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 1-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 2020 יוניב 30ליום 
 

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

תקופת " -)להלן  2020 יוני -סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה לתקופה ינואר 2020 יוניב 30

 "(. הדוח

 

. ביחס לעסקי הביטוח, 1970-ומידיים(, התש"ל הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים

הפנסיה והגמל של הקבוצה נערך הדוח בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון(, 

 (."הממונה"או "המפקח" , ובהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )1998-התשנ"ח

 הדוח)להלן: " 2019הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת הנחה שבפני המעיין מצוי גם בהדוח נערך 

 "(.התקופתי

 

 בקבוצה והתפתחויות הפעילות תחומי, הקבוצה מבנה .1

 הקבוצהמבנה  .1.1

 

"( המוחזקת Belenus)להלן: " Belenus Lux S.a.r.lבעלת השליטה בחברה הינה חברת  .1.1.1

 Belenus. "(הקרנות)להלן: "Gallatin Point Capital LLC -ו Centerbridge Partners LPע"י 

בתקופת הדוח  מהונה המונפק והנפרע של החברה. 32.5% -מחזיקה, למועד הדוח, בכ

שיעור מצטבר של  Belenusשהינה חברה אחות של  Leolin Lux S.a.r.lרכשה חברת 

מהונה המונפק והנפרע של החברה. משכך, שיעור ההחזקה של הקרנות מהונה  0.33%

 14.  לפרטים נוספים ראה דיווחים מהימים 32.83% -החברה הינו כ המונפק והנפרע של

, 2020-01-077073-ו  2020-01-075330 )מס' אסמכתא: 2020ביולי  220 -ו 2020ביולי 

 בהתאמה.

 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים דוחות של חברות שלחברה שליטה בהן. בבחינת  .1.1.2

השליטה נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך 

מבנה האחזקות בקבוצה ושיעורי ההחזקה בחברות נוספים בדבר  לפרטיםהמאזן. 

דוח על )להלן: " 2019בדצמבר  31ליום על עסקי התאגיד דוח ל 1.2 סעיף ראההשונות, 

, הינן כמוגדר 2020 יוניב 30שמות החברות בדוח הדירקטוריון ליום "(. עסקי התאגיד

 בדוח על עסקי התאגיד.
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 2-1    הפניקס אחזקות בע"מ

חברה מגוון של מקורות רווח מפעילות חברות הבנות כמפורט במגזרי הפעילות ל . 1.1.3

הדוח (לפרטים נוספים ראה לפני מס בתקופת הכולל השונים. להלן התפלגות הרווח 

  לדוח הכספי): 3באור 

 

  ואת המגזר האחר. הרווח כולל התאמות בין חברתיות בקבוצה(*) 

  פעילות הגמל והפנסיה .1.2

הוחלט ע"י דירקטוריון הפניקס ביטוח על הנפת הפניקס אקסלנס פנסיה  2019בדצמבר  30ביום 

דיבידנד בעין לחברה. החלוקה כפופה ") בדרך של חלוקת אקסלנס הפניקסוגמל בע"מ (להלן: "

(להלן:  לקבלת אישורים על פי דין לרבות אישור רשויות המס ואישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

אך התקבל אישור רשות שוק ההון לביצוע החלוקה במהלך הרבעון השני  .)"רשות שוק ההון"

פים, לרבות נימוקי הדירקטוריון לחלוקה, ראה דיווח לפרטים נוס טרם התקבל אישור רשויות המס.

ההנפה וטרם  , כי כחלק מתהליךיצוין .2019-01-126166מס' אסמכתא:  2019בדצמבר  31מיידי מיום 

 להשלמת , אישר דירקטוריון החברה קבלת התחייבות2020באוגוסט  27ביצוע ההנפה בפועל, ביום 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות בהעצמי של הפניקס אקסלנס לסכום הקבוע  ההון

וזאת  2012- גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה), תשע"ב

   .הפניקס ביטוחהתחייבות חלף 

 ועדת אסטרטגיה  הקמת .1.3

ת ושל וועד ןהפניקס ביטוח את הקמת דירקטוריוןדירקטוריון החברה ו אישרו 2020 אפריל 22 ביום

  בנושאי אסטרטגיה ופיתוח תאגידי. ניםוריוטלדירק צנהאשר תייע האסטרטגי

 אסטרטגיה רב שנתית תוכנית .1.4

אסטרטגיה רב שנתית אשר נוגעת  במהלך החודשים האחרונים החברה שוקדת על הכנת תוכנית

למגוון תחומי הפעילות של הקבוצה. התוכנית מגובשת בסיוע של חברת ייעוץ בינלאומית המתמחה 

החברה נמצאת לקראת  ח.בתוכניות מסוג זה ובליווי וועדות האסטרטגיה של החברה והפניקס ביטו

 יון החברה בתקופה הקרובה.גיבוש התוכנית האסטרטגית ובכוונתה להביאה לאישור דירקטור סיום
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 3-1  הפניקס אחזקות בע"מ

  בהפניקסיחידת ביקורת פנים  הקמת .1.5

החליט הדירקטוריון להיענות לבקשתו של מבקר הפנים של החברה ושל    2020ביולי  28ביום  

"(, רו"ח מר שמואל רוזנבלום לסיים את כהונתו כמבקר הפנים הפניקסהפניקס ביטוח )ביחד: "

את מינויה של רו"ח הגב' מיכל לשם ודירקטוריון הפניקס  כמו כן, אישרו וועדות הביקורתבהפניקס. 

 1כמבקרת הפנים הראשית של הפניקס והקמתה של יחידת ביקורת פנימית בחברה החל מיום 

באוגוסט  10. המינוי אושר על ידי הממונה על רשות שוק הון ביטוח וחסכון בתאריך 2020בספטמבר 

-2020)מס' אסמכתא:  2020יולי ב 28לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום  .2020

 (.2020-01-088194)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט  13( ומיום 01-080460

 משרה נושאי .1.6

 במאי 13ביום  חדל מר אורי קיסוס לכהן כמנכ"ל הפניקס אקסלנס. 2020 מרסב 31ביום  .1.6.1

  "לית.כגב' יפעת מזרחי לכהן כמנאישר דירקטוריון הפניקס אקסלנס את מינויה של  2020

את מינויו של  ביטוחהפניקס  ודירקטוריון החברה דירקטוריון אישרו 2020 באפריל 22 ביום .1.6.2

 .חברהבמר אלי יונס לדירקטור 

 החברה"ר ליו גבאי בני מר של מינויו את החברה דירקטוריון אישר 2020 באפריל 22 ביום .1.6.3

 .יםהכספי ותלדוח 7לפרטים נוספים ראה באור  עד למועד זה. וזאת לאחר שכיהן כיו"ר זמני

ע"י רשות שוק ההון לכהונה כדירקטורית בלתי  הילה קונפורטיאושרה גב'  2020 ביוני 7ביום  .1.6.4

 תלויה בהפניקס ביטוח.  

 נוספות התפתחויות .1.7

 דירוג .1.7.1

, הודיעה מעלות כי היא מותירה את דירוג הפניקס חברה לביטוח 2020באפריל  21 ביום

 החברהומעדכנת את תחזית הדירוג ליציבה מחיובית, ומותירה את תחזית דירוג  +ilAAבדירוג 

 21תחזית דירוג יציבה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  -ilAAבדירוג 

פרסמה מדרוג "דוח  2020בחודש מרס (.2020-01-040161)מס' אסמכתא  2020 אפרילב

הערת ענף" לחברות ביטוח, אודות ההשפעות השליליות על הענף כתוצאה מנגיף  –מיוחד 

  .בדוח 1.7.4 סעיף ראה נוספים לפרטיםהקורונה. 

  קיבוצי הסכם .1.7.2

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

 הפניקס בין 2021בדצמבר,  31 ליום ועד 2019, בינואר 1 מיום לתקופה חדש קיבוצי הסכם

 ההסכם)להלן: " בפניקס העובדים וועד החדשה הכללית העובדים הסתדרות לבין

 2016ביולי,  5הקיבוצי שנחתם ביום  ההסכם הוראות, החדש ההסכם פי על"(. החדש

 שהוגדרו שינויים למעט וזאתהחדש  ההסכם בתקופת גם לחול ימשיכו 2016-2018לשנים 

 .החדש בהסכם במפורש
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 4-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 הקורונה משבר בעקבות הקיבוצי בהסכם שינויים

התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו המהותית על פעילותה ותוצאותיה של הקבוצה,  בעקבות

חתמו הפניקס ביטוח וועד העובדים  2020 מרסל 25 בתאריך, להלן 1.7.4 בסעיףכמפורט 

שורה של שינויים והתאמות להסכם החדש  המפרטשל עובדי הפניקס על כתב הסכמות 

 2020, סבמר 26ווח מיידי של החברה מיום די לפרטים נוספים ראה"(. ההסכמות כתב)"

 31לדוח עסקי התאגיד ליום  4.6.4 -ו 4.6.3 סעיפים וכן (2020-01-026086)אסמכתא מספר 

 . (2020-01-034023)אסמכתא מספר  2020במרס  31ביום  ם, אשר פורס2019בדצמבר 

נגיף הקורונה על המשק   שנגרם מהתפשטותהשפעת משבר הבריאות העולמי המשך  עקב

ככלל ועל החברה בפרט, החליטה הפניקס להאיץ תוכנית לשינוי המבנה הארגוני לצורך 

שיפור השירות והתפעול למבוטחים ולסוכנים, קיטון הוצאות הפניקס והתאמתה לתנאי 

לחתימה על כתב ההסכמות כאמור, התחרות ותנאי השוק המשתנים. לפיכך, ובהמשך 

הסכם קיבוצי בין הפניקס לבין וועד העובדים והסתדרות העובדים  2020יוני ב 30נחתם ביום 

"( בקשר עם התייעלות הפניקס ההסתדרותהסתדרות המעו"ף )" -הכללית החדשה 

 "(, שעיקריו כדלקמן:ההסכם הקיבוציוהקטנת הוצאותיה )"

 
 התאמת המבנה הארגוני: 

 -הצדדים הסכימו על התאמת כוח האדם בדרך של צמצום היקף העסקה של כ .1.7.2.1

 מעובדי הפניקס וזאת בתנאי פרישה מיוחדים שסוכמו בין הצדדים.  10%

  ים הקבועים בהפניקס תוכנית פרישהצע לעובדהו 2020ביולי  1בהתאם, החל מיום  .1.7.2.2

 מרצון בתנאים שסוכמו בין הצדדים. 

 התאמות נוספות לכתב ההסכמות: 

אשר נקבעה בכתב ההסכמות  6%הפחתת שכרם של עובדי הפניקס בשיעור של  .1.7.2.3

 .2020וחזר רטרואקטיבית ממשכורת חודש מאי הושיעור הפחתה זה  בוטלה

 .  (מבוטלת החדש)על פי ההסכם  2020תוספת השכר לשנת  .1.7.2.4

(, 3.40%)במקום  4.70%תעודכן לשיעור ממוצע של  2021תוספת השכר לשנת  .1.7.2.5

, ותינתן לעובדים אשר יהיו זכאים לכך 2019בהתאם לעקרונות של הסכם קיבוצי 

 . 2019על פי הסכם קיבוצי 

המקדמה על חשבון תוספת שכר עתידית שהיתה אמורה להיות משולמת  .1.7.2.6

 פי שנקבעה בכתב ההסכמות, מבוטלת.כואילך, 2022בנוגע לשנת  2021באוקטובר 

בנוסף לאמור, הפניקס החליטה כי הפחתת שכרם של מנהלי הפניקס הבכירים  .1.7.2.7

( אשר נקבעה בכתב ההסכמות תמשיך לחול במהלך 10%-ל 8%)בשיעור של בין 

. שכרם של יו"ר החברה ומנכ"ל 2021בינואר  1, והיא תבוטל החל מיום 2020שנת 

טורים מטעם בעלי . כמו כן, הדירק2021ביולי  1החברה ישוב לקדמותו החל מיום 

השליטה בחברה הודיעו על ויתור שכר הדירקטורים השנתי )בהיקף מצטבר מוערך 

ליון ש"ח( לו הם זכאים והעברתו לקרן לסיוע כספי לעובדים שהוקמה ימ 1 –של כ 

 בהתאם לכתב ההסכמות.    

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020ביוני  30מיום  מיידינוספים ראה דיווח  לפרטים

069357). 
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 5-1  הפניקס אחזקות בע"מ

  ריבית .1.7.3

, התחייבויות ותוצאות הנכסיםהשפעה משמעותית על לשינוים בעקום הריבית חסרת הסיכון 

פעילותה של הפניקס ביטוח וכן על יחס כושר הפירעון של הפניקס ביטוח. לפרטים נוספים 

 )להלן: 2020, ביוני 30 ליום הכספייםלדוחות  7באור ראה בדבר שינויים בעקום הריבית 

 לדוח.  2.1.7סעיף ולעניין השפעת הריבית על יחס כושר הפרעון ראה  ("הכספי דוח"

  השפעת משבר הקורונה .1.7.4

החלה התפשטות נגיף הקורונה, אשר פרץ לראשונה בסין לפני  2020במהלך חודש ינואר 

מספר חודשים, וגורם למקרי תחלואה ומוות בקרב האוכלוסייה ברחבי העולם. השפעת 

כאמור, הביאה להערכות המדינות השונות, ובתוכן מדינת ישראל, להתמודדות  ההתפשטות

"( השפעה האירועעם התפשטות הנגיף והשלכותיו. להתפשטות נגיף הקורונה )להלן: "

 מהותית על פעילותה ותוצאותיה של הקבוצה. 

 התפשטות נגיף הקורונה הובילה לשורה של הגבלות, בין היתר, סגירה זמנית של עסקים

רבים ומגבלות תנועה, הגבלות על כניסת אזרחים ממדינות שונות ברחבי העולם, הגבלות 

לימודים במערכות החינוך. הגבלות ה ה זמנית שלעל התכנסות במקומות עבודה והפסק

אלו, גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ובעולם וכתוצאה מכך לירידות חדות בשווקים 

והכנסת, לפי  הכלכלית. ההגבלות אושרו על ידי הממשלההפיננסיים ולירידה בפעילות 

 צמצום לשםעובדים במקום עבודה הבמסגרת תקנות לשעת חירום )הגבלת מספר  העניין,

 –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  2020-נגיף הקורונה החדש(, התש"ף התפשטות

עם נגיף הקורונה החדש וחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף

 שהתקיימו אשר התעדכנו מעת לעת בהתאם להערכות מצב, 2020 -)הוראת שעה(, התש"ף

ומטרתן לעגן את הנחיות משרד הבריאות בקשר ליצירת "ריחוק חברתי" כחלק 

 מאסטרטגיית ההתמודדות עם האירוע.

וכן לסיכונים כלכלי הקבוצה חשופה מתוקף פעילותה לירידות בשווקים הפיננסיים ולמיתון 

. למידע בדבר הרגישות והחשיפה לגורמי הסיכון ראה גם באור מהאירועביטוחיים הנובעים 

 .יםהכספי ותבדוח 7ובאור  "(הדוח השנתי)להלן: " 2019בדצמבר,  31לדוח הכספי ליום  40

החלה חזרה הדרגתית של פעילויות שונות במשק )כגון:  2020יצוין, כי באמצע חודש אפריל 

מסחר, חינוך ועוד( אולם נכון למועד פרסום הדוח, המשק טרם חזר לפעילות מלאה וגם 

פעילויות אשר חזרו לפעול, חזרו תחת מגבלות שונות הקשורות לשמירת "ריחוק חברתי".  

קצב ההתאוששות של המשק העסקי בישראל. ל בקשר וודאות רחוס קיים זה בשלבלפיכך 

השפעה  כךלהתפרצות שניה של המגפה ולנכון למועד הדוח התממש החשש עוד יצוין, כי 

הן על דרך ההתנהלות של המשק והן על הקבוצה. ככלל, האמור לעיל נכון גם למצב 

 השווקים העולמי אשר יש לו השפעה על פעילות הקבוצה. 

משבר הקורונה ומידת העמקתו בישראל הינם קריטיים בהשפעתם ועלולים התארכות 

 . מתמשך להביא לפגיעה מהותית בעסקי הקבוצה במידה והמשבר יחריף למיתון

 האירוע משפיע על קבוצת הפניקס במספר מישורים: 
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 עסקית המשכיות .1

של היעדרות העובדים ממקום העבודה ויכולת הקבוצה להמשיך ולהעמיד רמת השפעה 

שירות גבוהה לסוכניה, למבוטחיה ולקוחותיה והמשך הפעלת הליכים חיוניים בפעילות 

(, אשר במסגרתו Business Continuity Management) BCMהחברה. בחברה קיים מערך 

רום, מסמך אסטרטגיה להמשכיות נבנה תיק חירום, נכתבו נוהל תגובה מיידית לחי

עסקית, מופו התהליכים הקריטיים ביחידות השונות ונקבעו זמני האישוש, המשאבים 

, נקבעה הנהלת חירום לקבוצה, צוותים BCPוכוח האדם הנדרשים לאישוש, נקבעו אתרי 

 ייעודיים לטיפול במצב החירום וצוותי חירום עסקיים.

הקבוצה פועלת בהתאם לתכנית להמשכיות עסקית, לפיה בין היתר  התאפשר 

לעובדים לעבוד בעבודה מרחוק. החברה המשיכה לאורך כל התקופה לתת מענה 

מהיר, יעיל ושירותי בכל מגזרי הפעילות. לצורך המשכיות הפעילות ממקום מרוחק, 

לי החברה בכדי לאפשר הוקצו מאות מחשבים ואמצעים טכנולוגים שונים לעובדי ומנה

פעילות החברה כסדרה. נכון למועד פרסום הדוח החברה עובדת במתכונת של שלוש 

קבוצות )קפסולות( כך ששיעור של כשני שליש מעובדי החברה עובדים מהבית וזאת 

 במטרה לצמצם את החשיפה במקרה של הדבקה בנגיף.  

 תוצאות הפעילות הביטוחית 

בהשפעה על  תבטאההעשוי לפה לסיכון ביטוחי יהפניקס ביטוח חשלמהאירוע  כתוצאה

 להלן:ש בתחומיםועל היקפי הפעילות  התחייבויותיה הביטוחיות

 

  טווח ארוך חסכוןו ביטוח חיים תחום .א

עיקר החשיפה נובעת מביטוחי ריסק ועלולה הייתה להתממש במידה עיקר 

וההדבקה בישראל הייתה מתפשטת וגורמת למקרי מוות רבים. יצוין, כי נכון למועד 

פרסום הדוח חשיפה זו לא התממשה. יש לציין, כי גם אילו סיכון כאמור היה 

חוזה ביטוח משנה לא יחסי, המגן מפני אבדן חיים ונכויות מתממש להפניקס ביטוח 

מאירוע קטסטרופה. החוזה הנרכש הוא חוזה מסוג הפסד יתר המגן על צבירת 

. הענפים 86.5%השייר העצמי של הפניקס ביטוח ואשר מכסה מגפות בשיעור של 

המכוסים הנם ריסקים, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, הוצאות רפואיות 

 נסיעות לחו"ל.ו

במהלך הרבעון השני לשנת הדוח, חלה ירידה בהיקף הפרמיות השוטפות, כתוצאה 

מהאירוע. הירידה בגבייה השוטפת בדמי הגמולים בפנסיה ובביטוח מנהלים 

מיוחסת בעיקרה לירידה בשיעור התעסוקה והעליה החדה במספר העובדים במשק 

, ירידה זו התמתנה בתקופה שלאחר המצויים בחופשה ללא תשלום )חל"ת(. נציין כי

 מועד הדוח.

כמו כן, בתחילת האירוע חלה עליה בהיקף המשיכות והפדיונות במוצרי חסכון 

ופיננסיים )בעיקר בקרנות השתלמות ומוצרי חסכון פרט(. יצוין, כי נכון למועד הדוח 

  חלה התמתנות משמעותית בהיקף המשיכות והפדיונות. 
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 - תחום ביטוח בריאות )כולל סיעוד( .ב

 נסיעות לחו"ל  ביטוח

מעצירה כמעט מלאה של טיסות לחו"ל, בפעילות ביטוח הנסיעות  כתוצאה .1

 של בתקופות להפסדשהביאה  חלה ירידה בהיקף הפרמיות, לחו"ל של הפניקס

 5-וכ מיליון 12-של כ בסך ,2020 ביוני 30 ביום סתיימוהש חודשים ושלושה שהש

. מגמה זו נמשכה עד למועד פרסום בהתאמה ,המס השפעת לפני מיליון

עוד יצוין, כי הפניקס התאימה את מדיניות מכירת פוליסות ביטוח  הדוחות.

נסיעות לחו"ל בהתאם להערכת הסיכון במדינות היעד מעת לעת. יחד עם זאת 

 לתוצאות ענף זה אין השפעה מהותית על תוצאות החברה.  

 

קיים ביטוח משנה  ותביעות תלויות, להפניקס ביטוח תביעותתשלומי לעניין  .2

 בית החשיפה בתביעות בפוליסות הנסיעות לחו"ל.המכסה את מר

 

עוד יצוין, כי נכון למועד הדוח ישנה ירידה בשכיחות התביעות בתחום הבריאות  .3

 הקורונה.בפעילות עקב התפרצות נגיף  הגבלותבשל 

 תחומי וביתר ל"לחו נסיעות בביטוח החשיפה היקפי ביטוח הפניקס להערכת

 בביטוח 1.ג סעיף ראה טיסות ביטול ביטוח לעניין. מהותיים אינם בבריאות הפעילות

 .כללי

 תחום ביטוח כללי .ג

 לתביעות חשופה היא בו, טיסות ביטול ביטוח בתחום פועלת ביטוח הפניקס .1

 ביטוח הפניקס. הטיסות והגבלת הנגיף מהתפשטות כתוצאה ביטולים בגין

 על הגבלות וקבעה חדשות פוליסות נמכרות עבורם והמועדים היעדים את בחנה

 בסך הפסד הפניקס רשמה הדוח בתקופת. בהתאם חדשות פוליסות מכירות

 .כאמור החשיפה בגין"ח ש מיליון 18-כ של

ביטוח פועלת בתחום ביטוח אחריות מקצועית וביטוח דירקטורים ונושאי הפניקס  .2

שלא בהתאם משרה. ככל שגופים המבוטחים על ידי הפניקס ביטוח יפעלו 

להנחיות וכללי הזהירות הנדרשים, ייתכנו תביעות כנגד אותן חברות המבוטחות 

על ידי הפניקס. להערכת הפניקס ביטוח בתקופה הקרובה צפוי גידול בכמות 

התביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה אולם בשלב זה  לא ניתן להעריך את 

ביטוח משנה על חלק  היקף החשיפה. אך יחד עם זאת לחברה קיים הסכמי

 ניכר מהחשיפה.

לקשיים בגביית פרמיה וחדלות  פניקס ביטוחבתחום פעילות בתי עסק צופה ה .3

פרעון של עסקים המבוטחים על ידה וכתוצאה  מכך צפי לפגיעה בהכנסות. 

 בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפי ההשפעה. 

בענפי ביטוח  בעיקרבתקופת הדוח נרשמה ירידה בשכיחות התביעות מנגד,  .4

 עקב התפרצות נגיף הקורונה. ההגבלות בפעילות  בשלהרכב 
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הפניקס ביטוח חשופה להתייקרות עלות התביעות בענפים נוספים בביטוח  .5

כללי, כגון רכב רכוש, דירות וכו', כתוצאה ממחסור בחומרי גלם ו/או חלפים 

שתוביל להתייקרותם. הפניקס ביטוח אינה יכולה להעריך בשלב זה את היקף 

 החשיפה. 

מספר בקשות לתביעות כנגד הפניקס ביטוח )וחברות ביטוח נוספות( הוגשו  .6

וגיות בתחומי רכב, דירה וחבות מעבידים הטוענות כי על חברות הביטוח ייצ

בכלל והפניקס ביטוח בפרט להשיב למבוטחים חלק מסכומי פרמיה ששולמו 

בסיכון  לכאורהבתקופת המגבלות שהוטלו בשל הארוע וזאת לנוכח הירידה 

 ותבדוח 6ים ראה באור לפרטים נוספהביטוחי בתחומים אילו בתקופה זו. 

 .46-49תובענות ייצוגיות המופיעות בסעיפים בדבר  יםהכספי

 

 כתוצאה כבדים הפסדים לספוג צפויים המשנה מבטחי - משנה למבטחי חשיפה .ד

 למבטחי מרביות חשיפה מסגרות קבע ביטוח הפניקס דירקטוריון. בעולם מהאירוע

 הפניקס. הבינלאומי דירוגם על המבוססות, פניקס ביטוחה התקשרה עימם, המשנה

 נוספים לפרטים. ומעלה -A דירוג בעלי בעיקר משנה מבטחי עם מתקשרת ביטוח

 .השנתי לדוח 40 בבאור 6.6 סעיף ראה משנה למבטחי החברה חשיפת אודות

  נוכח העליה בשיעורי ההדבקה והתחלואה ברבעון השניהפניקס ביטוח מעריכה, כי 

הרי שהשלכות האירוע טרם הסתיימו וטרם התבררו סופית ועל כן קיים חוסר וודאות 

בקשר עם היקף מכירות מוצרי הביטוח, היקף ההפקדות בפוליסות החיסכון הפנסיוני 

 לנוכח. ותמותה ביטולים, תחלואה מחקרי בגין היתר בין החברה אומדני על וכןהשונות 

 .האירוע של המלאה ההשפעה היקף את להעריך ניתן לא זה בשלב, האמור

 והתחייבויות של הפניקס ביטוח םנכסי מדידת .2

 

 פיננסים נכסים .א

פעילותה של הקבוצה חושפת אותה לירידות בשווקים הפיננסיים ולשינויים בעקומי 

הריביות, הן באמצעות ניהול השקעות הנוסטרו של הקבוצה והן באמצעות דמי 

הניהול הנגבים בניהול נכסי העמיתים של פוליסות משתתפות ברווחים, עמיתי 

ת כנגד עתודות קרנות הפנסיה וקופות הגמל. להכנסות מההשקעות העומדו

הביטוח וההון העצמי השפעה מהותית על תוצאות הפעילות. בעקבות הירידה 

, ירדו נכסי הנוסטרו ברבעון הראשון לשנת הדוחבשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, 

לעומת זאת,  מיליון ש"ח, לאחר השפעת המס. 550 -של הקבוצה בסך של כ

, אשר בארץ ובעולם בשווקים הפיננסיים התאוששות משמעותיתחלה  ברבעון השני

מיליון  612 -, בסך של כברבעון השני נכסי הנוסטרו של הקבוצהב ייהעללהביאה 

יש לציין כי, נכון למועד פרסום הדוח גדלו נכסי הנוסטרו מס. ש"ח, לאחר השפעת 

 מיליון ש"ח, לאחר מס. 269-הסחירים של הקבוצה בסך של כ
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 סחירים ונדל"ן, אשר הוניים לא נכסים בגין ערךה בנוסף, בחנה החברה את ירידות

האירוע וזאת תוך  לאור מהותית ערך מובהקים לירידת סממנים בהם התגבשו

 שיקול דעת מקצועי נאות של החברה. הפעלת

בחינת ירידת הערך כללה בין היתר, ביצוע בחינה ספציפית של נכסי נדל"ן לרבות 

הסתמכות על חוות דעת לעניין שיעור ההיוון וברורים מול מנהלי הנכסים לעניין 

, רשמה החברה הדוחבתקופת  אינדיקציה לירידת ערך. בעקבות הבחינה כאמור

מיליון ש"ח  65-נוסטרו בסך של כתיק הדוח ירידת ערך בגין נכסים לא סחירים בב

 מיליון ש"ח. 283-לאחר השפעת מס ובגין פוליסות משתתפות ברווחים סך של כ

 עוד .הירידה כאמור נזקפה כולה ברבעון הראשון בשנת הדוחבעקבות בחינה זו, 

על תוצאות  הפוליסות משתתפות ברווחים כאמור לא השפיעגין בכי הירידה  ,יצוין

 הפעילות בדוחות הכספיים.

ירידה בשווי הנכסים המנוהלים על ידי  ה, חלהדוחברבעון הראשון לשנת בנוסף, 

הקבוצה במסגרת פוליסות תלויות תשואה, קופות גמל וקרנות פנסיה בשיעור של 

. נכון למועד הדוח, שיעור הירידה בסך הנכסים המנוהלים כאמור 10.1% -כ

השפעת  .2019בדצמבר  31וזאת בהשוואה ליום  3.5% -הצטמצם לשיעור של כ

הירידה כאמור בתיק נכסי העמיתים משמעותה, אי גביית דמי ניהול משתנים עד 

.  בפוליסות משתתפות ברווחים כאמור תכוסה מרווחים בתיק הנכסים ,אשר הירידה

מגבייתם תימנע  פניקס ביטוחהמשתנים שה יתרת דמי הניהול, הדוחנכון לתקופת 

 המשך בעקבותיצוין כי, נכון למועד פרסום,  .מיליון ש"ח 296 -כשל  עומדת על סך

 הניהול דמי יתרת, ולכן המנוהלים, הנכסים בשווי גידול חל, ההון בשווקי העליה

 ח."ש מילון 86כ־ של לסך מסתכמת המשתנים כאמור

 מבחני ולתוצאות, ביטוח הפניקס חשופה להם, השוק סיכוני אודות נוסף למידע

 .לדוח הכספי 7ובאור  השנתי לדוח 40 באור ראה שוק לסיכוני הנוגעים רגישות

 

, הציע בנק ישראל 2020במרס  15האירוע ביום  בעקבות - פיננסיות התחייבויות .ב

לגופים מורשים )קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות וחברות ביטוח( הזמנה 

רכישה ומכירה בחזרה של אגרות חוב  - (REPO) להצעה לעסקת מכר חוזר

 בעסקת ביטוח הפניקס התקשרה, הדוח למועד נכון. קצר מועדומלווה  ממשלתיות

  ."חש מיליון 352-כ של בהיקף חוזר מכר

 
 - מוחשיים ולא מוחשיים נכסים הוגן שווי מדידת .ג

 הצורך את בתקופת הדוח בחנה החברה -מוניטין לרבותבלתי מוחשיים  נכסים .1

עדכון בחינת ירידת הערך בטרם חלוף שנה נדרש  .ערך ירידת בחינת בעדכון

 סממניםלאחר בחינת . האירועלאור סממנים לירידת ערך בעקבות השלכות 

סכום בר ההשבה של הנמצא כי  ובחינת סכומים ברי השבה במידת הצורך, אלו

  בירידת ערך.יחידות מניבות המזומנים לעיל, גבוה מערכם בספרים ואין צורך 
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בחינה שערכה החברה  לאחר -( DAC) נדחות רכישה והוצאות קבוע רכוש .2

 לירידת ערך. נמצא סממןלעיל לא  1כמפורט בסעיף 

 

השפעת שינויים בעודף שווי נכסים לא סחירים ששימשו לחישוב  לעניין .ד

 . בדוחות הכספיים 7באור ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח בריאות ראה 

 

  זילות, מצב פיננסי ומקורות מימוןנ .3

האירוע על  שלכי לא קיימת השפעה מהותית  ,נמצא שערכה החברה בחינה לאחר

 עומדת והחברהנזילות החברה, איתנותה הפיננסית ומקורות המימון העומדים לרשותה 

. לפרטים בדבר הנאמנות בשטרי שנקבעו הפיננסיות המידה ואמות החוזיות במגבלות

אמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב ונסיבות משהות של כתבי ההתחייבות ראה 

 .יםהשנתי ות הכספייםלדוח 26באור 

הערת ענף" לחברות ביטוח לפיו,  –פרסמה מדרוג "דוח מיוחד  2020בחודש מרס 

הקורונה להערכת מדרוג ההשפעות השליליות על חברות הביטוח כתוצאה מנגיף 

מגדילות את סיכון האשראי שלהן, אך יחד עם זאת חברות אלה הינן בעלות קיבולת 

ספיגת הפסדים הולמת, סיכון נזילות נמוך מאוד ומח"מ התחייבויות ארוך המאפשר 

 גמישות ניהולית גבוהה יחסית להתמודדות עם אירועי קיצון.

מעלות( כי היא מותירה את ) S&Pהודיעה חברת  ,2020אפריל בחודש , אירועהבעקבות 

ומעדכנת את תחזית הדירוג של החברה מחיובית  +ilAAבדירוג הפניקס ביטוח דירוג 

  יציבה. ל

 

 פעילויות נוספות .4

 דיור מוגן

אוכלוסיית הגיל השלישי נמצאת בסיכון גבוה לסיבוכים הנובעים מהדבקות בנגיף 

כתוצאה מחשיפה לנגיף. כחלק  לדייריםולפיכך בבתי דיור מוגן קיים סיכון מוגבר 

, בין היתר ונכון לשעה מהצעדים שננקטו לצורך מניעת המשך התפשטות הנגיף, נקבעו

בעת בחינת השווי ההוגן  .של הרשת מוגןהדיור הלבתי  ת מבקריםכניסמגבלות על  זו

כי בטווח הקצר צפויה האטה בקצב שיווק  120של הנדל"ן להשקעה זיהתה הנהלת עד 

כי בטווח  120יור. יחד עם זאת, ככל שהמשבר לא יתארך צופה הנהלת עד יחידות הד

שינויים מהותיים בשיעורי  יחולולאור זאת לא והארוך לא צפויה פגיעה ברמת הביקושים 

בשלב זה, אין נתוני שוק המצדיקים שינוי מהותי בהנחות , להערכת החברההתחלופה. 

 ההיוון. ישיעורבשנלקחו ובכלל זה גם 
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 שירותים פיננסיים

 בהיקףעל פעילות השירותים הפיננסיים הינה ירידה  ההשפעהבתקופת הדוח, עיקר 

במשך הזמן שבו ימשך המשבר והתקופה  הההשפעה תלוי מידתהנכסים המנוהלים. 

 הדוח למועד נכוןשבה תימשך התנודתיות המוגברת בשווקי המניות והאג"ח הקונצרני. 

 ימיליארד  3.6 -ירדו נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות )לרבות קרנות סל( בסך של כ

 31ש"ח ביחס ליום  ימיליארד 0.4 -ש"ח ונכסי התיקים המנוהלים ירדו בסך של כ

. הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים כוללת הן ירידות ערך והן פדיונות 2019בדצמבר 

 הירידה אף עלשל לקוחות ומובילה באופן ישיר לירידה בהכנסות בתחום פעילות זה. 

בתקופת הדוח , הניהול מדמי בהכנסות לירידה ההביא אשר המנוהלים הנכסים בהיקף

 .בורסהה חבר פעילותו הסל קרנותבפעילותפעילות מוגברת  החברההציגה 

פרסום הדוח עלו נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות )לרבות  למועד ועד הדוח ממועד

 0.1 -ש"ח ונכסי התיקים המנוהלים עלו בסך של כ ימיליארד 1.4 -קרנות סל( בסך של כ

 ש"ח. ימיליארד

 סוכנויות ביטוח

 למעט וזאתלא חלה השפעה מהותית בהיקפי הפעילות של הסוכנויות הסוכנויות  במגזר

 בתקופת הדוח השקעות להפסדי הביאו אשר הפיננסים בשווקים ירידות השפעת

צעדי ביצוין, כי מרבית הסוכנויות החלו  עוד. בסכומים שאינם מהותיים לקבוצה

( אשר הפחיתו את התאמת היקף כח אדם להיקפי הפעילות )כגון: שוניםהתייעלות 

 ההוצאות בתקופת האירוע. 

 שביצעה הקבוצה נוספותפעולות  .5

 

 להתאמת תדיר ופועלת פעלה, בשווקים המהירות ההתפתחויות אחר עוקבת הקבוצה

 מהירידה כשליש הקבוצה פעילות אופי בשל. בהכנסות הצפויה לירידה הוצאותיה

 עלויות, הפצה עמלת כגון הישירות בהוצאות בירידה אוטומטי באופן מקוזזת בהכנסות

 צעדים לפועל והוצאו ננקטו בנוסף. הנכסים מהיקף הנגזרות אחרות והוצאות תפעול

 החברה הוצאות והפחתת להתייעלות, היתר בין, הביאו אשר ועסקיים ארגוניים שונים

 . אחרות והוצאות מידע מערכות, אדם כח בנושאי

 מתום, ת"לחל מעובדיה 20% – כ של שיעור ביטוח הפניקס הוציאה הארוע בתקופת

. העסקיים לצרכיה בהתאם ת"מחל עובדים להשיב ביטוח הפניקס החלה אפריל חודש

 . ת"מחל עובדיה כל את החזירה ביטוח הפניקס הדוח פרסום למועד נכון

 עודכן אשר העובדים ועד עם להסדר ביטוח הפניקס הגיעה 2020 במרס 25 ביום

 את מעריכה הפניקס. 2020 ביוני 30 ביום חדש קיבוצי הסכם על חתימה באמצעות

 נוספות התייעלות ופעולות הקיבוצי ההסכם מיישום השנתי הכולל החיסכון אומדן

 וקיצוצים ספקים עלויות צמצום: כגון) הקורונה משבר בעקבות הפניקס שביצעה

 האמור כל. יםהכספי ותבדוח 7 באורלעיל ו 1.7.2סעיף  ראה בעניין להרחבה .(נוספים

 של השלכותיו כי, יצוין. הדוח פרסום למועד החברה בידי שיש המידע על מתבסס לעיל

 יתכנו כן ועל סופית התבררו טרם ובעולם בישראל העסקית הפעילות היקף על הארוע

  . הקבוצה תוצאות על נוספות עתידיות השפעות
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 נגיף התפשטות של האפשריות ההשלכות בדבר החברה הערכות כי, יובהר בנוסף

 אלה הערכות. החברה בשליטת ואינן ודאיות אינן החברה של פעילותה על הקורונה

 מדינות של והיערכותן זה בנושא ובעולם בארץ הפרסומים על, היתר בין, מבוססות

 אמצעים על הקבוצה הנהלת הערכות על וכן, הנגיף התפשטות עם להתמודד העולם

 או קיימות) למגבלות היתר בין לב בשים, השונות ההשפעות עם להתמודדות אפשריים

 התממשותן ובהתאם, כאמור השפעות עם להתמודד הקבוצה של יכולתה על( היעדרן

 באופן להתממש או, חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות אלה הערכות. ודאית אינה

 . שנצפה מכפי, מהותי שונה באופן לרבות, שונה

 ותעדכן ותמשיך ובעולם בארץ ההתפתחויות אחר שוטף באופן לעקוב ממשיכה הקבוצה

, הקבוצה פעילות על הקורונה נגיף התפשטות של מהותיות השלכות בדבר הנדרש ככל

 .  שתהיינה ככל

 

 העסקית הסביבה תיאור .2

 טוח בע"מיהחלות על הפניקס חברה לב Solvency IIהוראות  יישום .2.1

 
 Solvency II דירקטיבה יישום לעניין הוראות  .2.1.1

וזאת בהתאם להוראות  2 סולבנסימבוסס  ליככלשר פירעון והפניקס ביטוח חל משטר כ על

 רגולטורית הוראה הינה Solvency 2. "(סולבנסי"חוזר  -)להלן 2017שפורסמו בחודש יוני 

 כושר יחס דוח. הביטוח חברות בקרב הסיכונים ניהול ותהליכי ההון דרישות את המסדירה

: אסמכתא' מס) 2019, בדצמבר 31 ביום פורסם 2019, ביוני 30 יום בגין הכלכלי הפרעון

2019-01-126082.) 

 לעניין המאוחד החוזר תיקון – 2018-1-5 ביטוח חוזר לתוקפו נכנס 2018 במאי .2.1.2

 הפירעון כושר יחס חישוב את תבצע הביטוח חברת לפיו סולבנסי קובץ לממונה דיווחים

 של ובמקרה שני לרבעון הדוח ולמועד השנתי הדוח למועד הפחות לכל, סולבנסי חוזר לפי

 .השינוי למועד הסמוך הרבעוני ספיהכ הדוח למועד חישוב לבצע תידרש, מהותי שינוי

 
 לעניין המאוחד החוזר "תיקון של שלישית טיוטה פורסמה, 2020בחודש אוגוסט  .2.1.3

,  Solvency II"מבוסס ביטוח חברת של כלכלי פירעון כושר משטר ליישום הוראות

טיוטה ראשונה פורסמה בחודש מרץ וטיוטה שנייה  ".מתוקן סולבנסי חוזר" – להלן

 בישראל הכלכלי הפירעון כושר משטר התאמת הינה התיקון מטרת .2020בחודש אפריל 

 קבוצות של הדרגתית בפריסה לבחור אפשרות מתן לרבות ועדכוניה האירופית לדירקטיבה

 ועד 2019 בדצמבר 31 מיום החל, הכלכלי במאזן הביטוח עתודות של מסוימות הומגניות

 במקום תבוא והיא הממונה של מראש אישור מחייבת כאמור פריסה. 2032 בדצמבר 31 ליום

 יחס את לשפר עשוי האמור המתווה. 2024 שנת עד הפירעון לכושר הנדרש ההון פריסת

  .יםהכספי ותלדוח 5גם באור  ראה .בעתיד החברה של הפירעון כושר
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עקרונות לחישוב ניכוי לתקופת פורסמה טיוטת מכתב שעניינו  2020בחודש אפריל  .2.1.4

 במסגרת המכתב מפורטים. 2הפריסה במשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס סולבנסי 

 לאישור בקשה בבחינת יישקלו אשר הפריסה בתקופת הניכוי לחישוב עקרונות מוצעים

 נאותות אחר המעקב הביטוח, אופן עתודות בחישוב הפריסה בתקופת הכללת הניכוי

 חברת על שיחולו נלוות ודרישות הביטוח עתודות בחישוב בתקופת הפריסה הניכוי הכללת

 כוללות בין היתר, את הדרישות הבאות: הדרישות .כאמור תאושר שבקשתה ביטוח

והצפוי שלה ואחר יכולתה לעמוד בהוראות משטר מעקב אחר יחס כושר הפירעון הקיים  )א(

כושר פירעון כלכלי לאורך זמן בהתקיים תרחישים פיננסיים, דמוגרפיים ותפעוליים 

 שונים.

