בע"מ לאוכלוסיה

 ונאמנות בע"מ.
 

משפחה של נושא משרה  ןא בוהאם ה .5

 בכירה אחר או של בעל עניין

 לא -

העסקי בחמש השנים  וסיוניונ והשכלת .6

 האחרונות

( ותואר שני במשפטים LL.Bעו"ד, תואר ראשון במשפטים ) – השכלה -

(LL.M) מאוניברסיטת בר אילן. 

יועץ משפטי ומזכיר החברה והפניקס חברה לביטוח  –תעסוקתי ניסיון

 . בע"מ; בעבר: שותף במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן

 .01.08.2015 - והתאריך  שבו החלה כהונת .7
 
 
 
 050594068רוזנבלום שמואל ת.ז.  - שמו .1

 21.4.1951 - תאריך לידה .2

 פנימי.מבקר  - חברההתפקיד שהוא ממלא ב .3

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של  .4

 או בבעל עניין בו חברהה

 

- 

חברה לביטוח בע"מ ובמספר חברות נוספות  בהפניקספנימי  מבקר

 בקבוצת הפניקס.

האם הוא בן משפחה של נושא משרה  .5

 בכירה אחר או של בעל עניין

 

- 

 לא

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים  .6

 האחרונות

 

- 

וגר בכלכלה וחשבונאות, מוסמך במשפטים, ב"ח, רו -השכלה

, CFE; חוקר מעילות CIAאוניברסיטת בר אילן; מבקר פנימי מוסמך, 

CIA. 

 .חשבון ורואה פנימי מבקר -תעסוקתי ניסיון

 21.3.2001 - התאריך  שבו החלה כהונתו .7

 

 

 נושאי משרה שחדלו לכהן בתקופת הדוח

 

 נושאי משרה לכהן בחברה.בשנת הדוח לא חדלו 

 

  –' ב 26תקנה 

 מורשה חתימה של התאגיד

 לתאגיד אין מורשי חתימה עצמאיים.

 

  – 27תקנה 

 רואה החשבון של המבטח

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

  



 בע"מ אחזקותהפניקס  - פרטים נוספים על התאגיד

 

 24 -5  

  – 28תקנה 

 שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד

 או בתקנון ההתאגדות של החברה. בשנת הדוח לא נעשה שינוי בתזכיר

 

  - 29תקנה 

 המלצות והחלטות הדירקטוריון

 

  המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר:

 

 תשלום דיבידנד )סופי וביניים( וחלוקת מניות הטבה: .1

וחות הכספיים של החברה לד 15ראה ביאור  2018בחודש יוני ת דיבידנד שביצעה החברה פרטים אודות חלוקל

   (.2018-01-053701)אסמכתא:  2018במאי  31מיידי מיום  וחוד 2018לשנת 

 

 

 :שינויים בהון הרשום או המונפק של התאגיד .2

 

 לדוח זה.  20לפרטים אודות שינויים בהון הרשום או המונפק של התאגיד ראה תקנה 

  

 תקנון ההתאגדות של התאגיד:שינוי תזכיר או  .3

 אין. 

 

 פדיון מניות: .4

  אין 

 

 פדיון מוקדם של אגרות חוב: .5

 אין

 

 עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין התאגיד ובעל עניין בו: )א( .6

 אין  

 

 החלטות אסיפה כללית בעניינים המפורטים לעיל שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטוריון: )ב( 

 אין.  

 
 אסיפה כללית מיוחדת:החלטות  )ג( 

 2018בספטמבר  5אסיפה כללית מיום  

( את מינויו מחדש של רו"ח קוסט פורר גבאי את 1כללית: )האישרה האסיפה  2018בספטמבר  5 ביום

קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקרים של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את 

הארכת כהונתם של אסף ברטפלד, ליאורה פרט לוין, אברהם הראל  את ( 2שכרם לתקופה האמורה. )

( אישור חידוש כהונתו של 4משרקי כדירקטור בחברה; ) רקשל ב ומינויאת ( 3לתקופת כהונה נוספת. )

( 5) 15.11.20208 יוםועד ל 16.11.2018משה אברמוביץ לתקופת כהונה שניה של שלוש שנים, מיום 

 1.1.2018"ל החברה, איל לפידות, בהיקף של משרה מלאה, החל מיום אישור תנאי העסקתו של מנכ

לפרטים נוספים ( אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון. 6לתקופה בלתי קצובה )

 6מיום ו (2018-01-072265 :אאסמכת) 2018 באוגוסט 11של החברה מיום  דוחות מיידייםראה 

 .(2018-01-083050 :אאסמכת) 2018בספטמבר 

                                                           
של  מיידיי דוחכהונתו ראה  סיום אודות נוספים לפרטיםחדל לכהן מר אברמוביץ משה כדירקטור בחברה.  2018באוקטובר  3 ביום 8

 (. 2018-01-087922)מספר אסמכתא:  2018באוקטובר  3החברה מיום 
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 2019בינואר  1כללית מיום  סיפהא

מינויו של מר זהר טל כדירקטור חיצוני בחברה אישרה האסיפה הכללית את  ,2019בינואר  1ביום 

 .2019בינואר  1לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחילתה ביום 

-2018-01 :אאסמכת) 2018בנובמבר  28של החברה מיום  םמיידי דוחותלפרטים נוספים ראה  

 .(2019-01-000871 :אאסמכת) 2019בינואר  2מיום ו (108892

 2019בפברואר  3סיפה כללית מיום א

)לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אשר  אישרה האסיפה הכללית 2019 פברוארבחודש 

של החברה אשר במסגרתה נקבע כי הדירקטורים,  מעודכנת מדיניות תגמול( 2018דצמבר  ניתן בחודש

 נושאי משרה היכלל בהסדר ביטוח אחריותנושאי המשרה ובעלי תפקיד מרכזי אחרים יהיו זכאים ל

 ונושאי שלה הבנות ובחברות חברהעבור כל נושאי המשרה המכהנים ואשר כיהנו ב שתרכוש החברה

הבנות שלה,  חברות מטעם/או ו החברה עםמט החברה של קשורות בחברות ושיכהנו המכהנים המשרה

)גבול האחריות  וכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין. התקרה לכיסוי ,"(המשרה נושאי)להלן: " מעת לעת

לחוק  66בצירוף הוצאות משפט סבירות בהתאם לסעיף  מליון דולר ארה"ב 150לא תעלה על  בפוליסה(

אלפי דולר ארה"ב  750ובפרמיה שנתית שלא תעלה על  ובסה"כ לתקופת הביטוח לארועחוזה ביטוח 

הפוליסה תוכל לכלול גם כיסוי לחברה עצמה בגין  .מליון דולר ארה"ב 1עצמית של עד  בהשתתפות

תביעות לפי דיני ניירות ערך ובעניין זה תתווסף הוראה לגבי סדרי קדימויות לפיה זכותם של נושאי 

כמו  וח תהיה קודמת לזכות החברה לפי הכיסוי לחברה כאמור.המשרה והדירקטורים לקבלת תגמולי ביט

נושאי המשרה לתקופה ל  Run Offכן, החברה תהיה רשאית לרכוש, לפי שיקול דעתה, פוליסת ביטוח 

מהפרמיה  300%שלא תעלה על שבע שנים, בהיקפי הכיסוי האמורים לעיל ובפרמיה שלא תעלה על 

 השנתית. 

