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 2019 יוניב 30דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 
 

 יוניב 30( ליום "התאגיד"או  "החברה"או  קות""הפניקס אחז -דוח הדירקטוריון של הפניקס אחזקות בע"מ )להלן 

 "(. תקופת הדוח" -)להלן  2019 יוני -סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה לתקופה ינואר 2019
 

הפנסיה  ,. ביחס לעסקי הביטוח1970-הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

ובהתאם  ,1998-, התשנ"ח(פרטי דין וחשבון)בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח הדוח והגמל של הקבוצה נערך 

הנחה שבפני המעיין בהדוח נערך  .("הממונה"או "המפקח" להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )

 ."(הדוח התקופתי)להלן: " 2018מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 
 
 בקבוצה והתפתחויות הפעילות תחומי, צההקבו מבנה .1

 הקבוצה מבנה .1.1

 -"( אשר מחזיקה, למועד הדוח, בקבוצת דלקבעלת השליטה בחברה הינה קבוצת דלק בע"מ )להלן: "  .1.1.1

 מהונה המונפק והנפרע של החברה.  30.13%
 

 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 סעיףהאחזקות בקבוצה ושיעורי ההחזקה בחברות השונות, 

, הינן 2019 יוניב 30שמות החברות בדוח הדירקטוריון ליום  "(.דוח על עסקי התאגיד)להלן: " 2018בדצמבר 

 כמוגדר בדוח על עסקי התאגיד.

 מגעים למכירת השליטה בחברה ומכירת מניות על ידי בעלת השליטה   .1.2

 27( ומיום 2019-01-015876)אסמכתא:  2019בפברואר  19מיידים של החברה מיום בהמשך לדוחות ה

 הסכם נחתם כי 2019מאי, ב 23 ביום דלק קבוצת הודיעה, (2019-01-017676)אסמכתא:  2019ר בפברוא

: )להלן  Gallatin Point Capital LLC -ו  Centerbridge Partners LP תאגידים בשליטת לבין בינה מחייב

: להלן) ח"ש מיליארד 1.72 -כ של כולל לסכום בתמורה החברה מניות מהון 32.5%-כ למכירת "( הרוכשות"

 . להלן כמפורט"(, ההסכם"

 החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 30%-כ ירכשו הרוכשות ירההסג במועד, ההסכם פי על .1.2.1

 1.6 -כ של כולל לסכום בתמורה"( הנמכרות המניות: להלן) בחברה השליטה גרעין את המהוות

 להתאמות בכפוף שירכשו המניות מספר במכפלת למניה ח"ש 20.6 לפי המחושב ח"ש מיליארד

 . הסגירה מועד עד ודיבידנד לריבית ותהתייחס, היתר בין, הכוללות בהסכם שנקבעו

 מההון 2.5%-כ של בשיעור נוספות מניות של רכישה לרוכשות להסדיר בהסכם התחייבה דלק .1.2.2

 המניות שימכרו תנאים באותם הרוכשות ידי על שירכשו, 2019 שנת תום עד החברה של המונפק

קבוצת  בכוונת. ח"ש מיליון 120-כ של נוסף לסכום ובתמורה"( הנוספות המניות: "להלן) הנמכרות

של החברה  המידיים בדוחות כמפורט  SWAP-ה עסקאות נשוא המניות באמצעות זאת להסדיר דלק

-ו 2018בספטמבר  17, 2018בספטמבר  5, 2018בספטמבר  2, 2018באוגוסט  30מהתאריכים: 

-2018-01, 2018-01-083754, 2018-01-082650)מספרי אסמכתא:  2018לספטמבר  20

  , בהתאמה.2018-01-085054 -ו 2018-01-084712, 085113

נקבעו התאמות למחיר המתייחסות לרווחים עתידיים שינבעו מעליית שווי מניות הפניקס  בהסכם .1.2.3

ומדדי תשואה של הרוכשות במהלך תקופת ההשקעה של הרוכשות העשויות להביא לתוספת 

ש"ח או להפחתה בתמורה הכוללת של מיליון  860-של עד כ קבוצת דלקבתמורה הכוללת שתקבל 

 מיליון ש"ח. 200-עד כ
 ואישורים שליטה היתר קבלת, היתר בין הכוללים, מתלים תנאים של לקיומם כפופה העסקה השלמת .1.2.4

 עסקי על לרעה מהותית השפעה בעל אירוע של קיומו אי, שליטה להעברת נוספים רגולטוריים מגופים

 במלואם המתלים התנאים כל של קיומם לאחר בסמוך. הלןל כמפורט מימון הסדר והשלמת הפניקס

 ממועד שנה כחצי עד הינה לסגירה המאוחר לכל שנקבעה התקופה מקרה ובכל ההסכם יושלם

 כי ודאות אין כי דלק ה קבוצתדיווח ,כן כמו. הדרושים ההיתרים קבלת בהתקדמות ומותנית החתימה

 . דין פי על כנדרש תדווחיא וה תושלם העסקה

-2019-01)אסמכתא:  2019במאי  23 מיום החברה של מיידי דוח ראה ההסכם תנאי אודות נוספים רטיםלפ

043719 .)  
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 )המשך(מבנה הקבוצה, תחומי הפעילות והתפתחויות בקבוצה  .1

 דרין בע"ממה .1.3

לדוחות הכספיים של החברה ליום  4.1.1.1.9 בסעיףבהמשך לאמור  כי דיווחה החברה, 2019 במאי 5 ביום

(, בקשר להשפעה 2019-01-027672אסמכתא מס' ( 2019 מרסב 31, אשר פורסמו ביום 2018בדצמבר  31

"( ובין היתר, נוכח הריכוזיות חוק)" 2013-של הוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד

החזקות  מגבלות על שליטה בחברות שכבה במבנה החזקות פירמידלי והוראות הנוגעות להפרדה בין

 בהתייחס ההוראות משמעות את בחנה החברהבתאגידים ריאליים משמעותיים לגופים פיננסיים משמעותיים, 

 "(.מהדרין"מ )"בע במהדרין להחזקתה

שליטה משותפת  (החברה של מלאה בבעלות בת חברה"מ, בע השקעות הפניקס)באמצעות  חברהל

ובנין בע"מ )באמצעות חברה  נכסיםלבין  נהבי, 2006במהדרין, בהתאם להסכם בעלי מניות מספטמבר 

בשליטתה נכסי הדרים בע"מ( )"נכסים ובנין"(, המהווה "תאגיד ריאלי משמעותי", כהגדרתו של מונח זה בחוק 

הריכוזיות, וזאת לנוכח השליטה המשותפת של החברה ושל נכסים ובנין במהדרין. יצוין, כי גם לאחר המכירה 

לק )ככל שתושלם(, תיוותר מהדרין תאגיד ריאלי משמעותי בשל שליטתה של של החברה על ידי קבוצת ד

 נכסים ובנין בה. 

נחשבת כגוף פיננסי משמעותי, כהגדרתו בחוק הריכוזיות,  ביטוח הפניקס כי, לעובדה לב ובשים, האמור לאור

 –להחזיק למעלה מ  על החברה מגבלות לפיהן לא יהיה באפשרות החברה כבעלת השליטה במבטח חלות

א לחוק הפיקוח על שירותים 32במניות של "תאגיד ריאלי משמעותי" )זאת בהתאם להוראות סעיף  5%

לחוק הריכוזיות  39(. יצוין, כי בהתאם להוראות המעבר הקבועות בסעיף 1981 –"א התשמפיננסים )ביטוח(, 

 . 2019 ,בדצמבר 10מגבלות כאמור לא תחולנה אלא לאחר 

לחוות דעת משפטית שקיבלה  בהתאם 2019 מאי בחודשאמור, פנתה החברה לרשות שוק ההון בהתאם ל

לפיה הוראות חוק הריכוזיות אינן חלות ביחס לאחזקה במהדרין ולחילופין כי תינתן לחברה ארכה ליישום 

ת השיבה רשות שוק ההון לחברה, כי אין בכוונתה להיענות לבקש 2019ההוראות הללו. בחודש אוגוסט 

 בהחזקת החברה לחלק את כל מניות מהדרין רקטוריוןדי אישר 2019 ,לאוגוסט 15 בתאריך .החברה כאמור

בחן את החלופות השונות העומדות בפני החברה שלאחר וזאת  החברה כדיבידנד בעין לבעלי המניות בחברה

ע לכלל מסקנה כי זוהי חזקת החברה במניות מהדרין והגיהעל מנת לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות בקשר עם 

יצוין, כי עובר להחלטת הדירקטוריון על ביצוע החלוקה, קיבל דירקטוריון  החלופה המיטבית עבור החברה.

 הפניקס השקעות החלטה על חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין מהפניקס השקעות לחברה.

מס'  2019באוגוסט  15מיום  ידייםמילחלוקה, ראה דיווחים  הדריקטוריוןלפרטים נוספים, לרבות נימוקי  

 30ליום  לדוחות הכספיים 8לפרטים נוספים ראה באור  .2019-01-070863 -ו 2019-01-070854אסמכתא: 

 ."(כספיים דוחות)" 2019ביוני, 

חלוקה למוחזק החברה את אחזקותיה במהדרין )באמצעות הפניקס השקעות( כנכס סווגה  לאור האמור לעיל

 . לבעלים

, לבקשת 2019לאוגוסט  18בתאריך . 2019בספטמבר  15הקובע לחלוקה )יום הקום( יחול ביום המועד 

בספטמבר  18ה בפועל לתאריך הבורסה לניירות ערך, אישר דירקטוריון החברה להקדים את מועד החלוק

מס'  2019לאוגוסט  18. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 2019בספטמבר  26חלף תאריך  2019

 .2019-01-071709אסמכתא: 

 מנהלות חברות מיזוג תהליך השלמת .1.4

, הושלם מיזוג חברת הפניקס פנסיה בע"מ עם ולתוך אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ. 2019ביוני  30ביום 

גמל והשתלמות בע"מ ועברו לניהול אקסלנס ה בע"מ קרנות הפנסיה שבניהול הפניקס פנסיהלאחר המיזוג 

לאחר המיזוג כאמור שונה  את כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבקבוצת הפניקס.ובכך תנהל אקסלנס גמל 

שמה של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. לפרטים נוספים ראו סעיף 

  .לדוחות הכספים (4)7באור ו ,על עסקי התאגידלדוח  2.1.1.3.3

 

 חהתפתחויות בתקופת הדו .2

 נושאי משרה .2.1

 הפניקסבע"מ )" הודיע מר איל לפידות, מנכ"ל החברה ומנכ"ל הפניקס חברה לביטוח 2019 ,באפריל 16ביום  .2.1.1

 2019 ,באפריל 18ביטוח. ביום מנכ"ל החברה ומנכ"ל הפניקס , כי הוא מבקש לסיים את תפקידו כ"(ביטוח

 .2019 ,באפריל 30 החל מיוםסוכם עם מר איל לפידות על סיום תפקידיו 
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 )המשך( ת בתקופת הדוחהתפתחויו .2

באותה  כיהן אשר סימון בן אייל מר של מינויו על ביטוח הפניקס דירקטוריון החליט 2019 ,באפריל 18 ביום .2.1.2

 ל"מנכ מ"מ)" קבוע ל"מנכ מינוי על להחלטה עד ביטוח הפניקס ל"מנכ מקום כממלא, ל"למנכ כמשנה העת

 במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק רשות על נההממו אישור התקבל 2019 במאי 7 ביום. "(ביטוח הפניקס

-2019-01: אסמכתא) 2019 באפריל 16 מיום מיידיים דוחות ראה נוספים לפרטים. האמור למינוי האוצר

-2019: אסמכתא) 2019 במאי 7 ומיום( 2019-01-036006: אסמכתא) 2019 באפריל 18 מיום(, 034587

01-039822 .) 

 ל"מנכ מ"מסימון, אשר מכהן כ בן אייל מר של מינויו החברה על רקטוריוןדי החליט 2019ביוני,  11ביום 

 דוחות ראה נוספים לפרטים .קבוע ל"מנכ מינוי על להחלטה עד החברה ל"מנכ מקום כממלא, ביטוח הפניקס

 .(2019-01-049599 -ו 2019-01-049599 :מס' אסמכתא) 2019 ביוני 11 מיום מיידיים

סגרת אסיפה כללית מיוחדת של החברה אושרו תנאי השכר של מר אייל בן סימון מב 2019 ,באוגוסט 6ביום  .2.1.3

 מיידיים דוחותוכן  ( לדוחות הכספיים3)8באור  ראה אודותיה נוספים לפרטיםבתפקידו כמ"מ מנכ"ל החברה. 

-2019-01: אסמכתא' מס)  2019 באוגוסט 6 -ו( 2019-01-056148: אסמכתא' מס) 2019 ביולי 1 מיום

 ."(הכללית האסיפה: "להלן( )067938

 מנהל, יקיר רועי מר של השכר תנאי עדכון. 1: הבאים הנושאים גם אושרו כאמור הכללית האסיפה במסגרת .2.1.4

 את גבאי פורר קוסט של מחדש מינוים. 3; החברה של התגמול מדיניות עדכון. 2; בחברה הראשי הההשקעות

 של הבאה השנתית הכללית האסיפה תום עד חברהה של המבקרים החשבון כרואי, חשבון רואי, קסירר

 בחברה כדירקטור רוזנברג אורי מר של מינויו. 4 -ו; שכרם את לקבוע החברה דירקטוריון והסמכת החברה

 לפרטים .המינוי מועד לאחר שתתקיים, השנייה השנתית האסיפה לתום ועד זו אסיפה כינוס ממועד החל

' מס)  2019 באוגוסט 6 -ו( 2019-01-056148: אסמכתא' מס) 2019 וליבי 1 מיום מיידיים דוחות ראה נוספים

 (.2019-01-067938: אסמכתא

 לאחריות הביטוחי הכיסוי הגדלת את החברה של והדירקטוריון התגמול ועדת אישרו 2019 ,אפריל חודשב .2.1.5

 של התגמול ותלמדיני בהתאם וזאת ב"ארה דולר מיליון 120 של כיסוי להיקף הפניקס בקבוצת משרה נושאי

 2018 בדצמבר 27 מיום מיידיים דוחות ראה נוספים לפרטים .שאושרה ע"י האסיפה הכללית החברה

 (.2019-01-009985: אסמכתא) 2019 בפברואר 4 ומיום( 2018-01-119899: אסמכתא)

 וחלוקות דיבידנד פרסום תשקיפים ,הנפקת ניירות ערך .2.2

 

 גיוס חוב

: להלן)  ביטוח הפניקס של בת חברה מ"בע( 2009) הון גיוסי יקסהפנ הקצתה 2019 באפריל 15 ביום .2.2.1

 הנמנים מסווגים למשקיעים נ.ע ח"ש 1 בנות'( י סדרה) חוב אגרות נ.ע ח"ש מיליון 100"(,  הון גיוסי הפניקס"

 סדרת הרחבת של בדרך, 1968 -ח"התשכ, ערך ניירות לחוק הראשונה בתוספת המפורטים המשקיעים על

 לאישור בהתאם לביטוח חברה הפניקס בידי 2 רובד הון כמכשיר הוכרו החוב אגרות'(. י סדרה) החוב אגרות

 של מיידיים דוחות ראה נוספים לפרטים.  2018 באוקטובר 28 מיום וחסכון ביטוח ההון שוק רשות על הממונה

: אסמכתא) 2019 באפריל 10 ומיום( 2019-201-031671: אסמכתא) 2019 באפריל 7 מיום הון גיוסי הפניקס

2019-01-032577 .) 

 ערך ח"ש 1 ובנות שם על רשומות( 4 סדרה) חוב אגרות נ.ע מיליון 300 החברה הנפיקה 2019 במאי 12 ביום .2.2.2

-2019-01: אסמכתא' מס) 2019 במאי 7 מיום החברה של מדף הצעת דוח פי על שהונפקו, אחת כל נקוב

  (.2019-01-040101: אסמכתא) 2019 במאי 12 מיום מיידי דוח ראה נוספים לפרטים(. 039576

 שם על רשומותש״ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה י"א(  מליוני 300 הוןהנפיקה הפניקס גיוסי  2019, ביולי 23 ביום .2.2.3

ליולי  21הפניקס גיוסי הון מתאריך  של מדף הצעת דוח פי על שהונפקו, אחת כל נקוב ערך ח"ש 1 ובנות

הוכרו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר כמכשיר הון חוב )סדרה י"א(  אגרות. 2019

-2019-01: אסמכתא) 2019 ביולי 21מיום  מיידיים דוחות ראה נוספים לפרטיםבידי הפניקס ביטוח.  2רובד 

 (.2019-01-063444: אסמכתא) 2019 ביולי 23 ומיום( 063018
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 תשקיפים םפרסו

מניות : פרסמה החברה תשקיף מדף מכוחו היא תוכל להנפיק ניירות ערך שונים כגון 2019, באוגוסט 15ביום  .2.2.4

: "מניות החברה"(, מניות בכורה, אגרות חוב שאינן זה' בסעש"ח ע.נ. כ"א )להלן  1רגילות של החברה בנות 

חוב של החברה, כפי שתהיינה מעת  ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות

לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב 

הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, 

אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב, כתבי 

למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף 

 :א)מס' אסמכת  2019באוגוסט,  15 לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום במועד הרלוונטי.

2019-01-070590). 

פרסמה הפניקס גיוסי הון תשקיף מדף מכוחו היא תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך  2019, באוגוסט 15ביום  .2.2.5

תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות  -שונים בהתאם להוראות הדין 

הניתנים למימוש כפי שתהיינה מעת לעת( וכתבי אופציה  הון גיוסי הפניקסקיימות של תעודות התחייבות של 

תופקד בהפניקס ביטוח  כאמור הערך ניירות בגיןתמורת ההנפקה . הון גיוסי הפניקסלתעודות התחייבות של 

באוגוסט,  15מיום לשימושה, על פי שיקול דעתה ובאחריותה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה 

 .(2019-01-070584: א)מס' אסמכת   2019
 

 דיבידנדת וחלוק

מיליון ש"ח, לפרטים נוספים  250אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2019במרס,  31 יוםב .2.2.2

 (.2019-01-027696)אסמכתא:  2019במרס  31ראה דוח מיידי מיום 

"ח, לפרטים שמיליון  250בסך של  דיבידנדביטוח חלוקת אישר דירקטוריון הפניקס  2019, במרס 31 ביום .2.2.7

 (.2019-01-027762)אסמכתא:  2019 במרס 31הפניקס גיוסי הון מיום  של מיידינוספים ראה דוח 

בע"מ  1989ביטוח לחלק את מניות הפניקס סוכנויות ביטוח אישר דירקטוריון הפניקס  2019 ,באפריל 18 ביום .2.2.8

 ידנדכדיבמהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס סוכנויות  100%-"(, המהוות כהפניקס סוכנויות)להלן: "

 מיליון 371 -כ של בסך הנה למועד החלוקההפניקס סוכנויות בספרי הפניקס בבעין לחברה. יתרת ההשקעה 

-2019-01)אסמכתא:  2019באפריל  18של הפניקס גיוסי הון מיום  מיידילפרטים נוספים ראה דוח  ח."ש

036039.) 

 המניות לבעלי בעין כדיבידנד מהדרין מניות כל את לחלק החברה דירקטוריון אישר  2019, באוגוסט 15 ביום .2.2.9

 15 מיוםשל החברה  מיידיים דיווחים ראה, לחלוקה הדריקטוריון נימוקי לרבות, נוספים לפרטים .חברהשל ה

 ראה נוספים לפרטים .ללעי 1.3 סעיף (,2019-01-070863 -ו 2019-01-070854: אסמכתא) 2019 באוגוסט

 .2019-01-071709: אסמכתא' מס 2019 לאוגוסט 18 מיום החברה דיווח
 

 לעובדים אופציות .2.3

 לעובדים ונושאי משרה אופציות 556,000 עד של הדירקטוריון החברה הקצא אישר 2019 באפריל 30 ביום

ש"ח ערך נקוב כל אחת  1.00ת נו, בהחברה של ותרגיל מניות 556,000 לעד למימוש הניתנות"( האופציות)"

ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך תקנות  לפי מתאר, בהתאם לבמזומן תמורה ללאכפוף להתאמות, 

 2000-ותקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס 2000-לעובדים(, התש"ס

 לפרטים(. 2018-01-119905)אסמכתא:  2019 בדצמבר 27 ביום פורסם אשר)"תקנות הצעה פרטית"(, 

 2019במאי,  6( ומיום 2019-01-037938)מס' אסמכתא: 2019, במאי 1מיום  מיידייםנוספים ראה דיווחים 

 .(2019-01-039360 :)מס' אסמכתא
 

 הסכם קיבוצי .2.4

 חדש קיבוצי הסכם על"(, הפניקס: "יחדיו)להלן  פנסיה והפניקס ביטוח הפניקס חתמו 2019במאי,  6 ביום

 הכללית העובדים דרותהסת לבין הפניקס בין 2021בדצמבר,  31 ליום ועד 2019בינואר,  1 מיום לתקופה

הקיבוצי  סכםהה הוראות, החדש ההסכם פי על "(.החדש ההסכם)להלן: " בפניקס העובדים וועד החדשה

 שינויים למעט וזאת החדש ההסכם בתקופתגם  לחול ימשיכו 2016-2018לשנים  2016ביולי,  5שנחתם ביום 

וכן  2019, יוניל 30דוחות הכספיים ליום ל (12)7. לפרטים נוספים ראה באור החדש בהסכם במפורש שהוגדרו

 (.2019-01-039201)מס' אסמכתא:  2019במאי  6דיווח מיידי מיום 
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 מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ - 120עד  –התארגנות עובדים  .2.5

יה המבוגרת בע"מ, חברה נכדה של מרכזי מגורים לאוכלוסי – 120הודיעה חברת עד  2019במהלך חודש יוני 

הכירה עד  2019ביולי,  17"(, על קבלת הרוב הנדרש לצורך התארגנות עובדיה וביום 120החברה )להלן: "עד 

לבין  120שא ומתן בין הנהלת עד בימים אלה החל מ. עובדיה במסגרת ההסתדרות הכללית ציגותנב 120

 ציגות.נה

 

  ריבית .2.2

המאגר הישראלי לביטוח רכב  3751/17בית המשפט העליון במסגרת ע"א קיבל  2019באוגוסט,  8 ביום .2.2.1

)הפול( נ' פלוני את המלצות הוועדה הבין משרדית לבחינת סוגיית שיעור ההיוון בפיצוי נזיקי על השלכותיה 

 )להלן: "פסק הדין"(. בנוסף נקבע בפסק הדין כי עד לתיקון חקיקה 3%וקבע כי שיעור ריבית ההיוון יעמוד על 

שיבוא, ניתן יהיה לשנות את ריבית ההיוון שנקבעה, בהתאם למנגנון בדיקה שיבוצע אחת לשנתיים, הבדיקה 

שנים. ככל שתמצא חריגה  25לתקופה של  AAתבוצע ביחס לתשואה המתקבלת מהשקעה באג"ח קונצרני 

ל בסיס קביעות פסק של למעלה מאחוז לכיוון מסוים, יעודכן שיעור הריבית וזאת למעט בנסיבות חריגות. ע

ישנה השפעה חיובית על התוצאות הכספיות של החברה לרבעון  3%הדין, לשינוי בשיעור ההיוון לשיעור של 

ליון ש"ח אחרי מס, לאור העובדה שהחברה תוכל לשחרר עתודות אשר חושבו על ימ 155 –השני בסך של כ

אשר נועדה מתוך העתודה  ש"חמיליון  70-סך של כחררה ן כי החברה לא שויציבסיס ריבית היוון נמוכה יותר. 

לפרטים נוספים ראה סע' . 2%לכסות ארועי שיבוב של המוסד לביטוח לאומי שייתכן וישולמו על בסיס היוון של 

וכן דיווח  םיילדוח הכספ 8, באור 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  40)א( לבאור 5.2.2.5

נכון למועד דוח זה תלויה ועומדת בפני  (.2019-01-068766)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט,  12מיידי מיום 

 בית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף ועל כן ככל שהבקשה תתקבל יכול והפסיקות תחת פסק הדין ישתנו.

שלאחר מועד הדיווח ועד סמוך למועד פרסומו חלה ירידה ניכרת של עקום הריבית חסרת הסיכון,  בתקופה .2.2.2

להגדלה נוספת של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח. בנוסף, ישנן מספר ההתפתחויות בשווקי  דבר הצפוי להביא

ההון, אשר עלולות להשפיע לרעה על תיק השקעות הנוסטרו שבניהול החברה. לפירוט בדבר מבחני רגישות 

המתואר לעיל  . יש לציין כי המידע2018לדוחות הכספיים לשנת  3.2סעיף  40הנוגעים לסיכוני שוק ראה באור 

מושפע במידה רבה משוק ההון ויתכן ויחולו בו שינויים, ועל כן אינו מהווה הערכה לגבי תוצאותיה הכספיות 

הצפויות של החברה. מידע זה הינו חלקי בלבד, אינו כולל רכיבים אחרים של הכנסות )הפסדים( מהשקעות 

 ברה.ואת השפעת יתר פעילויות הקבוצה על התוצאות הכספיות של הח

 

 העסקית הסביבהתיאור  .3

 טוח בע"מיהחלות על הפניקס חברה לב Solvency IIהוראות  יישום .3.1

 

 קובץ לממונה דיווחים לעניין המאוחד החוזרתיקון  – 2018-1-5ביטוח  חוזרנכנס לתוקפו  2018 במאי .3.1.1

 הדוח למועד ותהפח 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 .3.1.2

 כושר יחס דוח על לראשונה ביקורת ביצוע בדבר ונההממ אישור לצורך הבהרות 2018-10574. שה

, ביולי 15 ליום עד יפורסם 2018 בדצמבר 31 ליום הכלכלי הפירעון כושר יחס דוח, לפיהם ,כלכלי פירעון

 רואי ידי על לראשונה בוקר ביטוח הפניקס של 2017 בדצמבר 31 ליום הכלכלי הפירעון כושר יחס דוח. 2019

 30 ליום ביטוח הפניקס של הכספיים הדוחות פרסום למועד הממונה ידי על ואושר המבקרים החשבון

 .2018, בספטמבר
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 :כלכלי )באלפי ש"ח( פירעון כושר משטר ליישום להוראות בהתאם הון דרישות .3.1.3

 הפניקס חברה לביטוח   -יחס כושר פירעון וסף הון 
 

 

 31ליום 
בדצמבר, 

2018 

 31ליום 
בדצמבר, 

2017 

 
 )*(מבוקר

 
 "חשאלפי 

 ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת תרחיש מניות:

 9,139,354 7,299,722 ( SCRהון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון )  

 7,042,367 6,932,278 ( SCRהון נדרש לכושר פירעון )

 367,444  2,096,987 עודף )גירעון( 

 )**( %105 %130 פירעון  )%( יחס כושר 

מהותיים שהתרחשו בתקופה שבין תאריך המאזן לתאריך  הונייםאירועים    
   הדיווח והשפיעו על יחס כושר הפירעון של החברה

 330,000 300,000 נוסף 1 רובד הון הנפקת

 338,442 - 2 רובד הון הנפקת

 379,753 - אחר

חשו בתקופה שבין תאריך המאזן מהותיים שהתר הונייםירועים א"כ סה
 לתאריך הדיווח והשפיעו על יחס כושר הפירעון של החברה

300,000 1,048,195 

 1,415,639 2,396,987 עודף )ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת תרחיש מניות(

יחס כושר פירעון )ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת 
 %120 %134 תרחיש מניות( 

   

 %110 %111 )***( הדירקטוריוןיעד 

עודף הון )הכולל אירועים הוניים שהתרחשו עד לתאריך הדיווח( ביחס ליעד 
 722,412 1,642,448 הדירקטוריון

 

 .בדיקה של מידע כספי עתידי - ISAE3400הביקורת נערכה בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי    )*(

 ת חישובי הסולבנסי ואיננו מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על דוחות כספיים.תקן זה רלוונטי לביקור

מחקרים אקטואריים שהתגבשו לאחר פרסום נכללו , 2017בדצמבר  31יחס כושר פירעון שחושב ליום ב  *(*)

, היה כאמור אילולא הייתה החברה מעדכנת את המחקרים. 2017בדצמבר  31ת הכספיים ליום הדוחו

 .רעון של החברה גבוה מן היחס המצוין לעיליהפ יחס כושר

 IIמבוסס סולבנסי   , קבע דירקטוריון הפניקס ביטוח יעד יחס כושר פירעון כלכלי2018דצמבר  בחודש )***(

מההון הנדרש )המשקף "כרית ביטחון"  110%  )להלן: "יעד ההון"(. יעד ההון שנקבע הינו בשיעור של

 115%( אשר ילך ויגדל בקו ישר עד לשיעור של SCR -רישות ההון מעל ד 10%התחלתית בשיעור של 

(. מובהר בזאת, כי אין בקביעת היעד האמור כדי להבטיח 2024בתום תקופת הפריסה )קרי, שנת 

 שהפניקס ביטוח תעמוד בו בכל עת.

בעין  כדיבידנד סוכנויות הפניקס מניות וחלוקת ח"ש מיליון 250 של בסך במזומן דיבידנד חלוקת כולל לעיל האמור היחס
  .לדוחות הכספיים 5 באור ראה החלוקות בדבר לפרטים. ש"ח ליוןימ 371 -בסך של כ לחברה

עדכון מערך  –"תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות פורסמה טיוטת חוזר  2019ביולי,  16 ביום
פי אומדן ראשוני  על. תה לחברות ביטוח ולקרנות פנסיה"ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמו

 ליחס בהשוואה הפרעוןיחס כושר  על לעיליישום טיוטת החוזר כאמור  של הצפויה ההשפעהשעשתה הפניקס ביטוח 
 לדוח (1)7 באור ראה נוספים, לפרטים 7% -ירידה בשיעור של כ הינה 2018בדצמבר,  31ליום  פורסםש הפירעון כושר

 .הכספי

נתונים אלו בדבר עודף כושר הפירעון בהתחשב בפעולות ההוניות, כפי שפורטו לעיל, אינם כוללים את השפעת 
, שינויים בתמהיל ובגודל ההשקעות וההתחייבויות 2018בדצמבר  31הפעילות העסקית של הפניקס ביטוח לאחר 

ן, וכן שינויים רגולטוריים המשפיעים על הביטוחיות, השפעות אקסוגניות, כגון שינוי של עקום ריבית חסרת הסיכו
. 2024בדצמבר  31ביום  SCR -מה 100% -בהתאם להנחיות הפיקוח, החברה נדרשת לעמוד בהסביבה העסקית. 

  .המפורסם באתר החברהראה דוח יחס כושר הפירעון  Solvency IIפרטים נוספים בנוגע ליישום הוראות ל
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 ()המשך העסקית הסביבה תיאור .3

 

 רים בתוקףהסד .3.2
 

שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא  1\19גילוי דעת פרסמה רשות התחרות  2019בחודש יוני,  .3.2.1

שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים עשויה לשפר את יעילות הפיקוח על הנהלת  לפיו, בתחום התחרות

 כדי, ם, שלא בתחום התחרותבין משקיעים מוסדיי מסוימיםהתאגיד, ולכן נקבעו אמות מידה לשיתופי פעולה 

 .כובל כהסדר יחשבו לא המפורטות לדרישות העונים פעולה ששיתופי

  

 ,משותפות בישיבות לדיון משותפים נושאים על הודעה 2019-5048חוזר  ם, פורס2019 בחודש יוני .3.2.2

 המוסדי הגוף דירקטוריוןרשימת נושאים לגביהם רשאי גוף מוסדי לקיים ישיבות משותפות לחברי  הכוללת

 וחברי דירקטוריון החברה האם או גוף מוסדי בשליטתה או בשליטתו של הגוף המוסדי.

 

דוח יחס כושר פירעון  -עדכון הוראות החוזר המאוחד  2019-1-8-חוזר ביטוח פורסם  2019בחודש יוני,  .3.2.3

דת ההשוואה שונתה ההוראה לעניין מספרי השוואה הכלולים בדוח יחס כושר פירעון, כך שנקו לפיו כלכלי

התווסף גילוי איכותי לדוח כך שהדוח יכלול פירוט של כן  ;תהיה ביחס לנתוני סוף שנת הדיווח הקודמת

 .מתודולוגיות החישובועקרונות החישוב 

 

 ספקים מעריכים בביטוח סיעודי - 3חלק  2שער  -תיקון הוראות החוזר המאוחד פורסם  2019יוני,  בחודש .3.2.4

אופן ההתקשרות ו( לעניין רשימת ספקים מעריכים, 2018-1-12) סיעודי ביטוחזר הוראות החו נדחו ובמסגרת

 . 2020באפריל  1של חברת ביטוח עם ספקי הערכות תפקוד, ליום 
 

 עודכנו וב ,מוסדיים לגופים לקוחותשירות  2019-9-7חוזר גופים מוסדיים   םפורס 2019 יולי, בחודש .3.2.5

, שיחות תיעודעו לוחות זמנים ספציפיים ביחס למתן שירות טלפוני, . נקבלקוחות שירות למתן כללים עקרונות

 .שונים , ומתן מענה באמצעי תקשורתבמכתבים הנדרש מידע, ללקוחות הודעות שליחת בדבר פירוט

 

 5פרק  5שער  1הוראות החוזר המאוחד חלק  2019-9-2חוזר גופים מוסדיים  פורסם 2019, יולי בחודש .3.2.2

שולבו חוזרים העוסקים במדיניות התגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים  ובמסגרת, שכותרתו תגמול

בהוראות החוזר המאוחד וכן נקבעו הקלות נוכח חקיקתו של חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 

 .2016)אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו 

 

 שמטרתו, ומחקרים הנחות מודלים תיעוד דרישות מנחים כללים 2019-1-9 חוזר םפורס 2019 יולי, בחודש .3.2.7

חברת הביטוח את המודלים  תתעדלהגדיר עקרונות אקטואריים בענפי ביטוח חיים ובריאות, לפיהם 

עבור ענפי הביטוח  המודלים שבבסיס ופרמטרים הנחותתהליכי העבודה על פי הם נקבעים  ואתהאקטואריים 

 ות.  חיים וביטוח בריא

 

מדיניות למתן היתר להחזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי  2019-8382ש.ה  םפורס, 2019, יוליבחודש  .3.2.8

ניתן יהיה לקבל היתר החזקה, עבור גוף המנהל כספי  ו, לפיבלא שולט לגופים המנהלים כספי לקוחות

 . 7.5%לקוחות, באמצעי שליטה בגוף מוסדי ללא שולט, בשיעור של עד 

 

לפיו סעיף  תיקון –מרכיבי חשבון בקופת גמל  2019-9-8 םחוזר גופים מוסדייפורסם  2019 יולי, בחודש .3.2.9

בינואר  1הקובע הוראות לעניין הסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים ולהיפך, נדחה ליום בחוזר 

 (.2019)במקום יולי  2020
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 ()המשך תיאור הסביבה העסקית .3

 יקתייםתח להסדרים והצעות טיוטות .3.3

הביטוח הלאומי )העברת סכום שנתי ממבטח למוסד בעד  תקנות טיוטת סמהפור 2019, יוני בחודש .3.3.1

מנגנון התחשבנות בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות הביטוח  הוצעבה  ,2019"ט התשעתאונות דרכים(, 

ס למקרי נפגעי תאונות בגין סכומי שיבוב, ביחס לסכומים אשר מבטחים צריכים להעביר לביטוח הלאומי ביח

, 2014-2018להעביר בגין מקרים שאירעו בין השנים  שישכמו כן, התקנות מפרטות את הסכומים  דרכים.

 .מועדי התשלום ואופן חלוקתם

 

בעניין תשלומים למקבלי קצבאות שיצאו  154 -2018חוזר פנסיה  טיוטתפורסמו  2019, יוני בחודש .3.3.2

 קרן בתקנון עמיתים וחובות זכויות לעניין הוראות  2019-2 פנסיה חוזר טיוטת; מהארץ לתקופה ממושכת

מנת לאמת  לקבוע את חובתן של קרנות פנסיה לפנות לרשות האוכלוסין לקבלת מידע, על ןמטרתש, פנסיה

 המצאת לאי והנחיות חיים אישור המצאת לעניין הוראות לקבוע מוצעאת היותו של מקבל הקצבה בחיים, 

 . מוצע לעגן הוראות אלה בתקנון קרן הפנסיה. תשלום קצבה כובעי לרבות, אישור

 

גיל הפרישה  אתת ועללהמוצע  לפיו, 2019-תזכיר חוק גיל פרישה התשע"טפורסם  2019יוני,  בחודש .3.3.3

, 2037 שנתהחל מ ,מנגנון עדכון אוטומטי של גיל הפרישה לאישה להחילוכן  65לאישה בהדרגה עד לגיל 

 ת החיים לאישה.בהתאם לשינויים בתוחל

 

 בגופים טרור ומימון הון הלבנת סיכוני ניהול חוזר תיקון 2018-98טיוטת חוזר פורסמה  2019בחודש יוני,  .3.3.4

 שבסיכון צו איסור הלבנת הון, לחשבונות לפי הלקוח הכרת להליך חלופי הליך לקבוע מוצע לפיה מוסדיים,

ספטמבר  15 –בחשבונות ל  חריגה פעילות רלאיתו ממוחשבת מערכת של ההטמעה הליך דחיית וכן; נמוך

2019 . 

 

תיקון החוזר המאוחד: הוראות לעניין השקעה  2019-7319ש.ה  חוזר טיוטת פורסמה 2019, יולי בחודש .3.3.5

ניתן להסתמך על חיתום של צד שלישי גם שאינו בנק, בהלוואות של עד  לפיה בהלוואות באמצעות צד שלישי

וף שעורך את החיתום הינו נותן אשראי בפיקוח; וכן ניתן להסתמך על חיתום צד , וזאת כל עוד הגש"חמיליון  5

 . ש"חמיליון  1שלישי של גוף שאינו בנק ואינו נותן אשראי בפיקוח, בהלוואות של עד 

 

 4-ו 3, 2פרקים  3חלק  2שער  -תיקון הוראות החוזר המאוחד  - 2018-147חוזר ביטוח  2019, יולי בחודש .3.3.2

 וכןמכירה האופן הליך ל ביחסענף תאונות אישיות, ברפורמה  לבצעמוצע במסגרתו  ות אישיותביטוח תאונ -

 תאונות אישיות.למוצע לקבוע הוראות לניסוח תוכנית ביטוח 

 

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים  -  2018-119חוזר ביטוח  טיוטת פורסמה 2019, יולי בחודש .3.3.7

"טיוטת חוזר הנחות דמוגרפיות"(  –)להלן  ברות ביטוח ולקרנות הפנסיהועדכון מודל שיפורי תמותה לח

מפרטת הנחות דמוגרפיות מוצעות למבוטחים בפוליסות חיים וכן הנחות דמוגרפיות מוצעות למאזן האקטוארי 

ומקדמים של קרנות פנסיה, תוך שינוי שיעורי התמותה לסוגי עמיתים / לקוחות שונים, וכן שינוי מקדמי 

לעיל / באור  3.1.3לפרטים בדבר השפעה אפשרית במידה וטיוטא זו תיכנס לתוקף ראה סע'  .לגמלה ההמרה

 .לדוחות הכספיים (1)7

 

מס הכנסה )סגירת חשבונות מעבר לפי הסכם פטקא(, התשע"ט  תקנות טיוטת פורסמה 2019, יולי בחודש .3.3.8

הגדרתו בתקנות במקרים בהם לא קיבל מוצע כי מוסדי פיננסי נדרש לסגור חשבונות מעבר כ במסגרתן 2019

 את המידע הנדרש לו לזיהוי לקוח בכפוף לפקודת מס הכנסה.
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  התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית .4

להלן תיאור תמציתי של מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה, שיש להם או 

 צפויה להיות להם השפעה על הקבוצה.

 בישראלשווקי הכספים  .4.1

. נתון הצמיחה החזק הוסבר בחלקו הגדול ע"י הקדמת יבוא 5.2%-הצמיחה בישראל ברבעון הראשון זינקה ב

המבנה הירוק של מס רכבים, בעיקר על חשבון הרבעון השני. שיעור  שינוירכבים לרבעון הראשון בשל 

. במשק הפנויות משרותה בשיעור ירידה נרשמה במקביל אך, 3.6%-ל השני הרבעון סוף עדהאבטלה ירד 

, 1.5% של שנתי בשינוי מאי בחודש והסתכם 1.5%-במאי -מרץ החודשים בשלושת עלה לצרכן המחירים מדד

 יוחס מהעלייה משמעותי חלק זאת עם. עולה ריבית מתווה להמשך ישראל בנק בהערכת לתמוך שהמשיך מה

 ".וירקות"פירות  ועונתי תנודתי לסעיף

ת דו"ח בנק ישראל ותיאר בו תמונה מעורבת לכלכלה המקומית, כשמצד אחד הערכה נגיד בנק ישראל הגיש א

להתבססות האינפלציה מעל לגבול התחתון של יעד האינפלציה, ומצד שני איומים לצמיחה העתידית. 

-ל 0.25%-מ הריבית תתמך בהעלא אףבהחלטת הריבית באפריל התברר כי אחד מחברי הועדה המוניטרית 

חודשים לאחור המשיך להתרחב מעבר  12התקופה התברר כי הגירעון בתקציב הממשלתי  במהלך. 0.50%

התקופה התקיימו בחירות  במהלךמהתמ"ג והעלה את הציפיות להעלאות מיסים.  3.8%לציפיות, לשיעור של 

 בישראל ולאחריהן על בחירות חדשות. 

 3.57-ל, 1.8%-ב התחזק הדולר ומול  0.4%-ב התחזק היורו מול, המטבעות סל מול להתחזק המשיךהשקל 

-ל 1.73%-מ ירדה( ZERO SWAP) שנים 10-ל התשואה. 4.7%-ב התחזק 125"א ת מדד. לדולר ח"ש

 . 2.0%-ב עלה 60 בונד תל מדד.  1.54%

 

  המאזן תאריך שלאחר בתקופה

עון השני המשולב של בנק ישראל לחודשים מאי ויוני ירד לרמות המלמדות על האטת הצמיחה ברב המדד

 2.5%-1.5%. במקביל, משרד האוצר פרסם תחזית צמיחה לרבעון השני שנעה בטווח של 2%לקצב סביב 

וכוללת ירידה חדה ביצוא סחורות, על רקע ירידה בהיקף הסחר העולמי והתחזקות השקל. שוק העבודה 

 . 4.1%-בישראל נותר הדוק, כששיעור האבטלה החודשי עלה מעט בחודש יוני ל

 ,0.8%-והפיל את האינפלציה שנה לאחור ל 0.6%-מחירים לצרכן לחודש יוני ירד בחדות ובמפתיע בה מדד

. 0.5%-, והוריד את האינפלציה שנה לאחור ל0.3%חודש לאחר מכן מדד יולי הפתיע גם הוא בירידה של 

על גבול יעד , 1.0%-במקביל, ציפיות האינפלציה המגולמות בחוזי האינפלציה בבנקים ירדו, אלה לשנה ל

האינפלציה התחתון. ברקע, השקל המשיך לבלוט בהתחזקותו מול סל המטבעות מה שהוביל את נגיד בנק 

ישראל לפרסם הודעה חריגה כי מתווה העלאות הריבית ירד מהפרק וכשזה לא עזר, בנק ישראל פרסם 

ק החל לגלם סבירות אפשרות לרכישת מט"ח ללא סטריליזציה, פעולה דומה להפחתת ריבית. בתגובה השו

, סוכנות 3.9%-מסוימת להפחתת ריבית ולהיחלשות השקל. למרות פריצת הגרעון, שהגיע נכון לסוף יוני ל

 (. -AAאשררה את דירוג החוב של ישראל ) S&Pדירוגי האשראי 

 3.54-, ל0.7%-ומול הדולר התחזק ב 3.4%-המשיך להתחזק מול סל המטבעות, מול היורו התחזק ב השקל

-ל 1.54%-מ נפלה( SWAPשנים בישראל )זירו  10-. התשואה ל1.9%-נחלש ב 125לדולר. מדד ת"א  חש"

 .0.75%-ב עלה 60 בונד תל מדד. 0.82%

 שווקי הכספים בחו"ל .4.2

, כחלשים נתפסו סעיפיה אך, 3.2% של, מהצפוי חדה בעליה הפתיעה הראשון לרבעון"ב בארה הצמיחה

 בשוק חיובי הידוק המשך על לימדו"ב מארה שוטפים נתונים. היבוא רותוהתקר מלאיים הצטברות בלטו בניהם

 בהתחלות בולטת בירידה גם ביטוי לידי שבא מה"ן, הנדל בשוק מטרידה התקררות המשך מנגד אך העבודה

"עדינה"  העולם כלכלת את תיארה, לגארד, המטבע קרן"ר יו, בעולם. הבתים מחירי עליות קצב והאטת הבניה

 במדדי גם ביטוי לידי שבא מה, הרכב תעשיית על ובדגש התעשייה בענפי חולשה על נתונים וספוהתו וברקע

 להגיע המשיכו, ברקע"ב. וארה גרמניה, בסין בלטה התעשייה בסקטור החולשה. רבות במדינות הרכש מנהלי

 לאחר. לסיןב "ארה בין הסחר מלחמת הימשכות"י ע גם הוסברו ואלה העולמי הסחר בהיקף ירידה על נתונים

 חודש בתחילת נסדקו אלה אך, סחר שיחות התקדמות לגבי האופטימיות להתגבר המשיכה המאזן תקופת

 חדש מכסים סבב על אמריקאית הכרזה כדי עד שהגיע מה, מסוימת במידה נסוגו הצדדים ניכשש, מאי

 שוקי את מאי בחודש העבירה הסחר מתיחות התגברותוואווי". " הסינית הטכנולוגיה חברת על והגבלות

 .יוני בחודש לעליות חזרו השווקים מכפילים ופתיחת תשואות ירידת בלחץ אך. לירידה המניות
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 )המשך( התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית .4

 

 באינדיקטורים החולשה עם שיחד מה, ברבעון מפתיעה התקררות רשמה ואירופה"ב בארה האינפלציה

 למעבר וודאית וכמעט גבוהה סבירות לתמחר"ח האג שוק את דחפו יתהעולמ לצמיחה והאיומים הכלכליים

 נסחר הנפט מחיר. השלילית הריבית להעמקת ובאירופה ריבית להפחתת"ב בארה המוניטרית המדיניות

(, WTI) לחבית דולר 60-כ של ברמה שינוי ללא כמעט נותר בסיכומו אך, גבוהה בתנודתיות הרבעון במהלך

ת הביקוש העולמי ומצד שני החמרת בסנקציות על איראן ותקיפות מתקני נפט כשמצד אחד חשש ליריד

 סעודים. 

S&P500 ה3.8%-עלה ב ,-MSCI EM שנים  10-. התשואה ל3.6%-עלה ב 50, היורו סטוקס0.3%-ירד ב

דולר  58-ל 2.8%-, הנפט ירד ב1.14-ל 1.4%-, היורו התחזק מול הדולר ב2.0%-ל 2.4%-בארה"ב ירדה מ

 (.WTI)לחבית 

 

  המאזן תאריך שלאחר בתקופה

 

פרסומי סקרי מנהלי רכש מכל העולם, ובמיוחד אלה מענפי התעשייה שלימדו בממוצע על התכווצות  בלטו

(. אינדיקציות דומות הגיעו מנתונים על הזמנות מפעלים ומייצור תעשייתי. חולשה חריגה JPM – 49.3)מדד 

. ציפיות 5.2%-החודשים שקדמו לחודש יוני ב 12-ווץ בנרשמה בגרמניה, שם היצורה תעשייתי התכ

האינפלציה בעולם ירדו, גם על רקע ירידת מחיר הנפט. למרות שוק עבודה חזק בארה"ב, הבנק הפדרלי 

. לאחר 2.25%-ל 2.50%החליט לעבור להפחתות ריבית, כשהוריד את הריבית של חודש אוגוסט מרמה של 

ר השיחות להסכם קרסו וטראמפ הכריז על סבב מכסים נוסף על סין, תקופה של "הפסקת אש" במלחמת הסח

מיליארד דולר. בתגובה הכריזו הסינים על עצירת יבוא מוצרי חקלאות  300על סחורה בהיקף של  10%של 

אמריקאים ע"י חברות בבעלות ממשלתית וכן אפשרו פיחות חד נוסף של המטבע הסיני. משרד האוצר 

כ"מניפולטורית מטבע", מה שנתפס בעיני השוק כהסלמה נוספת והוביל לירידות  האמריקאי הכריז על סין

, על כך ECB-בשווקי המניות בעולם. דו"חות טובים של חברות, יחד עם אמירות מתוך הבנק האירופאי, ה

שהחבילה מוניטרית בחודש ספטמבר תהיה גדולה מציפיות השוק ודיווחים כי גרמניה שוקלת תמריץ פיסקלי 

 ו חזרה בשוקי המניות, אך אלה בסה"כ עדיין נסחרו נמוך ביחס לסוף תקופת המאזן. תמכ

 10-. התשואה ל8.0%-נפלו ב MSCI EM -וה 4.2%-ירד ב 50היורו סטוקס  ,1.8%-ירד ב S&P500 מדד

 6.2%-ב ירד( WTI. הנפט )1.11-ל 2.5%-. היורו נחלש מול הדולר ב1.6%-ל 2.0%-שנים בארה"ב ירדה מ

  .לחבית דולר 55-ל

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .5

 לליכ .5.1

במהלך  מבוצעים אינם אשר רגולטוריות ורפורמות שינוייםמו מתמדת מרגולציה מושפעת הקבוצה פעילות

 אלה. רגולטוריים לשינויים להיערך עליה שבה ומשתנה מורכבת במציאות פועלת הקבוצה אחד.