לממונה במידה ויחס כושר שיוגש  אישור תוכנית פעולה מפורטת שתיכלל בדוח השנתי )ב(

 .100%-פרעון כלכלי נמוך מ

 אישור הדירקטוריון בכל מועד חישוב.  )ג(

קביעת מבחנים איכותיים וכמותיים למקרים בהם החברה תערוך חישוב מחדש של  )ד(

 הניכוי בתקופת הפריסה במקרים המפורטים במכתב. 

 בחינת חישוב הניכוי על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.  )ה(

ן כלכלי ביחס לניכוי בתקופת הפריסה מתן גילוי כמותי במסגרת דוח יחס כושר פירעו )ו(

 בחישוב עתודות הביטוח.

 החברה הגישה את החישוב הניכוי בתקופת הפריסה עפ"י החוזר המעודכן לאישור הפיקוח.

 

טיוטת חוזר שעניינה עדכון הוראות , פורסמה 2020, בחודש אוגוסט עילבהמשך ל .2.1.5

, יחס כושר פירעון כלכליגילוי אודות  -החוזר המאוחד לעניין דין וחשבון לציבור 

אשר מטרתה לעדכן את מבנה הגילוי בדוח הדירקטוריון ובדוח יחס כושר פירעון כלכלי כך 

שיינתן גילוי לעניין יחס כושר הפירעון הכולל את יישום הוראות המעבר שנקבעו לתקופת 

של  הפריסה וכן להרחיב את היקף הגילוי בדוח יחס כושר פירעון כלכלי בהתייחס להיבטים

קובעת  בנוסף תנועה בעודף ההון, מבחני רגישות, ניהול ההון ומגבלות על חלוקת דיבידנד.

מועד פרסום דוח יחס כושר פירעון כלכלי ודיווח קבצי דיווח סולבנסי לממונה הטיוטה כי 

את החברות  . כמו כן פוטר המכתב2020בספטמבר  30יה ביום , יה2019בדצמבר  31ליום 

 . 2020ביוני  30דוח יחס כושר פירעון ליום מחישוב ומפרסום 

 31 נתוני בגין כלכלי פירעון כושר יחס דוח יכלל ואילך מכאן המאוחד לחוזר בהתאם

 .החישוב למועד והעוקב התקופתי הדוח במסגרת שנה כל של ביוני 30 -ו בדצמבר
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 (:ח"ש באלפי)2מבוסס סולבנסי  הפניקס ביטוח של יחס כושר פירעון וסף הון  .2.1.6
 

 

 ,יוניב 30ליום 
 2019 

 31ליום 
בדצמבר, 

2018 

 

 מבוקר בלתי

 סקור ובלתי
 מבוקר)*(

 "חשאלפי  

    ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת

   תרחיש מניות:

 9,074,639 9,139,354 ( SCRהון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון )

 8,279,129 7,042,367 ( SCRהון נדרש לכושר פירעון )

 2,096,987 795,510 עודף )גירעון( 

 %130 %110 יחס כושר פירעון  )%( 

   

מהותיים שהתרחשו בתקופה שבין תאריך  הונייםאירועים 

המאזן לתאריך הדיווח והשפיעו על יחס כושר הפירעון של 

 החברה

  

 300,000 300,000 נוסף 1 רובד הון הנפקת

 - 601,459 2 רובד הון הנפקת

 - (444,519) )'ב סדרה חוב אגרות 2 (רובד הון פדיון

מהותיים שהתרחשו בתקופה שבין תאריך  הונייםירועים א"כ סה

המאזן לתאריך הדיווח והשפיעו על יחס כושר הפירעון של 

 החברה

456,940 300,000 

עודף )ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת 

 2,396,987 1,252,450 תרחיש מניות(

יחס כושר פירעון )ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה 

 %134 %115 ובהתאמת תרחיש מניות( 

   

 %111 %111 )**( הדירקטוריוןיעד 

בדצמבר  31 ליוםעודף הון )הכולל אירועים הוניים שהתרחשו עד 

 1,642,448 916,618 , מועד הפרסום לראשונה ( ביחס ליעד הדירקטוריון2019

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

 זה רלוונטי לביקורת חישובי הסולבנסי ואיננו מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על דוחות כספיים.

 II סולבנסי מבוסס  כלכלי פירעון כושר יחס יעד ביטוח הפניקס דירקטוריון קבע, 2018 דצמבר בחודש)**(  

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

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

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

 .עת בכל בו תעמוד ביטוח שהפניקס
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מיליון ש"ח וחלוקת  250, כולל חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 2018בדצמבר  31היחס ליום 

מיליון ש"ח. לפרטים בדבר  371 -מניות הפניקס סוכנויות כדיבידנד בעין לחברה בסך של כ

 .יםהשנתי הכספיים ותלדוח 7החלוקות ראה באור 

בדבר "תיקון  2019, כולל את השפעת החוזר שפורסם בחודש נובמבר 2019ביוני  30היחס ליום 

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח  –הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות 

ונייר עמדה הדן בנושא זה.  ותה לחברות ביטוח ולקרנות פנסיה"חיים ועדכון מודל שיפורי תמ

 ביחס כושר הפירעון. 7% -השפעת פרסום החוזר האמור הינה ירידה של כ

אישר דירקטוריון הפניקס ביטוח, לחלק את מניות הפניקס אקסלנס  2019בדצמבר  30ביום 

מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס אקסלנס כדיבידנד  100%-פנסיה וגמל המהוות כ

החלוקה המתוארת לעיל כפופה לאישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור בעין לחברה. 

רשויות המס ואישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. נכון למועד פרסום הדוח התקבל אישור 

רשות שוק ההון לביצוע החלוקה אך טרם התקבל אישור רשויות המס. לפרטים נוספים ראה 

 (.2019-01-126166)אסמכתא:  2019מבר בדצ 31דוח מיידי של החברה מיום 

( צמודות למדד 5מיליון ע.נ. אגרות חוב )סדרה  220הנפיקה החברה  2020בפברואר  20ביום 

אלפי ש"ח. תמורת  220,000ש"ח ע.נ. כל אחת, תמורת  1המחירים לצרכן רשומות על שם ובנות 

 2020 מרסב 9ביום לפניקס ביטוח.  1ההנפקה תשמש את החברה לצורך הזרמת הון רובד 

נוסף בחישוב  1התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להכללת הון רובד 

ההון העצמי של הפניקס ביטוח. הון זה ייכלל במסגרת חישוב יחס כושר פרעון כלכלי של 

 ות הכספייםלדוח 26. לפרטים בדבר ההנפקה ראה באור 2019בדצמבר  31הפניקס ביטוח ליום 

 .יםהשנתי

 

על תוצאות יחס כושר השפעה  ריבית השקלית הצמודה חסרת הסיכוןהעקום ב לשינויים .2.1.7

 הפירעון כלכלי של החברה.

 

( הצמודה חסרת הסיכון החיובית / "spot"להלן טבלה המרכזת את שיעורי הריבית )

 :1)השלילית(

 

ביוני  30בעקום הריבית השקלי הצמוד, על נתוני  הירידה החברה ביצעה אומדן על השפעת

 המוביל התהינקודות בסיס לאורך העקום הריבית השקלי הצמוד,  50של  המקביל ירידה, 2019

 ביחס כושר הפירעון הכלכלי, כאמור לעיל. 9%-של כ לירידה

 

                                                           
 עקומי הריבית הצמודה חסרת הסיכון נלקחו מחברת מרווח הוגן.  1

30/06/201931/12/201930/06/202024/08/2020

בין )0.60%( ל-0.06%בין )0.34%( ל- 0.03%בין )1.01%( ל-)0.77%(בין )0.8%( ל-)0.79%(1-3קצר

בין )0.74%( ל-)0.64%(בין )0.63%( ל-)0.49%(בין-)0.90%( ל-)0.47%(בין )0.67%( ל-4-100.12%בינוני

בין )0.58%( ל-)0.35%(בין )0.58%( ל-)0.36%(בין-)0.38%( ל-0.00%בין 0.25% ל-11-150.68%בינוני-ארוך

בין )0.29%( ל- 0.20%בין )0.30%( ל-0.20%בין-0.09% ל-0.75%בין 0.77% ל-16-251.42%ארוך

טווח/שנים
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ומהווה אינדקציה שמטרתו , 2019ביוני  30תוצאה זו הנה אומדן ,המבוסס על הנתונים ליום 

להמחיש את השפעת ירידת הריבית על יחס כושר הפרעון ואין להסיק מכך על התוצאה לו 

החברה הייתה מחשבת את אומדן זה ליום פרסום הדו"ח. כמו כן, אומדן זה חושב על בסיס 

לא  נקודות בסיס לאורך העקום ולפיכך שינוי בשיעור אחר בעקום הריבית 50ירידה מקבילה של 

 על יחס כושר הפירעון של החברה למועד האמור. וסימטרי היה משפיע בהכרח באופן ליניארי

 

נתונים אלו בדבר עודף כושר הפירעון בהתחשב בפעולות ההוניות, כפי שפורטו לעיל, 

, 2019ביוני  30אינם כוללים את השפעת הפעילות העסקית של הפניקס ביטוח לאחר 

התפשטות נגיף  משברשקעות וההתחייבויות הביטוחיות, שינויים בתמהיל ובגודל הה

השפעות אקסוגניות, כגון שינוי של עקום ריבית חסרת הסיכון, כאמור לעיל, הקורונה, 

בהתאם להנחיות הפיקוח,  וכן שינויים רגולטוריים המשפיעים על הסביבה העסקית.

. לפרטים נוספים בנוגע ליישום 2024בדצמבר  31ביום  SCR -מה 100% -החברה נדרשת לעמוד ב

 ראה דוח יחס כושר הפירעון המפורסם באתר החברה. Solvency IIהוראות 

קביעת האומדן המיטבי מבוסס, בין השאר, על תחזיות, הערכות, ואומדנים לאירועים עתידיים 

ידע צופה פני עתיד" שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה של החברה, ויש לראות בהם "מ

 .1968-א לחוק ניירות ערך התשכ"ח32כהגדרתו בסעיף 

 

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מכפי שבא לידי ביטוי באומדן במסגרת דוח זה, כתוצאה 

מכך שתחזיות, הערכות, מבחני רגישות ואומדנים אלה, כולם או חלקם לא יתממשו או שיתממשו 

ן היתר בהתייחס להנחות אקטואריות )בכלל זה שיעורי תמותה, באופן שונה מכפי שנחזה, בי

תחלואה, החלמה, ביטולים, הוצאות, מימוש גמלה ושיעור רווח חיתומי(, הנחות לגבי פעולות 

 .הנהלה עתידיות, תשואות בשוק ההון, הכנסות עתידיות ונזק בתרחישי קטסטרופה

 31ת יחס כושר הפרעון שלה ליום בהתאם להנחיות הממונה, החברה צפויה לפרסם את תוצאו

  .2020, בספטמבר 30, עד ליום 2019בדצמבר 

 

לאחר תאריך הדוח בעקבות התפשטות נגיף הקורונה עלולים להשפיע ו הדוח בתקופתאירועים ה

, מנגד נקטה החברה במספר פעולות לרבות התאמת מבנה לרעה על יחס כושר הפירעון

לתאריך הדוחות ההוצאות ושינויים בתמהיל ההשקעות אשר עשויות להביא לשיפור יחס זה. נכון 

אין בידי החברה יכולת להעריך את מלוא השפעתם של האירועים והפעולות שננקטו  הכספיים

 עומדת, נכון למועד הדוח י היא מעריכה כ החברהעם זאת  .על יחס כושר הפירעון שלה

 . הסולבנסיבהתחשב בהוראות הפריסה, בהתאם לחוזר  ,בדרישות ההון
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  בתוקף הסדרים .2.2

אינן כלולות  להלן יפורטו הוראות רגולציה מהותיות אשר פורסמו בתקופת הדוח ולאחריה ואשר

 .2020בדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת 

 

 הקורונה משבר רקע על שפורסמו שעה הוראות .2.2.1

, פרסם הממונה על שוק ההון 2020  מרס החל מחודשעל רקע התפשטות נגיף הקורונה, 

שורה של תיקונים לחוזרים, שהם בגדר הוראת שעה לתקופה מוגבלת, אשר תפקידם מתן 

ביצוע התאמות בפעילותם של גופים מוסדיים ובעלי רישיון, נוכח משבר הקלות ו/או 

התיקונים האמורים עוסקים, בין היתר, בעניינים הבאים: ארכה במועד הגשת  הקורונה.

; מתן גילוי בדוחות הכספיים אודות השלכות 2020לרבעון הראשון לשנת  הדוחות הכספיים

ם שונים לממונה על שוק ההון; קביעת התאמות נגיף הקורונה; דחייה במועדי הגשת דיווחי

לאופן עבודת הדירקטוריון )כגון ביטול החובה להתכנס באופן פיזי ומתן אפשרות לדחות 

דיונים(; מתן אפשרות לסוכן ביטוח לקיים שיחה טלפונית עם לקוח חלף פגישה והארכת 

פנסיה שלא  רןבקפרקי הזמן למתן מענה ללקוח; הימנעות מעיכוב תשלום קצבה לעמית 

המציא אישור חיים; הארכת תקופת הריסק הזמני האוטומטי הניתן בקרן פנסיה ובביטוח 

חודשים והרחבת היקף התחולה של הכיסוי הביטוחי הזמני; השבתת פוליסת  12 -מנהלים ל

ביטוח למבוטחים המעוניינים בכך ומתן אפשרות לחידוש כיסוי ביטוחי למבוטח )בביטוח 

מתן אפשרות לחברת ביטוח המיישבת תביעת וח אחריות כלפי צד שלישי(; בתי עסק וביטו

ביטוח סיעודי, לפנות למבוטח בבקשה לצרף מידע רלוונטי לתביעה במידה ולא הצליחה 

בפטור כספים  למשוך אפשרות מתן; סודיות  להשיג מידע כאמור באמצעות טופס ויתור

פי שטרם הגיע מועד הזכאות  אף על, , בכפוף לתנאים שנקבעומקרן השתלמות ממס

 לפני הניהול דמי את להעלות מוסדי גוףתידחה זכאותו של  כי למשיכת הכספים; קביעה

 עבור הגמל לקופת המועברים לחיסכון תשלומים הפסקת ההנחה, בעקבות תום תקופת

 התשלומים הפסקת ממועד חודשים 12 של לתקופהבשל המעביד,  אירעה שלא העמית

 חודשים כפי שקבוע כיום )טיוטה(. 6 במקוםלחיסכון 

כמו כן, פורסמו תיקונים שהם בגדר הוראות שעה אשר מטרתם מתן תמריצים בשוק ההון 

משקיע מוסדי על  שללצורך התמודדות עם נגיף הקורונה, ובכלל זה: הקלה בדרישות דיווח 

 של נוסף שיעור עמיתים כספי באמצעות להשקיע היתר מתןחריגה אקטיבית או פסיבית; 

 בניירות או ישראל מדינת של חוב איגרות שאינן סחירות חוב אגרות של הנקוב מהערך 24%

 של ועמיתים נוסטרו כספי באמצעות לאחזקה מעבר וזאת, מנפיק של סחירים מסחריים ערך

 מהיקף(; מתן אפשרות להעמיד הלוואות לעמיתים בשיעור גבוה יותר 49% הכל)סך  25%

ארוכה יותר; מתן אפשרות לערוך אנליזה ביחס לרכישת  הלוואה תולתקופ החיסכון הצבור 

אג"ח בשוק המשני שלא בהתאם למבנה הקבוע בחוזר ומתן פטור מהחובה לקבוע מדיניות 

, סל קרן מנהל שגובה הניהול דמי את גמל קופות מנכסי גביהביחס לרכישת אג"ח כאמור; 

ם לגיבושם של הליכי פריסת חוב זמניים קביעת עקרונות מנחיו; בחוזר שנקבעו בתנאים

 שאינם כוללים תספורת המתייחסים לאג"ח או הלוואות שהועמדו ע"י גופים מוסדיים

   .)"מתווה דגל"(
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 18-1  הפניקס אחזקות בע"מ

מדידת פורסם חוזר שעניינו תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין  2020 יוני בחודש .2.2.2

בחוזר המאוחד עוסק, בין . פרק "מדידת התחייבות" פרמיית אי נזילות -התחייבויות 

( עבור כל עסקי LATהיתר, בחובה של חברות הביטוח לבצע בדיקה של נאותות העתודות )

-הביטוח )ביטוח כללי, חיים, סיעוד ובריאות(. בעת חישוב ההשלמה הנובעת מבדיקת ה

LATנזילות במסגרת ריבית ההיוון וזאת בשיעורים שונים -, מתיר החוזר להוסיף פרמיית אי

 ישמש נזילות, אשר-ור פוליסות ועתודות שונות. בחוזר נקבע שיעור פרטני לפרמיית איעב

 חובה רכב סיעודי )פרט(, ביטוחי ביטוח פוליסות עבור נאותות העתודה בדיקת בחישוב

חברות הביטוח. מועד התחילה של החוזר הוא החל  של הכספיים בדוחות חבויות וביטוחי

, אולם חברה הייתה רשאית לבצע יישום מוקדם של 2020ני ביו 30מהדוחות הכספיים ליום 

החברה יישמה את החוזר בדוחות  .2020 סבמר 31חוזר בדוחות הכספיים ליום ההוראות 

    (1)7-ג' ו2 יםבבאור, ראה השפעה האמור על הדוחות הכספיים 2020ביוני  30אלה ליום 

 .יםהכספי ותלדוח

 

מפת דרכים לאימוץ תקן פרסמה רשות שוק ההון מסמך שעניינו  2020בחודש יוני  .2.2.3

. במפת הדרכים מפורטים הצעדים חוזי ביטוח -( IFRS) 17חשבונאות בינלאומי מספר 

שיידרשו ולוחות הזמנים הנוגעים להם, לשם הבטחת היערכות חברות הביטוח בישראל 

( בדבר חוזי ביטוח. המתווה המפורט IFRS) 17ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

במפת הדרכים נועד להגביר את רמת הוודאות הרגולטורית לעניין מועד היישום המתוכנן 

של התקן ולעניין עיקרי צעדי ההיערכות להם יידרשו חברות הביטוח. מפת הדרכים קובעת 

( מדיניות 3ט; )( ניהול הפרויק2( מערכות מידע; )1אבני דרך מרכזיות לגבי מספר נדבכים: )

 מהתקופות החל יהיה התקן יישום( גילוי לציבור. 5) -( מבדקים כמותיים; ו4חשבונאית; )

 .1.1.2023 ביום המתחילות והשנתיות הרבעוניות

 

הקצאת נכסים שאינם בשווי הוגן בעת חישוב פורסם חוזר שעניינו  2020בחודש יוני  .2.2.4

 הקצאת אופן בדבר הבהרות תן. מטרת החוזר היא מ(LATבדיקת נאותות העתודה )

 בין ההשוואתיות שיפור לצורך (LATהעתודה ) בדיקת נאותות חישוב בעת סחירים לא נכסים

 בנושא זה בדוחות הגילוי הוראות את מעדכן כן, החוזר כמו .הרגולטורית והוודאות החברות

 של והעברות נכסים של להקצאות כי העובדה הביטוח, וזאת בשל חברות של הכספיים

 חברות של הכספיים הדוחות על פוטנציאלית מהותית השפעה יש ביטוח קבוצות בין נכסים

החברה  .2020ביוני  30תחילתו של החוזר הוא החל מהדוחות הכספיים ליום מועד  .הביטוח

, ראה השפעה האמור על הדוחות 2020ביוני  30יישמה את החוזר בדוחות אלה ליום 

 .יםהכספי ותלדוח (1)7בבאורהכספיים 
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 19-1  הפניקס אחזקות בע"מ

. במסגרת ביטוח תאונות אישיותפורסם תיקון לחוזר המאוחד בנושא  2020 יוני בחודש .2.2.5

התיקון מוצע לקבוע הוראות שמטרתן להסדיר את ענף תאונות אישיות, באופן שיבטיח 

הליך מכירה הוגן שיבהיר למועמד לביטוח את היקף הכיסוי הביטוחי כראוי. לצד זאת, מוצע 

לקבוע הוראות לניסוח תכנית ביטוח תאונות אישיות, במטרה להבטיח כיסוי ראוי בקרות 

בחוזר הן: קביעת רובד בסיסי לפוליסה שיכלול את  שנקבעור ההוראות מקרה ביטוח. עיק

הכיסויים מוות, נכות, אשפוז, שברים וכוויות וימי החלמה; קביעת הגדרת "תאונה" אחידה 

ורחבה; קביעת תקופת ביטוח דו שנתית; קביעת הוראות ייחודיות לצירוף מבוטחים בפוליסת 

ב תביעות נכות בפוליסה. מועד התחילה של החוזר קביעת מנגנון ליישוותאונות אישיות; 

. החוזר יחול על פוליסות לביטוח תאונות אישיות פרט או קבוצתי, אולם לא 1.2.2021הינו 

 שנקבעו בחוזר. חריגיםעל  יחול 

 

. תיקון -משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל פורסם חוזר  2020בחודש יוני  .2.2.6

 יחויבו המנהלות החברות כי קבע" גמל בקופות קטנים מחשבונות כספים "משיכת חוזר

 50 -מ הגבוהה צבורה יתרה עם קטן חשבון בעלי לעמיתים לשלוחלבצע "משיכה יזומה" ו

החובה המוטלת על מרחיב את  לחוזרהתיקון . בדואר המחאה ח"ש  1,350-מ ונמוכה ח"ש

על חשבונות בעלי  חברה מנהלת לבצע "משיכה יזומה" של כספים מקופת גמל, כך שתחול

(, כאשר משלוח ההמחאות לעמיתים יעשה ש"ח 1350)במקום  ש"ח 8000יתרה של עד 

 .באופן הדרגתי בחמש פעימות לאורך שנה

 

 םמיתשלולמנוע החוזר מטרתו של  .תיקון -צירוף לביטוח פורסם חוזר  2020 יולי בחודש .2.2.7

)א( : נקבע כי חוזרה במסגרת .הםל מודעים לא כלל לעיתים שמבוטחים פרמיה כפל של

חברת ביטוח המקבלת בקשה לצרף מועמד לביטוח אשר כבר יש לו פוליסה קיימת בחברה 

תהיה אחראית בתנאים שנקבעו בחוזר לביטול אותה פוליסה אחרת עבור המבוטח;  אחרת

אם חברת הביטוח החדשה לא פעלה כאמור לעיל, עליה לשלם למועמד  )ב( וכן נקבע כי

ביטוח ששילם לחברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית ממועד בקשת את דמי ה

 .בסייגים שנקבעו בחוזר הביטול

 

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()ביטוח פורסמו  2020 יולי בחודש .2.2.8

. הוראות הפיקוח על 2020-סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים()תיקון(, התשפ

, 2015-שירותים פיננסיים )ביטוח()ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים(, התשע"ו

קובעות פוליסה אחידה בביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות החולים ומסדירות 

את תנאי הפוליסה. נוכח מצב שוק הביטוח הסיעודי כיום והירידה בנכונות של חברות ביטוח 

משיך לפעול בתחום הביטוח הסיעודי, תוקנו ההוראות ונקבע בהן כי קופות החולים יוכלו לה

למבוטחים שרכשו רובד בסיסי, לרכוש פוליסות סיעוד קבוצתית באמצעות מבטח, להציע 

לחברי קופות החולים הכוללת רובד מורחב, זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת 

( הגדלת תקופת 1הכיסוי הביטוחי תתפשר בשני אופנים: )תשלום, כמפורט בתיקון. הרחבת 

( הגדלת 2) -השנים הכלולות ברובד הבסיס(; ו 5 -שנים )בנוסף ל 10 -הזכאות לקצבה ב

 גובה הקצבה.
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 20-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 נקבע במסגרתו  תיקון -חוזר עקרונות לעריכת חיתום רפואי  םפורס 2020 יולי בחודש .2.2.9

 מוגבלות את עם לביטוח למועמד הדחיה במכתב : )א( גוף מוסדי יידרש לשקףכי

 התגבשה שבמהלכה זמן תקופת חלוף לצירוף, לאחר מחודשת בבקשה לפנות האפשרות

 והתפקודי הרפואי מצבו את פרטנית לבחון יידרש מוסדי התפקודי; )ב( גוף מצבו ודאות לגבי

 נכות קצבת קבלת עצם להסתמך על ולא האוטיסטי הספקטרום לביטוח על המועמד של

 .100%מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של 

 

 תחיקתיים להסדרים והצעות טיוטות .2.3

 –ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח פורסמה טיוטת חוזר שעניינה  2020 יוני בחודש .2.3.1

ביטוח" הוקם ממשק אינטרנטי מרכזי  מוצרי לאיתור אינטרנטי במסגרת חוזר "ממשק .תיקון

הר הביטוח )" חברות כל אצל שלהם הביטוחי התיק לגבי מידע לאתר למבוטחים המאפשר

אותו נדרשות חברות  הדיווח על דרישות להוסיף"(. במסגרת טיוטת החוזר, מוצע הביטוח

( מוצע לחייב את חברות הביטוח להציג יחד עם כל 1כמפורט להלן: ) כיום ביטוח לדווח

 שבהר לקבוע ( מוצע2) ;למבוטח הקיימת הפוליסה תוצג אינטרנט, בו לדף פוליסה קישור

ד. מוצע לקבוע כי התיקון בפוליסות סיעו הפיצוי ומשך הפיצוי גובה על נתונים יוצגו הביטוח

 יחול על ענף ביטוח בריאות. 

 

הארכת תקופת  -הצעת חוק חוזה הביטוח )תיקון  פורסמה 2020 יולי בחודש .2.3.2

. במסגרת הצעת החוק מוצע לתקן את חוק חוזה ביטוח 2020-ההתיישנות(, התש"ף

 -מ, סיעודי וביטוח ואשפוז מחלות מפני ביטוח, חייםולהאריך את תקופת ההתיישנות בביטוח 

 שנים. 7 -שנים ל 3

 

 

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(  טיוטתפורסמה  2020בחודש יוני  .2.3.3

מוצע לתקן את הוראות ביטוח  בטיוטא . 2020-)ביטוח בריאות קבוצתי(, התש"ף

בפועל בשל ניהול  שהוצאו הוצאות גבייה של החולים לקופות ולאפשר בריאות קבוצתי

מסך דמי הביטוח שנגבו   5% של לגובה עד וזאת קבוצתית לביטוח נסיעות לחו"ל,פוליסה 

 ממבוטחים בביטוח נסיעות לחו"ל לחברי קופת חולים. 

 

 6 שער - המאוחד החוזר הוראות תיקוןפורסמה טיוטת חוזר שעניינה  2020בחודש יוני  .2.3.4

שירותים פיננסיים , וזאת, בהמשך להוראות הפיקוח על סיעודי ביטוח - 3 חלק

הוראות )" 2020-)ביטוח()ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים()תיקון(, התשפ

ביטוח,  סכום ותוספת מורחב היתר, רובד , ביןנקבע"(. במסגרת הוראת הפיקוח הפיקוח

 משלימות הוראות לקבוע עבור הביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים. בטיוטת החוזר מוצע

 בגין הנצברות המבוטחים קרנות של ניהולן באשר לאופן הפיקוח הוראותב שנקבעו לאלה

  אותם רבדים.
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 21-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 על הפיקוח תקנותהונחה על שולחנה של ועדת הכספים טיוטת  2020יוני  בחודש .2.3.5

()הוראת עסקאות ביצוע בשל ישירות()הוצאות גמל)קופות  פיננסיים שירותים

נקבעה לראשונה בתקנות ההוצאות הישירות תקרה  2014. בשנת 2020-"ףהתש(, שעה

לסוגים מסוימים של הוצאות ישירות שנקבעו בתקנות. תקרה זו נקבעה  0.25%בשיעור של 

. במסגרת 2019אשר בהמשך הוארכה עד לסוף שנת  2017כהוראת שעה עד לסוף שנת 

, וזאת, עד 31.12.2021 טיוטת התקנות הוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד ליום

שרשות שוק ההון תשלים את הבחינה המקיפה והרוחבית שהיא מבצעת בסוגיית ההוצאות 

 הישירות.

 

-(, התש"ף66חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' ל תיקון םפורס 2020בחודש אוגוסט  .2.3.6

 נכסי על עיקול להטיל היכולת את המגבילות הוראות קובע לפועל ההוצאה חוק. 2020

 או החולים מקופת כספים לקבל שזכאי לחייב לאפשר כדי. שלישי צד בידי הנמצאים החייב

 לרשימת תוקן החוק ונוספו, עיקול עליהם שיוטל מבלי את הכספים לקבל ביטוח מחברת

, גם כספים המגיעים לחייב מכוח סל שירותי בריאות, לעקל ניתן לאאותם  החייב נכסי

ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחו"ל ופוליסת ביטוח פוליסת ביטוח לתרופות, פוליסת 

 .סיעודי

 

חוק ייעול האסדרה בניירות ערך )תיקוני חקיקה(,  תזכירפורסם  2020יולי  בחודש .2.3.7

עניינו של חוק זה בהסמכת רשות ניירות ערך ליתן הוראות במספר נושאים  .2020-התש"ף

הם גמישות רבה בעיצוב ההוראות ספציפיים, אשר הרשות מצאה כי בעת הזו נדרשת לגבי

והתאמתן למצב השוק, והם: מגבלות השקעה, פיזור נכסים ושערוך מחירים בקרנות 

נאמנות; הון עצמי וביטוח של בעלי רשיון ניהול תיקים, ייעוץ השקעות ושיווק השקעות 

נו ודיווחיהם; כללי גילוי מיוחדים לתאגידים מדווחים ורמות המינוף בזירות הסוחר לחשבו

 במסגרת האוצר לשר מסורה אלה בעניינים הוראות לקבוע הסמכות, להיום נכוןהעצמי. 

 .תקנות של
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 ()תיקון מס'ת תזכיר חוק הגנת הפרטיופרסם משרד המשפטים  2020בחודש יולי  .2.3.8

צמצם את להתיקון מוצע  במסגרת. 2020-הגדרות וצמצום חובת הרישום(, התש"ף)

על  מידע בו שיש מידע על מאגר רקהיקף חובת הרישום על מאגרי מידע, כך שתחול 

תקן את לכמו כן, מוצע  .בהצעה הקבועים התנאים באחד עומד ואשראיש ומעלה  100,000

ההגדרות הקבועות בחוק הגנת הפרטיות הנוגעות להגנה על מידע אישי, כך שההגדרות 

שניתנה להם בשנים האחרונות ואת החקיקה הזרה המתקדמת יהלמו את הפרשנות הרחבה 

 בתחום.

 

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים פרסם משרד האוצר את  2020יולי  בחודש .2.3.9

. בתזכיר 2020-(, התש"ף11)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( )תיקון מס' 

הטלפון או באמצעות אמצעי החוק מוצע לאפשר לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות 

 דיגיטלי.

 

 

 פרק - המאוחד החוזר הוראות תיקוןפורסמה טיוטת חוזר אשר עניינה  2020בחודש יולי  .2.3.10

 על . בהתאם לתקנות הפיקוחפנימי דירוג מודל - השקעה נכסי ניהול  5 -לשער  4

, 2012-תשע"במוסדיים(,  גופים על החלים השקעה גמל()כללי פיננסיים )קופות שירותים

 ידי על שיעשה יכול כלכלי,  פירעון כושר משטר דירוג חוב לעניין התקנות האמורות ולעניין

בחוזר  השקעה" נכסי ניהול"הממונה. פרק  שאישר פנימי דירוג פי מודל על מוסדי גוף

כאמור. בטיוטת  פנימי דירוג למודל בהתייחס מועטים תנאים מכיל המאוחד בנוסחו הקיים

 של מודל של וליישומו לבנייתו, לניהולו הקיימים בחוזר התנאים להוסיף על מוצע החוזר

לאשראי. כן מוצע לקבוע כי גוף מוסדי המקיים את התנאים שיפורטו בחוזר,  פנימי דירוג

 יראו את המודל שלו כמודל דירוג פנימי שאישר הממונה.

 

. לאור מדיניות רשות שוק תיקון -חוזר צירוף לביטוחפורסמה טיוטת  2020 יולי בחודש .2.3.11

להטיל הוראות המחייבות את  ההון להגביר שקיפות והוגנות בהליך הצירוף לביטוח מוצע

סוכן הביטוח לגלות למועמדים לביטוח, בעת הליך הצירוף, כי עיקר הכנסותיו מתקבלות 

להורות כי סוכני ביטוח לא יוכלו  וכן; הטיוטמחברות ביטוח מסוימות, בהתאם למפורט ב

להתנות את הליך הצירוף לביטוח, לרבות את התאמת הצרכים למועמד לביטוח, בכך 

 שהוא יישאר מבוטח למשך תקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה.
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 התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית .3

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

 להיות להם השפעה על הקבוצה.או צפויה 

 שווקי הכספים בישראל .3.1

( הביאה את רוב מדינות העולם, ובתוכן Covid-19ברבעון הראשון התפרצות מגיפה קטלנית )

ישראל, לנקוט במדיניות של סגר וריחוק חברתי, שגרמה לשיבושים כלכליים קשים ועדכונים 

המניות בעולם ובארץ נפלו בשיעורים חדים אגרסיביים של תחזיות הצמיחה למטה. בתגובה שוקי 

, מרווחי האשראי זינקו, תשואות האג"ח קרסו וזינקו, השקל קרס וזינק ושיעור האבטלה 30%-של כ

. ברבעון השני החלה ההתאוששות להתבסס. לקראת סוף חודש 23%-)כולל חל"ת( קפץ לכ

בישראל והתגברו  אפריל החלו להתפרסם אינדיקציות על נסיגה בקצב התפשטות המגיפה

הערכות, שאף החלו להתממש, להקלות בסגר ובהגבלות על עסקים, מה שתמך בהאצת 

ההתאוששות הכלכלית. לאור ההתפתחויות הללו בנק ישראל עדכן כלפי מעלה את תחזית 

במאי. אך לאור חששות לגבי עוצמת ההתאוששות,  -4.5%-באפריל ל -5.3%-מ 2020-הצמיחה ל

והעלה את תחזית האבטלה בסוף  6.8%-ל 8.7%-מ 2021-תחזית הצמיחה לעדכן כלפי מטה את 

. סימן שאלה מרכזי היה בנוגע לתופעת החל"ת לאור מספרם העצום של 5.5%-ל 4.0%-מ 2021

באפריל לתמוך  עובדים שהוצאו אליה, וכמה מהם אכן יוחזרו לעבוד. בנק ישראל החליט

ולציין כי "יעשה כל מה שיידרש  0.1%-ל 0.25%-ת מבהתאוששות גם באמצעות הפחתת הריבי

תגובות בנק ישראל למשבר, באמצעות כלי ובסמכות הבנק", כולל שימוש נוסף בכלי הריבית. 

הריבית יחד עם המשך יישום תכנית רכישות האג"ח הממשלתיות, תמכו בירידת עקום הריביות 

יוני חזרו להתפרסם נתונים על עלייה בתחילת חודש  המקומי ובמיוחד בריביות הארוכות ביותר.

 במספר הנדבקים בישראל. 

, לעומת ממוצע תחזיות כלכלנים לירידה של 0.7%-מדד המחירים לצרכן ירד ברבעון השני ב

. נציין כי מדידת המחירים במהלך הסגר לוותה בקשיים רבים, שעשויים להתברר בהמשך 0.5%

כי הפחיתה את תחזית הדירוג לחוב של ממשלת  כעיוות. חברת דירוגי האשראי מודיס' הודיעה

ישראל מ"חיובי" ל"יציב". חזרה להתחזקות בשקל הובילה גם את בנק ישראל לחזור לרכוש מט"ח. 

 המדיניות הכלכלית של הממשלה החדשה בישראל נראית עדיין לא ברורה. 

ית בחזרה את בחודש יולי, גם על רקע עליה מחודשת ברמת התחלואה מקורונה בנק ישראל הפח

 .-6.0% -ל 2020-תחזית הצמיחה ל

 

שנים ירדה  10-, בשוק האג"ח הממשלתי התשואה ל3.8%-עלה ב 125בתקופת הדו"ח, מדד ת"א 

ובשוק המט"ח השקל  1.4%-עלה ב 60, בשוק האג"ח הקונצרני, מדד תל בונד 0.60%-ל 0.92%-מ

 שקל ליורו.   3.89-מול היורו, ל 0.6%-מול הדולר וב 2.4%-התחזק ב
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  המאזן תאריך שלאחר בתקופה

, החד מזה 28.7%בחודש אוגוסט דווח כי ברבעון השני התוצר בישראל התכווץ בשיעור שנתי של 

. -1.1%וירדה לשינוי שנתי של  -0.3%-שנה. עוד דווח כי האינפלציה ברבעון השני הסתכמה ב 40

הנתונים השוטפים המשיכו לתאר חזרה להתרחבות המשק, בניהם המדד המשולב של בנק 

י. העלייה במספר חולי הקורונה בישראל נמשכה, אך קובעי המדיניות נמנעו ישראל לחודש יונ

-מהטלת סגר מחודש, מה שמנע כנראה קפיצה משמעותית בשיעור האבטלה, שעלה ביולי מ

ושל שיעור האבטלה הרחב )הכולל עובדים בחל"ת ומפוטרים שלא מחפשים  4.6%-ל 4.5%

ההתפתחויות בנק ישראל חזר ועדכן כלפי מעלה את  ביולי. לאור 12.3%-ביוני ל 11.9%-עבודה(, מ

. בנק ישראל פרסם תכנית לרכישת אג"ח קונצרניות והממשלה -4.5%-ל 2020-תחזית הצמיחה ל

-יצאה במספר תכנית כשבראשן בלטה חלוקת מענק גולגולת לכלל האזרחים. בגזרה הגאו

בנוגע לתקופת התקציב,  פוליטית עלו בתקופה חששות להקדמת הבחירות על רקע חוסר הסכמה

אך בהמשך הסיכון הזה ירד. ישראל ואיחוד האמירויות הסכימו על נורמליזציה, מה שהגביר 

 הערכות לאפשרות להסכמים דומים עם מדינות ערביות נוספות. 

בהתאם להתפתחויות הכלכליות החיוביות ובהתאם למגמה העולמית שוק המניות בתל אביב רשם 

מרמת  12%-מהשפל בחודש מרץ, אך הוא עדיין נמוך ב 30%של מעל ו 10%עליה נוספת של 

 השיא שלו בחודש פברואר, טרום המשבר. 