)מספר  2018 בדצמבר 27מיום  דוח מיידינוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ראה  לפרטים

 (.2018-01-119899אסמכתא 
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  –א' 29תקנה 

 החלטות התאגיד

 

 לחוק החברות: אין. 255אישור פעולות לפי סעיף  .1

 

 )א( לחוק החברות אשר לא אושרה: אין. 254פעולה לפי סעיף  .2

 

 ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדיווח: פטור .3

 

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, דירקטורים, נושאי משרה ובעלי תפקיד מרכזי אחרים יהיו זכאים 

 לעיל.   22ביטוח פטור ושיפוי, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין. לפרטים נוספים ראה תקנה 

 

 

  .2019 ץבמר 31אריך: ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמות החותמים

 

  

  

  מנהל כללי - אייל לפידות

 

 

 

   

  , מנהל כספיםמשנה למנכ"ל - אלי שוורץ
 
 



 
 

 
  

 
 

 הפניקס אחזקות בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 

 שאלון ממשל תאגידי 
 
 
 



1 

  1של הפניקס אחזקות בע"מ תאגידי ממשל שאלון

 הדירקטוריון עצמאות

   

  נכון 

  

 נכון לא

1. 
 

  יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה

 כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון( שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק) 10)(ב.(א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל( הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד

  ): השונים החיצונים הדירקטורים

  .מליניאקרוני ':  א דירקטור

  .ד"ר ריבי כהן:   ב'דירקטור 

  .2זהר טל':  ג דירקטור 

 .3: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

�  

  .8/3:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 4תלויים הבלתי הדירקטורים 3שיעור  .2

  : ______.6התאגיד 5בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

 X  בתקנון הוראה נקבעה לא( רלוונטי לא.(  

_____ _____ 

                                                                 

  . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  1
  .בחברה צ"חכד טל זהר מר מונה 2019בינואר  1 ביום. 2018באוקטובר  3  יוםב בחברה צ"כדח כהונתו את סייםאשר כיהן כדירקטור חיצוני ' אברמוביץ משה מר 2

  .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -בשאלון זה, "שיעור" 3
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 4

  הוראות המפקח על הבנקים). -ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בנקאי "תקנון" לרבות על פי הוראת דין  -לענין שאלה זו  5
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 6



2 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא) תלויים הבלתי והדירקטורים( החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת .3

) תלויים והבלתי( החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק) ו(- ו) ב(240 סעיף הוראת את הדיווח

  ).תלוי בלתי או( חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

�  

 למעט( בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל  7כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4

  ).לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  - ) כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

�  

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל .5

  ):החברות לחוק) ב(278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט( כאמור בהצבעה השתתפו

   -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה) א(278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא �   כן �

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין

 ._____  

�  

                                                                 

דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט  -לעניין שאלה זו   7
  התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  



3 

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו), מטעמו מי או/ו קרובו לרבות( השליטה בעל .6

  . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם

 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –) כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

  :כאמור הדירקטוריון

  : _____.זהות

  _____.): וקיים ככל( בתאגיד תפקיד

 ): _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם( השליטה לבעל הזיקה פירוט

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא �  כן �: ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 8נוכחותו שיעור

  : _____אחרת

 ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא�

�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

  בו ו/או מי מטעמו.תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרו 8
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

   

 נכון
  

  נכון לא

7.  
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

  . 9)מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין( חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין) כאמור מגבלה קיימת, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם

 � 

   
  .שנתיים: דירקטור לכהונת בתקנון שנקבע הזמן פרק  .א

  

   
 לפחות) אחוזים וחמישה שבעים( %75 של רוב: הדירקטורים של כהונתם לסיום בתקנון שנקבע הדרוש הרוב  .ב

  .באסיפה הנוכחים המניות בעלי קולות מכלל

  

   
 המחזיקים מניות בעלי 3: הדירקטורים של כהונתם סיום לשם הכללית באסיפה בתקנון שנקבע חוקי מנין  .ג

  .בחברה ההצבעה זכויות מכלל) שליש( 1/3 לפחות

  

   
 בעלי קולות מכלל לפחות) אחוזים וחמישה שבעים( %75 של רוב: בתקנון אלו הוראות לשינוי הדרוש הרוב  .ד

  .באסיפה הנוכחים המניות

  

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד .8

 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

  . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(    לא�   כן X: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין - "נכון" הינה תשובתכם אם

�  

                                                                 

  חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 9
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 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א. .9

   .ופיננסית

 .3: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

�  

  -  הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

   .5: 10ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

  .2: 11מקצועית כשירות בעלי

 למעט( ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה

 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של) השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

  .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א. .10

  : _____.האמור התקיים לא בו) בימים( הזמן פרק יצוין - " נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה

 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון( שהיא תשובה בכל ואולם

 : _____.המינים

�  
 

  : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר  ב.

  .2: נשים,  6: גברים

_____  
_____ 

  

  

                                                                 

  .2005 –מקצועית), התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 10
  . 9ר' ה"ש  11
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 (וכינוס אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות

   

 נכון
  

 נכון לא

11.  
 

  א.
  הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

  .8    : )2018(שנת רבעון ראשון 

  .3                           רבעון שני: 

  .4                      רבעון שלישי: 

  .5                        רבעון רביעי:

_____  
  

_____ 

  .ב
 בישיבות השתתפותו 12שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס( הדירקטוריון

  ): כהונתו לתקופת ובהתייחס( הדיווח שנת

  ).הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש(

_____  _____ 

 שם
  הדירקטור

 שיעור
 השתתפותו

 בישיבות
  דירקטוריוןה

  

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות

  13ביקורת ועדת

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

14כספיים
                

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות

15תגמול ועדת
                                  

 השתתפותו שיעור
 ועדות בישיבות

 דירקטוריון
 הוא בהן נוספות

 שם ציון תוך( חבר
  )הועדה

 אסף
  ברטפלד

 20/20 )100%(  -  -  -  -  

 פרט ליאורה   
  לוין

20/20 )100%(  -      -  
  

  

                                                                 

  . 2ר' ה"ש  12

 דירקטור החבר בוועדה זו.לגבי  13

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 14

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 15
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   -  )100%( 10/10  )100%( 6/6  )93.75) (15/16(  )100%( 20/20  הראל אבי
  

  

   
  

 רוני
  מליניאק

20/20 )100%(  16/16 )100%(  6/6 )100%(  10/10 )100%(  -  

  
  

  

   
  

 משה

  16'אברמוביץ

14/15 )93%(  10/11 )91%(  5/6 )83%(  6/6 )100%(  -  
  

  

   
  

 ריבי ר"ד
  כהן

19/20 )95%(  16/16 )100%(  -  10/10 )100%(  -  
  

  

   
  

ברק 

  17משרקי

11/12 )92%(  -  2/3 )66%(  - -  
  

  

   
  

אורי 

  18רוזנברג

1/2 )50%(  -  -  - -  
  

  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת .12

 .עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

� 
  

  

  

  

  

  

                                                                 

  ).087922-01-2018: אסמכתא 2018 באוקטובר 3 מיום מיידי וחד ראה נוספים לפרטים( 2018 באוקטובר 3 ליום עד בחברה צ"כדח כיהן' אברמוביץ משה מר 16
  .)024258-01-2018: אסמכתא 2018 במרץ 26 מיום מיידי וחד ראה נוספים לפרטים( 2018 באפריל 8 ביום בחברה כדירקטור כהונתו את החל משרקי ברק מר 17
  .)107926-01-2018 :אסמכתא 2018 ובמברנב 26 מיום מיידי וחד ראה נוספים לפרטים (2018 בנובמבר 26 ביום בחברה כדירקטור כהונתו את החל רוזנברג אורי מר 18
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 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  נכון לא נכון 

13.  
  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 

 הזמן תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת ) לחוק החברות), ואולם בכל2א.(363ימים כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא (בימים) בה

�  

  מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב   .41

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 

 (בימים) בה הזמן לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת) 6א.(363בסעיף 

  ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא

�  

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר   .15

  .19(ג) לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל

 X  (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי 

  

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ  .16

  –(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
�  

  א.
 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: 

     :20(ג) לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה  ב.