ההון  בדרישות גם מוצעים שינויים עם להתמודד מוסדיים, ופיםבג שליטה כבעלת הקבוצה, על בנוסף,

חלוקת דיבידנד  על מגבלות גם ,היתר המטילות, בין המוסדיים, הגופים של לפעילותם הנדרש המינימלי

 .המוסדיים בגופים

הקבוצה ותוצאותיה מושפעות במידה ניכרת משוקי ההון, ובין היתר גם מרמת הריביות הנמוכה אשר  פעילות

ועל התשואות הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסיים של הקבוצה  הביטוחיותלה השלכות על ההתחייבויות 

 המרווח הפיננסי מהשקעות.על וכנגזרת גם על דמי הניהול ו
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 )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד   .5

 
 תיאור התפתחות המצב הכספי של הקבוצה .5.2

 (: ח"ש במיליוני) מאוחדיםה מהמאזנים עיקריים נתונים להלן 

 

30.02.2019 30.02.2018 )*( 31.12.2018 

 579  569  708  רכוש קבוע

 761  646  640  השקעות בחברות כלולות

 -  -  230  לעיל( 1.3)ראה סעיף  נכס מוחזק לחלוקה לבעלים

 48,862  47,306  56,046  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

 22,738  22,381  23,668  ננסיות אחרותהשקעות פי
השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות 

התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 

 425  27,923  306  )*( מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

 91,123  114,894  101,788  סה"כ נכסים

 2,422  2,012  2,712  סה"כ הון )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(

 72,988  75,220  82,949  סה"כ התחיבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה:

 מתוכן:

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם    
 21,480  21,361  22,292  תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
 55,508  54,259  64,657  תשואה

 84,297  108,878  95,072  סה"כ התחייבויות

 91,123  114,894  101,788  סה"כ הון והתחייבויות
 

)קרנות סל( לפיו חדלה החברה לאחד בדוחותיה הכספיים את נכסי  28הירידה בנכסים נובעת מכניסתו לתוקף של תיקון )*(

 אור עסקי התאגיד.ילדוח ת 2.4.1והתחייבויות תעודות הסל לפרטים נוספים  ראה סעיף 

 

 :נכסים
 

 ןמיליו 91,123 -כסך של ל בהשוואהש"ח וזאת  ןמיליו 101,788 -כל הסתכם 2019 יוניב 30סך הנכסים ליום 

 .11.7% -כשל  בשיעור גידול, 2018 בדצמבר 31יום בש"ח 

 ןמיליו 579 -כסך של ל בהשוואהש"ח וזאת  ןמיליו 708 -כל הסתכם 2019 יוניב 30ליום סך הרכוש הקבוע 

לראשונה של תקן  יישוםמ, הגידול נובע בעיקר 22.3% -כשל  שיעורב גידול, 2018 בדצמבר 31יום בש"ח 

 -לכ הסתכם 2019 יוניב 30השקעות בחברות כלולות ליום  סך .חכירות בדבר 16 מספרדיווח כספי בינלאומי 

 -כשל  בשיעור קיטון, 2018בדצמבר  31יום בש"ח  ןמיליו 761 -כסך של ל בהשוואהש"ח וזאת  ןמיליו 640

"ח. ש מיליוני 230 -כ של בסך לחלוקה מוחזק לנכס, הקיטון נובע מסיווג השקעה בחברה כלולה 15.9%

 2019 יוניב 30יום בההשקעות הפיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה  סך .לעיל 1.3 סעיף ראה נוספים לפרטים

. 2018בדצמבר  31יום בש"ח  ןמיליו 48,862 -לסך של כ אהבהשווש"ח  ןמיליו 56,046 -כ של סךל הסתכם

 בתיק נטו, צבירותמהמשך הגידול בו ההון בשוק מהתשואות בעיקר הושפע אשר, 14.7% -כ של בשיעור גידול

 .הנכסים

 

 :התחייבויות
 

 -כ לש לסך 2019 יוניב 30 ליום הסתכמו תשואה תלויי שאינם השקעה וחוזי ביטוח חוזי בגין ההתחייבויות

 של בשיעור גידול 2018 בדצמבר 31 ביום"ח ש מיליון 21,480 -כ של לסך בהשוואה וזאת"ח ש מיליון 22,292

 .החברה של הפעילות בהיקפי ומהגידול הנכסים בתיק נטו בצבירות מהגידול בעיקר הושפע הגידול. 3.8% -כ

 64,657-לסך של כ 2019 יוניב 30ם בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה הסתכמו ליו ההתחייבויות

 -גידול בשיעור של כ 2018בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  55,508 -כ סך שלל בהשוואה"ח וזאת שמיליון 

  צבירות נטו בתיק הנכסים.מהמשך הגידול בומהתשואות בשוק ההון, בעיקר הגידול הושפע  .16.5%
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 (:נתונים על הפרמיות בעסקי הביטוח )במיליוני ש"ח .5.3

 

 .הכספיים לדוחות 3 באור ראה החברה לפרטים בדבר הפרמיות של

 

 5,711הסתכמו לסך של  "(הדוח תקופת)להלן: " 2019במחצית הראשונה של שנת ברוטו  שהורווחו הפרמיות

 .17.2% -של כ בשיעור גידול, אשתקד ההמקביל תקופה"ח בשמיליון  4,873 -כ "ח בהשוואה לסך שלשמיליון 

 2,422-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 2,843 -הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני הסתכמו לסך של כ

הפרמיות שהורווחו בשייר בתקופת הדוח  .17.4% -בשיעור של כ גידול, "ח ברבעון המקביל אשתקדשמיליון 

אשתקד,  ההמקביל תקופה"ח בשמיליון  4,321 -כ שוואה לסך של"ח בהשמיליון  5,052 -כ הסתכמו לסך של

מיליון ש"ח  2,508 הפרמיות שהורווחו בשייר ברבעון השני הסתכמו לסך של .16.9% -כ של בשיעור גידול

 .17.3% -בשיעור של כ גידול, "ח ברבעון המקביל אשתקדש מיליון 2,138 -בהשוואה לסך של כ

 

ש"ח  מיליון 3,839 -כ של לסך הדוח בתקופת השקעה חוזי כולל ברוטושהורווחו  הפרמיות צמחו חיים בביטוח

 המעלייכתוצאה  בעיקר 17.7% -כ של שיעוראשתקד, המקבילה  בתקופה 3,261 -כבהשוואה לסך של 

  חד פעמיות. השקעה חוזיפעמיות ובפרמיות  חד בפרמיות

 

לתקופה  בהשוואה 48.5% -כ של בשיעור דוחה בתקופת ברוטו שהורווחו פרמיותה צמחו, בריאות בביטוח

קבוצתי לחברי מכבי שירותי  סיעודיבפרמיות ביטוחי  מגידולהעלייה נובעת בעיקרה . אשתקדהמקבילה 

מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ. בדבר זכייתה של -בריאות והמבוטחים הסיעודיים במכבי

)ג( 2.3.5 ראה סעיף 2019 בינואר, 1ח סיעודי קבוצתי החל מיום הפניקס ביטוח במכרז למתן שירותי ביטו

 לדוח עסקי התאגיד.

 

ה לתקופה המקבילה בהשווא 4% -כ של בשיעור הדוח בתקופתברוטו  שהורווחו כללי צמחו הפרמיות בביטוח

ומנגד ירידה בפרמיה  החברה של המבוטחים ומספר הפעילות היקפי של מהגדלה כתוצאה בעיקר, אשתקד

 רכב רכוש.ענף הממוצעת, בעיקר ב
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 אור התפתחות הרווח לתקופה והרווח הכולל של הקבוצה:ית .5.4

 )במיליוני ש"ח(: תוצאות הפעילות של החברה על תמצית נתוניםלהלן 

תמצית נתונים עיקריים מדוחות  
 1-12/2018 4-2/2018 4-2/2019 1-2/2018 1-2/2019 םרווח והפסד מאוחדי

 10,104 2,422 2,843 4,873 5,711 פרמיות שהורווחו ברוטו
רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 1,069 1,080 1,786 1,401 4,644 מימון

 827 210 277 427 660 הכנסות מדמי ניהול

 483 115 127 233 255 הכנסות מעמלות

 11,507 3,592 4,742 2,423 10,735 סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 8,431 2,868 3,803 5,060 9,013 חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 

 1,753 437 470 831 911 רכישה אחרות 

 1,211 305 324 601 652 הוצאות הנהלה וכלליות 

 10,229 3,402 4,429 2,022 10,222 סך כל ההוצאות

 949 185 263 433 545 רווח לפני מיסים על הכנסה

 252 42 118 100 202 מיסים על הכנסה

 297 143 142 333 343 רווח לתקופה
רווח לתקופה מיוחס לבעלי 

 279 138 139 327 329 המניות של החברה

תשואה להון לבעלי המניות 
 11.3% 9.5% 8.6% 11.5% 10.4% לתקופה )על בסיס רווח לתקופה(

 (140) (30) 57 (44) 225 רווח )הפסד( כולל אחר, נטו ממס

 557 113 203 289 528 רווח כולל לתקופה
רווח כולל לתקופה מיוחס לבעלי 

 539 108 197 283 554 המניות של החברה

תשואה להון לבעלי המניות 
לתקופה )על בסיס רווח כולל 

 9.0% 7.4% 12.4% 9.9% 17.9% לתקופה(
 

, השונים באפיקים ההון בשוק לתשואות, לפיכך. ההון בשוק מושקע הקבוצה של הנכסים מתיק ניכר לקח

 וההפסדים הקבוצה. הרווחים רווחי על והן הקבוצה לקוחות עבור המושגת התשואה על הן מהותית השלכה

 החליפין ושערי לצרכן המחירים מדד והתנהגות ובעולם בארץ ההון שווקי התנהגות את מבטאים מהשקעות

 העיקרית הסיבה הינה הפיננסי המרווח על המצרפית השפעתם אשר, העיקריים המטבעות מול השקל של

מהשקעות לרבות הרווח הכולל האחר )לפני מס( הסתכמו בתקופת  ההכנסות .המדווחות בתוצאות לתנודתיות

 ליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.ימ 1,333 -כ של רווחמיליון ש"ח בהשוואה ל 4,990-כשל  לרווחהדוח 

"ח ש מיליון 1,874 של לרווחההכנסות מהשקעות לרבות הרווח הכולל האחר )לפני מס( הסתכמו ברבעון השני 

יצוין, כי חלק ניכר מהרווחים מהשקעות  .אשתקד המקביל ברבעון"ח ש מיליון 1,032 של בסך לרווח בהשוואה

ראה גם זה  לעניין ות ברווחי השקעה ולא השפיע ישירות על תוצאות החברה.כאמור נזקף לפוליסות המשתתפ

 להלן. 5.5.1 ףסעי

 מיליון ש"ח 67 -וברבעון השני בסך של כ מיליון ש"ח 233 -בסך של כ הדוח בתקופת עלוההכנסות מדמי ניהול 

 ניהול מדמי תנובעהשני  וברבעוןהדוח  בתקופת היהעלי עיקר .דאשתק המקביל ולרבעון לתקופהבהשוואה 

 הגרעוןוזאת לאחר כיסוי מלוא מיליון ש"ח בהתאמה,  28 -של כ ובסךמיליון ש"ח  149 -בסך של כ משתנים

 "חש מיליון 62- כ של בסך 2019לשנת  הראשוןברבעון  כבר 2018, בדצמבר 31 ל נכוןבדמי ניהול המשתנים 

  להלן. 5.5.1סעיף  ראה לפירוט
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 )המשך( הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .5

אי הנזילות במשק  ובפרמייתהריבית  עקוםב מהירידה הושפעוהשני  וברבעוןבתקופת הדוח  התוצאות

 לפני מס ח"ש ליוןימ 92 -ס וכלפני מ ח"ש מיליון 316 -כסך של בשהביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות 

 -לסך של כ שהסתכם לעיל כאמור הנחות דמוגרפיות חוזרהשינויים בטיוטת  שפעתוזאת בנוסף לה, בהתאמה

באומדני החברה בענפי רכב  מעדכון הבחלק הקוזז וז השפעה .בתקופת הדוח וברבעון השני מיליון ש"ח 85

יה שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על חובה וחבויות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון לפ

לפני מס בתקופת הדוח וברבעון  ח"שמיליון  155 -, בהתאם לכך קטנו ההפרשות בענפים הללו בסך של כ3%

 -בסך של כ הביטוחיותבהתחייבויות  לקיטוןהביאו  ,וחיים בריאות ביטוח בהנחותהשפעת שינויים . בנוסף השני

הדוח  בתקופת הביטוחיות התחייבויותב גידול הינה ההשפעה סך .פת הדוח וברבעון השניבתקו ח"ש ליוןימ 27

   ."חשמיליון  5 -כ של בסך הביטוחיתבהתחייבות  קיטון השני ברבעוןליון ש"ח לפני מס וימ 219-כ של בסך

 

 בעקום הריבית במשק מעליה, התוצאות הושפעו המקביל השני וברבעון אשתקד המקבילה בתקופה

 קיטוןעל הוהשינויים בהנחות הנזילות  איבריבית ובפרמיית  העליה. השפעת מהשפעת שינויים בהנחותו

ברבעון השני ו"ח לפני מס ש מיליון 80 -כהעלייה ברווח הסתכמה לסך של  ועלבהתחייבויות הביטוחיות 

 לדוחות( 1)7 באורלפרטים נוספים ראה  ."ח לפני מסש מיליון 65 -כסך של ב ההיית השפעתה אשתקד

 .הכספיים

 

שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח עמד על  מהפרמיות האחרות הרכישה והוצאות השיווק הוצאות העמלות שיעור

 הרכישה והוצאות השיווק הוצאות העמלותשיעור  .אשתקד המקבילה בתקופה 17.1% -ל בהשוואה 15.9% -כ

 המקביל ברבעון 18% -ל בהשוואה, 16.5% -עמד על כ השני ברבעוןשהורווחו ברוטו  מהפרמיות האחרות

 11.4% -כ על עמד הדוח בתקופת ברוטו שהורווחו מהפרמיות וכלליות הנהלה הוצאות שיעור .אשתקד

 ברוטו שהורווחו מהפרמיות וכלליות הנהלה הוצאות שיעורבתקופה המקבילה אשתקד.  12.3% -בהשוואה ל

עיקר השינוי נובע מגידול  בתקופה המקבילה אשתקד. 12.6% -בהשוואה ל ,11.4% -כ על עמד השני ברבעון

בפרמיות כתוצאה ממתן שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי לעמיתי קופת חולים מכבי אשר נכללו בתקופת הדוח 

 ולא נכללו בתקופה מקבילה אשתקד.

 

 ליון ש"חמי 76 -וברבעון השני בסך של כ מיליון ש"ח 102 -בסך של כ הדוח בתקופת עלו הכנסהמיסים על 

גידול העתודה למס ממיליון ש"ח מוסבר  54 -בסך של כ העליהחלק מ אשתקד. ותהמקביל ותלתקופבהשוואה 

, שמוחזק לחלוקה לאחר תאריך המאזן כנכסשל השקעה בחברה כלולה  סווגשנרשמה בתקופת הדוח בגין 

 ומתשלום מס רווח בגין דיבידנד שחולק מהפניקס סוכנויות להפניקס ביטוח.

 

בגין השינויים ברווח הכולל בתחומי הפעילות השונים בין התקופות המוצגות לעיל, ראה פירוט  הסבריםל

 לן., לה5.7עד  5.5 פיםבסעי

 

, נובע בעיקר מהתשואות בשוק ההון שהיו המדווחים הפעילות מתחומי שאינו הכולל והפסד ברווח הגידול

 .יללע כמוסברמהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד,  גבוהות

לתקופה, ברווחים )הפסדים( מנכסים סחירים של הקבוצה שאינם מוחזקים  לרווחמקור הפער בין הרווח הכולל 

כנגד התחייבויות תלויות תשואה ושטרם מומשו. השינויים בין התקופות בפער כאמור מותנים גם בעיתוי 

ין התקופות גהפעילות השונים בבגין השינויים ברווח במגזרי  להסברים המימוש של ניירות הערך הסחירים.

 .להלן המגזרים רווחיות ניתוחהמוצגות לעיל, ראה 
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 )המשך( הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .5

 

 אור התפתחות תוצאות הפעילות של הקבוצה לפי תחומי פעילות:יתלהלן 

 

 אור התפתחויות במגזר פעילות ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוךית .5.5

 

 ייםענף ביטוח ח .5.5.1

 

התבקשה הפניקס ביטוח על ידי רשות שוק ההון לאשר מחדש את תעריפי תוכניות ביטוח  2018בחודש יוני, 

אושרו תעריפי ביטוח חיים  2019החיים שלה בהתאם לפרמטרים שנקבעו על ידי הרשות. בחודש פברואר, 

ל לקבלת אישורים לגבי וביטוח חיים למשכנתא, נכון למועד הדוח החברה ממשיכה לפעו 1פרט מסוג ריסק 

 יתר מוצרי הריסק.

 
 להלן נתונים עיקריים מהתוצאות הכספיות של ענף ביטוח חיים, כפי שנכללו בדוחותיה הכספיים של החברה

 )במיליוני ש"ח(:

 

 ביטוח חיים

 

 במיליוני ש"ח

 

1-2/2019 1-2/2018 4-2/2019 4-2/2018 1-12/2018 

 5,082  1,189  1,328  2,452  2,724  פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי 

 65  16  16  33  32  משנה

 5,017  1,173  1,312  2,419  2,692  פרמיות שהורווחו בשייר

 657  942  1,506  1,160  4,077  הכנסות מהשקעות, נטו

 378  99  133  208  369  הכנסות מדמי ניהול
ויות בגין תשלומים ושינוי בהתחייב

 5,039  1,901  2,855  3,225  6,759  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 

 492  120  123  239  256  רכישה אחרות

 357  89  88  185  177  הוצאות הנהלה וכלליות
רווח )הפסד( לפני מסים על 

 218  107  (118)  143  (50)  הכנסה
אחר לפני מסים על רווח כולל 

 1  7  17  22  52  ההכנסה
רווח )הפסד( כולל לפני מסים 

 219  114  (101)  125  2  על ההכנסה
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 )המשך( הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .5

 ניכרות רזרבות בצבירתאופיין מ אשר, התחום רווחיותמהותית על  השפעה מהשקעות המושגת לרווחיות

 ומקצב הריבית בשיעורי משינויים גם כמו, ההון בשווקי מהשינויים מושפע מהשקעות הרווח. ארוכות לתקופות

 המוחזקים הסחירים הפיננסים הנכסים בתיקי הגלומות התשואות על השפעהם לצרכן, לה המחירים מדד שינוי

 .התלויות והתביעות הביטוח עתודות כנגד

 

 על ישירות משפיע ולא השקעה ברווחי המשתתפות פוליסותל נזקף ,מהשקעות 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

 

 133 -סך של כלח וברבעון השני מיליון ש" 369 -סך של כלבתקופת הדוח  הסתכמוסות מדמי ניהול ההכנ

לתקופה ולרבעון המקביל ליון ש"ח ימ 99 -מיליון ש"ח ולסך של כ 208 -לסך של כמיליון ש"ח בהשוואה 

 הסתכמואשר הדוח  תקופתדמי הניהול המשתנים במ. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת בהתאמה אשתקד

 ,ברבעון השניאשתקד.  המקבילה בתקופהיון ש"ח מיל 19 -"ח בהשוואה לסך של כש מיליון 167 -לסך של כ

 ברבעון"ח ש מיליון 4 -של כ בהשוואה לסך"ח, מיליון ש 32 -לסך של כהניהול המשתנים הסתכמו  דמי

 תנובעבהשוואה לאשתקד  וברבעון הנוכחי בדמי הניהול המשתנים בתקופת הדוח העלייה .אשתקד המקביל

לאחר כיסוי מלוא  וזאת לאשתקד בהשוואה התקופה על ידי החברה ויותר שהושג גבוהותת וריאלי ותמתשוא

מיליון  62-של כ  סךבהשנה של  הראשון ברבעון 2018בדצמבר,  31נכון ל  המשתנים ניהול בדמי הגרעון

 .חש"

 

 תקופת הדוחב הביטוחיותהתחייבויות לגידול ב ההביאית אי הנזילות ופרמ הריבית עקוםב הירידההשפעת 

 לקיטון הזילות שהביאלעליה בעקום הריבית ובפרמית אי הנ וואהבהש"ח ש מיליון 190 -בסך של כ

השינוי בעקום ת שפעה. אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 117 -של כ בסך הביטוחיותבהתחייבויות 

"ח שמיליון  59 -כ של בסךבהתחייבויות הביטוחיות  גידול והנ השני רבעוןעל  הריבית ובפרמיית אי הזילות 

  .אשתקד "חשמיליון  101 -בסך של כיות בהתחייבויות הביטוחבהשוואה לירידה 

 בעיקר הביטוחיותהתחייבויות ה להגדלת אהבי לעיל כאמורדמוגרפיות  הנחות חוזרבטיוטת  השינוי השפעת

 2019ביוני  30ליום  יתרהכי  יצויין .ש"ח ליוןימ 85 -של כ בסךהנו  2019ביוני,  30ליום  מלהלג העתודהעל 

 בנוסף .K היוון באמצעות פקטור הצפוי הפרישה גיל עד הנפרסמס  לפנימיליון ש"ח  1,350 -של כ בסך

בתקופת הדוח  חמיליון ש" 4 -כ של בסךבהתחייבויות הביטוחיות לגידול  יאוהבחיים  ביטוחשינויים בהנחות ה

רגישות ההתחייבויות  בדברלפרטים  .הכספיים לדוחות( 1)7 באור ראהנוספים  לפרטים. השניוברבעון 

  .השנתי הכספי לדוח (2)(3)40 באור ראהלשינוי בשיעורי הריבית  הביטוחיות

 

 2.2% -כ של לשיעור השוואהב 2.8% -על כ עמד( שנתיים)במונחים  הממוצעת מהעתודה הפדיונות שיעור

 משפיעים בענף והתחרות העובדים שכר, התעסוקה שיעור, המשק מצב כי יצוין. אשתקד, המקבילה בתקופה

 .זה שיעור על

 

 -הדוח עמד על כ בתקופתברוטו  ושהורווח ותהעמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות מפרמי שיעור

העמלות, הוצאות שיווק והוצאות  שיעור .אשתקד המקבילה בתקופה 9.8% -כ של לשיעור בהשוואה ,9.4%

 10.1% -כ של לשיעור בהשוואה ,9.3% -הנוכחי עמד על כ ברבעוןברוטו  ושהורווח ותרכישה אחרות מפרמי

 .אשתקד המקביל ברבעון

 

 לשיעור בהשוואה ,6.5% -כהדוח עמד על  בתקופתברוטו  שהורווחוהוצאות הנהלה וכלליות מהפרמיות  שיעור

 ברבעון, ברוטו, שהורווחווכלליות מהפרמיות שיעור הוצאות הנהלה  .אשתקד המקבילה בתקופה 7.5% -כ של

  .אשתקד המקביל ברבעון 7.5% -כ של לשיעור בהשוואה ,6.6% -עמד על כ הנוכחי

 

 .לעיל 5.4 וסעיף 3.3.7 סעיף ראה והשפעותיוטיוטת חוזר הנחות דמוגרפיות  בדבר
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 ברווחים המשתתפות בפוליסות משוקללות תשואות

שנזקפו למבוטחים בפוליסות משתתפות ברווחים ודמי  ,להלן פרטים בדבר אומדן סכום רווחי ההשקעות נטו

 ל עתודות הביטוח:הניהול המחושבים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, על בסיס התשואה והיתרות ש

 1-2/2019 1-2/2018 4-2/2019 4-2/2018 1-12/2018 

  
רווחי )הפסדי( השקעות שנזקפו 

 למבוטחים לאחר דמי ניהול
 3,575  643  1,200  649  (343) 

 382  100  134  209  371  דמי ניהול  
 

-בסך של כ 2018בדצמבר,  31כון ל נ הגרעון בדמי ניהול המשתניםלאחר כיסוי מלוא  לרבעון הנםדמי הניהול 

 .2019 לשנת הראשון ברבעון כבר, ש"חמיליון  62

 

  היו כדלקמן: 1992-2003התשואות הנומינליות בפוליסות המשתתפות ברווחים בשל פוליסות שהוצאו משנת 

 )קרן י( 2004פוליסות שהוצאו עד שנת  

 1-2/2019 1-2/2018 4-2/2019 4-2/2018 1-12/2018 

אה נומינלית לפני תשלום תשו
 דמי ניהול

 7.16%  1.60%  2.33%  1.42%  0.23% 

תשואה נומינלית אחרי 
 תשלום דמי ניהול

 6.23%  1.23%  2.08%  1.25%  (0.37%) 

תשואה ריאלית לפני תשלום 
 דמי ניהול

 5.89%  0.70%  0.82%  0.22%  (0.95%) 

תשואה ריאלית אחרי תשלום 
 דמי ניהול

 4.97%  0.33%  0.57%  0.05%  (1.55%) 

 
 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  

 1-2/2019 1-2/2018 4-2/2019 4-2/2018 1-12/2018 

תשואה נומינלית לפני תשלום 
 דמי ניהול

 7.01%  1.41%  2.28%  1.27%  (0.37%) 

תשואה נומינלית אחרי תשלום 
 דמי ניהול

 6.46%  0.86%  2.02%  0.99%  (1.41%) 

תשואה ריאלית לפני תשלום 
 ניהול דמי

 5.74%  0.51%  0.77%  0.07%  (1.55%) 

תשואה ריאלית אחרי תשלום 
 דמי ניהול

 5.20%  (0.04%)  0.52%  (0.21%)  (2.58%) 
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 ענף הגמל .5.5.2

של מלאה  בבעלותשתלמות באמצעות אקסלנס גמל, חברה בת הגמל וקרנות ההקופות  אתהקבוצה מנהלת 

, קופת מרכזית לפיצויים ת גמלהפניקס ביטוח, אשר מנהלת קופות לתגמולים ופיצויים, קרנות השתלמות וקופ

 גמל קופת, לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופת, להשקעה גמל גמל מבטיחת תשואה, קופת

  .אישי בניהול השתלמות וקרן אישי בניהול לתגמולים

. הפניקס פנסיה והפנסיה ההשתלמותקופות הגמל,  מנהלות חברות מיזוג תהליך הושלם 2019, ביוני 30 ביום

"מ. בע וגמל פנסיה אקסלנס להפניקס שונה ושמה"מ בע והשתלמות גמל אקסלנס ולתוך עם"מ מוזגה בע

  .לדוח 1.4 סעיף ראה נוספים לפרטים
 

 .לדוחות הכספיים 3אור ניתן לראות בב, הגמלהתוצאות הכספיות של ענף על נתונים עיקריים 
 

"ח ש מיליון 95 -כ של לסך בהשוואה"ח ש מיליון 104 -כ של סך על עמדו הדוח בתקופת ניהול מדמי ההכנסות

ברבעון המקביל  "חשמיליון  47 -בהשוואה לסך של כ "חשמיליון  50 -וברבעון הנוכחי על סך של כ אשתקד

 שחיקה לצד המנוהלים הנכסים בהיקף מגידול קרבעיהדוח  בתקופת עלומדמי ניהול  ההכנסותאשתקד. 

 51 על הדוח בתקופתמהתגברות התחרות בענף. הוצאות ההנהלה וכלליות עמדו  כתוצאה הניהול דמי בשיעור

 27 -מיליון ש"ח בהשוואה ל 26 -מיליון ש"ח אשתקד וברבעון הנוכחי על סך של כ 52 -ל בהשוואה"ח ש מיליון

"ח ש מיליון 22 -כ של לסך הדוח בתקופת הסתכם מס לפני הכולל רווחה אשתקד.מיליון ש"ח ברבעון המקביל 

-השוואה לבמיליון ש"ח  9 -וברבעון הנוכחי ל אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 15 -כ של לסך בהשוואה

 רבעון המקביל אשתקד.ב מיליון ש"ח  8

 :המנוהלים הנכסים וסךהתפתחות דמי גמולים  להלן

 

 
 

 
 

רנתוני משרד האוצ על פי
1

 -כ של לסךלתקופת הדוח הסתכם  קופות הגמל, היקף דמי הגמולים המצרפי בענף 

בשיעור של  גידול, מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 19,152 -סך של כל בהשוואהח "מיליון ש 20,382

על פי נתוני משרד האוצר .6.4% -כ
1

לים המצרפי בענף קופות , היקף הנכסים המנוה2019 יוניב 30, נכון ליום 

בדצמבר  31מיליארד ש"ח ביום  461 -סך של כל בהשוואהמיליארד ש"ח,  499 -של כהגמל הסתכם לסך 

  .8.2% -של כ בשיעור עליה, 2018

                                                           
 
1

 נט". גמלמבוסס על נתוני "ה 

 1,332   1,185  

 647   529  

 2,549  

 (ח"מיליוני ש)דמי גמולים 

1-6/2019 

1-6/2018 

4-6/2019 

4-6/2018 

1-12/2018 

 33,018  

 30,256  
 29,569  

 (ח"מיליוני ש)נכסים מנוהלים 

 19-יונ

 18-דצמ

 18-יונ
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 הפנסיה קרנות .5.5.3
המלאה של הפניקס  בבעלותהבת  החבר ,פעילות הקבוצה בענף הפנסיה מתנהלת באמצעות הפניקס פנסיה

 ביטוח.

הושלם תהליך מיזוג חברות מנהלות קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה. הפניקס פנסיה  2019ביוני,  30ביום 

בע"מ מוזגה עם ולתוך אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ ושמה שונה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. 

  לדוח. 1.4לפרטים נוספים ראה סעיף 
 

 . לדוחות הכספיים 3ניתן לראות בבאור ים עיקריים מהתוצאות הכספיות של ענף הפנסיה, נתונ

 תקופהב"ח ש מיליון 81-ל בהשוואהמיליון ש"ח  82 -של כ לסךהדוח  בתקופת הסתכמו ניהול מדמי ההכנסות

 שפעתה .אשתקד המקביל ברבעון"ח ש מיליון 40 -כ של לסך בהשוואה"ח ש מיליון 41 -ול אשתקד המקבילה

  שחיקה בדמי הניהול.מ הבהיקפי הפעילות קוזז הגידול

 אשתקד"ח ש מיליון 30 -לכמיליון ש"ח בהשוואה  44-כ על הדוח בתקופת עמדו וכלליות ההנהלה הוצאות

הגידול  .אשתקד המקביל ברבעון"ח ש מיליון 16 -ל בהשוואה"ח שמיליון  24 -כ של סךוברבעון הנוכחי על 

 הפניקסלניהול ההשקעות  בעלותו מעדכון מודל ההוצאות בקבוצהלליות נובע בעיקר בהוצאות הנהלה וכ

 בהתאמה, ,"חש מיליון 18-ו 6 -כעל סך של  וברבעון הנוכחי הדוח בתקופתלפני מס עמד  הרווח .השקעות

 . , בהתאמהאשתקד ת הדוח וברבעון המקבילבתקופמיליון ש"ח  6-ו 1 -סך של כבהשוואה ל

 

 :המנוהלים הנכסים וסךדמי גמולים  התפתחות להלן

 

 
 

 
 

 

רעל פי נתוני משרד האוצ
1

החדשות לתקופת  המקיפותהיקף דמי הגמולים המצרפי בענף קרנות הפנסיה , 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  18,615 -סך של כל בהשוואהח "מיליון ש 20,415 -כ של לסךהדוח הסתכם 

 .9.7% -בשיעור של כ גידולאשתקד, 

משרד האוצר יי נתונעל פ
1

היקף הנכסים המנוהלים המצרפי בענף קרנות הפנסיה  2019 יוניב 30, נכון ליום 

 31מיליארד ש"ח ביום  329 -סך של כל בהשוואהמיליארד ש"ח,  369 -סך של כלהחדשות הסתכם  המקיפות

 .12.2% -בשיעור של כ גידול, 2018בדצמבר 

 

                                                           
1

י "הפנסיה נט".   מבוסס על נתונ

 1,944  
 1,718  

 993   865  

 3,547  

 (ח"מיליוני ש)דמי גמולים 

1-6/2019 

1-6/2018 

4-6/2019 

4-6/2018 

1-12/2018 

 27,290  

 23,718  
 22,789  

 (ח"מיליוני ש)נכסים מנוהלים 

 19-יונ

 18-דצמ

 18-יונ
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 תחום ביטוח בריאות .5.2

להלן נתונים עיקריים מהתוצאות הכספיות של תחום ביטוח בריאות, כפי שנכללו בדוחותיה הכספיים של 

 החברה )במיליוני ש"ח(:

 

 ביטוח בריאות

 

 במיליוני ש"ח

 

1-2/2019 1-2/2018 4-2/2019 4-2/2018 1-12/2018 

 2,241 548 794 1,089 1,603 פרמיות ברוטו

 2,231 537 795 1,052 1,562 פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,952 472 708 927 1,393 פרמיות שהורווחו בשייר

 78 29 132 42 338 הכנסות מהשקעות, נטו

 22 5 7 11 13 הכנסות מעמלות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,478 450 665 805 1,452 חוזי ביטוח 

 227 88 78 158 154 בניכוי ביטוח משנה
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,251 362 587 647 1,298 חוזי ביטוח וחוזי השקעה  בשייר
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 

 603 139 159 268 306 רכישה אחרות

 116 29 37 58 83 הוצאות הנהלה וכלליות
רווח )הפסד( לפני מסים על 

 82 (24) 23 2 57 הכנסה

סד( כולל אחר לפני רווח )הפ
 (3) 2 9 7 30 מסים על ההכנסה

רווח )הפסד( כולל לפני מסים 
 79 (22) 72 13 87 על ההכנסה

 

, כוללות התוצאות הכספיות את מתן שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי עבור מכבי, 2019בינואר  1החל מיום 

 .2018לדוחות הכספיים לשנת  20לפרטים נוספים ראה באור 
 

 לעיל.  5.3שינוי בפרמיות ראה סעיף הסבר לבדבר  לפרטים 

 הריבית בעקום מירידה בעיקר לרעההושפעו  לאשתקדבהשוואה וברבעון השני הדוח  בתקופת התוצאות

בתקופת  "חשמיליון  105-בסך של כ (סיעודענף בריאות )ב  LAT-ה עתודת את הגדילה אשר הסיכון חסרת

ליון ש"ח ימ 71-בסך של כ LAT -ליון ש"ח ברבעון השני בהשוואה להקטנת עתודות הימ 30-של כ הדוח ובסך

 31 -מעדכון הנחות אקטואריות בסך של כקוזזה העליה בעתודות  בתקופת הדוח וברבעון השני אשתקד.

ן ש"ח בתקופת ליוימ 113 -בתקופת הדוח וברבעון השני בהשוואה להגדלת העתודות בסך של כ ש"ח ליוןימ

 החיתומיותשיפור בתוצאות מהושפעו לטובה בתקופת הדוח  התוצאותמאידך  .הדוח וברבעון השני אשתקד

  .פרטבעיקר בענף בריאות 
 

אשר מוצרים מסוימים בו )כגון סיעוד( מתאפיינים  התחום רווחיות לרווחיות המושגת מהשקעות השפעה על

ההון, כמו גם משינויים  בשווקי מהשינויים מושפע מהשקעות הרווח. ארוכות לתקופות רזרבות ניכרות בצבירת

השפעה על התשואות הגלומות בתיקי הנכסים  םלצרכן, לה המחירים מדד שינוי ומקצב הריבית בשיעורי

 .כנגד עתודות הביטוח והתביעות התלויות הפיננסים הסחירים המוחזקים

 בהשוואה, ש"ח מיליון 368 -הכולל האחר לסך של כ הסתכמו ההכנסות מהשקעות כולל הרווח ,הדוח בתקופת

"ח, שמיליון  141הסתכמו לסך של  הן, נוכחיברבעון ה "ח, בתקופה המקבילה אשתקד.שמיליון  49 -של כלסך 

 ,של עסקת מכבי מכניסתה עיקר הגידול נובעהמקביל אשתקד.  רבעוןמיליון ש"ח, ב 31 של ךסלבהשוואה 

 נזקפים, ובפרט עסקת מכבי כאמור הסיעוד בענף בעיקר, מהשקעות כנסותמהה מהותי חלק .לעיל כאמור

  ואינן משפיעות על הרווח הנקי. המבוטחים להן פוליסות תלויות תשואה של לרזרבות
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בתקופת הדוח עמד על  שהורווחו ברוטו מהפרמיות האחרות הרכישה והוצאות השיווק הוצאות, העמלות שיעור

 והוצאות השיווק הוצאות, העמלות שיעור .אשתקד המקבילה בתקופה 25.5% -בהשוואה ל ,19.6% -כ

 25.8% -בהשוואה ל, 20% -כ עמד על השנה של השני רבעוןשהורווחו ברוטו ב מהפרמיות האחרות הרכישה

ווחו ברוטו בתקופת הדוח עמד על הוצאות הנהלה וכלליות מהפרמיות שהור שיעור .אשתקד המקביל ברבעון

מהפרמיות הוצאות הנהלה וכלליות שיעור  .אשתקד המקבילה בתקופה 5.5% -, בהשוואה ל5.3% -כ

עיקר  .אשתקד המקביל ברבעון 5.4% -בהשוואה ל ,4.6% -כ עמד על השנה של השני רבעוןב שהורווחו ברוטו

 אשר מכבי חולים קופת לעמיתי קבוצתי סיעודי חביטו שירותי ממתןהשינוי נובע מגידול בפרמיות כתוצאה 

  .אשתקד מקבילה בתקופה נכללו ולא הדוח בתקופת נכללו

 

 

 תחום ביטוח כללי .5.7

 לדוחות הכספיים.  3נתונים כספיים של המגזר ושל הענפים ניתן לראות בבאור 
 

 -השוואה לסך של כמיליון ש"ח, ב 1,529 -הפרמיות ברוטו בביטוח כללי בתקופת הדוח עמדו על סך של כ

, הפרמיות ברוטו ברבעון השני של 5.9% -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של כ 1,444

מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד,  613 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 672 -השנה עמדו על סך של כ

 .  ה גדולה בענף אובדן רכושעיקר הגידול בפרמיות נובע מחידוש פוליס 9.6% -גידול של כ
 

מיליון ש"ח, בהשוואה לסך  1,425 -הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי בתקופת הדוח עמדו על סך של כ

. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 4% -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 1,370 -של כ

מיליון ש"ח, ברבעון המקביל  696 -ח בהשוואה לסך של כמיליון ש" 720 -השני של השנה עמדו על סך של כ

 . 3.5% -אשתקד, גידול של כ
 

מהפרמיות  20.3%-והוצאות רכישה אחרות עמד בתקופת הדוח על שיעור של כ שיעור העמלות, הוצאות שיווק

ות והוצא בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור העמלות, הוצאות שיווק 19.8% -ברוטו בהשוואה לשיעור של כ

מהפרמיות ברוטו בהשוואה לשיעור של  24.5% -רכישה אחרות עמד ברבעון השני של השנה על שיעור של כ

מהפרמיות ברוטו עמד בתקופת הדוח על  וכלליות הנהלה הוצאות ברבעון המקביל אשתקד. שיעור 25.1%-כ

נהלה וכלליות הוצאות ה בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור 4.8%בהשוואה לשיעור  4.1% -שיעור של כ

ברבעון  5.4% -לעומת שיעור של כ 4.7% -מהפרמיות ברוטו עמד ברבעון השני של השנה על שיעור של כ

 המקביל אשתקד. 
 

מיליון ש"ח בהשוואה לרווח  434 -הרווח הכולל ממגזר פעילות ביטוח כללי בתקופת הדוח עמד על סך של כ

אשתקד. הרווח הכולל לרבעון השני ממגזר פעילות מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  106 -כולל בסך של כ

ליון ש"ח ברבעון המקביל ימ 45 -מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ 289 -ביטוח כללי הסתכם לסך של כ

 221 -לסך של כוברבעון השני אשתקד. ההכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר הסתכמו בתקופת הדוח 

ליון ימ 32 -ולסך של כמיליון ש"ח  49 -לסך של כ בהשוואהיון ש"ח בהתאמה לימ 102 -ולסך של כמיליון ש"ח 

 .ש"ח בתקופת הדוח וברבעון השני אשתקד בהתאמה
 

ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי בענפי חובה התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מהותית מהקטנת 

 בבית דין פסק בעקבותאחרי מס  "חשיון לימ 102 -לפני מס ו כ "חשליון ימ 155 -וחבויות בסך כולל של כ

 מהשיעור יותר גבוה שיעור שהיינו 3% על יעמוד אשר ניזקי בפיצוי ההיוון שיעור בדבר העליון המשפט

ברווח הכולל בנטרול  הגידול .לעיל 2.6 סעיף ראה נוספים לפרטים .העתודות את לפיו חישבה שהחברה

בהכנסות מהשקעות ושיפור בתוצאות חיתומיות בענפי דירות ההפרשה כאמור, נובע בעיקר מגידול משמעותי 

 ובתי עסק .  

 21 -בתקופת הדוח חלה ירדה בעקום הריבית חסרת הסיכון שכתוצאה ממנה החברה רשמה הפסד בסך של כ

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון  5 -מיליון ש"ח בהשוואה לעליה בריבית ורישום רווח בסך כ 

מיליון ברבעון המקביל אשתקד. לפרטים ראה באור  6 -ליון ש"ח, בהשוואה לרווח בסך ימ 3 -של כ הפסד  בסך

 לדחות הכספיים. 7
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  )המשך( הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .5

 
 .3% -* בנטרול השפעת שינוי בשיעור ההיוון ל

 

 3תוצאות של כל ענף מפורטות בבאור להלן הסברים לתוצאות הכספיות של הענפים השונים בביטוח כללי. ה

  .לדוחות הכספיים של החברה

 

 ענף פעילות רכב חובה .5.7.1

 

ש"ח בתקופה  ןמיליו 289ש"ח בהשוואה לסך של  ןמיליו 310הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 

 -ך של כ, ברבעון השני של השנה הסתכמו הפרמיות ברוטו לס7.3% -כשל בשיעור המקבילה אשתקד, גידול 

 .0.8% -ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ ןמיליו 129 -ש"ח בהשוואה לסך של כ ןמיליו 130

 להשלמת ועד הפרמיות קבלת בין ניכר זמן ממרווח הנובעת יחסית גבוהה זרבותר ברמת פייןומא זה ענף

כנסות מהשקעות לרבות ה .נף זהבע יותהרווח על ניכרת השפעהות השקעתוצאות פעילות הל, כן על. הטיפול

בתקופה  ליון ש"חימ 24 -ל בהשוואה ש"ח מיליון 99 -הרווח הכולל האחר הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ

, הסתכמו לסך של האחרהמקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה הכנסות מהשקעות, לרבות הרווח הכולל 

 , ברבעון המקביל אשתקד.מיליון ש"ח 15-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 45 -כ

 -כ מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך של 222 -כ בתקופת הדוח על סך של לפני המס עמדהרווח הכולל 

 מיליון ש"ח 157 -. הרווח הכולל לרבעון השני הסתכם לסך של כמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 30

 יל אשתקד. ש"ח ברבעון המקבמיליון  17 -בהשוואה לרווח בסך של כ

ליון ימ 105 –התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מהותית מהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בסך כולל של כ

 בפיצוי ההיוון שיעור בדבר העליון המשפט בבית דין פסק בעקבותמס  אחרי"ח ש ליוןימ 69 -לפני מס וכ ש"ח 

 לפרטים. העתודות את לפיו חישבה שהחברה מהשיעור יותר גבוה שיעור שהיינו 3% על יעמוד אשר ניזקי

  .לעיל 2.6 סעיף ראה נוספים

 

מגידול נובע בעיקר בתקופת הדוח וברבעון השני של הדוח בנטרול ההפרשה כאמור, הכולל  ברווחהגידול 

 .בהכנסות מהשקעות  משמעותי

  

שיירברוטושיירברוטושיירברוטושיירברוטושיירברוטו

106.0%84.6%98.0%88.4%107.4%86.6%98.5%86.2%89.9%75.4%רכב חובה

63.3%63.3%61.5%61.6%60.5%60.5%57.2%57.2%60.5%60.5%רכב רכוש

35.8%21.7%55.7%37.7%36.6%23.7%63.0%41.8%51.2%33.1%ענפי רכוש

103.9%110.7%105.5%93.1%99.7%98.6%100.5%109.4%82.0%77.7%ענפי חבויות

70.7%67.8%73.5%66.9%69.8%64.9%73.3%67.5%67.0%61.3%סה"כ

שיירברוטושיירברוטושיירברוטושיירברוטושיירברוטו

123.0%88.2%113.6%92.7%125.1%91.7%115.0%92.2%105.8%78.8%רכב חובה

93.5%93.5%90.1%90.2%92.4%92.4%87.3%87.3%89.9%89.9%רכב רכוש

63.5%54.1%84.8%71.3%65.4%63.2%92.8%80.5%79.1%66.8%ענפי רכוש

129.7%140.6%132.8%125.8%125.9%127.9%127.7%142.0%108.3%109.1%ענפי חבויות

96.9%94.8%99.5%93.3%97.1%93.9%100.2%95.8%92.8%88.1%סה"כ

 לשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 30 ביוני 2019 (*)ביום 30 ביוני 2018ביום 30 ביוני 2019 (*)

 לשישה חודשים שהסתיימו לשישה חודשים שהסתיימו

 לשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 30 ביוני 2018

loss ratio

combined ratio

 לשנה שהסתיימה לשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 31 בדצמבר 2018ביום 30 ביוני 2018

 לשנה שהסתיימה

ביום 31 בדצמבר 2018

 לשלושה חודשים שהסתיימו לשישה חודשים שהסתיימו לשישה חודשים שהסתיימו

ביום 30 ביוני 2019 (*)ביום 30 ביוני 2018ביום 30 ביוני 2019 (*)
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 ענף פעילות רכב רכוש .5.7.2
 

 ןמיליו 569 -כ ש"ח בהשוואה לסך של ןמיליו 550 -כ בתקופת הדוח הסתכמו לסך שלובשייר ו הפרמיות ברוט

ברבעון השני של השנה, הסתכמו הפרמיות ברוטו לסך  .3.3% -של כ קיטוןש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

 -עור של כבשי קיטוןש"ח ברבעון המקביל אשתקד,  ןמיליו 251 -ש"ח בהשוואה לסך של כ ןמיליו 235 -של כ

הכנסות  .בכמות הפוליסות שהפיקה הקבוצהמירדה בפרמיה ממוצעת לצד גידול  נובעבפרמיות  הקיטון .6.4%

מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  32 -, לרבות הרווח הכולל האחר, הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כמהשקעות

ות מהשקעות, לרבות הרווח הכולל מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה הכנס 6 -כ

מיליון ש"ח ברבעון המקביל  4 -מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ 14 -האחר, הסתכמו לסך של כ

מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך  67 -כ בתקופת הדוח על סך של לפני המס עמד הרווח הכוללאשתקד. 

מיליון  35 -וח הכולל לרבעון השני הסתכם לסך של כ. הרומיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 58 -כ של

השינוי ברווח הכולל בתקופת הדוח ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  ליוןימ 38 -בהשוואה לרווח בסך של כ ש"ח

ות אשר עוברבעון השני של הדוח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקר מגידול בהכנסות מהשק

 וצאות רכישה.קוזז חלקית מגידול בתביעות וה
 

 ()ללא רכב ענפי רכוש אחרים .5.7.3
 

ש"ח בתקופה  ןמיליו 367ש"ח בהשוואה לסך של  ןמיליו 434הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 

 211 -. ברבעון השני של השנה הסתכמו הפרמיות ברוטו לסך של כ18.3% -של כ גידולהמקבילה אשתקד, 

עיקר הגידול בפרמיות , 47.5%ברבעון המקביל אשתקד, גידול של ח ש"ליון ימ 143בהשוואה ל ש"ח  ןמיליו

 מהפקת פוליסה גדולה בענף אובדן רכוש. נובע 

מיליון ש"ח בהשוואה  10 -כ של לסך הדוח בתקופת הסתכמו ,האחר הכולל הרווח לרבות ,מהשקעות הכנסות

 לרבות ,מהשקעות הכנסות ברבעון השני של השנהבתקופה המקבילה אשתקד.  ש"חמיליון  2 -כ לסך של

 המקביל מיליון ש"ח ברבעון 2 -מיליון ש"ח, בהשוואה לסך כ 5 -, הסתכמו לסך של כהאחר הכולל הרווח

מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך  74 -כ בתקופת הדוח על סך של לפני המס עמדהרווח הכולל  .אשתקד

מיליון  31 -כולל לרבעון השני הסתכם לסך של כ. הרווח המיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 44 -כ של

המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל בתקופת הדוח מיליון ש"ח ברבעון  16 -בהשוואה לרווח בסך של כ ש"ח

מגידול בהכנסות מהשקעות ומשיפור בתוצאות חיתומיות  בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד נובע, בעיקר

 בענפי דירות ובתי עסק.
 

 יות ואחריםענפי חבו .5.7.4
 

ש"ח בתקופה  ןמיליו 220ש"ח בהשוואה לסך של  ןמיליו 234הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 

 -ברבעון השני של השנה הסתכמו הפרמיות ברוטו לסך של כ . 6.4% -של כבשיעור  גידול המקבילה אשתקד, 

 ענף .7.9% -תקד, גידול בשיעור של כש"ח ברבעון המקביל אש ןמיליו 89ש"ח בהשוואה לסך של  ןמיליו 96

 הטיפול להשלמת ועד הפרמיות קבלת בין ניכר זמן ממרווח הנובעת יחסית גבוהה רזרבות ברמת מתאפיין זה

הכנסות מהשקעות לרבות הרווח הכולל  .זה בענף הרווח על ניכרת השפעה ההשקעתיות לתוצאות כן על

מיליון בתקופה המקבילה  17 -ן ש"ח, בהשוואה לסך של כמיליו 81 -האחר הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ

 37 -אשתקד. ברבעון השני של השנה ההכנסות מהשקעות, לרבות הרווח הכולל האחר, הסתכמו לסך של כ

  מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. 11של ש"ח בהשוואה לסך  ליוןימ

 

 -כ כולל בסך של להפסדיון ש"ח בהשוואה מיל 70 -כ בתקופת הדוח על סך של המס עמדלפני הכולל  הרווח

 ליוןימ 66 -הכולל לרבעון השני של הדוח הסתכם לסך של כ הרווח. מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 26

 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  25 -בסך של כ להפסדבהשוואה  ש"ח

 לפני"ח ש 50 -בסך כולל של כ תהביטוחיוהדוח הושפעו מהותית מהקטנת ההתחייבויות  בתקופתהתוצאות 

 אשרשיעור ההיוון בפיצוי ניזקי  בדברפסק דין בבית המשפט העליון  בעקבותמס  אחרי"ח ש ליוןימ 33 -וכ מס

לפרטים נוספים ראה  .העתודות את לפיו חישבה שהחברה מהשיעור יותר גבוה שיעור שהיינו 3% על יעמוד

נובע ת הדוח וברבעון השני של הדוח בנטרול ההפרשה כאמור, בתקופהכולל  ברווחהגידול  לעיל. 2.6סעיף 

  מגידול משמעותי בהכנסות מהשקעות.בעיקר 
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 שירותים פיננסים  תחום .5.8

 זה מבוצעת באמצעות חברת אקסלנס. בתחום הפעילות  

ננסים, כפי שנכללו בדוחותיה הכספיים של החברה הפיתחום של  להלן נתונים עיקריים מהתוצאות הכספיות

 )במיליוני ש"ח(: שנת הדוחב

 1-2/2019 1-2/2018 4-2/2019 4-2/2018 1-12/2018 
 3 - *( 1 *( הכנסות מהשקעות נטו

 90 21 52 40 104 הכנסות מדמי ניהול 
 165 45 35 66 70 הכנסות משירותים פיננסים אחרים

 - - 1 - 30 הכנסות אחרות
 258 22 88 107 204 סה"כ הכנסות

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 30 7 9 14 17 רכישה אחרות

 173 41 51 79 103 הוצאות הנהלה וכלליות
 1 1 1 1 *( הוצאות מימון

 204 49 21 94 120 סה"כ הוצאות

חלק החברה בתוצאות נטו, של 
 6 1 2 3 3 חברה מוחזקת

ווח רווח לפני מסים על הכנסה ור
 20 18 29 12 87 כולל

 "חש מיליוני 1-מ נמוך*(סכום  

, בעיקר בשל עליה בדמי הניהול מקרנות סל ש"חמיליון  64 -עלו בכ בתקופת הדוח ההכנסות מדמי ניהול

אשתקד, בה היו לחברה הפסדים חד פעמיים למרווח פיננסי שלילי בתעודות סל בתקופה מקבילה  בהשוואה

המקביל  לרבעוןמיליון ש"ח בהשוואה  31 -כב עלו ניהול מדמיני של השנה, ההכנסות ברבעון הש מפעילות זו.

 אשתקד.