-ל 1.8%-התחזק מול הדולר ב , השקל0.63%-ל 0.60%-שנים עלתה מעט מ 10-תשואת האג"ח ל

 . ש"ח 4.05לשער של  3.9%-מול היורו ב אך נחלש ש"ח 3.40

 שווקי הכספים בחו"ל .3.2

, הוביל לסגר והשלכות  Covid19-המשבר העמוק שפרץ ברבעון הראשון, בהקשר של מגיפת ה

כלכליות קשות. בתחילת חודש אפריל קרן המטבע הבינלאומית העריכה כי הכלכלה העולמית 

, ובמהלך חודש מאי יו"ר הקרן, גאורגייבה, הזהירה כי במידה שלא 3%-ב 2020תתכווץ בשנת 

נמוכה יותר. בארה"ב דווח על קפיצת  גם עשויה להיות ימצאו פתרונות רפואיים לנגיף הצמיחה

ואם זה לא מספיק הבית הלבן איים להעניש את סין על  14.7%-שיעור האבטלה בחודש מרס ל

חלקה במשבר, מה שהוסיף חומר בעירה. מצד שני, לקראת סוף הרבעון השני נתונים על נסיגת 

חד עם תמריצים המגיפה הובילו את רוב מדינות העולם להקלות בסגר ועל עסקים, מה שי

פיסקליים ומוניטריים אגרסיביים מאד תמכו בהאצת מגמת העליות בשוקי המניות. בין היתר, הפד 

הודיע לראשונה אי פעם שכחלק מתכנית רכישת הנכסים שלו יתחיל בקרוב לרכוש גם אג"ח 

בדירוג "זבל". שוק ההון החל לגלם לראשונה הפחתת ריבית בארה"ב לרמה שלילית כבר 

. יו"ר הפד, פאואל התייחס לכך וטען שהאפשרות של ריבית שלילית לא עולה כעת 2021ת בתחיל

לדיון בפד. המשקיעים התעכבו על המילה "כעת" והמשיכו לתמחר הפחתה לריבית שלילית 

עתידית, בעיקר לאור הערכות של התבססות הכלכלה לאחר תום המשבר בצמיחה איטית, מה 

 לקראת סוף הרבעון הפד החל לאותתה מיעדי הבנקים המרכזיים.שישאיר גם את האינפלציה נמוכ

שינוי יעד האינפלציה, לשיטה של אינפלציה ממוצעת, מדיניות  יותר ויותר על אפשרות של

שתאפשר לו לשמור על הריביות נמוכות ואולי אף להיות מוכן להתחייב אליהן לטווחים ארוכים 

(YCC.)  
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תגובת מדיניות הפד הצליחה להותיר את עקום הריביות סביב רמות שפל היסטוריות, אליהן ירדו 

החלו להתקבל נתונים על  השני ת סוף הרבעון. לקראבעיצומו של המשבר במהלך חודש מרץ. 

התפשטות מחודשת של וירוס הקורונה בארה"ב ובחלק מהמדינות התחדשו ההגבלות על ריחוק 

חברתי. ברקע, מקרה של הרג בחור שחור ע"י שוטר לבן והמצב הכלכלי הקשה הוביל לגל 

ונג" מהלך שהביא ק-מחאות נרחב בארה"ב. בנוסף, סין העבירה את "חוק הביטחון של הונג

 אךלתגובה קשה מאד מצד ארה"ב והגדיל את החשש להסלמה מחודשת בין שתי המעצמות. 

באירופה המצב החל להיראות יציב יותר, הן מבחינת הריסון המגיפה, הן מבחינה כלכלית, מה 

 שהחל לתמוך בהתחזקות היורו לעומת הדולר. 

 

שנים  10-, תשואת האג"ח האמריקאי ל16%-עלה ב  50-סטוקס-, מדד היורו20%עלה ב S&P500-ה

 דולר ליורו. 1.12-ל 1.8%-והיורו התחזק מעל מול הדולר ב 0.66%נותרה יציבה יחסית על 

 

 

  המאזן תאריך שלאחר בתקופה

 

שהתבטא היקף הנתונים הכלכליים שהפתיעו לטובה את תחזיות הכלכלנים המשיך לזנק, מה 

במדד הפתעות המאקרו של סיטי, שהגיע לרמות גבוהות היסטורית. לטובה בלטו סקרי מנהלי 

נק' )רמה שמתארת חזרה להתרחבות(, ושיעור  50-הרכש בארה"ב, שחזרו לרמות גבוהות מ

. למרות ששיעור האבטלה נותר 10.2%-בשיא של חודש אפריל ל 14.7%-האבטלה בארה"ב ירד מ

ה נתוני המכירות הקמעונאיות זינקו כבר בחודש יוני לרמה גבוהה מזאת של טרום עדיין ברמה גבוה

המשבר. להערכת רבים הצריכה החזקה התאפשרה בזכות המענקים האגרסיביים של הממשל 

למובטלים ולכלל משקי הבית. עם זאת, בסוף חודש יולי חלק מתכניות הסיוע החלו להתפוגג 

נגרס את הארכתן. גם בארה"ב, כמו בישראל, עליה והממשל לא הצליח עד כה לאשר בקו

מחודשת בכמות החולים בנגיף לא הוביל להגבלות מחודשות משמעותיות על הכלכלה. מנגד, 

באירופה נרשמה השתלטות בולטת על הנגיף, אך השווקים התרגשו אפילו יותר מההסכמות בין 

ת האמון בערבות ההדדית והוביל מדינות האיחוד על מימון משותף לחבילת הסיוע, מה שהגביר א

לתחילת מהלך בולט של התחזקות היורו בעולם. בתקופה בלטו פרסומי דו"חות החברות לרבעון 

השני, שהפתיעו מאד בשורת הרווח, בשיעור הגדול ביותר מזה שנים. שוקי המניות המשיכו את 

טכנולוגיה, כשהן מגמת העליות  החדה שהחלה בסוף הרבעון הראשון, בהובלת מניות חברות ה

 ממשיכות להתברר כמרוויחות הגדולות מהמשבר.

 

, 2.7%-עלה ב 50-סטוקס-, מדד היורו9.1%-עלה ב S&P500-בתקופה שלאחר תאריך המאזן ה

, לשער של 6.0%-והיורו זינק מול הדולר ב 0.67%שנים בארה"ב נותרה יציבה על  10-התשואה ל

 יורו לדולר.  1.19
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 26-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 למצב עסקי התאגיד הסברי הדירקטוריון .4

 לליכ .4.1

 מבוצעים אינם אשר רגולטוריות ורפורמות שינוייםמו מתמדת מרגולציה מושפעת הקבוצה פעילות

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

 אלה.

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

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

 .המוסדיים דיבידנד בגופים

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

ועל התשואות הגלומות בתיקי הנכסים  הביטוחיותהנמוכה אשר לה השלכות על ההתחייבויות 

 המרווח הפיננסי מהשקעות. עלהפיננסיים של הקבוצה וכנגזרת גם על דמי הניהול ו

   

 הקבוצה של המאוחדים הכספיים מהדוחות נתונים ציתמת .4.2

  ברוטו שהורווחו פרמיות   2020, ביוני 30 ליום מנוהלים נכסים  

       הדוח תקופתב גמולים ודמי

 

 

 

, הלקוחות ותיקי הנאמנות קרנות הסל קרנות, הפנסיה קרנות, הגמל בקופות המנוהלים הנכסים סך

 נכללים לא השקעה חוזי בגין תקבולים. החברה של המאוחדים הכספיים בדוחות נכללים אינם

 .השקעה וחוזי ביטוח חוזי בגין להתחייבויות ישירות נזקפים אלא, הפרמיות בסעיף

 .יםהכספיות לדוח 3 באור ראה השונים במגזרים הפרמיות בדבר נוספים לפרטים

   



 
       2020ביוני  30על מצב ענייני התאגיד ליום  דוח הדירקטוריון

 
 

 27-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 תיאור התפתחות המצב הכספי של הקבוצה .4.3

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

 
30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

 770 708 817 רכוש קבוע

 718 640 739 השקעות בחברות כלולות

 1,554 1,466 1,759 נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 2,547 2,386 2,666 נדל"ן להשקעה אחר

 2,348 2,222 2,545 נכסי ביטוח משנה

 64,305 56,046 56,974 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

 24,809 23,668 25,783 השקעות פיננסיות אחרות

 110,064 101,788 107,770 סה"כ נכסים

 6,743 6,889 6,926 סה"כ הון )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(

סה"כ התחיבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 השקעה:
91,219 86,681 94,283 

    מתוכן:

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם 

 תלויי תשואה
23,388 22,024 23,192 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 

 תשואה
67,831 64,657 71,091 

 5,757 5,180 6,619 התחייבויות פיננסיות

 103,321 94,899 100,844 סה"כ התחייבויות

 110,064 101,788 107,770 סה"כ הון והתחייבויות

 

 :נכסים

  56,974 -כ של סךל הסתכם 2020 יוניב 30יום בההשקעות הפיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה  סך

 -כ של בשיעור קיטון. 2019בדצמבר  31יום בש"ח  ןמיליו 64,305 -לסך של כ בהשוואהש"ח  ןמיליו

מהתפשטות  כתוצאהוגידול בפדיונות  ההון בשוק השליליות מהתשואות בעיקר הושפע אשר, 11.4%

 .הנכסים בתיק נטו, צבירותב הגידול מהמשך מנגדונגיף הקורונה, 
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 28-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 :התחייבויות

 -לסך של כ 2020 יוניב 30בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה הסתכמו ליום  ההתחייבויות

 קיטון 2019בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  71,091 -כ סך שלל בהשוואה"ח וזאת שמיליון  67,831

וגידול בפדיונות  ההון בשוק השליליות מהתשואות בעיקר הושפע אשר, 4.6% -בשיעור של כ

 .קורונהמהתפשטות נגיף ה כתוצאה

וזאת בהשוואה לסך  "חשמיליון  6,619של  לסך 2020 ביוני 30 ליום הסתכמו הפיננסיות ההתחייבויות

 220 -כ של בסך בחברה"ח אג גיוס בעקבותעיקר הגידול נובע מעלייה  ."חשן מיליו 5,757-של כ

"ח אג של חוזרת לרכישה והתחייבות בביטוח מדדים על נגזרים בגין בהתחייבות גידול"ח, ש מיליון

 "ח.ש מיליון 352 -כ של בסך בביטוח ישראל מדינת

 

הדוח ביצעה החברה יישום למפרע של השפעת תיקון להוראות החוזר המאוחד לעניין  בתקופת

נקבע כי, בדיקת  לפיו 2020( אשר פורסם במרס, LATבדיקת נאותות העתודה )-מדידת התחייבויות

LAT  תחושב תוך קיבוץ מוצרי ביטוח חיים )למעט מוצרי סיעוד( וזאת במקום חישוב עבור כל מוצר

 פרד.ביטוח חיים בנ

 תקופהב תשואה תלויי שאינם ביטוח חוזי בגין ההתחייבויות עלאלו  שינוייםשל  הישירהההשפעה 

 סךהנדחים ב מסיםל בהתחייבות גידולמיליוני ש"ח ו 269-כ של בסך קיטון נהיה אשתקד המקבילה

 תלוייהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם ב לקיטוןכן היישום למפרע הביא  כמו ש"ח. מיליון 92-כ של

-מסים הנדחים בסך של כל התחייבותמיליוני ש"ח וגידול ב 382-בסך של כ 2019 שנת כלבתשואה 

 .יםהכספי ותג' לדוח2לעיל ובאור  2.2.2לפרטים נוספים ראה סעיף  מיליון ש"ח. 131
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 29-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 אור התפתחות הרווח לתקופה והרווח הכולל של הקבוצה:ית .4.4

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

 

לק ניכר מתיק הנכסים של הקבוצה מושקע בשוק ההון. לפיכך, לתשואות בשוק ההון באפיקים ח

השונים, השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות הקבוצה והן על רווחי הקבוצה. 

הרווחים וההפסדים מהשקעות מבטאים את התנהגות שווקי ההון בארץ ובעולם והתנהגות מדד 

ערי החליפין של השקל מול המטבעות העיקריים, אשר השפעתם המצרפית על המחירים לצרכן וש

   .הינה הסיבה העיקרית לתנודתיות בתוצאות המדווחות רווחי ההשקעות

                                                           
תשואה להון מחושבת על בסיס הרווח לתקופה או הרווח הכולל לתקופה המיוחס לבעלי מניות החברה, מותאם לתקופה של שנה,  1

 ומחולק בממוצע הון בתקופה.

תמצית נתונים עיקריים מדוחות 

 רווח והפסד מאוחדים
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 

1-

12/2019 

 11,325 2,843 2,529 5,711 5,248 פרמיות שהורווחו ברוטו

 9,923 2,508 2,197 5,052 4,570 פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו 

 והכנסות מימון
(4,181) 4,677 3,973 1,810 9,110 

 1,487 277 253 660 527 הכנסות מדמי ניהול

 542 127 135 255 275 הכנסות מעמלות

 21,291 4,770 6,608 10,767 1,315 סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
(217) 8,981 5,367 3,801 18,568 

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 

 אחרות 
887 911 429 470 1,918 

 1,281 324 324 652 648 הוצאות הנהלה וכלליות 

 143 64 29 90 55 הוצאות מימון

 20,972 4,467 5,939 10,191 908 סך כל ההוצאות

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
21 33 6 (14) 97 

 308 163 457 385 304 רווח לתקופה

רווח לתקופה מיוחס לבעלי המניות 
 של החברה

283 371 449 156 271 

תשואה להון לבעלי המניות לתקופה 

 4.2%  9.5%  31.0%  11.5%  8.6%   1)על בסיס רווח לתקופה(

 393 57 299 225 (112) רווח )הפסד( כולל אחר, נטו ממס

 701 220 756 610 192 לתקופהרווח כולל 

רווח כולל לתקופה מיוחס לבעלי 

 המניות של החברה
171 596 748 213 664 

תשואה להון לבעלי המניות לתקופה 

 10.2%  13.1%  55.3%  18.8%  5.2%   1)על בסיס רווח כולל לתקופה(
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 30-1  הפניקס אחזקות בע"מ

של  להפסדהכולל האחר )לפני מס( הסתכמו בתקופת הדוח  ההפסדמהשקעות לרבות  פסדיםהה

 ."ח בתקופה המקבילה אשתקדליון שימ 5,022 -של כ רווחמיליון ש"ח בהשוואה ל 4,350 -כ

 -של כ רווחל ברבעון השניהכולל האחר )לפני מס( הסתכמו  הרווחמהשקעות לרבות  ההכנסות

יצוין, כי  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 1,897 -מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ 4,428

מהשקעות כאמור נזקף לפוליסות המשתתפות ברווחי השקעה או הרווחים  מההפסדיםחלק ניכר 

 להלן. 4.5.1 ףראה גם סעיזה  לענייןולא השפיע ישירות על תוצאות החברה. 

 24 -ובסך של כ מיליון ש"ח 133 -בסך של כוברבעון השני  הדוח בתקופת ירדוההכנסות מדמי ניהול 

 ניהול דמי של גבייה מאי נובעת הירידה עיקר .אשתקד ותמקביל ותלתקופבהשוואה מיליון ש"ח 

 נכסי תיק בשווי לירידה ההביא אשר ובעולם בארץ הפיננסיים בשווקים ירידותה עקב משתנים

 ניהול דמי גביית לאי תביא העמיתים נכסי בתיק הירידה של ההשפע הדוח למועד נכון .העמיתים

בסך  הדוחות פרסום)נכון למועד מיליון ש"ח, לפני השפעת מס,  296 -בעתיד בסך של כ משתנים

 סעיף ראה הקורונה נגיף השפעת בדבר נוספים לפרטים(. מס השפעת לפני"ח, ש מיליון 86 -של כ

 .עילל 1.7.4

 
שינויים בשווי  ,תוריביה עקומיבמהשינויים  בנוסף הושפעווברבעון השני  חבתקופת הדו התוצאות

פרמיית אי לראשונה של חוזר  יישום ,LAT -הנכסים כתוצאה מיישום לראשונה של תיקון חוזר ה

 מיליון 31 -כ של בסך הביטוחיות בהתחייבויות לגידול הביאואלה  שינויים .הנחותבהנזילות ושינויים 

 מס לפני"ח ש מיליון 135 של בסך הביטוחיות בהתחייבויות ולקיטון דוחבתקופת ה לפני מס ח"ש

 .הכספיים לדוחות( 1)7 באורלפרטים נוספים ראה . השני ברבעון

 
בהנחות  משינויים, התוצאות הושפעו מהירידה בעקום הריבית , אשתקד המקביל וברבעון בתקופה

 127 -של כ בסךבהתחייבויות הביטוחיות  לגידול הביאואלו  שינויים. החיים תוחלת שיעורי ומעדכון

"ח ש מיליון 47 -בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ קיטוןבתקופה המקבילה אשתקד ול מיליון ש"ח

 .הכספיים לדוחות( 1)7 באורלפרטים נוספים ראה  .אשתקד המקביל ברבעון

  
מדידת השפעת תיקון להוראות החוזר המאוחד לעניין בדבר לעיל  4.3לאמור בסעיף  בהמשך בנוסף

 יםשינוישל  הישירהההשפעה  2020( אשר פורסם במרס, LATבדיקת נאותות העתודה )-התחייבויות

 "חש מיליוני 64-כ של בסך מס לפני ברווח גידול הנה אשתקד המקבילה תקופהב תוצאות עלאלו 

לפני  ברווח גידול הנה אשתקד המקביל הרבעון, ועל תוצאות לאחר מס "חש מיליוני 42-וסך של כ

כן היישום למפרע הביא  כמו .מסמיליוני ש"ח לאחר  17-מיליוני ש"ח וסך של כ 26-מס בסך של כ

לאחר  "חש מיליוני 117 -של כ וסךמיליוני ש"ח לפני מס   177-כ של בסך 2019 לשנתלגידול ברווח 

 .יםהכספי ותג' לדוח2 באורו לעיל 2.2.2 סעיף לפרטים נוספים ראהמס. 

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

 וכלליות הנהלה הוצאות שיעור. אשתקד המקבילה בתקופה 15.9% -ל בהשוואה 16.9% -עמד על כ

בתקופה  11.4% -בהשוואה ל 12.3% -כ על עמד הדוח בתקופת ברוטו שהורווחו מהפרמיות

 המקבילה אשתקד. 

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

  , להלן.4.7עד  4.5 פיםפירוט בסעי
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 31-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 אור התפתחות תוצאות הפעילות של הקבוצה לפי תחומי פעילות:ית להלן

 

 אור התפתחויות במגזר פעילות ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוךית .4.5

 ענף ביטוח חיים .4.5.1

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

 החברה )במיליוני ש"ח(:

 
 ביטוח חיים

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 5,209 1,328 1,134 2,724 2,393 פרמיות שהורווחו ברוטו

 889 133 102 369 212 הכנסות מדמי ניהול

רווח )הפסד( כולל לפני 

 מסים על ההכנסה
(67) 70)*( 192 (75) )*( (150) )*( 

 

( ראה LATבדיקת נאותות העתודה )-ליישום למפרע של השפעת תיקון להוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות )*(

 לדוח. 4.4ו  4.3סעיף 

 לדוחות הכספיים. 3של ענף ביטוח חיים, ראה באור תוצאות הכספיות ל ביחס עיקריים נתונים

בצבירת רזרבות  אופייןלרווחיות המושגת מהשקעות השפעה מהותית על רווחיות התחום, אשר מ

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

השפעה על התשואות הגלומות בתיקי  םבשיעורי הריבית ומקצב שינוי מדד המחירים לצרכן, לה

 הנכסים הפיננסים הסחירים המוחזקים כנגד עתודות הביטוח והתביעות התלויות.

 משפיע ולא השקעה ברווחי המשתתפות לפוליסות נזקףמהשקעות,  מההכנסות ניכר חלק יכ, יצוין

 .החברה תוצאות על ישירות

אשתקד בעיקר מהירידה במרווח הפיננסי  לעומת הושפעוהשני  וברבעון חבתקופת הדו התוצאות

סך לוברבעון השני בתקופת הדוח  הסתכמומדמי ניהול  ההכנסות .בגין פוליסות מבטיחות תשואה

 369 -של כ לסךבהשוואה מיליון ש"ח בהתאמה, וזאת  102 -ולסך של כ"ח מיליון ש 212 -של כ

 ירידהעיקר ה. אשתקדולרבעון המקביל  ההמקביללתקופה  מיליון ש"ח 133 -ולסך של כ מיליון ש"ח

מאי גבייה של דמי ניהול משתנים, וזאת כתוצאה מירידות נובעת וברבעון השני בתקופת הדוח 

 נכוןבשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם אשר הביאו לירידה בשווי תיק נכסי העמיתים בפניקס ביטוח. 

בעתיד בסך  משתנים ניהול דמי גביית לאי הביאה העמיתים נכסי בתיק הירידה השפעת הדוח למועד

"ח, ש מיליון 86 -בסך של כ הדוחות פרסום)נכון למועד מיליון ש"ח, לפני השפעת מס,  296 -של כ

  (.מס השפעת לפני
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 32-1  הפניקס אחזקות בע"מ

, חסרת הסיכון ריביתעקום הב השינוייםמ הושפעובתקופת הדוח וברבעון השני  התוצאות כן כמו

בהתחייבויות הביטוחיות לתקופת הדוח הינה גידול  נטו, סך ההשפעה K-ה בערך ומהשינוייםבהנחות 

 139 -בסך של כ הביטוחיותהתחייבויות מיליון ש"ח. אולם ברבעון השני נרשם קיטון ב 4-בסך של כ

  .K -ש"ח הנובע מהשינויים בערך ה מיליון

הריבית חסרת הסיכון, אשר הגדילה  בעקוםהירידה מבתקופה מקבילה אשתקד הושפעו  התוצאות

 21 -כמקבילה אשתקד ובסך של  בתקופה מיליון ש"ח 102 -בסך של כ הביטוחיותאת ההתחייבויות 

 את דילהג אשר החיים תוחלת שיעור מעדכון ובנוסף ,אשתקד ברבעון המקביל ש"חמיליון 

 .ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ןמיליו 85 -כ של בסך הביטוחיות ההתחייבויות

השפעת תיקון להוראות החוזר המאוחד לעניין בדבר לעיל  4.4וסעיף  4.3לאמור בסעיף  בהמשך

של  הישירהההשפעה  2020( אשר פורסם במרס, LATבדיקת נאותות העתודה )-מדידת התחייבויות

 מיליוני 64-כ של בסך מס לפני ברווח גידול הנה אשתקד המקבילה התקופה תוצאות עלאלו  שינויים

 ברווח גידול הנה אשתקד המקביל הרבעון"ח לאחר מס, ועל תוצאות ש מיליוני 42-"ח וסך של כש

כן היישום למפרע  כמו. מסמיליוני ש"ח לאחר  17-מיליוני ש"ח וסך של כ 26-לפני מס בסך של כ

"ח ש מיליוני 117 -של כ וסךמיליוני ש"ח לפני מס   177-כ של בסך 2019 לשנתהביא לגידול ברווח 

 .יםהכספי ותג' לדוח2 ובאור לעיל 2.2.2 סעיףלאחר מס. לפרטים נוספים ראה 

 -כ של לשיעור בהשוואה 72.% -כ על עמד( שנתיים)במונחים  הממוצעת מהעתודה הפדיונות שיעור

 והתחרות העובדים שכר, התעסוקה שיעור, המשק מצב כי יצוין. אשתקד, המקבילה בתקופה 2.8%

 .זה שיעור על משפיעים בענף

לשינוי  הביטוחיותרגישות ההתחייבויות  בדברלפרטים  .הכספי לדוח 7 באור ראה נוספים לפרטים

 .יםהשנתי יםהכספי ותלדוח( 2()3)40 באור ראהשיעורי הריבית 

 
 ברווחים המשתתפות בפוליסות משוקללות תשואות

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

ברווחים ודמי הניהול המחושבים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, על בסיס התשואה והיתרות 

 של עתודות הביטוח:

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 
 במיליוני ש"ח 

רווחי )הפסדי( השקעות 

שנזקפו למבוטחים לאחר 

 (*) דמי ניהול
(4,224) 3,323 3,127 1,112 6,289 

 893 134 102 371 213 דמי ניהול  
  

 לא כולל רווחי )הפסדי( השקעות שנזקפו למבוטחי מגזר בריאות. (*)

 

  .לעיל 4.5.1 סעיף ראה השלילית התשואה בשל ייגבו שלא הניהול דמי אומדן בדבר לפרטים 
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 33-1  הפניקס אחזקות בע"מ

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

  כדלקמן:

 
 )קרן י( 2004פוליסות שהוצאו עד שנת 

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

תשואה נומינלית לפני 

 תשלום דמי ניהול
 (6.57%)  7.16%  5.15%  2.33%  13.95% 

תשואה נומינלית אחרי 

 תשלום דמי ניהול
 (6.87%)  6.23%  5.00%  2.08%  11.52% 

תשואה ריאלית לפני תשלום 
 דמי ניהול

 (5.92%)  5.89%  5.36%  0.82%  13.61% 

תשואה ריאלית אחרי 

 תשלום דמי ניהול
 (6.22%)  4.97%  5.21%  0.57%  11.18% 

 

 לצרכן המחירים מדדב מהשינוי ,ובעולם בארץ ההון התנודתיות בתשואות נגזרת מהתשואות בשווקי

 .העיקריים המטבעות מול החליפין של השקל שעריב מהשינויו

 

היו  2004התשואות הנומינליות בפוליסות המשתתפות ברווחים בשל פוליסות שהוצאו משנת 

 כדלקמן: 

 
 2004פוליסות שהוצאו החל משנת 

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

תשואה נומינלית לפני 

 ניהולתשלום דמי 
 (6.31%)  7.01%  5.77%  2.28%  13.48% 

תשואה נומינלית אחרי 

 תשלום דמי ניהול
 (6.77%)  6.46%  5.52%  2.02%  12.34% 

תשואה ריאלית לפני תשלום 
 דמי ניהול

 (5.65%)  5.74%  5.99%  0.77%  13.14% 

תשואה ריאלית אחרי תשלום 

 דמי ניהול
 (6.12%)  5.20%  5.73%  0.52%  12.00% 

 

 'ד1ובאור לעיל  1.7.4לאחר תאריך הדוח בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ראה סעיף לאירועים 

 .יםהכספי ותלדוח
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 34-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 ענף הגמל .4.5.2

הקבוצה מנהלת את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות באמצעות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 

בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של הפניקס ביטוח, אשר מנהלת קופות לתגמולים ופיצויים, קרנות 

השתלמות וקופת גמל מרכזית לפיצויים, קופת גמל מבטיחת תשואה, קופת גמל להשקעה, קופת 

ון ארוך טווח לילד, קופת גמל לתגמולים בניהול אישי וקרן השתלמות בניהול גמל להשקעה לחיסכ

לפרטים נוספים בדבר תהליך מיזוג חברות מנהלות קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה אישי. 

והחלטת דירקטוריון הפניקס ביטוח בדבר הנפת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ בדרך של 

  לדוח. 1.2פת הדוח  ראה סעיף חלוקת דיבידנד בעין לחברה בתקו

 לדוחות הכספיים. 3תוצאות הכספיות של ענף הגמל, ניתן לראות בבאור ל ביחסנתונים עיקריים 

 104 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 100 -הדוח עמדו על סך של כ תקופתההכנסות מדמי ניהול ב

, הנכסים המנוהלים מקיטוןבתקופת הדוח בעיקר  ירדוההכנסות מדמי ניהול . אשתקדמיליון ש"ח 

לצד שחיקה בשיעור דמי הניהול כתוצאה מהתגברות ו הקורונה נגיף התפשטות משבר בעקבות

 התחרות בענף.

 22 -כ של לסך בהשוואהמיליון ש"ח  15 -לסך של כ הדוח בתקופתהסתכם הרווח הכולל לפני מס 

על המרווח  הברווח נבע בעיקר מהתשואה בשוק ההון אשר השפיע הקיטון .אשתקדמיליון ש"ח, 

בתקופת הדוח, בהשוואה לרווח של  הפסד ש"חמיליון  5.5-כשל בסך  בקופות גמל מבטיחות תשואה

 נובעים אשר וכלליות הנהלה בהוצאות מגידולו, ה אשתקדבתקופה מקבילמיליון ש"ח  2.3 -כ

בתקופת הדוח  .השקעות והפניקס ביטוח הפניקס מול ההשקעות וניהול התפעול בהסכמי משינויים

התמשכות משבר וזאת בשל  וברבעון השני בהשוואה לתקופות מקבילות חלה ירידה בדמי הגמולים

 :המנוהלים הנכסים וסךהתפתחות דמי גמולים  להלןהקורונה. 

 

 )מיליוני ש"ח( מנוהלים נכסים                                   "ח(ש)מיליוני  גמולים דמי

 

לתקופת הדוח הסתכם  הגמל קופות, היקף דמי הגמולים המצרפי בענף 1רעל פי נתוני משרד האוצ

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה   20,382 -סך של כל בהשוואהח "מיליון ש  20,835 -כ של לסך

, היקף 2020 יוניב 03, נכון ליום 2על פי נתוני משרד האוצר .%2.2 -בשיעור של כ גידולאשתקד, 

 בהשוואהמיליארד ש"ח,  517 -הנכסים המנוהלים המצרפי בענף קופות הגמל הסתכם לסך של כ

, אשר נובעת 3.2% -של כ בשיעור ירידה, 2019בדצמבר  31מיליארד ש"ח ביום  534 -סך של כל

 .קורונהמהתפשטות נגיף ה כתוצאה ההון בשוק השליליות מהתשואותבעיקר 

                                                           
 
 
 נט". גמלמבוסס על נתוני "ה 2
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 35-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 הפנסיה קרנות .4.5.3

פעילות הקבוצה בענף הפנסיה מתנהלת באמצעות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברה בת 

 בבעלותה המלאה של הפניקס ביטוח.

לפרטים נוספים בדבר תהליך מיזוג חברות מנהלות קופות הגמל, ההשתלמות והפנסיה והחלטת 

בע"מ בדרך של חלוקת  דירקטוריון הפניקס ביטוח בדבר הנפת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל

  לדוח. 1.2דיבידנד בעין לחברה בתקופת הדוח ראה סעיף 

 לדוחות הכספיים. 3תוצאות הכספיות של ענף הפנסיה, ניתן לראות בבאור ל ביחסנתונים עיקריים 

 82 -מיליון ש"ח, בהשוואה לסכום של כ 80 -הסתכמו לסך של כ בתקופת הדוחהכנסות מדמי ניהול 

מגידול בהיקפי הפעילות שקוזז שיעור דמי הניהול במשחיקה בדמי הניהול נובע  קיטוןה .אשתקד

 . לאשתקדבהשוואה  והנכס המנוהל

 6 -סך של כב רווחמיליון ש"ח בהשוואה ל 8 -לפני מס עמד בתקופת הדוח על סך של כ הפסדה

הרווחים על  הברווח נבע בעיקר מהתשואה בשוק ההון אשר השפיע הקיטון .אשתקדמיליון ש"ח 

בתקופת הדוח, בהשוואה לרווח של  הפסד ש"חמיליון  1-כשל בסך  של החברה המנהלת מהשקעות

 5 -בהוצאות שיווק ורכישה אחרות בסך של כ ומגידול ה אשתקד,בתקופה מקבילמיליון ש"ח  6 -כ

 מיליון ש"ח.

 :המנוהלים הנכסים וסךהתפתחות דמי גמולים  להלן

 

 מנוהלים )מיליוני ש"ח( נכסים                                   דמי גמולים )מיליוני ש"ח(

 

, היקף דמי הגמולים המצרפי בענף קרנות הפנסיה המקיפות החדשות 1רעל פי נתוני משרד האוצ

מיליון ש"ח  20,415 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 21,526 -לתקופת הדוח הסתכם לסך של כ

 .5.4% -בשיעור של כ גידולבתקופה המקבילה אשתקד, 

היקף הנכסים המנוהלים המצרפי בענף קרנות  2020 יוניב 03, נכון ליום 1משרד האוצר יעל פי נתונ

 404 -מיליארד ש"ח, בהשוואה לסך של כ 402 -הפנסיה המקיפות החדשות הסתכם לסך של כ

 מהתשואות בעיקרנובעת  אשר, 0.6% -בשיעור של כ קיטון, 2019בדצמבר  31מיליארד ש"ח ביום 

 .קורונהמהתפשטות נגיף ה כתוצאה ההון בשוק השליליות

  

                                                           
 מבוסס על נתוני "הפנסיה נט". 1
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 36-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 תחום ביטוח בריאות .4.6

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

 של החברה )במיליוני ש"ח(:

 
 ביטוח בריאות

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 3,257 795 686 1,562 1,449 פרמיות שהורווחו ברוטו

רווח )הפסד( כולל לפני 

 מסים על ההכנסה
226 87 176 72 (311) 

 
 לדוחות 3 בבאור לראות ניתן בריאות ביטוח תחום שלתוצאות הכספיות ל ביחסנתונים עיקריים 

  .הכספיים

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

 . ארוכות לתקופות ניכרות רזרבות בצבירת מתאפיינים

 שינוי ומקצב הריבית בשיעורי משינויים גם כמו, ההון בשווקי מהשינויים מושפע מהשקעות הרווח

 הסחירים הפיננסים הנכסים בתיקי הגלומות התשואות על השפעה להם, לצרכן המחירים מדד

 .התלויות והתביעות הביטוח עתודות כנגד המוחזקים

 
את  הלידאשר הגהריבית חסרת הסיכון  בעקום הירידהכוללות את השפעת  הדוח בתקופת התוצאות

בעודף שווי הנכסים  ירידהבגין  LAT-גידול בעתודת ה ,"חש מיליון 181 -בסך של כ LAT -ה תעתוד

הלא שווי הנכסים עודף קיזוז ב חש"מליון  130 -כבסך של ,  LATאשר נזקפים ל ,הלא סחירים

כתוצאה מיישום לראשונה "ח ש מיליון 121 -כ של בסך בריאות למגזר חיים רזממגסחירים שהועברו 

-בסך של כ  LATהתוצאות בתקופת הדוח כוללות קיטון בעתודת ה ,בנוסף. LAT -של תיקון חוזר ה

הפיקוח בדבר הגדלת פרמיית אי הנזילות  חוזר שליישום לראשונה  בעקבות ש"חמיליון  110

 בסך אקטואריות הנחות מעדכוןמקיטון העתודות כתוצאה ו לעיל( 2.2.2)לפרטים נוספים ראה סעיף 

בשל ירידת עקום הריבית  בעיקרהושפעו  התוצאותמקבילה אשתקד  בתקופה "ח.ש מיליון 63 -כ של

 ש"ח.  מיליון 105 -של כ בסך LATאת עתודת ה  ההגדיל אשרהסיכון  חסרת

התקופה המקבילה אשתקד משיפור התוצאות  לעומת הושפעובתקופת הדוח  התוצאות בנוסף

 בעיקר בשל הירידה בתביעות. החיתומיות

מירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון אשר הגדילה את בעיקר הושפעו  ברבעון השניהתוצאות 

כתוצאה  ח"שמיליון  110בסך של   LATקיטון בעתודת ה, ש"חמיליון  194-בסך של כ  LATעתודת ה

)לפרטים נוספים ראה סעיף  יישום לראשונה של חוזר הפיקוח בדבר הגדלת פרמיית אי הנזילותמ

מיליון  102 -בסך של כ  LATהלא סחירים אשר נזקפים לשווי הנכסים עודף ב עליהומ לעיל( 2.2.2

אשתקד התוצאות הושפעו בעיקר בשל ירידת עקום הריבית חסרת הסיכון  מקבילה ברבעוןש"ח. 

( לדוחות 1)7מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה באור  30 -בסך של כ LATאשר הגדילה את עתודת ה 

  הכספיים.

, זה לתחום הנלווה המשנה ביטוח תחום ומורכבות סיעודי ביטוח בתוכניות התשואה הבטחת נוכח

  .פרט סיעוד פוליסות לשווק זה בשלב החברה הפסיקה
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 37-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 תחום ביטוח כללי .4.7

 
 ביטוח כללי

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 2,815 672 651 1,529 1,538 פרמיות ברוטו

רווח כולל לפני מסים על 

 ההכנסה
67 434 290 289 681 

 

מיליון ש"ח בהשוואה  67 -ממגזר פעילות ביטוח כללי בתקופת הדוח עמד על סך של כהרווח הכולל 

דה ימירנבע  הקיטון ברווח. מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 434 -לרווח כולל בסך של כ

ומהקטנת ההתחייבויות  משמעותית בהכנסות מהשקעות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

 לפני"ח ש מיליון 155 -כ של בסךבענפי חובה וחבויות בתקופה מקבילה אשתקד  בביטוחהביטוחיות 

הקיטון  ."(וינוגרדועדת )להלן: " 3%היוון בפיצוי נזקי ה שיעורבעקבות פסק דין בדבר וזאת  מס

 מקבילה בתקופה ביטוחיותוהקטנת ההתחייבויות ה הכנסות מהשקעותב הירידהברווח בניטרול 

על ענפי רכב רכוש וענפי רכוש ומהפסד בענף ביטול  שהשפיעונובע מנזקי מזג האוויר  אשתקד

  קורנה.ה נגיף התפשטותטיסה בשל 

החברה רשמה  ובעקום הריבית חסרת הסיכון שכתוצאה ממנ שינויחל  וברבעון השני בתקופת הדוח

רישום לבהשוואה , וזאת בהתאמהמיליון ש"ח  21 -של כ ובסךמיליון ש"ח  10 -בסך של כ הפסד

המקביל  וברבעוןבתקופה המקבילה  מיליון ש"ח 3-"ח ובסך של כשמיליון  21 -בסך כ הפסד

 אשתקד. 

הסברים לתוצאות הכספיות של הענפים השונים בביטוח כללי. התוצאות של כל ענף מפורטות  להלן

  לדוחות הכספיים של החברה. 3 בבאור

 

 ענף פעילות רכב חובה .4.7.1

 
 רכב חובה

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 571 130 135 310 317 פרמיות ברוטו

רווח כולל לפני מסים על 

 ההכנסה
7 222 91 157 320 

 

התמתנות , תדה משמעותית בהכנסות מהשקעוימירהושפע הדוח בתקופת ברווח הכולל  הקיטון

 מס לפני"ח שן וליימ 105בסך  ביטוחיותההקטנת ההתחייבויות ומ רים בגין שנים קודמותשחרו

  .ועדת וינוגרדבגין  וזאת אשתקד ותמקביל ותבתקופ שבוצעה
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 38-1  הפניקס אחזקות בע"מ

התמתנות שחרורים מברווח הכולל ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל אשתקד הושפע הקיטון 

בגין ועדת מיליון ש"ח לפני מס  105בגין שנים קודמות ומהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בסך 

 ומנגד קוזז בחלקו מגידול בהכנסות מהשקעות. וינוגרד

 
 ענף פעילות רכב רכוש .4.7.2

 

 
 רכב רכוש

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 1,056 235 234 550 546 פרמיות ברוטו

רווח כולל לפני מסים על 
 ההכנסה

42 67 77 35 98 

      

 loss ratio 62.4%  63.3%  53.0%  60.5%  66.9%ברוטו 

 loss ratio 62.4%  63.3%  53.0%  60.5%  66.9%שייר 

 combined ratio 90.5%  93.5%  81.6%  92.4% 96.0%ברוטו 

 combined ratio 90.5%  93.5%  81.6%  92.4% 96.0%שייר 

 

הפרמיות ברוטו ירדו בתקופת הדוח לעומת התקופה מקבילה אשתקד בעיקר כתוצאה מירידה 

 בפרמיה הממוצעת לצד גידול בכמויות הפוליסה שהפיקה החברה.