  כן � 
  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

  . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו    .17

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �
�  

  

                                                                 

  (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  19
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  20
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 הביקורת ועדת 

 נכון לא נכון 

 _____ _____ -  בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת  .18

  קרובו. או השליטה בעל  א.

   �  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

  הדירקטוריון. ר"יו  ב. 
�   

  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
�   

  קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  ד.
�   

  .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור  ה.

   �  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו,    .19
  �  . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין  .20
  . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  - " נכון לא" הינה תשובתכם אם

�  

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .21התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של
�  

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22
  �  ). קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי( הועדה

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23
  � .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה )הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו( הביקורת ועדת  .24
  �  .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

                                                                 

 . 25.2.2019הישיבה של ועדת הביקורת התקיימה ביום  21
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  .   26.3.2018 ביום הכספיים הדוחות את אישר וןשהדירקטורי בעוד  25.3.2018- ו 22.3.2018, 21.3.2018 בימים התכנסה כספיים דוחות לאישור הועדה 22

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) בעבודתה - הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן  תפקידי

   
 נכון

  
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים( הזמן פרק יצוין  .א  .25
  ימים. 3ימים. דוח שנתי:  2 דוח רבעוני: : הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

  

  .ב
 לאישור בדירקטוריון הדיון למועד לדירקטוריון ההמלצות העברת מועד בין בפועל שחלפו הימים מספר

  : הכספיים הדוחות

  .4):      2018 שנת( ראשון רבעון דוח

  .5:                              שני רבעון דוח

  .3:                          שלישי רבעון דוח

  .1                              :    22שנתי דוח

  
_____  

  
_____ 

  
 בדירקטוריון הדיון למועד לדירקטורים הכספיים הדוחות טיוטת העברת מועד בין שחלפו הימים מספר  ג.

  :הכספיים הדוחות לאישור

   .4):    2018 שנת( ראשון רבעון דוח

  .4:                            שני רבעון דוח

  .3:                      שלישי רבעון דוח

  .4:                                   שנתי דוח

    

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה   .26
  .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

  : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

�   
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  . האמור התנאי התקיים לא ,אברמוביץ משה מר חיצוני דירקטורה של המיידית ועזיבת בשל, היתר בין, 2018 שנת במהלך כי, יצוין. לעיל האמורים התנאים התקיימו 2018- ו 2017 לשנים הכספיים הדוחות אישור במועד 23
   .23 מספר ש"ה ראה 24

27.  
 _____  _____  להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

  
   �  .(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

  
  ב.

  

  כהונת חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לענין-ב) ו(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
�   

  
   .חיצוני דירקטור הוא הועדה ר"יו  ג.

  
� 

  
   �  . 23כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים  ד.

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
   �  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

  
   �  .למינוים עובר הצהרה נתנו הוועדה חברי  ו.

  
  ז.

בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים 

   �  .24תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

  
) רבעוני/תקופתי( דוח לאיזה ביחס יצוין, זו שאלה של המשנה מסעיפי יותר או אחד לגבי" נכון לא" הנה תשובתכם אם
 כמפורטאברמוביץ  משה צ"הדח שלהמיידית  כהונתו סיום בשל: התקיים שלא התנאי וכן האמור התנאי התקיים לא
 הכספי ח"הדו את אישרה אשר ,2018 בנובמבר 22 מיום הכספיים הדוחות לבחינת הועדה של בישיבה, לעיל 16 ש"בה
  .צ"דח שאינו מי ר"כיו כיהן, 2018 לשנת השלישי לרבעון החברה של

_____ _____ 
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 תגמול ועדת 

 נכון לא נכון 

 הדיון במועד( רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

  ).בועדה

 ).דיון התקיים לא( רלוונטי לא �

�  

 בדבר כללים( החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי   .29

    .2000- ס"התש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול

�  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
  

_____ 

  
_____ 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא �

�  

 

  .הדירקטוריון ר"יו  .ב 
�  

 

  .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג
�  

 

  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  .ד
�  
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  .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור  .ה

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא �

�  

 

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל   .31

  .מסוים נושא הצגת לשם נדרש

�  

 או עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272- ו) 3)(ג(272), ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32

  . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

  – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

  : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

  : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

�  
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  מבקר פנים

 

  

 נכון
  

 לא נכון

    � .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33

  . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן  : _____הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף
�  

  .25,630): 25בשעות( הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____  _____  

    �   .הפנימי המבקר בממצאי) בדירקטוריון או הביקורת בועדת( דיון התקיים הדיווח בשנת

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

  .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

�    

  

  

  

 

                                                                 

  כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין.  25
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 עניין בעלי עם עסקאות

 

 לא נכון נכון

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי- על מועסק אינו) שבשליטתו חברה לרבות( קרובו או השליטה בעל .37

   – יצוין) ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות( התאגיד ידי-על המועסקים) השליטה בעל לרבות( הקרובים מספר -
  ): _____.  ניהול חברות

  : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

  כן �

  לא �

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 ). _____.שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא �

�  

38. 

 

  ).יותר או אחד בתחום( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

   כן  �

  לא �

 ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא  �)המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

�  

  זהר טל.: הכספיים הדוחות לבחינת הועדה ר"יו        ד"ר ריבי כהן: הביקורת ועדת יו"ר              אסי ברטפלד: הדירקטוריון ר"יו

 



 
 

 

 
 
 
 

 הפניקס אחזקות בע"מ
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 בדבר הבקרהוהצהרות דוח 
 הפנימית על הדיווח הכספי

 ועל הגילוי
 
 
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 

 
 

 ב)א(:9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 

והנהלת הפניקס חברה לביטוח  (התאגיד –)להלן  הפניקס אחזקות בע"מההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 .תאגידבת לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי ו, אחראיבע"מ

 :ינםה הפניקס ביטוחבתאגיד ובחברת  ותלעניין זה, חברי ההנהל

 .ביטוח והפניקס החברה ל"מנכ ,לפידות איל .1
 .ביטוח ובהפניקס בחברה ראשי כספים מנהל ,ל"למנכ משנה ,שוורץ אלי .2
 ביטוח בהפניקס חיים וסיכוני טווח ארוך חסכון תחום מנהל ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,דניאל כהן .3

 .מ"בע פנסיה הפניקס ל"מנכ             
 .מ"בע השקעות הפניקס ל"מנכשי, רא השקעות מנהל ,יקיר רועי .4
 .ביטוח בהפניקס בריאות ביטוח תחום מנהלת ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,לילה-שפירא דפנה .5
 .ביטוח בהפניקס תביעות ומנהלת השירותהמשנה למנכ"ל, מנהלת מערך  ,גרניט קרן .6
 .ביטוח בהפניקס הלקוחות חטיבת מנהל ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,ןאו-אל אורן .7
 .ביטוח בהפניקס מידע מערכות אגף מנהל ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,שמאי שלמה .8
 .ביטוח ובהפניקס החברה ומזכיר החברה של ראשי משפטי יועץ ,בכיר ל"סמנכ ,נאמן מני .9

 .ביטוח ובהפניקס החברה של הסיכונים מנהל ,ל"סמנכ ,נתנאל עמית .10
 .ביטוח בהפניקס כללי ביטוח ראשית אקטוארית ממונה ,ביטוח בהפניקס ל"סמנכ ,טולדנו-כהן ענת .11