 ומהכנסות הבורסה חבר מפעילות בהכנסות מגידולקר העליה בהכנסות משירותים פיננסיים אחרים נובעת עי

 החברה מניות בשווי השינוי של קיזוז כוללות אשתקד הכנסותה, בנוסף. לראשונה שאוחדה חברה בגין

   .זו השפעה התבטלה 2018 מאוקטובר החל 28 תיקון של כניסתו,עם  הסל תעודות ידי על המוחזקות

שערוך השקעה בחברה מ מרווח בעיקר נובעות הדוח בתקופת"ח שמיליון  30 -של כ בסךהכנסות אחרות 

 בדבר לפרטים .ליון ש"חימ 29 -בסך של כ בשל עלייה לשליטה קודםברבעון ה מוחזקת שאוחדה לראשונה

  .הכספי לדוח 7 באור ראה המוחזקת החברה של לראשונה איחוד

 
  מזומנים תזרים התפתחות ניתוח .5.9

ח. "מיליון ש 2,486 -של כ לסך הסתכמו הדוח בתקופת שוטפת פעילותמ שנבעו המאוחדים המזומנים תזרימי

"ח שיליון מ 239 -כ של סךל הדוח בתקופת הסתכמו השקעה לפעילות ששימשותזרימי המזומנים המאוחדים 

 -של כ סךוהשקעה בחברות כלולות ב תכנות ולרכישת לפיתוח ששימש"ח ש מיליון 103 -כ של סך בעיקר וכללו

 "ח.ש מיליון 99

"ח ש מיליון 81 -כ של לסך הדוח בתקופת הסתכמו מימון פעילותל ששימשו תזרימי המזומנים המאוחדים

מיליון ש"ח ששימש  250 -סך של כון ש"ח שנבעו מהנפקת אגרות חוב, מילי 396 -סך של כוכללו, בין היתר, 

 מיליון ש"ח ששימש לפירעון של התחייבויות פיננסיות.  182 -לחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה וסך של כ

לסך  הדוח תקופת בתחילת ח"ש מיליון 6,954 -של כ מסך עלההקבוצה  של המזומנים ושווי המזומנים יתרות

 .הדוח תקופת בסוף ח"ש מיליון 9,119 -של כ
 
 

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם בדברדיווח  .2

 בדוח התקופתי למתואר ביחס ניהולם ודרכי שוק לסיכוני בחשיפה מהותיים שינויים חלו לא, הדוח בתקופת

   .2018 לשנת



דולרצמוד מדדלא צמוד

768,274-948,9201,717,194---נכסים לא מוחשיים
30,664--30,664---נכסי מיסים נדחים

1,742,2051,742,205-----הוצאות רכישה נדחות
137,290-570,524707,814---רכוש קבוע

131,125-424,823639,643--83,695השקעות בחברות מוחזקות
230,286--230,286---נכס מוחזק לחלוקה לבעלים

1,466,0021,466,002-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה
2,386,2892,386,289-----נדלן להשקעה אחר
2,222,0622,222,062-----נכסי ביטוח משנה

275,000---265,000-10,000אשראי לרכישת ניירות ערך
48,98472,174---23,190-נכסי מיסים שוטפים
239,611338,792----99,181חייבים ויתרות חובה

819,901819,901-----פרמיות לגביה
56,046,39056,046,390-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, 
306,000-306,000----תעודות בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

37,194143,523755-7,504,7777,686,249נכסי חוב סחירים
12,460,68612,661,134--162,00018,44820,000נכסי חוב שאינם סחירים

37,462-1,353,8481,391,310---מניות
1,922,7631,929,768----7,005אחרות

7,263,7837,263,783-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
1,196,6161,855,247--656,631-2,000מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,310,706185,16132,7551,335,101306,00098,618,184101,787,907סך הכל נכסים

22,292,49622,292,496-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
64,656,64964,656,649-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

39,308-604,277643,585---התחייבויות בגין מיסים נדחים
50,71764,898----14,181התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

3052,520---2,215-התחייבות בגין מיסים שוטפים
1,789,5651,929,588----140,023זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
306,000-306,000----מורכבות ואגח מובנות
3,821,9005,180,127--820,077528,15010,000התחייבויות פיננסיות

974,281530,36510,00039,308306,00093,215,90995,075,863סך הכל  ההתחייבויות
22,7551,295,793-5,402,2756,712,044(345,203)336,424סך הכל חשיפה
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דולרצמוד מדדלא צמוד

408,604-1,177,7481,586,352---נכסים לא מוחשיים
44,157-1,35045,507---נכסי מיסים נדחים

1,645,9941,645,994-----הוצאות רכישה נדחות
110,595-458,341568,936---רכוש קבוע

313,398-265,246646,241--67,597השקעות בחברות מוחזקות
1,356,7271,356,727-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

1,444,713-772,6962,217,409---נדלן להשקעה אחר
1,903,3091,903,309-----נכסי ביטוח משנה

212,000---210,000-2,000אשראי לרכישת ניירות ערך
101,752133,366---31,614-נכסי מיסים שוטפים
8,325-354,550419,617--56,742חייבים ויתרות חובה

742,285742,285-----פרמיות לגביה
47,306,40747,306,407-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, 
27,923,461-27,923,461----תעודות בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

29,92931,3921,327-7,190,0887,252,736נכסי חוב סחירים
12,301,30212,339,857---30,0008,555נכסי חוב שאינם סחירים

30,045-1,144,3351,174,380---מניות
1,614,5261,614,526-----אחרות

4,438,9424,438,942-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
1,190,8901,365,985--174,095-1,000מזומנים ושווי מזומנים אחרים

568,36371,5614,3272,359,83727,923,46183,966,488114,894,037סך הכל נכסים

21,361,34421,361,344-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
54,258,97654,258,976-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

144,223-400,242544,465---התחייבויות בגין מיסים נדחים
48,50555,069----6,564התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

8,0308,035---5-התחייבות בגין מיסים שוטפים
91,850-4,67411,442-1,572,1051,680,071זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
26,565,378-26,565,378----מורכבות ואגח מובנות
2,921,6424,404,799--272,9931,202,1648,000התחייבויות פיננסיות

371,4071,202,16912,674155,66526,565,37880,570,844108,878,137סך הכל  ההתחייבויות
2,204,1721,358,0833,395,6446,015,900(8,347)(1,130,608)196,956סך הכל חשיפה
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דולרצמוד מדדלא צמוד

432,828-1,197,4201,630,248---נכסים לא מוחשיים
27,000-1,85928,859---נכסי מיסים נדחים

1,691,1661,691,166-----הוצאות רכישה נדחות
43,908-535,360579,268---רכוש קבוע

311,432-369,626761,260--80,202השקעות בחברות מוחזקות
1,439,6361,439,636-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

2,280,7942,280,794-----נדלן להשקעה אחר
2,036,9392,036,939-----נכסי ביטוח משנה

317,000---309,000-8,000אשראי לרכישת ניירות ערך
269,825296,452---26,627-נכסי מיסים שוטפים
4,566-293,062403,830--106,202חייבים ויתרות חובה

679,112679,112-----פרמיות לגביה
48,861,63348,861,633-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, 
425,000-425,000----תעודות בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

7,128,2187,190,437--28,33332,7341,153נכסי חוב סחירים
12,381,37612,480,584--76,0008,20815,000נכסי חוב שאינם סחירים

55,159-1,248,7761,303,935---מניות
1,762,8601,762,860-----אחרות

5,223,2715,223,271-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
1,438,3581,730,520--273,162-19,000מזומנים ושווי מזומנים אחרים

872,89967,56943,153874,893425,00088,839,29191,122,804סך הכל נכסים

21,479,76521,479,765-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
55,508,13755,508,137-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

365-499,222499,587---התחייבויות בגין מיסים נדחים
47,86950,676----2,807התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

21,31421,947---633-התחייבות בגין מיסים שוטפים
1,674,7531,796,961----122,208זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
384,000-384,000----מורכבות ואגח מובנות
3,951,3294,955,578--449,214518,03537,000התחייבויות פיננסיות

574,229518,66837,000365384,00083,182,38984,696,651סך הכל  ההתחייבויות
6,153874,52841,0005,656,9026,426,153(451,099)298,670סך הכל חשיפה
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 הפניקס אחזקות בע"מ

       וח הדירקטוריוןד

28-1 
 

 ממשל תאגידי  היבטי .8

 הגילוי ועל הכספי יווחהד על הפנימית הבקרה אפקטיביות

  ערך ניירות תקנות .8.1.1

 2009 -"עהתשם( ידייילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ 3, פורסם תיקון מספר 2009דצמבר  בחודש

"(("ISOX, לתיקון בהתאם"(. התקנותהגילוי )להלן: "על בנושא מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו ,

  .מדווחים בתאגידים והגילוי הכספי הדיווח איכות פורשי שמטרתם שינויים מספר הוכנסו

 

וכפי שפורט בדוחות הדירקטוריון הקודמים של החברה, החברה פעלה  ISOX-החל ממועד פרסום תיקון ה

בקבוצת הפניקס. בהתאם  ISOX-ופועלת באופן שוטף ליישום ההליך הנדרש בהתאם להוראות תיקון ה

, החברה בחרה ליישם, בהתייחס לבקרה הפנימית בכל הגופים ISOX-להוראות התיקון הנ"ל לתיקון ה

חוזר גופיים  -המוסדיים המאוחדים, את הוראות חוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון החלים עליהם 

בנושא "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי", חוזר גופיים מוסדיים  2009-9-10מוסדיים 

-2010תיקון", חוזר גופיים מוסדיים –"אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא  2010-9-6

"בקרה פנימית על  2012-9-5הצהרות, דוחות וגילויים", חוזר  –בנושא "בקרה פנימית על דיווח כספי  9-7

תיקונים" וחוזר  – הצהרות, דוחות וגילויים ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי -דיווח כספי  

הצהרות, דוחות וגילויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית  -בקרה פנימית על דיווח כספי " 2015-9-15

 "(.חוזרי אחריות ההנהלה"   )להלן: "תיקונים –על דיווח כספי 

 

והתיקון לו, מצורפים להלן לדוחות הכספיים  ISOX-הדוחות וההצהרות הנדרשים בהתאם לתיקון ה

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. - 6  קהתקופתיים, ראה חל

 

התהליכים הקשורים בפעילות הגופים המוסדיים מטופלים גם במסגרת הוראות חוזרי המפקח על הביטוח, 

  .8.1.2ראה להלן בסעיף 

 

  הביטוח על מונההמ חוזרי .8.1.2

 
לעיל, מיושמים בגופים המוסדיים בקבוצת הפניקס הוראות חוזרי  8.1.1במקביל לתהליך המתואר בסעיף 

אחריות ההנהלה, בדבר בקרות ונוהלים לגבי הגילוי והבקרה פנימית על דיווח כספי של גוף מוסדי, ומבוצעים 

ההליכים הנדרשים בקשר לכך, כמפורט להלן, וזאת על פי השלבים ובמסגרת המועדים שנקבעו בחוזרים הנ"ל 

יועצים חיצוניים שנשכרו לביצוע המשימה. במסגרת זאת, אימצו הגופים המוסדיים בקבוצה את מודל ובשיתוף 

   -  COSOהבקרה הפנימי של   

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANUZATION OF THE TREADWAY COMMISSION 

 המהווה מסגרת מוגדרת ומוכרת המשמשת לצורך הערכת הבקרה הפנימית.

 י הגילוי.בקרות ונהלים לגב 

העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח  הכספים שלהם, מנהליוהגופים המוסדיים, בשיתוף המנכ"לים  הנהלות

. האמורים בדוח הכספי שלהם את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגופים המוסדיים ,זה

הסיקו כי לתום תקופה זו ת הפניקס, בקבוצי הכספים של הגופים המוסדיים ומנהל"לי מנכעל בסיס הערכה זו, 

הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על  הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגופים המוסדיים

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע  רבעוני,המידע שהגופים המוסדיים נדרשים לגלות בדוח ה

 ד שנקבע בהוראות אלו.חסכון ובמועהממונה על שוק ההון, ביטוח ו

 בקרה פנימית על הדיווח הכספי.  

 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגופים המוסדיים 2019 יוניב 30ביום  םהמסתיי הרבעון במהלך

כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הדיווח העל  בקבוצה

בנוסף, הגופיים המוסדיים בקבוצה נמצאים בתהליך של  כספי.הדיווח העל  הפנימית של הגופים המוסדיים

 שיפור וייעול תהליכים ו/או את הבקרה הפנימית ו/או את השירות ללקוחות.

 

לדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים בקבוצת הפניקס מצורפים הדוחות וההצהרות הנדרשים בהתייחס 

 .וראות חוזרי אחריות ההנהלהתאם להלתהליכים הרלוונטיים, וזאת בה
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 וראות גילוי בקשר עם הדיווח הכספי של התאגידה .9

 אירועים לאחר תאריך המאזן  .9.1

 . הכספיים לדוחות 8 באורראה אירועים לאחר תאריך המאזן  בדבר

  עודי למחזיקי אגרות חוב של החברהיגילוי י .9.2

 4אג"ח סדרה   3אג"ח סדרה   2אג"ח סדרה  סדרה/מועד הנפקה

 מידרוג מידרוג מידרוג רה מדרגתשם חב

 Aa3 Aa3 Aa3 דירוג למועד הדוח

 ש"ח  300,000,000 ש"ח  272,191,000 ש"ח 620,050,496 ערך נקוב במועד ההנפקה

 לא צמודה לא צמודה צמוד מדד סוג ריבית

 1.53% 2.22% 2.55% ריבית נקובה

בקירוב לריבית  3.95% ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה
 הנקובה

1.7% 

 כן כן כן רישום למסחר בבורסה

 שנתייםתשלומים  6 קרןמועדי תשלום 
 יוםב 5%שווים בשיעור 

במרס של כל אחת  26
עד וכולל  2014מהשנים 

תשלומים  5-ו 2019
 14%שווים בשיעור 

 כל של במרס 26 יוםב
 עד 2020 מהשנים אחת
 .2024 וכולל

שנתיים תשלומים  5
שווים בשיעור 

 31יום ב 16.66%
ביולי של כל אחת 

עד  2022מהשנים 
 םותשלו 2026וכולל 
 של בשיעור אחד

ביולי  31יום ב 16.7%
2027. 

תשלומים שנתיים  2
 12%שווים בשיעור 

ביולי של כל  31ביום 
 -ו 2020אחת מהשנים 

תשלומים  4 -ו 2021
שנתיים שווים בשיעור 

ביולי של  31ביום  19%
 2025כל אחת מהשנים 

 .2028עד וכולל 

 -ריבית חצי שנתית ב מועדי תשלום ריבית
 26 -למרס וב 26

 בספטמבר

-ריבית חצי שנתית ב
 ביולי 31-בינואר וב 31

 31 -ריבית רבעונית ב
 31באפריל,  30בינואר, 

 באוקטובר 30 -ביולי ו

 מיליון ש"ח  300 -כ מיליון ש"ח 272 -כ מיליון ש"ח 434 -כ 30.06.2019ע.נ. נומינלי ליום 

נומינלי צמוד מדד ליום ע.נ. 
30.06.2019 

 מיליון ש"ח  300 -כ מיליון ש"ח 272 -כ מיליון ש"ח 447 -כ

ערך בספרים של יתרות האג"ח 
 30.06.2019ליום 

 מיליון ש"ח  297 -כ מיליון ש"ח 270 -כ מיליון ש"ח 432 -כ

ערך בספרים ריבית לשלם ליום 
30.06.2019 

 מיליון ש"ח  0.6 -כ "חמיליון ש 2.5 -כ מיליון ש"ח 3 -כ

 מיליון ש"ח  297 -כ מיליון ש"ח 277 -כ מיליון ש"ח 482 -כ )*( 30.06.2019שווי שוק ליום 

הסדרה מהותית  מהותיות הסדרה
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

הסדרה מהותית 
כהגדרת מונח זה 

)א( 13)ב(10בתקנה 
לתקנות ניירות ערך 

)דוחות תקופתיים 
 1970-ומיידים( התש"ל

   
 .2019 יוניב 30השוק כולל ריבית שנצברה ליום  שווי)*(  
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  )המשך( ספי של התאגידוראות גילוי בקשר עם הדיווח הכה .9

 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות

( של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן שאגרות החוב 2במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם באותו מועד תיצור שעבוד 2)סדרה 

(, באותה דרגה. כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין 2מחזיקי אגרות החוב )סדרה כאמור גם לטובת 

החברה  (, וכן2ת סדרת אגרות החוב )סדרה (, מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחב2אגרות חוב )סדרה 

 ח"שמיליארד  1.3ההון עצמי של החברה לא יפחת מסך של  לפיהןד באמות מידה פיננסיות התחייבה לעמו

 .60%וכי היחס בין החוב הפיננסי נטו של החברה לסך הנכסים לא יעלה על  רצופים רבעונים שני במשך

 .2013בפברואר,  19 מיום מדף הצעת דוח ראה נוספים לפרטים

( של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן שאגרות החוב 3במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

קיבלה מראש את  לואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם( טרם נפרעו במ3)סדרה 

(, 3באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה

(, מגבלות הנוגעות לחלוקת 3 באותה דרגה. כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין אגרות חוב )סדרה

לפיהן ההון לעמוד באמות מידה פיננסיות (, וכן התחייבה 3רחבת סדרת אגרות החוב )סדרה דיבידנד, ה

מיליארד ש"ח במשך שני רבעונים רצופים וכי יחס החוב הפיננסי נטו של  2.5 -העצמי של החברה לא יפחת מ

ת המדף במשך שני רבעונים רצופים. לפרטים נוספים ראה דוח הצע 50%החברה לסך הנכסים לא יעלה על 

 .2018בינואר  22מיום 

( של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן שאגרות החוב 4במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

קיבלה מראש את  ( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם4)סדרה 

(, 4ר גם לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה באותו מועד שעבוד כאמו הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה

(, מגבלות הנוגעות לחלוקת 4 כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין אגרות חוב )סדרה באותה דרגה.

לפיהן ההון לעמוד באמות מידה פיננסיות (, וכן התחייבה 4דיבידנד, הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה 

ש"ח במשך שני רבעונים רצופים וכי יחס החוב הפיננסי נטו של מיליארד  2.9 -העצמי של החברה לא יפחת מ

במשך שני רבעונים רצופים. לפרטים נוספים ראה דוח הצעת המדף  50%החברה לסך הנכסים לא יעלה על 

 .2019במאי  7מיום 

 

 ליום נטו הפיננסי החוב יחס. לעיל המתוארות הפיננסיות המידה באמות עומדת החברה המאזן לתאריך נכון

 30 ליום סולו הכספיים בדוחות שמופיע כפי החברה של העצמי וההון 7% -הינו בשיעור של כ 2019, יוניב 30

 .לעיל הנדרש העצמי מההון הגבוה"ח ש מיליון 6,620 -כ של בסך היינו 2019, יוניב

 
 

 .2018בדצמבר  31בדוחות הכספיים של החברה ליום  22לפרטים נוספים ראה באור   
 
 
 

 דירקטוריון מודים להנהלת החברה, עובדיה וסוכניה על תרומתם לחברה.חברי ה
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ברטפלד אסי
 הדירקטוריון"ר יו

 אייל בן סימון   
 מנהל כללי מלא מקוםמ
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 מאוחדיםביניים דוחות כספיים תמצית 
 2019 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(



 

 
 הפניקס אחזקות בע"מ

 
2019 ביוני 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום   

 
 בלתי מבוקרים

 
 תוכן העניינים

  

עמוד    
  

של רואי חשבון המבקריםדוח סקירה  2  

  

 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על המצב הכספי 3-4
  

הפסד ביניים מאוחדים ואתמצית דוחות רווח  5  
  

הכוללעל הרווח מאוחדים תמצית דוחות ביניים  6  

  

 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינויים בהון 7-11
  

 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים 12-14
  

-15  באורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים 101
  
105-102  נספח לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים 
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 הפניקס אחזקות בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
 

 מבוא
 

(, הכולל את הדוח "הקבוצה" –)להלן  מאוחדותסקרנו את המידע הכספי המצורף של הפניקס אחזקות בע"מ וחברות 
רווח הואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד,  2019, ביוני 30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון  שהסתיימושלושה חודשים שישה ושל לתקופות  המזומניםכולל, השינויים בהון ותזרימי ה
 - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלוביניים  לתקופותוההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

ביטוח וחיסכון בהתאם "דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, 
 אלולתקופות ביניים , וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 1981-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

, עד כמה שתקנות אלה חלות על תאגיד 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 בהתבסס על סקירתנו.אלו  בינייםלתקופות  היא להביע מסקנה על מידע כספיאחריותנו המאחד חברות ביטוח. 

 
 -כ מהוויםשל חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד התמציתי  בינייםלתקופת ה המידע הכספיאת  סקרנולא 

כלל מ 1% -וכ 1.5% -כ והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות 2019, ביוני 30ליום מכלל הנכסים המאוחדים  1.8%
כמו כן לא סקרנו את המידע . באותו תאריךו שלושה חודשים שהסתיימשישה ושל ות לתקופ ההכנסות המאוחדות

 183,051 -של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי ביניים של חברות המוצגות על בסיס לתקופתהכספי 
 -וכ 17,422-של כ לסך הסתכם ל"הנ ברווחי )הפסדי( החברות של הקבוצה חלקה ואשר 2019ביוני,  30 ליום ח"ש אלפי

 לתקופת המידע הכספי התמציתי  .תאריך באותוו שהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של ( אלפי ש"ח לתקופות21,516)
הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 

 סת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.מתייח
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר מורכבת מבירורים, ופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתק

סקירה הינה מצומצמת . עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים  להשיג ביטחון שניוודע לכל
 חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 

ובהתאם לדרישות  IAS 34התאם לתקן חשבונאות בינלאומי שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, ב
הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

 .1981-התשמ"א
 

לתשומת בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא 
ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' 

, עד כמה שתקנות אלו חלות על תאגיד המאחד חברות 1970-של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 ביטוח.

 
 (פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב

 
לדוחות הכספיים בדבר חשיפה  6מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

  להתחייבויות תלויות.
 
 
 
  
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון  2019, באוגוסט 27

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

, א'144דרך מנחם בגין   
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ליום

  

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח באור 

 נכסים

    
 נכסים בלתי מוחשיים 

 

 1,717,194  1,586,352  1,630,248 

 נכסי מיסים נדחים

 

 30,664  45,507  28,859 

 הוצאות רכישה נדחות

 

 1,742,205  1,645,994  1,691,166 

 579,268  568,936  707,814  )ב( 2   רכוש קבוע

 השקעות בחברות כלולות

 

 639,643  646,241  761,260 

 נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 

 1,466,002  1,356,727  1,439,636 

 אחר -נדל"ן להשקעה 

 

 2,386,289  2,217,409  2,280,794 

 נכסי ביטוח משנה

 

 2,222,062  1,903,309  2,036,939 

 אשראי לרכישת ניירות ערך

 

 275,000  212,000  317,000 

 נכסי מסים שוטפים

 

 72,174  133,366  296,452 

 חייבים ויתרות חובה

 

 338,792  419,617  403,830 

 פרמיות לגבייה

 

 819,901  742,285  679,112 

 -  -  230,286  (4) 8 לבעלים נכס מוחזק לחלוקה

 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

 

 56,046,390  47,306,407  48,861,633 

נכסים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, 
 תעודות מורכבות, תעודות פקדון ואג"ח מובנות

 

 306,000  27,923,461  425,000 

 פיננסיות אחרות:השקעות 

    
 נכסי חוב סחירים

 

 7,686,249  7,252,736  7,190,437 

 נכסי חוב שאינם סחירים

 

 12,661,134  12,339,857  12,480,584 

 מניות

 

 1,391,310  1,174,380  1,303,935 

 אחרות

 

 1,929,768  1,614,526  1,762,860 

 סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

 

 23,668,461  22,381,499  22,737,816 

 מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 

 7,263,783  4,438,942  5,223,271 

 מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

 

 1,855,247  1,365,985  1,730,520 

 סך כל הנכסים

 

 101,787,907  114,894,037  91,122,804 

 תשואהסך כל הנכסים עבור חוזים תלויי 

 

 64,987,166  53,323,428  55,701,021 

      
 
 הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.תמצית המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ באוריםה
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 ליום

  

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח באור 

 הון 

    
 הון מניות 

 

 309,917  309,824  309,892 

 פרמיה וקרנות הון על מניות

 

 831,073  787,652  828,221 

 מניות באוצר

 

 - (26,649)  - 

 קרנות הון

 

 557,380  415,319  331,915 

 יתרת רווח

 

 4,921,227  4,488,811  4,841,658 

 סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 

 6,619,597  5,974,957  6,311,686 

 זכויות שאינן מקנות שליטה

 

 92,447  40,943  114,467 

 סך הכל הון

 

 6,712,044  6,015,900  6,426,153 

 התחייבויות 

    
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

 

 22,292,496  21,361,344  21,479,765 

 תשואההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 

 

 64,656,649  54,258,976  55,508,137 

 התחייבויות בגין מסים נדחים 

 

 643,585  544,465  499,587 

 התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 

 64,898  55,069  50,676 

 התחייבות בגין מיסים שוטפים

 

 2,520  8,035  21,947 

 זכאים ויתרות זכות

 

 1,929,588  1,680,071  1,796,961 

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, 
 תעודות מורכבות, תעודות פקדון ואג"ח מובנות

 

 306,000  26,565,378  384,000 

 4,955,578  4,404,799  5,180,127  (ב) 2  התחייבויות פיננסיות 

 סך כל ההתחייבויות 

 

 95,075,863  108,878,137  84,696,651 

 סך כל ההון וההתחייבויות

 

 101,787,907  114,894,037  91,122,804 

 
 
 
 ספיים ביניים מאוחדים.כדוחות מתמצית ההמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  באוריםה
 
 
 

   

 אסי ברטפלד אייל בן סימון אלי שוורץ
"ל, מנהל כספיםמשנה למנכ  יו"ר הדירקטוריון מ"מ מנהל כללי 

 
 

 2019 באוגוסט 27 -הכספיים הדוחות אישור תאריך
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שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 10,104,187  2,422,221  2,842,525  4,873,226  5,711,139  פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,177,983  283,844  334,396  552,379  659,572  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 8,926,204  2,138,377  2,508,129  4,320,847  5,051,567  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,068,641  1,079,560  1,786,230  1,400,696  4,644,456  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 826,670  210,181  276,977  426,913  659,783  הכנסות מדמי ניהול

 483,433  115,262  127,477  233,141  255,015  הכנסות מעמלות

 164,558  44,551  35,000  65,762  70,000  פיננסים אחריםהכנסות משירותים 

 37,826  7,732  12,457  15,993  53,685  הכנסות  אחרות

 11,507,332  3,595,663  4,746,270  6,463,352  10,734,506  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 8,430,720  2,868,412  3,802,935  5,059,759  9,013,210  השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 939,957  272,221  198,280  535,140  455,832  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 7,490,763  2,596,191  3,604,655  4,524,619  8,557,378  השקעה בשייר

 1,753,339  436,743  470,187  831,215  910,624  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות 

 1,210,657  304,841  323,696  600,995  651,768  הוצאות הנהלה וכלליות 

 (5,036) 6,138  6,256  9,937  12,832  הוצאות אחרות

 179,526  61,783  64,037  95,517  89,883  הוצאות מימון

 10,629,249  3,405,696  4,468,831  6,062,283  10,222,485  סך כל ההוצאות

 70,600  (5,016) (14,166) 31,471  32,985  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 948,683  184,951  263,273  432,540  545,006  רווח לפני מסים על הכנסה

 251,833  41,864  117,588  99,668  201,965  ((15) 7מסים על הכנסה )ראה באור 

 696,850  143,087  145,685  332,872  343,041  רווח 

 מיוחס ל:

 679,033  137,663  139,095  326,880  328,620  בעלי המניות של החברה     

 17,817  5,424  6,590  5,992  14,421  זכויות שאינן מקנות שליטה

 696,850  143,087  145,685  332,872  343,041  רווח 

רווח למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה 
 )בש"ח(: 

 רווח בסיסי למניה     

 2.69  0.55  0.54  1.30  1.28  ש"ח ערך נקוב )בש"ח(  1רווח למניה רגילה בת      

 רווח מדולל למניה

 2.69  0.55  0.54  1.30  1.28  ש"ח ערך נקוב )בש"ח(  1רווח למניה רגילה בת      

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30 ביום

לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 696,850 143,087  145,685  332,872  343,041  רווח 

 רווח )הפסד( כולל אחר:

שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח  סכומים     
 או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים      
 המסווגים

 (109,525) (29,185) 173,963  (164) 442,042  כזמינים למכירה שנזקף לקרנות ההון 

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
למכירה שהועבר לדוח המסווגים כזמינים 

 (189,489) (44,510) (97,218) (107,109) (126,518) רווח והפסד

רווח מירידת ערך של נכסים פיננסיים 
 המסווגים

 60,661 20,028  10,452  30,287  37,587  כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 של
 13,032 5,847  121  9,103  (7,469) פעילויות חוץ 

 79,329 18,210  (29,893) 24,358  (120,748) השפעת המס

סה"כ רכיבים של רווח כולל אחר נטו שיסווגו 
 (145,992) (29,610) 57,425  (43,525) 224,894  מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
 לרווח או הפסד

     
 8,407 -  -  -  -  הערכה מחדש בגין רכוש קבוע

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
 (394) -  -  -  -  מוגדרת

חלק החברה ברווח כולל אחר, נטו של 
 (48) -  -  -  -  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 (1,714) -  -  -  -  השפעת המס

אחר נטו סה"כ רכיבים של רווח )הפסד( כולל 
 6,251 -  -  -  -  שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

 (139,741) (29,610) 57,425  (43,525) 224,894  סה"כ רווח כולל אחר, נטו

 557,109 113,477  203,110  289,347  567,935  סך הכל רווח כולל לתקופה

 מיוחס ל:      

 539,315 108,053  196,520  283,355  553,514  בעלי המניות של החברה     

 17,794 5,424  6,590  5,992  14,421  זכויות שאינן מקנות שליטה

 557,109 113,477  203,110  289,347  567,935  רווח כולל 

       
 הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.תמצית המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ באוריםה
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  

 

 הון מניות

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 יתרת רווח  מניות

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 

-שליטה
 מענק

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
זמינים 
 סה"כ למכירה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה 

 

 אלפי ש"ח

 6,426,153  114,467  6,311,686  232,241  (2,076) 97,441  36,931  11,000  (43,622) 4,841,658  828,221  309,892  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 

 343,041  14,421  328,620  -  -  -  -  -  -  328,620  -  -  רווח נקי

 224,894  -  224,894  232,363  (7,469) -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 567,935  14,421  553,514  232,363  (7,469) -  -  -  -  328,620  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 -  -  2,806  -  תשלום מבוסס מניות

 

 1,591  -  -  -  4,397  -  4,397 

 (36,627) (36,627) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 186  186  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

 -  -  -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  מימוש אופציות עובדים

העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך רכוש 
 -  -  -  -  -  (949) -  -  -  949  -  -  קבוע, בגובה הפחת

 (250,000) -  (250,000) -  -  -  -  -  -  (250,000) -  -  דיבידנד 

 6,712,044  92,447  6,619,597  464,604  (9,545) 96,492  38,451  11,000  (43,622) 4,921,227  831,073  309,917  ) בלתי מבוקר ( 2019ביוני,  30יתרה ליום 

 
 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  

 

 הון מניות

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 מניות

מניות 
 יתרת רווח  באוצר

קרן הון 
מעסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 

-שליטה
 מענק

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש 

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין נכסים 

זמינים 
 סה"כ למכירה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה 

 

 אלפי ש"ח

 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 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  )מבוקר(

 332,872  5,992  326,880  -  -  -  -  -  -  326,880  -  -  -  רווח נקי

 (43,525) -  (43,525) (52,628) 9,103  -  -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 289,347  5,992  283,355  (52,628) 9,103  -  -  -  -  326,880  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 35  -  35  -  -  -  35  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 103,351  -  103,351  -  -  -  -  -  -  -  -  98,101  5,250  הנפקת מניות

דיבידנד ששולם לבעלי 
 (622) (622) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה

 (7,889) -  (7,889) -  -  -  -  -  -  -  (7,889) -  -  רכישת מניות באוצר

הנפקה מחדש של מניות 
 5,707  -  5,707  -  -  -  -  -  -  -  5,909  (202) -  באוצר

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שיערוך רכוש 

 -  -  -  -  -  (879) -  -  -  879  -  -  -  קבוע, בגובה הפחת

השפעת יישום לראשונה של 
51 S 15  -  -  -  992  -  -  -  -  -  -  992  -  992 

 (120,000) -  (120,000) -  -  -  -  -  -  (120,000) -  -  -  דיבידנד 

 2018ביוני,  30יתרה ליום 
 6,015,900  40,943  5,974,957  338,637  (6,005) 91,861  37,100  11,000  (57,274) 4,488,811  (26,649) 787,652  309,824  ) בלתי מבוקר (

 
 
 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים 
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  

 

 הון מניות

פרמיה 
וקרנות הון 

 יתרת רווח  על מניות

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 

-שליטה
 מענק

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה  

 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
זמינים 
 סה"כ למכירה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה 

 

 אלפי ש"ח

 6,507,788  88,137  6,419,651  407,300  (9,666) 96,967  37,440  11,000  (43,622) 4,781,657  828,683  309,892  )בלתי מבוקר( 2019באפריל,  1יתרה ליום 

 -  -  -  139,095  -  -  רווח נקי 

 

 -  -  139,095  6,590  145,685 

 57,425  -  57,425  57,304  121  -  -  -  -  -  -  -  רווח כולל אחר

 203,110  6,590  196,520  57,304  121  -  -  -  -  139,095  -  -  סה"כ רווח כולל

 3,426  -  3,426  -  -  -  1,082  -  -  -  2,344  -  תשלום מבוסס מניות

 (2,466) (2,466) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטהדיבידנד לבעלי זכויות 

 186  186  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

 -  -  -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  מימוש אופציות עובדים

העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך רכוש 
 -  -  -  -  -  (475) -  -  -  475  -  -  קבוע, בגובה הפחת

 6,712,044  92,447  6,619,597  464,604  (9,545) 96,492  38,451  11,000  (43,622) 4,921,227  831,073  309,917  )בלתי מבוקר( 2019ביוני,  30יתרה ליום 

               
 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים באוריםה 
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 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  

 

 הון מניות

פרמיה 
וקרנות הון 

 על מניות
מניות 
 יתרת רווח  באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה 

קרן הון 
מעסקה 
עם בעל 

-שליטה
 מענק

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש 

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
זמינים 
 סה"כ למכירה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 

 אלפי ש"ח

באפריל,  1יתרה ליום 
 6,016,704  35,519  5,981,185  374,094  (11,852) 92,303  37,088  11,000  (57,274) 4,470,706  (32,558) 787,854  309,824  )בלתי מבוקר( 2018

 143,087  5,424  137,663  -  -  -  -  -  -  137,663  -  -  -  רווח נקי  

 (29,610) -  (29,610) (35,457) 5,847  -  -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 113,477  5,424  108,053  (35,457) 5,847  -  -  -  -  137,663  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 12  -  12  -  -  -  12  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 (120,000) -  (120,000) -  -  -  -  -  -  (120,000) -  -  -  דיבידנד

הנפקה מחדש של מניות 
 5,707  -  5,707  -  -  -  -  -  -  -  5,909  (202) -  באוצר

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שיערוך רכוש 

 -  -  -  -  -  (442) -  -  -  442  -  -  -  קבוע, בגובה הפחת

 2018ביוני,  30יתרה ליום 
 6,015,900  40,943  5,974,957  338,637  (6,005) 91,861  37,100  11,000  (57,274) 4,488,811  (26,649) 787,652  309,824  )בלתי מבוקר(

 
 
 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 תמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינויים בהון

11-2 
 

 

 

 

 מיוחס לבעלי המניות של החברה

  

 

 הון מניות

פרמיה 
וקרנות 
הון על 
 מניות

מניות 
 יתרת רווח באוצר

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

קרן הון 
מעסקאו
ת עם 
בעלי 
 שליטה

קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן 
הערכה 
 מחדש

קרן 
מהפרשי 

 תרגום

קרן הון 
בגין נכסים 

זמינים 
 סה"כ למכירה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה 

 

 אלפי ש"ח

בינואר,  1יתרה ליום 
 )מבוקר( 2018

 
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 

 696,850  17,817  679,033  -  -  -  -  -  -  679,033  -  -  -  רווח נקי

 (139,741) (23) (139,718) (159,024) 13,032  6,473  -  -  -  (199) -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 557,109  17,794  539,315  (159,024) 13,032  6,473  -  -  -  678,834  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שערוך רכוש 

 -  -  -  -  -  (1,772) -  -  -  1,772  -  -  -  קבוע בגובה הפחת

 7,289  -  7,289  -  -  -  4  -  -  -  -  7,285  -  תשלום מבוסס מניות

 103,351  -  103,351  -  -  -  -  -  -  -  -  98,101  5,250  הנפקת מניות

 -  -  -  -  -  -  (138) -  -  -  -  70  68  אופציות עובדיםמימוש 

דיבידנד ששולם לבעלי 
זכויות שאינן מקנות 

 (2,595) (2,595) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

 (19,476) -  (19,476) -  -  -  -  -  -  -  (19,476) -  -  רכישת מניות באוצר

הנפקה מחדש של מניות 
 77,157  -  77,157  -  -  -  -  -  -  -  44,145  33,012  -  באוצר

פקיעת אופציית מכר 
לבעלי זכויות שאינן 

 77,347  63,695  13,652  -  -  -  -  -  13,652  -  -  -  -  מקנות שליטה

 (120,000) -  (120,000) -  -  -  -  -  -  (120,000) -  -  -  דיבידנד

לראשונה השפעת יישום 
 S 15  -  -  -  992  -  -  -  -  -  -  992  -  992 51של 

בדצמבר,  31יתרה ליום 
 ) מבוקר( 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 

 
 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים באוריםה
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שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  

2019 2018 2019 2018 2018 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח נספח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

      
 רווח 

 

 343,041  332,872  145,685  143,087  696,850 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
 (1,516,678) (1,561,438) 98,147  (1,992,704) 2,142,615  )א( שוטפת 

 מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות שוטפת

 

 2,485,656 (1,659,832)  243,832 (1,418,351) (819,828) 

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

      
 רכישת רכוש קבוע

 

(14,094) (10,249) (9,808) (9,560) (27,953) 

 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 

 -  13  -  -  95 

 גריעת נכס זכות שימוש

 

 -  -  -  -  - 

 השקעה בחברות כלולות

 

(98,993) (402) (31,597) (562) (86,218) 

 דיבידנד מחברות כלולות

 

 10,526  30,239  5,099  24,920  36,314 

 פרעון הלוואה מחברה כלולה

 

(1,103)  - (631)  - (2,460) 

 -  -  (13,135) -  (35,135) )ב( רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה 

 תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה

 

 2,379  -  -  -  10,434 

 פרעון הלוואה שניתנה לחברה כלולה

 

 -  201  -  960  - 

 רכישה והיוון עלויות נכסים לא מוחשיים

 

(102,713) (82,675) (48,888) (41,968) (180,892) 

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 

(239,133) (62,873) (98,960) (26,210) (250,680) 

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון

      
 דיבידנד לבעלי מניות

 

(250,000) (120,000) (250,000) (120,000) (120,000) 

 הנפקת הון מניות

 

 -  103,351  -  -  103,351 

 רכישת מניות החברה 

 

 - (7,889)  -  - (19,476) 

 מניות החברה על ידי חברות מאוחדותהנפקה מחדש של 

 

 -  5,707  -  5,707  77,157 

 קבלת התחייבויות פיננסיות

 

 12,000  -  -  -  - 

 פרעון התחייבויות פיננסיות

 

(181,799) (146,673) (39,412) (62,000) (197,266) 

 פרעון קרן התחייבות בגין חכירה

 

(20,897)  - (11,177)  -  - 

 חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הנפקת אגרות

 

 396,039  269,753  396,039  -  766,853 

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
 מאוחדת

 

(36,627) (622) (2,466)  - (2,595) 

תשלום התחייבות מותנית בגין אופציית מכר לבעלי זכויות 
 שאינן מקנות שליטה

 

 - (13,520)  - (13,520) (21,250) 

 מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות מימון

 

(81,284)  90,107  92,984 (189,813)  586,774 

 עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 

 2,165,239 (1,632,598)  237,856 (1,634,374) (483,734) 

 7,437,525  7,439,301  8,881,174  7,437,525  6,953,791  )ג( יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 6,953,791  5,804,927  9,119,030  5,804,927  9,119,030  )ג( יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  

 
 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  

  

2019 2018 2019 2018 2018 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

  

 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: התאמות הדרושות להצגת )א(

     

 

 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים

     

 

הפסדים )רווחים(, נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח 
 86,794  (730,289) (1,313,105) (822,499) (3,910,346) וחוזה השקעה תלוי תשואה

 

 (55,600) (1,253) -  (1,253) -  תלויי תשואהשינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה עבור חוזים 

 

 הפסדים )רווחים( נטו של השקעות פיננסיות אחרות

     

 

 257,536  43,003  (93,710) 97,796  (224,745) נכסי חוב סחירים

 

 (317,732) (142,714) (176,666) (180,141) (189,392) נכסי חוב שאינם סחירים

 

 93,703  (3,838) (9,286) 10,636  (94,143) מניות

 

 73,768  35,984  (51,757) 56,841  (152,958) אחרות

 

 251,975  76,677  74,040  134,388  142,534  פחת והפחתות

 

 (47) -  16  3  16  הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

 

 (42,051) (10,085) (15,024) (10,085) (15,024) הפסד )רווח( מירידת ערך נדל"ן להשקעה

 

 (691) (683) -  (683) -  רווח ממכירת נדל"ן להשקעה

 

 5,434  -  5,434  הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע

 

 - 

 

 -  -  (29,000) רווח הון ממימוש השקעה בחברה כלולה

 

 - 

 

 441,263  47,232  20,832  232,356  (138,495) שינוי בהתחייבויות פיננסיות

 

 251,833  42,158  117,588  99,668  201,965  הכנסההוצאות מסים על 

 

 (70,600) 5,017  14,167  (31,471) (32,985) חלק החברה בהפסדי )ברווחי( חברות כלולות, נטו

 

 4  12  1,082  35  1,591  הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות

 

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, נטו:

     

 

 743,255  249,907  290,819  624,834  812,731  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואהשינוי 

 

 3,614,818  1,468,478  2,349,735  2,365,657  9,148,512  שינוי בהתחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה

 

 (27,279,937) 512,722  (28,000) (1,053,559) (78,000) שינוי בהתחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל

 

שינוי בהשקעות פיננסיות עבור מחזיקי תעודות סל, תעודות 
 28,546,292  (556,103) 1,000  1,034,278  119,000  פיקדון

 

 (72,787) (2,040) 9,048  (27,615) (51,039) שינוי בהוצאות רכישה נדחות

 

 (441,162) (120,469) (74,753) (307,532) (185,123) שינוי בנכסי ביטוח משנה

 

 3,134  (484) 4,888  7,749  14,222  שינוי התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 

 583  41,062  87,651  (75,390) (75,751) שינוי בחייבים ויתרות חובה ופרמיות לגביה

 

 130,111  65,214  105,035  46,326  121,663  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 

 (122,000) (14,000) 46,000  (17,000) 42,000  שינוי באשראי לרכישת ניירות ערך

 

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי 
 השקעה תלויי תשואה:

     

 

 (47,723) (10,592) (9,806) (19,139) (26,366) רכישת נדל"ן

 

 29,771  29,439  -  29,439  -  נדל"ןתמורה ממכירת 

 

 (5,521,993) (2,195,874) (1,335,206) (3,057,474) (3,274,411) רכישות נטו של השקעות פיננסיות

 

 השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה אחר:

     

 

 (1,656,952) (341,891) 151,279  (1,017,125) 84,580  מכירות )רכישות( נטו של השקעות פיננסיות

 

 (45,588) (6,787) (9,093) (14,161) (90,471) רכישת נדל"ן 

 

 16,239  16,058  -  16,058  -  תמורה ממכירת נדל"ן

 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:

     

 

 (443,292) (88,749) (59,992) (146,781) (129,848) מסים ששולמו

 

 60,398  31,450  (4,069) 33,140  146,464  מסים שהתקבלו

 

 (1,516,678) (1,561,438) 98,147  (1,992,704) 2,142,615  סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 
 

 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמציתמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים באוריםה
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שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
  בדצמבר 31

 
 

 

2019 2018 2019 2018 2018 

 
 

 מבוקר בלתי מבוקר

 
 

 אלפי ש"ח

 רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה )ב(

     
 

 נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה:

     
 

 -  -  895  -  3,895  מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר )למעט 

 
 -  -  (876) -  (876) אשראי לרכישת ניירות ערך

 
 -  -  (168) -  (1,168) רכוש קבוע, נטו

 
 -  -  (11,234) -  (42,234) מוניטין שנוצר ברכישה

 
 -  -  (7,160) -  (46,160) נכסים בלתי מוחשיים מזוהים

 
 -  -  1,523  -  10,523  מיסים נדחים

 
 -  -  186  -  186  זכויות המיעוט 

 
 -  -  -  -  32,000  מימוש השקעה בחברה כלולה

 
 -  -  3,699  -  8,699  התחייבות לתשלום לרכישת חברה מוחזקת

 
 

(35,135)  - (13,135)  -  - 

 מזומנים ושווי מזומנים )ג(

     
 

 התקופה: יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

     
 

 1,317,703  1,527,919  1,515,249  1,317,703  1,730,520  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 
 6,119,822  5,911,382  7,365,925  6,119,822  5,223,271  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 
 

 6,953,791  7,437,525  8,881,174  7,439,301  7,437,525 

 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה:

     
 

 1,730,520  1,365,985  1,855,247  1,365,985  1,855,247  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 
 5,223,271  4,438,942  7,263,783  4,438,942  7,263,783  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 
 

 9,119,030  5,804,927  9,119,030  5,804,927  6,953,791 

 פירוט סכומים הכלולים בפעילות שוטפת )ד(

     
 

 10,818  265  2,019  2,033  2,352  ריבית ששולמה

 
 585,487  111,382  117,339  278,970  312,335  ריבית שהתקבלה

 
 36,867  14,582  12,206  22,288  17,027  דיבידנד שהתקבל

 פעילויות מהותיות שלא במזומן )ד(

     
 

 -  -  26,826  -  26,826  רכישת רכוש קבוע בחכירה מימונית

 
 -  -  (26,826) -  (26,826) קבלת התחייבות בגין חכירה

 
 
 

 
 .מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  יכלל.       א  - 1באור  
 

 המדווחת הישות פעילות .1

"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה  :הפניקס אחזקות בע"מ )להלן

, ביוני 30 ליוםדוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת , גבעתיים. 53הרשמית היא דרך השלום 

דוחות כספיים תמצית  :)להלן באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ 2019

 31דוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ביחד עם הביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה 

הדוחות הכספיים " :אורים אשר נלוו אליהם )להלןישהסתיימה באותו תאריך ולבולשנה  2018בדצמבר, 

 (."המאוחדים השנתיים

 

 אחזקות בפניקס השליטה למכירת מגעים .2

, הודיעה קבוצת דלק 2018בדצמבר  31.ב. לדוח התקופתי של החברה ליום 1בהמשך לאמור בביאור 

 Gallatin Point -ו Centerbridge Partners LPלבין "( כי נחתם הסכם מחייב בין דלק דלק)להלן: "

Capital LLC –  אשר הינן קרנותPrivate Equity " :32.5% -"( למכירת כהרוכשותבינלאומיות )להלן 

מיליארד ש"ח. במסגרת ההסכם פורטו  1.72 -בתמורה לסכום כולל של כ של החברהמהון מניות 

 העקרונות לגיבוש הסכם למכירת אחזקות דלק בחברה:

מהון המניות של החברה המהוות את גרעין השליטה בחברה )להלן:  30% -הרוכשות ירכשו כ (א

המחושב לפי  ,")התמורהמיליארד ש"ח )להלן: " 1.6 -"המניות הנמכרות"( בתמורה כוללת של כ

ש"ח למניה במכפלת מספר המניות שירכשו בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם הכוללות, בין  20.6

 היתר, התייחסות לריבית ודיבידנדים עד מועד הסגירה.

נוספים מההון המונפק של החברה עד לתום  2.5%דלק התחייבה להסדיר לרוכשות רכישה של  (ב

ם תנאים שימכרו המניות הנמכרות ובתמורה לסכום , שירכשו על ידי הרוכשות באות2019שנת 

 -מיליון ש"ח. בכוונת דלק להסדיר זאת באמצעות המניות נשוא עסקאות ה 120 -נוסף בסך של כ

SWAP .שבוצעו על ידי דלק 

נקבעו בהסכם התאמות למחיר המתייחסות לרווחים עתידיים שינבעו מעליית שווי מניות החברה  (ג

במהלך תקופת ההשקעה של הרוכשות העשויות להביא לתוספת ומדדי תשואה של הרוכשות 

 -מיליון ש"ח או להפחתה התמורה הכוללת של עד כ 860 -בתמורה הכוללת שתקבל דלק של עד כ

 מיליון ש"ח. 200

גם בהתייחס לתקופה שממועד החתימה ועד  דלקההסכם כולל מצגים והתחייבויות מקובלים של  (ד

בסכום ובתקופה בקשר עם הפרה מועד הסגירה. בנוסף כולל ההסכם התחייבות לשיפוי המוגבלת 

 .תשל מצגים והתחייבויו

להגיש את הבקשה לקבלת היתר מאת הממונה על  מוכרותהההסכם כולל מצגים והתחייבות של  (ה

 שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )להלן: "היתר שליטה"( בד בבד עם חתימת ההסכם.

השלמת העסקה כפופה לקיומם של תנאים מתלים, הכוללים בין היתר, קבלת היתר שליטה  (ו

אירוע בעל השפעה מהותית  ואישורים מגופים רגולטוריים נוספים להעברת השליטה, אי קיומו של

לרעה על עסקי הפניקס והשלמת הסדר מימון כמפורט להלן. בסמוך לאחר קיומם של כל התנאים 

המתלים במלואם יושלם ההסכם ובכל מקרה התקופה שנקבעה לכל המאוחר לסגירה הינה עד 

 כחצי שנה ממועד החתימה ומותנית בהתקדמות קבלת ההיתרים הדרושים.

על ההסכם, נחתמו מזכרי עקרונות מחייבים מול מוסדות פיננסיים לפיהם יעמידו במקביל לחתימה  (ז

מיליון ש"ח אשר תהווה חלק מהתמורה  545המוסדות הפיננסיים הלוואה בכירה לרוכשות בסך 

במזומן במועד הסגירה וכן תועמד הלוואה נחותה של דלק לרוכשות )להלן יחד: "ההלוואות"( כך 

אות יהא שווה למחצית מהתמורה שתשולם בגין המניות הנמכרות שהסכום הכולל של ההלוו

שנים )עם אופציות להארכה לשנתיים נוספות  5והמניות הנוספות. ההלוואות יועמדו לתקופה של 

מול המוסדות הפיננסיים לגיבוי  Support Creditבתנאים מסוימים(. בנוסף, חתמה דלק על מסמך 

ת המוסדות הפיננסיים באירועים מסוימים שנקבעו ההלוואה הבכירה שתועמד לרוכשות מא

בהסכם ובכללם תשלומי עמלות מסוימות בקשר עם ההלוואה הבכירה, גיבוי חלקי בגין סכומים 

שתחלקנה הרוכשות לבעלי מניותיהן כדיבידנד במקביל לתשלום ההלוואה הבכירה, ושיעבוד 

מיליון ש"ח וגיבוי באירועים  75 -פיקדונות כספיים להבטחת הגיבוי האמור בסך התחלתי של כ

 נוספים שנקבעו בהסכם.

 אין ודאות כי העסקה תושלם והחברה תדווח כנדרש על פי דין. (ח
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 )המשך( יכלל.       א  - 1באור 
 

-2019-01)מס' אסמכתא  2019בפברואר  19לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מיום  

 2019-01-017209)מס' אסמכתא  2019בפברואר  27(, ומיום 2019-01-015864ומס' אסמכתא  014719

 (.2019-01-043719)מס' אסמכתא ) 2019במאי  23(, ומיום 2019-01-017676ומס' אסמכתא 

 

 הגדרות .ב
 

 הפניקס אחזקות בע"מ. - החברה

 חברה בת בשליטה מלאה. ,הפניקס חברה לביטוח בע"מ - הפניקס ביטוח

 חברה בת בשליטה מלאה של החברה. הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ,  השקעותהפניקס 

  .הפניקס השקעותחברה בת של  ,אקסלנס השקעות בע"מ - אקסלנס

הפניקס אקסלנס 

  פנסיה וגמל 

 חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס ביטוח. ,פנסיה וגמל בע"מ אקסלנס הפניקס -

  (.4)7מבנה ראה באור לשינוי אקסלנס גמל בע"מ(  -)לשעבר

 חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס ביטוח. ,( בע"מ2009הפניקס גיוסי הון )  הפניקס גיוסי הון

 האם של החברה. הקבוצת דלק בע"מ, חבר  קבוצת דלק

 מרכזי מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של 120עד   120עד 

 .2018בדצמבר  31החל מיום  פניקס ביטוחה

 ראה. לשינוי מבנה בע"מ, חברת בת בשליטה מלאה 1989וח הפניקס סוכנויות ביט  הפניקס סוכנויות

 (15)7באור 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.
 

הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים  הדוחות

"דיווח כספי לתקופות ביניים", ובהתאם  - 34לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

שירותים ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על  שוקעל  ממונהלדרישות הגילוי שנקבעו על ידי ה

. כמו כן, נערכו דוחות אלה בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של 1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 תאגיד על חלות אלה שתקנות כמה עד, 1970-"להתש(, ומיידייםתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 .ביטוח חברת המאחד

 
 להשתמש החברה נדרשת, IFRS)) בינלאומיים כספי דיווח תקניתמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל בעריכת

 נכסים של הסכומים ועל המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות אומדנים, בהערכות דעת בשיקול

 הדעת שיקול. אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות, והתחייבויות

 בהערכות ששימשו העיקריות וההנחות הקבוצה של החשבונאית המדיניות יישום בעת, ההנהלה של

 באומדנים שינויעקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. בדבר  ודאות באי הכרוכות

 (. 1)7 ור, ראה באביטוח עתודות בחישוב ששימשו עיקריות והנחות

  

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת 

כמפורט  2019בינואר  1-הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים למעט תקנים חדשים שנכנסו לתוקף ב

 להלן:
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

16 IFRS חכירות  
 

 מחליף התקן (."התקן" – להלן) חכירות - 16 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן  IASB-ה יד על רסםופ 2016 בינואר בחודש

 מספר פרשנות ואת לפרשנויות הוועדה של 4 מספר פרשנות את"(, הישן התקן: "להלן) 17 בינלאומי חשבונאות תקן את
 בתמורה מעביר אשר, מחוזה חלק או, כחוזה מוגדרת חכירה, לתקן בהתאם. לפרשנויות המתמדת הוועדה של 15

ב' בדבר יישום לראשונה של התקן החברה בחרה ליישם 2כמפורט בבאור  .זמן לתקופת בנכס השימוש זכות את לתשלום
 את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה(.

 
 :כדלקמן הינה חכירות בגין 2018, בדצמבר 31 ליום עד שיושמה החשבונאית המדיניות

 
 פי-על ההתקשרות במועד נבחנים והם ההסכמים מהות על מבוססים כתפעולית או כמימונית חכירה לסיווג המבחנים

 : IAS 17 -ב שנקבעו להלן הכללים

 
 כחוכר הקבוצה

 

 חכירה מימונית .1
 

כחכירה מימונית. הנכס נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, מסווגים 
החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי 

 החכירה המינימליים.
 

 הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה כנמוך שבהם.
 

 תפעולית חכירה .2
 

 כחכירה מסווגים, החכור הנכס על בבעלות הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי ופןבא מועברים לא אשר נכסים
 .החכירה תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה מוכרים החכירה תשלומי. תפעולית

 
 הקבוצה כמחכיר

 

 חכירה מימונית .1
 

נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר, מסווגים כחכירה מימונית. הנכס 
ההכרה החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים בגין חכירה מימונית" בסכום הערך הנוכחי של תקבולי החכירה. לאחר 

החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננסי חייבים בגין  הראשונית, תקבולי החכירה מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של

 .IAS 39חכירה מימונית מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה על פי הוראות 

 

 תפעולית חכירה .2
 

. תפעולית כחכירה מסווגים, הנכס על לבעלות הקשורים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן מועברים לא אשר נכסים
 שהתהוו ישירות ראשוניות עלויות. החכירה תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהכנסה מוכרים החכירה תקבולי
. בסיס אותו לפי החכירה תקופת לאורך כהוצאה ומוכרות המוחכר הנכס לעלות מתווספות, החכירה הסכם בגין

 .לקבלם זכאות לחברה שבו במועד כהכנסה הפסד או רווח לדוח נזקפים מותנים חכירה תקבולי
 

 :כדלקמן הינה חכירות בגין 2019, בינואר 1 מיום החל שמיושמת החשבונאית המדיניות
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן 
 בעבור תמורה.

 

 כחוכר הקבוצה .1
 

בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה 
חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך  12בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

, בהן בחברה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. 1נמוך
ה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכיר

 רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.

                                                           
 .חדש במצב הוא כאשר הבסיס נכס עבור דולר 5,000 של סך עד – נמוך ערך בעל בסיס נכס 1
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

שולמו מהוונים בשיעור הריבית  במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם

הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד 

 התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

שלומי חכירה ששולמו נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין החכירה בתוספת 

 במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר 

שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 

IAS 36. 

 

 כמחכיר הקבוצה .2

 

-או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכם והם נבחנים במועד ההתקשרות על כמימוניתלסיווג חכירה  המבחנים

 פי הכללים שנקבעו בתקן:

 

 חכירה מימונית .א

 

עסקת חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס לחוכר, מסווגת 

 מימונית.כחכירה 

 

עסקאות חכירה בהן החברה מהווה מחכיר שאינו יצרן או סוחר במועד התחילה הנכס החכור נגרע וכנגד 

מוכר נכס "חייבים בגין חכירה מימונית" השווה לערך הנוכחי של תקבולי החכירה מהוונים בריבית הגלומה 

ייבים בגין חכירה מימונית מוכר בחכירה. הפרש כלשהו בין יתרת הנכס החכור לפני הגריעה לבין יתרת הח

 ברווח או הפסד.

 

חכירה בהן החברה מהווה מחכיר שהינו יצרן או סוחר במועד התחילה מוכר נכס "חייבים בגין  עסקאות

" כנגד סעיף הכנסות ממכירות, בסכום אשר נקבע לפי השווי ההוגן של נכס הבסיס למעט, מימוניתחכירה 

של תקבולי החכירה מהוונים בריבית שוק. בנוסף, במועד התחילה נכס אם נמוך יותר, לפי הערך הנוכחי 

 .התחילה במועד מידית כהוצאה מוכרות שהתהוו עסקה עלויותהבסיס נגרע כנגד סעיף עלות המכירות. 

 

לאחר מועד התחילה, תקבולי חכירה מוקצים בין הכנסות מימון שמשקפות שיעור תשואה תקופתי קבוע על 

רה מימונית, לבין פרעון של חייבים בגין חכירה מימונית. יתרת החייבים בגין חכירה החייבים בגין חכי

 .IFRS 9מימונית מטופלת לעניין ירידת ערך וגריעה על פי הוראות 

 

ללות רכיבים שאינם חכירה, מטפלת החברה ברכיבים שאינם חכירה בהתאם לתקן ובעסקאות הכ

 בגין חכירה מימונית.החשבונאי הרלוונטי ולא במסגרת החייבים 

 

 תפעולית חכירה .ב

 

 מסווגת, הנכס על לבעלות הקשורים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן מעוברים לא בה חכירה עסקת

. החכירה תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהכנסה מוכרים החכירה תקבולי. תפעולית כחכירה

 לאורך כהוצאה ומוכרות המוחכר הנכס לעלות מתווספות, החכירה הסכם בגין שהתהוו ראשוניות עלויות

 .בסיס אותו לפי החכירה תקופת

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 2019ביוני  30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

 

19-2 
 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 

 למדד הצמודים חכירה תשלומי .3

 

בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהוונים 

בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין החכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה )ללא שינוי 

ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד 

לרווח או  שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(. השפעת השינוי במדד בגין תשלומים שוטפים נזקפת

 הפסד.

 

 משתנים חכירה תשלומי .4

 

תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או בריבית, מוכרים כהוצאה 

 בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן החברה מהווה מחכיר, במועד היווצרותם.

 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת החכירה .5

 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה כאשר 

ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי האופציה לבטל את החכירה כאשר 

 ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.

אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה מחדש את במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש 

יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי 

 בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.

 

 חכירהתיקוני  .6

 

מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת חכירה נפרדת, כאשר 

מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון 

 זכות השימוש.המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס 

 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה ברווח או בהפסד הנובע 

מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת 

תוקנים, לפי שיעור ההיוון החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המ

 המעודכן במועד התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.

 

 משנה חכירות .7

 

החברה חוכרת נכס בסיס )חכירה ראשית( ומנגד מחכירה את אותו נכס בסיס לצד שלישי  בהן בעסקאות

כונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס זכות השימוש בין היתר )חכירת משנה(, בוחנת החברה האם עברו הסי

על ידי בדיקה של תקופת החכירה המשנית ביחס לאורך החיים השימושיים של נכס זכות השימוש הנוצר 

 מהחכירה הראשית.

כאשר עברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס זכות השימוש מטפלת החברה 

 משנה כחכירה מימונית, אחרת חכירת המשנה מטופלת כחכירה תפעולית.בחכירת ה

כאשר חכירת המשנה מסווגת כחכירה מימונית, במועד התחילה הנכס החכור נגרע וכנגד מוכר נכס "חייבים 

בגין חכירה מימונית" השווה לערך הנוכחי של תקבולי החכירה מהוונים בריבית הגלומה בחכירה. הפרש כלשהו 

 יתרת הנכס החכור לפני הגריעה לבין יתרת החייבים בגין חכירה מימונית מוכר ברווח או הפסד.בין 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 חכירות - IFRS 16יישום לראשונה  .ב
 

גישת התקן מיושם לראשונה בדוחות הכספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ את התקן לפי  
 יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין חכירה.

 
בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה, 

 שונה.מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת במועד יישום התקן לרא
 

 לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה סעיף א' לעיל.
 

עיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס לחוזי חכירה קיימים בהן החברה מהווה חוכר. על פי התקן, 
ה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כאמור בסעיף א' לעיל, למעט חריגים, מכירה החברה בגין כל חוז

כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות התקן הישן לפיו בחוזי חכירה בהן לא 
הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה ברווח 

 על פני תקופת החכירה.או הפסד בקו ישר 
 

בנוסף, ליישום התקן לראשונה קיימת השפעה על עסקאות חכירת משנה )כאשר נכס הבסיס חכור על ידי החברה 
על פי התקן סיווגה החברה את עסקת חכירת המשנה כתפעולית או מימונית, ובנוסף מוחכר על ידה בחכירת משנה(. 

עומת אורך החיים השימושיים של נכס זכות השימוש. בעקבות בין היתר לפי בחינה של תקופת חכירת המשנה ל
האמור, סיווגה החברה מחדש עסקאות חכירת משנה אושר טופלו כחכירה תפעולית לפי הוראות התקן הישן, כחכירה 

 מימונית לפי הוראות התקן.
 

אשר בתוקף במועד היישום  בגין חוזי חכירה 2019בינואר  1להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן ליום 
 לראשונה:

 

 :2019בינואר  1ריכוז השפעות היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום  .א
 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 אלפי ש"ח  

 בלתי מבוקר  מבוקר  

       2019בינואר,  1ליום 
       
       

 710,230  130,962  579,268   רכוש קבוע
       

 (5,087,540)  (130,962)  (4,956,578)  פיננסיותת יוהתחייבו
 

 נכסי זכות השימוש כוללים רכבים ונכסי מקרקעין.
 

שיעור הריבית התוספתי הממוצע המשוקלל ששימש להיוון תשלומי החכירה העתידיים בחישוב יתרת  .ב
 .5%-2.75%במועד היישום לראשונה של התקן הינו בטווח שבין ההתחייבות בין חכירה 

 
 הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן: .ג

 

אלה המשיכה החברה בחרה שלא לבחון לפי הכללים בתקן האם חוזים מהווים חוזי חכירה או כוללים חכירה  .א

 .IAS 17לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות 

 החברה בחברה להשתמש בשיעור היוון יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים מאפיינים דומים.  .ב
החברה בחברה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש בגין חכירות אשר למועד  .ג

 . חודשים. חכירות אלו מטופלות כחירות לטווח קצר 12 -היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ
 
 

 קיימים לתקנים אחרים עדכונים
 

נכנסו לתוקף עדכונים לתקנים קיימים אשר השפעתם על הדוחות הכספיים של החברה אינה  2019בינואר  1-החל מ
 מהותית.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 היציג של הדולר של ארה"בפרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין .       ג
 

 יציג שלחליפין  שער  מדד המחירים לצרכן  
 הדולר ארה"ב  בגיןמדד    ידועמדד   
  %  %  % 

       :ביום שהסתיימו חודשים לשישה
 (4.9)  0.9  1.2  2019, ביוני 30
 5.3  0.9  0.9  2018, ביוני 30
       

       :ביום שהסתיימו חודשים לשלושה
 (1.8)  0.4  1.5  2019, ביוני 30
 3.9  1.0  1.2  2018, ביוני 30

       
 8.1  1.2  0.8  2018בדצמבר,  31לשנה שהסתימה ביום 
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 מגזרי פעילות - 3באור 
 

 פועלת במגזרי הפעילות הבאים:החברה 
 

 לטווח ארוךמגזר ביטוח החיים והחיסכון  .1
 
מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח כולל את ענפי ביטוח חיים, כיסויים נלווים וניהול פנסיה וגמל. המגזר  

כולל חיסכון לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, קרנות פנסיה וקופות גמל( וכן כיסויים ביטוחיים 
בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר חסכון  .ר עבודה ועודשל סיכונים שונים כגון: מוות, נכות, אובדן כוש

  טוח חיים, פנסיה וגמל.יארוך טווח לב
 

 מגזר ביטוח בריאות . 2
 
מגזר ביטוח בריאות מרכז את פעילות הקבוצה בביטוח בריאות. המגזר כולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות  

 נסיעות לחו"ל, עובדים זרים ועוד. ,השתלות, ביטוח שינייםורפואיות, ניתוחים 
 

 
 מגזר ביטוח כללי . 3

 

מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש. בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר הביטוח הכללי  
 בישראל לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים: 

 
  ענף רכב חובה 

בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין ואשר נף רכב חובה מתמקד ע 
 מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב, לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב מנועי.

 
  ענף רכב רכוש 

ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד  
 שלישי.

 
  ענפי חבויות אחרים 

ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי. ענפים אלו  
 כוללים: אחריות כלפי צד ג', אחריות מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות המוצר.

 
  ענפי רכוש ואחרים 

 .אחריםיתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח  
 

 שירותים פיננסייםמגזר  . 4
 
מגזר השירותים הפיננסיים כולל את תוצאותיה של אקסלנס. המגזר כולל פעילות בשירותי ניהול השקעות  

לרבות קרנות נאמנות, תעודות סל, שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מוסדרים )ברוקראז'(, שירותי חיתום, 
 ושירותים אחרים.עשיית שוק בניירות ערך שונים 

 
 אחרמגזר  . 5

 
כולל מגזרי פעילות אשר אינם עומדים בסף הכמותי לדיווח )בעיקר פעילות סוכנויות ההסדר, סוכנויות  

הוצאות פחת בגין נדל"ן ותוספת )בנטרול רווחי שיערוך הביטוח האחרות המאוחדות, פעילות הדיור המוגן 
 .ופעילות חברות מאוחדות נוספות העוסקות בנושאים שונים להשקעה(

 
 פעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות . 6

 
פעילות זו כוללת חלק ממטה הקבוצה שאינו מיוחס למגזרי הפעילות, פעילויות נלוות/משיקות לפעילות  

 הקבוצה, והחזקת נכסים והתחייבויות כנגד הון החברה בהתאם לתקנות ההון.
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 מגזר בר דיווח .א

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 

ביטוח חיים וחיסכון 
 בריאות )ב( )א(  לטווח ארוך

ביטוח 
 )ג( כללי

שירותים 
 אחר פיננסים 

לא מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 5,711,139  -  -  -  -  1,425,234  1,561,717  2,724,188  פרמיות שהורווחו ברוטו

 659,572  -  -  -  -  458,564  168,567  32,441  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 5,051,567  -  -  -  -  966,670  1,393,150  2,691,747  פרמיות שהורווחו בשייר

 4,644,456  8,686  90,707  36,892  -  85,101  337,835  4,085,235  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 659,783  (24,599) 1,579  23,687  104,000  -  -  555,116  הכנסות מדמי ניהול

 255,015  (1()56,085)  -  177,370  -  112,437  13,458  7,835  הכנסות מעמלות

 70,000  -  -  -  70,000  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסים

 53,685  (410) -  24,095  30,000  -  -  -  הכנסות אחרות

 10,734,506  (72,408) 92,286  262,044  204,000  1,164,208  1,744,443  7,339,933  סך כל ההכנסות

 9,013,210  -  -  -  -  777,925  1,452,355  6,782,930  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 455,832  -  -  -  -  277,683  154,309  23,840  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 8,557,378  -  -  -  -  500,242  1,298,046  6,759,090  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 910,624  (50,363) -  2,173  17,000  310,690  306,155  324,969  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 651,768  (34,682) 14,395  150,638  103,000  62,831  83,227  272,359  הוצאות הנהלה וכלליות

 12,832  -  5,095  4,169  -  -  -  3,568  הוצאות אחרות

 89,883  (5,254) 83,474  11,066  -  (6,449) -  7,046  הוצאות )הכנסות( מימון

 10,222,485  (90,299) 102,964  168,046  120,000  867,314  1,687,428  7,367,032  סך כל ההוצאות

 32,985  -  6,162  16,279  3,000  1,165  -  6,379  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 545,006  17,891  (4,516) 110,277  87,000  298,059  57,015  (20,720) רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 345,642  -  125,107  (1,420) -  136,341  29,950  55,664  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 890,648  17,891  120,591  108,857  87,000  434,400  86,965  34,944  סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 לא מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 64,656,649  -  -  -  -  -  4,158,019  60,498,630  תלויי תשואההתחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 22,292,496  -  -  -  -  6,177,887  3,071,617  13,042,992  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 .להלן' ב סעיף ראה, ארוך לטווח וחיסכון חיים תחומי לגבי נוספים נתונים עבור( א)
 .להלן' ג סעיף ראה, בריאות ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור (ב)
 .להלן' ד סעיף ראה, כללי ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור ( ג)
 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.  ( 1)
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 ()המשך דיווח בר מגזר .א

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 

ביטוח חיים וחיסכון 
 בריאות )ב( )א(  לטווח ארוך

ביטוח 
 )ג( כללי

שירותים 
 אחר פיננסים 

לא מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 4,873,226  -  -  -  -  1,370,046  1,051,515  2,451,665  פרמיות שהורווחו ברוטו

 552,379  -  -  -  -  394,680  124,645  33,054  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 4,320,847  -  -  -  -  975,366  926,870  2,418,611  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,400,696  8,459  72,421  23,509  1,000  93,004  41,654  1,160,649  והכנסות מימון רווחים  מהשקעות, נטו

 426,913  (19,203) 1,555  20,554  40,000  -  -  384,007  הכנסות מדמי ניהול

 233,141  (1()42,914)  -  159,572  -  97,543  10,689  8,251  הכנסות מעמלות

 65,762  -  -  -  65,762  -  -  -  פיננסיםהכנסות משירותים 

 15,993  (248) 112  16,129  -  -  -  -  הכנסות אחרות

 6,463,352  (53,906) 74,088  219,764  106,762  1,165,913  979,213  3,971,518  סך כל ההכנסות

 5,059,759  -  -  -  -  1,007,431  805,009  3,247,319  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 535,140  -  -  -  -  355,158  157,653  22,329  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 4,524,619  -  -  -  -  652,273  647,356  3,224,990  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 831,215  (38,612) -  2,316  14,000  286,090  267,953  299,468  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 600,995  (29,018) 14,543  141,309  79,000  69,629  58,177  267,355  הוצאות הנהלה וכלליות

 9,937  -  -  4,634  -  -  -  5,303  הוצאות אחרות

 95,517  (985) 72,491  12,594  1,000  6,727  -  3,690  הוצאות )הכנסות( מימון

 6,062,283  (68,615) 87,034  160,853  94,000  1,014,719  973,486  3,800,806  סך כל ההוצאות

 31,471  -  -  25,323  3,000  (1,671) -  4,819  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 432,540  14,709  (12,946) 84,234  15,762  149,523  5,727  175,531  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 (67,883) -  (50,952) (2,605) -  (43,807) 7,026  22,455  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 364,657  14,709  (63,898) 81,629  15,762  105,716  12,753  197,986  סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 לא מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 54,258,976  -  -  -  -  -  389,552  53,869,424  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 21,361,344  -  -  -  -  6,093,050  2,671,369  12,596,925  השקעה שאינם תלויי תשואה התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי
 .להלן' ב סעיף ראה, ארוך לטווח וחיסכון חיים תחומי לגבי נוספים נתונים עבור  ( א)
 .להלן' ג סעיף ראה, בריאות ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור   (ב)
 .להלן' ד סעיף ראה, כללי ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור   ( ג)
 . טווח ארוך וחסכון חיים ביטוח בתחום מפעילות בעיקר, הקבוצה בבעלות בסוכנויות שמתקבלות מעמלות מהכנסות נובע( 1)
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 )המשך( מגזרי פעילות - 3באור 
 (המשך) דיווח בר מגזר .א

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 

ביטוח חיים 
וחיסכון לטווח 

 בריאות )ב( )א(  ארוך
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 אחר פיננסים 

לא מיוחס 
למגזרי 
 סה"כ התאמות וקיזוזים פעילות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 2,842,525  -  -  -  -  719,686  794,507  1,328,332  פרמיות שהורווחו ברוטו

 334,396  -  -  -  -  231,552  86,871  15,973  משנהפרמיות שהורווחו על ידי מבטחי 

 2,508,129  -  -  -  -  488,134  707,636  1,312,359  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,786,230  11,811  50,515  14,547  -  68,456  131,654  1,509,247  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 276,977  (13,540) 790  12,993  52,000  -  -  224,734  הכנסות מדמי ניהול

 127,477  (1()24,154)  -  87,322  -  54,755  6,901  2,653  הכנסות מעמלות

 35,000  -  -  -  35,000  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסים

 12,457  (205) -  11,662  1,000  -  -  -  הכנסות אחרות

 4,746,270  (26,088) 51,305  126,524  88,000  611,345  846,191  3,048,993  סך כל ההכנסות

 3,802,935  -  -  -  -  272,002  665,317  2,865,616  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 198,280  -  -  -  -  110,212  77,757  10,311  ביטוח

 3,604,655  -  -  -  -  161,790  587,560  2,855,305  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 470,187  (22,320) -  1,205  9,000  164,872  159,262  158,168  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 323,696  (16,636) 7,381  75,565  51,000  31,570  36,768  138,048  הנהלה וכלליות הוצאות

 6,256  -  5,095  1,851  -  -  -  (690) הוצאות אחרות

 64,037  (2,672) 54,610  9,579  1,000  (2,106) -  3,625  הוצאות )הכנסות( מימון

 4,468,831  (41,628) 67,086  88,200  61,000  356,126  783,590  3,154,456  סך כל ההוצאות

 (14,166) -  5,972  (19,060) 2,000  136  -  (3,214) חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 263,273  15,540  (9,809) 19,264  29,000  255,355  62,601  (108,677) רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 87,316  -  28,601  (776) -  33,589  9,241  16,661  אחר לפני מסים על ההכנסה רווח )הפסד( כולל

 350,589  15,540  18,792  18,488  29,000  288,944  71,842  (92,016) סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 64,656,649  -  -  -  -  -  4,158,019  60,498,630  חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואההתחייבויות ברוטו בגין 

 22,292,496  -  -  -  -  6,177,887  3,071,617  13,042,992  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

 .להלן' ב סעיף ראה, ארוך לטווח וחיסכון חיים תחומי לגבי נוספים נתונים עבור  ( א)         
 .להלן' ג סעיף ראה, בריאות ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור   (ב)
 .להלן' ד סעיף ראה, כללי ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור   ( ג)
 . טווח ארוך וחסכון חיים ביטוח בתחום מפעילות בעיקר, הקבוצה בבעלות בסוכנויות שמתקבלות מעמלות מהכנסות נובע (1)
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 )המשך( מגזרי פעילות - 3באור 
 (המשך) דיווח בר מגזר .א

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 

ביטוח חיים 
וחיסכון לטווח 

 בריאות )ב( )א(  ארוך
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 אחר פיננסים 

לא מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 2,422,221  -  -  -  -  695,609  537,327  1,189,285  פרמיות שהורווחו ברוטו

 283,844  -  -  -  -  202,031  65,255  16,558  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,138,377  -  -  -  -  493,578  472,072  1,172,727  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,079,560  (624) 35,095  15,538  -  57,288  28,544  943,719  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 210,181  (1,632) 778  3,360  21,000  -  -  186,675  הכנסות מדמי ניהול

 115,262  (1()22,140)  -  80,497  -  47,117  5,284  4,504  הכנסות מעמלות

 44,551  -  -  -  44,551  -  -  -  פיננסיםהכנסות משירותים 

 7,732  (248) 47  7,933  -  -  -  -  הכנסות אחרות

 3,595,663  (24,644) 35,920  107,328  65,551  597,983  505,900  2,307,625  סך כל ההכנסות

 2,868,412  -  -  -  -  509,800  449,696  1,908,916  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 272,221  -  -  -  -  176,774  87,639  7,808  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 2,596,191  -  -  -  -  333,026  362,057  1,901,108  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 436,743  (15,311) -  1,249  7,000  153,952  138,712  151,141  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 304,841  (3,174) 4,509  68,860  41,000  33,167  28,831  131,648  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,138  -  -  2,714  -  -  -  3,424  הוצאות אחרות

 61,783  (501) 47,091  6,189  1,000  5,261  -  2,743  מימוןהוצאות )הכנסות( 

 3,405,696  (18,986) 51,600  79,012  49,000  525,406  529,600  2,190,064  סך כל ההוצאות

 (5,016) -  -  (8,070) 1,000  (1,897) -  3,951  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 184,951  (5,658) (15,680) 20,246  17,551  70,680  (23,700) 121,512  מסים על ההכנסהרווח )הפסד( לפני 

 (47,820) -  (30,905) (279) -  (25,273) 1,495  7,142  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 137,131  (5,658) (46,585) 19,967  17,551  45,407  (22,205) 128,654  סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 54,258,976  -  -  -  -  -  389,552  53,869,424  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 21,361,344  -  -  -  -  6,093,050  2,671,369  12,596,925  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 .להלן' ב סעיף ראה, ארוך לטווח וחיסכון חיים תחומי לגבי נוספים נתונים עבור  ( א)
 .להלן' ג סעיף ראה, בריאות ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור   (ב)
 .להלן' ד סעיף ראה, כללי ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור   ( ג)
  . טווח ארוך וחסכון חיים ביטוח בתחום מפעילות בעיקר, הקבוצה בבעלות בסוכנויות שמתקבלות מעמלות מהכנסות נובע(1)
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 )המשך( מגזרי פעילות - 3באור 
 (המשך) דיווח בר מגזר .א

 

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

ביטוח חיים 
וחיסכון לטווח 

 )ב(בריאות  )א(  ארוך
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 אחר פיננסים 

לא מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 

 מבוקר

 

 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

 -  343,239  -  196,828  21,982  21,459  הכנסות מעמלות
 

(100,075()1)  483,433 

 164,558  -  -  -  164,558  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסיים ואחרים

 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  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 939,957  -  -  -  -  668,315  227,550  44,092  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 7,490,763  -  -  -  -  1,200,917  1,250,596  5,039,250  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 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  הנהלה וכלליות הוצאות

 (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  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 948,683  22,444  (48,360) 183,060  59,558  378,125  81,946  271,910  רווח לפני מסים על ההכנסה

 (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  סך הכל הרווח )הפסד( הכולל לפני מסים על ההכנסה

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 55,508,137  -  -  -  -  -  384,784  55,123,353  התחייבויות ברוטו  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 21,479,765  -  -  -  -  6,160,855  2,676,533  12,642,377  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 

 .להלן' ב סעיף ראה, ארוך לטווח וחיסכון חיים תחומי לגבי נוספים נתונים עבור ( א)
 .להלן' ג סעיף ראה, בריאות ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור  (ב)
 .להלן' ד סעיף ראה, כללי ביטוח תחומי לגבי נוספים נתונים עבור  ( ג)
 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.  ( 1)
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי מגזר  .ב
 
 

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש''ח

 2,724,188  -  -  2,724,188  פרמיות שהורווחו ברוטו

 32,441  -  -  32,441  מבטחי משנהפרמיות שהורווחו על ידי 

 2,691,747  -  -  2,691,747  פרמיות שהורווחו בשייר

 4,085,235  5,801  2,010  4,077,424  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 555,116  82,332  103,727  369,057  הכנסות מדמי ניהול 

 7,835  -  -  7,835  הכנסות מעמלות

 7,339,933  88,133  105,737  7,146,063  ההכנסותסך כל 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 6,782,930  -  -  6,782,930  השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 23,840  -  -  23,840  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חוזי ביטוח וחוזי  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
 6,759,090  -  -  6,759,090  השקעה בשייר

 324,969  37,251  31,308  256,410  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 272,359  44,230  50,792  177,337  הוצאות הנהלה וכלליות

 3,568  188  765  2,615  הוצאות אחרות

 7,046  18  505  6,523  הוצאות מימון

 7,367,032  81,687  83,370  7,201,975  סך כל ההוצאות

 6,379  -  -  6,379  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 (20,720) 6,446  22,367  (49,533) רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 55,664  -  -  55,664  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

 34,944  6,446  22,367  6,131  רווח כולל לתקופה לפני מסים על ההכנסהסך כל 
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי מגזר  .ב
 
 

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש''ח

 2,451,665  -  -  2,451,665  פרמיות שהורווחו ברוטו

 33,054  -  -  33,054  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,418,611  -  -  2,418,611  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,160,649  938  205  1,159,506  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 384,007  81,135  95,014  207,858  הכנסות מדמי ניהול 

 8,251  -  -  8,251  הכנסות מעמלות

 3,971,518  82,073  95,219  3,794,226  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 3,247,319  -  -  3,247,319  וחוזי השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 22,329  -  -  22,329  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 3,224,990  -  -  3,224,990  וחוזי השקעה בשייר

 299,468  33,781  26,480  239,207  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 267,355  30,482  51,826  185,047  הוצאות הנהלה וכלליות

 5,303  188  469  4,646  הוצאות אחרות

 3,690  (57) 1,217  2,530  הוצאות )הכנסות( מימון

 3,800,806  64,394  79,992  3,656,420  סך כל ההוצאות

 4,819  -  -  4,819  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 175,531  17,679  15,227  142,625  רווח לפני מסים על הכנסה

 22,455  -  -  22,455  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך כל רווח כולל לתקופה לפני מסים על 
 197,986  17,679  15,227  165,080  ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 )המשך( ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי מגזר  .ב
 

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש''ח

 1,328,332  -  -  1,328,332  פרמיות שהורווחו ברוטו

 15,973  -  -  15,973  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,312,359  -  -  1,312,359  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,509,247  2,893  14  1,506,340  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 224,734  41,497  50,212  133,025  הכנסות מדמי ניהול 

 2,653  -  -  2,653  הכנסות מעמלות

 3,048,993  44,390  50,226  2,954,377  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 2,865,616  -  -  2,865,616  וחוזי השקעה ברוטו

בתשלומים ובשינוי חלקם של מבטחי משנה 
 10,311  -  -  10,311  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 2,855,305  -  -  2,855,305  וחוזי השקעה בשייר

 158,168  19,814  15,143  123,211  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 138,048  23,953  25,807  88,288  הוצאות הנהלה וכלליות

 (690) 94  409  (1,193) הוצאות )הכנסות( אחרות

 3,625  14  214  3,397  הוצאות מימון

 3,154,456  43,875  41,573  3,069,008  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 (3,214) -  -  (3,214) מוחזקות

 (108,677) 515  8,653  (117,845) על הכנסהרווח )הפסד( לפני מסים 

 16,661  -  -  16,661  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך כל רווח )הפסד( כולל לתקופה לפני מסים 
 (92,016) 515  8,653  (101,184) על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 )המשך( חיים וחיסכון ארוך טווחביטוח נתונים נוספים לגבי מגזר  .ב

 

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש''ח

 1,189,285  -  -  1,189,285  פרמיות שהורווחו ברוטו

 16,558  -  -  16,558  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,172,727  -  -  1,172,727  פרמיות שהורווחו בשייר

 943,719  638  750  942,331  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 186,675  40,477  46,814  99,384  הכנסות מדמי ניהול 

 4,504  -  -  4,504  הכנסות מעמלות

 2,307,625  41,115  47,564  2,218,946  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 1,908,916  -  -  1,908,916  וחוזי השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 7,808  -  -  7,808  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 1,901,108  -  -  1,901,108  וחוזי השקעה בשייר

 151,141  18,777  11,898  120,466  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 131,648  15,802  27,212  88,634  הוצאות הנהלה וכלליות

 3,424  94  254  3,076  הוצאות אחרות

 2,743  (57) 488  2,312  הוצאות )הכנסות( מימון

 2,190,064  34,616  39,852  2,115,596  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 3,951  -  -  3,951  מוחזקות

 121,512  6,499  7,712  107,301  רווח לפני מסים על הכנסה

 7,142  -  -  7,142  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח כולל לתקופה לפני מסים על 
 128,654  6,499  7,712  114,443  ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 )המשך( ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי מגזר  .ב

 

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 ביטוח חיים 
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 

 מבוקר

 

 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

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 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  רווח לפני מסים על הכנסה

 664  -  -  664  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

 272,574  27,952  25,645  218,977  סך הכל רווח כולל לתקופה לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 (המשך) טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ב
 

 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2019, ביוני 30ביום שהסתיימו חודשים שישה של נתונים לתקופה 
 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות  
 פוליסות ללא מרכיב נספחים( לפי מועד 

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

    

סיכון הנמכר 
 כפוליסה

 

   

משנת 
 בודד  2004

 

       

 

 תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה 2003 (1) 1990

 

 אלפי ש"ח

 593,136  (2) 43,839  פרמיות ברוטו
 

1,749,275  272,143 
 

65,795 
 

2,724,188 

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 -  -  שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 
1,114,513  -  - 

 
1,114,513 

 486,415  -  -  121,512  (4) 251,829  113,074  (3פיננסי כולל דמי ניהול )מרווח 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 2,657,938  542,093  בגין חוזי ביטוח ברוטו

 
2,973,066  118,050 

 
70,970 

 
6,362,117 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 420,813  -  -  420,813  -  -  בגין חוזי השקעה

סך כל הרווח )הפסד( כולל 
 72,351  (47,292)  58,510  (72,233)  מעסקי ביטוח חיים

 
(5,205)  6,131 

 
 
 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 

הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת  .2

 המקורית.

 

. ההשקעות לניהול הוצאות ניכוי לפני מחושב והוא מהפרמיה כשיעור הנגבות החברה של נוספות הכנסות כולל אינו הפיננסי המרווח .3

 התשואה שיעור של מכפלה בניכוי הדוח לשנת בפועל מהשקעות ההכנסות על מבוסס מובטחת תשואה עם בפוליסות הפיננסי המרווח

 השינוי את גם כוללות מהשקעות הכנסות, זה לעניין. השונות הביטוח בקרנות לשנה הממוצעת בעתודה מוכפל כשהוא לשנה המובטחת

 הניהול דמי סך הינו הפיננסי המרווח, תשואה תלויי בחוזים. הכולל הרווח על לדוח שנזקף למכירה זמינים פיננסים נכסים של ההוגן בשווי

 .הביטוח עתודות של הממוצעת והיתרה התשואה בסיס על המחושבים והמשתנים הקבועים

 
"ח ש מיליון 62 -כ של לסך הסתכם ברווחים משתתפות פוליסת בגין השלילית התשואה בשל נגבו שלא הניהול דמי אומדן 2018 בשנת .4

 .2019 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים שישה של לתקופה הניהול מדמי מההכנסות קוזז זה סכום
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 (המשך) טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ב
 

 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2018ביוני,  30ביום שהסתיימו חודשים שישה נתונים לתקופה של 
 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות  
 פוליסות ללא מרכיב נספחים( לפי מועד 

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

    

 סיכון הנמכר כפוליסה

 

   

משנת 
 בודד  2004

 

       

 

 תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה 2003 (1) 1990

 

 אלפי ש"ח

 601,096  (2) 47,670  פרמיות ברוטו
 

1,476,554  262,491 
 

63,854 
 

2,451,665 

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 
 809,419  -  -  809,419  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 228,286  -  -  106,966  102,222  19,098  (3מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 248,419  חוזי ביטוח ברוטו

 
1,012,952 

 
1,632,079  124,994 

 
58,560 

 
3,077,004 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 170,315  -  -  170,315  -  -  חוזי השקעה

סך כל הרווח )הפסד( כולל מעסקי 
 165,080  2,406  36,734  (27,362)  47,616  105,686  ביטוח חיים

 
 

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 

הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה  .2

 המקורית.

 

. ההשקעות לניהול הוצאות ניכוי לפני מחושב והוא מהפרמיה כשיעור הנגבות החברה של נוספות הכנסות כולל אינו הפיננסי המרווח .3

 התשואה שיעור של מכפלה בניכוי הדוח לשנת בפועל מהשקעות ההכנסות על מבוסס מובטחת תשואה עם בפוליסות הפיננסי המרווח

 השינוי את גם כוללות מהשקעות הכנסות, זה לעניין. השונות הביטוח בקרנות לשנה הממוצעת בעתודה מוכפל כשהוא לשנה המובטחת

 הניהול דמי סך הינו הפיננסי המרווח, תשואה תלויי בחוזים. הכולל הרווח על לדוח שנזקף למכירה זמינים פיננסים נכסים של ההוגן בשווי

 .הביטוח עתודות של הממוצעת והיתרה התשואה בסיס על המחושבים והמשתנים הקבועים
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 (המשך) טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ב
 

 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2019ביוני,  30ביום שהסתיימו חודשים שלושה נתונים לתקופה של 
 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות  
 ללא מרכיבפוליסות  נספחים( לפי מועד 

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

    

 סיכון הנמכר כפוליסה

 

   

משנת 
 בודד  2004

 

       

 

 תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה 2003 (1) 1990

 

 אלפי ש"ח

 31,602  135,414  840,996  298,015  (2) 22,305  פרמיות ברוטו
 

1,328,332 

השקעה שנזקפו תקבולים בגין חוזי 
 529,811  -  -  529,811  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 134,567  -  -  59,807  74,414  346  (3מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 346,767  חוזי ביטוח ברוטו

 
1,044,338  1,225,892  68,972  30,621 

 
2,716,590 

בהתחייבויות בגין  תשלומים ושינוי
 149,026  -  -  149,026  -  -  חוזי השקעה

סך כל הרווח )הפסד( כולל מעסקי 
 (101,184)  783  21,857  (22,640)  (43,693)  (57,491)  ביטוח חיים

 
 

 חוב מיועדות. )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 

הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה  .2

 המקורית. 

 

. ההשקעות לניהול הוצאות ניכוי לפני מחושב והוא מהפרמיה כשיעור הנגבות החברה של נוספות הכנסות כולל אינו הפיננסי המרווח .3

 התשואה שיעור של מכפלה בניכוי הדוח לשנת בפועל מהשקעות ההכנסות על מבוסס מובטחת תשואה עם בפוליסות הפיננסי המרווח

 השינוי את גם כוללות מהשקעות הכנסות, זה לעניין. השונות הביטוח בקרנות לשנה הממוצעת בעתודה מוכפל כשהוא לשנה המובטחת

 דמי סך הינו הפיננסי המרווח, תשואה תלויי בחוזים. הכולל הרווח על לדוח שנזקף למכירה זמינים פיננסים נכסים של ההוגן בשווי

 .הביטוח עתודות של הממוצעת והיתרה התשואה בסיס על המחושבים והמשתנים הקבועים הניהול
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 )המשך( זרי פעילותגמ  - 3באור 
 
 (המשך) טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ב
 

 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2018ביוני,  30ביום שהסתיימו חודשים שלושה נתונים לתקופה של 
 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות  
 פוליסות ללא מרכיב נספחים( לפי מועד 

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

    

 סיכון הנמכר כפוליסה

 

   

משנת 
 בודד  2004

 

       

 

 תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה 2003 (1) 1990

 

 אלפי ש"ח

 29,801  131,551  706,005  300,408  (2) 21,520  פרמיות ברוטו
 

1,189,285 

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 
 349,324  -  -  349,324  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 65,072  -  -  54,391  45,365  (34,684)  (3דמי ניהול )מרווח פיננסי כולל 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 32,487  69,217  895,131  680,050  97,552  חוזי ביטוח ברוטו

 
1,774,437 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 134,479  -  -  134,479  -  -  חוזי השקעה

מעסקי סך כל הרווח )הפסד( כולל 
 114,443  (3,479)  14,041  (24,417)  11,270  117,028  ביטוח חיים

 
 

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 

הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה  .2

 המקורית. 

 

. ההשקעות לניהול הוצאות ניכוי לפני מחושב והוא מהפרמיה כשיעור הנגבות החברה של נוספות הכנסות כולל אינו הפיננסי המרווח .3

 התשואה שיעור של מכפלה בניכוי הדוח לשנת בפועל מהשקעות ההכנסות על מבוסס מובטחת תשואה עם בפוליסות הפיננסי המרווח

 השינוי את גם כוללות מהשקעות הכנסות, זה לעניין. השונות הביטוח בקרנות לשנה הממוצעת בעתודה מוכפל כשהוא לשנה המובטחת

 דמי סך הינו הפיננסי המרווח, תשואה תלויי בחוזים. הכולל הרווח על לדוח שנזקף למכירה זמינים פיננסים נכסים של ההוגן בשווי

 .הביטוח עתודות של הממוצעת והיתרה התשואה בסיס על המחושבים והמשתנים הקבועים הניהול
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 (המשך) טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ב
 

 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2018בדצמבר,  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות  
 פוליסות ללא מרכיב נספחים( לפי מועד 

 

 

 חסכון הנפקת הפוליסה

 

    

 סיכון הנמכר כפוליסה

 

   

משנת 
 בודד  2004

 

       

 

 תלוי עד שנת עד שנת

   

 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה 2003 (1) 1990

 

 אלפי ש"ח

 5,082,493  122,408  531,090  3,120,658  1,212,356  (2) 95,981  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 2,035,667  -  -  2,035,667  -  -  שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 476,938  -  -  211,425  (4) 165,738  99,775  (3מרווח פיננסי כולל דמי ניהול )

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 4,951,594  111,680  222,167  2,832,060  1,354,925  430,762  בגין חוזי ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 131,748  -  -  131,748  -  -  בגין חוזי השקעה

סך כל הרווח )הפסד( כולל 
 218,977  4,527  103,842  (129,827)  (11,978)  252,413  ביטוח חייםמעסקי 

 
 

 )לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות. 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 

הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש, אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה  .2

 המקורית. 

 

. ההשקעות לניהול הוצאות ניכוי לפני מחושב והוא מהפרמיה כשיעור הנגבות החברה של נוספות הכנסות כולל אינו הפיננסי המרווח .3

 התשואה שיעור של מכפלה בניכוי הדוח לשנת בפועל מהשקעות ההכנסות על מבוסס מובטחת תשואה עם תבפוליסו הפיננסי המרווח

 השינוי את גם כוללות מהשקעות הכנסות, זה לעניין. השונות הביטוח בקרנות לשנה הממוצעת בעתודה מוכפל כשהוא לשנה המובטחת

 דמי סך הינו הפיננסי המרווח, תשואה תלויי בחוזים. הכולל הרווח על לדוח שנזקף למכירה זמינים פיננסים נכסים של ההוגן בשווי

 .הביטוח עתודות של הממוצעת והיתרה התשואה בסיס על המחושבים והמשתנים הקבועים הניהול

 

 מיליון 62 -כ של לסך הסתכם ברווחים משתתפות פוליסות בגין השלילית התשואה בשל נגבו שלא הניהול דמי אומדן 2018 בשנת .4

 "ח.ש
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 בריאות ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ג

 

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6נתונים לתקופה של 

 

 (2אחר  ) סיעודי

 

 

 סה"כ ז"ק ז"א (3קבוצתי ) פרט

 

 אלפי ש"ח

 1,603,161  (1)173,199  (1)772,691  531,748  125,523  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 1,452,355  78,882  437,077  751,227  185,169  חוזי ביטוח ברוטו

סך כל הרווח )הפסד( הכולל 
 86,965  9,828  71,387  28,604  (22,854)  מעסקי ביטוח בריאות

  "ח.שאלפי  318,028 בסך קולקטיבים ופרמיות"ח ש אלפי 627,862 בסך פרט פרמיות זה מתוך (1)      

 הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות ולז"ק הינו נסיעות לחו"ל. (2)

נכנס לתוקפו ההסכם למתן  2019בינואר  1החל מיום  2018לדוחות הכספיים השנתיים לשנת,  20בהמשך לאמור בבאור  (3)
קבוצתי עבור חברי מכבי שירותי בריאות לפיכך כוללות הפרמיות והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שירותי ביטוח סיעודי 

 ברוטו את הפעילות כאמור.
 

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6נתונים לתקופה של 

 

 (2אחר  ) סיעודי )*(

 

 

 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 

 אלפי ש"ח

 1,088,640  (1)136,820  (1)700,832  134,301  116,687  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 805,009  61,622  458,381  74,833  210,173  חוזי ביטוח ברוטו

סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי 
 12,753  6,023  21,646  78,124  (93,040)  ביטוח בריאות

  "ח.שאלפי  284,631 בסך קולקטיבים ופרמיות"ח ש אלפי 553,021 בסך פרט פרמיות זה מתוך (1)      

 הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות ולז"ק הינו נסיעות לחו"ל. (2)

 

)*(  במהלך תקופת הדוח מבוטחי קולקטיבים בביטוח הסיעודי מימשו את האופציה להצטרף לביטוחי פרט )אופציה 

מיליון ש"ח מביטוח סיעודי קבוצתי לביטוח  74-להמשכיות(, כתוצאה מכך מוינה העתודה  להמשכיות בסך של כ

 סיעודי פרט. 
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 )המשך( בריאות ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ג
 

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3נתונים לתקופה של 

 

 (2אחר  ) סיעודי

 

 

 סה"כ ז"ק ז"א (3קבוצתי ) פרט

 

 אלפי ש"ח

 (1)367,784  266,194  63,466  פרמיות ברוטו
 

96,549(1)  793,993 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 665,317  39,588  209,949  349,713  66,067  ביטוח ברוטו

 71,842  6,999  45,403  7,383  12,057  סך כל הרווח הכולל מעסקי ביטוח בריאות

  "ח.ש אלפי 139,453 בסך קולקטיבים ופרמיות"ח ש אלפי 324,880 בסך פרט פרמיות זה מתוך (1)      

 הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות ולז"ק הינו נסיעות לחו"ל. (2)

נכנס לתוקפו ההסכם למתן  2019בינואר  1החל מיום  2018השנתיים לשנת,  לדוחות הכספיים 20בהמשך לאמור בבאור  (3)
שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי עבור חברי מכבי שירותי בריאות לפיכך כוללות הפרמיות והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 ברוטו את הפעילות כאמור.