דה משמעותית בהכנסות מהשקעות בהשוואה יבתקופת הדוח הושפע מיר הכוללהקיטון ברווח 

 ברווח הגידול  בתקופת הדוח.בפרמיה הממוצעת  וירידהמנזקי מזג אוויר , לתקופה מקבילה אשתקד

 ומירידה מהשקעות בהכנסות מגידול בעיקר נובע אשתקד מקביל לרבעון בהשוואה השני ברבעון

 .הקורונה משבר של ההגבלות עקב במשק נמוכה מפעילות כתוצאה בתביעות
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 39-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 )ללא רכב( ענפי רכוש אחרים .4.7.3

 
 ענפי רכוש ואחרים

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 758 211 175 434 411 פרמיות ברוטו

רווח כולל לפני מסים על 

 ההכנסה
22 74 27 31 123 

      

  loss ratio 50.7%  35.8%  42.8%  36.6%  32.9%ברוטו 

  loss ratio 49.6%  21.7%  35.2%  23.7%  26.0%שייר 

  combined ratio 76.8%  63.5%  69.8%  65.4%  60.9%ברוטו 

  combined ratio 81.1%  54.1%  70.4%  63.2%  62.1%שייר 

 

ת יטול טיסה וזאת לאור התפשטות מגפנובעת מענף בבתקופת הדוח יות ברוטו הירידה בפרמ

בה  ה גדולהפוליסמשינוי במועדי חידוש ברבעון השני הירידה נובעת , הקורונה וההגבלה על הטיסות

דה יהושפע מירבתקופת הדוח  הקיטון ברווח הכולל. בענף אובדן רכושהכיסוי הביטוחי ארוך משנה 

בניטרול הקיטון ברווח  אשתקד. ותמקביל ותמשמעותית בהכנסות מהשקעות בהשוואה לתקופ

עו על ענפי בתי עסק ודירות ומהפסד בענף ביטול יהכנסות מהשקעות נובע מנזקי מזג האוויר שהשפ

בע מגידול הקיטון ברווח ברבעון השני בהשוואה לאשתקד נו נה.וקורה נגיף התפשטותטיסה בשל 

  .אשר קוזז בחלקו מגידול בהכנסות מהשקעות ודירות וביטול טיסה קסבתביעות בעיקר בענף בתי ע

 

 ענפי חבויות ואחרים .4.7.4

 
 ענפי חבויות ואחרים

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 430 96 107 234 264 פרמיות ברוטו

רווח )הפסד( כולל לפני 

 מסים על ההכנסה
(5) 70 95 66 140 

 

 בענף אחריות מקצועית. מגידול נובע ברוטו בפרמיות עלייהעיקר ה

דה משמעותית ימיר נובע בעיקר ,מרווח בתקופה מקבילה אשתקדבתקופת הדוח  המעבר להפסד

שבוצעה ש"ח לפני מס ן וליימ 50-של כ בסךביטוחיות ההקטנת ההתחייבויות ומ בהכנסות מהשקעות

והקטנת כנסות מהשקעות ירידה בהניטרול הב .ועדת וינוגרדבגין  אשתקדבתקופה מקבילה 

מהתפתחות חיובית בתביעות נובע הגידול ברווח מקבילה אשתקד בתקופה יבויות הביטוחיות יההתח

  בגין שנים קודמות.  
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 40-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 שירותים פיננסים  תחום .4.8

 זה מבוצעת באמצעות חברת אקסלנס. בתחום הפעילות  

כללו בדוחותיה הכספיים של הפיננסים, כפי שנתחום של  להלן נתונים עיקריים מהתוצאות הכספיות

 )במיליוני ש"ח(: הדוח בתקופתהחברה 

 
 שירותים פיננסיים

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 405 88 108 204 232 סה"כ הכנסות

 249 61 69 120 139 סה"כ הוצאות

חלק החברה בתוצאות נטו, 

 של חברה מוחזקת
2 3 1 2 11 

רווח כולל לפני מסים על 

 ההכנסה
95 87 40 29 167 

  

כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה והירידות בשווקים  המנוהלים הנכסים בהיקף הירידה אף על

לירידה בהכנסות מדמי הניהול, החברה הציגה עליה ברווח בעיקר מפעילויות  ואשר הביא יננסייםהפ

 . בורסה וחבר הסל בקרנותהשוק  עשיית

 משערוך"ח ש מיליון 29 -כ של בסך פעמי חדאשתקד החברה רשמה רווח  המקביל בתקופה

  .לשליטה עליה בשל לראשונה שאוחדה מוחזקת בחברה השקעה
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 41-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 ביטוח סוכנויות תחום .4.9

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

 הדוח )במיליוני ש"ח(: תקופתהכספיים של החברה ב

 
 סוכנויות ביטוח

 
 במיליוני ש"ח

 
1-6/2020 1-6/2019 4-6/2020 4-6/2019 1-12/2019 

 406 96 94 200 189 סה"כ הכנסות

 247 59 52 119 117 סה"כ הוצאות

חלק החברה בתוצאות נטו, של 

 חברה מוחזקת
6 7 2 5 12 

רווח כולל לפני מסים על 

 ההכנסה
78 88 44 42 171 

 

לרווח בסך  בהשוואהמיליון ש"ח  78 -כ של בסך היינו הדוח בתקופתהכולל במגזר סוכנויות  הרווח

 ירידות השפעתמ נובעת ברווח הירידהעיקר . אשתקד מקבילה תקופהב"ח שמיליון  88 -של כ

 5 -כ של בסך השקעות להפסדי הביאו אשר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה הפיננסים בשווקים

"ח שמיליון  3 -"ח ורווח חד פעמי של כש מיליון 6-של כ שקעות"ח בהשוואה לרווחי הש מיליון

 בתקופה מקבילה אשתקד. כלולה בחברה הממימוש השקע

 

 הפעילות לתחומי מיוחסת שאינה ופעילות אחר .4.10

הכולל שאינו מתחומי הפעילות המדווחים )ללא חלק החברה בתוצאות נטו  ההפסד, הדוח תקופתב

מיליון ש"ח בהשוואה  158 -של חברות מוחזקות שאינו ממגזרי הפעילות המדווחים( עמד על סך של כ

. השינוי האמור, נובע בעיקר מהתשואות אשתקד המקבילה בתקופהמיליון ש"ח  144 -של כ לרווח

 -ברבעון השני עמד הרווח על סך של כ אשתקד. משמעותית מהתשואותבשוק ההון שהיו נמוכות 

לפרטים נוספים אודות מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד.  29 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 379

 לעיל. .471.התפשטות נגיף הקורונה ראה סעיף 
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 42-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 מזומנים תזרים התפתחות ניתוח .4.11

 3,569 -של כ לסך הסתכמו הדוח בתקופת שוטפת פעילותמ שנבעו המאוחדים המזומנים תזרימי

 לסך הדוח בתקופת הסתכמו השקעה לפעילות ששימשוח. תזרימי המזומנים המאוחדים "מיליון ש

סך  ,כנותות ולרכישת לפיתוח ששימש"ח ש מיליון 98 -כ של סך בעיקר וכללו"ח שיליון מ 214 -כ של

ששימש לרכישת חברות מאוחדות  "חש מיליון 40 -של כ סךו ששימש לרכישת רכוש קבוע 68 -של כ

 .שאוחדו לראשונה

 מיליון 406 -כ של לסך הדוח בתקופת הסתכמו מימון פעילותמ ונבעש תזרימי המזומנים המאוחדים

 מיליון 352 -של כ סך ,ש"ח שנבעו מהנפקת אגרות חוב מיליון 218 -כ של סך, בין היתר, וכללו"ח ש

"ם ומקעסקת מכר חוזר של אגרות חוב ממשלתיות  –מקבלת התחייבויות פיננסיות  שנבעוש"ח 

(REPO)  פיננסיות התחייבויות רעוןששימשו לפ מיליון ש"ח 139וסך של. 

 תקופת בתחילת ח"ש מיליון 7,344 -של כ מסך ועלהקבוצה  של המזומנים ושווי המזומנים יתרות

 .הדוח תקופת בסוף ח"ש מיליון 11,105 -לסך של כ הדוח

 

 

   דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .5

 כתוצאה, הריביות בעקומי וכן"ל ובחו בישראל ההון בשווקי משמעותיים שינויים חלו, הדוח בתקופת

 הרלוונטיים הסיכון בגורמי ביותר הקיצוניים היומיים השינויים כי, לציין יש. הקורונה נגיף מהתפשטות

 המתוארת הרגישות מבחני ביצוע מתודולוגיית בבסיס העומדים מאלו זו בתקופה חרגו לא, לתיק

 הינו( הביטוח)ללא  אחזקות הפניקס של ההשקעות תיק כי, לציין יש. 2019 לשנת התקופתי בדוח

 םמהותיי שינויים חלו לא הפיננסיים בשווקים השינויים שבעקבות כך, נמוכה סיכון רמת בעל

  . 2019 לשנת בדוח התקופתי למתואר ביחס ניהולם דרכיבו בתיק שוק לסיכוני בחשיפה



צמוד מדדלא צמוד

818,460-975,3861,793,846---נכסים לא מוחשיים
28,713--28,713---נכסי מיסים נדחים

1,724,0211,724,021-----הוצאות רכישה נדחות
134,332-682,388816,720---רכוש קבוע

73,06615,311-163,313-487,639739,329השקעות בחברות מוחזקות
1,759,4221,759,422-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

2,665,5322,665,532-----נדלן להשקעה אחר
2,544,9322,544,932-----נכסי ביטוח משנה

325,000---316,500-8,500אשראי לרכישת ניירות ערך
38,83349,349---10,516-נכסי מיסים שוטפים
275,453453,011----177,558חייבים ויתרות חובה

736,632736,632-----פרמיות לגביה
56,974,19356,974,193-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות 
271,000-271,000----בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

19,42445,32169-8,022,6298,087,442נכסי חוב סחירים
13,072,34913,672,370--306,166260,62233,233נכסי חוב שאינם סחירים

52,362-1,395,7851,448,147--               -מניות
2,564,8292,575,363----10,534אחרות

9,185,5759,185,575-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
1,467,4111,919,512--438,101-14,000מזומנים ושווי מזומנים אחרים

-
1,341,349331,76955,8021,197,180271,000104,573,009107,770,109סך הכל נכסים

-
23,388,02823,388,028-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

67,830,84867,830,848-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
6,324-604,925611,249---התחייבויות בגין מיסים נדחים

50,83064,300----13,470התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו
11,63426,936---15,302-התחייבות בגין מיסים שוטפים

1,874,1422,033,456----159,314זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 

270,000-270,000----מורכבות ואגח מובנות
4,749,2656,619,188--1,219,108619,79231,023התחייבויות פיננסיות

1,391,892635,09431,0236,324270,00098,509,672100,844,005סך הכל  ההתחייבויות
24,7791,190,8561,0006,063,3376,926,104(303,325)(50,543)סך הכל חשיפה
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צמוד 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, תעודות 
306,000-306,000----בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

7,504,7777,686,249--37,194143,523755נכסי 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

1,310,706185,161-32,7551,335,101306,00098,618,184101,787,907סך הכל נכסים

22,023,89622,023,896-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
64,656,64964,656,649-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

39,308-696,111735,419---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

974,281530,365-10,00039,308306,00093,039,14394,899,097סך הכל  ההתחייבויות
22,7551,295,793-5,579,0416,888,810(345,203)336,424סך הכל חשיפה
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צמוד מדדלא צמוד

787,334-973,0641,760,398---נכסים לא מוחשיים
31,523--31,523---נכסי מיסים נדחים

1,733,5471,733,547-----הוצאות רכישה נדחות
139,173-630,492769,665---רכוש קבוע

63,57314,9576,170148,388-484,842717,930השקעות בחברות מוחזקות
1,554,0651,554,065-----נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

2,547,3562,547,356-----נדלן להשקעה אחר
2,347,7212,347,721-----נכסי ביטוח משנה

307,000---297,000-10,000אשראי לרכישת ניירות ערך
336,320356,105---19,785-נכסי מיסים שוטפים
295,103475,248----180,145חייבים ויתרות חובה

721,577721,577-----פרמיות לגביה
64,304,91564,304,915-----השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

השקעות פיננסיות עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות 
284,000-284,000----בחסר, תעודות מורכבות ,תעודות פקדון ואגח מובנות

7,826,4858,079,279--92,314157,5472,933נכסי חוב סחירים
12,668,82712,975,710--164,927108,95633,000נכסי חוב שאינם סחירים

57,133-1,526,8211,583,954---מניות
6,484-2,163,0662,169,583--33אחרות

5,612,4355,612,435-----מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
1,401,8291,731,709--323,919-5,961מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,121,911301,24558,0641,170,035284,000107,128,465110,063,720סך הכל נכסים

23,192,19023,192,190-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
71,090,87771,090,877-----התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

795,446795,446-----התחייבויות בגין מיסים נדחים
39,76052,553----12,793התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

8,06623,861---15,795-התחייבות בגין מיסים שוטפים
1,978,1192,126,822----148,703זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות 
282,000-282,000----מורכבות ואגח מובנות
4,227,4715,757,447--799,331719,64511,000התחייבויות פיננסיות

960,827735,44011,000-282,000101,331,929103,321,196סך הכל  ההתחייבויות
47,0641,170,0352,0005,796,5366,742,524(434,195)161,084סך הכל חשיפה
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       2020ביוני  30על מצב ענייני התאגיד ליום  דוח הדירקטוריון

 
 

 46-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 היבטי ממשל תאגידי  .7

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות .7.1

  ערך ניירות תקנות .7.1.1

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

הגילוי  על, בנושא מערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וISOX"))" 2009 -"עהתש

 הדיווח איכות שיפור שמטרתם שינויים מספר הוכנסו, לתיקון בהתאם"(. התקנות)להלן: "

  .מדווחים בתאגידים והגילוי הכספי

 

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

 ISOX-החברה פעלה ופועלת באופן שוטף ליישום ההליך הנדרש בהתאם להוראות תיקון ה

, החברה בחרה ליישם, ISOX-בקבוצת הפניקס. בהתאם להוראות התיקון הנ"ל לתיקון ה

ית בכל הגופים המוסדיים המאוחדים, את הוראות חוזרי הממונה על בהתייחס לבקרה הפנימ

בנושא "אחריות  2009-9-10חוזר גופיים מוסדיים  -שוק ההון, ביטוח וחיסכון החלים עליהם 

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

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

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

הצהרות, דוחות וגילויים ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על  -פנימית על דיווח כספי  

הצהרות, דוחות  -על דיווח כספי  "בקרה פנימית 2015-9-15תיקונים" וחוזר  –דיווח כספי 

 חוזריתיקונים" )להלן: " –וגילויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 "(.ההנהלה אחריות

 

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

הבקרה הפנימית על הדיווח  דוח בדבר אפקטיביות - 6  קהכספיים התקופתיים, ראה חל

 הכספי ועל הגילוי.

הקשורים בפעילות הגופים המוסדיים מטופלים גם במסגרת הוראות חוזרי  התהליכים

 . 7.1.2המפקח על הביטוח, ראה להלן בסעיף 

 

  הביטוח על הממונה חוזרי .7.1.2

לעיל, מיושמים בגופים המוסדיים בקבוצת הפניקס  7.1.1לתהליך המתואר בסעיף  במקביל

לגבי הגילוי והבקרה פנימית על דיווח  ונוהליםהוראות חוזרי אחריות ההנהלה, בדבר בקרות 

כספי של גוף מוסדי, ומבוצעים ההליכים הנדרשים בקשר לכך, כמפורט להלן, וזאת על פי 

יועצים חיצוניים שנשכרו השלבים ובמסגרת המועדים שנקבעו בחוזרים הנ"ל ובשיתוף 

לביצוע המשימה. במסגרת זאת, אימצו הגופים המוסדיים בקבוצה את מודל הבקרה הפנימי 

 COSO  -  COMMITTEE OF SPONSORING ORGANUZATION OF THE TREADWAY COMMISSIONשל   

  המהווה מסגרת מוגדרת ומוכרת המשמשת לצורך הערכת הבקרה הפנימית.



 
       2020ביוני  30על מצב ענייני התאגיד ליום  דוח הדירקטוריון

 
 

 47-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 הגילוי ילגב ונהלים בקרות ▪

הכספים שלהם, העריכו לתום  ומנהליהגופים המוסדיים, בשיתוף המנכ"לים  הנהלות

התקופה המכוסה בדוח זה, את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

י ומנהל"לי מנכהגופים המוסדיים האמורים בדוח הכספי שלהם. על בסיס הערכה זו, 

הפניקס, הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות  בקבוצתהכספים של הגופים המוסדיים 

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

, בהתאם רבעונילסכם ולדווח על המידע שהגופים המוסדיים נדרשים לגלות בדוח ה

 חסכון ובמועדלהוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח ו

 שנקבע בהוראות אלו.

 

 הכספי הדיווח על פנימית בקרה ▪

בדבר התפשטות  1.7.4ובהמשך לסעיף , 2020 יוניב 30ביום  םהמסתיי הרבעון במהלך

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגופים המוסדיים בקבוצה על  נגיף הקורונה,

כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הדיווח ה

כספי. בנוסף, הגופיים המוסדיים הדיווח ההבקרה הפנימית של הגופים המוסדיים על 

בקבוצה נמצאים בתהליך של שיפור וייעול תהליכים ו/או את הבקרה הפנימית ו/או את 

 השירות ללקוחות.

 

 וההצהרות הדוחות מצורפים הפניקס בקבוצת המוסדיים הגופים של הכספיים לדוחות

 .ההנהלה אחריות חוזרי להוראות בהתאם וזאת, הרלוונטיים לתהליכים בהתייחס הנדרשים
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 48-1  הפניקס אחזקות בע"מ

 וראות גילוי בקשר עם הדיווח הכספי של התאגידה .8

 אירועים לאחר תאריך המאזן  .8.1

 . הכספיים לדוחות 8 באוראירועים לאחר תאריך המאזן ראה  בדבר  

  עודי למחזיקי אגרות חוב של החברהיגילוי י .8.2

סדרה/מועד 
 הנפקה

 5אג"ח סדרה  4 סדרה"ח אג 3אג"ח סדרה  2אג"ח סדרה 

 מידרוג מידרוג מידרוג מידרוג שם חברה מדרגת

 Aa3 Aa3 Aa3 Aa3 דירוג למועד הדוח

ערך נקוב במועד 
 ההנפקה

 ש"ח  220,000,000 ש"ח  300,000,000 ש"ח  272,191,000 ש"ח 620,050,496

 צמוד מדד צמודה לא לא צמודה צמוד מדד סוג ריבית

 רבעונית ריבית 2.22% 2.55% ריבית נקובה
 של בשיעור משתנה

, ישראל בנק
 שיעור בתוספת

 בשיעור מרווח
1.28% 

0.44% 

ריבית אפקטיבית 

 ליום ההנפקה

בקירוב לריבית  3.95%

 הנקובה

1.7% 0.55% 

רישום למסחר 
 בבורסה

 כן כן כן כן

תשלומים שנתיים  6 קרןמועדי תשלום 
 5%שווים בשיעור 

במרס של  26ביום 
כל אחת מהשנים 

 2019עד וכולל  2014
תשלומים שווים  5-ו

 26ביום  14%בשיעור 
במרס של כל אחת 

עד  2020מהשנים 
 .2024וכולל 

תשלומים שנתיים  5
שווים בשיעור 

 31ביום  16.66%
ביולי של כל אחת 

עד  2022מהשנים 
ותשלום  2026וכולל 

אחד בשיעור של 
ביולי  31ביום  16.7%

2027. 

תשלומים שנתיים  2
 12%שווים בשיעור 

ביולי של כל  31ביום 
 2020אחת מהשנים 

 4 -ו 2021 -ו
תשלומים שנתיים 

 19%שווים בשיעור 
ביולי של כל  31ביום 

 2025אחת מהשנים 
 .2028עד וכולל 

תשלומים שנתיים  3
 4%שווים בשיעור 

של כל  מאיב 1ביום 
 2022אחת מהשנים 

, 2024וכולל  עד
תשלום אחד בשיעור 

 במאי 1 ביום 28%
 תשלומים 2-ו 2028
 30% בשיעור שווים
 כל של במאי 1 ביום
 2029 מהשנים אחת

 .2030עד וכולל 

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

 בספטמבר

-ריבית חצי שנתית ב
 31-בינואר וב 31

 ביולי

 31 -ב רבעונית ריבית
, באפריל 30, בינואר

 31 -ו ביולי 31
 באוקטובר

-ריבית חצי שנתית ב
 1-וב בנובמבר 1

 במאי

ע.נ. נומינלי ליום 
30.06.2020 

 מיליון ש"ח  220 -כ מיליון ש"ח  300 -כ מיליון ש"ח 272 -כ מיליון ש"ח 347 -כ

ע.נ. נומינלי צמוד 
מדד ליום 

30.06.2020 

 מיליון ש"ח  220 -כ מיליון ש"ח  300 -כ מיליון ש"ח 272 -כ מיליון ש"ח 352 -כ
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 49-1  הפניקס אחזקות בע"מ

סדרה/מועד 
 הנפקה

 5אג"ח סדרה  4 סדרה"ח אג 3אג"ח סדרה  2אג"ח סדרה 

ערך בספרים של 
יתרות האג"ח ליום 

30.06.2020 

 מיליון ש"ח  218 -כ מיליון ש"ח  297 -כ מיליון ש"ח 271 -כ מיליון ש"ח 342 -כ

ערך בספרים ריבית 
לשלם ליום 
30.06.2020 

 מיליון ש"ח  0.3 -כ מיליון ש"ח  0.7 -כ מיליון ש"ח 2 -כ מיליון ש"ח 2 -כ

שווי שוק ליום 
30.06.2020 )*( 

 מיליון ש"ח  204 -כ מיליון ש"ח  293 -כ מיליון ש"ח 279 -כ מיליון ש"ח 362 -כ

הסדרה מהותית  מהותיות הסדרה

כהגדרת מונח זה 
)א( 13)ב(10בתקנה 

לתקנות ניירות ערך 
)דוחות תקופתיים 

-ומיידים( התש"ל
1970 

הסדרה מהותית 

כהגדרת מונח זה 
)א( 13)ב(10בתקנה 

לתקנות ניירות ערך 
)דוחות תקופתיים 

-ומיידים( התש"ל
1970 

הסדרה מהותית 

כהגדרת מונח זה 
)א( 13)ב(10בתקנה 

לתקנות ניירות ערך 
)דוחות תקופתיים 

-( התש"לומיידים
1970 

הסדרה מהותית 

כהגדרת מונח זה 
)א( 13)ב(10בתקנה 

לתקנות ניירות ערך 
)דוחות תקופתיים 

-ומיידים( התש"ל
1970 

 

 .2020 יוניב 30השוק כולל ריבית שנצברה ליום  שווי )*(  

 

 פיננסיות מידה ואמות חוזיות מגבלות

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

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

(, באותה דרגה. כמו כן, 2באותו מועד תיצור שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

(, מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת 2עצמה החברה, לעניין אגרות חוב )סדרה נטלה על 

ההון עצמי  לפיהן(, וכן החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות 2סדרת אגרות החוב )סדרה 

וכי היחס בין החוב  רצופים רבעונים שני במשך ח"שמיליארד  1.3של החברה לא יפחת מסך של 

 מיום מדף הצעת דוח ראה נוספים לפרטים .60%הפיננסי נטו של החברה לסך הנכסים לא יעלה על 

 .2013, בפברואר 19

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

( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם 3שאגרות החוב )סדרה 

קיבלה מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי 

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

(, וכן התחייבה לעמוד 3(, מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה 3

 שני במשך"ח ש מיליארד 2.5 -מ יפחת לא החברה של העצמי ההון לפיהןבאמות מידה פיננסיות 

 שני במשך 50% על יעלה לא הנכסים לסך החברה של נטו הפיננסי החוב יחס וכי רצופים רבעונים

 .2018 בינואר 22 מיום המדף הצעת דוח ראה נוספים לפרטים. רצופים רבעונים
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 50-1  הפניקס אחזקות בע"מ

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

( טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם 4שאגרות החוב )סדרה 

קיבלה מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי 

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

(, וכן התחייבה לעמוד 4(, מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה 4

 שני במשך"ח ש מיליארד 2.9 -מ יפחת לא החברה של העצמי ההון לפיהןבאמות מידה פיננסיות 

 שני במשך 50% על יעלה לא הנכסים לסך החברה של נטו הפיננסי החוב יחס וכי רצופים רבעונים

 .2019 במאי 7 מיום המדף הצעת דוח ראה נוספים לפרטים. רצופים רבעונים

של החברה, התחייבה החברה, כי כל זמן  (5במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה 

א תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה, אלא אם ( טרם נפרעו במלואן, היא ל5שאגרות החוב )סדרה 

קיבלה מראש את הסכמת מחזיקי אגרות החוב  ויצרה באותו מועד שעבוד כאמור גם לטובת מחזיקי 

(, באותה דרגה. כמו כן, נטלה על עצמה החברה, לעניין אגרות חוב )סדרה 5אגרות החוב )סדרה 

(, וכן התחייבה לעמוד 5גרות החוב )סדרה (, מגבלות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, הרחבת סדרת א5

מיליארד ש"ח במשך שני  3.2 -באמות מידה פיננסיות לפיהן ההון העצמי של החברה לא יפחת מ

במשך שני  50%רבעונים רצופים וכי יחס החוב הפיננסי נטו של החברה לסך הנכסים לא יעלה על 

ר הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות רבעונים רצופים. כמו כן נקבע מנגנון התאמה לשינוי שיעו

מיליארד ש"ח יעלה שיעור הריבית  3.5-מידה פיננסיות לפיהן ככל שירד ההון העצמי של החברה מ

לשטר הנאמנות. לפרטים נוספים ראה דוח הצעת המדף מיום  5.9השנתית בשיעור הנקבע בסעיף 

 .2020בפברואר  20

 

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

 בדוחות שמופיע כפי החברה של העצמי וההון 13% -כהינו בשיעור של  2020, יוניב 30ליום  נטו

 הנדרש העצמי מההון הגבוה"ח ש מיליון 6,801 -כ של בסך היינו 2020, יוניב 30 ליום סולו הכספיים

 .לעיל

 

 .2019בדצמבר  31בדוחות הכספיים של החברה ליום  26לפרטים נוספים ראה באור   

 

 

 

 חברי הדירקטוריון מודים להנהלת החברה, עובדיה וסוכניה על תרומתם לחברה.

 

 

 

   

 גבאי בנימין

 הדירקטוריון"ר יו

 אייל בן סימון        

 כללי מנהל

 

 

 2020 ,אוגוסטב  27



חלק 2

תמצית דוחות 
כספיים ביניים 

מאוחדים ליום 30 
ביוני 2020

 (בלתי מבוקרים)

הפניקס אחזקות בע"מ



 1-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 

 עמוד 

  

 2 ....................................... דוח סקירה של רואי חשבון המבקרים
  

 3-4 ......................... תמצית דוחות ביניים מאוחדים על המצב הכספי
  

 5 .............................. תמצית דוחות רווח או הפסד ביניים מאוחדים
  

 6 .......................... מאוחדים על הרווח הכוללתמצית דוחות ביניים 
  

 7-11 ......................... תמצית דוחות ביניים מאוחדים על השינויים בהון
  

 14-12 ..................... תמצית דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

 15-103 ................... באורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים
  

 104-107 ..................... נספח לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 2-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 
 

 

 
 

 
 בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של הפניקס אחזקות 

 
 מבוא

 
(, הכולל את החברה -)להלן  מאוחדותוחברות החברה סקרנו את המידע הכספי המצורף של הפניקס אחזקות בע"מ 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד,  2020, ביוני 30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
באותו תאריך.  שהסתיימושלושה חודשים שישה ו שללתקופות  כולל, השינויים בהון ותזרימי המזומניםהרווח ה

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלוביניים  לתקופותהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 
34 IAS - יסכון "דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וח

ת ולתקופ, וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 1981-בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
, עד כמה שתקנות אלה חלות 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אלוביניים 

בהתבסס על אלו  בינייםלתקופות  מסקנה על מידע כספיאחריותנו היא להביע על תאגיד המאחד חברות ביטוח. 
 סקירתנו.

 
 -כ של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהוויםהתמציתי  המידע הכספי לתקופת הבינייםאת  סקרנולא 

 מכלל 1%  -ו כ 10% -כ והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות 2020ביוני,  30ליום מכלל הנכסים המאוחדים  1.8%
כמו כן לא סקרנו את . בהתאמה באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של ותההכנסות המאוחדות לתקופ

 -של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי ביניים של חברות המוצגות על בסיס לתקופותהמידע הכספי 
 אלפי 8,984 -של כ לסך הסתכם ל"הנ י החברותברווח של הקבוצה חלקה ואשר 2020ביוני,  30 ליום ח"ש אלפי 197,504
. המידע הכספי בהתאמה תאריך באותוו שהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של אלפי ש"ח לתקופות 934 -כ ש"ח ו

נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו  התמציתי  לתקופת הביניים של אותן חברות
ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון 

 האחרים.
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם 

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

ון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשב
ובהתאם לדרישות  IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 
 .1981-מ"אהתש

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת 
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-(, התש"לשל תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים
 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

 חשבון רואי  2020, לאוגוסט 27

 קוסט פורר גבאי את קסירר

, א'144דרך מנחם בגין   
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 

 מאוחדים על המצב הכספיתמצית דוחות ביניים 
 
 

 3-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 ליום 

 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

    נכסים

 1,760,398  1,717,194  1,793,846  נכסים בלתי מוחשיים 

 31,523  30,664  28,713  נכסי מיסים נדחים

 1,733,547  1,742,205  1,724,021  הוצאות רכישה נדחות

 769,665  707,814  816,720  רכוש קבוע

 717,930  639,643  739,329  השקעות בחברות כלולות

 1,554,065  1,466,002  1,759,422  נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

 2,547,356  2,386,289  2,665,532  אחר -נדל"ן להשקעה 

 2,347,721  2,222,062  2,544,932  משנהנכסי ביטוח 

 307,000  275,000  325,000  אשראי לרכישת ניירות ערך

 356,105  72,174  49,349  נכסי מסים שוטפים

 475,248  338,792  453,011  חייבים ויתרות חובה

 721,577  819,901  736,632  פרמיות לגבייה

 -  230,286  -  )*( נכס מוחזק לחלוקה לבעלים

 64,304,915  56,046,390  56,974,193  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

נכסים עבור מחזיקים בתעודות התחייבות, קרנות סל, תעודות בחסר, 
 284,000  306,000  271,000  תעודות מורכבות, תעודות פקדון ואג"ח מובנות

    השקעות פיננסיות אחרות:

 8,079,279  7,686,249  8,087,442  סחיריםנכסי חוב 

 12,975,710  12,661,134  13,672,370  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,583,954  1,391,310  1,448,147  מניות

 2,169,583  1,929,768  2,575,363  אחרות

 24,808,526  23,668,461  25,783,322  סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

 5,612,435  7,263,783  9,185,575  ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואהמזומנים 

 1,731,709  1,855,247  1,919,512  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

 110,063,720  101,787,907  107,770,109  סך כל הנכסים

 71,662,076  64,987,166  68,124,853  סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

    
 .השנתיים הכספיים לדוחות' ח 15 באור ראה נוספים לפרטים)*(  

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 

  



 

 מאוחדים על המצב הכספיתמצית דוחות ביניים 
 
 

 4-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 ליום 

 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

    הון 

 309,951  309,917  309,951  הון מניות 

 830,437  831,073  823,281  פרמיה וקרנות הון על מניות

 726,936  557,380  615,858  קרנות הון

 )*(4,768,261  )*(5,097,993  5,052,000  יתרת רווח

 6,635,585  6,796,363  6,801,090  סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 106,939  92,447  125,014  שליטהזכויות שאינן מקנות 

 6,742,524  6,888,810  6,926,104  סך הכל הון

    התחייבויות 

 23,388,028  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 

22,023,896)*( 
 

23,192,190)*( 

 71,090,877  64,656,649  67,830,848  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 )*(795,446  )*(735,419  611,249  התחייבויות בגין מסים נדחים 

 52,553  64,898  64,300  התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 23,861  2,520  26,936  התחייבות בגין מיסים שוטפים

 2,126,822  1,929,588  2,033,456  זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל תעודות התחייבות, קרנות סל, תעודות בחסר, תעודות 
 282,000  306,000  270,000  מורכבות, תעודות פקדון ואג"ח מובנות

 5,757,447  5,180,127  6,619,188  התחייבויות פיננסיות 

 103,321,196  94,899,097  100,844,005  סך כל ההתחייבויות 

 110,063,720  101,787,907  107,770,109  וההתחייבויותסך כל ההון 

 
 ספיים ביניים מאוחדים.כדוחות מתמצית ההמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  באוריםה

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 בנימין גבאי אייל בן סימון אלי שוורץ

 יו"ר הדירקטוריון מנהל כללי משנה למנכ"ל, מנהל כספים

 
 2020 באוגוסט 27 -תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

 

 
 



 

 וההפסדרווח המאוחדים על תמצית דוחות ביניים 
 
 

 5-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 

שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2020 2019 2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 11,325,445  2,842,525  2,528,587  5,711,139  5,248,200  פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,402,156  334,396  331,826  659,572  678,207  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 9,923,289  2,508,129  2,196,761  5,051,567  4,569,993  פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות 
 9,109,695  1,810,124  3,972,927  4,676,675  (4,180,641) מימון

 1,487,484  276,977  252,585  659,783  526,982  הכנסות מדמי ניהול

 541,639  127,477  134,867  255,015  275,238  הכנסות מעמלות

 143,000  35,000  44,000  70,000  90,000  הכנסות משירותים פיננסים אחרים

 86,096  12,457  7,343  53,685  33,295  הכנסות  אחרות

 21,291,203  4,770,164  6,608,483  10,766,725  1,314,867  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 (216,560) השקעה ברוטו ביטוח וחוזי

 
8,981,329)*(  5,366,722 

 
3,801,129)*( 

 
18,567,824)*( 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 954,092  198,280  229,013  455,832  485,745  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 17,613,732  3,602,849  5,137,709  8,525,497  (702,305) ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 1,918,439  470,187  428,659  910,624  887,197  אחרות 

 1,281,208  323,696  323,553  651,768  647,528  הוצאות הנהלה וכלליות 

 16,052  6,256  20,318  12,832  21,150  הוצאות אחרות

 142,598  64,037  28,566  89,883  54,926  הוצאות מימון

 20,972,029  4,467,025  5,938,805  10,190,604  908,496  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות 
 96,920  (14,166) 5,578  32,985  20,882  מוחזקות

 416,094  288,973  675,256  609,106  427,253  רווח לפני מסים על הכנסה

 )*(107,818  )*(126,374  218,406  )*(223,880  123,608  מסים על הכנסה

 308,276  162,599  456,850  385,226  303,645  רווח 

      מיוחס ל:

 271,466  156,009  448,716  370,805  282,649  בעלי המניות של החברה

 36,810  6,590  8,134  14,421  20,996  מקנות שליטהזכויות שאינן 

 308,276  162,599  456,850  385,226  303,645  רווח

רווח למניה המיוחס לבעלי המניות של 
      החברה )בש"ח(: 

      רווח בסיסי למניה
ש"ח ערך נקוב  1רווח למניה רגילה בת 

 )*(1.06  )*(0.61  1.75  )*(1.45  1.10  )בש"ח( 

      רווח מדולל למניה
ש"ח ערך נקוב  1רווח למניה רגילה בת 

 )*(1.06  )*(0.61  1.75  )*(1.45  1.10  )בש"ח( 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 



 

 הכוללרווח המאוחדים על תמצית דוחות ביניים 
 
 

 6-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 

שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 2020 2019 2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 308,276  162,599  456,850  385,226  303,645  רווח 

      רווח )הפסד( כולל אחר:
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש 

לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
      ספציפיים

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
 המסווגים

 *(*)808,977  *(*)159,106  533,745  *(*)427,185  (272,574) כזמינים למכירה שנזקף לקרנות ההון 

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח 

 (258,243) (97,218) (101,875) (126,518) (187,946) רווח והפסד

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים 
 המסווגים

 *(*)62,424  *(*)25,309  27,274  *(*)52,444  287,597  כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר, נטו 
 (17,850) 121  (3,651) (7,469) 1,534  של חברות המטופלות לפי שיטת שווי המאזני

 (209,425) (29,893) (156,471) (120,748) 58,577  השפעת המס

כולל אחר סה"כ רכיבים של רווח )הפסד( 
נטו שיסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 

 385,883  57,425  299,022  224,894  (112,812) הפסד

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
      לרווח או הפסד

 10,188  -  -  -  1,621  הערכה מחדש בגין רכוש קבוע

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
 (1,508) -  -  -  -  מוגדרת

 (1,834) -  -  -  (373) השפעת המס

סה"כ רכיבים של רווח כולל אחר נטו שלא 
 6,846  -  -  -  1,248  יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

 392,729  57,425  299,022  224,894  (111,564) סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר, נטו

 701,005  220,024  755,872  610,120  192,081  סך הכל רווח כולל לתקופה

      
      מיוחס ל:

 664,215  213,434  747,738  595,699  171,085  בעלי המניות של החברה

 36,790  6,590  8,134  14,421  20,996  זכויות שאינן מקנות שליטה

 701,005  220,024  755,872  610,120  192,081  רווח כולל 

      
 
 הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.תמצית המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ באוריםה
 

 סווג מחדש. )**(

 

 
 



 

 מאוחדים על השינויים בהוןביניים דוחות תמצית 
 
 

 7-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

   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

בינואר,  1יתרה ליום 
 830,437  309,951  )מבוקר( 2020

 
4,768,261)*( (43,622)  11,000  40,047  103,463 (19,926)  635,974  6,635,585  106,939  6,742,524 

 303,645  20,996  282,649  -  -  -  -  -  -  282,649  -  -  רווח נקי

רווח )הפסד( כולל 
 (111,564) -  (111,564) (114,346) 1,534  1,248  -  -  -  -  -  -  אחר

סה"כ רווח )הפסד( 
 192,081  20,996  171,085  (114,346) 1,534  1,248  -  -  -  282,649  -  -  כולל

תשלום מבוסס 
 (5,580) -  (5,580) -  -  -  1,576   -  -  (7,156) -  מניות

דיבידנד ששולם 

לבעלי זכויות שאינן 
 (2,921) (2,921) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה

העברה מקרן 
הערכה מחדש בגין 
שיערוך רכוש קבוע, 

 -  -  -  -  -  (1,090) -  -  -  1,090  -  -  בגובה הפחת

ביוני,  30יתרה ליום 
 6,926,104  125,014  6,801,090  521,628  (18,392) 103,621  41,623  11,000  (43,622) 5,052,000  823,281  309,951  )בלתי מבוקר( 2020

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 

 
 

 

 
 

 
 



 

 מאוחדים על השינויים בהוןביניים דוחות תמצית 
 
 

 8-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

   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

בינואר,  1יתרה ליום 
 828,221  309,892  )מבוקר( 2019

 
4,976,239)*( (43,622)  11,000  36,931  97,441 (2,076)  232,241  6,446,267  114,467  6,560,734 

 385,226  14,421  370,805  -  -  -  -  -  -  )*(370,805  -  -  רווח נקי

 224,894  -  224,894  232,363  (7,469) -  -  -  -  -  -  -  כולל אחר )הפסד( רווח

 )הפסד( סה"כ רווח
 610,120  14,421  595,699  232,363  (7,469) -  -  -  -  370,805  -  -  כולל

מימוש אופציות 
 -  -  -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  לעובדים

 4,397  -  4,397  -  -  -  1,591  -  -  -  2,806  -  תשלום מבוסס מניות

לבעלי דיבידנד ששולם 
זכויות שאינן מקנות 

 (36,627) (36,627) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שיערוך 
רכוש קבוע, בגובה 

 -  -  -  -  -  (949) -  -  -  949  -  -  הפחת

 186  186  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

 (250,000) -  (250,000) -  -  -  -  -  -  (250,000) -  -  דיבידנד 

ביוני,  30יתרה ליום 
 6,888,810  92,447  6,796,363  464,604  (9,545) 96,492  38,451  11,000  (43,622) 5,097,993  831,073  309,917  )בלתי מבוקר( 2019

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 

 

 

 
 



 

 מאוחדים על השינויים בהוןביניים דוחות תמצית 
 
 

 9-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

   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

באפריל,  1יתרה ליום 
 6,175,972  119,801  6,056,171  218,955  (14,741) 104,166  40,732  11,000  (43,622) 4,602,739  826,991  309,951  )בלתי מבוקר( 2020

 456,850  8,134  448,716  -  -   -  -  -  448,716  -  -  רווח נקי

 299,022  -  299,022  302,673  (3,651) -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

סה"כ רווח )הפסד( 
 755,872  8,134  747,738  302,673  (3,651) -  -  -  -  448,716  -  -  כולל

 (2,819) -  (2,819) -  -  -  891  -  -  -  (3,710) -  תשלום מבוסס מניות

דיבידנד לבעלי זכויות 
 (2,921) (2,921) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שיערוך 

בגובה רכוש קבוע, 
 -  -  -  -  -  (545) -  -  -  545  -  -  הפחת

ביוני,  30יתרה ליום 
 6,926,104  125,014  6,801,090  521,628  (18,392) 103,621  41,623  11,000  (43,622) 5,052,000  823,281  309,951  )בלתי מבוקר( 2020

             
  

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 מאוחדים על השינויים בהוןביניים דוחות תמצית 
 
 

 10-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

   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

באפריל,  1יתרה ליום 
 828,683  309,892  )בלתי מבוקר( 2019

 
4,941,509)*( (43,622)  11,000  37,440  96,967 (9,666)  407,300  6,579,503  88,137  6,667,640 

 162,599  6,590  156,009  -  -  -  -  -  -  )*(156,009  -  -  רווח נקי  

 57,425  -  57,425  57,304  121  -  -  -  -  -  -  -  רווח כולל אחר

 220,024  6,590  213,434  57,304  121  -  -  -  -  156,009  -  -  סה"כ רווח כולל

 3,426  -  3,426  -  -  -  1,082  -  -  -  2,344  -  תשלום מבוסס מניות

דיבידנד לבעלי זכויות 
 (2,466) (2,466) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה

 186  186  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

 -  -  -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  מימוש אופציות עובדים

העברה מקרן הערכה 
מחדש בגין שיערוך 
רכוש קבוע, בגובה 

 -  -  -  -  -  (475) -  -  -  475  -  -  הפחת

ביוני,  30יתרה ליום 
 6,888,810  92,447  6,796,363  464,604  (9,545) 96,492  38,451  11,000  (43,622) 5,097,993  831,073  309,917  )בלתי מבוקר( 2019

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 

 
 
 
 
 
 
 



 

 מאוחדים על השינויים בהוןביניים דוחות תמצית 
 
 

 11-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

   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 
מעסקאות 
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 
 828,221  309,892  )מבוקר( 2019