 .ביטוח בהפניקס אנוש משאבי אגף מנהל ,בכיר ל"סמנכ ,אורלי ארז .12

 

 בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל

הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח  האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

לגלות בדוחות שהוא מפרסם הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

 על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

 

לותו כאמור, גהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל

ביותר בתחום הכספים או למי נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר 

 תוזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדריש ,שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

 .הגילוי

 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 ההנהלה ביצעהש והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכתלה; בתאגיד והאפקטיביות ש

 :כללה הדירקטוריון בפיקוח

 

(, בקרות על תהליך עריכת וסגירת הדוחות, בקרות כלליות Entity Level Controlsבקרות ברמת הארגון )

יווח הכספי ולגילוי )תהליכים ( ובקרות על תהליכים שהינם מהותיים מאוד לדITGCבסביבת מערכות המידע )

ור , שהינה גוף מוסדי, ולגביה חל האמוחברות בנות שלה הפניקס חברה לביטוח בע"מ אלו מבוצעים במסגרת

 .   (להלן בהתייחס לגופים מוסדיים

 

ת הממונה על אגף שוק שחלות עליה הוראו גוף מוסדי, הינהחברת הבת של התאגיד,  הפניקס ביטוח בע"מ,

 יות הבקרה הפנימית על דיווח כספי.בדבר הערכת אפקטיב ח וחסכון במשרד האוצר,ביטו ,ההון
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 הפניקס אחזקות בע"מ

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 

 
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על  ביצעה ביחס לחברה הבת האמורה,

על  בנושא "אחראיות ההנהלה 2009-9-10חוזר גופיים מוסדיים והאפקטיביות שלה, בהתבסס על  ,דיווח כספי

בנושא "אחראיות ההנהלה על הבקרה  2010-9-6הבקרה הפנימית על דיווח כספי", חוזר גופיים מוסדיים 

 –בנושא "בקרה פנימית על על דיווח כספי  2010-9-7תיקון" וחוזר גופיים מוסדיים –הפנימית על דיווח כספי 

הצהרות, דוחות וגילויים ואחריות  -י  "בקרה פנימית על דיווח כספ 2012-9-5חוזר דוחות וגילויים", הצהרות, 

 -בקרה פנימית על דיווח כספי " 2015-9-15תיקונים" וחוזר  –ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 ."תיקונים –הצהרות, דוחות וגילויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ה,נד הגיעו למסקהדירקטוריון והנהלת התאגי בהתבסס על הערכה זו,

 היא אפקטיבית. 2018דצמבר  31ליום  בהתייחס לבקרה הפנימית בגוף המוסדי

 

, הדירקטוריון והנהלת ת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על הערכ

 היא 2018בדצמבר  31ליום  ועל הגילוי בתאגידח הכספי התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיוו

 אפקטיבית.
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 הפניקס אחזקות בע"מ

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 

 
 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:יל לפידותאאני, 

 הדוחות(; –)להלן  2018( לשנת "תאגיד"ה –)להלן הפניקס אחזקות בע"מ בחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  (2)

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  הנחוץ כדי

 הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)

כים ולתקופות שאליהם המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתארי

 מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס  (4)

 על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בק )א(

הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או 

לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית )ב(

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  )א(

שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות 

חדות, בפרט במהלך , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאו2010התש"ע כספיים שנתיים(, 

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  )ב(

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

 לכללי חשבונאות מקובלים;

רכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את הע )ג(

 מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

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

 

 

 ________________________ 2019, ץבמר 31

 ילל לפידות, מנהל כלאי                                                                          
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 הפניקס אחזקות בע"מ

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 

 
 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אלי שוורץאני, 

              הפניקס אחזקות בע"מ בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 הדוחות(; –)להלן  2018( לשנת " התאגיד" –)להלן 

הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע (2)

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

 שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

דוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול ב (3)

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  (4)

 דכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי הע

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  )א(

על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול 

פיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על בדוחות, העלולים באופן סביר להש

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

ית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהות )ב(

 או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

ים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועד )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר 2010התש"ע )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, 

פת הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקו

 –ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים  )ב(

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 .ות בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםלרב

של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת הערכתי את האפקטיביות  )ג(

מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור  .לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

 הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

 

 _________________________ 2019, ץבמר 31

 ראשי כספים מנהל, ל"למנכ משנה, אלי שוורץ                                                                   
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 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 ( certificationהצהרה )

 אני, איל לפידות, מצהיר כי:

 
 ."(הדוח)להלן: " 2018לשנת  "(החברה)להלן: " סקרתי את הדוח השנתי של הפניקס חברה לביטוח בע"מ .1

 

ותית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מה .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

 המכוסה בדוח. 

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

ן העצמי ותזרימי המזומנים של החברה למועדים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהו

 ולתקופות המכוסים בדוח.

 

בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  אני ואחרים .4

  -של החברה; וכן 1הפנימית על דיווח כספי

קרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של ב (א)

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

ק קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספ (ב)

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSבינלאומיים )

והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה (ג)

 -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה (ד)

  -הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות  (א)

  -כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  (ב)

 נימית של החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפ

 

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

 

 

                                                             2019במרץ,  31
                                      ____________________________ 

 איל לפידות, מנהל כללי                     
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 ביטוח בע"מחברה להפניקס 

 ( certificationהצהרה )

 , מצהיר כי:אלי שוורץאני, 

 
 ."(הדוח)להלן: " 2018לשנת  "(החברה)להלן: " סקרתי את הדוח השנתי של הפניקס חברה לביטוח בע"מ .1

 

תית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהו .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

 המכוסה בדוח. 

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

העצמי ותזרימי המזומנים של החברה למועדים  המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון

 ולתקופות המכוסים בדוח.

 

בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  אני ואחרים .4

  -של החברה; וכן 1הפנימית על דיווח כספי

רות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בק (א)

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

 קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק (ב)

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSבינלאומיים )

והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה (ג)

 -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה (ד)

  -הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות  (א)

  -כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  (ב)

 נימית של החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפ

 

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

 

                                                             2019במרץ,  31
                                             ________________________________ 

 משנה למנכ"ל, מנהל כספים ראשי, אלי שוורץ                                  
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

 

"( אחראית החברהההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה 

לגבי הכנה והצגה  ירקטוריון ולהנהלה של החברהתוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לד

( והוראות IFRSנאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

המפקח על הביטוח. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות 

ביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטי

 בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 

בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה 

רקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים בפיקוח הדי

(monitor.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית ) 

 
הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח 

-במודל הבקרה הפנימית של ה בהתבסס על קריטריונים שנקבעו ,2018בדצמבר  31כספי ליום 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO) .

, הבקרה הפנימית 2018בדצמבר  31( כי ליום believesבהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

 
 

 

 _____________ אסי ברטפלד :יו"ר הדירקטוריון

 _____________ יל לפידותא    :הל כללינמ

 _____________ אלי שוורץ    :משנה למנכ"ל, מנהל כספים ראשי

 

 

 

 2019, במרץ 31    תאריך אישור הדוח:
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 חייםהצהרת אקטואר ביטוח 

 

 זהות האקטואר –פרק א' 

להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' המבטח(  -)להלן  נתבקשתי על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ

כפי שמפורט  31.12.2018ההפרשות( ליום  –להלן בביטוח חיים עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן 

                         להלן.