 
 

 

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3נתונים לתקופה של 

 

 (2אחר  ) סיעודי )*(

 

 

 סה"כ ז"ק ז"א קבוצתי פרט

 

 אלפי ש"ח

 (1)349,600  59,752  61,681  פרמיות ברוטו
 

77,132(1)  548,165 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 449,696  37,557  260,054  (6,959)  159,044  ביטוח ברוטו

ביטוח סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי 
 (22,205)  1,687  2,694  68,174  (94,760)  בריאות

       
 "ח.שאלפי  139,534 בסך קולקטיבים ופרמיות"ח ש אלפי 287,198 בסך פרט פרמיות זה מתוך (1)

 הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות ולז"ק הינו נסיעות לחו"ל. (2)

 

הדוח מבוטחי קולקטיבים בביטוח הסיעודי מימשו את האופציה להצטרף לביטוחי פרט )אופציה )*(  במהלך תקופת 

מיליון ש"ח מביטוח סיעודי קבוצתי לביטוח סיעודי  74-להמשכיות(, כתוצאה מכך מוינה העתודה  להמשכיות בסך של כ

 פרט. 
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 )המשך( בריאות ביטוח מגזר לגבי נוספים נתונים .ג
 

 

 2018בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה 

 

 (2אחר  ) 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 
 139,444  839,668  173,871  325,163  חוזי ביטוח ברוטו

 
1,478,146 

סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי 
 78,555  21,381  73,343  90,771  (106,940)  ביטוח בריאות

       
 "ח.ש אלפי 549,085 בסך קולקטיביים ופרמיות"ח ש אלפי 1,200,979  בסך פרט פרמיות זה מתוך (1)         

   הוצאות רפואיות ולז"ק הינו נסיעות לחו"ל. הינו"א לז אחר בריאות בביטוח הכלול ביותר המהותי הכיסוי (2)         
 

)*(  במהלך תקופת הדוח מבוטחי קולקטיבים בביטוח הסיעודי מימשו את האופציה להצטרף לביטוחי פרט )אופציה 

מיליון ש"ח מביטוח סיעודי קבוצתי לביטוח סיעודי  74-להמשכיות(, כתוצאה מכך מוינה העתודה  להמשכיות בסך של כ

 פרט. 
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
  ביטוח כללינתונים נוספים לגבי מגזר  .ד
 
 

 

 2019ביוני  30שהסתיימה ביום חודשים  6לתקופה של 

 

 רכב רכוש רכב חובה
ענפי רכוש 

 )*( ואחרים

ענפי 
חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,528,653  234,396  434,210  550,380  309,667  פרמיות ברוטו

 518,638  59,977  284,901  105  173,655  פרמיות ביטוח משנה

 1,010,015  174,419  149,309  550,275  136,012  פרמיות בשייר

 43,345  17,818  10,364  4,818  10,345  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 966,670  156,601  138,945  545,457  125,667  פרמיות שהורווחו בשייר

 85,101  30,823  3,815  12,808  37,655  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 112,437  8,549  59,695  -  44,193  הכנסות מעמלות

 1,164,208  195,973  202,455  558,265  207,515  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 777,925  167,788  135,223  345,437  129,477  ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 277,683  44,504  105,029  -  128,150  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 500,242  123,284  30,194  345,437  1,327  ביטוח בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 310,690  44,345  90,985  139,786  35,574  אחרות

 62,831  11,062  13,713  24,975  13,081  הנהלה וכלליות הוצאות

 (6,449) (2,750) (340) -  (3,359) הכנסות מימון

 867,314  175,941  134,552  510,198  46,623  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 1,165  427  53  163  522  מוחזקות

 298,059  20,459  67,956  48,230  161,414  רווח לפני מסים על הכנסה

 136,341  49,998  6,189  19,075  61,079  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח כולל לתקופה לפני מסים על 
 434,400  70,457  74,145  67,305  222,493  ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 
 6,177,887  2,075,714  774,172  738,904  2,589,097  )בלתי מבוקר( 30.06.2019

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,568,487  1,735,121  208,539  738,904  1,885,923  )בלתי מבוקר( 30.06.2019

       
 הפעילות אשר רכוש ואובדן עסק בתי מקיף, דירות מקיף ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים ואחרים רכוש ענפי )*( 

 .אלו בענפים הפרמיות מסך 78% מהווה בגינם
 בגינם הפעילות אשר ומעבידים מקצועית אחריות', ג צד ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים אחרים חבויות ענפי )**( 

 .אלו בענפים הפרמיות מסך 83% מהווה
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
  ביטוח כללינתונים נוספים לגבי מגזר  .ד
 
 

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 

 רכב רכוש רכב חובה
ענפי רכוש 

 )*( ואחרים

ענפי 
חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,443,627  219,630  366,502  568,616  288,879  פרמיות ברוטו

 417,843  39,915  221,395  45  156,488  משנהפרמיות ביטוח 

 1,025,784  179,715  145,107  568,571  132,391  פרמיות בשייר

 50,418  25,414  (379) 34,181  (8,798) שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 975,366  154,301  145,486  534,390  141,189  פרמיות שהורווחו בשייר

 93,004  32,251  4,453  12,030  44,270  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 97,543  3,440  57,973  -  36,130  הכנסות מעמלות

 1,165,913  189,992  207,912  546,420  221,589  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,007,431  207,850  204,222  328,943  266,416  ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 355,158  64,160  149,408  (4) 141,594  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 652,273  143,690  54,814  328,947  124,822  ביטוח בשייר

רכישה  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות
 286,090  42,735  90,562  124,941  27,852  אחרות

 69,629  11,162  16,296  27,875  14,296  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,727  2,679  370  -  3,678  הוצאות מימון

 1,014,719  200,266  162,042  481,763  170,648  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 (1,671) (573) (79) (233) (786) מוחזקות

 149,523  (10,847) 45,791  64,424  50,155  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 (43,807) (15,015) (2,073) (6,108) (20,611) הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה לפני 
 105,716  (25,862) 43,718  58,316  29,544  מסים על ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום  
 6,093,050  2,013,183  752,409  758,108  2,569,350  )בלתי מבוקר( 30.06.2018

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,809,628  1,682,329  233,419  758,108  2,135,772  )בלתי מבוקר( 30.06.2018

 
 הפעילות אשר רכוש ואובדן עסק בתי מקיף, דירות מקיף ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים ואחרים רכוש ענפי )*(  

 .אלו בענפים הפרמיות מסך 77% מהווה בגינם
 בגינם הפעילות אשר ומעבידים מקצועית אחריות', ג צד ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים אחרים חבויות ענפי )**( 

 .אלו בענפים הפרמיות מסך 86% מהווה



 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 2019ביוני  30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

 

43-2 
 

 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
  ביטוח כללינתונים נוספים לגבי מגזר  .ד
 

 

 

 2019ביוני  30 חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 

 

 רכב רכוש רכב חובה
ענפי רכוש 

 )*( ואחרים

ענפי 
חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 672,444  95,516  211,319  235,439  130,170  פרמיות ברוטו

 249,933  26,507  150,447  105  72,874  פרמיות ביטוח משנה

 422,511  69,009  60,872  235,334  57,296  פרמיות בשייר

 (65,623) (11,154) (9,466) (38,131) (6,872) שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 488,134  80,163  70,338  273,465  64,168  פרמיות שהורווחו בשייר

 68,456  24,997  3,126  9,847  30,486  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 54,755  5,067  26,785  -  22,903  מעמלותהכנסות 

 611,345  110,227  100,249  283,312  117,557  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 272,002  52,752  69,244  165,518  (15,512) ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 110,212  23,688  52,586  -  33,938  ביטוחובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 161,790  29,064  16,658  165,518  (49,450) ביטוח בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 164,872  22,901  48,179  74,338  19,454  אחרות

 31,570  5,621  6,383  12,851  6,715  הוצאות הנהלה וכלליות

 (2,106) (901) (121) -  (1,084) הכנסות מימון

 356,126  56,685  71,099  252,707  (24,365) סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות 
 136  51  8  18  59  מוחזקות

 255,355  53,593  29,158  30,623  141,981  רווח לפני מסים על הכנסה

 33,589  12,428  1,742  4,575  14,844  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח כולל לתקופה לפני מסים על 
 288,944  66,021  30,900  35,198  156,825  ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 
 6,177,887  2,075,714  774,172  738,904  2,589,097  )בלתי מבוקר( 30.06.2019

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,568,487  1,735,121  208,539  738,904  1,885,923  )בלתי מבוקר( 30.06.2019

 
 הפעילות אשר רכוש ואובדן עסק בתי מקיף, דירות מקיף ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים ואחרים רכוש ענפי )*( 

 .אלו בענפים הפרמיות מסך 78% מהווה בגינם
 בגינם הפעילות אשר ומעבידים מקצועית אחריות', ג צד ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים אחרים חבויות ענפי )**( 

  .אלו בענפים הפרמיות מסך 81% מהווה
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 )המשך( ביטוח כללינתונים נוספים לגבי מגזר  .ד

 

 

 2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 

 רכב רכוש רכב חובה
ענפי רכוש 

 )*( ואחרים
ענפי חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 612,654  89,112  143,454  251,446  128,642  פרמיות ברוטו

 181,698  23,081  85,574  22  73,021  פרמיות ביטוח משנה

 430,956  66,031  57,880  251,424  55,621  פרמיות בשייר

שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
 (62,622) (13,737) (15,920) (18,566) (14,399) הורווחה, בשייר

 493,578  79,768  73,800  269,990  70,020  פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 
 57,288  19,932  2,785  7,355  27,216  מימון

 47,117  1,514  26,767  -  18,836  הכנסות מעמלות

 597,983  101,214  103,352  277,345  116,072  סך כל ההכנסות

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 509,800  101,831  116,808  154,467  136,694  חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה 
בהתחייבויות בתשלומים ובשינוי 

 176,774  14,543  85,925  (4) 76,310  בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 333,026  87,288  30,883  154,471  60,384  חוזי ביטוח בשייר

 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 153,952  22,275  47,969  67,670  16,038  רכישה אחרות

 33,167  5,259  7,290  13,680  6,938  וכלליותהוצאות הנהלה 

 5,261  2,097  291  -  2,873  הוצאות מימון

 525,406  116,919  86,433  235,821  86,233  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו של 
 (1,897) (651) (89) (264) (893) חברות מוחזקות

רווח )הפסד( לפני מסים על 
 70,680  (16,356) 16,830  41,260  28,946  הכנסה

הפסד כולל אחר לפני מסים על 
 (25,273) (8,664) (1,213) (3,578) (11,818) ההכנסה 

סך הכל רווח )הפסד( כולל 
 45,407  (25,020) 15,617  37,682  17,128  לתקופה לפני מסים על ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
)בלתי  30.06.2018ברוטו ליום  

 6,093,050  2,013,183  752,409  758,108  2,569,350  מבוקר(

התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
)בלתי  30.06.2018בשייר ליום 

 4,809,628  1,682,329  233,419  758,108  2,135,772  מבוקר(

 
ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר הפעילות   )*( 

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 74%בגינם מהווה 
בגינם  ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות )**(

 הפרמיות בענפים אלו. מסך 85%מהווה 
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 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 
 )המשך( ביטוח כללינתונים נוספים לגבי מגזר  .ד

 

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 רכב רכוש רכב חובה
ענפי רכוש 

 )*( ואחרים
ענפי חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 

 מבוקר

 

 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

שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, 
 (990) 7,981  (14,103) 19,847  (14,715) 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 
 1,869,232  336,027  379,779  658,627  494,799  חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 668,315  88,608  285,992  92  293,623  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,200,917  247,419  93,787  658,535  201,176  ביטוח בשייר

 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 583,346  85,788  175,591  263,469  58,498  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 
 1,948  668  98  279  903  חברות מוחזקות

 378,125  21,096  101,405  131,341  124,283  רווח לפני מסים על הכנסה

הפסד כולל אחר לפני מסים על 
 (109,382) (37,498) (5,511) (15,648) (50,725) ההכנסה 

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה 
 268,743  (16,402) 95,894  115,693  73,558  לפני מסים על ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
 6,160,855  2,035,844  747,248  739,574  2,638,189  )מבוקר( 31.12.2018ליום 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
 4,696,747  1,690,555  208,867  739,574  2,057,751  )מבוקר( 31.12.2018ליום 

 
 הפעילות אשר רכוש ואובדן עסק בתי קיף, מדירות מקיף ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים ואחרים רכוש ענפי )*( 

 .אלו בענפים הפרמיות מסך 77% מהווה בגינם
 בגינם הפעילות אשר ומעבידים מקצועית אחריות' ג צד ביטוח מענפי נתונים בעיקר כוללים אחרים חבויות ענפי )**( 

 .אלו בענפים הפרמיות מסך 86% מהווה
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 מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 נכסים עבור חוזים תלויי תשואהא.  
 

 פירוט הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה, המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:להלן  .1

   

 ליום

 בדצמבר 31 ביוני 30ליום  

 

2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,439,636  1,356,727  1,466,002  נדל"ן להשקעה

 השקעות פיננסיות:

 16,796,860  16,710,261  20,503,155  נכסי חוב סחירים   

 5,525,280  5,751,986  6,009,985  נכסי חוב שאינם סחירים

 12,923,698  12,684,461  15,409,075  מניות

 13,615,795  12,159,699  14,124,175  השקעות פיננסיות אחרות

 48,861,633  47,306,407  56,046,390  סך הכל השקעות פיננסיות

 5,223,271  4,438,942  7,263,783  מזומנים ושווי מזומנים

 176,481  221,352  210,991  אחר

 55,701,021  53,323,428  64,987,166  הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואהסך 

       
 
 :הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות. שווי 2
 

הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה המוצגים בשווי הוגן דרך 
 הבא:רווח והפסד. הרמות השונות הוגדרו באופן 

 
 שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.  -1רמה 

 לעיל. 1, שאינם כלולים ברמה בעקיפין או במישריןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  -2רמה 

 תוני שוק נצפים.שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נ -3רמה 

 

עבור מכשירים פיננסיים אשר מוכרים בשווי הוגן באופן עיתי, החברה מעריכה בסוף כל תקופת דיווח האם 
 נעשו העברות בין הרמות השונות של מדרג השווי ההוגן. 

 
 .2ובין רמה  1במהלך התקופות המדווחות לא היו מעברים מהותיים בין רמה 

 
 הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:החברה מחזיקה במכשירים 

 

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:

 20,503,155  -  3,638,400  16,864,755  נכסי חוב סחירים    

 6,009,985  496,146  5,513,839  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 15,409,075  811,547  344  14,597,184  מניות

 14,124,175  7,153,237  955,281  6,015,657  השקעות פיננסיות אחרות

 56,046,390  8,460,930  10,107,864  37,477,596  סה"כ
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א

 

 2018ביוני  30ליום   

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:

 16,710,261  -  2,949,176  13,761,085  נכסי חוב סחירים     

 5,751,986  225,085  5,526,901  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 12,684,461  228,746  316  12,455,399  מניות

 12,159,699  6,015,948  920,115  5,223,636  השקעות פיננסיות אחרות

 47,306,407  6,469,779  9,396,508  31,440,120  סה"כ

   
   

 

 2018בדצמבר  31ליום   

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 השקעות פיננסיות:

 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

 
 

 3הוגן ברמה נכסים הנמדדים בשווי 

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 

נכסי חוב 
 מניות שאינם סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,822,793  6,895,381  572,010  355,402  2019בינואר,  1יתרה ליום 

שהוכרו סך הרווחים )הפסדים( 
 (7,710) (33,831) 23,401  2,720  ברווח והפסד)*(

 1,832,465  1,259,263  216,529  356,673  רכישות 

 (177,488) (170,916) (544) (6,028) תקבולי ריבית ודיבידנד

 (880,766) (796,660) -  (84,106) פדיונות / מכירות

 151  -  151  -  3העברות לתוך רמה 

 (128,515)  -  -  (128,515)  3מחוץ לרמה העברות אל 

 8,460,930  7,153,237  811,547  496,146  2019ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים )הפסדים( לתקופה     
שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד 
 30בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 7,765  (19,357) 23,401  3,721  2019ביוני, 

   
 .השתנה שדירוגם ערך ניירות בגין בעיקר נובע הרמות בין המעבר
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואהא.  
 

 )המשך( 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 

חוב שאינם נכסי 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 5,258,669  4,866,936  142,926  248,807  2018בינואר,  1יתרה ליום      

 475,263  470,986  2,337  1,940  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד )*(

 1,350,645  1,232,183  85,852  32,610  רכישות 

 (104,708) (97,871) (2,369) (4,468) תקבולי ריבית ודיבידנד

 (510,090)  (456,286)  -  (53,804)  פדיונות / מכירות

 6,469,779  6,015,948  228,746  225,085  2018ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו     
בגין נכסים המוחזקים נכון ברווח והפסד 

 478,929  472,295  2,337  4,297  2018ביוני,  30ליום 

 
 

     

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 

נכסי חוב 
 מניות שאינם סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 8,015,336  6,990,704  642,804  381,828  2019באפריל  1יתרה ליום 

 42,715  25,633  16,618  464  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד )*(

 1,029,072  674,642  152,237  202,193  רכישות 

 (94,162) (91,727) (112) (2,323) תקבולי ריביות ודיבידנד

 (479,856) (446,015) -  (33,841) פדיונות/ מכירות

 (52,175) -  -  (52,175) 3העברות אל מחוץ לרמה 

 8,460,930  7,153,237  811,547  496,146  2019ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו     
ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 46,479  29,814  16,618  47  2019ביוני,  30

 
 .השתנה שדירוגם ערך ניירות בגין בעיקר נובע הרמות בין המעבר
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואהא.  
 

 )המשך( 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 

נכסי חוב שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 5,654,997  5,290,263  142,853  221,881  2018באפריל,  1יתרה ליום      

סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח 
 205,108  209,066  41  (3,999) והפסד )*(

 911,079  794,401  85,852  30,826  רכישות 

 (49,551) (48,364) -  (1,187) תקבולי ריבית ודיבידנד

 (251,854) (229,418) -  (22,436) פדיונות/ מכירות

 6,469,779  6,015,948  228,746  225,085  2018ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

)הפסדים( לתקופה שלא סך הרווחים     
מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

 204,634  207,791  41  (3,198) 2018ביוני,  30המוחזקים נכון ליום 

 
 

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 

נכסי חוב 
 מניות שאינם סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 5,258,669  4,866,936  142,926  248,807  2018בינואר,  1יתרה ליום      

סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח 
 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:

סך הרווחים )הפסדים( לתקופה שלא     
והפסד בגין נכסים  מומשו ושהוכרו ברווח 
 951,501  902,324  50,273  (1,096) 2018בדצמבר,  31המוחזקים נכון ליום 

 
 .השתנה שדירוגם ערך ניירות בגין בעיקר נובע הרמות בין המעבר
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 השקעות פיננסיות אחרותב.  
 

 נכסי חוב שאינם סחירים .1
 

 ההרכב:

 2019ביוני  30ליום     

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 הלוואות וחייבים:

  
 7,986,772  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*(

 
11,315,974 

 4,304,523  4,069,894  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים

 672,443  604,468  פיקדונות בבנקים

 סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

 
12,661,134 

 
16,292,940 

 17,296  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(   

  
.החוזי פרעוןה מועד לפי חושב ההוגן השווי  (*) 

 
 

 2018ביוני  30ליום  

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 הלוואות וחייבים:

 10,507,139  7,873,651  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*(   

 4,145,303  3,932,919  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים 

 607,904  533,287  פיקדונות בבנקים 

 סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

 
12,339,857  15,260,346 

 10,704  לרווח והפסד )במצטבר(ירידות ערך שנזקפו    

  
.החוזי פרעוןה מועד לפי חושב ההוגן השווי   (*) 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרותב.  

 

 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח 

 וחייבים:הלוואות 

  
 7,894,944  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*(

 
10,782,331 

 4,146,963  4,027,571  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים

 619,164  558,069  פיקדונות בבנקים

 סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

 
12,480,584 

 
15,548,458 

 12,326  שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(ירידות ערך 

   
.החוזי פרעוןה מועד לפי חושב ההוגן השווי  (*) 

  
 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2

 
 להלן מציגות ניתוח של המכשירים הפיננסים המוצגים על פי  שווים ההוגן. הטבלאות

 .2ובין רמה  1במהלך התקופות המדווחות לא היו מעברים מהותיים בין רמה 

 

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,686,249  -  944,178  6,742,071  נכסי חוב סחירים  

 1,391,310  179,273  -  1,212,037  מניות

 1,929,768  1,221,179  164,466  544,123  אחרות

 11,007,327  1,400,452  1,108,644  8,498,231  סה"כ

     

      

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,252,736  -  770,382  6,482,354  נכסי חוב סחירים   

 1,174,380  88,145  -  1,086,235  מניות

 1,614,526  935,819  109,883  568,824  אחרות

 10,041,642  1,023,964  880,265  8,137,413  סה"כ
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרותב.  
 
 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 מבוקר 

 

 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

 10,257,232  1,280,089  961,761  8,015,382  סה"כ

     

      
 

 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

    

 

 

 מניות
השקעות פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,280,089  1,119,053  161,036  2019בינואר,  1ליום יתרה  

 סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו:

 21,549  19,596  1,953  ברווח והפסד )*(   

 (11,012) (26,043) 15,031  ברווח כולל אחר

 178,926  164,285  14,641  רכישות 

 (19,415) (19,415) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (36,297) (36,297) -  מכירותפדיונות/ 

 (13,388) -  (13,388) )**( 3העברות אל מחוץ לרמה 

 1,400,452  1,221,179  179,273  2019ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

   
סך הרווחים )הפסדים( לתקופה שלא מומשו 
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים 

 4,496  2,543  1,953  2019ביוני,  30נכון ליום 

     
 *( בעיקר בגין ניירות שדירוגם עלה*) 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות .ב
 

 (המשך) 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 
 

 

זמינים נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים 
 למכירה

 

 מניות
השקעות פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 826,824  756,488  70,336  2018בינואר,  1יתרה ליום   

 סך הרווחים שהוכרו:

 22,075  22,075  -  ברווח והפסד )*(   

 76,311  74,274  2,037  ברווח כולל אחר

 210,638  194,866  15,772  רכישות 

 (13,819) (13,819) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (98,065) (98,065) -  פדיונות/ מכירות

 1,023,964  935,819  88,145  2018ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך ההפסדים לתקופה שלא    
מומשו ושהוכרו ברווח והפסד 
בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 24,267  24,267  -  2018ביוני,  30

 
     

 

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים זמינים 
 למכירה

 

 מניות
השקעות פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,310,357  1,154,046  156,311  2019באפריל,  1יתרה ליום   

 סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו:

 10,178  8,188  1,990  והפסד )*(ברווח    

 16,529  (3,203) 19,732  ברווח כולל אחר

 94,996  93,756  1,240  רכישות 

 (10,162) (10,162) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (21,446) (21,446) -  פדיונות/ מכירות

 1,400,452  1,221,179  179,273  2019ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים לתקופה שלא    
מומשו ושהוכרו ברווח והפסד 
בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 863  (1,127) 1,990  2019ביוני,  30
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב 
 

 ()המשך השקעות פיננסיות אחרות .ב
 

 המשך() 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 
 

 

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים זמינים 
 למכירה

 

 מניות
השקעות פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 892,889  821,156  71,733  2018באפריל,  1יתרה ליום   

 סך הרווחים שהוכרו:

 15,097  15,097  -  ברווח והפסד )*(   

 31,563  30,922  641  אחרברווח כולל 

 159,910  144,139  15,771  רכישות 

 (4,456) (4,456) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (71,039) (71,039) -  פדיונות/ מכירות

 1,023,964  935,819  88,145  2018ביוני,  30יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים לתקופה שלא מומשו    
והפסד בגין נכסים ושהוכרו ברווח 

ביוני,  30המוחזקים נכון ליום 
2018  -  16,814  16,814 

 
 

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים זמינים 
 למכירה

 

 מניות
השקעות פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 826,824  756,488  70,336  2018בינואר,  1יתרה ליום   

 הרווחים שהוכרו:סך 

 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

 (112,737) (110,785) (1,952) פדיונות/ מכירות

 1,280,089  1,119,053  161,036  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 )*( מתוכם:

סך הרווחים )הפסדים( לתקופה    
שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד 
 31בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 39,858  36,580  3,278  2018בדצמבר 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב 

 
 התחייבויות פיננסיות .ג
 

 פרוט התחייבות פיננסיות .1

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 24,510  24,510  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 11,000  11,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 1,050,283  999,621  ((11) 7אגרות חוב )ראה באור 

 3,243,634  3,003,567  ((8) 7כתבי התחייבויות נדחים )*( )ראה באור 

 633,739  633,739  פקדונות מדיירים 

 18,920  18,920  התחייבות לרכישת חברות מוחזקות

 4,982,086  4,691,357  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת

 הוגן דרך רווח והפסד:התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי 

 239,038  239,038  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים  

 111,101  111,101  נגזרים )**(

 350,139  350,139  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

   
 )***( 138,631  התחייבויות בגין חכירות

 5,470,856  5,180,127  פיננסיותסך התחייבויות 

   
 )*( כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון.

  מיליון ש"ח. 89 -כולל התחייבויות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה בסך של כ *(*)                
                          )***( לא נדרש גילוי על השווי ההוגן.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב 
 

 התחייבויות פיננסיותג. 

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 45,775  45,775  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 50,000  50,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 820,635  772,040  אגרות חוב 

 2,632,982  2,452,679  כתבי התחייבויות נדחים )*(

 655,487  655,488  פקדונות מדיירים 

 85,522  85,522  התחייבות לרכישת חברות מוחזקות

 4,290,401  4,061,504  מופחתתסך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות 

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

  
 50,303  50,303  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים )**(

 292,992  292,992  נגזרים )***(

 

 343,295  343,295 

 4,633,696  4,404,799  סך התחייבויות פיננסיות

   
 )*( כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון. 

 מיליון ש"ח. 28 -כ של בסך תשואה תלויי חוזים עבור פיננסיות התחייבויות כולל *(*)     
 מיליון ש"ח. 238 -)***( כולל התחייבויות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה בסך של כ   
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב
 

 התחייבויות פיננסיותג. 

 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 שווי הערך

 

 הוגן בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 110,497  110,497  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  

 819,935  790,178  אגרות חוב 

 3,002,732  2,890,730  התחייבויות נדחים )*(כתבי 

 646,852  646,852  פיקדונות מדיירים 

 6,037  6,037  התחייבות לרכישת חברות מוחזקות

 4,586,053  4,444,294  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת

 התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 164,631  164,631  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים  

 346,653  346,653  נגזרים )**(

 

 511,284  511,284 

 5,097,337  4,955,578  סך התחייבויות פיננסיות

 )*( כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון.

  מיליון ש"ח. 291 -פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה בסך של ככולל התחייבויות )**(              
 

 
 בחלוקה לרמות ותשווי הוגן של התחייבויות פיננסי .2

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 239,038  -  -  239,038  התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים     

 111,101  -  111,101  -  נגזרים

 350,139  -  111,101  239,038  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן

 

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 50,303  -  -  50,303  התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים     

 292,992  -  292,992  -  נגזרים

 343,295  -  292,992  50,303  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4אור ב

 
 התחייבויות פיננסיותג. 

 
 )המשך( שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות בחלוקה לרמות  .2

 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 164,631  -  -  164,631  התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים     

 346,653  -  346,653  -  נגזרים

 511,284  -  346,653  164,631  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן

      
 טכניקות הערכה .3

 
הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח. השקעות השווי ההוגן של 

השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל
ר דומה במהותו, היוון תזרימי על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אח

 מזומנים או שיטות הערכה אחרות.
 

 נכסים חוב שאינם סחיריםא( 
 

נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם  של ההוגן השווי
היוון אומדן תזרימי המזומנים  אור בלבד נקבעים באמצעותיסחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי ב

הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב 
בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על  ירות ערךקונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני
ם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית ידי חברה שזכתה במכרז, שפורס

 .לגופים מוסדיים
 
 מניות לא סחירות ב(

 

 להניח מההנהלה דורשת ההערכה. DCFההשקעה במניות לא סחירות הוערך באמצעות מודל ההוגן של השווי 
. ותנודתיות אשראי סיכון, היוון שיעורי, חזויים מזומנים תזרימי לרבות המודל נתוני לגבי מסוימות הנחות

 השווי והערכת קביעת לשם בהן משתמשת וההנהלה מהימן לאומדן ניתנות שבטווח האומדנים בגין ההסתברויות
 .סחירות לא במניות השקעות אותן של ההוגן

 

 נגזריםג( 
 

בעסקאות על מכשירים פיננסיים נגזרים עם מספר צדדים, בעיקר עם מוסדות פיננסיים. הנגזרים מתקשרת החברה 
הוערכו באמצעות שימוש במודלים להערכה עם נתוני שוק נצפים הם בעיקר חוזי החלפת שיעורי ריבית, וחוזי 

 SWAPאקדמה ומודלי אקדמה על מטבע חוץ. טכניקות ההערכה המיושמות בתדירות הגבוהה ביותר כוללות מחירי 
המשתמשים בחישובי ערך נוכחי. המודלים משלבים מספר נתונים, כולל דירוג האשראי של הצדדים לעסקה 

כל החוזים הנגזרים מגובים  האקדמה, ועקומות ריבית. (, שערי חוזיSPOTהפיננסית, שער חליפין נוכחי/נצפה )
 אשראי של הצד שכנגד וסיכון אי ביצוע של החברה עצמה בגינם.באופן מלא אל מול מזומנים, לפיכך לא קיים סיכון 
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 הון עצמי ודרישות הון - 5באור 

 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל  .א

 וגופים אקסלנס קבוצת, ביטוח הפניקסלהניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. 

ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח -לדרישות הון הנקבעות על כפופים, הכספיים בדוחות המאוחדים נוספים מוסדיים

 "הממונה"(. :וחסכון )להלן

יעד )להלן: " IIמבוסס סולבנסי   קבע דירקטוריון הפניקס ביטוח יעד יחס כושר פירעון כלכלי, 2018בחודש דצמבר 

 10%מההון הנדרש )המשקף "כרית ביטחון" התחלתית בשיעור של  110%  ההון"(. יעד ההון שנקבע הינו בשיעור של

 (.2024בתום תקופת הפריסה )קרי, שנת  115%( אשר ילך ויגדל בקו ישר עד לשיעור של SCR -מעל דרישות ההון 

 ח שהפניקס ביטוח תעמוד בו בכל עת.מובהר בזאת, כי אין בקביעת היעד האמור כדי להבטי

 

 Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  כללי .ב

 

 :)להלן Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  הפניקס ביטוחחל על  2016 הדוחות הכספיים לשנתהחל מ

משטר ההון  הסולבנסי הינו, משטר 2018וזאת בנוסף למשטר ההון הקודם. החל מחודש נובמבר "משטר סולבנסי"( 

 כמפורט להלן. הפניקס ביטוח היחידי החל על

 

 :)להלן Solvency IIהוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס פורסמו  2017בחודש יוני 

לכונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח בישראל. זאת, בהתבסס על הוראות דירקטיבה  ושנועד "חוזר סולבנסי"(

בכל  2016"הדירקטיבה"(, שאומצה על ידי האיחוד האירופי ומיושמת החל מינואר  :" )להלןSolvency IIהמכונה "

 המדינות החברות בו.

 

יטוח וסטנדרטים לניהולם ומדידתם, ומבוססת על הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ב

 שלושה נדבכים: 

נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי בקרה פנימיים, לניהול 

קידום ונדבך שלישי הנוגע לORSA) סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון  )

 משמעת שוק, גילוי ודיווח.

 

על  2017 ,ביוני 30-והוא מיושם בישראל החל מ המקומי, תוך התאמה לשוק הראשוןחוזר סולבנסי מבוסס על הנדבך 

 . 2016 ,בדצמבר 31נתוני 

 

 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 לספיגת ההון העצמי הכלכלי נקבע כס

 ן משני נחות, הון משני מורכב והון שלישוני(. ,  הו2נוסף, מכשיר הון רובד  1הפסדים )הון רובד 

סעיפי המאזן הכלכלי מחושבים לפי שווי כלכלי, כאשר ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על בסיס הערכה מיטבית של 

  (Risk  מכלול התזרימים העתידיים הצפויים מהעסקים הקיימים, ללא מרווחי שמרנות, ובתוספת מרווח סיכון

(Margin . 

נועד לאמוד את החשיפה של ההון העצמי הכלכלי לסדרת תרחישים שנקבעה ( SCR)הנדרש לכושר פירעון  ההון

 בחוזר הסולבנסי המשקפים סיכונים ביטוחיים, סיכוני  שוק ואשראי וכן סיכונים תפעוליים. 

 כדלהלן:בקשר לדרישות ההון חוזר סולבנסי כולל, בין היתר, הוראות מעבר 

 
  (SCRון )עמידה בדרישות הה (א

 
בדצמבר  31 ביום וסיומה 2017ביוני,  30 ביום שתחילתה ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה

 .SCR-ועד למלוא ה SCR-מה 60%-כל שנה, החל מ 5% -( יעלה בהדרגה, בתקופת הפריסה"": )להלן 2024
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 )המשך( הון עצמי ודרישות הון - 5באור 

 

 תלך זו דרישה כאשר, דיווח מועד בכל המבטח י"ע המוחזקות השקעות של מסוימים סוגים על מוקטנת הון דרישת (ב

 לשיעורה תגיע אלו השקעות בגין ההון שדרישת עד, 2017 משנת החל, שנים 7 במשך הדרגתי באופן ותגדל

 .המלא

 40%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

 

 ואילך 2017הוראות גילוי ודיווח בקשר לדוח יחס כושר פירעון כלכלי לשנת 

 

פורסם חוזר "מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות ביטוח בנושא  2017בחודש דצמבר 

נשלחו מכתבים למנהלי חברות הביטוח  2018". בחודש אוגוסט Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 

 ן "חוזר הגילוי". הכוללים הוראות והבהרות בקשר לחוזר זה.  החוזר על הבהרותיו יכונה להל

 

יפורסם באתר האינטרנט  2017בדצמבר  31בחוזר הגילוי נקבע, בין היתר, כי דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני 

 2019ביוני  30ובגין נתוני  2019ביולי  15 ליום עד 2018; בגין נתוני דצמבר 2018בנובמבר  29 ליום של החברה עד

ביוני  30-בדצמבר ו 31כלל דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני י. מכאן ואילך י2019בדצמבר  31 ליום יפורסם עד

בדצמבר של כל  31של כל שנה במסגרת הדוח התקופתי העוקב למועד החישוב. דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני 

, אימוץ מוקדם אפשרי. 2018שנה יבוקר בידי רואה החשבון המבקר של החברה וזאת החל מהדוח על נתוני דצמבר 

כמו כן החוזר כולל הוראות בקשר למבנה דוח יחס כושר פירעון כלכלי, אישורו על ידי האורגנים המתאימים בחברה, 

 ביקורתו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה ודרישות הגילוי לגביו.

 

, את אישור הממונה על ביצוע ביקורת 2018בחרה להקדים את ביצוע הביקורת וקיבלה, בחודש נובמבר  הפניקס ביטוח

. בהתאם לכך החל ממועד קבלת האישור 2017בדצמבר  31בגין נתוני על ידי רואה החשבון המבקר, לראשונה 

 בלבד. הסולבנסיהחברה נדרשת לעמוד בהוראות משטר 

 

עודף ההון כולל  הוראות המעבר לפניקס ביטוח עודף הון. ללא, 2018בדצמבר  31לדוח יחס כושר פירעון ליום  בהתאם

, ש"ח יליוןמ 371 -וכ ש"חמיליון  250של  בסךהפניקס סוכנויות כדיבידנד בעין  והעברתחלוקת דיבידנד במזומן 

  ז' להלן. -בדבר החלוקה ראה סעיף ו' ו לפרטים בהתאמה.

 

-נוסף בסך של כ 1ביטוח כנגד הנפקת מכשיר הון רובד דירקטוריון החברה השקעה בפניקס  אישר 2019בחודש מאי 

נוסף הונפק בשיעור ריבית  1מיליון ש"ח וזאת לצורך חיזוק ההון העצמי של הפניקס ביטוח. מכשיר הון רובד  300

. יתר תנאי המכשיר לרבות תקופת הפדיון הנם בהתאם לחוזר סולבנסי חלק ב' "הוראות לא צמוד 6.5%שנתית של 

התקבל אישור הממונה להכללת המכשיר כאמור בחישוב ההון  2019 ביולי 2ביום עצמי של חברת ביטוח".  לעניין הון

כלל נ מכשיר זה . נוסף 1הנפיקה הפניקס ביטוח מכשיר הון רובד  2019ביולי  4ביום  נוסף. 1המוכר כמכשיר הון רובד 

, במסגרת אירועים לאחר תאריך 2018 בדצמבר 31בחישוב עודפי ההון ויחס כושר הפרעון של הפניקס ביטוח ליום 

 הדוח.

 

פרסם הממונה טיוטת נייר עמדה וטיוטת חוזר בנושא "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת  2017בחודש יולי 

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות  -התחייבויות 

  .להלן 7ראה ביאור  -הפנסיה" )"טיוטת החוזר"( 

יחס כושר  הינה הקטנתההשפעה הצפויה של יישום טיוטת החוזר  הפניקס ביטוח,שעשתה  ראשוני על פי אומדן

 .גם לאחר השפעה זו לפניקס ביטוח עודף הון. 2018בדצמבר  31בהשוואה ליחס כושר הפירעון ליום  הפירעון

  

, על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה, בהתאם לתקן הבטחת מהימנות נבדקהחישוב שערכה החברה כאמור, 

בדיקה של מידע כספי עתידי. תקן זה רלוונטי לביקורת חישובי הסולבנסי ואיננו מהווה חלק  - ISAE 3400בינלאומי 

 מתקני הביקורת החלים על דוחות כספיים.
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 )המשך( הון עצמי ודרישות הון - 5באור 

 

התחזיות וההנחות, שהיוו בסיס להכנת דוח יחס כושר פירעון כלכלי, מבוססות, בעיקרן על ניסיון העבר, כפי יודגש כי 

שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת. נוכח הרפורמות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון והשינויים בסביבה 

ישוב מתבסס לעיתים על הנחות לגבי הכלכלית, נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות העתידיות. הח

אירועים עתידיים ופעולות ההנהלה שלא בהכרח יתממשו או שיתממשו באופן שונה מההנחות אשר שימשו בסיס 

 לחישוב.

  

כמו כן, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מהחישוב, מאחר והתרחישים המשולבים של אירועים 

 מהותית מההנחות בחישוב. עשויים להתממש באופן שונה

 

תשומת הלב לאמור בדוח יחס כושר פירעון בדבר אי הודאות הנגזרת  בדוח המיוחד של רואה החשבון המבקר מופנית

 משינויים רגולטורים וחשיפה לתלויות שלא ניתן להעריך את השפעתה על יחס כושר הפירעון.

 

בחודש יולי  בדוח הדירקטוריון וכן דוח יחס כושר פרעון כלכלי באתר האינטרנט של החברה 3 לפרוט נוסף ראה סעיף

2019.  

 

 דיבידנד .ג

 לחלק רשאית תהיה ביטוח "המכתב"( חברת -, )להלן 2017בהתאם למכתב שפרסמה הממונה, בחודש אוקטובר 

, 100%לבנסי בשיעור של לפחות אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס כושר פירעון לפי חוזר סו רקדיבידנד 

. היחס האמור יחושב ללא החברה שקבע דירקטוריון פירעון כושר יחס ליעד כשהוא מחושב ללא הוראות המעבר ובכפוף

 .הקלה שניתנה בגין הפרש מקורי המיוחס לרכישת פעילות של קופות גמל וחברות מנהלותה

 

הפניקס ביטוח על חברת הביטוח למסור לממונה בתוך עשרים  ימי עסקים ממועד החלוקה תחזית רווח שנתית של 

שאושרה על ידי דירקטוריון  פניקס ביטוחלשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד; תכנית שרות חוב מעודכנת של ה

ן שאושרה על ידי דירקטוריון החברה; פרוטוקול תכנית ניהול הו החברה.החברה, וכן תכנית שרות חוב מעודכנת של 

 הדיון בדירקטוריון החברה בו אושרה חלוקת הדיבידנד, בצרוף חומר הרקע לדיון.

 

ר בעקבות קבלת אישור הממונה בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבון לראשונה על יישום הוראות חוזר סולבנסי, כאמו
 איננה נדרשת לעמוד בהוראות דרישות הון משטר קודם.  לעיל, החל ממועד קבלת האישור הפניקס ביטוח

 

, המתבסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות 2018בדצמבר,  31בהתאם לדוח יחס כושר פירעון ליום 
  יחס כושר פירעון כלכלי הגבוה מיחס כושר הפירעון הנדרש על פי המכתב. פניקס ביטוחלאותו יום ל

 

קבע דירקטוריון הפניקס ביטוח , 2018בהתאם לאמור לעיל, לעניין חלוקת הדיבידנד בחברת הביטוח בחודש דצמבר 

מההון  110%  "(. יעד ההון שנקבע הינו בשיעור שליעד ההון)להלן: " IIמבוסס סולבנסי   יעד יחס כושר פירעון כלכלי

( אשר ילך ויגדל בקו ישר עד SCR -ל דרישות ההון מע 10%הנדרש )המשקף "כרית ביטחון" התחלתית בשיעור של 

מובהר בזאת, כי אין בקביעת היעד האמור כדי להבטיח  (.2024בתום תקופת הפריסה )קרי, שנת  115%לשיעור של 

 שהפניקס ביטוח תעמוד בו בכל עת.

 

 מס בתקנות הקבוע לסכום וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס של העצמי ההון את עת בכל להשלים התחייבה ביטוח הפניקס .ד

שולטת,  הפניקס ביטוח. התחייבות זו תהיה תקפה כל עוד 1964 –"דהתשכ(, גמל קופות וניהול לאישורכללים ) הכנסה

הפניקס אקסלנס  של העצמי ההון כאשר רק תמומש זו התחייבות .וגמל פנסיה אקסלנס בפניקסבמישרין או בעקיפין 

 ההתחייבויות תקרת על יעלה לא ההשלמה שסכום ובלבד, השלילי ההון סכום ובגובה, שלילי יהיה ל"הנ פנסיה וגמל

 בגוף זה. השליטה בעלת תהיה החברה עוד כל תקפה והיא כאמור

 

בהון מזערי מינימאלי בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  מחוייבות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל .ה

 והנחיות הממונה על   2012 -"בהתשעגמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן פנסיה( 
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 )המשך( הון עצמי ודרישות הון - 5באור 
 

 עומדת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 2019 ביוני 30שוק ההון, הנחיות הרשות לני"ע ו/או תקנון הבורסה. נכון ליום 

 בדרישות אלה.

 1הדיבידנד למניה ש"ח. מיליוני  250אישר דירקטוריון הפניקס ביטוח חלוקת דיבידנד בסך של  2019במרס  31ביום  .ו

 . 2019ש"ח, בהתאמה. הדיבידנד שולם בחודש אפריל  7.61-וש"ח  1.52ע.נ הנו בסך של  ש"ח 5ש"ח ע.נ. ולמניה 

 
 .לחלק את מניות הפניקס סוכנויות כדיבידנד בעין, לחברה ביטוחאישר דירקטוריון הפניקס  2019באפריל  18ביום  .ז

 מיליוני ש"ח.  371-בסך של כ הניה (2019לאפריל  18) החלוקה למועדיתרת ההשקעה של הפניקס סוכנויות 

 
 .(15) 7ן חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין ראה באור לעני .ח
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 התחייבויות תלויות  - 6באור 

 

 בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות -תובענות ייצוגיות  (א

 

 הקבוצה נגד המוגשות ייצוגיות תובענות לאישור הבקשות בהיקף משמעותי גידול ניכר האחרונות בשנים

, בכלל כייצוגיות תובענות לאישור בקשות של כללי מגידול כחלק, זאת. כייצוגיות שהוכרו התובענות ובכמות

, ייצוגיות תובענות חוק מחקיקת בעיקרו נובע אשר, הקבוצה של העיסוק בתחומי העוסקות חברות כנגד לרבות

 של במקרה להפסדים הקבוצה של החשיפה פוטנציאל את מהותי באופן מגדילה זו מגמה. 2006-ו"תשס

 .בקבוצה חברות כנגד ייצוגית תביעה קבלת

 

-ו"תשס, ייצוגיות תובענות בחוק הקבוע הדיוני המנגנון באמצעות מוגשות כייצוגיות תובענות לאישור בקשות

 שלבים לשני נחלק כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות הדיוני ההליך"(. ייצוגיות תובענות חוק: "להלן) 2006

 שלב" או" האישור בקשת: "להלן) כייצוגית התובענה לאישור בבקשה הדיון שלב הינו הראשון השלב: עיקריים

 החלטה על. הייצוגית ברמה הדיון שלב תם, חלוט באופן נדחית האישור ובקשת במידה(. בהתאמה" האישור

 האישור ובקשת במידה, השני בשלב. הערעור לערכאות ערעור רשות בקשת להגיש ניתן האישור בשלב

 התובענה בשלב דין פסק על"(. כייצוגית התובענה שלב: "להלן) לגופה הייצוגית התובענה תתברר, מתקבלת

, היתר בין, קיימים, ייצוגיות תובענות חוק לפי המנגנון במסגרת. הערעור לערכאות ערעור להגיש ניתן כייצוגית

 לעניין הסדרים וכן, כייצוגית התובענה בשלב והן האישור בשלב הן, פשרה הסכמי לעניין יפייםספצ הסדרים

 .הייצוגית מהתובענה או האישור מבקשת התובע הסתלקות

 

 סכומי, לפיכך, התביעה מסכום כנגזרת אגרה בתשלום כרוכה אינה ישראל במדינת ייצוגיות תביעות הגשת

 .תביעה אותה בגין בפועל החשיפה מהיקף משמעותי באופן גבוהים להיות עשויים זה מסוג בתביעות התביעה

 

 המפורטות( בערעור מצוי כייצוגיות ואישורן שאושרו תובענות לרבות) כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות

 דעת חוות על היתר בין המתבססת, ההנהלה להערכת, בהן אשר, שלהלן בטבלה 41-ו 39, 1-37 בסעיפים

 תתקבלנה הקבוצה של ההגנה טענות כי"( more likely than not") לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטית

 לאישור בקשות להוציא, הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא, תידחה כייצוגית התובענה לאישור והבקשה

 לרבות) כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות. הקבוצה של לפשרה נכונות קיימת בהן כייצוגיות תובענות

 מאשר סביר יותר לגביהן, חלקן או כולן, לתביעה ביחס בהן(, בערעור מצוי כייצוגיות ואישורן שאושרו תובענות

 בדוחות נכללו, הקבוצה מצד לפשרה נכונות קיימת בו מקום או, ידחו הקבוצה של ההגנה טענות כי, לא

 לפי, לפשרה הקבוצה נכונות בגובה הפרשה או הקבוצה ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי הפרשות הכספיים

 .העניין

 

 הפרשות הכספיים בדוחות נכללו, שקיבלה משפטיות דעת חוות על היתר בין המתבססת, ההנהלה להערכת

 נכונות בגובה הפרשה או הקבוצה ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי, הפרשות נדרשו בו במקום, נאותות

 .העניין לפי, לפשרה הקבוצה

  

 ביטוח לחוזי הקשורים שונים בעניינים הקבוצה כנגד הוגשו כייצוגיות תובענות לאישור הבקשות של ניכר חלק

 . ביטוחיות רזרבות הקבוצה ידי על הועמדו לגביהם, הקבוצה של הרגיל העסקים ולמהלך

 

 

 בשלב ניתן לא, שלהלן בלהבט 42-48 -ו 40, 38 בסעיפים המפורטות כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות

 הכספיים בדוחות נכללה לא ולפיכך כייצוגיות התובענות לאישור הבקשות סיכויי את להעריך זה ראשוני

 .אלו תובענות בגין הפרשה
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות:
 

 פרטים 4הקבוצה מרכזיות טענות 3תביעה וסכוםנתבעות  ,2ערכאה, 1תאריך "דמס

 2008 ינואר .1

 אביב תל מחוזי

 

 נוספות ביטוח וחברות ביטוח הפניקס

 

 מתוכו, הנתבעות מכלל ש"ח מיליארד 1.67-כ

 מיליון 277-כ של סכום ביטוח להפניקס מיוחס

 5"חש

תשלום המכונה  גביית

"תת שנתיות", בפוליסות 

שלא כדין  לביטוח חיים

ובסכום החורג מן 

 .המותר

 

 

כל מי שהתקשר עם 

הנתבעות בחוזה 

ביטוח ושנגבה ממנו 

תשלום בגין מרכיב 

"תת שנתיות" 

בנסיבות או בסכום 

 .החורגים מן המותר

 

 

, אישר בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התובענה  כייצוגית. הקבוצה שאושרה הינה כל מי 2016ביולי  19ביום 

שהתקשר עם הנתבעות בחוזה ביטוח ונגבה ממנו תשלום בגין תת שנתיות ביחס לרכיב החיסכון בביטוחי חיים מעורבים 

או בפוליסות המבטחות בריאות, נכות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה וסיעוד. הסעד בחיסכון; או ביחס לגורם הפוליסה; 

המבוקש הינו החזר הסכומים שנגבו שלא כדין בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ואילך, וכן צו עשה המורה 

ולחברת ביטוח נוספת  לנתבעות לתקן את התנהלותן. כמו כן, דחה בית המשפט את בקשת האישור ביחס להפניקס ביטוח

 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 תת  2016בספטמבר  26ביום 

 שנתיות בשיעור הגבוה מהשיעור המותר בדין. 

קיבל  2018במאי  31גישו הנתבעות לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק הדין. ביום ה 2016בדצמבר  15ביום 

בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור של הנתבעות ודחה את ערעורם של התובעים, פסק דינו של בית המשפט 

 המחוזי בוטל ונדחתה בקשת אישור התובענה כייצוגית בכללה.

 בשאלת( שופטים שבעה של הרכב בפני) נוסף דיון לקיים התובעים בקשת את העליון המשפט בית אישר 2019 ביולי 2 ביום

 בתביעה דברים זוטי הגנת ובשאלת להנחיותיו ביחס המשפט לבית שהוגשה הרגולטור עמדת לענייןבפסק הדין  שנקבע המבחן

 .2020במרץ  31 ליוםהדיון נקבע ו, כספית ייצוגית

 2010פברואר  .2

 

 מחוזי מרכז

 

לאור  נוספותביטוח  וחברות) הפניקס ביטוח

 הגשת כתב תביעה ייצוגי מאוחד(

 

)לרבות  הנתבעות מכלל"ח ש מיליארד 1.47-כ 

 מיוחס מתוכוהנתבעות בתיק המקביל(, 

 6"חש מיליון 238 -כ של סכום ביטוח להפניקס

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 

 גביית הסכומים הללו. 

 הנתבעות מבוטחי

 חיים ביטוח בפוליסות

 חסכון משולבות

 השנים בין שנערכו

 אשר, 1982-2003

 שנצבר החסכון

 בשל נפגע לטובתם

 . הפוליסה גורם גביית

 אישר בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן: "החלטת האישור"(. 2011באפריל  12ביום 

לן: "בקשת הגישה הפניקס ביטוח בקשת רשות ערעור על החלטת האישור לבית המשפט העליון )לה 2011בספטמבר  5ביום 

ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור, במסגרתו הורה בית  2012בספטמבר  4רשות הערעור"(. ביום 

 המשפט העליון על ביטולה של החלטת האישור.

לדיון בפסק הדין קבע בית המשפט העליון, כי החלטת האישור תבוטל וכי הדיון בבקשת האישור יוחזר לבית המשפט המחוזי 

תוך התייחסות בעת ההכרעה אם לקבל את בקשת האישור להשלכה של ניכוי "גורם הפוליסה" מרכיב החיסכון( או מרכיב 

 חברות מספר כנגד התנהל אשר מקביל בתיק מרכז מחוזי משפט בית ידי על החלטה ניתנה 2016 בנובמבר 21 ביוםהריסק. 

 את חלקי באופן מאשר הוא וכי הצדדים ידי על לאישורו שהוגש הפשרה הסדר את מאשר הוא אין לפיה, אחרות ביטוח

 עמלת של משפטי בסיס ללא גבייה בשל הביטוח פוליסות הפרת של בעילה וזאת ייצוגיות כתובענות התביעות לאישור הבקשות

 . התובענה הגשת למועד קודם שנים משבע החל המבוטח לטובת שנצבר בחסכון שפגע באופן" הפוליסה גורם"
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
וגבוהים יותר והתייחסו גם לטענת גביית תת שנתיות בשיעור הגבוה מהשיעור המותר  הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעים בכתב התביעה הייצוגי. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו שונים 5

 בדין אשר כאמור נדחתה.
. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו הפניקס וכנגד המקביל בתיק הנתבעות הביטוח חברות כנגד 2019 במרץהוגש  אשרהמאוחד  על ידי התובעים בכתב התביעה הייצוגיהסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו 6

 שונים וגבוהים יותר.
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

,נתבעות 2, ערכאה1תאריך מס"ד

 3וסכום תביעה

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות

2.   
 

 
 

 החסכון אשר, 1982-2003 השנים בין שנערכו חסכון משולבות חיים ביטוח בפוליסות הנתבעות מבוטחי הינה הייצוגית התביעה תנוהל בשמה הקבוצה

 הנוסף החסכון בסכום המבוטח לטובת הצבור החסכון דרך על ההפרה תיקון הינם שיתבעו והסעדים הפוליסה גורם גביית בשל נפגע לטובתם שנצבר

 . ואילך מעתה הפוליסה גורם גביית הפסקת וכן, האמור בסכום המבוטח פיצוי או הפוליסה גורם נגבה היה לא אילו לטובתו נצבר שהיה

 .טהור ריסק לפוליסות ביחס כייצוגית התביעה את לאשר מקום אין כי קבע המשפט בית כי יצוין

 .כאמור המחוזי המשפט בית של החלטותיו על העליון המשפט לבית ערעור רשות בקשת המקביל בהליך הנתבעות הגישו 2017 במאי 16 ביום

 המקביל בתיק הביטוח חברות בהן חזרו, העליון המשפט בית הצעת ולפי, 2019 בפברואר 6 ביום שהתקיים הערעור רשות בבקשת הדיון במסגרת

 כנגד והן המקביל בתיק הן לגופה הייצוגית התביעה. נמחקה הערעור רשות ובקשת וטענותיהן זכויותיהן כל שמירת תוך הערעור רשות מבקשת

 .2020 בינואר 30 ליום משפט קדם דיון ונקבע המחוזי המשפט בבית במאוחד להתברר ממשיכה ביטוח הפניקס

  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 

ת ביטוח בפוליס

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 קרות 

 .אירוע ביטוח

כי הקבוצות שבשמן תנוהל אישר בית משפט המחוזי באופן חלקי את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. בית המשפט קבע  2015ביוני  23ביום 

 התובענה הייצוגית והסעדים יהיו כדלקמן:

בשמה השבה של דמי הביטוח שנגבו ביתר בגין חודש הביטול בגין חוזים בהם הייתה תניית ביטול מיידי. לעניין סעד זה נקבע כי הקבוצה המיוצגת ש

או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות בפוליסת ביטוח למעט  תנוהל התובענה נגד הפניקס ביטוח ושתי נתבעות נוספות הינה כל מי שהוא

, כאשר בחוזה תנייה לפיה 2012במרס  14השנים עובר להגשת הבקשה לאישור ועד יום  7פוליסת ביטוח רכוש, אשר ביטל חוזה ביטוח, במהלך 

טח, ולא קיבל השבה של דמי הביטוח בגין יתרת חודש הביטול נכנס לתוקף עם קבלת ההודעה על ידי המבטח או עם מסירת הודעת הביטול למב

 הביטול, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק חוזה ביטוח, ממועד כניסת הביטול לתוקף. 

צגת ותשלום הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק חוזה ביטוח בגין דמי ביטוח שהוחזרו ללא הפרשי הצמדה וריבית. לעניין סעד זה נקבע כי הקבוצה המי

שבשמה תנוהל התובענה נגד כל הנתבעות הינה כל מי שהוא או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות בפוליסת ביטוח למעט פוליסת ביטוח 

השנים עובר להגשת בקשת האישור ועד יום  7רכוש אשר ביטל חוזה ביטוח, או אשר פוליסת הביטוח שלו התבטלה עקב קרות מקרה הביטוח, במהלך 

, ואשר נגבו ממנו דמי ביטוח בגין החודשים שלאחר חודש הביטול, והוחזרו לו בערכם הנומינלי ללא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק 2012מרס ב 14

כמו כן, בית המשפט דחה את בקשת האישור בכל הנוגע להשבת דמי ביטוח באשר למי שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות  חוזה ביטוח.