 
4,976,239)*( (43,622)  11,000  36,931  97,441 (2,076)  232,241  6,446,267  114,467  6,560,734 

 308,276  36,810  271,466  -  -  -  -  -  -  )*(271,466  -  -  רווח נקי

רווח )הפסד( כולל 
 392,729  (20) 392,749  403,733  (17,850) 7,845  -  -  -  (979) -  -  אחר

)הפסד( סה"כ רווח 
 701,005  36,790  664,215  403,733  (17,850) 7,845  -  -  -  270,487  -  -  כולל

העברה מקרן 
הערכה מחדש בגין 
שערוך רכוש קבוע 

 -  -  -  -  -  (1,823) -  -  -  1,823  -  -  בגובה הפחת

 5,391  -  5,391  -  -  -  3,270  -  -  -  2,121  -  תשלום מבוסס מניות

מימוש אופציות 
 -  -  -  -  -  -  (154) -  -  -  95  59  עובדים

דיבידנד ששולם 
לבעלי זכויות שאינן 

 (44,504) (44,504) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה

חלוקת מניות מהדרין 
 (230,288) -  (230,288) -  -  -  -  -  -  (230,288) -  -  כדיבידנד בעין

 (250,000) -  (250,000) -  -  -  -  -  -  (250,000) -  -  דיבידנד

 186  186  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

 31יתרה ליום 
 2019בדצמבר, 

 6,742,524  106,939  6,635,585  635,974  (19,926) 103,463  40,047  11,000  (43,622) 4,768,261  830,437  309,951  )מבוקר(

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 
.השנתיים הכספיים לדוחות' ח 15 באור ראה נוספים לפרטים)**( 



 
 מאוחדים על תזרימי מזומניםביניים דוחות 

 

 12-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

       

  

שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  2020 2019 2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר  
 

 אלפי ש"ח נספח

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 303,645   רווח
 

385,226)*(  456,850  162,599)*(  308,276)*( 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 258,257  81,233  1,662,077  2,100,430  3,265,256  )א( מפעילות שוטפת 

 566,533  243,832  2,118,927  2,485,656  3,568,901   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

       תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 (100,301) (9,808) (59,847) (14,094) (68,052)  רכישת רכוש קבוע
 (137,947) (31,597) (11,556) (98,993) (32,275)  השקעה בחברות כלולות
 29,896  5,099  398  10,526  5,240   דיבידנד מחברות כלולות

 (5,431) (631) (142) (1,103) (382)  פרעון הלוואה מחברה כלולה
 (37,592) (13,135) (3,385) (35,135) (39,958) )ב( רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה 

 2,379  -  1,000  2,379  19,445   תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה

 (257,756) (48,888) (44,467) (102,713) (98,197)  רכישה והיוון עלויות נכסים לא מוחשיים

 (506,752) (98,960) (117,999) (239,133) (214,179)  לפעילות השקעהמזומנים נטו ששימשו 

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (250,000) (250,000) -  (250,000) -   דיבידנד לבעלי מניות
(, REPO) חוזרת לרכישה בהתחייבות שינוי

 -  -  (105,016) -  351,477   נטו

 12,000  -  28,000 12,000  28,000  קבלת התחייבויות פיננסיות
 (561,844) (39,412) (21,020) (181,799) (167,311)  פרעון התחייבויות פיננסיות

 (35,159) (11,177) (10,880) (20,897) (20,535)  פרעון קרן התחייבות בגין חכירה
 1,210,879  396,039  -  396,039  217,511   הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (44,504) (2,466) (2,921) (36,627) (2,921)  בחברה מאוחדת

תשלום התחייבות מותנית בגין אופציית מכר 
 (800) -  -  -  -   לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( מפעילות 
 330,572  92,984  (111,837) (81,284) 406,221   )לפעילות( מימון

 390,353  237,856  1,889,091  2,165,239  3,760,943   עלייה במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 6,953,791  8,881,174  9,215,996  6,953,791  7,344,144  )ג( התקופה 

 7,344,144  9,119,030  11,105,087  9,119,030  11,105,087  )ג( יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  
 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור     
     )**( 

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 מאוחדים על תזרימי מזומניםביניים דוחות 

 

 13-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 

  

שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
   בדצמבר 31

  2020 2019 2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 
 

 אלפי ש"ח

 )א(
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

      שוטפת:
      פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים 

 
הפסדים )רווחים(, נטו מהשקעות פיננסיות עבור 

 (7,546,336) (1,313,105) (3,486,291) (3,910,346) 4,343,956  חוזי ביטוח וחוזה השקעה תלוי תשואה

 
של נדל"ן להשקעה עבור חוזים שינוי בשווי הוגן 

 (77,591) -  858  -  13,856  תלויי תשואה

      הפסדים )רווחים( נטו של השקעות פיננסיות אחרות 
 (234,833) (93,710) (75,245) (224,745) (45,690) נכסי חוב סחירים 

 (603,916) (176,666) (137,513) (189,392) (253,778) נכסי חוב שאינם סחירים 

 (135,658) (9,286) (63,486) (94,143) 198,943  מניות 

 (232,671) (51,757) (180,852) (152,958) (5,725) אחרות 

 301,449  74,040  69,104  142,534  140,807  פחת והפחתות 

 432  16  -  16  6  הפסד ממימוש רכוש קבוע 

 (102,186) (15,024) (651) (15,024) 7,050  שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה 

 (275) -  -  -  -  רווח ממכירת נדל"ן להשקעה 

 5,109  5,434  (147) 5,434  (11,763) שינוי בהפרשה לירידת ערך רכוש קבוע 

 (29,000) -  -  (29,000) -  רווח הון ממימוש השקעה בחברה כלולה 

 28,959  20,832  (162,570) (138,495) 463,278  שינוי בהתחייבויות פיננסיות 

 )*(107,818  )*(126,374  218,406  )*(223,880  123,608  הוצאות מסים על הכנסה 

 (96,920) 14,167  (5,578) (32,985) (20,882) חלק החברה בתוצאות של חברות כלולות, נטו 

 3,269  1,082  891  1,591  1,576  הוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות 

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, נטו: 

 
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי 

 )*(265,119  76,135  )*(748,631  195,838  תשואה
 

1,916,925)*( 

 15,582,740  2,349,735  3,900,020  9,148,512  (3,260,029) שינוי בהתחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה 

 
שינוי בהתחייבויות בשל תעודות התחייבות, קרנות 

 (102,000) (28,000) (2,000) (78,000) (12,000) סל

 
שינוי בהשקעות פיננסיות עבור מחזיקי קרנות סל, 

 141,000  1,000  4,000  119,000  13,000  תעודות פיקדון

 (42,381) 9,048  44,438  (51,039) 9,526  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

 (310,782) (74,753) (69,869) (185,123) (197,211) שינוי בנכסי ביטוח משנה 

 369  4,888  7,531  14,222  11,747  שינוי התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 (151,561) 87,651  257,458  (75,751) 12,457  שינוי בחייבים ויתרות חובה ופרמיות לגביה 

 298,898  105,035  (206,184) 121,663  (108,773) שינוי בזכאים ויתרות זכות 

 10,000  46,000  (61,000) 42,000  (18,000) שינוי באשראי לרכישת ניירות ערך 

 (823) -  (202) -  (730) שערוך הלוואות חברות כלולות 

 
ביטוח השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה עבור חוזי 

      וחוזי השקעה תלויי תשואה:
 (52,064) (9,806) (128,739) (26,366) (219,213) רכישת נדל"ן 

 15,226  -  -  -  -  תמורה ממכירת נדל"ן 

 (7,896,946) (1,335,206) 1,669,197  (3,274,411) 2,986,766  מכירות )רכישות( נטו של השקעות פיננסיות 

      ונדל"ן להשקעה אחר:השקעות פיננסיות  

 (249,598) 151,279  89,132  84,580  (1,031,749) מכירות )רכישות( נטו של השקעות פיננסיות 

 (170,525) (9,093) (51,503) (90,471) (125,226) רכישת נדל"ן  

 6,424  -  -  -  -  תמורה ממכירת נדל"ן 

      מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור: 

 (292,895) (59,992) (52,379) (129,848) (97,454) מסים ששולמו 

 168,600  (4,069) 9,116  146,464  151,065  מסים שהתקבלו 

 258,257  81,233  1,662,077  2,100,430  3,265,256  סך הכל תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 



 
 מאוחדים על תזרימי מזומניםביניים דוחות 

 

 14-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 
 

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 
 .השנתיים הכספיים לדוחות' ח 15 באור ראה נוספים לפרטים )**(

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 
 

 

 

 
 

שהסתיימו  חודשים לשישה
 ביוני 30 ביום

שהסתיימו  חודשים לשלושה
 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

 
 

 2020 2019 2020 2019 2019 
 

 מבוקר בלתי מבוקר 
  

 אלפי ש"ח

      רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה )ב(

 
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום 

      הרכישה:
 9,589  895  989  3,895  (2,011) מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר )למעט  

 (876) (876) -  (876) -  נכסים פיננסיים 

 (1,415) (168) (24) (1,168) (24) רכוש קבוע, נטו 

 (42,235) (11,234) -  (42,234) (22,000) מוניטין שנוצר ברכישה 

 (54,204) (7,160) (4,350) (46,160) (15,923) נכסים בלתי מוחשיים 

 10,555  1,523  -  10,523  -  מיסים נדחים 

 186  186  -  186  -  זכויות המיעוט  

 32,000  -  -  32,000  -  מימוש השקעה בחברה כלולה 

 109  -  -  -  -  התחייבויות פיננסיות 

 8,699  3,699  -  8,699  -  התחייבות לתשלום לרכישת חברה מוחזקת 

  (39,958) (35,135) (3,385) (13,135) (37,592) 

      מזומנים ושווי מזומנים )ג(

      יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה: 
 1,730,520  1,515,249  1,703,259  1,730,520  1,731,709  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

 5,223,271  7,365,925  7,512,737  5,223,271  5,612,435  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה 

   7,344,144  6,953,791  9,215,996  8,881,174  6,953,791 

      יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה: 
 1,731,709  1,855,247  1,919,512  1,855,247  1,919,512  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

 5,612,435  7,263,783  9,185,575  7,263,783  9,185,575  ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואהמזומנים  

   11,105,087  9,119,030  11,105,087  9,119,030  7,344,144 

      פירוט סכומים הכלולים בפעילות שוטפת )ד(

 5,457  2,019  372  2,352  4,715  ריבית ששולמה 

 631,081  117,339  249,924  312,335  315,188  שהתקבלהריבית  

 39,704  12,206  7,329  17,027  12,630  דיבידנד שהתקבל 
      פעילויות מהותיות שלא במזומן )ד(

 
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין 

 (30,620) (26,826) (1,288) (26,826) (4,819) חכירה

 
ערך( נכסים זמינים למכירה כנגד עליית )ירידת 

 613,158  87,197  459,144  353,111  (172,923) קרן הון

 
עליית )ירידת ערך( במסים הנדחים בגין נכסים 

 (209,425) (29,893) (156,471) (120,748) 58,577  זמינים למכירה כנגד קרן הון
 

 (230,288) -  -  -  -  חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין )**(
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"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה  :הפניקס אחזקות בע"מ )להלן .א

 2020, יוניב 30 ליוםדוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת , גבעתיים. 53הרשמית היא דרך השלום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. תמצית  :)להלן באותו תאריך וחודשים שהסתיימשלושה שישה ושל  ותולתקופ

ולשנה  2019בדצמבר,  31דוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ביחד עם היש לעיין בדוחות אלה 
 (."המאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים" :אורים אשר נלוו אליהם )להלןישהסתיימה באותו תאריך ולב

 

 הגדרות ב.

 

 הפניקס אחזקות בע"מ. - החברה

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה. - הפניקס ביטוח

 חברה בת בשליטה מלאה של החברה.הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ,   הפניקס השקעות

 אקסלנס השקעות בע"מ, חברה בת של הפניקס השקעות.  - אקסלנס

הפניקס אקסלנס פנסיה 

 וגמל

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס  -

 אקסלנס גמל בע"מ(.  -ביטוח )לשעבר 

 ( בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס ביטוח.2009הפניקס גיוסי הון )  הפניקס גיוסי הון

Belenus Lux S.a.r.l 

 

 Centerbridgeבעקיפין באמצעות שרשרת חברות ע"י  המוחזקתהשליטה  בעלת 

Partners LP ו-Gallatin Point Capital LLC   הקרנות"(. -)להלן" 

Leolin Lux S.a.r.l  בעקיפיןמוחזקת החברה ו של המניות מהון 0.33% של בשיעור מחזיקה 

 הקרנות. י"ע חברות שרשרת באמצעות

לאוכלוסיה המבוגרת בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה מרכזי מגורים  120עד   120עד 

 של הפניקס ביטוח.

בע"מ, חברה בת בשליטה מלאה של החברה  1989הפניקס סוכנויות ביטוח   הפניקס סוכנויות

 , עד אז בשליטה מלאה של הפניקס ביטוח.2019החל מאפריל 

 

  הנפת מניות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמלג. 
 

, לחלק את מניות הפניקס אקלסנס פנסיה וגמל ביטוחישר דירקטוריון הפניקס א 2019בדצמבר  30ביום 

כדיבידנד בעין לחברה. ביצוע  פנסיה וגמל מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס אקסלנס 100%-המהוות כ

ר . נכון למועד פרסום הדוח התקבל אישוחלוקת הדיבידנד בפועל כפוף לאישור רשויות המס ורשות שוק ההון

 רשות שוק ההון לביצוע החלוקה אך טרם התקבל אישור רשויות המס.

 (.2019-01-126166)אסמכתא:  2019בדצמבר  31דוח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראה 

 הקבוע לסכום וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס של העצמי ההון להשלמת ההתחייבות העברתאודות  לפרטים

 '.ד 5 באור ראה הכנסה מס בתקנות

 

 השפעת משבר הקורונה  .ד

 

החלה התפשטות נגיף הקורונה, אשר פרץ לראשונה בסין לפני מספר חודשים, וגורם  2020במהלך חודש ינואר 

למקרי תחלואה ומוות בקרב האוכלוסייה ברחבי העולם. השפעת ההתפשטות כאמור, הביאה להערכות 

התפשטות הנגיף והשלכותיו. להתפשטות נגיף המדינות השונות, ובתוכן מדינת ישראל, להתמודדות עם 

 "( השפעה מהותית על פעילותה ותוצאותיה של הקבוצה. האירועהקורונה )להלן: "

התפשטות נגיף הקורונה הובילה לשורה של הגבלות, בין היתר, סגירה זמנית של עסקים רבים ומגבלות תנועה, 

הגבלות על התכנסות במקומות עבודה והפסקה הגבלות על כניסת אזרחים ממדינות שונות ברחבי העולם, 

זמנית של הלימודים במערכות החינוך. הגבלות אלו, גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ובעולם וכתוצאה 

מכך לירידות חדות בשווקים הפיננסיים ולירידה בפעילות הכלכלית. ההגבלות אושרו על ידי הממשלה והכנסת, 

עת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף לפי העניין, במסגרת תקנות לש

וחוק  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  2020-הקורונה החדש(, התש"ף

, אשר התעדכנו מעת לעת 2020 -סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

להערכות מצב שהתקיימו ומטרתן לעגן את הנחיות משרד הבריאות בקשר ליצירת "ריחוק חברתי"  בהתאם

 כחלק מאסטרטגיית ההתמודדות עם האירוע.
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הנובעים  וכן לסיכונים ביטוחיים הכלכלי הקבוצה חשופה מתוקף פעילותה לירידות בשווקים הפיננסיים ולמיתון

בדצמבר,  31לדוח הכספי ליום  40מהאירוע. למידע בדבר הרגישות והחשיפה לגורמי הסיכון ראה גם באור 

 "(. הדוח השנתי)להלן: " 2019

 

החלה חזרה הדרגתית של פעילויות שונות במשק )כגון: מסחר, חינוך ועוד(  2020יצוין, כי באמצע חודש אפריל 

המשק טרם חזר לפעילות מלאה וגם פעילויות אשר חזרו לפעול, חזרו תחת אולם נכון למועד פרסום הדוח, 

מגבלות שונות הקשורות לשמירת "ריחוק חברתי". לפיכך בשלב זה קיים חוסר וודאות בקשר לקצב 

ההתאוששות של המשק העסקי בישראל. עוד יצוין, כי נכון למועד הדוח התממש החשש להתפרצות שניה של 

ן על דרך ההתנהלות של המשק והן על הקבוצה. ככלל, האמור לעיל נכון גם למצב המגפה ולכך השפעה ה

 השווקים העולמי אשר יש לו השפעה על פעילות הקבוצה. 

התארכות משבר הקורונה ומידת העמקתו בישראל הינם קריטיים בהשפעתם ועלולים להביא לפגיעה מהותית 

 . מתמשך בעסקי הקבוצה במידה והמשבר יחריף למיתון

 האירוע משפיע על קבוצת הפניקס במספר מישורים: 

 

 המשכיות עסקית .1

השפעה של היעדרות העובדים ממקום העבודה ויכולת הקבוצה להמשיך ולהעמיד רמת שירות גבוהה 

 BCMלסוכניה, למבוטחיה ולקוחותיה והמשך הפעלת הליכים חיוניים בפעילות החברה. בחברה קיים מערך 

(Business Continuity Management) ,אשר במסגרתו נבנה תיק חירום, נכתבו נוהל תגובה מיידית לחירום ,

מסמך אסטרטגיה להמשכיות עסקית, מופו התהליכים הקריטיים ביחידות השונות ונקבעו זמני האישוש, 

, נקבעה הנהלת חירום לקבוצה, צוותים ייעודיים BCPהמשאבים וכוח האדם הנדרשים לאישוש, נקבעו אתרי 

 יפול במצב החירום וצוותי חירום עסקיים.לט

הקבוצה פועלת בהתאם לתכנית להמשכיות עסקית, לפיה בין היתר  התאפשר לעובדים לעבוד בעבודה 

מרחוק. החברה המשיכה לאורך כל התקופה לתת מענה מהיר, יעיל ושירותי בכל מגזרי הפעילות. לצורך 

ים ואמצעים טכנולוגים שונים לעובדי ומנהלי החברה המשכיות הפעילות ממקום מרוחק, הוקצו מאות מחשב

בכדי לאפשר פעילות החברה כסדרה. נכון למועד פרסום הדוח החברה עובדת במתכונת של שלוש 

מעובדי החברה עובדים מהבית וזאת במטרה לצמצם את  כשני שליש של ששיעור כךקבוצות )קפסולות( 

 החשיפה במקרה של הדבקה בנגיף.  

 

 תוצאות הפעילות הביטוחית  .2

תבטא בהשפעה על התחייבויותיה עשוי להכתוצאה מהאירוע להפניקס ביטוח חשיפה לסיכון ביטוחי ה

 : להלןשבתחומים ועל היקפי הפעילות הביטוחיות 
 

  –תחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .א

עיקר החשיפה נובעת מביטוחי ריסק ועלולה הייתה להתממש במידה וההדבקה בישראל הייתה 

מתפשטת וגורמת למקרי מוות רבים. יצוין, כי נכון למועד פרסום הדוח חשיפה זו לא התממשה. יש 

לציין, כי גם אילו סיכון כאמור היה מתממש להפניקס ביטוח חוזה ביטוח משנה לא יחסי, המגן מפני 

ן חיים ונכויות מאירוע קטסטרופה. החוזה הנרכש הוא חוזה מסוג הפסד יתר המגן על צבירת אבד

. הענפים המכוסים הנם 86.5%השייר העצמי של הפניקס ביטוח ואשר מכסה מגפות בשיעור של 

 ריסקים, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, הוצאות רפואיות ונסיעות לחו"ל.

 חלה ירידה בהיקף הפרמיות השוטפות, כתוצאה מהאירוע. דוח,במהלך הרבעון השני לשנת ה

 בשיעור לירידה בעיקרה מיוחסת מנהלים ובביטוח בפנסיה הגמולים בדמי השוטפת בגבייה הירידה

נציין כי,  )חל"ת(. תשלום ללא בחופשה המצויים במשק העובדים במספר החדה והעליה התעסוקה

 ירידה זו התמתנה בתקופה שלאחר מועד הדוח.

כמו כן, בתחילת האירוע חלה עליה בהיקף המשיכות והפדיונות במוצרי חסכון ופיננסיים )בעיקר 

בקרנות השתלמות ומוצרי חסכון פרט(. יצוין, כי נכון למועד הדוח חלה התמתנות משמעותית בהיקף 

 המשיכות והפדיונות. 

 

 -בריאות )כולל סיעוד( תחום ביטוח  .ב

  –ביטוח נסיעות לחו"ל 

כתוצאה מעצירה כמעט מלאה של טיסות לחו"ל, בפעילות ביטוח הנסיעות לחו"ל של הפניקס,  .1

 סתיימוהש חודשים ושלושה ששה של בתקופות להפסדחלה ירידה בהיקף הפרמיות שהביאה 

 .בהתאמה, המס השפעת לפנימיליון  5-וכ מיליון 12-, בסך של כ2020 ביוני 30 ביום
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מגמה זו נמשכה עד למועד פרסום הדוחות. עוד יצוין, כי הפניקס התאימה את מדיניות מכירת 

פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל בהתאם להערכת הסיכון במדינות היעד מעת לעת. יחד עם זאת 

 לתוצאות ענף זה אין השפעה מהותית על תוצאות החברה.  

לעניין תשלומי תביעות ותביעות תלויות, להפניקס ביטוח קיים ביטוח משנה המכסה את מרבית  .2

 החשיפה בתביעות בפוליסות הנסיעות לחו"ל.

 הגבלותיצוין, כי נכון למועד הדוח ישנה ירידה בשכיחות התביעות בתחום הבריאות בשל  עוד .3

 בפעילות עקב התפרצות נגיף הקורונה. 

ח היקפי החשיפה בביטוח נסיעות לחו"ל וביתר תחומי הפעילות בבריאות אינם להערכת הפניקס ביטו

 בביטוח כללי. 1מהותיים. לעניין ביטוח ביטול טיסות ראה סעיף ג.

 תחום ביטוח כללי .ג

הפניקס ביטוח פועלת בתחום ביטוח ביטול טיסות, בו היא חשופה לתביעות בגין ביטולים כתוצאה  .1

מהתפשטות הנגיף והגבלת הטיסות. הפניקס ביטוח בחנה את היעדים והמועדים עבורם נמכרות 

 רשמה הדוח בתקופתפוליסות חדשות וקבעה הגבלות על מכירות פוליסות חדשות בהתאם. 

 .כאמור החשיפה בגין"ח ש מיליון 18-כ של בסך הפסד הפניקס

הפניקס ביטוח פועלת בתחום ביטוח אחריות מקצועית וביטוח דירקטורים ונושאי משרה. ככל  .2

שגופים המבוטחים על ידי הפניקס ביטוח יפעלו שלא בהתאם להנחיות וכללי הזהירות הנדרשים, 

הערכת הפניקס ביטוח בתקופה ייתכנו תביעות כנגד אותן חברות המבוטחות על ידי הפניקס. ל

הקרובה צפוי גידול בכמות התביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה אולם בשלב זה  לא ניתן 

להעריך את היקף החשיפה. אך יחד עם זאת לחברה קיים הסכמי ביטוח משנה על חלק ניכר 

 מהחשיפה.

בתחום פעילות בתי עסק צופה הפניקס ביטוח לקשיים בגביית פרמיה וחדלות פרעון של עסקים  .3

המבוטחים על ידה וכתוצאה  מכך צפי לפגיעה בהכנסות. בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפי 

 ההשפעה. 

ההגבלות בשל בענפי ביטוח הרכב בעיקר  ירידה בשכיחות התביעותנרשמה בתקופת הדוח מנגד,  .4

 עקב התפרצות נגיף הקורונה.  לותבפעי

הפניקס ביטוח חשופה להתייקרות עלות התביעות בענפים נוספים בביטוח כללי, כגון רכב רכוש,  .5

דירות וכו', כתוצאה ממחסור בחומרי גלם ו/או חלפים שתוביל להתייקרותם. הפניקס ביטוח אינה 

 יכולה להעריך בשלב זה את היקף החשיפה. 

הפניקס ביטוח )וחברות ביטוח נוספות( הוגשו מספר בקשות לתביעות ייצוגיות בתחומי רכב, כנגד  .6

דירה וחבות מעבידים הטוענות כי על חברות הביטוח בכלל והפניקס ביטוח בפרט להשיב 

למבוטחים חלק מסכומי פרמיה ששולמו בתקופת המגבלות שהוטלו בשל הארוע וזאת לנוכח 

בדבר   6יטוחי בתחומים אילו בתקופה זו. לפרטים נוספים ראה ביאור הירידה לכאורה בסיכון הב

 .46-49ייצוגיות בסעיפים כתובענות בקשה לאישור 

 

מבטחי המשנה צפויים לספוג הפסדים כבדים כתוצאה מהאירוע בעולם.  - חשיפה למבטחי משנה .ד

דירקטוריון הפניקס ביטוח קבע מסגרות חשיפה מרביות למבטחי המשנה, עימם התקשרה הפניקס 

ביטוח, המבוססות על דירוגם הבינלאומי. הפניקס ביטוח מתקשרת עם מבטחי משנה בעיקר בעלי 

 40בביאור  6.6אודות חשיפת החברה למבטחי משנה ראה סעיף ומעלה. לפרטים נוספים  -Aדירוג 

 לדוח השנתי.

הפניקס ביטוח מעריכה, כי נוכח העליה בשיעורי ההדבקה והתחלואה ברבעון השני  הרי שהשלכות 

האירוע טרם הסתיימו וטרם התבררו סופית ועל כן קיים חוסר וודאות בקשר עם היקף מכירות מוצרי 

בפוליסות החיסכון הפנסיוני השונות וכן על אומדני החברה בין היתר בגין  הביטוח, היקף ההפקדות

מחקרי תחלואה, ביטולים ותמותה. לנוכח האמור, בשלב זה לא ניתן להעריך את היקף ההשפעה 

 המלאה של האירוע.
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 18-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך(  יכלל - 1באור 

 

 מדידת נכסים והתחייבויות של הפניקס ביטוח  .3

 - נכסים פיננסים .א

פעילותה של הקבוצה חושפת אותה לירידות בשווקים הפיננסיים ולשינויים בעקומי הריביות, הן 

באמצעות ניהול השקעות הנוסטרו של הקבוצה והן באמצעות דמי הניהול הנגבים בניהול נכסי 

העמיתים של פוליסות משתתפות ברווחים, עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל. להכנסות מההשקעות 

ת כנגד עתודות הביטוח וההון העצמי השפעה מהותית על תוצאות הפעילות. בעקבות הירידה העומדו

בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, ברבעון הראשון לשנת הדוח, ירדו נכסי הנוסטרו של הקבוצה בסך 

מיליון ש"ח, לאחר השפעת המס. לעומת זאת, ברבעון השני חלה התאוששות משמעותית  550 -של כ

נכסי הנוסטרו של הקבוצה ברבעון השני בם הפיננסיים בארץ ובעולם, אשר הביאה לעלייה בשווקי

יש לציין כי, נכון למועד פרסום הדוח גדלו נכסי מיליון ש"ח, לאחר השפעת מס.  612 -בסך של כ

 מיליון ש"ח, לאחר מס. 269-הנוסטרו הסחירים של הקבוצה בסך של כ

 

 בהם התגבשו סחירים ונדל"ן, אשר הוניים לא נכסים בגין ךערה בנוסף, בחנה החברה את ירידות

האירוע וזאת תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי נאות של  לאור מהותית ערך מובהקים לירידת סממנים

 החברה.

בחינת ירידת הערך כללה בין היתר, ביצוע בחינה ספציפית של נכסי נדל"ן לרבות הסתמכות על חוות 

דעת לעניין שיעור ההיוון וברורים מול מנהלי הנכסים לעניין אינדיקציה לירידת ערך. בעקבות הבחינה 

רו בסך נוסטתיק הדוח ירידת ערך בגין נכסים לא סחירים בבהדוח, רשמה החברה בתקופת כאמור 

מיליון ש"ח.  283-מיליון ש"ח לאחר השפעת מס ובגין פוליסות משתתפות ברווחים סך של כ 65-של כ

גין . עוד יצוין, כי הירידה בבשנת הדוח הירידה כאמור נזקפה כולה ברבעון הראשוןבעקבות בחינה זו, 

 ים.על תוצאות הפעילות בדוחות הכספי הפוליסות משתתפות ברווחים כאמור לא השפיע

 

ירידה בשווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה במסגרת  הבנוסף, ברבעון הראשון לשנת הדוח, חל

. נכון למועד הדוח, שיעור 10.1% -פוליסות תלויות תשואה, קופות גמל וקרנות פנסיה בשיעור של כ

 31וזאת בהשוואה ליום  3.5% -שיעור של כהירידה בסך הנכסים המנוהלים כאמור הצטמצם ל

. השפעת הירידה כאמור בתיק נכסי העמיתים משמעותה, אי גביית דמי ניהול משתנים 2019בדצמבר 

נכון לתקופת  . בפוליסות משתתפות ברווחים עד אשר הירידה, כאמור תכוסה מרווחים בתיק הנכסים

ון מילי 296 -כ מגבייתם עומדת על סך שלתימנע  פניקס ביטוחהמשתנים שה יתרת דמי הניהולהדוח, 

 ש"ח.

 בשווי גידול חל, ההון בשווקי העליה המשך בעקבות, הדוחות הכספיים יצוין כי, נכון למועד פרסום

 .ח"ש וןמיל 86כ־ של לסך מסתכמת כאמור המשתנים הניהול דמי יתרת, ולכן ,המנוהלים הנכסים

הנוגעים למידע נוסף אודות סיכוני השוק, להם חשופה הפניקס ביטוח, ולתוצאות מבחני רגישות 

 .   לדוח הכספי 7ובאור  לדוח השנתי 40לסיכוני שוק ראה ביאור 

 - התחייבויות פיננסיות .ב

, הציע בנק ישראל לגופים מורשים )קרנות פנסיה, קופות גמל, 2020במרס  15האירוע ביום  בעקבות

( רכישה ומכירה בחזרה של REPO)-קרנות נאמנות וחברות ביטוח( הזמנה להצעה לעסקת מכר חוזר

נכון למודע הדוח, התקשרה הפניקס ביטוח בעסקת מכר אגרות חוב ממשלתיות ומלווה קצר מועד. 

 ש"ח. מיליון 352-כחוזר בהיקף של 

 

 -מדידת שווי הוגן נכסים מוחשיים ולא מוחשיים .ג

בחינת החברה בחנה בתקופת הדוח את הצורך בעדכון  -נכסים בלתי מוחשיים לרבות מוניטין .1

ירידת ערך. עדכון בחינת ירידת הערך בטרם חלוף שנה נדרש לאור סממנים לירידת ערך בעקבות 

השלכות האירוע. לאחר בחינת סממנים אלו ובחינת סכומים ברי השבה במידת הצורך, נמצא כי 

הסכום בר ההשבה של יחידות מניבות המזומנים לעיל, גבוה מערכם בספרים ואין צורך בירידת 

   ערך.

לעיל  1לאחר בחינה שערכה החברה כמפורט בסעיף  -( DACרכוש קבוע והוצאות רכישה נדחות ) .2

 לא נמצא סממן לירידת ערך.

 

השפעת שינויים בעודף שווי נכסים לא סחירים ששימשו לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות במגזר לעניין  .ד

 . 7ביטוח בריאות ראה באור 
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 19-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 ( המשך) יכלל - 1 באור

 

 מצב פיננסי ומקורות מימון נזילות, .4

לאחר בחינה שערכה החברה נמצא, כי לא קיימת השפעה מהותית של האירוע על נזילות החברה, איתנותה 

הפיננסית ומקורות המימון העומדים לרשותה והחברה עומדת במגבלות החוזיות ואמות המידה הפיננסיות 

יות של אגרות החוב ונסיבות משהות של כתבי שנקבעו בשטרי הנאמנות. לפרטים בדבר אמות המידה הפיננס

 לדוחות הכספיים השנתיים. 26ההתחייבות ראה באור 

הערת ענף" לחברות ביטוח לפיו, להערכת מדרוג ההשפעות  –פרסמה מדרוג "דוח מיוחד  2020בחודש מרס 

חד עם זאת השליליות על חברות הביטוח כתוצאה מנגיף הקורונה מגדילות את סיכון האשראי שלהן, אך י

חברות אלה הינן בעלות קיבולת ספיגת הפסדים הולמת, סיכון נזילות נמוך מאוד ומח"מ התחייבויות ארוך 

 המאפשר גמישות ניהולית גבוהה יחסית להתמודדות עם אירועי קיצון.

)מעלות( כי היא מותירה את דירוג הפניקס ביטוח  S&P, הודיעה חברת 2020בעקבות האירוע, בחודש אפריל 

 ומעדכנת את תחזית הדירוג של החברה מחיובית ליציבה.  +ilAAבדירוג 

 

 פעילויות נוספות .5

 דיור מוגן

אוכלוסיית הגיל השלישי נמצאת בסיכון גבוה לסיבוכים הנובעים מהדבקות בנגיף ולפיכך בבתי דיור מוגן קיים 

צאה מחשיפה לנגיף. כחלק מהצעדים שננקטו לצורך מניעת המשך התפשטות הנגיף, סיכון מוגבר לדיירים כתו

 נקבעו, בין היתר ונכון לשעה זו מגבלות על כניסת מבקרים לבתי הדיור המוגן של הרשת. בעת בחינת השווי 

. כי בטווח הקצר צפויה האטה בקצב שיווק יחידות הדיור 120ההוגן של הנדל"ן להשקעה זיהתה הנהלת עד 

 כי בטווח הארוך לא צפויה פגיעה ברמת  120יחד עם זאת, ככל שהמשבר לא יתארך צופה הנהלת עד 

הביקושים ולאור זאת לא יחולו שינויים מהותיים בשיעורי התחלופה. להערכת החברה, בשלב זה, אין נתוני שוק 

 המצדיקים שינוי מהותי בהנחות שנלקחו ובכלל זה גם בשיעורי ההיוון.

 

 שירותים פיננסיים

 מידתהנכסים המנוהלים.  בהיקףההשפעה על פעילות השירותים הפיננסיים הינה ירידה בתקופת הדוח, עיקר 

במשך הזמן שבו ימשך המשבר והתקופה שבה תימשך התנודתיות המוגברת בשווקי המניות  הההשפעה תלוי

  3.6 -מנוהלות )לרבות קרנות סל( בסך של כירדו נכסי קרנות הנאמנות ה הדוח למועד נכוןוהאג"ח הקונצרני. 

. 2019בדצמבר  31ש"ח ביחס ליום  ימיליארד 0.4 -ש"ח ונכסי התיקים המנוהלים ירדו בסך של כ ימיליארד

הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים כוללת הן ירידות ערך והן פדיונות של לקוחות ומובילה באופן ישיר לירידה 

 בהכנסות בתחום פעילות זה. 

הדוח הציגה  בתקופת, הניהול מדמי בהכנסות לירידה הביאה אשר המנוהלים הנכסים בהיקף הירידה אף על

 .הבורסה חבר ופעילות הסל קרנות בפעילות מוגברתהחברה פעילות 

 1.4 -פרסום הדוח עלו נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות )לרבות קרנות סל( בסך של כ למועד ועד הדוח ממועד

 ש"ח. ימיליארד 0.1 -ש"ח ונכסי התיקים המנוהלים עלו בסך של כ ימיליארד

 

 סוכנויות ביטוח

במגזר הסוכנויות לא חלה השפעה מהותית בהיקפי הפעילות של הסוכנויות וזאת למעט השפעת ירידות 

בשווקים הפיננסים אשר הביאו להפסדי השקעות בתקופת הדוח בסכומים שאינם מהותיים לקבוצה. עוד יצוין, 

י הפעילות( אשר כי מרבית הסוכנויות החלו בצעדי התייעלות שונים )כגון: התאמת היקף כח אדם להיקפ

 הפחיתו את ההוצאות בתקופת האירוע. 
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 20-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך(  יכלל - 1באור 

 

 פעולות נוספות שביצעה הקבוצה .6

הקבוצה עוקבת אחר ההתפתחויות המהירות בשווקים, פעלה ופועלת תדיר להתאמת הוצאותיה לירידה הצפויה 

בהכנסות. בשל אופי פעילות הקבוצה כשליש מהירידה בהכנסות מקוזזת באופן אוטומטי בירידה בהוצאות 

נוסף ננקטו והוצאו הישירות כגון עמלת הפצה, עלויות תפעול והוצאות אחרות הנגזרות מהיקף הנכסים. ב

לפועל צעדים שונים ארגוניים ועסקיים אשר הביאו, בין היתר, להתייעלות והפחתת הוצאות החברה בנושאי כח 

 אדם, מערכות מידע והוצאות אחרות. 

החלה  2020 אפריל מעובדיה לחל"ת, מתום חודש 20% –בתקופת הארוע הוציאה הפניקס ביטוח שיעור של כ 

הפניקס ביטוח להשיב עובדים מחל"ת בהתאם לצרכיה העסקיים. נכון למועד פרסום הדוח הפניקס ביטוח 

 החזירה את כל עובדיה מחל"ת. 

להסדר עם ועד העובדים אשר עודכן באמצעות חתימה על הסכם  הפניקס ביטוח הגיעה 2020במרס  25ביום 

. הפניקס מעריכה את אומדן החיסכון הכולל השנתי מיישום ההסכם הקיבוצי 2020ביוני  30קיבוצי חדש ביום 

ופעולות התייעלות נוספות שביצעה הפניקס בעקבות משבר הקורונה )כגון: צמצום עלויות ספקים וקיצוצים 

כל האמור לעיל מתבסס על המידע שיש בידי החברה למועד פרסום . 7ה בעניין ראה באור להרחב .נוספים(

הדוח. יצוין, כי השלכותיו של הארוע על היקף הפעילות העסקית בישראל ובעולם טרם התבררו סופית ועל כן 

 יתכנו השפעות עתידיות נוספות על תוצאות הקבוצה. 

לכות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה של בנוסף יובהר, כי הערכות החברה בדבר ההש

החברה אינן ודאיות ואינן בשליטת החברה. הערכות אלה מבוססות, בין היתר, על הפרסומים בארץ ובעולם 

בנושא זה והיערכותן של מדינות העולם להתמודד עם התפשטות הנגיף, וכן על הערכות הנהלת הקבוצה על 

דות עם ההשפעות השונות, בשים לב בין היתר למגבלות )קיימות או היעדרן( על אמצעים אפשריים להתמוד

יכולתה של הקבוצה להתמודד עם השפעות כאמור, ובהתאם התממשותן אינה ודאית. הערכות אלה עשויות 

 שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותי, מכפי שנצפה. 

לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם ותמשיך ותעדכן ככל הנדרש בדבר  הקבוצה ממשיכה

 השלכות מהותיות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה, ככל שתהיינה.  
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 21-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 
 

 מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א

 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", ובהתאם לדרישות  - 34לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בהתאם 

. כמו כן, נערכו דוחות אלה בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות 1981-)ביטוח(, התשמ"א

 , עד כמה שתקנות אלה חלות על תאגיד המאחד חברת ביטוח.1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

, נדרשת החברה להשתמש IFRS)קני דיווח כספי בינלאומיים )בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לת

בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים 

והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. שיקול הדעת 

דיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות של ההנהלה, בעת יישום המ

באי ודאות עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. בדבר שינוי באומדנים והנחות 

 (. 1)7עיקריות ששימשו בחישוב עתודות ביטוח, ראה באור 

הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות 

 כמפורט להלן: 2020בינואר  1-הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים למעט תקנים חדשים שנכנסו לתוקף ב

 

 יישום לראשונה שלתיקונים לתקני חשבונאות קיימים ב. 
 

  עסקים צירופי - IFRS 3-ל תיקון
  

צירופי עסקים  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018בחודש אוקטובר 

 התיקון(.  -)להלן 

 

התיקון כולל הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל 

ן הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר תפוקות. בנוסף התיקו

מבהיר שעסק יכול להתקיים גם בלי כל התשומות והתהליכים הנדרשים לייצר תפוקות. התיקון כולל מבחן 

 אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות נוספות.

 1יום התיקון ייושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מ

 או לאחר מכן.  2020בינואר 

 

 לישום התיקון לראשונה לא צפויה להיות השפעה מהותית על החברה.