למיטב ידיעתי, אין לי קשרים עסקיים עם בעל עניין במבטח או עם בן משפחה של בעל עניין במבטח או עם 

 קשורה למבטח.חברה 

 .29.07.2015. את המינוי לאקטואר ממונה בענף ביטוח חיים קבלתי ביום 01/2015-הנני שכיר במבטח החל מ

 היקף חוות הדעת האקטוארית –ק ב' פר

 היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשותיי  .א

לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים. בחנתי 

השנה אליה מתייחס  לנתוני האמוריםאת סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים 

 ולנתוני השנים הקודמות. הדוח

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי את  .ב

 מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן  .ג

מקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי ה

 לפרק ג' להלן. 1בסעיף 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי  .ד

ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה. 

 שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות. בחנתי על סמך המידע

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים :  .ה

 

 .זו הצהרה עוסקת בהם בתחומים נכנסים עסקים למבטח אין (1
 

על  תתבססמשחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל  ההפרשה (2

 .יםהמשותפ הביטוחים של המובילים המבטחים ידי על שבוצע חישוב
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 

 :באלפי ש"ח, הן ברמת הברוטו והן ברמת השייר  בנספחים להלן מפורטים סכומי ההפרשות .א

הפרשה לתביעות תלויות )תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן, בין אם אושרו ובין אם  (1

( וההוצאות , למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי, אכ"ע והכנסה למשפחהלאו

)כולל הפרשה לתביעות שעליהן הוצאות עקיפות בגין תביעות אלו וללא הנובעות מהן  הישירות

  –המבטח טרם קיבל דיווח(

Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and 

Unallocated Loss Adjustment Expenses (Including IBNR)  

  –הפרשה )עתודה( הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד, לרבות  (2

 צבירה;עתודה לתכנית עם  (א

הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה מיועדת הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה  (ב

למתן כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר, כגון: הפרשה בגין פרמיה קבועה, ברות ביטוח 

 והמשכיות;

, לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי, אכ"ע בתשלום תביעותחלק העתודה בגין  (3

 .והכנסה למשפחה

לאחר בדיקה הגעתי למסקנה – ודת לאט חיים()עת השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה (4

 .₪ נימליו 205 -שקיים הצורך בהשלמה של כ

 גמלאעם מקדם הפרשות נוספות לפי הוראות המפקח, כגון: השלמת העתודה לפוליסות  -אחר  (5

 ., )עתודת גירעון בגמלא(2013-1-2על פי חוזר פיקוח  מובטח

 

 :השפעת השינויים המפורטים להלן על ההפרשות, באלפי ש"ח, הן ברמת הברוטו והן ברמת השייר  .ב

סכום ההתאמה  –פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון  עבור (1

לא  – של ההפרשות, אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות בסיס ההפרשה

 .הנדרשה התאמ

 של ההתאמה סכום - האחרון השנתי הכספי הדוח לפני לתוקף שנכנסו פוליסות עבור (2

 גידול : להיגבות הצפויה הפרמיה ברמת וא בשיטות, בהנחות משינויים נובע אשר, ההפרשות

 .₪ נימליו 140 -כ של סךב בעתודות

 

 חוות הדעת –פרק ג' 

 אני מצהיר ומאשר כי בענף ביטוח חיים :

הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים להלן, הערכתי את  . 1

 והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

 והתקנות לפיו; 1981 –, התשמ"א על שירותים פיננסיים )ביטוח(הוראות חוק הפיקוח  .א

 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח; .ב

 כללים אקטוארים מקובלים. .ג



 
 

67- 

 

נים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי לאחר שבחנתי את הנתו . 2

 ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות,  . 3

 להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

י מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות ההפרשות המפורטות בפרק ב', מהוות לפ . 4

 ח חיים, כתוקפם ביום הדוח הכספי.המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטו

 

 

 הערות והבהרות –פרק ד' 

חושבו ע"י אקטואר ביטוח ברמת הברוטו והשייר  קבוצתי יפרט וסיעוד יסיעוד ,לענפי המשנהההפרשות  . 1

  .ירמיש מר מייקלבריאות, 

בישראל, עקב שינויי רגולציה,  יייתכנו שינויים והתפתחויות בכל הקשור לתנאי שוק ביטוח הסיעוד בעתיד . 2

 ושינויים טכנולוגיות התפתחויות"ן, השבהנמכרות ע"י  יהסיעוד תוכניות עידכוניהחלטות בתי דין, 

 העלות על להשפיע ועשויים מראש לחיזוי ניתנים לא אלו גורמים. וכיו"ב וסביבתיים חברתיים בתנאים

 . להפרשות האקטוארית ההערכה על ולכן התביעות של הסופית

ישנן אי ודאויות סטטיסטית והן לגמלאות בכל תהליך חישוב עתידי שקשור הן לפרמיות והן לתביעות  . 3

ואחרות. אי ודאויות אלו נובעות משינויים עתידיים בכל הנוגע לעניינים חוקתיים, משפטיים, דמוגרפיים 

, אולם אין ערבות סיון העבר ובשיטות ואומדנים אקטוארים מקובליםיהשתמשתי בנאו כלכליים. 

 יהיו דומות לתחזית. בפועלשהתוצאות 

 הדוח התרחשו השינויים הבאים :  קופתבת –שינויים מהותיים  . 4

  בביטוח סיעודי. בפוליסות מבוטחים פעילים בגין  התמותההחברה עדכנה הנחת שיעור

 .₪ נימליו 128 -כתוצאה מכך, חל גידול בעתודות בסך של כ

  סך בעתודות בכך, חל גידול מכתוצאה . הנחת שיעורי מימוש קצבההחברה עדכנה את

 .₪ נימליו 39 -כשל 

  החברה עדכנה את הנחת ההוצאות הצפויות לצורך בדיקת מאותות העתודות. כתוצאה

 .₪ נימליו 28 -מכך, חל קיטון בעתודות בסך של כ

 

 

 

 

 

   יונתן ברנר  ממונה בטוח חייםאקטואר   0331//9201

 חתימה  שם האקטואר  תפקיד  תאריך

 
 
 
 



טופס 12א' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - ברוטו

31.12.2018ליום:שם החברה :הפניקס חברה לביטוח בע"מ

(באלפי ₪)

מבטיח 

משתתףתשואה

מבטיח 

קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1380,4347,5441,97310,13131,546166,88067,9147,21787,228

268,371,7543,880,0131,103,4036,537,15453,520,29336,9728,6921,436,7681,269,764577,6191,077

2א1

פוליסות שהונפקו עד 

7,901,8402,875,1724,925,37288,59334012,31448שנת 1990

2א2

פוליסות שהונפקו בין 

השנים 1991-2003

25,108,9921,043,53823,955,2315,048105,053122

2א3

פוליסות שהונפקו 

לאחר שנת 2004
26,888,8961,70426,797,22038689,56818

59,899,7272,875,1721,045,2434,925,37250,841,0445,774206,935188סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4

21,330,76112,5268,692234,2271,013,74860,680889ב
35,438,620717,57044,607982,3141,939,23818,673995,606223,673516,939
4
236,84349,700154,80032,343השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

61,465,803237,57113,553474,667740,011
7

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)
8א
140,119-41,4501,652-24,68076,160128,437שינויים בהנחות8ב1
שינויים בשיטות8ב2
הבדלים בגובה הפרמיה8ב3
שינויים אחרים8ב4

אחר
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

תביעות תלויות

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)

 פוליסות הכוללות מרכיב חסכון (לרבות 

נספחים) לפי מועד הנפקת הפוליסה:

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

סה"כ

חסכון וסיכון מוות 

(קלאסי, מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 

החיסכון בפוליסות 

סיכון מוות טהור או 

מרכיב סיכון מוות 

אכ"ע

סיעודי

כיסויים 

אחרים 1)
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טופס 12ב' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - בשייר

31.12.2018ליום:שם החברה :הפניקס חברה לביטוח בע"מ
(באלפי ₪)

מבטיח 

משתתףתשואה

מבטיח 

קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1372,0387,4021,92610,13031,012166,60367,3227,21780,425

268,150,7833,878,5951,103,3536,536,99953,518,42926,8808,6921,309,0431,215,117552,5981,077

2א1

פוליסות שהונפקו עד שנת 

1990
7,900,8722,875,1724,925,37288,59334011,34748

2א2

פוליסות שהונפקו בין השנים 

1991-2003
25,101,7371,043,48823,955,2315,04297,854122

2א3

פוליסות שהונפקו לאחר שנת 

2004
26,883,4951,70426,797,22038684,16718

סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4
59,886,1042,875,1721,045,1924,925,37250,841,0445,768193,368188

21,306,82212,5188,692215,0021,009,19260,529889ב
35,255,211716,15244,607982,1601,937,3748,594900,672173,582492,069
4
236,84349,700154,80032,343השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

61,465,803237,57113,553474,667740,011
7

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)
8א

140,119-41,4501,652-24,68076,160128,437שינויים בהנחות8ב1

שינויים בשיטות8ב2

הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

שינויים אחרים8ב4

אחר
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

תביעות תלויות

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)

 פוליסות הכוללות מרכיב חסכון (לרבות 

נספחים) לפי מועד הנפקת הפוליסה:

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

סה"כ

חסכון וסיכון מוות 

(קלאסי, מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 

החיסכון בפוליסות 

סיכון מוות טהור או 

מרכיב סיכון מוות 
אכ"ע

כיסויים סיעודי

אחרים 1)

7-8
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 הצהרת אקטואר ביטוח בריאות-נספח א'    

 

 זהות האקטואר –פרק א' 

ההפרשות המפורטות בפרק ב' להעריך את  המבטח( –)להלן  נתבקשתי על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 , כפי2018 דצמברב 31ליום  (ההפרשות –)להלן עבור הדוחות הכספיים של המבטח להלן בביטוח בריאות 

  שמפורט להלן.

למיטב ידיעתי, אין לי קשרים עסקיים עם בעל עניין במבטח או עם בן משפחה של בעל עניין במבטח או עם 

 חברה קשורה למבטח.

בלתי יבריאות ק ממונה בביטוח ואת המינוי לאקטואר 2013 אפרילבקבוצת הפניקס מ עובד שכיר הנני

 .2016במרץ  1ביום 

 

 

 

 היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

 היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.  לצורך .א

בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות 

לנתוני בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים הכספיים. 

 .השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות

הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי במידת  .ב

 את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן  .ג

ל ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים נקבעו ע

 לפרק ג' להלן. 1בסעיף 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר  .ד

הסדרי ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי 

המשנה. בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 

 ההפרשות.

 :  םהבאי העניינים גם בחשבון נלקחו דעתי בחוות .ה

 .זו הצהרה עוסקת בה בתחומיםלמבטח עסקים נכנסים,  אין (1

 .זובתחומים בה עוסקת הצהרה  ,מוביל איננו מבטחהביטוחים משותפים בהם  למבטח אין (2
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 . ₪סכום ההפרשות מפורט בטבלה להלן, כל הנתונים באלפי  .א

 סוג הפרשה
 עסקים המדווחים במגזר בריאות

 פוליסות קבוצתיות פוליסות פרט
 שייר ברוטו שייר ברוטו

 192,423 219,696 219,732 277,759 תביעות תלויות

 3,627 3,627 3,127 3,127 עקיפותהוצאות 

 17,719 17,719 381,003 633,288 תנאי חוזה הביטוח

 213,770 241,042 603,862 914,174 סך הכל

 
 בשייר. ₪ אלפי  76,181-ו בברוטו ₪אלפי  84,015פרמיה לא מורווחת בסך  כוללים אינם הנתונים* 

 .₪ אלפי 7,344כוללים הפשרה להשתתפות ברווחים בעסקי בריאות בסך  אינם** הנתונים 

' גב, כללי ביטוח אקטוארית ידי על שחושבו קצר לטווח אישיות תאונות לענף הפרשות כוללים הנתונים*** 

 .נחום אנה

 

 
 –השינויים המפורטים להלן על ההפרשות  השפעת .ב

סכום  –פוליסות פרט שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון  עבור (1

ההתאמה של ההפרשות, אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות בסיס 

 .השייר ברמת ₪ אלפי 6,204-ברמת הברוטו ו ₪אלפי  6,204ההפרשה הינו 

של  ההגדל בוצעה –השנתי האחרון  פוליסות פרט שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי עבור (2

 ₪ אלפי 37,012 הינו הגדלהה סכום. וביטולים, תמותה הוצאותהנחת  דכוןההפרשה עקב ע

 .השייר ברמת ₪ אלפי 9,005 -ו הברוטו ברמת

 

 

 חוות הדעת –פרק ג' 

, קשות: הוצאות רפואיות, עובדים זרים, מחלות אני מצהיר ומאשר כי בתת ענפי ביטוח הבריאות הבאים

 :ושיניים  , נסיעות לחו"לימי מחלהתאונות אישיות, 

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים  . 1

 להלן, והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

 ;1981 –התשמ"א  שירותים פיננסיים )ביטוח(,הוראות חוק הפיקוח על  .א

 ;על שוק ההון הממונההוראות והנחיות  .ב

 כללים אקטוארים מקובלים. .ג
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לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים,  . 2

 וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם  . 3

 ולכללים המפורטים לעיל.להוראות, להנחיות 

ההפרשות המפורטות בפרק ב', מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות  . 4

 המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתתי ענפי ביטוח הבריאות שפורטו לעיל,

 כתוקפם ביום הדוח הכספי.

 

 

 

 הערות והבהרות –פרק ד' 

חושבו על ידי ונכללים  קבוצתי הכלולים בענף ביטוח חיים לענפי המשנה סיעוד פרט וסיעודההפרשות  . 1

 .מר יונתן ברנרשל בהצהרת אקטואר ביטוח חיים 

, הסתמכתי על ענפי המשנה תאונות אישיות לטווח קצר הכלולים בהצהרה זועבור הפרשות בקשר ל . 2

שדווחה את התוצאות ובדקתי אותם רק לצורך  אנה נחום' גב ,ביטוח כללי יתאקטוארהעבודה של 

 סבירות.

ואחרות. אי  חישוב עתידי שקשור הן לפרמיות והן לתביעות ישנן אי ודאויות סטטיסטיתבכל תהליך  . 3

דמוגרפיים או  ,משפטיים, ם בכל הנוגע לעניינים חוקתייםאפשרייודאויות אלו נובעות משינויים 

, אולם אין ערבות ובשיטות ואומדנים אקטוארים מקובליםסיון העבר יהשתמשתי בנ. כלכליים

 שהתוצאות האמיתיות יהיו דומות לתחזית.