יטוח למעט פוליסת ביטוח רכוש, אשר הפוליסה שלו בוטלה עקב קרות מקרה ביטוח. עוד נדחתה טענת התובעים בדבר אי הצמדת סכומי בפוליסת ב

 לחוק חוזה ביטוח במקרה של השבה ולא ריבית צמודה. 28השבה למדד כאשר זה שלילי והטענה לתשלום ריבית משולשת על פי סעיף 

דדים לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור הסדר פשרה, הכולל: מינוי בודק אשר יבדוק את סכומי הגבייה לגביהם הגישו הצ 2016בספטמבר  29ביום 

מסכום ההחזר שיקבע על ידי הבודק; הוראות ביחס להתנהלות עתידית במקרים של ביטול  80%אושרה התביעה כייצוגית; הסכמה לתרומה של 

מינה בית  2017ול לתובעים ושכ"ט. הסדר הפשרה כפוף לאישורו של בית המשפט. בחודש יוני פוליסות נשוא התביעה והמלצה לגבי תשלום גמ

 המשפט בודק לבדיקת הסכם הפשרה.

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

נתבעות וסכום  ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 3תביעה

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות

  2013מאי  .4

 

 מחוזי תל אביב

 

 ביטוחהפניקס 

 

 90  -מיליון ש"ח  או לחילופין כ 220 -כ

מיליון ש"ח )בגין הקבוצה לעניין 

  5הריבית(

אי תשלום הפרשי הצמדה בגין 

תגמולי ביטוח ממועד קרות מקרה 

הביטוח ועד למועד התשלום 

בפועל וכן אי תשלום ריבית בגין 

תגמולי הביטוח ממועד קרות 

יום  30הביטוח ולחילופין מתום 

גשת התביעה, ועד ממועד ה

 למועד התשלום בפועל.

השנים שקדמו  7כל מי שקיבל במהלך 

להגשת התביעה ו/או יקבל עד למתן פסק 

הדין בתביעה זו, תגמולי ביטוח מבלי שצורפה 

 להם ריבית כדין והפרשי הצמדה כדין.

 

 

אישר בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד  2015באוגוסט  30ביום 

ניקס ביטוח וכנגד חברות ביטוח נוספות )אשר הדיון בהן אוחד( וזאת באופן חלקי כמפורט הפ

 להלן:

הטענה בקשר לתשלום הפרשי הצמדה ממועד קרות מקרה הביטוח נדחתה ואילו הטענה לאי 

תשלום ריבית על תגמולי הביטוח ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל אושרה, 

)מבוטח, מוטב או צד שלישי(, אשר במהלך התקופה שתחילתה שלוש שנים וזאת בגין כל זכאי 

קודם להגשת התביעה וסיומה ביום אישורה של התובענה כייצוגית, קיבל מהפניקס ביטוח )שלא 

   על פי פסק דין שניתן בעניינו( תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין.

 .המשפט המחוזי התביעה הייצוגית לגופה ממשיכה להתברר בבית

 2014ינואר  .5

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 200

 

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 

ים מיוחדים לפי הפוליסה, מתקיימים משתנ

ושבפוליסת הביטוח נכתב כי בעת מקרה 

ביטוח מסוג אובדן גמור או אובדן גמור להלכה 

יופחת מערך הרכב שיעור מסוים, בלא 

 ת את דמי הביטוח )הפרמיה( בהתאם,להפחי

 .בשבע השנים האחרונות

 לאישור שההבק לפיו דין פסק המחוזי המשפט בית ידי על ניתן 2017 בדצמבר 27 ביום

 עומדת אינה ואף הנתבעות כנגד עילה מגלה אינה הבקשה שכן, נדחית כייצוגית התובענה

 . ייצוגית תובענה הגשת לצורך הנדרשות הסף בדרישות

 בערעור דיון .הדין פסק על העליון המשפט לבית ערעור התובעים הגישו 2018 בפברואר 8 ביום

 .2020 ביוני 17ליום נקבע 

 

 2014 יולי .6

 מרכז מחוזי

)כיום:  מ"בע וגמל פנסיה הפניקס

  "מ(בע וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס

 פנסיה קרנות של מנהלות וחברות

 נוספות

 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 48

 על בזכות לב תום בחוסר שימוש

  הפנסיה קרן תקנון הוראות פי

 המשולמים, הניהול דמי להעלאת

 היתרה מתוך פנסיונרים ידי על

 המרביים הניהול לדמי, הצבורה

 הפיכתם ממועד החל, המותרים

 .לפנסיונרים

 חדשה פנסיה בקרן מבוטח שהינו מי כל

 וזכאי הנתבעות מן אחת על הנמנית, מקיפה

 לקבל זכאי יהיה/או ו זקנה פנסיית לקבל

 .זקנה פנסיית בעתיד

  .ביניהם לא צלח גישורה הליךלבית המשפט כי  הודיעו הצדדים

קדם משפט  דיוןהבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט ונקבע 

 .2019בספטמבר  9ליום 

                                                           
 .רבמקו כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
-יש לחשב את הריבית החל מ ימיליון ש"ח )היה וייפסק כ 90מיליון ש"ח )היה וייפסק שיש לחשב ריבית מקרות מקרה הביטוח( וסכום של  220סכום של  -בכתב התביעה הייצוגי הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעת  5

 .יחסו גם לטענת ההצמדה אשר כאמור נדחתהימים מיום מסירת התביעה(. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו שונים וגבוהים יותר והתי 30
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

  2014 ספטמבר .7

 

 בחיפה לעבודה האזורי הדין בית

 

 ביטוח הפניקס

 

 "חש מיליון 55 -כ

 

 

 

 

 

 

 קבעה, ביטוחהפניקס  ,הטענה לפי

 מקדם כי מנהלים ביטוח בפוליסות

 לכל החודשית הגימלה)סכום  הגימלה

 במשך בפוליסה שנצברו"ח ש 10,000

 מבוטחות לנשים ישולמו לפיו( השנים

 הפרישה לגיל הגיען בעת ביטוח תגמולי

, מבוטחים גברים של מזה יותר נמוך יהא

 הנשים של הארוכה החיים תוחלת בשל

 ביטוח הפניקס וגובה גבתה מנגד ואולם

 זהה ריסק פרמיית, המבוטחות מהנשים

 כי העובדה חרף, מגברים גובה שהיא לזו

 נמוכים הנשים של התמותה שיעורי

 .הגברים של מאלו בהרבה

 ביטוח הפניקס ידי על שבוטחו הנשים כלל

 בהיותן בתביעה הנדון מהסוג בפוליסות

 הביטוח תשלום ושחובת שכירות עובדות

 ומעבידה המבוטחת על חלה

כנגד  2014באוגוסט  17יצוין כי בקשות דומות לאישור תביעות כייצוגיות אושרו ביום 

ארבע חברות ביטוח נוספות )להלן: "ההליך המקביל"(. חברות אלו הגישו בקשת רשות 

 2016בפברואר  23ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. ובדיון שהתקיים בערעור זה ביום 

כי דין הערעור להתקבל. גם בעמדה שהוגשה על ידי  הביע בית הדין הארצי את עמדתו,

, הן בערעור שנדון בבית הדין הארצי 2016בדצמבר  22היועץ המשפטי לממשלה ביום 

והן בתיק הנדון, תמך היועץ המשפטי לממשלה בעמדת הנתבעות כי דין בקשת האישור 

 להידחות. 

ביל, שבסופו הודיע בית התקיים דיון נוסף בערעור בהליך המק 2017לפברואר  20ביום 

 הדין הארצי כי פסק הדין יישלח לצדדים.

בבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד הפניקס ביטוח, התקיימו חקירות המצהירים 

ונטענו סיכומים בע"פ. כמו כן, בית הדין קבע כי ימתין עם מתן הכרעה בבקשה לאישור 

 י בהליך המקביל.התובענה כייצוגית עד ובכפוף להכרעת בית הדין הארצ

 2015 יוני .8

 

 שבע באר מחוזי

 

 ביטוח הפניקס

 

 "חש מיליון 125 -כ

, התובעים לטענת, זו תביעה של עניינה

 חברת של ההתחייבות היקף שאלת הינה

 קולקטיביות בריאות בפוליסות הביטוח

 חברת התחייבה בהן פרט פוליסות/או ו

 בנסיבות, למבוטח לשלם הביטוח

 .17 טופס של ערכו את, מסוימות

 

 ביטוח בפוליסת בוטחו אשר, המבוטחים כל

 ניתנה במסגרתה ביטוח בהפניקס בריאות

 בהתחשב כספי פיצוי לקבל האפשרות

 מקרה להם ואירע 17 טופס של בערכו

 בשלוש ולחילופין, השנים בשבע ביטוח

 של פרשנותה לגילוי שקדמו, השנים

 בהתאם הפיצוי רכיבי לגבי ביטוח הפניקס

 .(2013 בינואר 30 ביום)קרי,  17 לטופס

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט.

 

דחה בית משפט מחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה דומה  2016במאי  8יצוין כי ביום 

הגיש התובע ערעור  2016ביוני  23אשר הוגשה כנגד חברת ביטוח אחרת כייצוגית וביום 

 המשפט העליון. על כך לבית 

ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בו נקבע כי התיק יוחזר  2017ביולי  19ביום 

לבית המשפט המחוזי לגביית ראיה נוספת שהגשתה התבקשה על ידי חברת הביטוח 

 האחרת וכי לאחר מכן יינתן פסק דין משלים בבית המשפט המחוזי.

 
 
 
 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2015ספטמבר  .9

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות 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 בעיית "אי השליטה על 

סוגרים" ממנה סובלים המבוטחים להיות 

תוצאה של מחלה או ליקוי אורולוגיים או 

גסטרואנטרולוגיים בלבד, וזאת בניגוד 

 ביטוח.להוראות פוליסות ה

 על שנמכר סיעודי מבוטח בביטוח שהיה מי כל

 ידי איזה מן הנתבעות )או יורשיו, לפי העניין(,

 כתוצאה ירוד ותפקוד בריאות וסבל ממצב

 בריאותי, אשר בגינו או ליקוי ממחלה, תאונה

 קבוע שימוש עשה או/ו סוגריו על שלט לא הוא

השתן, או  קטטר בשלפוחית או בסטומה

 האמור אף למיניהם, ועל בסופגנים או בחיתולים

ניקוד בגין  מהנתבעות )לפי העניין( לא קיבל

 בחינת הסוגרים" במסגרת על רכיב "השליטה

סיעודי, באופן  ביטוח תגמולי לקבלת תביעתו

 לפגיעה בזכויותיו. שהביא

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט.

 

 2015ספטמבר  .10

 

 מחוזי תל אביב 

 

 אקסלנס הפניקס)כיום:  מ"בע וגמל פנסיה הפניקס

מנהלות של קרנות פנסיה  וחברות "מ(בע וגמל פנסיה

 נוספות

 

 מכלל הנתבעות 2008מיליון ש"ח לשנה משנת  300 -כ

הטענה היא כי הנתבעות משלמות 

לסוכנים עמלות המחושבות כשיעור מדמי 

כביכול הניהול הנגבים על ידן תוך הפרה 

של חובות האמון, 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

נתבעות וסכום  ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 3תביעה

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות

11. 

 

 

 2015ספטמבר 

 

מחוזי תל אביב )מחלקה לעניינים 

 כלכליים(

 

אקסלנס, אקסלנס נשואה מוצרים 

פיננסיים בע"מ,  אקסלנס נשואה שירותי 

בורסה בע"מ, מר גיל דויטש, מר אהרון 

בירם, מר ערן פוקס )להלן: "הנתבעים 

1 ,)" 

 אקסלנס הפניקס)כיום:  אקסלנס גמל

, מר נועם דויטש ומר "מ(בע וגמל פנסיה

 "(,2גילי כהן )להלן: "הנתבעים 

 

 מיליון ש"ח 78-כ

ביעה מתייחסת לאגרות חוב מגובות בנכסים, אשר הונפקו הת

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-יבור המשקיעים, בד בבד עם מכירת המצ

 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.

כאמור בכל הנוגע לאקסלנס גמל, נטען כי זו החזיקה אגרות חוב 

 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 המובנות... שהיו בידי

קופות גמל ו/או קרנות הנאמנות 

 1בתקופה שתחילתה ביום 

וסיומה ביום  2008לאוקטובר 

לחברות  2009לדצמבר  31

 בקבוצת אקסלנס...".

 

אישר בית המשפט את  2017ביוני  15בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 

 . 2כייצוגית כנגד הנתבעים  התובענההסתלקות התובעים מהבקשה לאישור 

 

 לפיו דין פסק המחוזי המשפט בית ידי על ניתן 2019 בפברואר 17 ביום

 .נדחית 1 הנתבעים כנגד כייצוגית התובענה לאישור הבקשה

הגישו התובעים ערעור על פסק הדין לבית המשפט  2019באפריל  2ביום 

 . 2020ביוני  20דיון השלמת טיעון בערעור נקבע ליום העליון. 

 

 

  

                                                           
  .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
  הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( תלויותהתחייבויות  - 6באור 

 

נתבעות וסכום  ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 3תביעה

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות

 2015דצמבר  .12

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברת ביטוח נוספת

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו  100 -כ

מיליון  50מיוחס להפניקס ביטוח סכום של  

 ש"ח.

תוספת תת שנתית בביטוחי גבייה שלא כדין, לכאורה, של 

 חיים בשיעור הגבוה מהמותר.

  

 1הונפקו החל מיום כל מבוטחי הפניקס בפוליסות ביטוח חיים ש

לעניין הסעדים הכספיים בלבד, יכללו בתביעת .1982באוגוסט 

הפניקס ביטוח כל המבוטחים בקבוצה אשר שילמו דמי ביטוח בשים 

חשבון את העובדה, כי לב לתחשיב ריבית תת שנתית, אשר לא לקח ב

תשלומי הקרן הלכו ופחתו במהלך השנה, בשים לב למועדי תשלום 

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

 בבקשה המשפט בית להכרעת ממתינים הצדדים

 .כייצוגית התובענה לאישור

 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 

על ידה בשל מקרה ביטוח או בשל פדיון הפוליסה, שהופקו 

, למדד היסודי הנכון בהתאם  1984ליולי  19עד ליום 

לתנאי ההצמדה שבפוליסות,  קרי המדד שפורסם 

בחודש שבו מתחילה תקופת הביטוח,  1-לאחרונה לפני ה

ולכך ישנה השפעה משמעותית על שיעור התגמולים להם 

  יהיו זכאים המבוטחים.

ורו פוליסת ביטוח כל מבוטח של הפניקס ביטוח שהופקה לו ו/או בעב

והמדד היסודי שנקבע בפוליסה אינו תואם את  1984ליולי  19עד ליום 

 .המדד הידוע במועד תחילת הביטוח היסודי

 הצדדים נמצאים בהליך גישור. 

בספטמבר  11קדם משפט נקבע ליום  דיון

2019. 

 

 

 2016פברואר  .14

 

בית הדין האזורי לעבודה ת"א )הדיון 

 בשל סמכות עניינית(  מרכזמחוזי הועבר מ

 

 הפניקס)כיום:  "מבע וגמלהפניקס פנסיה 

וחברות  "מ(בע וגמל פנסיה אקסלנס

 מנהלות של קרנות פנסיה נוספות

 

 כמיליארד ש"ח מכלל הנתבעות

לפי הטענה הנתבעות פועלות באופן בלתי ראוי בכך שהן 

גובות דמי ניהול בגין קצבאות נכות ושאירים ללא גילוי 

זו וכי שיעור דמי הניהול ממקבלי קצבאות כאמור עובדה 

עומד על השיעור המקסימלי האפשרי, תוך ניצול העובדה 

כי מקבלי הקצבאות אינם יכולים לנייד את כספם ו/או את 

 זכאותם לקבלת קצבה.

כל מי שמקבל ו/או בעל זכות לקבל קצבת נכות או שאירים וכן עמית 

זוק עקב גביית דמי ניהול בקרן פנסיה שבניהול הנתבעות אשר ני

 בקשר עם קצבאות הנכות והשאירים.

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה  

 . הדין בביתלהתברר 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
  סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2016ספטמבר  .15

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח 

 

 מיליון ש"ח 14.7

של  Excellence Investגבייה בפוליסת חסכון לפרט 

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.

 לאישור הבקשה את המחוזי המשפט בית אישר 2019במאי  31 ביום

 ביטוח חברות שלוש וכנגד ביטוח הפניקס כנגד כייצוגית התובענה

 הביטוח פוליסת הפרת של בעילה וזאת"(, הנתבעות: "להלן) נוספות

 בשמה הקבוצה. השקעות ניהול הוצאות של כדין שלא גביה בשל

 פוליסת בעלי כל הינה ביטוח הפניקס כנגד הייצוגית התביעה תנוהל

 ובשבע בהווה ביטוח הפניקס של Excellence Invest לפרט חסכון

 הינם שנתבעו הסעדים. לאישור הבקשה הגשת למועד שקדמו שנים

 הפרשי בצירוף ביתר שנגבו ההשקעות ניהול הוצאות סכומי השבת

 .הגביה מן לחדול לנתבעות שיורה וצו; ריבית

לבית המשפט  ערעור רשות בקשת להגיש ביטוח הפניקס בכוונת

 העליון על החלטת אישור התובענה כייצוגית.

  .המחוזי המשפט בבית הייצוגית בתביעה הדיון המשך עוכב זה בשלב

 השקעות ניהול הוצאות בעניין כייצוגית תובענה לאישור בקשה כי יצוין

 להלן 17 סעיף ראה) גמל אקסלנס כנגד גם בבד בד מתנהלת

 זה בנושא נוספת כייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה וכןבטבלה( 

 להלן בטבלה(. 44 סעיף ראההפניקס ביטוח ) כנגד

 

 
  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה מרכזיותטענות  3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2016ספטמבר  .16

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  4.45

 מיליון ש"ח. 943להפניקס ביטוח סכום של 

 

פרמיות בפוליסות ביטוח בריאות, בגין כיסויים  גביית

מיותרים שהמבוטחים אינם זקוקים להם, וכן מכירת 

פוליסות ביטוח בריאות, כביכול, במודע ובמתכוון, הכוללות 

כיסויים אשר למבוטח אין כל צורך בהם, שכן הוא מחזיק 

בביטוח בריאות משלים מטעם קופת החולים אליה הוא 

 משתייך. 

י הטענה הנתבעות אף התנו שירות בשירות וזאת בנוסף, לפ

עקב העדר אפשרות  לרכוש פוליסה מצומצמת שתכלול רק 

כיסויים שאינם כלולים בביטוחי הבריאות המשלימים של 

 קופות החולים, ובכך נוצר למעשה "כפל ביטוח".

כל מי שמבוטח או שהיה מבוטח על 

ידי הנתבעות או מי מהן בפוליסת 

שר כוללת כיסויים ביטוח בריאות א

החופפים, באופן מלא או חלקי, את 

הכיסויים הכלולים בביטוחי הבריאות 

 המשלימים של קופות החולים. 

 

אישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית ל הבקשה

 המשפט.

 

 

2016נובמבר  .17  

 

 בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

 

 אקסלנס הפניקס)כיום:  מ"בע גמל  נשואה אקסלנס

"מ(בע וגמל פנסיה  

 

מיליון ש"ח 215 -כ  

לפי הטענה, על פי תקנון קופת הגמל "אקסלנס גמל" שנהג 

ועל פי תקנון הקרן "אקסלנס  2016בינואר  1עד ליום 

השתלמות", אקסלנס גמל אינה רשאית לגבות מהעמיתים 

בקופה ובקרן הוצאות ניהול השקעות, שכן היה עליה לקבוע 

ומפורשת בתקנונים. זאת בצורה ברורה  

 

"כל עמית בקרן 'אקסלנס השתלמות' 

)בשמה זה ובשמותיה הקודמים, 

ולרבות כל הקרנות שמוזגו לתוכה( 

בהווה ובשבע השנים שקדמו למועד 

הגשת הבקשה, וכן כל עמית בקופת 

הגמל 'אקסלנס גמל' )בשמה זה 

ובשמותיה הקודמים, ולרבות כל 

 הקופות שמוזגו לתוכה( בן התאריכים

בדצמבר  31ועד  2009בנובמבר  20

2015 ."  

כייצוגית ממשיכה להתברר בבית  התובענההבקשה לאישור 

 הדין. 

 

 כייצוגיות תובענות לאישור בקשות אושרו 2019 במאי כי יצוין

 לעיל 15 סעיף ראהדומות לרבות כנגד הפניקס ביטוח ) בעילות

 בטבלה(.

 

 

 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית ענההתוב לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2017ינואר  .18

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליון ביחס לכל אחת מן  12.25 -לכל הפחות כ

 הנתבעות.

לטענת התובעים חברות הביטוח גובות ביתר דמי ביטוח 

מהמבוטחים שכן הן אינן מגלות 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. 

 

כי התובעים מפנים בתביעתם להחלטת אישור בקשה  יצוין

לאישור תובענה כייצוגית באותו עניין נשוא תביעה זו כנגד 

חברת ביטוח אחרת, במסגרתה הוכח לטענתם הנוהג 

 האמור.  

מבוטחי הנתבעת הרלוונטית בביטוח 

רכב חובה, מקיף וצד ג', בתקופה 

שנים קודם להגשת  7שתחילתה 

ק דין התובענה ועד למתן פס

בתובענה, אשר הגיעו במהלך תקופת 

הביטוח למדרגת הגיל ו/או וותק 

הנהיגה המזכה בהפחתת דמי 

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  .19

 

 מחוזי תל אביב )המחלקה לעניינים כלכליים(

 

 אקסלנס הפניקס)כיום:  "מבע וגמל הפניקס פנסיה

 "מ(בע וגמל 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 

 .הפניקס פנסיה

 נמצאים בהליך גישור. הצדדים

 

פורסמה עמדת הממונה על שוק  2017יצוין כי, בחודש דצמבר 

ההון ביטוח וחסכון, בנושא איסור גביית דמי טיפול בהלוואות 

במסגרתה חוזרת הרשות על עמדתה לפיה גביית דמי טיפול 

בהלוואות למבוטחים ועמיתים אסורה ואינה עומדת בהוראות 

על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,  )ד( לחוק הפיקוח 32סעיף 

 .2005-התשס"ה

ותירה הממונה הבאשר לשאלת השבת דמי טיפול שנגבו בעבר, 

 .את ההכרעה לבית המשפט

 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2017פברואר  .20

 

 אביב מחוזי תל

 

 הפניקס ביטוח וחברות נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות, מתוכו מיוחס  9.66 -כ

מיליון ש"ח, כאשר  2.86 -להפניקס ביטוח סכום של כ

לסכום זה יש לצרף את דמי הטיפול שגבתה הפניקס 

 ביטוח מלווים שאינם עמיתים, בהיקף שלא הוערך.

יתים או לטענת התובעת, הנתבעות גובות שלא כדין, מעמ

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 אשראי מהנתבעות ונגבו 

 הלוואה ו/או הטיפול בה.ממנו כספים בקשר עם הקמת ה

 הצדדים נמצאים בהליך גישור.

 

 תובענהיצוין כי בקשה דומה לאישור 

כייצוגית הוגשה כנגד הפניקס פנסיה 

לעיל בטבלה, וכן  19ראה סעיף  -

 עמדתראה שם פירוט בדבר 

 וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה

גביית דמי טיפול  איסורבעניין 

  בהלוואות למבוטחים ולעמיתים.

 

 

 

 

 

 2017אפריל  .21

 

)הדיון הועבר  תל אביבבית הדין האזורי לעבודה 

 בשל סמכות עניינית(  תל אביבמחוזי מ

 

( בע"מ )להלן: "שקל"(, 2008שקל סוכנות לביטוח )

( בע"מ 2003אגם לידרים )ישראל( סוכנות לביטוח )

לידרים"( חברות נכדות של הפניקס )להלן: "אגם 

 ביטוח, וסוכנויות לביטוח נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות,  מתוכו מיוחס  357 -כ

 89.64מיליון ש"ח ולשקל    47.81לאגם לידרים 

 מיליון ש"ח

לטענת התובעים, עד להתערבות הרגולטור ולשינויי 

החקיקה שנעשו בנושא, מנהלות ההסדרים הפנסיוניים 

תבעות בראשן, היו מספקות למעסיקים שירותי תפעול והנ

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 

 וקו להם על ידי מנהלות ההסדר הפנסיוני.המוצרים ששו

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 

בהתאם  לשאת מאמצעיו בעלויות תפעול ההסדר הפנסיוני של העובד

לחוק בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ,  6לתיקון מספר 

 .2005 -שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה

 

 

 כייצוגית התובענה לאישור הבקשה

  .הדין בבית להתברר ממשיכה

  

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה שורלאי הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה מרכזיותטענות  3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2017יוני  .22

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך 

 

 

עניינה של התביעה בהתנהלות פסולה ושלא כדין של הפניקס 

ביטוח במסגרת הליך השיווק והמכירה של כתבי השירות 

על פי הטענה,  הנמכרים על ידה במסגרת הביטוח המקיף לרכב.

משווקת, בין ישירות ובין באמצעות סוכנים הפניקס ביטוח 

מטעמה, תכניות ביטוח מקיף הכוללות כחלק אינהרנטי ובלתי 

נפרד כתבי שירות, והכל מבלי שהיא מציגה ללקוחות את מחיר 

כתבי השירות במהלך הליך השיווק, מבלי שהיא מאפשרת להם 

לוותר על כתבי שירות ולקבל בתמורה מחיר נמוך יותר שישקף 

לות השירות שהוסר, תוך יצירת התניה בפועל בין רכישת את ע

חבילת כתבי השירות לתוכנית הביטוח, אי מסירת מידע מהימן, 

 אי התאמת הביטוח לצרכי המועמד לביטוח וכיוצ"ב.

כל מי שרכש מהפניקס ביטוח, בין 

ישירות ובין באמצעות סוכניה, כתבי 

שירות במסגרת פוליסת הביטוח 

הפניקס ביטוח המקיף לרכב תוך ש

הפרה את הוראות הדין ביחס להליך 

השיווק והמכירה של כתבי השירות, 

שנים לפני  7וזאת בתקופה שהחלה 

הגשת בקשה זו ועד למועד מתן פסק 

 דין סופי בתובענה.

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

  .המשפטבבית להתברר 

 

שוק ידי רשות  על פורסם 2018 יוליכי בחודש  יצוין

 שירות כתבי הנהגת לחוזר תיקוןההון ביטוח וחסכון, 

אשר בא לקבוע הוראות נוספות לעניין  .שיווקם ואופן

 שיווק כתבי שירות.

 

 2017יוני  .23

 

מחוזי מרכז )בשבתו כבית משפט לעניינים 

 מנהליים(.

 

 המוסד לביטוח לאומי )להלן: המל"ל"( 

יחדיו:  הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות )להלן

 "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 ביטוח של חברי הקבוצה כהגדרתם להלן, בנוסף על 

גביית דמי בריאות בסכום המינימלי מקצבת נכותם של חברי 

ה המל"ל הקבוצה. לטענת התובעים, את הגבייה ביתר עוש

 באמצעות קרן הפנסיה, המעביד או כל גורם שלישי אחר. 

התובעים מציינים כי המשיבות הפורמליות הן גופים באמצעותם 

נגבו דמי הביטוח מהתובעים ומבהירים כי כל מעסיק וכל גורם 

המשלם פנסיה מוקדמת וכל גורם המשלם קצבת אובדן כושר 

המשיבות  עבודה במשק עשוי להיות במצב דומה לזה של

הפורמליות. לטענת התובעים, אין אפשרות לצרף את כל 

הגורמים כמשיבים ובית המשפט מתבקש לראות במשיבות 

הפורמליות שצורפו, אשר נוגעות לעניינם של 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 אדם אשר נגבו 

ממנו דמי ביטוח בריאות מהכנסה 

אשר פטורה מתשלום דמי ביטוח 

 בריאות בשל דרגת נכותו.

לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה  הבקשה

 ליום משפט קדם דיון ונקבעת המשפט להתברר בבי

 .2020 בינואר 2

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2017יולי  .24

 

 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, אשר לטענת התובע, נוכה ממנו ביתר על ידי 

הנתבעות אשר שימשו כנאמן ביחס למניות שהוקצו לו כעובד 

  בחברה בינלאומית הפועלת בישראל.

 

ל נהנה שזכה להקצאת מניות באמצעות כ

נאמן )כמשמעות המונחים בסעיף 

)א( לפקודת מס הכנסה( של חברה 102

המאוגדת בארה״ב, מקום בו הנתבעות 

)או מי מהן( שימשו בעבורו כנאמן, ואשר 

נגרמו לו נזקים במקרים בהם נוכה 

מתשלומי דיבידנד מס במקור בשיעור 

לטובת רשויות המס בארה״ב,  30%

רות היותו תושב ישראל הזכאי לניכוי למ

 בלבד. 25%מס במקור בשיעור של 

 לביתהגישו הצדדים  2019באפריל  15ביום  

 במסגרתוהמשפט בקשה לאישור הסדר פשרה 

לכל אחד מחברי הקבוצה  תשלמנה הנתבעות

של  נומינלי בשיעורבהסכם הפשרה פיצוי  כהגדרתה

 הנתבעות, וכן ידו על ששולם העודף מהמס 50%

יבוצע ניכוי מס  2019באופן שהחל משנת  תתנהלנה

במקרים המתאימים. הסדר  25%בשיעור של 

 בית המשפט. ידי על אושר טרםהפשרה 

 2017יולי  .25

 

 מחוזי ירושלים

 

( 2014פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )

 )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח

 

לא הוערך אך צוין כי הינו עולה על סכום התביעה 

 מכלל הנתבעות  ש"חמיליון  2.5

עניינה של התביעה, לטענת התובע, כי פספורטכארד, 

במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל, מקליטה ומאזינה בפועל 

לשיחות רפואיות חסויות של מבוטחיה עם רופאים ומעבירה 

אותן להפניקס ביטוח, 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 

הקליטה שיחותיהם עם רופאים ו/או 

האזינה לשיחות אלו בפועל ו/או כל מי 

יו המוקלטות עם רופאים שתוכן שיחות

הועבר לידי הפניקס ביטוח מאז תחילת 

התופעה ועד ליום אישורה של הבקשה 

 לאישור התביעה כייצוגית.

 בבקשה המשפט בית להכרעת ממתינים הצדדים

 .כייצוגית התובענה לאישור

 
 
 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 2019ביוני  30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

  77-2 
    

    
 

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2017אוגוסט  .26

 

 הועבר)הדיון  אביב תל לעבודה האזורי הדין בית

 בשל סמכות עניינית(  מרכזמחוזי מ

 

 הפניקס)כיום:  "מבע והשתלמות אקסלנס גמל

 "מ(בע וגמל פנסיה אקסלנס

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כמיליוני ש"ח וכי 

 ש"חמיליון  2.5הינו 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 של כל חבר בקבוצה 

מית של המשיבה, ואחת היא איזה מוצר פיננסי לע

)קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או כל מוצר 

 -רלוונטי אחר(, המשיבה ניהלה עבורו )"המשיבה"

 לרבות כל מי שהמשיבה היא חליפתו/פתה(". 

כן ביקש התובע להגדיר בתוך הקבוצה האמורה 

קבוצה: "כל מי שהמשיבה לא השיבה לו את -תת

ספים שהוא היה זכאי להם מכוח ההכרעה מלוא הכ

העקרונית שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 

)חוזר הכרעה  27.8.13-במשרד האוצר פרסם ב

והבהרותיה, והוא  (, כתיקוניה2013-4-1עקרונית 

 "....זכאי להשבה זו

 

 ממשיכה כייצוגית התובענה לאישור הבקשה

 .הדין בבית להתברר

 

  2017ספטמבר  .27

 

 מחוזי ירושלים

 

 נוספות ביטוח הפניקס ביטוח וחברות 

 

סכום התביעה לא הוערך אך צויין כי מדובר בעשרות 

 מיליוני שקלים אם לא יותר מכך.

לטענת התובעים, הנתבעות מפרות את הוראות 

-)ב( לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א5סעיף 

)להלן: "חוק פסיקת ריבית והצמדה"(, בכך  1961

מוסיפות, כעניין שבמדיניות, לסכומים שהן לא 

שנפסקו כנגדן על ידי רשות שיפוטית, הפרשי 

הצמדה ו/או ריבית ו/או ריבית צמודה, במקרים 

בהן הנתבעות משלמות סכומים כאמור לחברי 

 הקבוצה במועד מאוחר למועד שנקבע לתשלומם.

כל מי ששולמו לו על ידי מי מהנתבעות סכומי כסף 

ידי רשות שיפוטית במועד  שנפסקו לזכותו על

המאוחר למועד הפרעון )כהגדרתו בחוק פסיקת 

ריבית והצמדה(, מבלי שהתווספו לתשלום הסכום 

הפסוק הפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או ריבית 

 צמודה.

 

 

 הצדדים נמצאים בהליך גישור.

 
  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 2019ביוני  30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

  78-2 
    

    
 

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3תביעהנתבעות וסכום  ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2018ינואר  .28

 

 מחוזי מרכז

 

 נוספות ביטוח הפניקס ביטוח וחברות

 

מכלל הנתבעות לשנה ש"ח מיליון  82.2-כ

 -כמתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סכום של 

 .מיליון ש"ח לשנה 22.3

 

 למבוטחיה מלשלם כדין שלא נמנעת ביטוח הפניקס לטענת התובעת,

 לא הנזקים כאשר הנזקים עלות על החל מ"המע רכיב את' ג ולצדדי

 .בפועל תוקנו

 אשר, שהוא ביטוח סוג בכל', ג צד או/ו מוטב או/ו מבוטח כל

 שתבע הנזק את תיקן לא הביטוח תביעת הגשת במועד

 שיפוי או/ו ביטוח תגמולי הביטוח מחברת קיבל ואשר, בגינו

 מ"המע רכיב את כללו הביטוח שתגמולי מבלי הנזק בגין

 .התיקון עלות על החל

 

 התובענה לאישור הבקשה

 בבית להתברר ממשיכה כייצוגית

 . המשפט

 2018פברואר  .29

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 שנזקה להניח שניתן צוין אך הוערך לא

 .ש"חמיליון  2.5של הקבוצה עולה על  יהמצרפ

 

 נרכש או/ו שרכשו מי את מטעה ביטוח הפניקס התובעים לטענת

 חייל המבוטח היות בעת, גם או, רק החל בריאות ביטוח עבורם

 כוחות על נמנה או/ו שוטר או/ו מילואים או קבע, סדיר בשירות

 ל"צה ולחיילי בכלל הקבוצה לחברי ומוכרת ישראל מדינת של טחוןיהב

 וזאת שימוש בו לעשות אפשרות כל כמעט שאין ביטוחי מוצר בפרט

 .בתביעה כמפורט שונות סיבות בשל

 בריאות בביטוח ביטוח הפניקס אצל מבוטח שהיה מי כל

 או/ו מילואים או/ו קבע או/ו חובה בשירות חייל היותו בעת

 של טחוןיהב כוחות על נמנה בהיותו או/ו שוטר בהיותו

 ועד התביעה להגשת שקדמו השנים בשבע ישראל מדינת

 שרכש מי או/ו כייצוגית זו תביעה של אישורה למועד

 מהאמורים מי עבור ביטוחי כיסוי האמורה הזמן בתקופת

 . כאמור לעיל

 

הבקשה לאישור התובענה 

כייצוגית ממשיכה להתברר בבית 

 נקבע משפט קדם דיון המשפט.

 .2019בספטמבר  16 ליום

 

  

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3תביעה נתבעות וסכום ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2018פברואר  .30

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

 ביטוח הפניקס, התובעים לטענת

 חיים בביטוח ביטוח דמי לגבות ממשיכה

 . שנפטרו ממבוטחיה

 

 נגבו מהם, ושאריהם ביטוח הפניקס של מבוטחיה כלל

 שקדמו השנים בשבע פטירתם לאחר חיים ביטוח פרמיות

 .התביעה להגשת

 

בקשה על ידי הצדדים הוגשה  2019ביולי  16ביום 

בהסכמה להסתלקות התובעים מהבקשה לאישור 

 הפניקסידי  לכייצוגית, במסגרתה יושבו ע התובענה

 .רלוונטיים במקריםדמי ביטוח 

בקשת ההסתלקות טרם אושרה על ידי בית המשפט 

 .2019בספטמבר  10ונקבע דיון בה ליום 

 

 2018פברואר  .31

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 11.6

 

 נמנעת ביטוח הפניקס, התובעים לטענת

 ביטוח בפוליסת, מבוטחיה את מלשפות

 מנתח ושכר ניתוח הוצאות בגין, בריאות

 אף על וזאת, עימה בהסדר שאינו

 ברורה הפוליסה לשון שלטענתם

 תקרת לגובה עד) זאת ומאפשרת

 (.ביטוח הפניקס

 כולל אשר, ביטוח הפניקס אצל בריאות ביטוח שרכש מי כל

 ביטוח הפניקס של 5417 לנספח בהתאם לניתוחים ביטוח

 .2017 ספטמבר לחודש 2016 יולי חודש בין

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

קדם משפט נוסף נקבע  דיוןלהתברר בבית המשפט. 

 .2019בספטמבר  15ליום 

 

 

 2018 פברואר .32

 

 אביב תל מחוזי

 

 אקסלנס הפניקס)כיום: מ "בע גמל נשואה אקסלנס

 נוספות וחברות "מ(בע וגמל פנסיה

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  21

 "חש מיליון 6גמל סכום של  לאקסלנס

, התובעים לטענת, התביעה של עניינה

 דמי/ טיפול דמי של כדין שלא בגבייה

 פרעון עמלת/ עמלה/ תפעול דמי/ גביה

 כינויו יהא) אחר תשלום כל או מוקדם

 הנתבעות ידי על שנגבה( יהא אשר

 . הלוואות מהן נטלו אשר מעמיתיהן

 

טרם הגישה את תגובתה לבקשה  גמל אקסלנס .הנתבעות עמיתי כל

 .דיון מועד נקבע טרםלאישור התובענה כייצוגית. 

 

כייצוגית  תובענהלאישור  דומות בקשותיצוין כי 

כנגד הפניקס פנסיה והפניקס ביטוח ראה  הוגשו

בהתאמה, וכן ראה  לעיל בטבלה 20 -ו 19 סעיפים

 ביטוח ההון שוק על הממונה עמדתשם פירוט בדבר 

גביית דמי טיפול בהלוואות  איסורבעניין  וחסכון

 למבוטחים ולעמיתים.

 

 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו אריךהת 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( תלויותהתחייבויות  - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2018מרץ  .33

 

 תל אביבהדין האזורי  בית

 

 פנסיה אקסלנס הפניקס)כיום: מ "פנסיה בע הפניקס

 נוספות וחברות "מ(בע וגמל

 

 הוערך לאסכום התביעה 

 דמי בגביית, התובעים לטענת, התביעה של עניינה

( מוות לסיכוני ביטוחי)כיסוי  שארים ביטוח בגין ביטוח

 הם למעשה ובכך, שארים להם אין אשר מעמיתים

 .תמורתם דבר לקבל מבלי ביטוח דמי משלמים

מי שאין לו שארים, אשר צורף או הצטרף לקרן פנסיה  כל

המנוהלת בידי מי מהנתבעות )"הקרן"(, ואשר הקרן גבתה 

 ממנו דמי ביטוח בגין ביטוח שארים

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

  הדין.ממשיכה להתברר בבית 

 

 2018מאי  .34

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 3.9 -כ

התובעים, הפניקס ביטוח מפרה את הוראות  לטענת

הדין בכך שמתנה בפוליסות נסיעות לחו"ל את החזר 

דמי הביטוח בגין התקופה שלאחר ביטול הפוליסה 

 בויתורכאשר המבוטח הקדים את חזרתו לישראל 

הפוליסה  מכחעל תגמולי ביטוח להם המבוטח זכאי 

ר ועקב אירוע ביטוחי במהלך שהייתו בחו"ל ו/או כאש

היא מתנה את החזר תגמולי הביטוח להם זכאי 

על  בויתורהמבוטח עקב אירוע ביטוחי שחל בחו"ל 

החזר דמי הביטוח בגין התקופה שלאחר ביטול 

 הפוליסה כאשר המבוטח הקדים את חזרתו לישראל.

השנים האחרונות ו/או הינו, עד למתן  10מי שהיה במהלך  כל

יטוח נסיעות לחו"ל פסק דין בתביעה, בעלים של פוליסת ב

סעיף המתנה את החזר  בהיש ששיווקה הפניקס ביטוח ואשר 

דמי הביטוח בגין התקופה שלאחר סיומה המוקדם של 

על החזר תגמולי  בויתורהפוליסה וטרם מועד סיומה המקורי 

ביטוח בגין אירוע ביטוחי ו/או סעיף המתנה את החזר תגמולי 

 .על דמי הביטוח בויתורהביטוח 

לאישור התובענה כייצוגית  הבקשה

. טרם המשפטממשיכה להתברר בבית 

 נקבע מועד דיון.

 

 

  2018מאי  .35

 

 בית הדין האזורי לעבודה חיפה

 

 אקסלנס הפניקס)כיום:  "מבע וגמל פנסיה הפניקס

 5"מ(בע וגמל פנסיה

 מיליון ש"ח 200

 הפניקס ,בתקנון לאמור בניגוד ,התובעות לטענת

או נמנעה מלשלם באורח  מלשלם נמנעה, פנסיה

 שמקבל מי לכל החלקיים הגמולים דמי אתמלא 

ומכל מקום הפניקס  .מלאה שאינה נכות פנסיית

פנסיה נמנעה מלדווח למבוטחים על התשלומים 

שביצעה ככל שביצעה בין בתלושי שכר ובין 

 באישורים שנתיים.

 

 

 במסלול פנסיההאנשים אשר התקשרו עם הפניקס  קבוצת

, זאת בין אם המדובר במבוטחים ובין אם נכות פנסיית שכולל

המדובר במבוטחים ובמעבידים אשר שילמו דמי גמולים בעת 

במועדים בהם  ואשר חלקית נכות יתשהמבוטחים קיבלו פנסי

קיבלו פנסיית נכות חלקית לא קיבלו את ההפרשות או מלוא 

 המחויבות - והביטוחייםדמי הביטוח הסוציאליים  -ההפרשות 

 על המעידים מסמכים קיבלו לא/או ו פנסיה הפניקס ידי על

 באישורים ובין שכר בתלושי בין, ממנה חלק או ההפרשה

 .שנתיים

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

 ממשיכה להתברר בבית הדין.

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
תה הן במסגרתה שינו את זהות הנתבעת וכן הוסיפו על טענותיהן הקודמות ועל הגדרת הקבוצה או בקשה לאישור תובענה כייצוגית מתוקנתהגישו  כנגד הפניקס ביטוח. התובעות במקור הוגשה כייצוגית התובענה אישור בקשת 5

 מבקשות לייצג.
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2018יוני  .36

 

 הועבר)הדיון  אביב לעבודה תל האזורי הדין בית

 בשל סמכות עניינית(  מרכזמחוזי מ

 

( בע"מ 2003אגם לידרים )ישראל( סוכנות לביטוח )

של הפניקס  הנכדחברה  -)להלן: "אגם לידרים"( 

 ביטוח

  

 ש"ח 3,045,000

 שיווק שירותי המעניקה לידרים אגם, התובע לטענת

 בגין סליקה דמי ממעסיקים גבתה תפעול ושירותי פנסיוניים

 שדמי לכך דאגה לא אך, עובדיהם עבור תפעול שירותי

 דמי בסכום יוקטנו המוסדי לגוף העובד שמשלם הניהול

 .לידרים לאגם המעסיק ששילם הסליקה

 לאגם שילם מעסיקו אשר אדם כל

 תפעול שירותי עבור סליקה דמי לידרים

 לחוק 6' מס לתיקון בהתאם, ושיווק

, ייעוץ) פיננסיים שירותים על הפיקוח

( פנסיוניים סליקה ומערכות, שיווק

 לא הניהול דמי ואשר, 2005-ה"תשס

 והכל, הסליקה דמי בשיעור לו הופחתו

 פסק מתן ליום ועד 1.1.2016 מיום החל

 הייצוגית. בתובענה הדין

 ממשיכהלאישור התובענה כייצוגית  הבקשה

  .הדיןלהתברר בבית 

 

 

 2018יוני  .37

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח וחברת ביטוח נוספת

 

 סכום התביעה לא הוערך

 מוצדק בלתי בסירוב, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

 לבצעו רפואי צורך שקיים בניתוח להכיר הנתבעות של

 ידן על שהוצאו הבריאות פוליסות פי על ביטוח כמקרה

 ".מניעתי"ניתוח ב שמדובר בנימוק

 

 בריאות ביטוח בחוזה שהתקשר אדם כל

 כמקרה מוגדר ניתוח שבו הנתבעות עם

 להכיר ממאנות הנתבעות אולם, ביטוח

 רפואי צורך שקיים למרות כלפיו בחבותן

 שמדובר בנימוק וזאת, הניתוח בביצוע

 נימוק כל יסוד על או" מניעתי" בביטוח

 .אחר

 כי הם מסכימים לפנות להליך גישור.הצדדים הודיעו 

 

 

 

 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2018ספטמבר  .38

 

 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 שהפקידה את 

בעקבות צו ההרחבה שחייב שקיבלה ההפקדות הנוספות 

הגדלה של ההפרשות לתגמולים לכלל העובדים במשק, 

עבור מבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים שנפתחו לפני יום 

מובטחים( בפוליסות חדשות  )עם מקדמי קצבה 1.6.2001

על ידי התובע "פוליסות הפרשיות", וזאת באופן  המכונות

מבלי שביצעה הליך שיווק פנסיוני הכולל מסמך אוטומטי 

בפוליסה באופן חד צדדי ניהול הדמי את קבעה כן הנמקה ו

 בשיעור המרבי המותר בחוק.

כל מי שבוטח אצל הפניקס ביטוח 

 בפוליסות הפרשיות.

 

לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה הבקשה 

 להתברר בבית המשפט.

 2018דצמבר  .39

 

 מחוזי תל אביב

 

 נוספות ובנקים ביטוח הפניקס ביטוח, חברות 

 

 מכלל הנתבעות והנתבעים ₪מיליון  280

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, בגבייה ביתר, בניגוד 

לדין, של פרמיות ביטוח בגין פוליסות ביטוח מבנה מיותרות 

שהופקו לבעל המבנה )אשר נטל הלוואת משכנתא ונדרש 

לבטח את המבנה בפוליסת מבנה לטובת הבנק המלווה( 

למרות שבעת הפקתן הייתה כבר קיימת, בין אם אצל אותה 

יטוח ובין אם אצל חברת ביטוח אחרת, פוליסה אשר חברת ב

 ביטחה את אותו מבנה ביחס לאותה תקופה.  

כל מי שנטל הלוואת משכנתא מאחד או 

יותר מהבנקים הנתבעים ובוטח על ידי 

אחת או יותר מחברות הביטוח הנתבעות 

בפוליסות מבנה המהווה אחת מתוך שתי 

פוליסות או יותר בקשר לאותו מבנה 

 אותה תקופה. במהלך

הפניקס ביטוח הגישה את תגובתה לבקשה לאישור 

 5 ליום נקבע משפט קדם דיוןהתובענה כייצוגית. 

 .2020 בינואר

 

 

 
 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2018דצמבר  .40

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך אך צויין כי מדובר 

 מיליון ש"ח 2.5 -ומעל ל במיליוני שקלים

 

 בהחזקת, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

 שמקורם, הנתבעות ידי על כדין שלא כספים

 נשלחו ואשר נפדו שלא המחאות במשלוח

 דמי החזר או ביטוח לתגמולי שזכאותם למבוטחים

 .הנתבעות ידי על הוכרה ביטוח

 

 :הבאים מהתנאים יותר או אחד בו שמתקיימים מי כל

 או ביטוח לתגמולי זכאותם אשר, הנתבעות מבוטחי .1

 ואשר, הנתבעות ידי על הוכרה ביטוח דמי החזר

 שלא המחאות הנתבעות בידי נשלחו הרשומה לכתובתם

 .שהיא סיבה מכל המבוטחים ידי על נפדו

 ההמחאות משלוח במועד אשר, הנתבעות מבוטחי .2

 פרטי הנתבעות בידי מצויים היו לכך בסמוך או כאמור

 באמצעותם ואשר שלהם החיוב כרטיס או הבנק חשבון

 או, הפרמיה הנתבעות ידי על נגבתה מהם או/ו

 .אלו פרטים לברר היה הנתבעות שבאפשרות

קבע בית המשפט כי  2019ביוני  19ביום 

הטענות שהועלו בבקשה לסילוק הבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית על הסף שהוגשה על 

ידי הנתבעות יתבררו במסגרת הדיון בבקשה 

 לאישור. 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 לאישור. טרם נקבע דיון.

 2019פברואר  .41

 

 מחוזי מרכז

 

 ביטוחהפניקס 

 

 מיליון ש"ח 93.8

 בכך, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

 באופן צירפה ביטוח הפניקס, לדין שבניגוד

 עובדי, בכתב מוקדמת הסכמה וללא, אוטומטי

 חיים לביטוח המורים בהסתדרות החברים הוראה

 כפוי חיוב תוך וזאת, מטעמה קבוצתי ונכות

 .הפרמיה בתשלום

 צורפו אשר ובעבר בהווה, בישראל המורים הסתדרות חברי כל

 הקבוצתי החיים לביטוח בכתב הסכמתם ללא כלשהו במועד

 הפרמיה דמי מנוכים שמשכרם תוך ביטוח הפניקס ערכה אותו

 החיים. ביטוח בגין

הפניקס ביטוח הגישה את תגובתה לבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט 

 .2019 בנובמבר 20נקבע ליום 

 2019 מרץ .42

 

 מרכז מחוזי

 

 ביטוח הפניקס

 

 ש"ח מיליון 2.6-כ

 בעת כי, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

, ודירות רכוש חובה רכב ביטוח פוליסות ביטול

 דמי של היחסי החלק את משיבה ביטוח הפניקס

 זאת משיבה וכן, בדין כנדרש ולא באיחור הביטוח

 כי, הנתבעת טוענת כן. צמודה ריבית הוספת ללא

 של מלאה מהשבה נמנעת ביטוח הפניקס

 דמי של היחסי ההחזר בעת למדד ההצמדה

 .הביטוח

 

 י"ע שבוטחו המבוטחים או/ו המוטבים או/ו הפוליסות בעלי כלל

 ושביטלו, האחרונות השנים 7 במהלך בפוליסה ביטוח הפניקס

 הפניקס אצל ודירות ורכוש חובה רכב לביטוח הפוליסה את

 התקנות עליה חלות אשר, האחרונות השנים 7 במהלך ביטוח

 הפוליסה ביטול בגין זכאים היו ואשר, בתביעה המפורטות

 לא או/ו במלואו שולם לא וההחזר הפרמיה של יחסי להחזר

 התקנות פי על כנדרש וריבית מדד כלל או/ו במלואו הוצמד

 .הפסוקה וההלכה

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 משפט קדם דיוןכייצוגית. לאישור התובענה 

 .2019 בדצמבר 15 ליום נקבע

 

 

  

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2019מאי  43

 

 מחוזי תל אביב 

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 766.8-כ

של התביעה, לטענת התובע, הינה כי הפניקס  עניינה

ביטוח אינה משלמת למבוטחים בפוליסות ביטוח חיים 

את  Rmמסוג משתתפות ברווחים בהן מופיעה נוסחת 

מלוא חלקם ברווחים ואת מלוא התשלומים להם הם 

זכאים כמתחייב מחוזי הביטוח, וכי הפניקס ביטוח לא 

מקיימת את חובותיה בכל הנוגע לגילוי מידע ומתן 

 דיווחים למבוטחים בקשר לפוליסות ולזכויותיהם. 