 

יישום למפרע בעקבות שינוי מדיניות יזום בדבר אופן בדיקת נאותות העתודות בביטוח חיים ובביטוח  .ג

 בריאות
 

 -המאוחד לעניין מדידת התחייבויות "תיקון הוראות החוזר  2020-1-5פורסם חוזר ביטוח  2020במרס,  29ביום 

.  בהתאם לחוזר החברה תיאמה, בדרך של יישום ("LAT-"חוזר ה –להלן )(, LATבדיקת נאותות העתודה )

ולתקופות של  2019בדצמבר,  31-ו 2019ביוני,  30, 2019במרס,  31למפרע, את דוחותיה הכספיים לימים 

, על מנת 2019בדצמבר,  31ולשנה שהסתיימה ביום  2019, ביוני 30שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

לשקף בהם למפרע את השפעת השינוי בטיפול החשבונאי, באופן בדיקת נאותות העתודות בביטוח חיים 

 ובביטוח בריאות, באמצעות יישומו מאז ומעולם. 

 

וד( וזאת במקום חישוב תחושב תוך קיבוץ מוצרי ביטוח חיים )למעט מוצרי סיע LAT-החוזר קבע כי בדיקת ה
עבור כל מוצר ביטוח חיים בנפרד, כפי שהיה נהוג עד כה. שינוי זה מאפשר להביא בחשבון במבחן גם סוגי 

 פוליסות שהונפקו המגלמות רווח, ולא רק כאלו המגלמות הפסד. 

 

שינוי זה צפוי להביא לשיקוף כלכלי טוב יותר של ההון בדוחות הכספיים, לצד הקטנת תנודתיות היתר בדוחות 

 הכספיים של חברות הביטוח, אשר מקשה על ניתוח תוצאותיהן בראיית מבוטחים, חוסכים, משקיעים, מבטחי 
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 22-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

נוספים בדוחות הכספיים. תנודתיות היתר נובעת ברובה מהשפעת התנודתיות בעקום משנה ומשתמשים 

 הריבית בסביבת ריבית נמוכה.

 

כתוצאה מהאמור לעיל, קודם ההתאמות, חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם בספרים יוחס 

 , ואילו לאחר LAT-ין חישוב ה, לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בג2019בדוחות הכספיים לשנת 

 בגין בריאות בביטוח הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב, 2020 משנת החל ייוחס האמור החלק, ההתאמות

 . LAT-ה חישוב

 

 השפעת השינוי כאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינה כדלקמן:

 

 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי

  
 כפי שדווח

 בעבר
  השינוי  

בדוחות כמוצג 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח  

       2019בדצמבר,  31ליום 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם 

 23,192,190  (381,900)  23,574,090  תלויי תשואה
 795,446  130,572  664,874  התחייבויות בגין מסים נדחים

 4,768,261  251,328  4,516,933  יתרת רווח 

       

       2019, ביוני 30ליום 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם 

 22,023,896  (268,600)  22,292,496  תלויי תשואה
 735,419  91,834  643,585  התחייבויות בגין מסים נדחים 

 5,097,993  176,766  4,921,227  יתרת רווח  

 בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד

  

 כפי שדווח
 בעבר

  השינוי  
כמוצג 

בדוחות 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה(  

       2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 18,567,824  (177,400)  18,745,224  וחוזי השקעה ברוטו

 107,818  60,653  47,165  מסים על ההכנסה 

       
 308,276  116,747  191,529  סה"כ רווח נקי

 1.06  0.46  0.6  רווח נקי בסיסי למניה )בש"ח(

 1.06  0.46  0.6  רווח נקי מדולל למניה )בש"ח(

       
       2019, ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  6-ל

ביטוח תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 8,981,329  (64,100)  9,045,429  וחוזי השקעה ברוטו

 223,880  21,915  201,965  מסים על ההכנסה 

       

 385,226  42,185  343,041  סה"כ רווח נקי

 1.45  0.17  1.28  רווח נקי בסיסי למניה )בש"ח(

 1.45  0.17  1.28  רווח נקי מדולל למניה )בש"ח(
       
       2019, ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 3,801,129  (25,700)  3,826,829  וחוזי השקעה ברוטו

 126,374  8,786  117,588  מסים על ההכנסה 
       

 162,599  16,914  145,685  סה"כ רווח נקי

 0.61  0.07  0.54  )בש"ח(רווח נקי בסיסי למניה 

 0.61  0.07  0.54  רווח נקי מדולל למניה )בש"ח(
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 23-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 
 

  בריאותמגזר ו טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוחממגזר אחר למגזר  120שינוי יעוד חברת עד  ד.

 

שינתה החברה את אופן הדיווח למקבלי ההחלטות התפעוליות  2019החל מהרבעון השלישי לשנת 

 כחלק ממגזר הבריאות ולא במגזר האחר. מוצגת 120עד שבחברה, כך 

 

, לעניין הקצאת נכסים שאינם בשווי הוגן בעת חישוב בדיקת נאותות LATלאור פרסום חוזר בנוסף, 

 ביטוח ימגזרל 120עד תוצאות  אתהחברה  הקצאתה, הדוח לשנת השני רבעוןמה החל ,( LATהעתודה )

 ( )ה(.1) 7ראה באור LAT הוראות חוזר  בדברלפרטים נוספים  בריאות.ו וחיסכון ארוך טווח חיים

 

 ביטוחלמגזר  120רה הייתה מיעדת את עד בהנחה והחבלעיל,  השינויים מכלול את המתאמת טבלהלהלן 

  :חיים וחיסכון ארוך טווח ובריאות
 

 וחיסכון ארוך טווח חייםביטוח מגזר 

 6לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימו ביום 
 2020ביוני  30

 6לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימו ביום 
 2019ביוני  30

 3לתקופה של 
 חודשים 

 30שהסתיימו ביום 
 2019ביוני 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2019 

מבוקרבלתי   מבוקר 

 אלפי ש"ח

 5,209,366 1,328,332 2,724,188 2,393,455 פרמיות שהורווחו ברוטו

 98,235 15,973 32,441 46,641 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 5,111,131 1,312,359 2,691,747 2,346,814 פרמיות שהורווחו בשייר

 7,896,293 1,549,176 4,142,618 (3,790,806) רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,259,191 224,734 555,116 392,665 הכנסות מדמי ניהול

 28,919 2,653 7,835 18,094 הכנסות מעמלות

 12,460 3,002 6,304 14,157 הכנסות אחרות

 14,307,994 3,091,924 7,403,620 (1,019,076) סך כל ההכנסות

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי תשלומים ושינוי 
 השקעה ברוטו

(1,664,841) 6,751,049 2,863,810 13,302,668 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

15,463 23,840 10,311 52,295 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 השקעה בשייר

(1,680,304) 6,727,209 2,853,499 13,250,373 

 698,131 158,891 326,270 362,339 עמלות והוצאות רכישה אחרות

 529,304 142,113 280,511 266,499 הוצאות הנהלה וכלליות

 (7,044) (690) 3,568 8,465 הוצאות אחרות

 13,507 8,976 12,546 (6,800) הוצאות מימון

 14,484,272 3,162,789 7,350,105 (1,049,801) סך כל ההוצאות

 35,694 (3,214) 6,379 3,775 חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 (140,584) (74,079) 59,894 34,501 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 99,004 16,661 55,664 (78,614) רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

רווח )הפסד( כולל לפני מסים על  סך הכל
 ההכנסה

(44,113) 115,558 (57,418) (41,580) 
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 24-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 
 

 בריאות ומגזר טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוחממגזר אחר למגזר  120שינוי יעוד חברת עד  ד.

 

 מגזר בריאות 

 6לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימו ביום 
 2020ביוני  30

 6לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימו ביום 
 2019ביוני  30

 3לתקופה של 
 חודשים 

 30שהסתיימו ביום 
 2019ביוני 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2019 

 מבוקר בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

 3,257,486 794,507 1,561,717 1,449,447 פרמיות שהורווחו ברוטו

 376,915 86,871 168,567 165,885 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,880,571 707,636 1,393,150 1,283,562 פרמיות שהורווחו בשייר

 761,512 142,344 354,611 (298,549) רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 34,477 6,901 13,458 20,901 הכנסות מעמלות

 10,968 2,001 4,202 9,438 אחרות הכנסות

 3,687,528 858,882 1,765,421 1,015,352 סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 השקעה ברוטו

546,404 1,452,355 665,317 3,602,386 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

148,330 154,309 77,757 368,236 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 השקעה בשייר

398,074 1,298,046 587,560 3,234,150 

 668,519 159,744 307,023 278,701 עמלות והוצאות רכישה אחרות

 177,823 39,478 88,662 79,664 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,487 3,567 3,667 (808) הוצאות מימון

 4,081,978 790,349 1,697,397 755,631 סך כל ההוצאות

 חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 
688 - - - 

 (394,450) 68,533 68,024 260,408 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 53,570 9,241 29,950 (50,212) רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על 
 ההכנסה

210,196 97,974 77,774 (340,880) 

 

 

 מגזר אחר

חודשים  6לתקופה של 
 30שהסתיימו ביום 

 2019ביוני 

 3לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימו ביום 
 2019ביוני  30

 
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 
2019 

 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח 

 1,682 620 914 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 46,787 12,764 23,174 הכנסות מדמי ניהול

 646 224 454 הכנסות אחרות

 49,115 13,608 24,542 סך כל ההכנסות

 - - 4 עמלות והוצאות רכישה אחרות

 35,149 8,068 16,009 הוצאות הנהלה וכלליות

 - 335 338 הוצאות אחרות

 520 156 256 מימון הוצאות

 35,669 8,559 16,607 סך כל ההוצאות

 16,273 (23,694) 9,867 חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 29,719 (18,645) 17,802 רווח לפני מסים על ההכנסה

 2,383 (776) (1,420) הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 32,102 (19,421) 16,382 רווח כולל לפני מסים על ההכנסה סך הכל
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 25-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 
 

 בריאות ומגזר טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוחממגזר אחר למגזר  120שינוי יעוד חברת עד  ד.

 

 

 התאמות וקיזוזים 

חודשים  6לתקופה של 
ביוני  30שהסתיימו ביום 

2019 

 3של לתקופה 
חודשים 

שהסתיימו ביום 
 2019ביוני  30

 
שנה שהסתיימה 

 31ביום 
 2019בדצמבר 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  

 (11,086) (3,213) (6,338) רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון 

 (46,603) (13,540) (24,599) הכנסות מדמי ניהול 

 (108,131) (24,154) (56,085) הכנסות מעמלות 

 (824) (205) (410) הכנסות אחרות 

 (166,644) (41,112) (87,432) סך כל ההכנסות 

 (96,899) (22,320) (50,363) עמלות והוצאות רכישה אחרות 

 (51,208) (2,672) (27,121) הוצאות הנהלה וכלליות 

 (8,856) -  (5,254) הוצאות מימון 

 (156,963) (3,251) (82,738) סך כל ההוצאות 

סך הכל )הפסד( כולל לפני מסים על  
 (9,681) (3,251) (4,694) ההכנסה

 

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .ה
 

 , חוזי ביטוחIFRS 17תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

פורסם תיקון  2020בחודש יוני , 2019בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום  2 בבאור לאמור בהמשך

ניתנה בין היתר דחייה של מועד היישום  , חוזי ביטוח, במסגרתוIFRS 17לתקן דיווח כספי בינלאומי 

. בהתאם ל"מפת דרכים לאימוץ תקן חשבונאות בינלאומי 2023בינואר  1ליום  IFRS 17לראשונה של 

מועד היישום לראשונה של התקן  2020חוזי ביטוח" שהתפרסמה בחודש יוני - 17 (IFRS)מספר 

 .2023בינואר  1בישראל יחול החל מהתקופות הרבעוניות והשנתיות המתחילות ביום 

 

 : חכירות  IFRS 16-תיקון ל .2

: חכירות 16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 2020בחודש מאי  IASB -לאור משבר הקורונה, פרסם ה

ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים  בדמי  מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים התיקון(.   –)להלן 

חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו  כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. התיקון יחול 

 על צד החוכרים בלבד.    

 צטבר:    התיקון יחול רק לגבי שינויים בדמי החכירה העונים לשלושת הקריטריונים הבאים במ  

בהשוואה זהים באופן מהותי או נמוכים יותר תשלומי החכירה העתידיים המעודכנים הינם  •

 לתשלומים שהחוכר היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון;

; 2021ביוני  30קיטון תשלומי החכירה הינו בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום   •

 וכן,

 ל חוזה החכירה.   לא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים ש •

ויחול רטרואקטיבית, עם אפשרות ליישום  2020ביוני  1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 מוקדם.   

החברה בחנה את השלכות התיקון ולהערכתה ליישומו לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות 

אה ממשבר הקורונה וכן לא צפויים הכספיים שכן לא בוצעו  שינויים מהותיים בדמי החכירה כתוצ

     להתבצע שינויים כאמור.
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 26-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2באור 

 

 רכוש קבוע IAS 16 -תיקון ל .3

 

 התקן(. -)להלן  IAS 16-ל תיקון IASB-, פרסם ה2020במאי 

את  התיקון אוסר על הפחתת תמורה שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה

התיקון(. חלף זאת, החברה תכיר את תמורת  -הרכוש הקבוע לשימושו המיועד מעלותו )להלן 

 המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד.

 

או לאחריו. יישום מוקדם יותר  2022לינואר  1התיקון יישום לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך אפשרי. התיקון יישום למפרע, אולם רק לפריטי 

שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח השנתית המוקדמת ביותר 

שמוצגת בדוחות הכספיים שבה החברה מיישמת לראשונה את התיקון או לאחריה. החברה תכיר 

הפתיחה של העודפים  בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התיקון כתיאום ליתרת

 בתחילת התקופה של מועד היישום לראשונה.

 
 . להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

 

 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים IAS 37 -תיקון ל .4
 

התקן( בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת  -)להלן  IAS 37-ל תיקון IASB-, פרסם ה2020במאי 

 .התיקון( -)להלן הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד 

 

בהתאם לתיקון, יש לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות( 

וציוד והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש קבוע 

 המשמשים למילוי החוזה(.

 

או לאחריו. יישום מוקדם יותר  2022לינואר  1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 מותר.

 

 .להערכת החברה, לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

 
 

 

 פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר    ה.

 של ארה"ב 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שער חליפין יציג של  מדד המחירים לצרכן  

  מדד בגין  מדד ידוע   הדולר ארה"ב

  %  %  % 

       לשישה חודשים שהסתיימו ביום:

 0.29  (0.8)  (0.7)  2020ביוני,  30

 (4.9)  0.9  1.2  2019ביוני,  30

       

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:

 (2.8)  (0.7)  (0.2)  2020ביוני,  30

 (1.8)  0.4  1.5  2019ביוני,  30

 (7.8)  0.6  0.3  2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 27-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 מגזרי פעילות - 3באור 

 
 במגזרי הפעילות הבאים:פועלת החברה 

 
 מגזר ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך .1

מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח כולל את ענפי ביטוח חיים, כיסויים נלווים וניהול פנסיה וגמל. המגזר כולל  

ביטוחיים של חיסכון לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, קרנות פנסיה וקופות גמל( וכן כיסויים 

בהתאם להוראות הממונה מפורט מגזר חסכון ארוך  .סיכונים שונים כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ועוד

כתוצאה מיישום חוזר נוהל הקצאת  120לעניין הקצאת תוצאות פעילות עד טווח לביטוח חיים, פנסיה וגמל. 

 (.ה) 7 -ו)ד(  2 יםנכסים לא סחירים ראה באור

 
 ביטוח בריאות מגזר . 2

מגזר ביטוח בריאות מרכז את פעילות הקבוצה בביטוח בריאות. המגזר כולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות 

 רפואיות, ניתוחים והשתלות, ביטוח שיניים, נסיעות לחו"ל, עובדים זרים ועוד.

רה, פעילות הדיור המוגן ולאחר שינוי אופן הדיווח למקבלי ההחלטות התפעוליות בחב 2019ביוני  30החל מיום  

החל מהרבעון השני לשנת הדוח, לאור יישום חוזר הקצאת מוצגת במסגרת תוצאות מגזר הבריאות.  120של עד 

לפרטים בריאות. בחלקה במגזר ווחסכון לטווח ארוך נכסים לא סחירים פעילות זו מוצגת בחלקה במגזר חיים 

 .(ה) 7 -ו)ד(  2 יםנוספים ראה באור

 
 ביטוח כללימגזר  . 3

מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש. בהתאם להוראות הממונה מפורט מגזר הביטוח הכללי 

 לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, ענפי רכוש אחרים וענפי חבויות אחרים:

 ענף רכב חובה  ▪

חובה על פי דין ואשר ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא   

 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  ▪

לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי. ענפים אלו כוללים: ענפי החבויות מיועדים   

 אחריות כלפי צד ג', אחריות מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות המוצר.

 ענפי רכוש ואחרים  ▪

 יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים.  

 

 מגזר שירותים פיננסיים . 4

הפיננסיים כולל את תוצאותיה של אקסלנס. המגזר כולל פעילות בשירותי ניהול השקעות מגזר השירותים   

לרבות קרנות נאמנות, קרנות סל, שירותי ביצוע בבורסה ובשווקים מוסדרים )ברוקראז'(, שירותי חיתום, עשיית 

 שוק בניירות ערך שונים ושירותים אחרים.

 הול קרנות ההשקעה של הפניקס.כמו כן תוצאות מגזר זה כוללות את פעילות ני 

 

 מגזר סוכנויות הביטוח . 5

מדווחות , פעילות סוכנויות ההסדר וסוכנויות הביטוח האחרות המאוחדות 2019החל מהרבעון הרביעי לשנת  

כמגזר בר דיווח. בביאור המגזרים עודכנו מספרי ההשוואה בהתאם לנדרש בתקינה החשבונאית בדרך של מאז 

 ומעולם.

 

 מגזר אחר . 6

 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהכולל מגזרי פעילות אשר אינם עומדים בסף הכמותי לדיווח. לתקופה של 

)בנטרול רווחי שיערוך ותוספת הוצאות פחת  120האחר את פעילות הדיור המוגן של עד ר גזהמכלל  2019 ביוני

 )ד( לעיל. 2בגין נדל"ן להשקעה( לפרטים נוספים ראה באור 

 

 פעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות . 7

פעילות זו כוללת חלק ממטה הקבוצה שאינו מיוחס למגזרי הפעילות והחזקת נכסים והתחייבויות כנגד הון  

 חברת הביטוח בהתאם לתקנות ההון.
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 28-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 מגזר בר דיווח .א

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

 

ביטוח חיים 
וחיסכון 
לטווח 

 )א(  ארוך
בריאות 

 )ב(
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 פיננסים 

סוכנויות 
 אחר ביטוח

לא מיוחס 
למגזרי 

 פעילות
התאמות 

 סה"כ וקיזוזים

 בלתי מבוקר 
 

 ש"חאלפי 

 5,248,200  -  -  -  -  -  1,405,298  1,449,447  2,393,455  פרמיות שהורווחו ברוטו
 678,207  -  -  -  -  -  465,681  165,885  46,641  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 4,569,993  -  -  -  -  -  939,617  1,283,562  2,346,814  פרמיות שהורווחו בשייר
 (4,180,641) (2,069) (61,053) 381  (3,217) -  (25,328) (290,124) (3,799,231) רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 526,982  (21,164) 1,550  18,475  456  135,000  -  -  392,665  הכנסות מדמי ניהול
 275,238  (1()59,368) -  -  187,893  -  107,718  20,901  18,094  הכנסות מעמלות

 90,000  -  -  -  -  90,000  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסים
 33,295  (2,675) 1,186  (298) 4,487  7,000  -  20,701  2,894  הכנסות אחרות

 1,314,867  (85,276) (58,317) 18,558  189,619  232,000  1,022,007  1,035,040  (1,038,764) סך כל ההכנסות
 (216,560) -  -  -  -  -  901,877  546,404  (1,664,841) תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 485,745  -  -  -  -  -  321,952  148,330  15,463  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 (702,305) -  -  -  -  -  579,925  398,074  (1,680,304) ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשיירתשלומים 

 887,197  (52,037) -  -  -  18,000  280,194  279,456  361,584  עמלות והוצאות רכישה אחרות
 647,528  (24,302) 19,852  15,422  111,889  113,000  65,504  84,127  262,036  הוצאות הנהלה וכלליות

 21,150  -  1,756  -  4,929  6,000  -  -  8,465  הוצאות אחרות
 54,926  (873) 59,239  192  676  2,000  1,300  (2,020) (5,588) הוצאות )הכנסות( מימון

 908,496  (77,212) 80,847  15,614  117,494  139,000  926,923  759,637  (1,053,807) סך כל ההוצאות
 20,882  -  -  9,067  6,045  1,632  (325) 688  3,775  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 427,253  (8,064) (139,164) 12,011  78,170  94,632  94,759  276,091  18,818  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 (169,768) -  (13,956) 666  -  -  (27,652) (50,212) (78,614) אחר לפני מסים על ההכנסהרווח )הפסד( כולל 

 257,485  (8,064) (153,120) 12,677  78,170  94,632  67,107  225,879  (59,796) סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה

 2020ביוני  30ליום  

 לא מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 67,830,848  -  -  -  -  -  -  4,462,960  63,367,888  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 23,388,028  -  -  -  -  -  6,380,541  3,979,855  13,027,632  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 נוספים לגבי תחומי חיים וחיסכון לטווח ארוך, ראה סעיף ב' להלן.( עבור נתונים א)
 עבור נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן. (ב)
 ' להלן.דעבור נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח כללי, ראה סעיף  ( ג)
 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.  ( 1)

 
 



 

 
  2020 ביוני 30ליום  ביניים הכספיים המאוחדיםדוחות לתמצית הבאורים 

 

 29-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 ()המשך מגזר בר דיווח .א

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

 

ביטוח חיים 
וחיסכון 
לטווח 

 )א(  ארוך
בריאות 

 )ב(
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 פיננסים 

סוכנויות 
 ביטוח

 אחר
 )ד(

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
 4,676,675  8,686  90,707  27,830  9,062  -  85,101  337,835  4,117,454  רווחים  מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 659,783  (24,599) 1,579  23,174  513  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) -  10,960  13,135  30,000  -  -  -  הכנסות אחרות

 10,766,725  (72,408) 92,286  61,964  200,080  204,000  1,164,208  1,744,443  7,372,152  כל ההכנסותסך 
 8,981,329  -  -  -  -  -  777,925  1,452,355  )*(6,751,049  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 455,832  -  -  -  -  -  277,683  154,309  23,840  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

 8,525,497  -  -  -  -  -  500,242  1,298,046  6,727,209  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  37,157  113,481  103,000  62,831  83,227  272,359  הוצאות הנהלה וכלליות
 12,832  -  5,095  338  3,831  -  -  -  3,568  הוצאות אחרות

 89,883  (5,254) 83,474  9,423  1,643  -  (6,449) -  7,046  הוצאות )הכנסות( מימון

 10,190,604  (90,299) 102,964  49,091  118,955  120,000  867,314  1,687,428  7,335,151  סך כל ההוצאות

 32,985  -  6,162  9,867  6,412  3,000  1,165  -  6,379  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 609,106  17,891  (4,516) 22,740  87,537  87,000  298,059  57,015  43,380  מסים על ההכנסהרווח )הפסד( לפני 

 345,642  -  125,107  (1,420) -  -  136,341  29,950  55,664  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 954,748  17,891  120,591  21,320  87,537  87,000  434,400  86,965  99,044  סך הכל רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

 2019ביוני  30ליום  

 לא מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 64,656,649  -  -  -  -  -  -  4,158,019  60,498,630  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 22,023,896  -  -  -  -  -  6,177,887  3,071,617  )*(12,774,392 תלויי תשואההתחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם 
 
 ( עבור נתונים נוספים לגבי תחומי חיים וחיסכון לטווח ארוך, ראה סעיף ב' להלן.א)
 עבור נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן. (ב)
 ביטוח כללי, ראה סעיף ד' להלן.עבור נתונים נוספים לגבי תחומי  ( ג)

 .120( לעניין הצגת פעילות עד ג)2)ד( ראה באור 
 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח. ( 1)
 '.ג 2 באור ראה נוספים לפרטים, למפרע ייושם (*)



 

 
  2020 ביוני 30ליום  ביניים הכספיים המאוחדיםדוחות לתמצית הבאורים 

 

 30-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות - 3באור 

 )המשך( מגזר בר דיווח .א

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של  

 

ביטוח חיים 
וחיסכון לטווח 

 )א(  ארוך
בריאות 

 )ב(
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 פיננסים 

סוכנויות 
 אחר ביטוח

לא מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 2,528,587  -  -  -  -  -  708,604  685,586  1,134,397  שהורווחו ברוטופרמיות 

 331,826  -  -  -  -  -  238,134  70,685  23,007  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
 2,196,761  -  -  -  -  -  470,470  614,901  1,111,390  פרמיות שהורווחו בשייר
 3,972,927  (1,408) 155,948  703  1,649  -  48,525  366,860  3,400,650  והכנסות מימוןרווחים מהשקעות, נטו 

 252,585  (8,116) 772  7,858  228  62,000  -  -  189,843  הכנסות מדמי ניהול
 134,867  (1()28,947) -  -  90,012  -  53,609  11,433  8,760  הכנסות מעמלות

 44,000  -  -  -  -  44,000  -  -  -  פיננסיםהכנסות משירותים 
 7,343  (2,250) 1,186  (291) 1,874  2,000  -  1,930  2,894  הכנסות אחרות

 6,608,483  (40,721) 157,906  8,270  93,763  108,000  572,604  995,124  4,713,537  סך כל ההכנסות

 5,366,722  -  -  -  -  -  410,136  741,814  4,214,772  ביטוח וחוזי השקעה ברוטותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 229,013  -  -  -  -  -  155,016  60,189  13,808  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 5,137,709  -  -  -  -  -  255,120  681,625  4,200,964  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 428,659  (23,788) -  -  -  7,000  147,646  117,512  180,289  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 323,553  (9,641) 11,007  5,939  49,558  58,000  33,053  39,441  136,196  הוצאות הנהלה וכלליות

 20,318  -  (176) -  2,215  3,000  -  -  15,279  הוצאות אחרות

 28,566  (386) 29,088  106  312  1,000  (3,742) -  2,188  הוצאות )הכנסות( מימון
 5,938,805  (33,815) 39,919  6,045  52,085  69,000  432,077  838,578  4,534,916  סך כל ההוצאות

 5,578  -  -  4,564  2,273  1,119  138  688  (3,204) מוחזקות חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות

 675,256  (6,906) 117,987  6,789  43,951  40,119  140,665  157,234  175,417  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 455,493  -  265,968  267  -  -  149,745  18,787  20,726  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 1,130,749  (6,906) 383,955  7,056  43,951  40,119  290,410  176,021  196,143  סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה

 2020ביוני  30ליום  

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 67,830,848  -  -  -  -  -  -  4,462,960  63,367,888  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 23,388,028  -  -  -  -  -  6,380,541  4,059,298  12,948,189  התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 
 ( עבור נתונים נוספים לגבי תחומי חיים וחיסכון לטווח ארוך, ראה סעיף ב' להלן.א)
 נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן.עבור  (ב)

 עבור נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח כללי, ראה סעיף ד' להלן. ( ג)
 נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח. ( 1) 

 



 

 
  2020 ביוני 30ליום  ביניים הכספיים המאוחדיםדוחות לתמצית הבאורים 

 

 31-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות - 3באור 

 )המשך( מגזר בר דיווח .א

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של  

 

ביטוח חיים 
וחיסכון 
לטווח 

 )א(  ארוך
בריאות 

 )ב(
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 פיננסים 

סוכנויות 
 ביטוח

 אחר
 )ד(

לא 
מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 2,842,525  -  -  -  -  -  719,686  794,507  1,328,332  שהורווחו ברוטופרמיות 

 334,396  -  -  -  -  -  231,552  86,871  15,973  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,508,129  -  -  -  -  -  488,134  707,636  1,312,359  פרמיות שהורווחו בשייר
 1,810,124  11,811  50,515  12,321  2,226  -  68,456  131,654  1,533,141  והכנסות מימוןרווחים מהשקעות, נטו 

 276,977  (13,540) 790  12,764  229  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  -  -  -  פיננסים הכנסות משירותים
 12,457  (205) -  5,227  6,435  1,000  -  -  -  הכנסות אחרות

 4,770,164  (26,088) 51,305  30,312  96,212  88,000  611,345  846,191  3,072,887  סך כל ההכנסות
 3,801,129  -  -  -  -  -  272,002  665,317  )*(2,863,810  השקעה ברוטותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 198,280  -  -  -  -  -  110,212  77,757  10,311  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 3,602,849  -  -  -  -  -  161,790  587,560  2,853,499  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  18,610  56,955  51,000  31,570  36,768  138,048  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,256  -  5,095  335  1,516  -  -  -  (690) )הכנסות( אחרותהוצאות 

 64,037  (2,672) 54,610  9,074  505  1,000  (2,106) -  3,625  הוצאות )הכנסות( מימון
 4,467,025  (41,628) 67,086  29,224  58,976  61,000  356,126  783,590  3,152,650  סך כל ההוצאות

 (14,166) -  5,972  (23,694) 4,634  2,000  136  -  (3,214) בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקותחלק החברה 

 288,973  15,540  (9,809) (22,606) 41,870  29,000  255,355  62,601  (82,977) רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 87,318  -  28,603  (776) -  -  33,589  9,241  16,661  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 376,291  15,540  18,794  (23,382) 41,870  29,000  288,944  71,842  (66,316) 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  תשואה התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי

 22,023,896  -  -  -  -  -  6,177,887  3,071,617  )*(12,774,392 התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 
 סעיף ב' להלן.עבור נתונים נוספים לגבי תחומי חיים וחיסכון לטווח ארוך, ראה  ( א)
 עבור נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן.  (ב)

 עבור נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח כללי, ראה סעיף ד' להלן. ( ג)
 .120( לעניין הצגת פעילות עד ג)2)ד( ראה באור 

  עילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפ(1)
 '.ג 2 באור ראה נוספים לפרטים, למפרע ייושם (*)



 

 
  2020 ביוני 30ליום  ביניים הכספיים המאוחדיםדוחות לתמצית הבאורים 

 

 32-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות - 3באור 

 )המשך( מגזר בר דיווח .א
 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

ביטוח חיים 
וחיסכון 
לטווח 

 )א(  ארוך
בריאות 

 )ב(
ביטוח 

 )ג( כללי
שירותים 
 פיננסים 

סוכנויות 
 ביטוח

 אחר
 )ד(

לא מיוחס 
למגזרי 
 פעילות

התאמות 
 סה"כ וקיזוזים

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח
 11,325,445  -  -  -  -  -  2,858,593  3,257,486  5,209,366  פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,402,156  -  -  -  -  -  927,006  376,915  98,235  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 9,923,289  -  -  -  -  -  1,931,587  2,880,571  5,111,131  פרמיות שהורווחו בשייר
 9,109,695  3,938  277,478  28,598  10,944  -  172,872  786,483  7,829,382  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,487,484  (46,603) 3,141  46,787  968  224,000  -  -  1,259,191  הכנסות מדמי ניהול
 541,639  (1()108,131) -  -  366,827  -  219,547  34,477  28,919  הכנסות מעמלות

 143,000  -  -  -  -  143,000  -  -  -  הכנסות משירותים פיננסיים ואחרים
 86,096  (824) (2,662) 11,152  27,508  38,000  -  12,922  -  הכנסות אחרות

 21,291,203  (151,620) 277,957  86,537  406,247  405,000  2,324,006  3,714,453  14,228,623  ההכנסותסך כל 
 18,567,824  -  -  -  -  -  1,662,770  3,602,386  )*(13,302,668 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

 954,092  -  -  -  -  -  533,561  368,236  52,295  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

 17,613,732  -  -  -  -  -  1,129,209  3,234,150  13,250,373  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 1,918,439  (96,899) -  2,169  -  36,000  612,688  669,196  695,285  עמלות והוצאות רכישה אחרות

 1,281,208  (58,769) 33,445  56,297  236,333  203,000  117,362  181,452  512,088  הוצאות הנהלה וכלליות

 16,052  -  5,086  -  9,010  9,000  -  -  (7,044) הוצאות )הכנסות( אחרות

 142,598  (8,856) 142,292  9,687  2,423  1,000  (9,775) (5,451) 11,278  הוצאות )הכנסות( מימון
 20,972,029  (164,524) 180,823  68,153  247,766  249,000  1,849,484  4,079,347  14,461,980  סך כל ההוצאות

 96,920  -  17,781  16,273  12,289  11,477  3,406  -  35,694  חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות מוחזקות

 416,094  12,904  114,915  34,657  170,770  167,477  477,928  (364,894) (197,663) רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 603,988  -  246,554  2,383  (120) -  202,597  53,570  99,004  רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 1,020,082  12,904  361,469  37,040  170,650  167,477  680,525  (311,324) (98,659) רווח )הפסד( הכולל לפני מסים על ההכנסה סך הכל

 2019בדצמבר  31ליום  

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 71,090,877  -  -  -  -  -  -  4,634,113  66,456,764  התחייבויות ברוטו  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 23,192,190  -  -  -  -  -  6,148,630  4,023,747  )*(13,019,813 התחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 

 עבור נתונים נוספים לגבי תחומי חיים וחיסכון לטווח ארוך, ראה סעיף ב' להלן. ( א)
 תחומי ביטוח בריאות, ראה סעיף ג' להלן.עבור נתונים נוספים לגבי   (ב)
 עבור נתונים נוספים לגבי תחומי ביטוח כללי, ראה סעיף ד' להלן.  ( ג)

 .120( לעניין הצגת פעילות עד ג)2)ד( ראה באור 
  נובע מהכנסות מעמלות שמתקבלות בסוכנויות בבעלות הקבוצה, בעיקר מפעילות בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח. ( 1)

 '.ג 2 באור ראה נוספים לפרטים, למפרע ייושם (*)
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 33-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי מגזר  .ב

 
 

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

 

ביטוח  
 חיים

ניהול 
 קופות גמל

ניהול 
קרנות 
 סה"כ פנסיה

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש''ח

 2,393,455  -  -  2,393,455  פרמיות שהורווחו ברוטו

 46,641  -  -  46,641  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,346,814  -  -  2,346,814  פרמיות שהורווחו בשייר

 (3,799,231) (1,047) 14,289  (3,812,473) רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 392,665  80,323  100,490  211,852  הכנסות מדמי ניהול 

 18,094  -  -  18,094  הכנסות מעמלות

 2,894  -  -  2,894  הכנסות אחרות

 (1,038,764) 79,276  114,779  (1,232,819) סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 (1,664,841) -  19,390  (1,684,231) השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 

 15,463  -  -  15,463  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

וחוזי  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 (1,680,304) -  19,390  (1,699,694) השקעה בשייר

 361,584  42,788  41,232  277,564  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 262,036  43,881  38,669  179,486  הוצאות הנהלה וכלליות

 8,465  188  366  7,911  הוצאות אחרות

 (5,588) 28  7  (5,623) הוצאות )הכנסות( מימון

 (1,053,807) 86,885  99,664  (1,240,356) סך כל ההוצאות

 3,775  -  -  3,775  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 18,818  (7,609) 15,115  11,312  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 (78,614) -  -  (78,614) הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

כל רווח )הפסד( כולל לתקופה לפני הסך 
 (59,796) (7,609) 15,115  (67,302) מסים על ההכנסה
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 34-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ב.

 
 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

 ביטוח חיים  
קופות ניהול 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש''ח

 2,724,188  -  -  2,724,188  פרמיות שהורווחו ברוטו

 32,441  -  -  32,441  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,691,747  -  -  2,691,747  פרמיות שהורווחו בשייר

 4,117,454  5,801  34,229  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

 7,372,152  88,133  137,956  7,146,063  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 6,751,049  -  32,219  )*(6,718,830  וחוזי השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 23,840  -  -  23,840  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 6,727,209  -  32,219  6,694,990  וחוזי 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

 7,335,151  81,687  115,589  7,137,875  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 6,379  -  -  6,379  מוחזקות

 43,380  6,446  22,367  14,567  רווח לפני מסים על הכנסה

 55,664  -  -  55,664  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

כל רווח כולל לתקופה לפני מסים הסך 
 99,044  6,446  22,367  70,231  על ההכנסה

 
 '.ג 2 באור ראה נוספים לפרטים, למפרע ייושם (*)
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 35-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ב.

 

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של  

 ביטוח חיים  
ניהול קופות 

 גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש''ח

 1,134,397  -  -  1,134,397  פרמיות שהורווחו ברוטו

 23,007  -  -  23,007  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,111,390  -  -  1,111,390  פרמיות שהורווחו בשייר

 3,400,650  722  13,767  3,386,161  מימוןרווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 189,843  38,567  49,399  101,877  הכנסות מדמי ניהול 

 8,760  -  -  8,760  הכנסות מעמלות

 2,894  -  -  2,894  הכנסות אחרות 

 4,713,537  39,289  63,166  4,611,082  סך כל ההכנסות

ביטוח תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 4,214,772  -  12,825  4,201,947  וחוזי השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 13,808  -  -  13,808  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 4,200,964  -  12,825  4,188,139  וחוזי השקעה בשייר

 180,289  22,251  20,595  137,443  שיווק והוצאות רכישה אחרותעמלות, הוצאות 

 136,196  21,267  21,290  93,639  הוצאות הנהלה וכלליות

 15,279  94  355  14,830  הוצאות אחרות

 2,188  14  (8) 2,182  הוצאות )הכנסות( מימון

 4,534,916  43,626  55,057  4,436,233  סך כל ההוצאות

החברה בתוצאות, נטו, של חברות  חלק
 (3,204) -  -  (3,204) מוחזקות

 175,417  (4,337) 8,109  171,645  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 20,726  -  -  20,726  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

כל רווח )הפסד( כולל לתקופה לפני הסך 
 196,143  (4,337) 8,109  192,371  מסים על ההכנסה
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 36-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח 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  שהורווחו ברוטו פרמיות

 15,973  -  -  15,973  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,312,359  -  -  1,312,359  פרמיות שהורווחו בשייר

 1,533,141  2,893  23,908  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

 3,072,887  44,390  74,120  2,954,377  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 2,863,810  -  23,894  )*(2,839,916  וחוזי השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 10,311  -  -  10,311  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 2,853,499  -  23,894  2,829,605  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

 3,152,650  43,875  65,467  3,043,308  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 (3,214) -  -  (3,214) מוחזקות

 (82,977) 515  8,653  (92,145) רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 16,661  -  -  16,661  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה לפני 
 (66,316) 515  8,653  (75,484) מסים על ההכנסה

     
 
 '.ג 2 באור ראה נוספים לפרטים, למפרע ייושם (*)
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 37-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ב.

 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 ביטוח חיים  
ניהול 

 קופות גמל
ניהול קרנות 

 סה"כ פנסיה

 מבוקר 
 

 אלפי ש''ח

 5,209,366  -  -  5,209,366  פרמיות שהורווחו ברוטו

 98,235  -  -  98,235  משנהפרמיות שהורווחו על ידי מבטחי 

 5,111,131  -  -  5,111,131  פרמיות שהורווחו בשייר

 7,829,382  9,992  47,875  7,771,515  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,259,191  165,225  204,535  889,431  הכנסות מדמי ניהול 

 28,919  -  -  28,919  הכנסות מעמלות

 14,228,623  175,217  252,410  13,800,996  ההכנסותסך כל 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 השקעה ברוטו

 
13,260,289)*(  42,379  -  13,302,668 

חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי 
 52,295  -  -  52,295  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי תשלומים ושינוי 
 13,250,373  -  42,379  13,207,994  השקעה בשייר

 695,285  84,745  89,257  521,283  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 512,088  78,605  81,070  352,413  הוצאות הנהלה וכלליות

 (7,044) 376  44  (7,464) הוצאות )הכנסות( אחרות

 11,278  55  88  11,135  הוצאות מימון

 14,461,980  163,781  212,838  14,085,361  סך כל ההוצאות

 35,694  -  -  35,694  חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות מוחזקות

 (197,663) 11,436  39,572  (248,671) רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 99,004  -  -  99,004  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה לפני מסים 
 (98,659) 11,436  39,572  (149,667) על ההכנסה

     
 

 '.ג 2 באור ראה נוספים לפרטים, למפרע ייושם (*)
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 38-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים  .ב
 

 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2020, ביוני 30ביום שהסתיימו חודשים  שישהשל נתונים לתקופה 

 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות  
  פוליסות ללא מרכיב נספחים( לפי מועד 

  חסכון הנפקת הפוליסה 

    

סיכון הנמכר 
  כפוליסה

  בודד  2004משנת    

       

    תלוי עד שנת עד שנת 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה 2003 (1) 1990 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 2,393,455  57,477  283,353  1,441,953  572,769  37,903  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 

 811,932  -  -  811,932  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 180,646  -  -  126,492  (3) 84,989  (2) (30,835) מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 182,105  חוזי ביטוח ברוטו

(1,454,286) 
(4) (76,161) (4)  114,102  50,849 (1,183,391) 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 (500,840) -  -  (4) (500,840) -  -  חוזי השקעה

תשלומים ושינוי בהתחייביות חברות 
 19,390       מנהלות של קופות גמל

סה"כ התחייבויות מביטוח חיים 
 (1,664,841)      וחסכון ארוך טווח

סך כל הרווח )הפסד( כולל מעסקי 
 (67,302) 2,584  15,090  (63,340) 41,912  (63,548) ביטוח חיים

 7,506       רווח מפנסיה וגמל

 סה"כ הפסד  מביטוח חיים וחיסכון
 (59,796)      ארוך טווח

 
 
)לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב  1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 מיועדות.

המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול  .2

ההשקעות. המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה 

הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות. לעניין זה, הכנסות  של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה

מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח הכולל. בחוזים תלויי 

מוצעת של תשואה, המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה המ

 עתודות הביטוח. 

-אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה השלילית בגין פוליסות משתתפות ברווחים הסתכם לסך של כ 2020 ביוני 30ליום  .3

 מיליון ש"ח. 86הסתכם לסך של למועד פרסום הדוח אומדן דמי הניהול שלא יגבו  מיליון ש"ח. נכון 296

 שישהים הפיננסיים בארץ ובעולם בעקבות משבר הקורונה ,כך שנכון לתקופה של סכום זה כולל השפעת הירידה בשווק .4

 .3.5%-משתתפות ברווחים בשיעור של כ, חלה ירידה בנכסים המנוהלים בפוליסות 2020 ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום 

 . 1לפרטים נוספים בדבר השפעות הקרונה ראה באור 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 2020 ביוני 30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

 
 

 39-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .ב
 

 פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2019, ביוני 30ביום שהסתיימו חודשים  שישהנתונים 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 

 פרט תשואה 2003 (1) 1990 
קבוצת

 סה"כ י

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 272,143  1,749,275  593,136  43,839  פרמיות ברוטו
 

65,795  2,724,188 

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 
 1,114,513  -  -  1,114,513  -  -  לעתודות ביטוח ישירות

 (2)113,074  מרווח פיננסי כולל דמי ניהול
 251,829 
(3)  121,512  -  -  486,415 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 118,050  2,973,066  2,657,938  )*( 477,993  ביטוח ברוטו

 

70,970  6,298,017 
בהתחייבויות בגין חוזי תשלומים ושינוי 

 420,813  -  -  420,813  -  -  השקעה
תשלומים ושינוי בהתחייביות חברות 

 32,219       מנהלות של קופות גמל

סה"כ התחייבויות מביטוח חיים 
 6,751,049       וחסכון ארוך טווח

סך כל הרווח )הפסד( כולל מעסקי 
 70,231  (5,205) 72,351  (47,292) 58,510  ( )*(8,133)  ביטוח חיים

 28,813       רווח מפנסיה וגמל

 ארוך מביטוח חיים וחיסכון רווחסה"כ 
 99,044       טווח

 
 

)לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב  1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 מיועדות.

כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול המרווח הפיננסי אינו  .2

ההשקעות. המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה 

הביטוח השונות. לעניין זה, הכנסות  של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות

מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח הכולל. בחוזים תלויי 

תשואה, המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של 

 וח.עתודות הביט

 62 -אומדן דמי הניהול שלא נגבו בשל התשואה השלילית בגין פוליסת משתתפות ברווחים הסתכם לסך של כ 2018בשנת  .3

 .2019ביוני  30מיליון ש"ח סכום זה קוזז מההכנסות מדמי הניהול לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 

 
 
 
 

 
 



 

 2020 ביוני 30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

 
 

 40-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .ב
 

 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2020, ביוני 30ביום שהסתיימו חודשים שלושה נתונים לתקופה של 

 

 

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות  
  ללא מרכיבפוליסות  נספחים( לפי מועד 

  חסכון הנפקת הפוליסה 

  סיכון הנמכר כפוליסה    

  בודד  2004משנת    

       

    תלוי עד שנת עד שנת 

 סה"כ קבוצתי פרט תשואה 2003 (1) 1990 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 1,134,397  28,392  141,182  669,258  277,180  18,385  פרמיות ברוטו

חוזי השקעה  תקבולים בגין
 324,272  -  -  324,272  -  -  שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 210,164  -  -  61,317  (3) 40,377  (2) 108,470  מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 144,130  חוזי ביטוח ברוטו
 1,843,122 
(4)  1,706,965 (4)  71,794  28,091  3,794,102 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 407,845  -  -  (4) 407,845  -  -  חוזי השקעה

תשלומים ושינוי בהתחייביות 
 12,825       חברות מנהלות של קופות גמל

סה"כ התחייבויות מביטוח חיים 

 4,214,772       וחסכון ארוך טווח

כולל מעסקי ביטוח  סך כל הרווח
 192,371  1,992  19,929  15,423  117,124  37,903  חיים

 3,772       רווח מפנסיה וגמל

 מביטוח חיים וחיסכוןרווח סה"כ 

 196,143       ארוך טווח

 
 

)לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב  1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 מיועדות.

המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול  .2

ההשקעות. המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה 

הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות. לעניין זה, הכנסות  של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה

מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח הכולל. בחוזים תלויי 

מוצעת של תשואה, המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה המ

 עתודות הביטוח. 

-אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה השלילית בגין פוליסות משתתפות ברווחים הסתכם לסך של כ 2020ביוני  30ליום  .3

 מיליון ש"ח. 86יגבו הסתכם לסך של למועד פרסום הדוח אומדן דמי הניהול שלא  מיליון ש"ח. נכון 269

בעקבות משבר ברבעון השני שקיזזה את הירידה בשווקים בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם  העלייהסכום זה כולל השפעת  .4

בנכסים המנוהלים בפוליסות  עליה, חלה 2020ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  שלושההקורונה ,כך שנכון לתקופה של 

  .1ר בדבר השפעות הקרונה ראה באו . לפרטים נוספים7%-ברווחים בשיעור של כמשתתפות 

 

 
 
 
 
 
 



 

 2020 ביוני 30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

 
 

 41-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 
 

 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .ב
 

 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2019, ביוני 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 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 1,328,332  31,602  135,414  840,996  298,015  22,305  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 

 529,811  -  -  529,811  -  -  ישירות לעתודות ביטוח

 134,567  -  -  59,807  74,414  (2) 346  מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 2,690,890  30,621  68,972  1,225,892  1,044,338  )*( 321,067  חוזי ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 149,026  -  -  149,026  -  -  חוזי השקעה

תשלומים ושינוי בהתחייביות חברות 

 23,894       מנהלות של קופות גמל

סה"כ התחייבויות מביטוח חיים 
 2,863,810       וחסכון ארוך טווח

סך כל הרווח )הפסד( כולל מעסקי 
 (75,484) 783  21,857  (22,640) (43,693) ( )*(31,791)  ביטוח חיים

 9,168       רווח מפנסיה וגמל

 סה"כ הפסד  מביטוח חיים וחיסכון
 (66,316)      ארוך טווח

 
 

)לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב  1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 מיועדות.

המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול  .2

ואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה ההשקעות. המרווח הפיננסי בפוליסות עם תש

של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות. לעניין זה, הכנסות 

הכולל. בחוזים תלויי  מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח

תשואה, המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של 

 עתודות הביטוח.

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 2020 ביוני 30ליום  ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים 

 
 

 42-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח  .ב
 

 )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
 

 :2019בדצמבר,  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 

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 5,209,366  123,511  549,923  3,262,662  1,189,202  84,068  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 3,183,601  -  -  3,183,601  -  -  שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 1,182,102  -  -  249,652  (3) 647,014  (2) 285,436  מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 12,457,830  117,575  245,494  5,693,554  5,482,625  )*( 918,582  בגין חוזי ביטוח ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 802,459  -  -  802,459  -  -  בגין חוזי השקעה

תשלומים ושינוי בהתחייביות 
 42,379       חברות מנהלות של קופות גמל

סה"כ התחייבויות מביטוח חיים 
 13,302,668       וחסכון ארוך טווח

סך כל הרווח )הפסד( כולל 
 (149,667) 5,135  127,799  (129,695) (5,457) ( )*(147,449)  (4) מעסקי ביטוח חיים

 51,008       מפנסיה וגמלרווח 

סה"כ הפסד מביטוח חיים 
 (98,659)      ארוך טווח וחיסכון

 
 

)לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב  1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  .1

 מיועדות.

מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול  המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור .2

ההשקעות. המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה 

של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות. לעניין זה, הכנסות 

כוללות גם את השינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח הכולל. בחוזים תלויי  מהשקעות

תשואה, המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של 

 עתודות הביטוח.

 62 -של התשואה השלילית בגין פוליסת משתתפות ברווחים הסתכם לסך של כאומדן דמי הניהול שלא נגבו ב 2018בשנת  .3

 .2019ביוני  30מיליון ש"ח סכום זה קוזז מההכנסות מדמי הניהול לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

כולל הפסד בגין שינויים בהנחות והשפעת שינוי בריבית ההיוון בחישוב העתודה המשלימה לגמלאות וגמלאות בתשלום לשנה  .4

 ( )ג(. 1) 7מיליון ש"ח, לפני מס. לפרטים ראה באור  854 -בסך של כ 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 ג'. 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 
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 43-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 בריאותנתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח  .ג

 

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

  (2אחר  ) סיעודי 

 סה"כ ז"ק ז"א (3קבוצתי ) פרט 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 443,324  130,474  פרמיות ברוטו
 

810,681(1)  74,611(1) (7) 
 

1,459,090 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 546,404  65,661  398,341  (4) 112,895  (30,493)  חוזי ביטוח ברוטו

סך כל רווח )הפסד( הכולל 
 225,879  (11,352)  106,794  (4) (18,874)  (5) 149,311  מעסקי ביטוח בריאות

      
  אלפי ש"ח. 335,728אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיבים בסך  549,564מתוך זה פרמיות פרט בסך  (1)

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

  (2אחר  ) סיעודי 

 סה"כ ז"ק ז"א (3קבוצתי ) פרט 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 (1)173,199  (1)772,691  531,748  125,523  פרמיות ברוטו
 

1,603,161 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 78,882  437,077  751,227  185,169  בגין חוזי ביטוח ברוטו

 
1,452,355 

הכולל  )הפסד( סך כל רווח
 86,965  9,828  71,387  28,604  (5) (22,854)  מעסקי ביטוח בריאות

      
  אלפי ש"ח. 318,028אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיבים בסך  627,862מתוך זה פרמיות פרט בסך  (1)
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 44-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח בריאות .ג

 

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של  

  (2אחר  ) סיעודי 

 סה"כ ז"ק ז"א (3קבוצתי ) פרט 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 222,180  65,015  פרמיות ברוטו
 

380,169(1) 
 
(146()1)(7)  667,218 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 741,814  12,398  213,291  (4) 481,882    34,243  חוזי ביטוח ברוטו

סך כל רווח )הפסד( הכולל מעסקי 
 176,021  (4,130)  67,047  (4) 14,038  (6) 99,066  ביטוח בריאות

      
 

  ש"ח. אלפי 143,624אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיבים בסך  236,399מתוך זה פרמיות פרט בסך  (1)

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של  

  (2אחר  ) סיעודי 

 סה"כ ז"ק ז"א (3קבוצתי ) פרט 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 266,194  63,466  פרמיות ברוטו
 

367,784(1)  96,549(1)  793,993 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 665,317  39,588  209,949   349,713  66,067  חוזי ביטוח ברוטו

סך כל רווח הכולל מעסקי ביטוח 
 71,842  6,999  45,403  7,383  (6) 12,057  בריאות

 

 
 אלפי ש"ח. 139,453פרמיות קולקטיבים בסך וש"ח אלפי  324,880מתוך זה פרמיות פרט בסך  (1)
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 45-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח בריאות .ג

 

 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  

  (2אחר  ) סיעודי 

 סה"כ ז"ק ז"א (3קבוצתי ) פרט 

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 1,078,123  254,489  פרמיות ברוטו
 

1,507,251(1) 
 

422,452(1) 
 

3,262,315 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 174,331  961,006  1,532,520  934,529  ביטוח ברוטו

 
3,602,386 

סך כל רווח )הפסד( הכולל מעסקי 
 ביטוח בריאות

 
(484,750)  34,836  110,751  27,839 

 
(311,324) 

      
 
 אלפי ש"ח. 588,635 אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיביים בסך 1,341,068  מתוך זה פרמיות פרט בסך (1)

 הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לז"א הינו הוצאות רפואיות ולז"ק הינו נסיעות לחו"ל. (2)

חברי מכבי שירותי נכנס לתוקפו ההסכם למתן שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי עבור  2019בינואר  1החל מיום  (3)

 בריאות.

זה  הפסדההפסד נובע בעיקר מהשפעת הירידה בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם בעקבות משבר הקורונה.  (4)

לפרטים נוספים בדבר השפעת הקורונה ראה קוזז בחלקו ברבעון השני בעקבות העלייה בשווקים הפיננסיים. 

  .1באור 

 85-( בסך של כLATכולל קיטון בעתודת ביטוח ) 30.6.2020חודשים שהסתיימה ביום  שישההרווח בתקופה של  (5)

 -( בסך של כLATגידול בעתודת ביטוח ) 30.6.2019חודשים שהסתיימה ביום  שישהמיליון ש"ח ובתקופה של 

 מיליון ש"ח. 36

 ש"ח. מיליון  32-של כ בסך 120כולל את תוצאות עד  30.6.2020חודשים שהסתיימה ביום  6הרווח לתקופה של 

  )ד(. 2לפרטים נוספים ראה באור 

-( בסך של כLATכולל קיטון בעתודת ביטוח ) 30.6.2020הרווח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  (6)

( בסך של LATבעתודת ביטוח ) קיטון 30.6.2019מיליון ש"ח ובתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  25

  מיליון ש"ח. 15 -כ

   מיליון ש"ח. 6-בסך של כ 120כולל את תוצאות עד  30.6.2020חודשים שהסתיימה ביום  3הרווח לתקופה של 

 )ד(. 2לפרטים נוספים ראה באור 

 )ב(. (2)ד()1לעניין השפעת הקורונה על פעילות ביטוח נסיעות לחו"ל ראה ביאור    (7)
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 46-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ד

 

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

 

רכב 
 חובה

רכב 
 רכוש

ענפי רכוש 
 )*( ואחרים

ענפי 
חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 1,537,930  264,161  410,693  546,429  316,647  פרמיות ברוטו

 518,591  86,474  274,935  68  157,114  משנהפרמיות ביטוח 

 1,019,339  177,687  135,758  546,361  159,533  פרמיות בשייר

 79,722  23,222  5,611  22,083  28,806  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 939,617  154,465  130,147  524,278  130,727  פרמיות שהורווחו בשייר

 (25,328) (9,753) (1,060) (3,915) (10,600) הפסדים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 107,718  8,638  55,847  -  43,233  הכנסות מעמלות

 1,022,007  153,350  184,934  520,363  163,360  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 901,877  122,618  188,057  327,211  263,991  ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 321,952  33,698  123,572  (7) 164,689  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 579,925  88,920  64,485  327,218  99,302  ביטוח בשייר

רכישה עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 280,194  45,026  81,900  122,883  30,385  אחרות

 65,504  12,518  14,969  24,201  13,816  הוצאות הנהלה וכלליות

 1,300  592  64  -  644  הוצאות מימון

 926,923  147,056  161,418  474,302  144,147  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו, של חברות 
 (325) (126) (14) (48) (137) מוחזקות

 94,759  6,168  23,502  46,013  19,076  רווח לפני מסים על הכנסה

 (27,652) (10,742) (1,168) (4,066) (11,676) הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה 
 67,107  (4,574) 22,334  41,947  7,400  לפני מסים על ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ליום 
 6,380,541  2,120,405  724,330  740,514  2,795,292  )בלתי מבוקר( 30.06.2020

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר ליום 
 4,532,131  1,745,556  216,745  740,514  1,829,316  )בלתי מבוקר( 30.06.2020

      
 

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר  )*( 
 מסך הפרמיות בענפים אלו. 81%הפעילות בגינם מהווה 

ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם  )**( 
 הפרמיות בענפים אלו. מסך 84%מהווה 
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 47-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ד.

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של  

 רכב חובה 
רכב 
 רכוש

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  שהורווחו בשיירפרמיות 

 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

ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי תשלומים 
 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  הוצאות הנהלה וכלליות

 (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 

רווח כולל לתקופה לפני מסים  סך הכל
 434,400  70,457  74,145  67,305  222,493  על ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
 6,177,887  2,075,714  774,172  738,904  2,589,097  )בלתי מבוקר( 30.06.2019ליום  

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
 4,568,487  1,735,121  208,539  738,904  1,885,923  מבוקר()בלתי  30.06.2019ליום  

 
ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר  )*(  

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 78%הפעילות בגינם מהווה 
ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם  )**( 

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 83%מהווה 
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 48-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי ד.

 
 

 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של  

 

רכב 
 חובה

רכב 
 רכוש

ענפי רכוש 
 )*( ואחרים

ענפי 
חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 651,372  107,378  175,089  234,327  134,578  פרמיות ברוטו

 232,761  43,907  123,204  34  65,616  פרמיות ביטוח משנה

 418,611  63,471  51,885  234,293  68,962  פרמיות בשייר

 (51,859) (14,980) (11,659) (26,950) 1,730  שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, בשייר

 470,470  78,451  63,544  261,243  67,232  פרמיות שהורווחו בשייר

 48,525  18,771  1,987  7,418  20,349  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 53,609  3,874  27,934  -  21,801  הכנסות מעמלות

 572,604  101,096  93,465  268,661  109,382  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 410,136  46,746  79,642  138,581  145,167  ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 155,016  11,371  57,265  (5) 86,385  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 255,120  35,375  22,377  138,586  58,782  ביטוח בשייר

והוצאות רכישה עמלות, הוצאות שיווק 
 147,646  24,121  42,562  62,752  18,211  אחרות

 33,053  6,608  7,718  11,919  6,808  הוצאות הנהלה וכלליות

 (3,742) (1,708) (182) -  (1,852) הכנסות מימון

 432,077  64,396  72,475  213,257  81,949  סך כל ההוצאות

 חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות
 138  55  5  19  59  מוחזקות

 140,665  36,755  20,995  55,423  27,492  רווח לפני מסים על הכנסה

 149,745  58,565  6,235  21,419  63,526  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח כולל לתקופה לפני מסים 

 290,410  95,320  27,230  76,842  91,018  על ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
 6,380,541  2,120,405  724,330  740,514  2,795,292  )בלתי מבוקר( 30.06.2020ליום 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
 4,532,131  1,745,556  216,745  740,514  1,829,316  )בלתי מבוקר( 30.06.2020ליום 

 
ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר  )*( 

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 79%הפעילות בגינם מהווה 
ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם  )**( 

  הפרמיות בענפים אלו. מסך 84%מהווה 
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 49-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ד

 

 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של  

 

רכב 

 רכב רכוש 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

שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
 (65,623) (11,154) (9,466) (38,131) (6,872) הורווחה, בשייר

 488,134  80,163  70,338  273,465  64,168  בשייר פרמיות שהורווחו

רווחים מהשקעות, נטו 
 68,456  24,997  3,126  9,847  30,486  והכנסות מימון

 54,755  5,067  26,785  -  22,903  הכנסות מעמלות

 611,345  110,227  100,249  283,312  117,557  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין 

 272,002  52,752  69,244  165,518  (15,512) חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה 
בתשלומים ובשינוי 

 110,212  23,688  52,586  -  33,938  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 161,790  29,064  16,658  165,518  (49,450) בגין חוזי ביטוח בשייר

עמלות, הוצאות שיווק 
 והוצאות 

 164,872  22,901  48,179  74,338  19,454  רכישה 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 
 136  51  8  18  59  של חברות מוחזקות

 255,355  53,593  29,158  30,623  141,981  רווח לפני מסים על הכנסה

רווח כולל אחר לפני מסים 

 33,589  12,428  1,742  4,575  14,844  על ההכנסה 

רווח כולל  סך הכל
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  מבוקר()בלתי  30.06.2019

 
ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר  )*( 

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 78%הפעילות  בגינם מהווה 
בגינם  ביטוח צד ג', אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילותענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי  )**(

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 81%מהווה 
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 50-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מגזרי פעילות  - 3באור 

 
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ד

 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 

רכב 
 חובה

רכב 
 רכוש

ענפי רכוש 
 )*( ואחרים

ענפי 
חבויות 

 סה"כ )**( אחרים

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 2,815,006  429,509  758,410  1,055,924  571,163  פרמיות ברוטו

 921,164  114,228  485,953  210  320,773  פרמיות ביטוח משנה

 1,893,842  315,281  272,457  1,055,714  250,390  פרמיות בשייר

שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה, 
 (37,745) (3,924) (1,345) (30,723) (1,753) בשייר

 1,931,587  319,205  273,802  1,086,437  252,143  פרמיות שהורווחו בשייר

 172,872  62,815  8,304  25,577  76,176  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 219,547  16,239  114,222  -  89,086  הכנסות מעמלות

 2,324,006  398,259  396,328  1,112,014  417,405  ההכנסותסך כל 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 1,662,770  280,116  251,015  726,950  404,689  חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 533,561  54,901  179,911  2  298,747  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,129,209  225,215  71,104  726,948  105,942  ביטוח בשייר

 עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 612,688  92,420  188,075  268,914  63,279  רכישה אחרות

 117,362  20,555  24,939  47,408  24,460  הוצאות הנהלה וכלליות

 (9,775) (4,169) (551) -  (5,055) הכנסות מימון

 1,849,484  334,021  283,567  1,043,270  188,626  סך כל ההוצאות

חלק החברה בתוצאות, נטו של חברות 
 3,406  1,250  165  476  1,515  מוחזקות

 477,928  65,488  112,926  69,220  230,294  רווח לפני מסים על הכנסה

 202,597  74,301  9,822  28,371  90,103  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

סך הכל רווח כולל לתקופה לפני 
 680,525  139,789  122,748  97,591  320,397  מסים על ההכנסה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
 6,148,630  2,066,230  677,935  731,498  2,672,967  )מבוקר( 31.12.2019ליום 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
 4,493,331  1,725,821  195,097  731,498  1,840,915  )מבוקר( 31.12.2019ליום 

 
ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח מקיף דירות, מקיף בתי עסק ואובדן רכוש אשר  )*( 

 הפרמיות בענפים אלו.מסך  78%הפעילות בגינם מהווה 
ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח צד ג' אחריות מקצועית ומעבידים אשר הפעילות בגינם  )**( 

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 83%מהווה 
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 51-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 נכסים עבור חוזים תלויי תשואהא.  
 

חוזי ביטוח וחוזי השקעה, המוצגים בשווי הוגן דרך רווח להלן פירוט הנכסים המוחזקים כנגד  .1
 והפסד:

 ליום   

 בדצמבר 31 ביוני 30ליום  

 2020 2019 2019 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 1,554,065  1,466,002  1,759,422  נדל"ן להשקעה

    השקעות פיננסיות:
 22,500,106  20,503,155  21,328,250  נכסי חוב סחירים

 8,898,752  6,009,985  6,665,766  נכסי חוב שאינם סחירים

 17,683,118  15,409,075  14,324,816  מניות

 15,222,939  14,124,175  14,655,361  השקעות פיננסיות אחרות

 64,304,915  56,046,390  56,974,193  סך הכל השקעות פיננסיות

 5,612,435  7,263,783  9,185,575  מזומנים ושווי מזומנים

 190,661  210,991  205,663  אחר

 71,662,076  64,987,166  68,124,853  סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

       
 
 . שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות:2

 
השקעה המוצגים בשווי  הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי

 הוגן דרך רווח והפסד. הרמות השונות הוגדרו באופן הבא:
 

שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים  -1רמה 

 זהים. 

 1בעקיפין, שאינם כלולים ברמה  או שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים, במישרין -2רמה 

 לעיל.

 שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. -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  1היו מעברים מהותיים בין רמה במהלך התקופות המדווחות לא 

 
 (.3)ה()1להרחבה בעניין השפעת נגיף הקורונה על שוק ההון ראה באור 

 
 החברה מחזיקה במכשירים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:

 

 2020ביוני  30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

     פיננסיות:השקעות 
 21,328,250  -  4,315,255  17,012,995  נכסי חוב סחירים

 6,665,766  1,211,116  5,454,650  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 14,324,816  1,042,317  369  13,282,130  מניות

 14,655,361  8,658,766  768,442  5,228,153  השקעות פיננסיות אחרות

 56,974,193  10,912,199  10,538,716  35,523,278  סה"כ
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 52-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א

 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

   
   

 2019בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

     השקעות פיננסיות:
 22,500,106  -  4,379,155  18,120,951  נכסי חוב סחירים

 8,898,752  599,815  8,298,937  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 17,683,118  945,002  355  16,737,761  מניות

 15,222,939  8,082,717  832,332  6,307,890  השקעות פיננסיות אחרות 

 64,304,915  9,627,534  13,510,779  41,166,602  סה"כ

 

 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

      

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 

נכסי 
חוב 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 9,627,534  8,082,717  945,002  599,815  -  2020בינואר,  1יתרה ליום 

סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח 
 117,502  88,956  44,808  (16,262) -  והפסד)*(

 2,229,584  1,398,189  178,247  653,148  -  רכישות 

 (183,877) (167,455) (10,616) (5,806) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (1,018,867) (759,186) (115,124) (144,557) -  פדיונות / מכירות

 140,323  15,545  -  124,778  -  )**( 3העברות אל רמה 

 10,912,199  8,658,766  1,042,317  1,211,116  -  2020ביוני,  30יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
סך הרווחים )הפסדים( לתקופה שלא 

מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 
 131,169  113,425  37,039  (19,295) -  2020ביוני,  30המוחזקים נכון ליום 

   
 המעבר בין הרמות נובע בעיקר בגין ניירות ערך שדירוגם השתנה.)**(   
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 53-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )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 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 בלתי מבוקר 
 

 ש"חאלפי 

      
 7,822,793  6,895,381  572,010  355,402  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח 
 (7,710) (33,831) 23,401  2,720  -  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 אל רמה 

 (128,515) -  -  (128,515) -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 8,460,930  7,153,237  811,547  496,146  -  2019ביוני,  30יתרה ליום 

      )*( מתוכם:

הרווחים )הפסדים( לתקופה שלא מומשו  סך

ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים 
 7,765  (19,357) 23,401  3,721  -  2019ביוני  30נכון ליום 

 

 )**(   המעבר בין הרמות נובע בעיקר בגין ניירות ערך שדירוגם השתנה.

 

      

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסים  

 

נכסי חוב 
 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 10,499,166  8,508,245  994,958  995,963  -  2020באפריל,  1יתרה ליום 

 88,136  46,716  31,689  9,731  -  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד )*(

 815,475  590,557  55,310  169,608  -  רכישות 

 (82,611) (75,345) (5,635) (1,631) -  תקבולי ריביות ודיבידנד

 (542,933) (421,595) (34,005) (87,333) -  פדיונות/ מכירות

 134,966  10,188  -  124,778  -  )**( 3העברות אל רמה 

 10,912,199  8,658,766  1,042,317  1,211,116  -  2020ביוני,  30יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
סך הרווחים לתקופה שלא מומשו 
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

 88,084  49,443  31,838  6,803  -  2020ביוני,  30המוחזקים נכון ליום 

 
 המעבר בין הרמות נובע בעיקר בגין ניירות ערך שדירוגם השתנה.)**(  
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 54-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א
 

 )המשך( 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

      

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  

 

נכסי 
חוב 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות 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 ריבית ודיבידנד

 (479,856) (446,015) -  (33,841) -  פדיונות/ מכירות

 (52,175) -  -  (52,175) -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 8,460,930  7,153,237  811,547  496,146  -  2019ביוני,  30יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
ושהוכרו ברווח סך הרווחים לתקופה שלא מומשו 

ביוני,  30והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

2019  -  47  16,618  29,814  46,479 

      
 )**(  המעבר בין הרמות נובע בעיקר בגין ניירות ערך שדירוגם השתנה.

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  

 

נכסי חוב 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

      
 7,822,793  6,895,381  572,010  355,402  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 391,941  269,692  117,085  5,164  -  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד )*(

 3,442,855  2,476,241  291,787  674,827  -  רכישות

 (394,071) (345,967) (36,031) (12,073) -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (1,461,451) (1,212,630) -  (248,821) -  פדיונות/ מכירות

 151  -  151  -   )**( 3העברות אל רמה 

 (174,684) -  -  (174,684) -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 9,627,534  8,082,717  945,002  599,815  -  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
סך הרווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח 

 31והפסד בגין נכסים  המוחזקים נכון ליום 
 414,512  289,366  117,085  8,061  -  2019בדצמבר, 

 ערך שדירוגם השתנה.המעבר בין הרמות נובע בעיקר בגין ניירות )**(  
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 55-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 השקעות פיננסיות אחרותב.  

 
 נכסי חוב שאינם סחירים .1

 
 ההרכב:

   

 2020ביוני  30ליום  

 שווי הערך 

 הוגן בספרים 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

   הלוואות וחייבים:
 12,098,067  8,152,102  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*(

 4,703,137  4,608,070  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים

 957,337  912,198  פיקדונות בבנקים

 17,758,541  13,672,370  סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

   

  64,479  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
 

החוזי. פרעוןהשווי ההוגן חושב לפי מועד ה  (*) 

 
 

 2019ביוני  30ליום  

 שווי הערך 

 הוגן בספרים 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

   הלוואות וחייבים:
 11,315,974  7,986,772  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*( 

 4,304,523  4,069,894  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות בבנקים 

 672,443  604,468  פיקדונות בבנקים 

 16,292,940  12,661,134  סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

   
  17,296  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

 
החוזי. פרעוןהשווי ההוגן חושב לפי מועד ה   (*) 
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 56-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים - 4באור 
 

  )המשך( השקעות פיננסיות אחרותב.  

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 שווי הערך 

 הוגן בספרים 

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח 

   הלוואות וחייבים:
 11,875,435  8,034,902  אגרות חוב מיועדות ופיקדונות באוצר )*(

 4,630,943  4,291,008  בבנקיםנכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה, למעט פיקדונות 

 712,297  649,800  פיקדונות בבנקים

 17,218,675  12,975,710  סך הכול נכסי חוב שאינם סחירים

  21,587  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
  

החוזי. פרעוןהשווי ההוגן חושב לפי מועד ה  (*) 

  
 לרמותשווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה  .2

 

 הטבלאות להלן מציגות ניתוח של המכשירים הפיננסים המוצגים על פי  שווים ההוגן.
 .2ובין רמה  1במהלך התקופות המדווחות לא היו מעברים מהותיים בין רמה 

 (.3)ה()1להרחבה בעניין השפעת נגיף הקורונה על שוק ההון ראה באור 

 

 

 2020ביוני  30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

  
 8,087,442  -  1,181,957  6,905,485  נכסי חוב סחירים

 1,448,147  283,762  -  1,164,385  מניות

 2,575,363  1,717,087  398,112  460,164  אחרות

 12,110,952  2,000,849  1,580,069  8,530,034  סה"כ

     
 

 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
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 57-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרותב.  

 
 

 2019בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 מבוקר  
 

 אלפי ש"ח

  
 8,079,279  -  1,071,244  7,008,035  נכסי חוב סחירים

 1,583,954  241,569  -  1,342,385  מניות

 2,169,583  1,498,494  186,966  484,123  אחרות

 11,832,816  1,740,063  1,258,210  8,834,543  סה"כ

     
 

 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

      

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים זמינים למכירה 

 

נכסי חוב 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

  
 1,740,063  1,498,494  241,569  -  -  2020בינואר,  1יתרה ליום 

סך הרווחים )הפסדים( 
      שהוכרו:

 1,172  (12,831) 14,003  -  -  ברווח והפסד )*(

 3,250  (15,976) 19,226  -  -  ברווח כולל אחר

 380,898  323,929  56,969  -  -  רכישות 

 (19,822) (17,549) (2,273) -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (114,430) (68,698) (45,732) -  -  פדיונות/ מכירות

 9,718  9,718  -  -  -  )**( 3העברות אל רמה 

 2,000,849  1,717,087  283,762  -  -  2020ביוני,  30יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
סך ההפסדים לתקופה 

שלא מומשו ושהוכרו 
ברווח והפסד בגין נכסים 

 30המוחזקים נכון ליום 
 (34,554) (33,596) (958) -  -  2020ביוני, 

      
 השקעה כחברה כלולה.מ)**( ניירות ערך שסווגו  
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 58-2 הפניקס אחזקות בע"מ
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור 
 

 )המשך( אחרותהשקעות פיננסיות  .ב

 
 )המשך( 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים 
 זמינים למכירה

 

נכסי 
חוב 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח
  

 1,280,089  1,119,053  161,036  -  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

      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) -  -  -  פדיונות/ מכירות

 (13,388) -  (13,388) -  -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 1,400,452  1,221,179  179,273  -  -  2019ביוני,  30יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
סך הרווחים לתקופה שלא מומשו 

נכסים ושהוכרו ברווח והפסד בגין 

 4,496  2,543  1,953  -  -  2019ביוני  30המוחזקים נכון ליום 
 )**( ניירות ערך שסווגו להשקעה כחברה כלולה. 

  

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים זמינים 
 למכירה

 

נכסי 
חוב 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח
  

 1,869,325  1,601,706  267,619  -  -  2020באפריל,  1יתרה ליום 

      סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו:
 73,995  71,253  2,742  -  -  ברווח והפסד )*(

 (29,847) (45,521) 15,674  -  -  ברווח כולל אחר

 133,992  133,992  -  -  -  רכישות 

 (10,658) (8,385) (2,273) -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (45,676) (45,676) -  -  -  פדיונות/ מכירות

 9,718  9,718  -  -  -  )**( 3העברות אל רמה 

 2,000,849  1,717,087  283,762  -  -  2020ביוני,  30יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
סך הרווחים לתקופה שלא מומשו 

ושהוכרו ברווח והפסד בגין 
 30נכסים המוחזקים נכון ליום 

 61,436  60,967  469  -  -  2020ביוני 

 השקעה כחברה כלולה.מ)**( ניירות ערך שסווגו 
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59-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור  
 

 השקעות פיננסיות אחרות )המשך( .ב
 )המשך( 3נכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה    

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים 

 זמינים למכירה

 

נכסי 
חוב 

 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

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  -  -  ברווח והפסד )*(

 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 )הפסדים( לתקופה שלא 

מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין 
ביוני  30נכסים המוחזקים נכון ליום 

2019  -  -  1,990 (1,127)  863 

 

 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח 

 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ונכסים פיננסים זמינים 
 למכירה

 

נכסי חוב 
 סחירים

נכסי חוב 
שאינם 
 מניות סחירים

השקעות 
פיננסיות 

 סה"כ אחרות

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

  
 1,280,089  1,119,053  161,036  -  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

      סך הרווחים שהוכרו:
 22,805  17,240  5,565  -  -  ברווח והפסד )*(

 63,779  12,053  51,726  -  -  ברווח כולל אחר

 506,741  453,323  53,418  -  -  רכישות

 (37,139) (36,811) (328) -  -  תקבולי ריבית ודיבידנד

 (66,364) (66,364) -  -  -  פדיונות/ מכירות

 (29,848) -  (29,848) -  -  )**( 3העברות מתוך רמה 

 1,740,063  1,498,494  241,569  -  -  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

      )*( מתוכם:
סך הרווחים לתקופה שלא מומשו 
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

 17,847  12,610  5,237  -  -  2019בדצמבר  31המוחזקים נכון ליום 

 
 )**( ניירות הערך שהונפקו לראשונה וניירות ערך שסווגו להשקעה כחברה כלולה.   
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60-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור  
 

 התחייבויות פיננסיות .ג
 

 פרוט התחייבות פיננסיות .1

 2020ביוני  30ליום  

 שווי הערך 

 הוגן בספרים 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

  המוצגות בעלות מופחתת:התחייבויות פיננסיות 
 49,000  49,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 1,137,978  1,127,898  אגרות חוב 

 3,569,775  3,371,070  ( 1כתבי התחייבויות נדחים )

 605,352  605,352  פקדונות מדיירים 

 REPO( (2)  351,775  351,775(התחייבות לרכישה חוזרת 

 21,941  21,941  אחר

 5,735,821  5,527,036  סך הכל התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת

   התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 392,865  392,865  (3נגזרים )

 586,606  586,606  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים

 979,471  979,471  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד סך הכל
   

 -  112,681  (4התחייבויות בגין חכירה )

  6,619,188  סך התחייבויות פיננסיות

   

 כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון. (1)

ישראל לגופים מורשים )קרנות פנסיה, קופות  , הציע בנק2020לאור השפעת משבר הקורונה בחודש מרס  (2)

רכישה ומכירה בחזרה של  -( REPOגמל, קרנות נאמנות וחברות ביטוח( הזמנה להצעה לעסקת מכר חוזר )

אגרות חוב ממשלתיות ומלווה קצר מועד. נכון ליום המאזן, התקשרה הפניקס ביטוח בעסקת מכר חוזר 
 מיליון ש"ח. 352-בהיקף של כ

 מיליון ש"ח. 316 -בויות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה בסך של ככולל התחיי (3)

 לא נדרש גילוי על השווי ההוגן. (4)

  



 

 2020ביוני  30ליום  ביניים המאוחדיםדוחות הכספיים לתמצית הבאורים   

 
 

 

61-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור  
 

 התחייבויות פיננסיותג. 
 

 2019ביוני  30ליום  

 שווי הערך 

 הוגן בספרים 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

  בעלות מופחתת:התחייבויות פיננסיות המוצגות 
 24,510  24,510  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 11,000  11,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 1,050,283  999,621  אגרות חוב 

 3,243,634  3,003,567  (1כתבי התחייבויות נדחים )

 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

   התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 111,101  111,101  (2נגזרים )

 239,038  239,038  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים

 350,139  350,139  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד סך הכל

   

 -  138,631  (3התחייבויות בגין חכירה )

  5,180,127  סך התחייבויות פיננסיות

   
 ( כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון.1)

 מיליון ש"ח. 89-תלויי תשואה בסך של כ( כולל התחייבויות פיננסיות עבור חוזים 2)

 ( לא נדרש גילוי על השווי ההוגן.3)
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62-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור  
 

 התחייבויות פיננסיותג. 

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 שווי הערך 

 הוגן בספרים 

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

  מופחתת:התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות 
 12,024  12,024  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 88,000  88,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 1,058,215  998,918  אגרות חוב 

 3,684,367  3,371,345  (1כתבי התחייבויות נדחים )

 626,725  626,725  פיקדונות מדיירים 

 20,949  20,949  אחר

 5,490,280  5,117,961  התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת סך הכל

   התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 188,521  188,521  (2נגזרים )

 324,147  324,147  התחייבות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים

 512,668  512,668  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד סך הכל

   

 -  126,818  (3התחייבויות בגין חכירה )

   

  5,757,447  סך התחייבויות פיננסיות

   
     

 ( כתבי ההתחייבויות הונפקו לצורך העמידה בדרישות ההון.1)

 מיליון ש"ח. 149-חוזים תלויי תשואה בסך של כ( כולל התחייבויות פיננסיות עבור 2)

 ( לא נדרש גילוי על השווי ההוגן.3)
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63-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור  
 

 התחייבויות פיננסיותג. 

 
 בחלוקה לרמות ותשווי הוגן של התחייבויות פיננסי .2

 2020ביוני  30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 מבוקרבלתי  
 

 אלפי ש"ח

     

 586,606  -  -  586,606  התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים

 392,865  -  392,865  -  נגזרים

 979,471  -  392,865  586,606  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן

 
 

 2019ביוני  30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 מבוקרבלתי  
 

 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

     
 

 2019בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

     

 324,147  -  -  324,147  התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים

 188,521  -  188,521  -  נגזרים

 512,668  -  188,521  324,147  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן
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64-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( מכשירים פיננסיים - 4באור  

 
 טכניקות הערכה

 
השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח. השווי ההוגן של 

בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. שיטות אלו כוללות 
התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, 

 היוון תזרימי 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 השווי ההוגן של 

אור בלבד נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים יההוגן ניתן לצרכי בסחירים אשר מידע לגבי השווי 
הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות 

יוון חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו לה
נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים 

 ושערי ריבית לגופים מוסדיים.
 