 בתקופת הדוח התרחשו השינויים הבאים בהפרשות שפורטו בפרק ב' לעיל: . 4

  כתוצאהאישיות.  ותאונות קשות מחלות, רפואיות הוצאות בענף הביטולים שיעוריהנחת  עדכון 

 שייר.רמת הב ₪אלפי  9,514 ושלרוטו רמת הבב ₪אלפי  1,331מכך חל קיטון בעתודה של 

 מכך חל  כתוצאההנחת ההוצאות בענפי הוצאות רפואיות, מחלות קשות ותאונות אישיות.  עדכון

 .שייררמת הב ₪אלפי  4,231ושל  רוטורמת הבב ₪אלפי  1,870של  הבעתוד קיטון

 בעתודה גידול חל מכך כתוצאה. רפואיות הוצאות בענףתמותה למבוטחים פעילים  הנחת עידכון 

 שייר. רמת הב ₪אלפי  23,089ושל  רוטורמת הבב ₪אלפי  40,612של 

 

 

 

 

   מייקל ירמיש  בריאותאקטואר ביטוח   31/03/2019

 חתימה  שם האקטואר  תפקיד  תאריך

 



7-12 

 

 הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי
 
 

 זהות האקטואר –פרק א' 

המבטח או הפניקס( להעריך את  –נתבקשתי על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן 

הדוחות הכספיים של המבטח ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח כללי עבור 

 , כפי שמפורט להלן.31/12/2018ההפרשות( הפניקס חברה לביטוח בע"מ ליום  –)להלן 

 .10/07/2013אני עובדת כשכירה בהפניקס, בתפקיד אקטוארית ביטוח כללי החל מיום 

למיטב ידיעתי, אין לי קשרים עסקיים עם בעל עניין במבטח או עם בן משפחה של בעל עניין 

 בטח או עם חברה קשורה למבטח.במ

 

 היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

 . נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי  .א

המבטח. בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת 

הכספיים. בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה ההפרשות לצורכי הדוחות 

השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים 

 הקודמות.

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים  .ב

 אחרים. בחנתי את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

קטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות ההנחות הא .ג

להלן נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף  2המפורטות בסעיף 

 לפרק ג' להלן. 1להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח  .ד

דבר הסדרי ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות מידע ב

במדיניות התשלום של מבטחי המשנה. בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את 

 ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:  .ה

ול"( מבוססת על חישוב ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפ (1

 שבוצע על ידי הפול.

בתקנות הפיקוח  לא חושבה עתודה אקטוארית בגין עסקים נכנסים כהגדרתם (2

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

 . 1984-התשמ"ה 
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 -ההפרשה בגין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל חושבה על (3

 ידי בהתאם לאינפורמציה שהתקבלה מהמבטח המוביל. 

לא נלקח בחשבון העדר מתאם בין הענפים השונים לצורך הפחתת סך  (4

ההפרשה הכוללת בגין תביעות תלויות עבור כל הענפים הכלולים בהערכתי. 

המיטבי, לקחנו בחשבון העדר מתאם בין הענפים נציין כי, בבחינת הנוהג 

נוהג מיטבי לחישוב עתודות  -)ג( לעמדת ממונה 3השונים. וזאת על פי סעיף 

 בביטוח כללי.

 

 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

 (:₪להלן פירוט סכום ההפרשות הנדרשות )באלפי 

    

 הנתונים צמודים למדד הידוע ביום

 

 

 2018בדצמבר  31

 שייר ברוטו תביעות תלויות 

 1,838,437 2,274,286 רכב חובה (1.א.2
 698,585 800,088 צד ג 
 424,984 427,911 מעבידים 
 277,040 423,018 אחריות מקצועית 
 79,269 114,595 אחריות מוצר 
 241,871 241,871 רכב רכוש 

 28,261 53,130 מקיף בתי עסק 
 22,161 71,125 דירותמקיף  

 3,610,608 4,406,024 סה"כ ענפים שאינם מקובצים 

  

 23,931 286,009 2ענפים מקובצים   

 3,634,539 4,692,033 1סה"כ ענפים שאינם מקובצים ומקובצים  

  
  

הוצאות עקיפות בגין כל הענפים בהם עוסקת החברה  (2.א.2
 203,731 203,731 בביטוח כללי

הפרשה לפער בין העתודה לסיכונים שטרם חלפו  (3.א.2
   והפרמיה שטרם הורווחה ברמת השייר

 0 10,587 רכב חובה 

 0 0 רכב רכוש 

 0 0 דירות 

סה"כ התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים  
 במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי הערכה אקטוארית

4,906,351 3,838,270 

 
בחסר באם  לפרמיה חבויות, העתודה לתביעות תלויות כוללת גם הפרשה של ענפיבשל שיטת החישוב  1

 ישנה כזו. 
 אבדן רכוש, בנקים למשכנתאות, ביטוח הנדסי וסחורה בהעברה. -ענפים מקובצים  2
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 חוות הדעת –פרק ג' 

אני מצהירה ומאשרת כי בענפים הבאים, כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי 

 :1985-תשמ"הביטוח(, ה

)סעיף  1970-ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(, התש"ל .א

 ((9)א()1

 ((14)א()1ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי )סעיף  .ב

 ((7)א()1ביטוח מפני אחריות מעבידים )סעיף  .ג

 ((14)א()1ביטוח מפני אחריות מקצועית )סעיף  .ד

 ((22)א()1)סעיף ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים  .ה

 ((9)א()1רכוש )סעיף  -ביטוח רכב מנועי  .ו

 ((, 12)א()1ביטוח מקיף לבתי עסק )סעיף  .ז

 ((17)א()1ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות )סעיף  .ח

 ((12)א()1ביטוח מקיף לדירות כולל בנקים למשכנתאות )סעיף  .ט

 (( 15)א()1ביטוח מפני אבדן רכוש )סעיף  .י

 ((18)א()1סי )סעיף ביטוח הנד .יא

 

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים  . 1

 המפורטים להלן, והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

 והתקנות לפיו; 1981 –הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א  .א

 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח; .ב

 ות בביטוח כלליעמדת המפקח בנושא חישוב עתוד .ג

 כללים אקטוארים מקובלים .ד

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים  . 2

 ומספקים, וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי  . 3

 ולכללים המפורטים לעיל.ובהתאם להוראות, להנחיות 

()א(, בגין הענפים שאינם מקובצים )רכב 1.א.2ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 4

חובה, צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות מוצר, רכב רכוש, מקיף 

בתי עסק ודירות( מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות 

התביעות התלויות המוגדרות לעיל, בכל ענף שפורט בנפרד, כתוקפם ביום המבטח בגין 

 הדוח הכספי.



7-15 

 

(, מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה 1.א.2סך ההפרשות המפורט בפרק ב' סעיף  . 5

ושאינם הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים המקובצים 

 וח הכספי.בכללותם, כתוקפם ביום הד מקובצים

(, מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה 2.א.2ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף  . 6

הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות, כתוקפם ביום 

 הדוח הכספי.

(, מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה 3.א.2ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 7

י התחייבויות המבטח בגין הפער בין העתודה לסיכונים שטרם חלפו הולמת לכיסו

והפרמיה שטרם הורווחה ברמת השייר )ככל שקיים( בענפים שפורטו, כתוקפם ביום 

 הדוח הכספי.

 

 הערות והבהרות –פרק ד' 

בתהליכי אמידה אקטואריים קיימת אי וודאות מובנית בחישוב עלות התביעות התלויות.  . 1

שינוי בהתפלגות התביעות, העלות הסופית של התביעות עשויה להיות לכן גם אם אין 

סביבתיים,  שינויים בסיכונים, בגורמים יתכנו שונה מההערכה האקטוארית. בנוסף,

 בפועל התביעות מראש. עלות לחזותם ניתן לא אשר משפט, בבתי ותקדימים בפסיקות

 הזמן. במשך לרדת או לעלות יכולה זו יותר. לכן, הערכה או נמוכה גבוהה להיות יכולה

 

בחישוב העתודות נלקחה בחשבון השונות של התפתחות תשלומי התביעות )שונות זו  . 2

מחויבת המציאות( ובתקופת התשלום הצפויה )לצרכי היוון(. שיטות החישוב וההנחות 

 המהותיות זהות לאלו ששימשו בחישוב בשנה הקודמת. 