 

כל המבוטחים, או שהיו מבוטחים, בפוליסת ביטוח חיים 

אשר קיבלו אי  Rmיעה נוסחת משתתפת ברווחים בה מופ

פעם תשלום תגמול ביטוח מהפניקס ביטוח ואשר הפניקס 

ביטוח לא שילמה להם את מלוא התשלומים להם הם 

  .זכאים בהתאם להוראות הפוליסה

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה 

 דיון. כייצוגיתלבקשה לאישור התובענה 

 .2020 במרץ 4 ליום נקבע משפט קדם

 

לאישור  בקשה כי צייןכי התובע  יצוין

כייצוגית דומה אשר הוגשה כנגד  תובענה

חברת ביטוח אחרת אושרה זה מכבר 

 .כתביעה ייצוגית

  2019יוני  .44

 

 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון 351 -כ

 

 

 ממבוטחים גובה ביטוח הפניקס, התובע לטענת
 וחסכון מוות למקרה ביטוח המשלבים חיים בביטוחי
 השקעות ניהול הוצאות( מנהלים ביטוחי) זקנה לעת
 . הפוליסה בתנאי חוזי עיגון לכך שיש מבלי
 

 

כל המבוטחים בפוליסות ביטוח המנהלים של הפניקס 

ביטוח, אשר נגבו מהם הוצאות ניהול השקעות כאשר 

הפוליסה לא כללה הוראה המאפשרת להפניקס ביטוח 

 .הוצאות אלולגבות 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה 

טרם  לבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

 נקבע מועד דיון.

 

 לאישור אושרו בקשות 2019במאי  כי יצוין

בעילות דומות לרבות  כייצוגיות תובענות

 לעיל 15 סעיף ראה)כנגד הפניקס ביטוח 

 בטבלה(.

 2019יולי  .45

 

 מחוזי תל אביב

 

 ביטוח וחברות ביטוח נוספותהפניקס 

 

ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  מיליון 264.5 -כ

  "חש מיליון 67.5 -כביטוח סכום של  להפניקס

 

 כי הינה, התובעים לטענת, התביעה של עניינה
 בגין כדין ריבית למבוטחיהן משלמות אינן הנתבעות
 מסירת ממועד יום 30 מתום החל ביטוח תגמולי
 .בפועל התשלום למועד ועד התביעה

 

כל מי שקיבל ו/או יקבל, במהלך התקופה שתחילתה ביום 

ועד למתן פסק הדין בתביעה זו,  2015באוגוסט  31

תגמולי ביטוח מאיזו מבין חברות הביטוח הנתבעות, מבלי 

 צורפה לתגמולי הביטוח ריבית כדין.ש

 

 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה 

כייצוגית. טרם  לבקשה לאישור התובענה

 נקבע מועד דיון.

 

יצוין כי לטענת התובעים, תביעה זו עוסקת 

 הייצוגית התביעהבאותה עילה בה עוסקת 

, אך היא בטבלה לעיל 4 בסעיף המפורטת

הוגשה כעת לטענת התובעים למען 

הזהירות בלבד, לאור הספק האם הקבוצה 

זו כלולה בקבוצה  לאישור בבקשה

 .הקודמתהמיוצגת בתביעת 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות 3נתבעות וסכום תביעה ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

  2019 מאי .46

 

 שלום נצרת

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

 תשלום אי הינה, התובע לטענת, התביעה של עניינה
 פי על ביטוח הפניקס ידי על הביטוח תגמולי מלוא

 ברכב שהבעלות מהטעם, לרכב נזק בגין הפוליסה
" לשעבר או מ"ק 0 חדש רכב מכירת - ליסינג" הינה
, כזו הייתה לא או/ו אינה ברכב שהבעלות למרות

 היה" 00 בעלים"כ הרכב ברישיון הקבוע והבעלים
 .הליסינג חברת שאינו, הראשון הרוכש

  
 

 

 ביטוח מהפניקס לקבל עתיד/או ו קיבל אשר מבוטח כל

 צד של לרכב או, לרכבו נזק בגין מופחתים ביטוח תגמולי

, ביטוח הפניקס ידי על המבוטח רכב ידי על שנפגע' ג

 ברכב שהבעלות הינה המופחת הפיצוי לתשלום והעילה

", לשעבר או"מ ק 0 חדש רכב מכירת -"ליסינג  היא הנפגע

 ידי על כנטען הייתה לא/או ו אינה ברכב שהבעלות למרות

 .ביטוח הפניקס

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה 

טרם  כייצוגית.לבקשה לאישור התובענה 

 נקבע מועד דיון.

 

 2019אוגוסט  .47

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי מדובר במיליוני 

 שקלים ואף מעבר לכך

הטענה הינה כי בפוליסות ביטוח רכוש לציוד מכני 

שווי הציוד לצורך קביעת הנדסי, הנתבעות קובעות את 

ותוך התעלמות לפי ערך הציוד שהוא חדש הפרמיה 

לציוד הן אובדן גמור , אך במקרה של מגיל הציוד

לפי השווי האמיתי של תגמולי ביטוח ישלמו למבוטח 

תוך התחשבות י, הציוד במועד קרות האירוע הביטוח

 .בגיל הציוד

 

 הנדסי מכני לציוד ביטוח פוליסת מהנתבעות שרכש מי כל

 פוליסה עבור( פרמיה) ביטוח דמי שילם או(, ה"צמ)

 התביעה הגשת לפני שנים משבע החל, כן לפני שנרכשה

 .אישורה לאחר הייצוגית התביעה הגשת מועד ועד

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה 

טרם  כייצוגית.לבקשה לאישור התובענה 

 נקבע מועד דיון.

 

 2019אוגוסט  .48

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי מדובר בעשרות 

 מיליוני שקלים ואף יותר מכך

 אובדן או רכב כלי גניבת של במקרה כי הינה הטענה
 להשיב מסרבות הנתבעות, מתאונה כתוצאה מוחלט

 הביטוח דמי של היחסי החלק את למבוטחים
, דרך שירותי) שירות כתבי עבור ששילמו( הפרמיה)

 שלאחר התקופה בגין( ועוד גרירה, שמשות תיקון
 שכתב למרות וזאת, המוחלט האובדן או הגניבה
 קיים לא במסגרתו המכוסה והסיכון מתבטל השירות

 .עוד

 

 כתב במסגרת שירותים מהנתבעות שרכש אדם כל

 או נגנב השירות כתב הוצא שבגינו הרכב כלי, שירות

 כתוצאה(, כהלכה אובדן לרבות) גמור אובדן לו שנגרם

 החלק של החזר קיבל לא והוא(, אחרת סיבה או) מתאונה

 ההתקשרות פתותק בגין(, פרמיה) ביטוח דמי של היחסי

 ביחס זאת כל, האירוע לאחר שנותרה השירות בכתב

 שנים משבע החל, חלקה או כולה, שחלה שירות לתקופת

 לאחר הייצוגית התביעה הגשת ועד זו בקשה הגשת לפני

 .אישורה

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה 

טרם  כייצוגית.לבקשה לאישור התובענה 

 נקבע מועד דיון.

 

 

 

                                                           
 .במקור גיתכייצו התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

  *תובענות שהסתיימו (ב
 

נתבעות וסכום  ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 3תביעה

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות

 2018פברואר  .1

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 200

 

, מבוטחיה את משפה אינה ביטוח הפניקס, התובע לטענת

 לתנאי בהתאם הוצאות בגין, בריאות ביטוח בפוליסת

 .הפוליסה

 

 בפוליסת מבוטח היה אשר אדם כל

 בשבע ביטוח הפניקס אצל בריאות

 לשיפוי זכאי והיה האחרונות השנים

 ידי על שהוכרו הוצאות בגין הימנה

 תנאי פי על שיפוי כברי ביטוח הפניקס

 הפוליסה.

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין המאשר את  2019 באפריל 11 ביום

 המלצתו בעקבות כייצוגית התובענה אישורהסתלקות התובע מבקשת 

 כייצוגית התובענה לאישור הבקשה כי ונקבע, המשפט בית של ועמדתו

 .נדחית התובע של האישית ותביעתו נמחקת

 2016אוגוסט  .2

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 100-כ

לפי הטענה,  .5כב מקיףגביית יתר של פרמיות בביטוח ר

על אף שלעיתים המבוטח, במהלך תקופת הביטוח מגיע 

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 

השתנה אשר במהלך תקופת הביטוח 

גילו או בשל משך הזמן בו החזיק 

רישיון נהיגה היה זכאי להפחתה 

בתעריף פרמיית הביטוח, מבלי 

שחברת הביטוח הפחיתה את דמי 

הביטוח )הפרמיה( בהתאם, בשבע 

 השנים האחרונות.

 

 את המאשר דין פסק המשפט בית ידי על ניתן 2019באפריל  30 ביום

, וזאת בעקבות כייצוגית בענההתו לאישור מהבקשה התובעים הסתלקות

המלצתו של בית המשפט, ונקבע כי הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

 נמחקת ותביעותיהם האישיות של התובעים נדחות. 

 .מהותי שאינו בסכום הנתבעות בהוצאות יישאו התובעים כי נקבע כן

 
 
 
 
 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
נדחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית דומה בעניין ביטוח חובה אשר הוגשה כנגד חברת ביטוח אחרת, הגישו  לפיו 2016בעקבות פסק דין שניתן בנובמבר  אך, חובה ביטוח לגבי גם במקור הוגשה כייצוגית התובענה אישור בקשת 5

  בקשה לאישור תובענה כייצוגית מתוקנת לפיה טענתם רלוונטית רק לביטוח מקיף. 2017 בינוארהתובעים 
 31 ביום פורסמו אשר, 2018 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות שהסתיימו תובענות לטבלת 10-ו 8 סעיפים( ב)42 בביאור ראה, 2019 במרץ 31 ועד 2019 בינואר 1 התאריכים בין שהסתיימו נוספות תובענות לעניין* 

 (.2019-01-027672' מס אסמכתא) 2019 במרץ
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

נתבעות וסכום  ,2, ערכאה1תאריך מס"ד

 3תביעה

 פרטים 4הקבוצה טענות מרכזיות

 2018אוקטובר  .3

 

 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, 

 נוספות ודמי חגים(.חופשה שנתית, דמי מחלה, שעות 

 

עובד שעבד אצל הפניקס ביטוח  כל

ואשר סיים את  2008 ינוארמאז 

, עת 2014עבודתו לפני חודש מרץ 

 בהפניקסהוקם והוכר ארגון יציג 

ביטוח, ואשר קיבל בתלושי שכרו רכיבי 

 .מכירות מוקדתגמול שכר הנקראים 

 בקשהבד בבד עם הדין  לביתהאישור כתובענה ייצוגית הוגשה  בקשת

 ,בעקבות הליך גישור הצדדים בין שנחתםהסדר פשרה לאישור 

הקבוצה הפרשים בגין  לחברי  לשלםביטוח  במסגרתו התחייבה הפניקס

  . נוספות ושעות מחלה דמישנתית,  חופשהפנסיה, 

והפניקס ביטוח  הפשרה הסדר את הדין ביתאישר  2019ביוני  7ביום 

 פועלת ליישומו.

4. 

 

 2015ספטמבר 

 

מחוזי תל אביב )המחלקה לעניינים 

 כלכליים(

 

)כיום: גמל בע"מ  נשואהאקסלנס 

 "מ(בע וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס

 

 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 של יומיים )שני ימי ערך( על 

 כספם. 

 

כל מי שניהל או שנוהלו עבורו אצל 

ל, קרן אקסלנס גמל כספי קופת גמ

השתלמות או קרן פיצויים ועבר 

 ממסלול למסלול.

 

 

 

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין המאשר את  2019ביולי  23ביום 

כייצוגית ונקבע כי תביעתו  התובענה אישורמבקשת הסתלקות התובע 

האישית של התובע נדחית. כן, נקבע כי התובע יישא בהוצאותיה של 

 י. אקסלנס גמל בסכום שאינו מהות

 

 

 

                                                           
 .במקור כייצוגית התובענה לאישור הבקשה הוגשה בו התאריך 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
 .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 4
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 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור  
 

 הליכים משפטיים (ג

 
, ההנהלה להערכת בהם אשר בהליכים. הקבוצה כנגד נוספים ואחרים משפטיים הליכים מתוארים להלן

"( more likely than not)" לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטיות דעת חוות על היתר בין המתבססת

 תתקבלנה וההליך יידחה לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.  הקבוצהכי טענות ההגנה של 

, כולן או חלקן, יידחו, נכללו בדוחות הקבוצהבהליכים בהם יותר סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של 

ן היתר . להערכת ההנהלה, המתבססת ביהקבוצההכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי 

על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, 

 .הקבוצהלכיסוי החשיפה המוערכת על ידי 

 
 
הומצא לאקסלנס צמיחה ני"ע והשקעות בע"מ ולאקסלנס נשואה מוצרים  2011 ץלמר 31ביום  .1

מיליון ש"ח בתוספת הפרשי ריבית  3.1 -פיננסיים בע"מ כתב תביעה בסדר דין מקוצר בסך של כ

ל ידי אלפא בול בע"מ. התובעת טוענת כי על הנתבעות היה לשלם לה את סכום והצמדה, שהוגש ע

ום שהופרש על ידי הצדדים בהתאם להסכם מכר המניות שנערך בין התביעה, שמהווה שליש מהסכ

 בית. בחלקה התקבלה התביעה במסגרתו דין פסק ניתן 2017 בספטמבר 12הצדדים. ביום 

על ידי בית המשפט בסכום של  ואושרה הוגשהוזו  לאישורו פסיקתא להגיש לתובעת הורה המשפט

ערעור על פסק  תהתובע ההגיש 2017מבר בנוב 5. ביום תאשר שולם לתובע ש"ח 1,134,000

 2.43-החלקים שנדחו בתביעה, כאשר לטענתה מדובר בסך של כ בגיןהדין לבית המשפט העליון 

 "ח. שמיליון 

, הדין פסק על שכנגד ערעור העליון המשפט לבית הנתבעות הגישו, 2017 בדצמבר 5 ביום

. הדין בפסק שנקבעה כפי ההתחשבנות תיקון על להורות העליון המשפט בית התבקש במסגרתו

  .2020 בינואר 9דיון ליום  מועד ונקבע שכנגד ובערעור בערעור סיכומים להגשת צו ניתן

 

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ(  :)כיום בע"מ גמל נשואה אקסלנסבהתקבל  2015 מרץבחודש  .2

ביקורת שבוצע מטעמו מכתב מהחשב הכללי באוצר וזאת בהמשך להליך )להלן: "אקסלנס גמל"( 

. על פי ממצאי הביקורת נמצא כי קופת גמל גמולה לא פעלה 2013של החשב הכללי בשנת 

לכאורה בהתאם להוראות משרד האוצר כפי שפורטו במכתב שהופנה אל מנכ"ל גמולה באותה 

 שעיקריו כדלהלן: 1988במאי  31העת מיום 
 

לסכומים המותרים שנקבעו לא עמיתים עצמאיים אשר יגדילו את הפקדותיהם מעבר  .א

 זכאים להבטחת תשואה מעבר לסכום המותר.
 

עמית שפיגר בתשלומים לקופה יותר משלושה חודשים לא יוכל להמשיך ולקבל הבטחת  .ב

 תשואה על הפקדות חדשות. כמו כן הקופה לא תהיה רשאית למחול על הפיגורים.
 

ים בגין עמיתים אלה וזאת על מנת בהתאם לאמור לעיל, אקסלנס גמל התבקשה לבצע את החישוב

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 ידי משרד האוצר 

 וצר.בגין הפקדות שחרגו לכאורה, וזאת, בהתחשב בריבית האלטרנטיבית של הא

בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( אשר ניהל את הקופה בעת  –מנהל הקופה הקודם 

מסר כי ניהל את הקופה בהתאם להוראות תקנון  2007ועד שנת  1988הוצאת המכתב משנת 

לא  1988שוק ההון מעת לעת וכי למיטב ידיעתו המכתב משנת  רשותהקופה כפי שאושר על ידי 

 א היה מודע לו או להוראותיו.התקבל אצלו, וכי ל

 לא מאז. טענותיו את דחתה ובו הכללי החשב למכתב גמל אקסלנס הגיבה 2015 ביוני 30 ביום

גמל  לאקסלנס פנה לא האוצר ומשרד, האוצר משרד מצד התייחסות כלגמל  לאקסלנס נמסרה

 .כספים להחזר בדרישה
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 )המשך( התחייבויות תלויות  - 6באור  
 

 )המשך( משפטייםהליכים  (ג

 
נתקבלה תביעה לאכיפת הסכם מכר ובקשה למתן צו מניעה זמני אותן הגישה  2017במאי  24ביום  .3

 : "הפניקס"(.יווהפניקס פנסיה )להלן יחד ביטוחפטרה קלאב בע"מ )להלן: "פטרה"( נגד הפניקס 

מפטרה  , רכשה הפניקס2014בינואר  28בהתאם להסכם המכר שנחתם בין פטרה להפניקס ביום 

 3והמצויים ברחוב ברקת  8266בגוש  91מ"ר הידועים כחלקה  7660-מבנה בשטח בנוי של כ

בנתניה. קודם להסכם המכר חתמה פטרה על הסכם שכירות עם הדיור הציבורי שתוקפו עד ליום 

, וזאת בכפוף להתחייבותה של פטרה לשיפוץ המבנה, בתמורה להעלאת שכר 2021ביוני  30

 הדיור הממשלתי. יעל ידהדירה שישולם 

 

"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.

ותיה בהסכם וקיבלה את , פטרה שיפצה חלק לא מהותי מתוך כלל התחייבויהתביעה למועד נכון

פטרה כי הפניקס מסכלת את המצאת האישורים של  טענה התביעה בכתבהתשלום בשל כך. 

הדיור הממשלתי להמשך השיפוץ ומבקשת מביהמ"ש להורות להפניקס ליתן לפטרה להמשיך את 

 השיפוץ במבנה מול הדיור הממשלתי ולשלם לה את יתרת התמורה.

בבקשה לצו מניעה במעמד צד אחד בו נקבע כי אין  2017במאי  18בהמשך לדיון שהתקיים ביום 

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 לצו מניעה 

  ם מצויים בהליך גישור.תימחק וההליך העיקרי הופנה לגישור. הצדדי

 

 ביחד להלן) מ"בע לבניה חברה וישראלום מ"בע נכסים ישראלום הגישו 2018 בדצמבר 23 ביום .4

 נכסים ירוק הדר וכנגד ביטוח הפניקס כנגד, וכספי הצהרתי לסעד תביעה"(, ישראלום: "ולחוד

 (.קרן) ח"ש מיליון 10 של בסכום"(, ירוק הדר: "להלן) מ"בע והשקעות

, 6154 גוש) בגבעתיים 53 השלום בדרך המצוי והמסחר המשרדים במגדל הוא התביעה של עניינה

 נמכר והוא עובדים שיכון עם יחד ישראלום ידי על נבנה המגדל". הורד בית"כ והידוע( 923 חלקה

. לשיעורין ירוק והדר ביטוח הפניקס רכשו שטחיו רוב את כאשר, שונים לגורמים השנים במשך

 ונרשם גמר תעודת קיבל  טרם אך, כדין 4 טופס שקיבל לאחר, שנים 17-כ מזה מאוכלס המגדל

 .משותף כבית

 בכך הצדדים בין שנחתמו ההסכמים מערכת את הפרו ירוק והדר ביטוח הפניקס, ישראלום לטענת

באופן אשר סיכל את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה להסדרת  הבנייה להיתר בניגוד שינויים שביצעו

 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

 וקפא.ביעה תיה התונית לפיסכמה דדדים להצה גיעוה ,הז בלשב

 

, תביעות היתר ביןצד להליכים משפטיים ואחרים נוספים, שאינן תביעות ביטוח,  ההינ הקבוצה .5

שנקטו לקוחות, לקוחות בעבר, סוכנים וכן צדדים שלישיים שונים בסכומים לא מהותיים ובסכום 

 במסגרת הליכים אלה שונות. הקבוצההתביעה כנגד  עילות מיליון ש"ח.  26 -כולל של כמצטבר 
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 )המשך( הליכים אחרים (ד

 

)להלן:  וחיסכון ביטוח, ההון שוק על לממונה תלונות לרבות, תלונות לעת מעת מוגשות הקבוצה כנגד .1

תלונות אלו מטופלות באופן שוטף  .הדין/או ו ביטוח פוליסות פי על מבוטחים לזכויות ביחס"הממונה"( 

הכרעות הממונה בתלונות אלו, אם וככל שניתנה בהן  על ידי מחלקת תלונות הציבור בקבוצה.

הכרעה, ניתנות לעיתים, כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצת מבוטחים. לפני הוצאת נוסח סופי של 

 הכרעות, מוציא הממונה בדרך כלל טיוטת הכרעה.

 לעת מעת מועלות, מטעמו ביקורות/או ו תלונות בעקבות, לקבוצה הממונה ותפני במסגרת, כן כמו

 להשבת דרישה/או ו בעבר הביטוח בפוליסות הקבוצה לטיפול ביחס שונים נתונים לקבלת דרישות

 בהתאם הקבוצה את לחייב הממונה בסמכות, כן כמו. אחרות הנחיות/או ו מבוטחים לקבוצות כספים

בנוסף על  .כספיים בעיצומים, היתר בין, כאמור פניותיו בעקבות אליו יועברו/או ו שהועברו לנתונים

הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההליכים המשפטיים ואחרים, קיימת 

חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, ממורכבותם של השירותים 

הקבוצה למבוטחיה. מורכבות שירותים אלו צופנת בחובה, בין היתר, פוטנציאל הניתנים על ידי 

לטענות פרשנות ואחרות עקב פערי מידע בין הקבוצה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח הנוגעות 

חשיפה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בתחומי  לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים.

והביטוח ארוך טווח, לרבות ביטוח בריאות וסיעוד, בהם פועלת הקבוצה. בתחומים  החיסכון הפנסיוני

במדיניות, ברגולציה  אלו המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים שינויים

ובמגמות הדין, לרבות בפסיקת בית המשפט. שינויים אלה מיושמים על ידי מערכות מיכוניות 

מות באופן תדיר. מורכבות שינויים אלו והחלת השינויים לגבי מספר רב של העוברות שינויים והתא

 ביטוח בפוליסות לאמור חדשה פרשנות בקבלת, בנוסף שנים, יוצרת חשיפה תפעולית מוגברת.

 בגין הקבוצה של העתידית הרווחיות על להשפיע בכדי לעיתים יש טווח ארוכי פנסיונים ובמוצרים

 .העבר פעילות בגין ללקוחות לפיצוי בדרישות הגלומה חשיפהל בנוסף זאת, הקיים התיק

לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו 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

ההסדרים התחיקתיים השונים הן בתחום ניהול המוצרים והן בתחום המיסוי, שיוך ההפקדות, ניהול 

 ההשקעות, מעמדו התעסוקתי של המבוטח, תשלומי ההפקדות שלו ועוד. 

ת מבוטחים, בכל הקשור לניהול הגופים המוסדיים בקבוצה מטפלים באופן שוטף, בטיוב זכויו

 המוצרים בגופים המוסדיים, בהתאם לפערים המתגלים מעת לעת.
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 )המשך( התחייבויות תלויות  - 6באור  
 

 טבלה מסכמת 
להלן טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות, 

ותביעות מהותיות אחרות כנגד הקבוצה, כפי שצוינו על ידי תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית 

התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות 

של סכום החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה, שכן מדובר בהערכות מטעם התובעים אשר דינן 

בלה להלן איננה כוללת הליכים שהסתיימו, להתברר במסגרת ההליך המשפטי. עוד מובהר כי הט

 לרבות הליכים שהסתיימו לאחר שאושר בהם הסכם פשרה.

 
 

 סוג

 כמות 
  תביעות

הסכום הנתבע 
 באלפי ש"ח

     

     תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:

 צוין סכום המתייחס לחברה
 

3 
 

472,700 

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 
 לחברהספציפי 

 
1 

 
225,200 

 -  -  לא צוין סכום התביעה

 
 בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:

 
 

 
 

 3,587,187  22  צוין סכום המתייחס לחברה

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 
 ספציפי לחברה

 7  4,008,786 

 -  15  לא צוין סכום התביעה

 תביעות מהותיות אחרות
 

 
 

 

 צוין סכום המתייחס לחברה
 

1 
 

10,000 

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום 
 ספציפי לחברה

 -  - 

 -  -  לא צוין סכום התביעה

 26,057  20  אחרותודרישות תביעות 

 
ההפרשה הכולל של התובענות הייצוגיות, הליכים משפטיים ואחרים, שהוגשו כנגד הקבוצה  סכום

 -"ח )מתוכו סך של כשאלפי  108,135 -לכהסתכם  31.12.2018-ו 30.6.2019 ליוםכמפורט לעיל 
 .בהתאמה"ח, ש אלפי 107,053 -וכ( שנסגרותובענות ייצוגיות  בגין"ח ש אלפי 7,521
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 הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 7אור ב
 
 :הביטוח עתודות בחישוב ששימשו עיקריות ובהנחות באומדנים שינויים .1

 
  – השפעת הריבית על העתודות לגמלה .א

טווח עשויה להגדיל )להקטין( את העתודה לגמלאות בתשלום -ירידה )עליה( בשיעורי ריבית ארוכת
והעתודה המשלימה לגמלאות נדחות עקב שימוש בריבית היוון נמוכה )גבוהה( יותר, וזאת ככל 

 השוק. שיידרש שינוי בריבית ההיוון עקב השינויים בריביות
 

(, Kבנוסף העתודה המשלימה לגמלאות נדחות מושפעת מצפי הכנסות עתידיות )באמצעות פקטור 
כך שהירידה )עליה( בריבית עלולה להקטין )להגדיל( את צפי ההכנסות העתידיות, ובמידה ולפי 
הצפי החדש לא ניתן יהיה לממן את המשך ההפרשות לעתודה זו, החברה תגדיל את העתודה על 

 להקטין את גובה ההפרשות העתידיות )או להפך(. מנת
 
 (LATעתודה בגין בדיקת נאותות העתודה ) .ב

 
החברה בודקת את נאותות העתודות בביטוח חיים וסיעוד ובמידת הצורך, החברה מגדילה את 

הבדיקה מבוצעת על פי ההנחיות הרגולטוריות ועל בסיס הנחות אקטואריות ועקום ריבית  העתודות.

נזילות. ככל שיהיו שינויים בהנחות אלו, תשתנה ההשלמה -סיכון בתוספת פרמיית אי-חסרת

 פי בדיקה זו.-הנדרשת על

 

נזילות תגדיל )תקטין( את -ירידה )עליה( בעקום הריבית חסרת סיכון ו/או בשיעור פרמיית אי

עליה( )ככל שנדרשת השלמה( עקב ירידה ) LAT-פי בדיקת ה-ההשלמה לעתודות הנדרשת על

בצפי ההכנסות מהשקעות על הנכסים המגבים את העתודות )אשר אינן מגובות באגרות חוב 

 מיועדות(. 

 

 להגדלת, הביא 2019 ביוני 30ביום  וחודשים שהסתיימ 3 -ו 6של  בתקופותהשינוי בעקום הריבית  .ג

הפעילות לרבות העתודה המשלימה לגמלאות, הן בגין תקופת ובבריאות העתודות בביטוח חיים 

בביטוח חיים ובריאות ההפרשות  כמו כן, גדלו של הפוליסות והן בגין התקופה של תשלום הגמלה.

לגבי ירידיה בריבית לאחר תאריך המאזן ראה באור . ((LATהנובעות מבדיקת נאותות העתודות 

8(1.) 

 

 קצבה מקדמי "הכוללות בחיסכון משולבות חיים ביטוח לתוכניות המתייחסות בהוראות שינוי .ד

 "חיים תוחלת הבטחת המגלמים

 
טיוטת "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות  ממונה, פרסם ה2019בחודש יולי 

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות  -

"הטיוטה"(. הטיוטה מפרטת הנחות ברירת מחדל –הפנסיה" ונייר עמדה הדן בנושא זה )להלן 

הביטוח את ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח חיים,  מעודכנות שעל בסיסן ייחשבו חברות

פי שיעורי המרה מובטחים על בסיס הנחות דמוגרפיות עדכניות. כמו -המאפשרות קבלת קצבה על

כן, החברות המנהלות של קרנות פנסיה, הפועלות במתכונת של ביטוח הדדי, יחשבו על בסיס 

, ויקבעו בהתאם את המקדמים הכלולים הנחות אלו את המאזן האקטוארי של הקרנות שבניהולן

 בתקנונים שלהן.

בתוחלת החיים, ובכלל זה לשיפורים עתידיים, ולהשלכות  שינויהטיוטה מתייחסת, בין היתר, ל

הנובעות מכך על גובה העתודות ואופן בנייתן. בנוסף, הטיוטה כוללת לוח תמותה חדש לגמלאים 

בין היתר, על ניסיון התמותה של גמלאים של  של חברות ביטוח, אשר בפעם הראשונה מתבססת,

 חברות הביטוח.

חברה אך למרות שיתכן שאיננה משקפת את החוזר הסופי, ההחברה עדיין לומדת את הטיוטה 

מאלו שהיו החיים  משקפות באופן טוב יותר את תוחלתסבורה שההנחות החדשות בטיוטה 

 בשימוש עד כה. 
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 )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 7אור ב
 

עדכנה החברה את הערכותיה בדבר ההתחייבויות לגמלה  2019ביוני,  30בדוחות הכספיים ליום 

על בסיס לוח התמותה החדש והשיפורים העתידיים בתוחלת החיים הכלולים בטיוטה וזאת בין 

הגדילה החברה את ההפרשה לעתודה משלימה  לפיכך ,היתר, לאור המגמות העולות מהטיוטה

והקטינה את הרווח הכולל בסך של ( LATואת ההפרשה בגין בדיקת נאותות העתודות )מלאות לג

מיליון  1,350 -מיליון ש"ח לאחר מס. בנוסף, יתרה בסך של כ 58 -מיליון ש"ח לפני מס ושל כ 85 -כ

 מיליון ש"ח אחרי מס תפרס ברווח והפסד, עד גיל הפרישה הצפוי על ידי  888 -ש"ח לפני מס ושל כ

הוא זה  K -)פקטור ה 2018לדוחות הכספיים לשנת  40כאמור בביאור    Kשימוש בפקטור היוון

האמורים,  שיביא לצבירה הדרגתית נאותה של העתודה עד למועד גיל הפרישה הצפוי(. הסכומים

ואינם כוללים השלמה עתידית בגין  2019ביוני,  30מתייחסים לכספים שנצברו בפוליסות עד ליום 

 ם שייצברו בעתיד. סכומי

 .5לעניין השפעה על יחס כושר הפירעון של החברה ראה באור  

 יצוין כי בסכומים האמורים יתכנו שינויים עם פרסום חוזר ונייר עמדה הכולל אומדנים סופיים בנדון.
 

  לאומי ביטוח קצבאות היוון ריבית .ה

 ריבית, בדבר וועדה בין משרדית לבחינת 2018לדוחות הכספיים לשנת  40בהמשך לאמור בבאור 

 הגישה 2019בחודש יוני "הוועדה"( יצוין כי  –)להלן  בנזיקין לגוף נזק בשל הפיצויים של ההיוון

שיעור  לבית המשפט העליון. ההמלצות כוללות קביעת את המלצותיה הסופיות בנושא הוועדה

 .בעתיד של שיעור הריבית מנגנון עדכוןו 3% בשיעורריבית היוון אחיד 

שיעור ההיוון בנושא בו נקבע כי ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין  2019אוגוסט  בחודש
תוך אימוץ מנגנון העדכון עליו המליצה  3%לפיצויים בשל נזקי גוף בנזיקין ימשיך לעמוד על 

ניתן יהיה לשנות את ריבית ההיוון שנקבעה, במידה  , על פיו עד להסדרת הנושא בחקיקה,הוועדה
עדה, שרוחבה יעמוד על אחוז ריבית ושתהיה חריגה מרצועת הניוד לריבית ההיוון שנקבעה בדוח הו

 (ככלל למעט בנסיבות חריגות בהן תהיה לחשב הכללי אפשרות שלא להפעיל העדכון)לכל כיוון 
ם, על בסיס בחינה של חצי השנה שקדמה למועד בחינת חריגה מרצועת הניוד תיעשה אחת לשנתיי
 .שנים 25לתקופה של  AA זה, ובהתאם לתשואת השקעה באג"ח קונצרני
המוסד  ניכוי תגמוליחישוב סכום שיעור ההיוון לצורך במסגרת פסק הדין הסכימו המבטחים כי 

לתיקון תקנות בתקופת הביניים, עד וזאת  3%יעמוד אף הוא על לביטוח לאומי מאת המבוטחים 
עד לתיקון תקנות . לעומת זאת, )להלן: "תקנות ההיוון"( 1978 -הביטוח הלאומי )היוון( תשל"ח 

על ידי המבטחים, לצורך תשלום תביעות שיבוב למוסד לביטוח לאומי, יעמוד שיעור ההיוון  ההיוון
 .2018לדוחות הכספיים לשנת  40על השיעורים שנקבעו בתקנות ההיוון כמפורט בבאור 

על ידי התובע להארכת המועד להגשת עתירה לדיון נוסף  בקשה הוגשה, 2019 לאוגוסט 18 ביום 
 בסוגיה.

את ההפרשות בענפים  קטינהוה פסק הדין האמורבהתאם לכך ביצעה החברה אומדן של השפעת 
ש"ח מיליון  70-כיתרת ההפרשה עומדת על סך של  .מיליון ש"ח 155 -בסך של כ חובה וחבויות
תקנות  שיעודכנו. ככל החברהתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד אומדן וזאת עקב 

 .האומדןעדכון של ייתכן ההיוון 
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 )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 7אור ב
 

 :)במיליוני ש"ח( והרווח ההתחייבויות הביטוחיות על לעיל המתוארים העיקריים השינויים השפעת להלן

חודשים שהסתיימו  6-ל  
חודשים שהסתיימו  3-ל  ביום

 ביום

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר, 31  ביוני, 30  ביוני, 30  

 מבוקר  בלתי מבוקר  

  2019  2018  2019  2018  2018 
           ביטוח חיים:

שינוי בשיעור ריבית היוון בחישוב העתודה 
 (163)  (101)  21  (114)  102  המשלימה לגמלאות וגמלאות בתשלום  

בעקבות שינוי בשיעור ריבית  LATשינוי בעתודת 
 72  -  38  (3)  88  ההיוון.  

 השפעת שינוי בהנחות  -גמלה
  -  -  -  -  39 

LAT-  (28)  -  4  -  4  השפעת שינוי בהנחות 

 -  -  85  -  85  (לעילעדכון שיעורי תוחלת חיים )ראה סעיף ד' 

 סך הגידול )הקיטון( בעתודהס 
 279  (117) 

 
148  (101) 

 
(80) 

           
            ביטוח בריאות:

-LAT (96)  (71)  30  (71)  105  שינוי בשיעור ריבית ההיוון 

LAT-  128  90  (27)  90  (27)  השפעת שינוי בהנחות 

 9  23  (4)  23  (4)  השפעת עדכון בהנחות -אחר

 41  42  (1)  42  74  סך הגידול )הקיטון( בעתודהס 

           
           :ביטוח כללי

 (16)  (6)  3  (5)  21  שינוי בשיעור ריבית היוון 
השפעת ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי )ראה 

 -  -  (155)   -  (155)   לעיל(סעיף ה' 

 (16)  (6)  (152)  (5)  (134)  סך הגידול )הקיטון( בעתודהס 
           

 (55)  (65)  (5)  (80)  219  סך הכל גידול )קיטון( בעתודות ביטוח לפני מס

           
 (36)  (43)  (3)  (53)  144  סך הכל גידול )קיטון( בעתודות ביטוח לאחר מס

 

 

( בדירוג 3-ו 2,1, הודיעה מדרוג כי היא מותירה את דירוג אגרות החוב של החברה )סדרות 2019בינואר  30ביום  .2
Aa3.il  מס' אסמכתא  2019בינואר  29באופק דירוג יציב. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום

2019-15-010821. 
 

ש"ח  1מיליון ש"ח. הדיבידנד למניה  250דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של אישר  2019במרץ  31ביום  .3
 31ראה דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים . 2019בחודש אפריל  שולםש"ח. הדיבידנד  0.976ע.נ. הנו 

 .2019-01-029712מס' אסמכתא ו 2019-01-027696מס' אסמכתא  2019 מרסב
 

 המנהלת של הפנסיה עם החברה המנהלת של הגמלמיזוג החברה  .4
 

 אקסלנס עם פנסיה הפניקס הבנות החברות מיזוג על ביטוח הפניקס דירקטוריון החליט 2019 במרץ 31 ביום
 קרנות המיזוג לאחר. המיזוג הושלם, 2019 ביוני 30 ביום .גמל אקסלנס תהיה הקולטת שהחברה כך, גמל

 גמל אקסלנס תנהל ובכך מ"בע והשתלמות גמל אקסלנס לניהול הועברו מ"בע פנסיה הפניקס שבניהול הפנסיה
 גמל אקסלנס של שמה שונה כאמור המיזוג לאחר. הפניקס שבקבוצת הפנסיה וקרנות הגמל קופות כל את

  .מ"בע וגמל פנסיה אקסלנס להפניקס מ"בע והשתלמות
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 )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 7אור ב
 

 סוכנויות בפניקס שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי מכר אופצית .5
 

 אגם ממניות 40%-ב המחזיקים מיעוט מניות בעלי לביןנחתם הסכם בין הפניקס סוכנויות  2015ביולי  2 ביום

. ההסכם מעניק סוכנויות הפניקס ידי על מוחזקת מניותיה שיתרת"מ )להלן: "אגם"(, בע( 2001) אחזקות לידרים

ועד  2017בינואר,  1"( שתוקפה מיום מכר"אופציית  -( )להלןPut Optionמניות המיעוט אופציית מכר )לבעלי 

"אופציית רכש"(, שתוקפה  -)להלן Call Option)סוכנויות אופציית רכש ) ולהפניקס 2017בדצמבר,  31ליום 

ית מכר ורכש קודמות שהוענקו זאת תחת אופציולתקופה זהה, לרכישת מניות המיעוט על ידי הפניקס סוכנויות, 

. על פי הוראות ההסכם, אם 2005סוכנויות בהסכם בעלי מניות מחודש ספטמבר  ולהפניקסלבעלי מניות המיעוט 

שיקבע על ידי מעריך  2017בדצמבר,  31ליום  יופעלו אופציות המכר/רכש, תבוצע רכישת המניות על פי שווי אגם

 שווי מוסכם. 

 הכוללותש"ח, הכולל התאמות כפי שהוגדרו בהסכם  מיליוני 56 -כ של מינימוםסכום  מהמניות נקבע 26.8% -ל

 דיבידנדים שיחולקו ורווחים שנצברו באגם בתקופה שעד למועד המימוש.  בגין, התאמות היתר בין

 משכך פקעה האופציה במועד האמור. 2018באוקטובר  15האופציה הוארכה מעת לעת עד ליום 

בע"מ  2015וחברת חגעוז "עוז"(  –לבין יצחק עוז )להלן  נחתם הסכם בין החברה 2019במרס  28ביום 

ועד ליום  1.1.2020 שתוקפה מיום(  (Option Putאופציית מכרלפיו הוענקה לחגעוז  ("חגעוז" –להלן )שבבעלותו 

אופציית  לחברה וניתנה, לחברה, למכירת כל מניותיה בחברת אגם ("תקופת האופציות" –)להלן  31.12.2020

מחזיקה בעקיפין  החברה .לרכישת כל מניותיה של חגעוז באגם ,למשך תקופת האופציות(Option Call)  רכש

בה  30%סוכנות אגם"( וחגעוז מחזיקה בעקיפין " – בע"מ )להלן 2003באגם לידרים ישראל סוכנות לביטוח  70%

על פי תנאי ההתקשרות, אם יופעלו אופציית  המכר.באגם, שלגביהם ניתנות אופציות הרכש ו 40%ידי אחזקת -על

על פי שווי אגם אחזקות למועד זה שיקבע  31.12.2020המכר או אופציית הרכש תבוצע רכישת המניות נכון ליום 

לפי שווי )ליון ש"ח ימ 26.8צפת מחיר של יר נקבעהממניות אגם אחזקות  26.8%על ידי מעריך שווי מוסכם. לגבי 

במקרה  .צפהימחיר ר נקבעלא  (ממניות אגם אחזקות 13.2%). לגבי יתרת המניות ש"ח( ןיליומ 100חברה של 

ידי -תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלם את התמורה במזומן או על החברהשל מימוש האופציות 

"ההסכם החדש"(. כמו כן,  -)להלן ערך-ממחירן בבורסה לניירות 5%לחגעוז בהנחה של  בחברההקצאת מניות 

באוקטובר  31מימוש האופציות יהיה כפוף לקבלת אישורים רגולטוריים. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 

   (.2018-01-098497)אסמכתא:  2018

 
, התקשרה אקסלנס השקעות 2018בדצמבר  31, ביום 2018י' לדוחות הכספיים לשנת  7בהמשך לאמור בבאור  .6

 כךמיליון ש"ח,  28תמורת איסופ(,  –ממניות איסופ שרותי ניהול ונאמנות בע"מ )להלן  42.89%בהסכם לרכישת  

בינואר  30ה הושלמה ביום העסק איסופ. ממניות 91.64%-ב אקסלנס השקעותשלאחר השלמת העסקה מחזיקה 

 48.75%-ב. אקסלנס השקעות החזיקה עד למועד הרכישה לאחר השלמת התנאים המתלים לעסקה, 2019

עם השלמת העסקה החלה אקסלנס  ממניות איסופ וההשקעה טופלה כהשקעה בשווי מאזני )חברה כלולה(.

השקעות לאחד לראשונה בדוחותיה הכספיים את הנכסים וההתחייבויות של איסופ בהתאם לשווי ההוגן של 

כתוצאה מכך רשמה אקסלנס השקעות  ההשקעה לערךהמזוהים וההתחייבויות המזוהות ובוצעה התאמה  הנכסים

 מיליון ש"ח  6אי תחרות בסך של  ש"ח, הסכםמיליון  35קשרי לקוחות בסך של הכוללים בלתי מוחשיים נכסים 

  הכנסות אחרות.כאשר נרשם מיליון ש"ח  29 -וכן הכירה ברווח הון בסך של כש"ח מיליון  31ומוניטין בסך של 

מניות איסופ כאמור לעיל, הגיעו במקביל לרכישת . איסופבידי מנכ"לית  נותרו  8.36%-כ בשיעור שליתרת המניות 

במסגרת הסכם זה ו המניות המוחזקות כאמורהסכם האופציה( לגבי  -להסכם )להלן אקסלנס השקעות ואיסופ 

על מניותיה של  CALLלמכירת מניותיה ולאקסלנס השקעות נתנו אופציות  PUTנתנו למנכ"לית איסופ אופציות 

זכויות שאינן מקנות ל PUTהתחייבות בגין אופציית ה רשמה את ההחברהמנכ"לית במקרה של פיטורי המנכ"לית. 

נאמד באמצעות היוון מיליוני ש"ח אשר  5-הוערך לפי שווי של כהשווי ההוגן של התחייבות  לפי שווי הוגן. שליטה

 תזרימי המזומנים. 

 מבוסס על:למיעוט  PUTההתחייבות לאופציית  בגין אומדן השווי ההוגן

   12.25%צפוי של שיעור היוון. 

   מנה בנפרד.כל על פי התקופה בה תוכל המנכ"לית לממש את האופציה לראשונה, עבור  -תקופה עד לפרעון 
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 הדיווח )המשך( בתקופת מהותיים אירועים - 7אור ב
 

 Strike Price- עבור המנה השניה והשלישית חושב על פי תחזית ה-Base Case  לתזרים המזומנים החופשי

מהשנה הרביעית ועד אינסוף. מכיוון שלמועד העסקה יתרות המזומן של החברה אינן מייצגות, בוצעה החל 

 3.5 -התאמה נוספת תחת ההנחה שיתרת המזומן במאזן החברה, נכון למועד מימוש האופציות יהיה מייצג

 ש"ח.מיליוני 

 הערכת פי על העסקים צירוף במסגרת שניטלו וההתחייבויות שנרכשו הנכסים של ההוגן בשווי הכירה החברה

 . חיצוני שווי מעריך ידי על שנערכה שווי

 

אלפי אופציות  3,876הוקצו בפועל  2019בפברואר  3לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  36בהמשך לאמור בביאור  .7

 עד של הדירקטוריון החברה הקצא אישר 2019 באפריל 30 ביום לעובדי החברה והחברות הבנות שלה.

ש"ח ערך  1.00 תנו, בהחברה של ותרגיל מניות 556,000 לעד למימוש הניתנות"( האופציות)" אופציות 556,000

תקנות ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת  לפי מתאר, בהתאם לבמזומן תמורה ללאנקוב כל אחת כפוף להתאמות, 

ת של ניירות ערך בחברה רשומה(, ותקנות ניירות ערך )הצעה פרטי 2000-ניירות ערך לעובדים(, התש"ס

(. 2018-01-119905)אסמכתא:  2019 בדצמבר 27 ביום פורסם אשר)"תקנות הצעה פרטית"(,  2000-התש"ס

 . 2019באפריל  30האופציות הוקצו בפועל ביום 

 

 אישר דירקטוריון הפניקס גיוסי הון, הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים הנמנים על 2019באפריל  7ביום  .8

חוב  נ אגרות.ע ח"שמיליון 100 , של  -1968כ"חהתש ערך ניירות לחוק הראשונה בתוספת המפורטים משקיעיםה

 ,האמורה החוב אגרות סדרת הרחבת של בדרך  החברה של אחת כל .נ.ע ח"ש 1 בנות שם על רשומות )י' סדרה(

אלפי  99,250 של בסך )ברוטו(כוללת  דיתימי ובתמורה מ"בע אביב בתל לניירות ערך בבורסה למסחר הרשומה

 ועניין דבר לכל סדרה אחת יהוו שתוקצינה החוב ע.נ. אגרות ש"ח 1אג' לכל  99.25המשקפת מחיר של  ש"ח

 של סך על תעמודנה החוב אגרות הפרטית, סדרת ההקצאה ביצוע שבמחזור. לאחר החוב אגרות עם ביחד

פניקס ביטוח בכפוף להוראות תקנות הב 2הון רובד נ. אגרות חוב אלו יוכרו כמכשיר .עש"ח  אלפי 293,349

 נוספים לפרטיםיציב.  באופק Aa3 החוב דורגו על ידי מדרוג בדרוג  הפיקוח לעניין מגבלות ההון המוכר, אגרות

 של מיידים ודיווחים (2019-01-031794אסמכתא ' מס) 2019 באפריל 7 מיום החברה של מיידים דיווחים ראה

)מס'  2019באפריל  8, ומיום (2019-01-031671אסמכתא ' מס) 2019באפריל  7 מיום הפניקס גיוסי הון

ומס' אסמכתא  2019-01-032577)מס' אסמכתא  2019באפריל  10(, ומיום 2019-15-034696אסמכתא 

 .(2019-01-32946)מס' אסמכתא  2019באפריל  11( ומיום 2019-01-032577

 

, כי הוא מבקש לסיים לחברההודיע מר איל לפידות, מנכ"ל החברה ומנכ"ל הפניקס ביטוח  2019באפריל  16ביום  .9

סוכם עם מר איל לפידות על  2019באפריל  18 ביום "ל החברה ומנכ"ל הפניקס חברה לביטוח.כמנכאת תפקידו 

 . 2019באפריל  30ביום  לעיל כמפורט תפקידיוסיום 

 
החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח על מינויו של מר אייל בן סימון אשר כיהן כמשנה  2019 באפריל 18 ביום .10

 התקבל 2019 במאי 7 ביוםלמנכ"ל, כממלא מקום מנכ"ל הפניקס ביטוח עד להחלטה על מינוי מנכ"ל קבוע. 

 ותנוספים ראה דוח לפרטים. האמור למינויאישור הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 

-2019-01)אסמכתא:  2019באפריל  18(, מיום 2019-01-034587)אסמכתא:  2019באפריל  16מיום  מיידיים

 . (2019-01-039822)אסמכתא:  2019במאי  7מיום , (036006

 ל"מנכ מקום כממלא, סימון בן אייל מר של מינויו על אחזקות הפניקס דירקטוריון החליט 2019 ביוני 11 ביום

 11 מיום החברה של מיידים דיווחים ראה נוספים לפרטים. קבוע ל"מנכ מינוי על להחלטה עד אחזקות הפניקס

 (.2019-01-049599, 2019-01-049596: אסמכתא' מס) 2019 ביוני
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 הדיווח )המשך( בתקופת מהותיים אירועים -  7אור ב
 

 רךש"ח ע 1רשומות על שם ובנות ה( 4ע.נ אגרות חוב )סדרה מיליון  300הנפיקה החברה  2019במאי  12 ביום .11

-2019-01:  אסמכתא)מס'  2019 במאי 7כל אחת, שהונפקו על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום  קובנ

ביולי  31שנתיים, אשר ישולמו ביום  תשלומים  בשישה)קרן(  פרעון( תעמודנה ל4(.אגרות החוב )סדרה 039576

 12%הראשון והשני ישולמו  מיםתשלומה אחד כל. ב2028עד  2025ובכל אחת מהשנים  2021, 2020בשנים 

היתרה הבלתי מסולקת של  מהקרן. 19%שלישי ועד התשלום השישי ישולמו ה מיםמהקרן ובכל אחד מהתשלו

בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת שיעור מרווח  נהמשת( תישא ריבית שנתית 4קרן אגרות החוב )סדרה 

 Aa3 ( דורגו בדירוג של 4. אגרות החוב )סדרה 1.28% של בשיעורהריבית השנתי שמעל ריבית בנק ישראל 

-2019-01אסמכתא:  2019במאי  12 מיום מיידי)לפרטים נוספים ראה דוח באופק יציב על ידי חברת מידרוג. 

040101.) 

 
 הסכם קיבוצי .12

 חדש קיבוצי הסכם על"(, הפניקס: "יחדיו)להלן  פנסיה והפניקס ביטוח הפניקס חתמו, 2019במאי  6 ביום

 וועד החדשה הכללית העובדים הסתדרות לבין הפניקס בין 31.12.2021 ליום ועד 1.1.2019 מיום לתקופה

 "(.ההסכם)להלן: " הפניקס בחברת העובדים

 שהוגדרו שינויים למעט, ההסכם בתקופת לחול ימשיכו 2016 הסכם הוראות, החדש הקיבוצי ההסכם פי על

 :כדלקמן שעיקרם החדש בהסכם

 שכר:  תוספות .א

חודשי  12תקופת ההסכם תשלם הפניקס לעובדים הקבועים ולעובדים בניסיון שהשלימו לפחות  במהלך

במועד התשלום, תוספות שכר  בהפניקסבינואר בכל אחת משנות ההסכם ויהיו מועסקים  1-עבודה ביום ה

 כדלקמן:

לעובד, הגבוה  1%או  ש"ח 120ולא פחות מסכום חודשי של  3.50%בשיעור ממוצע של  - 2019 בשנת (1

 . ניהםימב

או  ש"ח 120ולא פחות מסכום חודשי של  3.40%בשיעור ממוצע של  - 2021-ו 2020אחת מהשנים  בכל (2

 .מביניהםלעובד, הגבוה  1%

שעתיים במוקדים השונים יהיו זכאים לתוספות שכר בשיעורים דומים, בהתאם לטבלאות הכלולות  עובדים (3

 בהסכם. 

 גם לחול ממשיך האמורה השכר תוספת עם בקשר 2016 בהסכם נקבע אשר לאינפלציה ההתאמה מנגנון (4

 .2021-ו 2020 לשנים בנוגע החדש בהסכם

 חשבון על לתגמולים %0.5 מתוכו, %1-ב לעובד פנסיוני לביטוח ההפרשה הגדלת - פנסיוניים ביטוחים .ב

 על( עובד וחלק מעסיק)חלק  הפנסיוניות ההפרשות יעמדו"כ סה. העובד חשבון על לתגמולים 0.5%-ו המעסיק

 .21.83% -מ יפחת שלא שיעור

 לאותה ביחס הפניקס דירקטוריון"י ע שיקבעו הרווח יעדי( %100) במלוא תעמוד שהפניקס ככל - שנתי בונוס .ג

 מעלות 3.215%-ל השווה בסכום תהיה הכוללת שעלותו לעובדים בונוס לתשלום תקציב הפניקס תקצה - שנה

 מיעד 70%-130% שבין בטווח ביעדים עמידה בגין. הבונוס ישולם בה לשנה שקדמה בשנה השנתית השכר

 70%-ב תעמוד לא שהפניקס ככל. הרלוונטי בטווח לינארי יחסי באופן הבונוס תקציב יקטן או יגדל, הרווח

 .שנה אותה בגין בונוס לחלוקת זכאות תהיה לא - שנה לאותה ביחס שנקבעו הרווח מיעדי

 5.6-" בסך של כלהפניקסשנים  70הפניקס תקצה מענק כספי מיוחד לרגל " - "להפניקסשנים  70מענק לרגל " .ד

ויצטרף  2021עד  2019במונחי עלות מעסיק. סכום המענק יחולק באופן שווה על פני השנים  ש"חמיליון 

 לסכום הבונוס השנתי המחולק באותן שנים בהתאם להוראות חלוקת הבונוס השנתי בהסכם. 

מיליון  9.3-הפניקס תשתתף בעלות ארוחת צהריים לכלל העובדים בהיקף תקציבי של כ - עבודה נוספים תנאי .ה

והתקציב בגין שנה זו  1.9.2019יום מיחל  2019משנות ההסכם. ההסדר לשנת  קלאנדריתלכל שנה  ש"ח

 יותאם למועד תחילת ההסדר.

 . 2016הסדרים אלו ימשיכו לחול בתקופת ההסכם כפי שחלו בהסכם  - תביעות ושקט תעשייתי מיצוי .ו
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 הדיווח )המשך( בתקופת מהותיים אירועים -  7אור ב

 

מיליון ש"ח לפניקס ביטוח, דיבידנד החייב  220חילקה הפניקס סוכנויות דיבידנד בסך של  2019באפריל  18ביום  .13

 מיליון ש"ח. 25 -הוצאת מס בסך של כבמס רווח. כתוצאה מכך, רשמה הפניקס ביטוח 

 
. לחברה בעין כדיבידנד סוכנויות הפניקס מניות את לחלק ביטוח הפניקס דירקטוריון אישר 2019, באפריל 18 ביום .14

 ש"ח.מיליון  371 -הינה בסך של כלמועד החלוקה יתרת ההשקעה של הפניקס סוכנויות בספרי הפניקס ביטוח 

 (.2019-01-036039באפריל )מס' אסמכתא  18לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מיום 

 

 31 ליום החברה של הכספיים לדוחות 4.1.1.1.9 בסעיף לאמור בהמשך כי, החברה דיווחה 2019 במאי 6 ביום .15

 של להשפעה בקשר(, 2019-01-027672' מס אסמכתא( 2019 במרס 31 ביום פורסמו אשר, 2018 בדצמבר

 מגבלות נוכח, היתר ובין"( הריכוזיות חוק)" 2013-ד"התשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק הוראות

 ריאליים בתאגידים החזקות בין להפרדה הנוגעות והוראות פירמידלי החזקות במבנה שכבה בחברות שליטה על

 במהדרין להחזקתה בהתייחס ההוראות משמעות את בוחנת החברה, משמעותיים פיננסיים לגופים משמעותיים

 "(.מהדרין)" מ"בע

, במהדרין משותפת שליטה( החברה של מלאה בבעלות בת חברה, מ"בע השקעות הפניקס באמצעות) לחברה

 נכסי בשליטתה חברה באמצעות) מ"בע ובנין נכסים לבין בינה, 2006 מספטמבר מניות בעלי להסכם בהתאם

 וזאת, הריכוזיות בחוק זה מונח של כהגדרתו", משמעותי ריאלי תאגיד" המהווה"(, ובנין נכסים( )"מ"בע הדרים

 ידי על החברה של המכירה לאחר גם כי, יצוין. במהדרין ובנין נכסים ושל החברה של המשותפת השליטה לנוכח

 .בה ובנין נכסים של שליטתה בשל משמעותי ריאלי תאגיד מהדרין תיוותר(, שתושלם ככל) דלק קבוצת

, הריכוזיות בחוק כהגדרתו, משמעותי פיננסי כגוף נחשבת ביטוח הפניקס כי, לעובדה לב ובשים, האמור לאור

 5% – מ למעלה להחזיק במבטח השליטה כבעלת החברה באפשרות יהיה לא לפיהן מגבלות החברה עלחלות 

 פיננסים שירותים על הפיקוח לחוק א32 סעיף להוראות בהתאם זאת" )משמעותי ריאלי תאגיד" של במניות

 מגבלות הריכוזיות לחוק 39 בסעיף הקבועות המעבר להוראות בהתאם כי, יצוין(. 1981 – א"התשמ(, ביטוח)

 . 2019, בדצמבר 10 לאחר אלא תחולנה לא כאמור

 בעין כדיבידנד מהדרין מניות כל את לחלק החברה דירקטוריון אישר, 2019 באוגוסט 15 ביוםלנוכח האמור, 

 על בפני החברה העומדות השונות החלופות את שבחן לאחרזאת ו"( החלוקה: "להלן) חברהשל ה המניות לבעלי

 .החברה עבור המיטבית החלופה זוהי כי מסקנה לכלל והגיע, כמתואר לעיל, הריכוזיות חוק בהוראות לעמוד מנת

יצוין, כי עובר להחלטת הדירקטוריון על ביצוע החלוקה, קיבל דירקטוריון הפניקס השקעות החלטה על חלוקת 

 מניות מהדרין כדיבידנד בעין מהפניקס השקעות לחברה.

 31 ליום, החברה של האחרונים המאוחדים הכספיים דוחותיה על בהתבסס החלוקה את אישר החברה דירקטוריון

 החברה פועלת לקבלתו של פרה רולינג מרשויות המס בקשר לניכוי המס במקור בגין סכום החלוקה.  .2019 במרץ

בספטמבר  18יחול ביום בפועל ומועד החלוקה  2019בספטמבר  15יחול ביום )יום הקום( המועד הקובע לחלוקה 

ודוח מיידי מיום  (2019-01-070854)אסמכתא:  2019ט באוגוס 15מיום  מיידינוספים ראה דוח  לפרטים. 2019

 (.2019-01-017709)אסמכתא:  2019באוגוסט  19

מסעיף השקעה  2019יוני ב 30יום בדוחותיה הכספיים לאת ההשקעה במהדרין  החברה מיינה, לעיל האמור לאור

 מיליון ש"ח. 29 -יצרה עתודה למס בסך של כו לבעלים לחלוקה מוחזקה נכסבחברות מוחזקות לסעיף 

החל ממועד זה לא תכיר החברה ברווחי/ הפסדי אקווטי ותציג את הנכס כנמוך מבין ערכה בספרים לשווי ההוגן. 

במועד הקובע לחלוקה תשערך החברה את שווי הנכס בהתאם לשווי ההוגן לרווח והפסד ותקטין את העודפים 

 לשווי ההוגן של הנכס.  בהתאם

 

לפרטים נוספים ראה דוח יחס כושר  ,פורסם דוח יחס כושר פרעון כלכלי של הפניקס לביטוח  2019 ביולי 11ביום  .16

 לעיל. 5פרעון כלכלי שפורסם באתר האינטרנט של החברה ובאור 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ  
 2019ביוני  30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

  
 

99-2 
 
 

 
 
 

 המאזן תאריך לאחר אירועים  - 8באור 
 

 דבר, הסיכון חסרת הריבית עקום של ניכרת ירידה חלה פרסומו למועד סמוך ועד הדיווח מועד שלאחר בתקופה .1

אשר , ההון בשווקי התפתחויותישנן , בנוסף. ביטוח חוזי בגין יבויותיההתח של נוספת להגדלה להביא הצפוי

 לסיכוני םהנוגעי רגישות מבחני בדבר לפירוט. החברה שבניהול הנוסטרו השקעות תיק על לרעה עלולות להשפיע

 במידה מושפע לעיל המתואר המידע כי לציין יש .2018הכספיים לשנת  לדוחות 3.2סעיף  40 באור ראה שוק

. החברה של הצפויות הכספיות תוצאותיה לגבי הערכה מהווה אינו כן ועל, שינויים בו ויחולו ויתכן ההון משוק רבה

 פעילויות יתר השפעת ואת מהשקעות (הפסדים) הכנסות של אחרים רכיבים כולל אינו, בלבד חלקי הינו זה מידע

 .החברה של הכספיות התוצאות על הקבוצה

 

 חוב אגרות של נקוב ערך( א"י סדרה) חוב אגרות נ.ע מיליון 300 הון יגיוס הפניקס הנפיקה 2019 ביולי 23 ביום .2

 יגיוס הפניקס של מדף הצעת דוח פי על שהונפקו, אחת כל נקוב ערך ח"ש 1 ובנות שם על רשומות( א"י סדרה)

( קרן) לפרעון תעמודנה( א"י סדרה) החוב אגרות(. 2019-01-063015:  אסמכתא' מס) 2019 ביולי 21 מיום הון

, לכן קודם, הון גיוס הפניקס עשתה כן אם אלא) 2032 באפריל 30 ביום ישולם אשר(, צמוד לא) אחד בתשלום

 קרן(. הנאמנות לשטר 10.2 בסעיף כמפורט מוקדם בפדיון( א"י סדרה) החוב אגרות את לפדות בזכותה שימוש

 בדירוג דורגו( א"י סדרה) החוב אגרות. 2.62% של בשיעור קבועה שנתית ריבית תישא( א"י סדרה) החוב אגרות

בהפניקס ביטוח בכפוף  2אגרות חוב אלו יוכרו כמכשיר הון רובד . מידרוג חברת ידי על יציב באופק Aa3  של

 2019 יוליב 23 מיום מיידי דוח ראה נוספים לפרטים) .תקנות הפיקוח לעניין מגבלות ההון המוכרלהוראות 

  (.2019-01-063015: אסמכתא

 

 אייל מר,  ל"המנכ מ"מ של העסקתו תנאי את החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו 2019במהלך חודש יוני  .3

 :להלן כמפורט העסקתו ותנאי שכרו את החברה של הכללית האסיפה אישרה 2019 באוגוסט 6 ביום. סימון בן

 

 הודעה מתן לתקופת בכפוף קצובה בלתי לתקופה ויהיו 2019 במאי 1 מיום החל יחולו העסקתו תנאי :תחולה

 .  מהצדדים אחד ידי על ובכתב מראש חודשים שישה בת מוקדמת

  

"(. המשכורת)" ח"ש 125,000 של סך הינה ל"המנכ מ"למ תשולם אשר ברוטו החודשית המשכורת :משכורת

 פי על, ינואר חודש במשכורת, לשנה אחת ותתעדכן"( המדד)" לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה המשכורת

 או שחלפה השנה עבור המשכורת בגובה חג לתוספת זכאי יהיה ל"המנכ מ"מ. בינואר 15 ביום המפורסם המדד

 כפי, המשכורת. בחברה המקובלים במועדים, חלקים בשני שנה מידי תשולם והיא, שחלף היחסי חלקה עבור

 להפרשות כבסיס המוסכם הקובע השכר היא, לעיל כמפורט החג תוספת לרבות, לעיל כאמור לעת מעת שתעודכן

 הינה הכוללת המשכורת, הדוח למועד נכון"(. הכוללת המשכורת)" השתלמות לקרן לרבות, סוציאליים לתנאים

 .ח"ש 135,417-כ של בסך

 

, עבודה כושר ולאובדן לתגמולים מהשכר %7 של בשיעור החברה של חודשיות הפרשות :סוציאליים תנאים

 . השתלמות לקרן 7.5%-ו לפיצויים 8.33%

 

 התגמול ועדת דעת ולשיקול התגמול למדיניות בהתאם שנתי למענק זכאי להיות עשוי ל"המנכ מ"מ :שנתי מענק

 ביעדי החברה לעמידת כפוף. סף ביעדי החברה בעמידת מותנת השנתי למענק הזכאות בחינת. והדירקטוריון

 הקבוצה או החברה ברמת מדידים כמותיים יעדים על שיתבסס מרכיב יורכב ל"המנכ מ"למ השנתי המענק, הסף

 היעדים(. השנתי המענק מסך 20%) ל"המנכ מ"מ של איכותית הערכה ומרכיב( השנתי המענק מסך 80%)

 .  החברה בתקציב שנה כל בתחילת יקבעו הכמותיים
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 )המשך( המאזן תאריך לאחר אירועים  - 8באור 
 

 ההעסקה הסכם את להביא, שהיא סיבה ומכל עת בכל, הזכות תהא ולחברה ל"המנכ מ"למ :מוקדמת הודעה

 ההודעה בתקופת"(. המוקדמת ההודעה תקופת)" ובכתב מראש, חודשים ששה בת מוקדמת בהודעה לסיומו

 לחלק וכן עבודתו בתקופת נהנה הוא מהם נלווים תנאים לרבות ,למשכורת זכאי ל"המנכ מ"מ יהיה, המוקדמת

 תוותר והחברה במידה. בחלקה או זו בתקופה עבודתו על תוותר החברה אם גם וזאת השנתי המענק של היחסי

 יחד. נוספים חופשה ימי זו בתקופה לזכותו יצברו לא, המוקדמת ההודעה בתקופת ל"המנכ מ"מ של עבודתו על

 לקבל עליו, המוקדמת ההודעה תקופת במהלך אחר במקום לעבוד להתחיל ל"המנכ מ"מ ובכוונת היה, זאת עם

 יהיה לא ל"המנכ מ"ומ מיידי באופן מעביד-עובד יחסי יסתיימו, כזה במקרה. ובכתב מראש לכך החברה רשות את

 . האחר במקום עבודתו התחלת ממועד החל תמורה לכל זכאי

 

 תהא, מיידית התרה של בנסיבות למעט, שהיא סיבה מכל, בחברה ל"המנכ מ"מ העסקת סיום עם :תחרות אי

 יאוחר לא ל"המנכ מ"למ ולהודיע ל"המנכ מ"למ החברה בין מעביד-עובד יחסי סיום במועד לקבוע זכאית החברה

( 6) ששה בת תחרות אי לתקופת כפוף יהיה ל"המנכ מ"שמ, המוקדמת ההודעה תקופת מתחילת ימים 7 מחלוף

, הצבורות החופשה יתרות של בפועל הניצול ותקופת המוקדמת ההודעה תקופת תום למן רצופים חודשים

 התחרות אי בתקופת"(. התחרות אי תקופת)" החברה עבור עבודה כל לבצע ל"המנכ מ"מ יידרש לא שבמסגרתה

 פי-על זכאי הוא להם והזכויות ההטבות, ההפרשות, התשלומים וכלל המלא שכרו את מהחברה ל"המנכ מ"מ יקבל

 לרבות) והפיננסים הביטוח בתחומי ל"המנכ מ"מ ישמש לא התחרות אי תקופת שבמהלך ובלבד, ההעסקה הסכם

 המניות מהון 5% -מ פחות של החזקה למעט) מניות בעל או מפיץ, קבלן, שותף, יועץ, כעובד(, השקעות בתי

, ערך ניירות בחוק המונח כהגדרת" שליטה בעל" להיחשב מבלי ציבורית בחברה ההצבעה מזכויות או המונפק

 לכך החברה הסכמת את שקיבל ובלא, אחרת דרך בכל ובין, אחר אדם ביוזמת ובין ביוזמתו בין(, 1968-ח"התשכ

 בתנאי ל"המנכ מ"מ בעמידת מותנה יהא התחרות אי תקופת בגין התשלום"(. התחרות אי תנאי)" ובכתב מראש

 . התחרות אי

 

 מ"מ) ארוחות על הוצאות זה ובכלל, הוצאות ולהחזר נלווים לתנאים זכאי יהיה ל"המנכ מ"מ :נלווים תנאים

 נסיעה הוצאות, בחברה כמקובל ל"ואש אירוח הוצאות(, זו מהטבה כתוצאה החל המס בתשלום יישא ל"המנכ

 חברה רכב ל"המנכ מ"למ תעמיד החברה. אחרים ותקשורת אינטרנט ואמצעי טלפון, רכב הוצאות(, ל"לחו לרבות)

, ידה-על וישולמו החברה על יחולו בו ובשימוש באחזקתו הכרוכות ההוצאות וכל, לשימושו( 7 לדרגה מקביל)

 ימים וארבע עשרים של חופשה לימי זכאי יהא ל"המנכ מ"מ בנוסף. בו והשימוש הרכב שווי של מלא גילום לרבות

 שלא המכסות לשתי מעבר הימים ועודפי שנתיות חופשה מכסות שתי של לתקרה עד לצבירה אפשרות עם בשנה

 זכאי יהיה, כן. מעביד עובד יחסי בסיום אלא לפדיון יינתנו לא שייצברו החופשה ימי. בשנה פעם יימחקו, ינוצלו

 הניתנים, בשנה מחלה ימי ושניים לעשרים וכן הבראה ימי עשר חמישה לפי מחושבים, הבראה לדמי ל"המנכ מ"מ

 ניתנים שאינם(, עבודה ימי 66) קלנדאריים ימים תשעים עד, ל"המנכ מ"מ של עבודתו תקופת כל במשך, לצבירה

 עובדי זכאים להם הרווחה הטבות לכל זכאי יהא ל"המנכ מ"מ כן-כמו. בסיומה ולא העבודה במהלך לא לפדיון

 לביטוח, עבודה כושר אובדן לביטוח, פנסיונית לתוכנית, השתלמות לקרן להפרשה, רק לא אך, כולל, החברה

 . לשנה אחת רפואית ולבדיקה בריאות

 

 לכתבי וכן החברה שרוכשת משרה נושאי ביטוח בהסדר להיכלל זכאי יהיה ל"המנכ מ"מ :ושפוי ביטוח, פטור

 למדיניות בהתאם, הדוח למועד נכון. בחברה בכירים משרה לנושאי המקובלים בתנאים מאחריות ופטור שיפוי

 הדירקטורים עבור החברה שרוכשת מקצועית אחריות ביטוח בהסדר להיכלל זכאי יהיה ל"המנכ מ"מ, התגמול

 לו תמציא שהחברה לכך זכאי יהא ל"המנכ מ"מ, בחברה שליטה העברת שתהא ככל. בחברה המשרה ונושאי

 . בחברה משרה כנושא שיכהן התקופה בגין ההתיישנות תקופת לתום עד Run Off ביטוח פוליסת

 

" העודפת ההוצאה"מ הנובעת המס בעלות תישא החברה: פיננסיים בתאגידים התגמול חוק בשל מס עלות

 בתאגידים התגמול לחוק 4 בסעיף כאמור( לחברה מס לצורכי בניכוי תותר לא" העודפת ההוצאה"ש מכך, קרי)

, דין פי-על פנסיוניים ותשלומים פיטורין פיצויי כולל) ל"המנכ מ"מ של המקסימלית ההעסקה ועלות היות. הפיננסיים

 בין שהפער הרי, ח"ש מיליון 3.5 על מקרה בכל תעלה לא( ותק בגין פיטורין לפיצויי הפרשה השלמת כולל ולא

  תשמש אשר) ח"ש מיליון 2.5 של עלות לבין, קלנדארית שנה בכל שתהא כפי ל"המנכ מ"מ של העסקתו עלות
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 )המשך( המאזן תאריך לאחר אירועים  - 8באור 
 

 1-כ על לעלות צפוי לא (פיננסיים בתאגידים התגמול חוק להוראות בהתאם", העודפת הוצאה"ה חישוב לצורך

 .  ח"ש אלפי 684-כ של בגובה נוספת מס בעלות תישא החברה, לכך בהתאםו. ח"ש מיליון

 (.067938-01-2019: אסמכתא' מס) 2019 ביולי 1 מיום מידי דוח ראה נוספים לפרטים 

 

של , כדיבידנד בעין לבעלי המניות מהדרין מניות כל את לחלק החברה דירקטוריון אישר, 2019 באוגוסט 15 ביום .4

  ( לעיל.15) 7. לפרטים ראה באור חברהה

 

 מניות: כגון שונים ערך ניירות להנפיק תוכל היא מכוחו מדף תשקיף החברה פרסמה 2019, באוגוסט 15 ביום .5

 שאינן חוב אגרות, בכורה מניות"(, החברה מניות: "זה' בסע להלן) א"כ. נ.ע ח"ש 1 בנות החברה של רגילות

(, 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

 אופציה כתבי, החברה למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי(, לעת מעת שתהיינה כפי, החברה למניות להמרה

, החברה למניות להמרה הניתנות חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה כתבי, חוב לאגרות למימוש הניתנים

 .הרלוונטי במועד המדף תשקיף מכוח להנפיקו יהיה ניתן הדין פי שעל ערך נייר כל וכן מסחריים ערך ניירות

 

פרסמה הפניקס גיוסי הון תשקיף מדף מכוחו היא תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים  2019, באוגוסט 15ביום  .6

תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של  -בהתאם להוראות הדין 

מימוש לתעודות כפי שתהיינה מעת לעת( וכתבי אופציה הניתנים ל הון גיוסי הפניקסתעודות התחייבות של 

תופקד בהפניקס ביטוח לשימושה, על  כאמור הערך ניירות בגין. תמורת ההנפקה הון גיוסי הפניקסהתחייבות של 

 ל דעתה ובאחריותה. פי שיקו

  

 לעיל. 6עם תביעות ייצוגיות שהוגשו והתפתחויות בתביעות לאחר תאריך המאזן ראה באור  בקשר .7
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 פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 

 אחרות פיננסיות השקעות פירוט .א
  

 

 2019ביוני  30ליום 

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,504,777  -  7,437,001  67,776  (1נכסי חוב סחירים )א

 12,460,686  12,460,686  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 1,353,848  -  1,347,287  6,561  (2מניות )א

 1,922,763  -  1,785,300  137,463  (3אחרות )א

 23,242,074  12,460,686  10,569,588  211,800  סה"כ

 
 

 

 2018ביוני  30ליום 

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,190,088  -  6,891,834  298,254  (1נכסי חוב סחירים )א

 -  -  סחירים )*(נכסי חוב שאינם 
 

12,345,382 
 

12,345,382 

 1,144,335  -  1,137,335  7,000  (2מניות )א

 1,615,235  -  1,426,278  188,957  (3אחרות )א

 9,455,447  494,211  סה"כ
 

12,345,382 
 

22,295,040 

 

 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 7,128,218  -  6,866,344  261,874  (1נכסי חוב סחירים )א

 12,381,376  12,381,376  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים )*(

 1,248,776  -  1,231,023  17,753  (2מניות )א

 1,762,859  -  1,646,897  115,962  (3אחרות )א

 22,521,229  12,381,376  9,744,264  395,589  סה"כ

 
 ב "מכשירים פיננסים".4לפירוט הרכב נכסי חוב שאינם סחירים, ראה ביאור  )*(
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 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 
 נכסי חוב סחירים .1א
 

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 עלות הערך

 

 מופחתת בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 4,389,231  4,503,150  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים:

 2,858,690  2,987,183  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 12,693  14,444  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה 

 7,260,614  7,504,777  סך הכל נכסי חוב סחירים

 88,319  )במצטבר(ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 

  

 

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 עלות הערך

 

 מופחתת בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 4,412,271  4,449,304  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים:

 2,685,507  2,728,891  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 11,060  11,893  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 7,108,838  7,190,088  סך הכל נכסי חוב סחירים

 60,238  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 עלות הערך

 

 מופחתת בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 4,340,705  4,337,524  אגרות חוב ממשלתיות

 נכסי חוב אחרים:

 2,798,944  2,783,006  להמרה נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים  

 7,815  7,688  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 7,147,464  7,128,218  סך הכל נכסי חוב סחירים

 99,134  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
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 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 

 מניות .2א
 

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,020,242  1,202,625  מניות סחירות

 95,840  151,223  מניות שאינן סחירות

 1,116,082  1,353,848  סך הכל מניות

 158,595  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 936,535  1,078,532  מניות סחירות

 43,427  65,803  מניות שאינן סחירות

 979,962  1,144,335  סך הכל מניות

 133,840  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 1,042,803  1,107,781  מניות סחירות

 99,296  140,995  מניות שאינן סחירות

 1,142,099  1,248,776  סך הכל מניות

 131,620  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

   



 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 נספח א' פירוט השקעות פיננסיות אחרות של חברת ביטוח מאוחדת
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 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 

 שקעות פיננסיות אחרותה .3א
 

 

 2019ביוני  30ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 485,088  555,383  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 1,064,918  1,367,380  סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 1,550,006  1,922,763  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 63,958  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

  

 

 

 2018ביוני  30ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 492,129  601,435  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 810,468  1,013,800  סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 1,302,597  1,615,235  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 57,613  )במצטבר(ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 

  
 
 

 

 2018בדצמבר  31ליום 

 

 הערך

 

 

 עלות בספרים

 

 מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 502,070  556,047  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 948,697  1,206,812  סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 1,450,767  1,762,859  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

 55,519  שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(ירידות ערך 
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 לכבוד
 בעלי המניות של הפניקס אחזקות בע"מ

 
 א.נ.,

 
ד לתקנות ניירות ערך )דוחות 38הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

 1970 -תקופתיים ומידיים(, התש"ל 
 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
שלושה חודשים שישה ו שלות לתקופו 2019 ביוני, 30פניקס אחזקות בע"מ )להלן "החברה"( ליום של ה 1970-התש"ל

אחריותנו היא  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.ו שהסתיימ
 ל סקירתנו.אלו בהתבסס עת ביניים ולהביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

 
המטופלות לפי שיטת השווי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות  לא סקרנו את המידע הכספי

חלקה של החברה ואשר  2019 ביוני, 30אלפי ש"ח ליום  1,318,855 -אשר סך ההשקעות בהן הסתכם לסך של כהמאזני 
שישה  של ( לתקופות19,298) -וכ ש"חאלפי  36,710 -של כ מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסךברווחים )הפסדים( 

הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים  .באותו תאריךו שלושה חודשים שהסתיימו
מבוססת על דוחות  ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות ,לנו ומסקנתנו שדוחותיהם הומצאו

 .י החשבון האחריםהסקירה של רוא
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת מבירורים, הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים 

סקירה הינה . לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

קורת. בהתאם לכך, אין מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בבי
 אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 

ות ד' לתקנות נייר38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 .1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
             
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019באוגוסט,  27
 

 
 
 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , א'144מנחם בגין  דרך
 6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  
ey.com 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 המצב הכספימאוחדים על ביניים פרטי נתונים כספיים מתוך הדוחות 

3 -3 
 

 

 
 

 

 ליום

 

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

 

 מבוקר מבוקרבלתי 

 

 אלפי ש"ח

 נכסים  

 6,139,854  5,796,847  6,220,403  השקעות בחברות מוחזקות   

 818,410  817,685  710,168  הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות

 6,958,264  6,614,532  6,930,571  סך הכל נכסים שאינם שוטפים

 63,381  61,903  69,614  השקעות פיננסיות אחרות

 4,566  4,708  4,403  חייבים ויתרות חובה

 21  21  1,163  נכסי מסים שוטפים 

 85,010  86,938  392,222  מזומנים ושווי מזומנים 

 -  -  230,286  נכס מוחזק לחלוקה לבעלים

 152,978  153,570  697,688  סך הכל נכסים שוטפים

 7,111,242  6,768,102  7,628,259  סך הכל נכסים

 הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 309,892  309,824  309,917  הון מניות   

 828,221  787,652  831,073  פרמיה על מניות וקרנות הון 

 -  (26,649) -  מניות באוצר

 331,915  415,319  557,380  קרנות הון

 4,841,658  4,488,811  4,921,227  עודפים

 6,311,686  5,974,957  6,619,597  הוןסך הכל 

 התחייבויות 

 -  -  -  התחייבויות שאינן שוטפות   

 695,076  690,688  904,716  אגרות חוב

 התחייבויות שוטפות

 9,329  7,552  9,041  זכאים ויתרות זכות   

 95,151  94,905  94,905  אגרות חוב

 104,480  102,457  103,946  סך הכל התחייבויות שוטפות

 799,556  793,145  1,008,662  סך הכל התחייבויות

 7,111,242  6,768,102  7,628,259  סך הכל הון והתחייבויות
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
 
 

  
   

בן סימוןאייל  אלי שוורץ  אסי ברטפלד 
, מנהל כספיםלמנכ"למשנה   יו"ר הדירקטוריון מ"מ מנהל כללי 

 
 
 

 2019, באוגוסט 27 -תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 הרווח והפסדמאוחדים על ביניים פרטי נתונים כספיים מתוך הדוחות 
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שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
 

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 687,269  142,212  143,189  329,352  333,259  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו ממס

 25,731  8,436  9,716  15,606  14,150  מימוןרווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 3,000  750  750  1,500  1,500  הכנסות מדמי ניהול חברות מוחזקות

 716,000  151,398  153,655  346,458  348,909  סך הכל הכנסות 

 3,593  878  1,727  1,418  3,267  הוצאות הנהלה וכלליות

 33,374  12,857  12,833  18,160  17,022  הוצאות  מימון

 36,967  13,735  14,560  19,578  20,289  סך הכל הוצאות

 679,033   137,663   139,095   326,880   328,620   רווח לפני מסים על ההכנסה

 -  -  -  -  -  מסים על ההכנסה 

 679,033  137,663  139,095  326,880  328,620  רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מהפניקס אחזקות 
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שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 
 

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 679,033  137,663  139,095  326,880  328,620  רווח לתקופה

 רווח )הפסד( כולל אחר:

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או      
 הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים      
 המסווגים כזמינים

 (631) (381) (157) (460) 793  למכירה שנזקף לקרנות ההון

 הפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים המסווגים
 (4,735) (369) (153) (4,680) (831) לדוח רווח והפסדכזמינים למכירה שהועבר 

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים 
 (42) -  165  -  165  כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות 
 (140,584) (28,860) 57,570  (38,385) 224,767  מוחזקות 

רכיבים של רווח שיסווגו מחדש לאחר מכן סה"כ 
 (145,992) (29,610) 57,425  (43,525) 224,894  לרווח או הפסד

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או       
 הפסד

חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות מוחזקות      
 6,274  -  -  -  -  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 (139,718) (29,610) 57,425  (43,525) 224,894  רווח כולל )הפסד( אחר לתקופה , נטו 

 539,315  108,053  196,520  283,355  553,514  סה"כ רווח כולל לתקופה
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ
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 קרן הון

    

 קרן הון

 
  

 פרמיה

 

 מעסקאות

 

 קרן הון

  

 בגין נכסים

 
  

 וקרנות 

 

 פיננסים  קרן קרן  תשלום קרן הון  עם בעלי 

 

 

 יתרת הון הון
זכויות 
 זמינים מהפרשי הערכה מבוסס מעסקה  שאינן 

 

 

 רווח  על מניות מניות
מקנות 
 שליטה

עם בעל 
 סה"כ הון למכירה תרגום מחדש מניות שליטה

 

 אלפי ש"ח

 6,311,686  232,241  (2,076) 97,441  36,931  11,000  (43,622) 4,841,658  828,221  309,892  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 
 328,620  -  -  -  -  -  -  328,620  -  -  רווח נקי 

 224,894  232,363  (7,469) -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר
 553,514  232,363  (7,469) -  -  -  -  328,620  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך רכוש 
 -  -  -  (949) -  -  -  949  -  -  קבוע, בגובה הפחת

 4,397  -  -  -  1,591  -  -  -  2,806  -  תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  (250,000) -  -  דיבידנד

 

 -  - (250,000) 

 -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  מימוש אופציות עובדים

 6,619,597  464,604  (9,545) 96,492  38,451  11,000  (43,622)  4,921,227  831,073  309,917  )בלתי מבוקר(    2019ביוני,  30יתרה ליום 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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 קרן הון

    

 קרן הון

 

  

 פרמיה

  

 מעסקאות

 

 קרן הון

  

בגין 
 נכסים

 
  

 וקרנות 

  

 פיננסים  קרן קרן  תשלום קרן הון  עם בעלי 

 
 

 זמינים מהפרשי הערכה מבוסס מעסקה  זכויות שאינן  יתרת מניות הון הון

 

 

 רווח  באוצר על מניות מניות
מקנות 
 שליטה

עם בעל 
 סה"כ הון למכירה תרגום מחדש  מניות שליטה

 

 אלפי ש"ח
 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 5,709,406  391,265  (15,108) 92,740  37,065  11,000  (57,274) 4,280,060  (24,669) 689,753  304,574  )מבוקר(
 326,880  -  -  -  -  -  -  326,880  -  -  -  רווח נקי 

 (43,525) (52,628) 9,103  -  -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר
 283,355  (52,628) 9,103  -  -  -  -  326,880  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

העברה מקרן הערכה מחדש 
בגין שיערוך רכוש קבוע, בגובה 

 -  -  -  (879) -  -  -  879  -  -  -  הפחת

 35  -  -  -  35  -  -  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
השפעת היישום לראשונה של 

51 S 15  -  -  -  992 

   

 - 

  

 992 

 5,707  -  -  -  -  -  -  -  5,909  (202) -  הנפקה מחדש של מניות באוצר

 98,101  5,250  הנפקת מניות

        

 103,351 

 דיבידנד

   

(120,000) 

      

(120,000) 

 (7,889) -  -  -  -  -  -  -  (7,889) -  -  רכישת מניות באוצר

    2018ביוני,  30יתרה ליום 
 787,652  309,824  )בלתי מבוקר(

 
(26,649)  4,488,811  (57,274)  11,000  37,100  91,861 (6,005)  338,637  5,974,957 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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 קרן הון

    

 קרן הון

 
  

 פרמיה

 

 מעסקאות

 

 קרן הון

  

 בגין נכסים

 
  

 וקרנות 

 

 פיננסים  קרן קרן תשלום קרן הון  עם בעלי 

 
 

 זמינים מהפרשי הערכה מבוסס מעסקה  זכויות שאינן  יתרת הון הון

 

 

 רווח על מניות מניות
מקנות 
 שליטה

עם בעל 
 סה"כ הון למכירה תרגום מחדש מניות שליטה

 

 אלפי ש"ח

)בלתי  2019באפריל,  1יתרה ליום 
 6,419,651  407,300  (9,666) 96,967  37,440  11,000  (43,622) 4,781,657  828,683  309,892  מבוקר(
 139,095  -  -  -  -  -  -  139,095  -  -  רווח נקי

 57,425  57,304  121  -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר
 196,520  57,304  121  -  -  -  -  139,095  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

העברה מקרן הערכה מחדש בגין 
 -  -  -  (475) -  -  -  475  -  -  שיערוך רכוש קבוע, בגובה הפחת

 3,426  -  -  -  1,082  -  -  -  2,344  -  תשלום מבוסס מניות

 -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  מימוש אופציות עובדים

    2019ביוני,  30יתרה ליום            
 6,619,597  464,604  (9,545)  96,492  38,451  11,000  (43,622)  4,921,227  831,073  309,917  )בלתי מבוקר(

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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 קרן הון

    

 קרן הון

 
  

 פרמיה

  

 מעסקאות

 

 קרן הון

  

 בגין נכסים

 
  

 וקרנות 

  

 פיננסים  קרן קרן תשלום קרן הון  עם בעלי 

 
 

 זמינים מהפרשי הערכה מבוסס מעסקה  זכויות שאינן  יתרת מניות הון הון

 

 

 רווח  באוצר על מניות מניות
מקנות 
 שליטה 

עם בעל 
 סה"כ הון למכירה תרגום מחדש  מניות שליטה

 

 אלפי ש"ח

 1יתרה ליום 
 2018באפריל, 

 5,981,185  374,094  (11,852) 92,303  37,088  11,000  (57,274) 4,470,706  (32,558) 787,854  309,824  )בלתי מבוקר(

 137,663  -  -  -  -  -  -  137,663  -  -  -  רווח נקי
רווח )הפסד( כולל 

 (29,610) (35,457) 5,847  -  -  -  -  -  -  -  -  אחר
סה"כ רווח )הפסד( 

 108,053  (35,457) 5,847  -  -  -  -  137,663  -  -  -  כולל
העברה מקרן 

הערכה מחדש בגין 
שיערוך רכוש 
קבוע, בגובה 

 -  -  -  (442) -  -  -  442  -  -  -  הפחת
תשלום מבוסס 

 12  -  -  -  12  -  -  -  -  -  -  מניות 
הנפקה מחדש של 

 מניות באוצר

 

(202)  5,909 

       

 5,707 
רכישת מניות 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  באוצר

 (120,000) -  -  -  -  -  -  (120,000) -  -  -  דיבידנד

 30יתרה ליום 
)בלתי  2018ביוני, 
 5,974,957  338,637  (6,005)  91,861  37,100  11,000  (57,274)  4,488,811  (26,649)  787,652  309,824  מבוקר(

 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
 
 
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ
 השינויים בהון מאוחדים עלביניים פרטי נתונים כספיים מתוך הדוחות 

 

3-10 
 

     

 קרן הון

    

 קרן הון

 
  

 פרמיה

  

 מעסקאות

 

 קרן הון

  

 בגין נכסים

 
  

 וקרנות 

  

 פיננסים  קרן קרן תשלום קרן הון  עם בעלי 

 
 

 זמינים מהפרשי הערכה מבוסס מעסקה  זכויות שאינן  יתרת מניות הון הון

 

 

 רווח באוצר על מניות מניות
מקנות 
 שליטה

עם בעל 
 סה"כ הון למכירה תרגום מחדש מניות שליטה

 

 אלפי ש"ח
בינואר,  1יתרה ליום 

 5,709,406  391,265  (15,108) 92,740  37,065  11,000  (57,274) 4,280,060  (24,669) 689,753  304,574  )מבוקר( 2018
 679,033  -  -  -  -  -  -  679,033  -  -  -  רווח נקי 

 (139,718) (159,024) 13,032  6,473  -  -  -  (199) -  -  -  רווח )הפסד(כולל אחר
סה"כ רווח )הפסד( 

 כולל
 -  -  -  678,834  -  -  -  6,473  13,032 (159,024)  539,315 

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שיערוך 
רכוש קבוע, בגובה 

 -  -  -  (1,772) -  -  -  1,772  -  -  -  הפחת

 103,351  -  -  -  -  -  -  -  -  98,101  5,250  הנפקת מניות
השפעת יישום 
 S 15 51ךראשונה של 

   

 992 

      

 992 

 4  -  -  -  -  7,285  -  תשלום מבוסס מניות 

 

 -  -  7,289 

 רכישת מניות באוצר

  

(19,476) 

       

(19,476) 
הנפקה מחדש של 

 77,157  -  -  -  -  -  -  -  44,145  33,012  -  מניות באוצר

 -  -  -  -  (138) -  -  -  -  70  68  מימוש אופציות עובדים

 (120,000) -  -  -  -  -  -  (120,000) -  -  -  דיבידנד
פקיעת אופציית מכר 
לבעלי זכויות שאינן 

 13,652  -  -  -  -  -  13,652  -  -  -  -  מקנות שליטה
 31יתרה ליום 
 2018בדצמבר, 
 6,311,686  232,241  (2,076) 97,441  36,931  11,000  (43,622)  4,841,658  -  828,221  309,892  )מבוקר(

             
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  
  

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר נספח

  

 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 

 רווח      
 

 328,620  326,880  139,095  137,663  679,033 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

 (715,369) (86,806) (136,362) (353,339) (330,652) )א( מזומנים לפעילות שוטפת 

מזומנים נטו  שנבעו מפעילות )ששימשו 
 לפעילות( שוטפת של החברה

 

(2,032) (26,459)  2,733  50,857 (36,336) 
תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( 

 השקעה:

פירעון שטרי הון והלוואות מחברות       
 218,000  -  112,000  218,000  112,000   מוחזקות

 55  -  250,000  -  250,000   דיבידנד מחברות מוחזקות

 (330,000) -  -  (330,000) -   השקעה בשטר הון בחברה מוחזקת
מכירות )רכישות( נטו של השקעות 

 17,209  4,356  (39,896) 9,190  (5,270)  פיננסיות של החברה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )שימשו 

 לפעילות( השקעה

 

 356,730 (102,810)  322,104  4,356 (94,736) 

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון

 הנפקת הון      

 

 -  103,351  -  -  103,351 

 דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 

(250,000) (120,000) (250,000) (120,000) (120,000) 

 פרעון אגרות חוב
 

(94,799) (93,547)  -  - (93,672) 

  אגרות חובהנפקת 
 297,313  269,753  297,313  -  269,753 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 לפעילות(  מימון

 

(47,486)  159,557  47,313 (120,000)  159,432 

 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 

 307,212  30,288  372,150 (64,787)  28,360 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 התקופה 

 

 85,010  56,650  21,079  151,725  56,650 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 85,010  86,938  392,222  86,938  392,222   התקופה  
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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שהסתיימו  חודשים לשישה  
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  

  

2019 2018 2019 2018 2018 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

  

 אלפי ש"ח

 )א(
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

 מזומנים לפעילות שוטפת:

     

 

 פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:

     
 

 (25,731) (14,655) 334  (15,606) (836) רווחים )הפסדים(, נטו מהשקעות פיננסיות 

 

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
 מזומנים:

     

 

ת יוריבית שנצברה ועליית ערך התחייבו
 11,910  7,568  7,863  7,152  6,879  תופיננסי

 

חברות לשניתנו  ושטרי הון הלוואותבשינוי 
 (4,360) (3,825) (4,765) (3,696) (3,758) מוחזקות

 

 (687,269) (142,212) (143,189) (329,352) (333,259) חברות מוחזקות, נטו ברווחיחלק החברה 

 

 שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, נטו:

     
 

 (4,544) 61,705  (1,954) (4,686) 1,752  בחייבים ויתרות חובה קיטון (גידול)

 

 (5,375) 4,613  5,488  (7,151) (288) בזכאים ויתרות זכותגידול )קיטון( 

 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
 התקופה עבור:

     
 

 -  -  (1,146) -  (1,142) מיסים ששולמו, בנטו

 

 (715,369) (86,806) (136,362) (353,339) (330,652) סך תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

       
       
       
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.



 בע"מ הפניקס אחזקות
 באורים
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 כללי -1באור 
 

ואינו  1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל38לתקנה  התאםהנפרד ביניים מוצג ב המידע הכספי

 -ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל9כולל את כל המידע הנדרש לפי תקנה 

 בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.  1970

וביחד עם  2018בדצמבר  31הנפרד ליום ולשנה שהסתיימה ביום פי כסהמידע הביחד עם יש לעיין במידע כספי נפרד זה 

 ."הדוחות המאוחדים"(: )להלן 2019 ביוני 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

 

 הגדרות

 הפניקס אחזקות בע"מ. -" החברה"

כלולה, במישרין או בעקיפין בדוחות הכספיים על חברות שהשקעת החברה בהן חברות מאוחדות ו -" חברות מוחזקות"

 בסיס השווי המאזני. 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -2 באור
 

, אשר  ש"חמיליון  112-ון בסך של כניקס השקעות פירעון שטר הפקטוריון האושר בדיר  2019מרס ל 18ביום  .1

 . 2019נפרע בחודש אפריל 

 

 לדוחות המאוחדים. 7הדיווח, ראה באור בתקופת נוספים  לעניין אירועים מהותיים .2

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן -3באור 
 
נוסף בסך  1דירקטוריון החברה השקעה בפניקס ביטוח כנגד הנפקת מכשיר הון רובד  אישר 2019בחודש מאי  .1

נוסף הונפק בשיעור  1מיליון ש"ח וזאת לצורך חיזוק ההון העצמי של הפניקס ביטוח. מכשיר הון רובד  300-של כ

בנסי חלק ב' לא צמוד. יתר תנאי המכשיר לרבות תקופת הפדיון הנם בהתאם לחוזר סול 6.5%ריבית שנתית של 

התקבל אישור הממונה להכללת המכשיר כאמור  2019ביולי  2"הוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח". ביום 

 נוסף.  1בחישוב ההון המוכר כמכשיר הון רובד 

 

 .המאוחדים לדוחות 8 באור ראה, הדיווח תאריך לאחר נוספים מהותיים אירועים לעניין .2

 
 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 

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

  6492102אביב -תל
 

 

  
 

 
 

 
 2019, באוגוסט 27

 לכבוד
 "(החברה)" מ"בע אחזקות הפניקס של הדירקטוריון

 
 .,נ.ג.א
 
 
 
 

  )להלן: "תשקיף המדף"( הפניקס אחזקות בע"משל מדף  תשקיף :הנדון

 2019 ,גוסטבאו 15ביום שפורסם 

 

 

בהצעת מדף , הדוחות שלנו המפורטים להלן של)לרבות בדרך של הפניה(  להכללהלהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו

  שבנידון :תשקיף המדף על בסיס 

 

 30ליום  הפניקס אחזקות בע"מעל מידע כספי תמציתי מאוחד של  2019 ,באוגוסט 27דוח סקירה מיום  .1

 באותו תאריך. ושהסתיימשלושה חודשים שישה ושל  ותפולתקו 2019 ,ביוני

 

' לתקנות ניירות ערך )דוחות ג9לפי תקנה  נפרד ביניים כספי מידע על 2019 ,באוגוסט 27מיום  מיוחד דוח .2

שישה של פות ולתקו 2019 ,ביוני 30ליום  מ"אחזקות בע הפניקס של 1970-תקופתיים ומידיים( התש"ל

 .באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי



 
 

 
 
 
 

 הפניקס אחזקות בע"מ
 
 
 
 

 4פרק  
 
 

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה 
 הפנימית על הדיווח הכספי 

 ועל הגילוי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הפניקס אחזקות בע"מ

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 

 

14- 
 

 ג)א(:38לפי תקנה  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות בדבר רבעוני דוח 

 

 

התאגיד(, אחראית לקביעתה והתקיימותה  –)להלן  הפניקס אחזקות בע"מההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
 

 :ינםה הלעניין זה, חברי ההנהל

 .ביטוח ובהפניקס בחברה ראשי כספים מנהל ,ל"למנכ משנה ,שוורץ אלי .1
 ביטוח בהפניקס חיים וסיכוני טווח ארוך חסכון תחום מנהל ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,דניאל כהן .2

 .מ"בע פנסיה הפניקס ל"מנכ            
 .מ"בע השקעות הפניקס ל"מנכשי, רא השקעות מנהל ,יקיר רועי .3
 .ביטוח בהפניקס בריאות ביטוח תחום מנהלת ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,לילה-שפירא דפנה .4
 .ביטוח בהפניקס תביעות ומנהלת השירותהמשנה למנכ"ל, מנהלת מערך  ,גרניט קרן .5
 .ביטוח בהפניקס הלקוחות חטיבת מנהל ,ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה ,און-אל אורן .6
 .ביטוח בהפניקס מידע מערכות אגף מנהל ,וחביט הפניקס ל"למנכ משנה ,שמאי שלמה .7
 .ביטוח ובהפניקס החברה ומזכיר החברה של ראשי משפטי יועץ ,משנה למנכ"ל ,נאמן מני .8
 .ביטוח ובהפניקס החברה של הסיכונים מנהל ,ל"סמנכ ,נתנאל עמית .9

 .טוחבי בהפניקס כללי ביטוח ראשית אקטוארית ממונה ,ביטוח בהפניקס ל"סמנכ ,טולדנו-כהן ענת .10

 .ביטוח בהפניקס אנוש משאבי אגף מנהל ,בכיר ל"סמנכ ,אורלי ארז .11

 

 

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 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת בטחון סביר אשר נועדו לספק ואמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ה

הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות 

 הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

 

כאמור,  גלותו, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש להשארהפנימית כוללת, בין  הבקרה

נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

ייחס לדרישת שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהת

 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.

 

 ,הוראות הממונה על אגף שוק ההון וגוף מוסדי, שחלות עלי היאחברת הבת של התאגיד,  הפניקס ביטוח בע"מ,

 יות הבקרה הפנימית על דיווח כספי.בדבר הערכת אפקטיב ביטוח וחסכון במשרד האוצר,

 

 :מיישם התאגיד את ההוראות האלה חברה הבת האמורה,בהתייחס לבקרה הפנימית ב

כספי", חוזר גופיים  בנושא "אחראיות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח 2009-9-10חוזר גופיים מוסדיים 

תיקון" וחוזר גופיים –בנושא "אחראיות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי  2010-9-6מוסדיים 

 2012-9-5חוזר דוחות וגילויים", הצהרות,  –בנושא "בקרה פנימית על על דיווח כספי  2010-9-7מוסדיים 

ם ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי הצהרות, דוחות וגילויי -"בקרה פנימית על דיווח כספי  

הצהרות, דוחות וגילויים, ואחריות ההנהלה על  -בקרה פנימית על דיווח כספי " 2015-9-15תיקונים" וחוזר  –

 ."תיקונים –הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 

 

24- 
 

אשר צורף לדוח התקופתי בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו  -)להלן 2018בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד  הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד.

 .היא אפקטיבית 2019במרץ  31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון. הרבעוניהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח 

 

בדבר הבקרה הפנימית  הרבעונידוח למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית ב

האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא 

 אפקטיבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הפניקס אחזקות בע"מ

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות דוח בדבר 

 
 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:אייל בן סימוןאני, 

  2019של שנת  השנילרבעון התאגיד(  –)להלן  הפניקס אחזקות בע"משל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)

 הדוחות(; –)להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)

של התאגיד לתאריכים ולתקופות  המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  (4)

 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

לשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחו )א(

על 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 

 –ן הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכ

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  )ב(

 או 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 

, בפרט במהלך , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות2010התש"ע כספיים שנתיים(, 

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

המיועדים , של בקרות ונהליםתחת פיקוחי  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם )ב(

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

א לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או לא הוב )ג(

תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

 .לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 וע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגר

 

 ________________________ 2019, באוגוסט 27           

 ממלא מקום מנכ"ל, אייל בן סימון 
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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, 

 של לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע ביניים ואת ה בחנתי את הדוחות הכספיים (1)

הדוחות  " או"הדוחות" –)להלן   2019שנת של  השנירבעון ( ל" התאגיד" –)להלן  הפניקס אחזקות בע"מ

 (;לתקופת הביניים"

אינם כוללים כל לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (2)

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור , מצג לא נכון של עובדה מהותית

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא י

משקפים באופן לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס  (4)

 על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  )א(

 ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח  לתקופת הביניים,

ות הכספיים בהתאם על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוח

 –להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  )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 

, בפרט במהלך , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות2010כספיים שנתיים(, התש"ע 

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(

ות בהתאם באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרב

 .לכללי חשבונאות מקובלים

א לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, לא הוב )ג(

לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

 .הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

 

 _______________________________                           2019, באוגוסט 27        

 ראשי , מנהל כספיםמשנה למנכ"לאלי שוורץ,                                                                    
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 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 ( certificationהצהרה )

 , מצהיר כי:אייל בן סימוןאני, 

 
 30.6.2019 רבעון שהסתיים ביוםל "(החברה)להלן: " של הפניקס חברה לביטוח בע"מ הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

 ."(הדוח)להלן: "

 

לא חסר בו מצג של עובדה מהותית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ו .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

 המכוסה בדוח. 

 
ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  הרבעוניים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה הבחינות המהותיות, את המצב 

 למועדים 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

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקרות ונהלים כאלה (א)

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

ה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקר (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

שהשפיע באופן מהותי,  זהעל דיווח כספי שאירע ברבעון  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה (ד)

  -ימית של החברה על דיווח כספי; וכןאו סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנ

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: 

תיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהו (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)

 ת של החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימי

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 בע"מ אחזקותהפניקס 
 יהדיווח הכספי ועל הגילו דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על

 
 

5-2 
 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 ( certification)  הצהרה

 כי: , מצהיראלי שוורץאני, 

 
 30.6.2019רבעון שהסתיים ביום ל "(החברה)להלן: " של הפניקס חברה לביטוח בע"מ הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

 ."(הדוח)להלן: "

 

חסר בו מצג של עובדה מהותית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא  .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 

 המכוסה בדוח. 

 
ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  הרבעוניים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

פי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה הבחינות המהותיות, את המצב הכס

 למועדים 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

ו גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח קבענו בקרות ונהלים כאלה, א (א)

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה 

 ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

נימית על דיווח כספי, המיועדת לספק קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פ (ב)

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון;IFRSבינלאומיים )

בי הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לג (ג)

 -האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

שהשפיע באופן מהותי,  זהעל דיווח כספי שאירע ברבעון  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה (ד)

  -על דיווח כספי; וכן או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה

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: 

או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה  (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)

 דיווח כספי. תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על
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