 

-תיקון לתקנות הביטוח הלאומי )היוון(, התשל"ח נכנס לתוקפו  2017בחודש אוקטובר  . 3

הקובעות את אופן חישוב של הקצבאות שישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי  1978

לנפגעי תאונות עבודה ואת אופן היוונן של אותן קצבאות. על פי התקנות, ריבית ההיוון 

-א יהיה יותר מתעודכן אחת לארבע שנים ונקבע אופן חישובה ובלבד ששיעור השינוי ל

(. שיעור הריבית הנוכחי על פי 0%-תפחת מ לא כלפי מעלה או כלפי מטה )והריבית 1%

(. התקנות עוסקות כאמור בשיעור ההיוון 3%)במקום השיעור הקודם  2%התקנות הוא 

של תשלומים שמשלם הביטוח הלאומי ואין אחידות בפסיקת בתי המשפט בקשר לשיעור 

 פיצוי נזקי גוף שמשלמות חברות הביטוח למבוטחים שנפגעו. ריבית ההיוון בתביעות ל

נכון למועד הדוח תלוי ועומד בבית המשפט העליון ערעור בדבר שאלת ריבית ההיוון. 

החליט בית המשפט בעקבות בקשת היועץ המשפטי לממשלה,  2018בחודש פברואר 

יקי על כל השלכותיה. להקים וועדה בין משרדית לבחינת סוגיית ריבית ההיוון בפיצוי הנז
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)קמינץ(. עקרון מרכזי שעמד לנגד עיני  פורסמו המלצות הוועדה 2019בחודש ינואר 

השבת מצבו של הניזוק לקדמותו, כך  -הוועדה היה תכליתם של דיני הפיצויים בנזיקין

שיקבל פיצוי עבור הנזק שנגרם לו לא יותר ולא פחות, ואף שהמזיק ישלם את פיצויי הנזק 

לא יותר ולא פחות. כדי שריבית ההיוון תעמוד בעקרון זה סברו רב חברי הוועדה שגרם, 

שהריבית צריכה לשקף סיכון השקעה נמוך של ניזוק סביר )ולא סיכון נמוך ביותר כפי 

שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי(. לכן, חברי הוועדה העדיפו שיטת חישוב לפי תשואה 

. לפי שיטה זאת, שיעור הריבית יעמוד AAג המתקבלת מהשקעה באג"ח קונצרני המדור

 . 3%על 

החברה ביצעה תחשיב לפי הנחת היסוד כי הריבית הרלוונטית  2018נכון לדוחות לשנת 

ואילך, כמו כן, בחישוב ההתחייבות  2020לשנים  1% -ו 2019עד וכולל  2%  תעמוד על

הנחת הסתברות  הסופית בדוחות הכספיים הניחה החברה הנחות נוספות כגון פשרות,

לא בוצעו שינויים בהנחות. ההפרשה  2018פסיקה מחייבת וקצב ההבשלה. במהלך 

 55-מלש"ח בענף רכב חובה, וכ 166-מלש"ח מתוכם כ 221-בשייר הנה בסך של כ

 מלש"ח בענפי החבויות.

 .הפרשותיה את תעדכן ובהתאם בנושא ההתפתחויות אחר לעקוב תמשיך החברה

 

החלטת  2019התקבלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנת , 2018בחודש ינואר  . 4

לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח  328הממשלה בעניין שינוי מנגנון ההתחשבנות לפי סעיף 

בין המוסד לביטוח לאומי לחברות הביטוח לגבי תאונות דרכים.  1995-משולב[, התשנ"ה

לחוק  328עיף על פי החלטה זו תבוטל זכות השיבוב הפרטנית הקיימת למוסד מכוח ס

יבוטלו ההסכמים שנחתמו  -הביטוח הלאומי בגין תאונות דרכים, ופועל יוצא מכך 

להסדרת זכות זו. חלף זכות שיבוב זו, ייקבע הסדר התחשבנות כולל במסגרתו יועבר 

מידי שנה למוסד סכום קבוע מחברות הביטוח לצורך כיסוי חבותן על פי פרמטרים 

 .1.1.2019תחילתו של התיקון, אם ייכנס לתוקף, ביום  שייקבעו בחוק ו/או בתקנות. 

בינואר  1כמו כן, תוסדר גם חבות חברות הביטוח ביחס לתאונות דרכים שאירעו בין יום 

ואשר עדיין לא הוגשו בגינן תובענות או דרישות.  2018בדצמבר  31ועד ליום  2014

ם על ההתחייבויות מאחר וסכומי השיבוב טרם גובשו קיימת אי ודאות לגבי השפעת

 החברה. 

 

, על פי הנחיית הפיקוח, אימצה חברת הפניקס את עמדת 2015החל ממאזן דצמבר  . 5

נוהג מיטבי לחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך דיווח כספי. במסגרת  -ממונה 

עמדה זו חושבה "עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח", פירושה הוא כי קיים סיכוי 

"(, כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסוי fairly likelyדי )"סביר למ
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התחייבויות המבטח. לגבי תביעות תלויות בענפי חובה וחבויות, נדרש על פי העמדה, כי 

 לפחות.  75%הבחינה של "סיכוי סביר למדי" תכוון לאומדן הסתברות של 

ן סיסטמי. ההערכה לסיכון בתהליך ההערכה אובחנו הסיכונים לסיכון רנדומלי וסיכו

הרנדומלי נבחנה תוך שימוש בשיטות ובמודלים סטוכסטיים מקובלים. לעומת זאת, 

הסיכונים הסיסטמיים אינם בעלי מבנה סטטיסטי ברור ולכן אנו מכירים בכך שניתוח 

נתונים היסטוריים בלבד אינו יכול לתפוס את אי הודאות העתידית ובשל כך יש צורך 

במידה והעתודה עומדת בהגדרה של "סיכוי  דעת מקצועי של האקטואר. בהפעלת שיקול

סביר למדי" לא נעשה שינוי באופן ההערכות ובמידה ואין עמידה בדרישה, היה עלינו 

 להשלים את תוספת ההפרשה הנדרשת. 

ריבית ההיוון המתאימה לבחינת הזהירות היא על פי עקום ריביות חסר סיכון המותאם 

נזיל של ההתחייבויות. כמו כן, בבחינה זו התחשבנו בהשפעתם של  לאופיין הבלתי

 הנכסים הבלתי סחירים העומדים כנגד ההתחייבויות.

מאחר והערכה על בסיס הנוהג המיטבי הנה שיטה יחסית חדשה, נציין כי בעתיד, על פי 

 התפתחויות וככל שיירכש ניסיון בהפעלתה, ייתכנו שינויים בתוצאות המודל. 

 
בגין ענף ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות נכללת בענף בתי  הפרשה . 6

ערבות  שלישי, צד כלפי אחריות לרבות טיס וכלי שיט ביטוח כלי ;הבאים עסק. בענפים

 הערכה נעשתה נכנסים, סיכונים אחרים, ומטענים של ביטוח ימי, לא עסקיםמכר, 

 התלויות התביעות ת סטטיסטית. סךלתביעת תלויות בשל העדר מובהקו אקטוארית

 .מהעתודה לתביעות תלויות בשייר  0.1% כ־ אלו מהווה לענפים

 

 

 

 

31/03/2019  
אקטוארית ביטוח 

 כללי
   אנה נחום 

 חתימה  שם האקטואר  תפקיד  תאריך
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