 מניות לא סחירות ב(
 

. ההערכה דורשת מההנהלה להניח DCFההשקעה במניות לא סחירות הוערך באמצעות מודל ההוגן של השווי 

נתוני המודל לרבות תזרימי מזומנים חזויים, שיעורי היוון, סיכון אשראי ותנודתיות.  הנחות מסוימות לגבי
ההסתברויות בגין האומדנים שבטווח ניתנות לאומדן מהימן וההנהלה משתמשת בהן לשם קביעת והערכת השווי 

 ההוגן של אותן השקעות במניות לא סחירות.
 

 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 
(, שערי חוזי האקדמה, ועקומות ריבית. כל החוזים הנגזרים מגובים SPOTהפיננסית, שער חליפין נוכחי/נצפה )

אשראי של הצד שכנגד וסיכון אי ביצוע של החברה עצמה באופן מלא אל מול מזומנים, לפיכך לא קיים סיכון 
 בגינם.
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65-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 הון עצמי ודרישות הון - 5באור 
 

היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה להבטחת כושר הפירעון שלה ויכולתה לעמוד  הפניקס ביטוחמדיניות  .א

להמשיך את פעילותה העסקית וכדי שתוכל להניב  הפניקס ביטוחבהתחייבויותיה למבוטחים, לשמר את יכולת 

קבוצת אקסלנס וגופים מוסדיים נוספים המאוחדים בדוחות הכספיים,  ,הפניקס ביטוחתשואה לבעלי מניותיה. 

 "הממונה"(. –לדרישות הון הנקבעות על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן  כפופים

 –)להלן   II, קבע דירקטוריון הפניקס ביטוח יעד יחס כושר פירעון כלכלי מבוסס סולבנסי 2018בחודש דצמבר 

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

בתום תקופת הפריסה )קרי,  115%של ( אשר ילך ויגדל בקו ישר עד לשיעור SCR –מעל דרישות ההון  10%של 

 30(. מובהר בזאת, כי אין האמור כדי להבטיח שהפניקס ביטוח תעמוד ביעד זה בכל עת. נכון ליום 2024שנת 

 מההון הנדרש. 111%, מועד החישוב האחרון, יעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון הינו בשיעור של 2019ביוני 

 

   Solvency IIסס משטר כושר פירעון כלכלי מבו   .ב

 

וזאת בהתאם להוראות יישום שפורסמו  Solvency IIחל משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  הפניקס ביטוחעל 

 "חוזר סולבנסי"(.  -)להלן  2017בחודש יוני 

 

 יחס כושר פירעון מבוסס סיכון

 

יחס כושר פירעון מבוסס סיכון מחושב כיחס שבין ההון העצמי הכלכלי של חברת הביטוח לבין ההון הנדרש 

 לכושר פירעון. 

 

ההון העצמי הכלכלי נקבע כסיכום ההון העולה מהמאזן הכלכלי )ראה להלן( ומכשירי חוב הכוללים מנגנונים 

 ן משני נחות, הון משני מורכב והון שלישוני(. , הו2נוסף, מכשיר הון רובד  1לספיגת הפסדים )הון רובד 

סעיפי המאזן הכלכלי מחושבים לפי שווי כלכלי, כאשר ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על בסיס הערכה 

 מיטבית של מכלול התזרימים העתידיים הצפויים מהעסקים הקיימים, ללא מרווחי שמרנות, ובתוספת מרווח סיכון

(Risk Margin) . 

 

( נועד לאמוד את החשיפה של ההון העצמי הכלכלי לסדרת תרחישים שנקבעה SCRהנדרש לכושר פירעון )ההון 

 בחוזר הסולבנסי המשקפים סיכונים ביטוחיים, סיכוני שוק ואשראי וכן סיכונים תיפעוליים. 

 

 בקשר לדרישות ההון כדלהלן: הוראות מעברחוזר סולבנסי כולל, בין היתר, 

 

  (SCRההון )עמידה בדרישות  (1

 

 31 ביום וסיומה 2017ביוני,  30 ביום שתחילתה ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה

ועד  SCR-מה 60%-כל שנה, החל מ 5% -"תקופת הפריסה"( יעלה בהדרגה, ב)להלן:  2024בדצמבר 

 .SCR-למלוא ה

 

המבטח בכל מועד דיווח, כאשר דרישה דרישת הון מוקטנת על סוגים מסוימים של השקעות המוחזקות ע"י  (2

, עד שדרישת ההון בגין השקעות אלו תגיע 2017שנים, החל משנת  7זו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך 

 לשיעורה המלא.

 

 עדכון מוצע של הוראות היישום בחוזר סולבנסי

 

"תיקון החוזר המאוחד לעניין  - סולבנסיפרסם הממונה טיוטה שלישית של תיקון  לחוזר  2020באוגוסט  3ביום 

טיוטה" )להלן "חוזר סולבנסי  – Solvency IIהוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס 

"(, אשר מתייחסת לאופן חישוב יחס כושר הפירעון הכלכלי ולאופן יישום הוראות המעבר וזאת לצורך 2020

פית העדכנית. ככל שטיוטת חוזר הסולבנסי החדש תהפוך לחוזר התאמת חוזר הסולבנסי לדירקטיבה האירו

 30מחייב, עדכון ההוראות בעניין משטר כושר פירעון בהתאמה למתכונת שאומצה באירופה יכנס לתוקפו ביום 
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66-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( הון עצמי ודרישות הון - 5באור 

 
חברת  2020בהתאם לחוזר סולבנסי  .2019בדצמבר, 31ויחול כבר על חישוב יחס כושר פרעון ליום  2020ביוני 

 ביטוח רשאית לבחור באחת משתי החלופות הבאות בקשר לתקופת המעבר:

 , כאמור לעיל;2024פריסה הדרגתית של ההון הנדרש, עד לשנת  .א

"הניכוי בתקופת  –)להלן  2020ניכוי מעתודות הביטוח של סכום שיחושב בהתאם למפורט בחוזר סולבנסי  .ב

. חלופה זו מותנה בקבלת 2032תקופת הפריסה ילך ויקטן בצורה הדרגתית, עד לשנת הפריסה"(. הניכוי ב

 אישור הממונה הרשאי להגביל את גובה הניכוי.

 

למנהלי חברות הביטוח בדבר "עקרונות לחישוב ניכוי  פורסמה טיוטה שניה של מכתב 2020באוגוסט  3ביום 

". בנוסף לעקרונות אלו המכתב כולל, בין IIבנסי לתקופת הפריסה במשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס סול

היתר, הוראות לאופן הגשת בקשה לאישור ניכוי בתקופת הפריסה והוראות נלוות להתנהלות חברת ביטוח 

 שאושרה בקשתה להכללת ניכוי בתקופת הפריסה.

 הוראות כוללות בין היתר, את הדרישות הבאות:

שלה ואחר יכולתה לעמוד בהוראות משטר כושר פירעון  מעקב אחר יחס כושר הפירעון הקיים והצפוי •

 כלכלי לאורך זמן בהתקיים תרחישים פיננסיים, דמוגרפים ותפעוליים שונים.

כלכלי נמוך  פרעוןאישור תוכנית פעולה מפורטת שתיכלל בדוח השנתי שיוגש לממונה במידה ויחס כושר  •

 .100%-מ

 אישור הדירקטוריון בכל מועד חישוב. •

תערוך חישוב מחדש של הניכוי בתקופת  הפניקס ביטוחקביעת מבחנים איכותיים וכמותיים למקרים בהם  •

 הפריסה במקרים המפורטים במכתב. 

 .פניקס ביטוחהבחינת חישוב הניכוי על ידי רואה החשבון המבקר של  •

בחישוב עתודות מתן גילוי כמותי במסגרת דוח יחס כושר פירעון כלכלי ביחס לניכוי בתקופת הפריסה  •

 הביטוח.

לוועדת הכספים של הכנסת והיא  , טיוטת החוזר החדש הועברהאישור הדוחות הכספייםיובהר כי נכון למועד 

 כפופה לאישורה טרם פרסומה כחוזר מחייב. 

 

 ואילך 2019לשנת  הוראות גילוי ודיווח בקשר לדוח יחס כושר פירעון כלכלי

 

נקבע שעל אף  2020במרס,  19 -ו 2020באוגוסט  3במכתבים ששלח הממונה למנהלי חברות הביטוח, בימים 

לחוזר המאוחד,  מועד פרסום דוח יחס כושר פירעון כלכלי ודיווח קבצי דיווח סולבנסי  5לשער  4האמור בחלק 

המכתב  את החברות מחישוב  . כמו כן  פוטר2020בספטמבר  30, יהיה ביום 2019בדצמבר  31לממונה ליום 

 . 2020ביוני  30ומפרסום דוח יחס כושר פירעון ליום 

 

ביוני של כל  30 -בדצמבר ו 31בהתאם לחוזר המאוחד מכאן ואילך יכלל דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני 

 שנה במסגרת הדוח התקופתי והעוקב למועד החישוב.

 

 –)להלן  2019ביוני,  30דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום  ביטוחהפניקס פרסמה  2019בדצמבר,  31ביום 

עודף הון ללא התחשבות בהוראות המעבר  פניקס ביטוח"הדוח"(. על פי הדוח, שאיננו סקור ואיננו מבוקר, ל

 ובהתחשב בהוראות המעבר.

 

, בעיקרן על ניסיון העבר, יודגש כי התחזיות וההנחות, שהיוו בסיס להכנת דוח יחס כושר פירעון כלכלי, מבוססות

כפי שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת. נוכח הרפורמות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון והשינויים 

 בסביבה הכלכלית, נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות העתידיות.

הכרח יתממשו או שיתממשו החישוב מתבסס לעיתים על הנחות לגבי אירועים עתידיים ופעולות ההנהלה שלא ב

באופן שונה מההנחות אשר שימשו בסיס לחישוב. כמו כן, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי 

 מהחישוב, מאחר והתרחישים המשולבים של אירועים עשויים להתממש באופן שונה מהותית מההנחות בחישוב.

בדוח הדירקטוריון וכן דוח יחס כושר פרעון כלכלי שפורסם  2לפרוט נוסף, בלתי מבוקר ובלתי סקור, ראה סעיף 

 .פניקס ביטוחבאתר האינטרנט של ה
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67-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 )המשך( הון עצמי ודרישות הון - 5באור 

 

, חלה ירידה נוספת בעקום הריבית שהשפיעה 2019בדצמבר,  31ועד ליום  2019ביוני,  30בתקופה שלאחר יום 

 .2019בדצמבר  31ליום  פניקס ביטוחהמהותית לרעה על יחס כושר הפירעון של 

השפיע לרעה על יחס כושר הפירעון, מנגד נקטה עשויים להתפשטות נגיף הקורונה האירועים בעקבות כמו כן 

במספר פעולות לרבות התאמת מבנה ההוצאות ושינויים בתמהיל ההשקעות אשר עשויות להביא  פניקס ביטוחה

יכולת להעריך את מלוא השפעתם של  פניקס ביטוחלשיפור יחס זה. נכון לתאריך הדוחות הכספיים אין בידי ה

, נכון עומדתיא מעריכה כי ה הפניקס ביטוחהאירועים והפעולות שננקטו על יחס כושר הפירעון שלה. עם זאת 

לעניין השלכות התפשטות . הסולבנסילמועד הדוח  בדרישות ההון, בהתחשב בהוראות הפריסה, בהתאם לחוזר 

 (.1)8נגיף הקורונה לאחר תאריך המאזן ראה באור 

 

 דיבידנד .ג

"המכתב"( חברת ביטוח תהיה רשאית לחלק  -, )להלן 2017בהתאם למכתב שפרסמה הממונה, בחודש אוקטובר 

, 100%דיבידנד רק אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס כושר פירעון לפי חוזר סולבנסי בשיעור של לפחות 

. היחס פניקס ביטוחהיון כשהוא מחושב ללא הוראות המעבר ובכפוף ליעד יחס כושר פירעון שקבע דירקטור

האמור יחושב ללא ההקלה שניתנה בגין הפרש מקורי המיוחס לרכישת פעילות של קופות גמל וחברות מנהלות. 

 בנוסף, נקבעו במכתב הוראות דיווח לממונה.

 

, שאיננו סקור ואיננו מבוקר, המתבסס על תמהיל ההשקעות 2019ביוני,  30בהתאם לדוח יחס כושר פירעון ליום 

יחס כושר פירעון כלכלי גבוה מיחס כושר הפירעון הנדרש על  פניקס ביטוחוההתחייבויות הביטוחיות לאותו יום ל

 דוח. יש לציין שאין בכך בכדי לשקף את המצב נכון למועד הפי המכתב. 

 

לחלק את מניות הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל כדיבידנד  הפניקס ביטוח, אישר דירקטוריון 2019בדצמבר  30ביום 

. החלוקה כפופה לאישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור רשויות המס ואישור רשות שוק לחברהבעין 

ות שוק ההון לביצוע החלוקה אך טרם התקבל נכון למועד פרסום הדוח התקבל אישור רשההון, ביטוח וחיסכון. 

  אישור מס הכנסה.

 

לסכום הקבוע  וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס ביטוח התחייבה להשלים בכל עת את ההון העצמי של הפניקס .ד

. התחייבות זו תהיה תקפה כל עוד 1964 –כללים לאישור וניהול קופות גמל(, התשכ"ד)בתקנות מס הכנסה 

התחייבות זו תמומש רק כאשר ההון  .בפניקס אקסלנס פנסיה וגמלהפניקס ביטוח שולטת, במישרין או בעקיפין 

ובלבד שסכום ההשלמה לא יעלה על תקרת הנ"ל יהיה שלילי,  הפניקס אקסלנס פנסיה וגמלהעצמי של 

 ניקס ביטוח תהיה בעלת השליטה בגוף זה.ההתחייבויות כאמור והיא תקפה כל עוד הפ

 תתחייב החברה, לחברה וגמל פנסיה אקסלנס בפניקסהשליטה  העברת' אודות ג1 בבאורלאמור  בהמשך

 כללים) הכנסה מס בתקנות הקבוע לסכום וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס של העצמי ההון את עת בכל להשלים

 .1964 –ד"התשכ(, גמל קופות וניהול לאישור

 

בהון מזערי מינימאלי בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  מחוייבת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל .ה

והנחיות   2012 -)קופות גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן פנסיה( התשע"ב

הפניקס אקסלנס פנסיה  2020ביוני  30שוק ההון, הנחיות הרשות לני"ע ו/או תקנון הבורסה. נכון ליום הממונה על 

 וגמל עומדת בדרישות אלה.

 

( צמודות למדד המחירים לצרכן 5מיליון ע.נ. אגרות חוב )סדרה  220הנפיקה החברה  2020בפברואר  20ביום  .ו

 (.5)7ראה באור אלפי ש"ח. לפרטים בדבר ההנפקה  220,000ש"ח ע.נ. כל אחת, תמורת  1רשומות על שם ובנות 

 לפניקס ביטוח, לצורך חיזוק הונה העצמי. 1תמורת ההנפקה שמשה להזרמת הון רובד 

נוסף בחישוב  1, התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון להכללת הון רובד 2020במרס  9ביום 

מכשיר הון רובד מיליון ש"ח  220, הונפק שטר הון בסך של 2020במרס  11ההון העצמי של הפניקס ביטוח. ביום 

צמוד. הון זה יכלל במסגרת חישוב יחס  4.53%נוסף )להלן "המכשיר"(. המכשיר הונפק בשיעור ריבית של  1

 .2019בדצמבר  31כושר פירעון כלכלי של הפניקס ביטוח ליום 
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68-2 הפניקס אחזקות בע"מ
    

 התחייבויות תלויות  - 6באור 

 

 אשר אושרו כייצוגיותבקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות  -תובענות ייצוגיות  (א

 

בשנים האחרונות ניכר גידול משמעותי בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד הקבוצה 

ובכמות התובענות שהוכרו כייצוגיות. זאת, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

אשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק  בכלל, לרבות כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של הקבוצה,

. מגמה זו מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של הקבוצה 2006-תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגד חברות בקבוצה.

 

ות, בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגי

)להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"(. ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק  2006-תשס"ו

לשני שלבים עיקריים: השלב הראשון הינו שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן: 

תם שלב  "בקשת האישור" או "שלב האישור" בהתאמה(. במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלוט,

הדיון ברמה הייצוגית. על החלטה בשלב האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור. 

בשלב השני, במידה ובקשת האישור מתקבלת, תתברר התובענה הייצוגית לגופה )להלן: "שלב 

. התובענה כייצוגית"(. על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור

במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות, קיימים, בין היתר, הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, 

הן בשלב האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, וכן הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור 

 או מהתובענה הייצוגית.

 

ם אגרה כנגזרת מסכום התביעה, לפיכך, הגשת תביעות ייצוגיות במדינת ישראל אינה כרוכה בתשלו

סכומי התביעה בתביעות מסוג זה עשויים להיות גבוהים באופן משמעותי מהיקף החשיפה בפועל בגין 

 אותה תביעה.

 

 המפורטות( בערעור מצוי כייצוגיות ואישורן שאושרו תובענות לרבות) כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות

 על היתר בין המתבססת, ההנהלה להערכת, בהן אשר, שלהלן בטבלה  45 -ו 37-42 34, 1-32 בסעיפים

 של ההגנה טענות כי"( more likely than not)" לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטית דעת חוות

, הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא, תידחה כייצוגית התובענה לאישור והבקשה תתקבלנה הקבוצה

 לאישור בבקשות. הקבוצה של לפשרה נכונות קיימת בהן כייצוגיות תובענות לאישור בקשות להוציא

 או כולן, לתביעה ביחס בהן(, בערעור מצוי כייצוגיות ואישורן שאושרו תובענות לרבות) כייצוגיות תובענות

 נכונות קיימת בו מקום או, ידחו הקבוצה של ההגנה טענות כי, לא מאשר סביר יותר לגביהן, חלקן

 או הקבוצה ידי על המוערכת החשיפה לכיסוי הפרשות הכספיים בדוחות נכללו, הקבוצה מצד לפשרה

 .העניין לפי, לפשרה הקבוצה נכונות בגובה הפרשה

 

להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים 

לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה או הפרשה  הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות,

 בגובה נכונות הקבוצה לפשרה, לפי העניין.

  

חלק ניכר של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות הוגשו כנגד הקבוצה בעניינים שונים הקשורים לחוזי 

 ות. ביטוח ולמהלך העסקים הרגיל של הקבוצה, לגביהם הועמדו על ידי הקבוצה רזרבות ביטוחי

 

 לא, שלהלן בטבלה 46-56-ו 44, 43, 36, 35, 33 בסעיפים המפורטות כייצוגיות תובענות לאישור בבקשות

 נכללה לא ולפיכך כייצוגיות התובענות לאישור הבקשות סיכויי את להעריך זה ראשוני בשלב ניתן

 .אלו תובענות בגין הפרשה הכספיים בדוחות
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69-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות:

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2008ינואר  .1

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליארד ש"ח מכלל  1.67-כ

הנתבעות, מתוכו מיוחס להפניקס 

 4מיליון ש"ח. 277-ביטוח סכום של כ

 

גביית תשלום המכונה 

 "תת שנתיות",

בפוליסות לביטוח חיים 

שלא כדין ובסכום 

 החורג 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 

בריאות, נכות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה וסיעוד. בחיסכון; או ביחס לגורם הפוליסה; או בפוליסות המבטחות 

הסעד המבוקש הינו החזר הסכומים שנגבו שלא כדין בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ואילך, וכן צו עשה 

המורה לנתבעות לתקן את התנהלותן. כמו כן, דחה בית המשפט את בקשת האישור ביחס להפניקס ביטוח ולחברת ביטוח 

 בדבר גביית תת שנתיות בשיעור הגבוה מהשיעור המותר בדין. )להלן: "פסק הדין"(.נוספת 

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  31שפט העליון בקשת רשות ערעור על פסק הדין. ביום הגישו הנתבעות לבית המ 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.

בקשת התובעים לקיים דיון נוסף )בפני הרכב של שבעה שופטים(  אישר בית המשפט העליון את 2019ביולי  2ביום 

בשאלת המבחן שנקבע בפסק הדין לעניין עמדת הרגולטור שהוגשה לבית המשפט ביחס להנחיותיו ובשאלת הגנת זוטי 

ף, הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו במסגרת הדיון הנוס 2020בפברואר  2דברים בתביעה ייצוגית כספית.  ביום 

לפיה הוא תומך בקביעות פסק הדין בנוגע למשקל שיש לתת לעמדת הרגולטור ביחס להנחיותיו, וכי אין מקום לשיטתו 

התקיים  2020ביולי  26ביום להתערב בהכרעה שנקבעה בפסק הדין באשר לאימוץ עמדתה הפרשנית של רשות שוק ההון.

 .והצדדים ממתינים לפסק דין הנוסף הדיון

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
גי. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית היו שונים וגבוהים יותר והתייחסו גם לטענת גביית תת שנתיות הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעים בכתב התביעה הייצו 4

 בשיעור הגבוה מהשיעור המותר בדין אשר כאמור נדחתה.
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70-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 ,נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2010פברואר  .2

 

 מחוזי מרכז

 

הפניקס ביטוח )וחברות ביטוח נוספות 

 לאור הגשת כתב תביעה ייצוגי מאוחד(

 

מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות  1.47-כ 

)לרבות הנתבעות בתיק המקביל(, 

מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סכום של 

 4.מיליון ש"ח 238 -כ

 

 

גביית סכום 

בפוליסות ביטוח 

חיים בגין רכיב 

בפרמיה המכונה 

"גורם פוליסה" או 

דמי ניהול אחרים" 

ללא הסכמה 

מפורשת של 

המבוטח בהסכם 

הביטוח וכן נזק 

שנגרם בגובה 

התשואה שנמנעה 

מהמבוטח בגין 

גביית הסכומים 

 הללו.

 אישר בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן: "החלטת האישור"(. 2011באפריל  12ביום 

הגישה הפניקס ביטוח בקשת רשות ערעור על החלטת האישור לבית המשפט העליון )להלן:  2011בספטמבר  5ביום 

ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור, במסגרתו  2012בספטמבר  4ת הערעור"(. ביום "בקשת רשו

כי הדיון בבקשת האישור יוחזר לבית המשפט המחוזי לדיון  וקבע הורה בית המשפט העליון על ביטולה של החלטת האישור

יכוי "גורם הפוליסה" מרכיב החיסכון או מרכיב תוך התייחסות בעת ההכרעה אם לקבל את בקשת האישור להשלכה של נ

 הריסק. 

ניתנה החלטה על ידי בית משפט מחוזי מרכז בתיק מקביל אשר התנהל כנגד מספר חברות ביטוח  2016בנובמבר  21ביום 

אחרות, לפיה אין הוא מאשר את הסדר הפשרה שהוגש לאישורו על ידי הצדדים וכי הוא מאשר באופן חלקי את הבקשות 

אישור התביעות כתובענות ייצוגיות וזאת בעילה של הפרת פוליסות הביטוח בשל גבייה ללא בסיס משפטי של עמלת "גורם ל

 הפוליסה" באופן שפגע בחסכון שנצבר לטובת המבוטח החל משבע שנים קודם למועד הגשת התובענה. 

טוח חיים משולבות חסכון שנערכו בין השנים הקבוצה בשמה תנוהל התביעה הייצוגית הינה מבוטחי הנתבעות בפוליסות בי

, אשר החסכון שנצבר לטובתם נפגע בשל גביית גורם הפוליסה והסעדים שיתבעו הינם תיקון ההפרה על דרך 1982-2003

החסכון הצבור לטובת המבוטח בסכום החסכון הנוסף שהיה נצבר לטובתו אילו לא היה נגבה גורם הפוליסה או פיצוי 

 האמור, וכן הפסקת גביית גורם הפוליסה מעתה ואילך. המבוטח בסכום 

 יצוין כי בית המשפט קבע כי אין מקום לאשר את התביעה כייצוגית ביחס לפוליסות ריסק טהור.

הגישו הנתבעות בהליך המקביל בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטותיו של בית  2017במאי  16ביום 

 המשפט המחוזי כאמור.

, ולפי הצעת בית המשפט העליון, חזרו בהן חברות 2019בפברואר  6ת הדיון בבקשת רשות הערעור שהתקיים ביום במסגר

הביטוח בתיק המקביל מבקשת רשות הערעור תוך שמירת כל זכויותיהן וטענותיהן ובקשת רשות הערעור נמחקה. התביעה 

כה להתברר במאוחד בבית המשפט המחוזי ונקבע דיון קדם הייצוגית לגופה הן בתיק המקביל והן כנגד הפניקס ביטוח ממשי

 .  במקביל הצדדים נמצאים בהליך גישור.2021בינואר  14נוסף ליום  משפט

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 וגית במקור.הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצ 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
כנגד חברות הביטוח הנתבעות בתיק המקביל וכנגד הפניקס. יצוין, כי הסכומים בבקשה  2019 ץהסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעים בכתב התביעה הייצוגי המאוחד אשר הוגש במר 4

 לאישור התובענה כייצוגית היו שונים וגבוהים יותר.
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 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

  2010אפריל  .3

 

 מחוזי מרכז

 

 ביטוח וחברות ביטוח נוספותהפניקס 

 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות 225.2

 

 

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(. 

אישר בית משפט המחוזי באופן חלקי את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. בית המשפט קבע כי הקבוצות  2015ביוני  23ביום 

 שבשמן תנוהל התובענה הייצוגית והסעדים יהיו כדלקמן:

ד זה נקבע כי השבה של דמי הביטוח שנגבו ביתר בגין חודש הביטול בגין חוזים בהם הייתה תניית ביטול מיידי. לעניין סע

הקבוצה המיוצגת שבשמה תנוהל התובענה נגד הפניקס ביטוח ושתי נתבעות נוספות הינה כל מי שהוא או שהיה מבוטח של 

השנים עובר להגשת  7אחת או יותר מן הנתבעות בפוליסת ביטוח למעט פוליסת ביטוח רכוש, אשר ביטל חוזה ביטוח, במהלך 

, כאשר בחוזה תנייה לפיה הביטול נכנס לתוקף עם קבלת ההודעה על ידי המבטח או 2012במרס  14הבקשה לאישור ועד יום 

עם מסירת הודעת הביטול למבטח, ולא קיבל השבה של דמי הביטוח בגין יתרת חודש הביטול, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על 

 פי חוק חוזה ביטוח, ממועד כניסת הביטול לתוקף. 

פי חוק חוזה ביטוח בגין דמי ביטוח שהוחזרו ללא הפרשי הצמדה וריבית. לעניין סעד זה נקבע  תשלום הפרשי הצמדה וריבית על

כי הקבוצה המיוצגת שבשמה תנוהל התובענה נגד כל הנתבעות הינה כל מי שהוא או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן 

שר פוליסת הביטוח שלו התבטלה עקב קרות הנתבעות בפוליסת ביטוח למעט פוליסת ביטוח רכוש אשר ביטל חוזה ביטוח, או א

, ואשר נגבו ממנו דמי ביטוח בגין החודשים 2012במרס  14השנים עובר להגשת בקשת האישור ועד יום  7מקרה הביטוח, במהלך 

חה שלאחר חודש הביטול, והוחזרו לו בערכם הנומינלי ללא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק חוזה ביטוח. כמו כן, בית המשפט ד

את בקשת האישור בכל הנוגע להשבת דמי ביטוח באשר למי שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות בפוליסת ביטוח למעט 

פוליסת ביטוח רכוש, אשר הפוליסה שלו בוטלה עקב קרות מקרה ביטוח. עוד נדחתה טענת התובעים בדבר אי הצמדת סכומי 

לחוק חוזה ביטוח במקרה של השבה ולא ריבית  28ת משולשת על פי סעיף השבה למדד כאשר זה שלילי והטענה לתשלום ריבי

 צמודה.

הגישו הצדדים לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור הסדר פשרה, הכולל: מינוי בודק אשר יבדוק את  2016בספטמבר  29ביום 

על ידי הבודק; הוראות ביחס  מסכום ההחזר שיקבע 80%סכומי הגבייה לגביהם אושרה התביעה כייצוגית; הסכמה לתרומה של 

להתנהלות עתידית במקרים של ביטול פוליסות נשוא התביעה והמלצה לגבי תשלום גמול לתובעים ושכ"ט. הסדר הפשרה כפוף 

 מינה בית המשפט בודק לבדיקת הסכם הפשרה. 2017לאישורו של בית המשפט. בחודש יוני 

 

 

 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 וערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.סכום התביעה שה 3
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 מס"ד
, נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

  2013מאי  .4

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

מיליון ש"ח  או  220 -כ

מיליון ש"ח  90  -לחילופין כ

  4)בגין הקבוצה לעניין הריבית(

אי תשלום הפרשי הצמדה בגין 

תגמולי ביטוח ממועד קרות מקרה 

התשלום הביטוח ועד למועד 

בפועל וכן אי תשלום ריבית בגין 

תגמולי הביטוח ממועד קרות 

יום  30הביטוח ולחילופין מתום 

ממועד הגשת התביעה, ועד 

 למועד התשלום בפועל.

אישר בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד הפניקס ביטוח וכנגד חברות  2015באוגוסט  30ביום 

 בהן אוחד( וזאת באופן חלקי כמפורט להלן: ביטוח נוספות )אשר הדיון

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, וזאת בגין כל זכאי )מבוטח, מוטב או צד שלישי(, 

חילתה שלוש שנים קודם להגשת התביעה וסיומה ביום אישורה של התובענה כייצוגית, קיבל אשר במהלך התקופה שת

   מהפניקס ביטוח )שלא על פי פסק דין שניתן בעניינו( תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין.

 התביעה הייצוגית לגופה ממשיכה להתברר בבית המשפט המחוזי.

 

 2014יולי  .5

 

 מחוזי מרכז

 

הפניקס פנסיה וחברות 

מנהלות של קרנות פנסיה 

 נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל  48

 הנתבעות

שימוש בחוסר תום לב בזכות על 

פי הוראות תקנון קרן הפנסיה  

להעלאת דמי הניהול, המשולמים 

על ידי פנסיונרים מתוך היתרה 

הצבורה, לדמי הניהול המרביים 

המותרים, החל ממועד הפיכתם 

 לפנסיונרים.

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
מיליון ש"ח )היה וייפסק  90מיליון ש"ח )היה וייפסק שיש לחשב ריבית מקרות מקרה הביטוח( וסכום של  220סכום של  -הסכומים הינם הסכומים אשר הוערכו על ידי התובעת בכתב התביעה הייצוגי  4

 שור התובענה כייצוגית היו שונים וגבוהים יותר והתייחסו גם לטענת ההצמדה אשר כאמור נדחתה.ימים מיום מסירת התביעה(. יצוין, כי הסכומים בבקשה לאי 30-כי יש לחשב את הריבית החל מ
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 מחוזי באר שבע

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 125 -כ

עניינה של תביעה זו, לטענת 

התובעים, הינה שאלת היקף 

ההתחייבות של חברת הביטוח 

בפוליסות בריאות קולקטיביות ו/או 

פוליסות פרט בהן התחייבה חברת 

הביטוח לשלם למבוטח, בנסיבות 

 .17מסוימות, את ערכו של טופס 

 

 , אישר בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.2019בדצמבר  11ביום 

תנוהל התובענה הייצוגית הינה, כל המבוטחים, אשר בוטחו בפוליסת ביטוח בריאות  הקבוצה בשמה

בהפניקס ביטוח, בה נכלל הסדר זיכוי בגין ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי במימון שב"ן, המבוסס 

 .25.6.2015ועד  25.6.2012, ואירע להם מקרה ביטוח החל מיום 17על טופס התחייבות/ טופס 

הינה הפרת הוראות הפוליסה בעניין הפיצוי המיוחד )הזיכוי( בגין ביצוע ניתוח בבית עילת התובענה 

חולים פרטי במימון שב"ן והשאלות המשותפות לחברי הקבוצה הינן, מהו ערכו של טופס 

( לפיו מחושב הזיכוי המגיע למבוטח; 17ההתחייבות מטעם קופת חולים לבית החולים הפרטי )טופס 

הפניקס ביטוח את הזיכוי למבוטחים שביצעו ניתוחים במסגרת השב"ן; והאם כיצד חישבה בפועל 

 הפרה הפניקס ביטוח את ההוראה בפוליסה ולא שילמה למבוטחים את מלוא הזיכוי.

לבית המשפט העליון על החלטת האישור וזאת בדבר הגיש התובע ערעור  2020בינואר  26ביום 

דיון בערעור בית ובדבר תקופת ההתיישנות. הגדרת הקבוצה בשמה תנוהל התובענה כייצוג

 . הערעור על עומדים אינם הם כי התובעים הודיעו, 2020ביוני  8שהתקיים ביום 

 .המחוזי המשפט בבית להתבררלגופה ממשיכה  הייצוגית התביעה

 

 2015ספטמבר  .7

 

 מחוזי תל אביב 

 

הפניקס פנסיה וחברות מנהלות של קרנות 

 פנסיה נוספות

 

מכלל  2008מיליון ש"ח לשנה משנת  300 -כ

 הנתבעות

הטענה היא כי הנתבעות משלמות 

לסוכנים עמלות המחושבות 

כשיעור מדמי הניהול הנגבים על 

ידן תוך הפרה כביכול של חובות 

האמון, וכי כתוצאה מכך דמי 

הניהול הנגבים מהעמית גבוהים 

 מהשיעור הראוי.

 

 להתברר בבית המשפט. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 ור התובענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאיש 3
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74-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2015ספטמבר  .8

 

 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 

 "(, 1)להלן: "הנתבעים 

אקסלנס גמל )כיום: הפניקס אקסלנס פנסיה 

וגמל בע"מ(, מר נועם דויטש ומר גילי כהן 

 "(.2)להלן: "הנתבעים 

 מיליון ש"ח 78-כ

התביעה מתייחסת לאגרות חוב מגובות בנכסים, אשר הונפקו לציבור 

(, כשהנכסים SPCעל ידי חברות בקבוצת אקסלנס שנועדו למטרה זו )

שהונפקו על ידי בנקים  NOTESהמגבים )היחידים( של אג"ח אלו הינם 

זרים. התביעה מכוונת כלפי רכישות אג"ח שבוצעו על ידי חברות 

-מציבור המשקיעים, בד בבד עם מכירת הבקבוצת אקסלנס בחזרה 

NOTES .שגיבו את 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 

ב בידיהם. בכל הנוגע לאקסלנס גמל, נטען כי זו החזיקה אגרות חו

 2008באוקטובר  1כאמור בתקופה הרלבנטית )המוגדרת כתקופה שבין 

(, ומכרה אותן לאקסלנס נשואה מוצרים 2009בדצמבר  31לבין 

 פיננסים בע"מ במחיר נמוך משוויין ההוגן.

אישר בית המשפט  2017ביוני  15בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 

וגית כנגד את הסתלקות התובעים מהבקשה לאישור התובענה כייצ

 . 2הנתבעים 

 

ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין  2019בפברואר  17ביום 

 נדחית. 1לפיו הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד הנתבעים 

הגישו התובעים ערעור על פסק הדין לבית  2019באפריל  2ביום 

 25המשפט העליון. דיון השלמת טיעון בערעור נקבע ליום 

 .2021בפברואר 

 

9. 

 

 

 2016פברואר 

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח  100

לפי הטענה הפניקס ביטוח אינה מצמידה את התשלומים שעליה לשלם 

למבוטחים במסגרת פוליסות ביטוח חיים בשל מקרה ביטוח או בשל 

, למדד היסודי 1984ליולי  19פדיון הפוליסה, שהופקו על ידה עד ליום 

לתנאי ההצמדה שבפוליסות,  קרי המדד שפורסם הנכון בהתאם 

בחודש שבו מתחילה תקופת הביטוח, ולכך ישנה  1-לאחרונה לפני ה

 השפעה משמעותית על שיעור התגמולים להם יהיו זכאים המבוטחים.

 

 הצדדים נמצאים בהליך גישור. 

 

 

  

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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75-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2016פברואר  .10

בית הדין האזורי לעבודה ת"א )הדיון 

הועבר ממחוזי מרכז בשל סמכות 

 עניינית( 

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ )כיום: 

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ( 

וחברות מנהלות של קרנות פנסיה 

 נוספות.

 כמיליארד ש"ח מכלל הנתבעות

 

הנתבעות פועלות  לפי הטענה

באופן בלתי ראוי בכך שהן גובות 

דמי ניהול בגין קצבאות נכות 

ושאירים ללא גילוי עובדה זו וכי 

שיעור דמי הניהול ממקבלי 

קצבאות כאמור עומד על השיעור 

המקסימלי האפשרי, תוך ניצול 

העובדה כי מקבלי הקצבאות אינם 

יכולים לנייד את כספם ו/או את 

  בה.זכאותם לקבלת קצ

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין.

 

 2016ספטמבר  .11

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח 

 

 מיליון ש"ח 14.7

 

גבייה בפוליסת חסכון לפרט 

Excellence Invest  של הוצאות

ניהול השקעות מעבר לגביית דמי 

ניהול, וזאת בהעדר הוראה 

המתירה לעשות כן במפורש 

 יסה.בפול

 

אישר בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד הפניקס ביטוח  2019במאי  31ביום 

וכנגד שלוש חברות ביטוח נוספות )להלן: "הנתבעות"(, וזאת בעילה של הפרת פוליסת הביטוח בשל גביה 

ניקס ביטוח הינה כל שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות. הקבוצה בשמה תנוהל התביעה הייצוגית כנגד הפ

של הפניקס ביטוח בהווה ובשבע שנים שקדמו למועד הגשת  Excellence Investבעלי פוליסת חסכון לפרט 

הבקשה לאישור. הסעדים שנתבעו הינם השבת סכומי הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו ביתר בצירוף הפרשי 

 ריבית; וצו שיורה לנתבעות לחדול מן הגביה.

הגישה הפניקס ביטוח )יחד עם יתר הנתבעות( בקשת רשות ערעור לבית המשפט  2019בספטמבר  26ביום 

 .העליון על החלטת אישור התובענה כייצוגית. בית המשפט העליון ביקש את עמדת היועץ המשפטי לממשלה

 . התייצבותו על והודיע בהליך עמדתו את לממשלה המשפטי היועץ הגיש 2020 באוגוסט 13 ביום

 והערעור הערעור רשות בקשת את לקבל המשפט בית על כי, סבור לממשלה המשפטי היועץ, העמדה פי על

 .  בעמדה שפורטו מהנימוקים וזאת, ייצוגיות כתובענות האישור בקשות דחיית על ולהורות גופו

 .2020בנובמבר  2ליום קבוע דיון בבקשת רשות הערעור  

 בשלב זה עוכב המשך הדיון בתביעה הייצוגית בבית המשפט המחוזי. 

 

יצוין כי בקשה לאישור תובענה כייצוגית בעניין הוצאות ניהול השקעות מתנהלת בד בבד גם כנגד אקסלנס גמל 

להלן בטבלה( וכן תלויה ועומדת בקשה לאישור תובענה כייצוגית נוספת בנושא זה כנגד  13)ראה סעיף  

 להלן בטבלה(. 35ביטוח )ראה סעיף  הפניקס 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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76-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2016ספטמבר  .12

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו  4.45

מיליון  943ביטוח סכום של  מיוחס להפניקס

 ש"ח.

 

גביית פרמיות בפוליסות ביטוח בריאות, בגין כיסויים מיותרים 

שהמבוטחים אינם זקוקים להם, וכן מכירת פוליסות ביטוח בריאות, 

כביכול, במודע ובמתכוון, הכוללות כיסויים אשר למבוטח אין כל 

ופת צורך בהם, שכן הוא מחזיק בביטוח בריאות משלים מטעם ק

החולים אליה הוא משתייך. בנוסף, לפי הטענה הנתבעות אף התנו 

שירות בשירות וזאת עקב העדר אפשרות  לרכוש פוליסה 

מצומצמת שתכלול רק כיסויים שאינם כלולים בביטוחי הבריאות 

 המשלימים של קופות החולים, ובכך נוצר למעשה "כפל ביטוח".

לאישור התובענה  הצדדים ממתינים להכרעת בית המשפט בבקשה

 כייצוגית.

 

 2016נובמבר  .13

 

 בית הדין האזורי לעבודה ירושלים

 

אקסלנס נשואה  גמל בע"מ )כיום: הפניקס 

 אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ(

 

 מיליון ש"ח  215 -כ

 

לפי הטענה, על פי תקנון קופת הגמל "אקסלנס גמל" שנהג עד 

"אקסלנס השתלמות", ועל פי תקנון הקרן  2016בינואר  1ליום 

אקסלנס גמל אינה רשאית לגבות מהעמיתים בקופה ובקרן 

הוצאות ניהול השקעות, שכן היה עליה לקבוע זאת בצורה ברורה 

 ומפורשת בתקנונים

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין. 

 

אושרו בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בעילות  2019יצוין כי במאי 

 לעיל בטבלה(. 11דומות לרבות כנגד הפניקס ביטוח )ראה סעיף 

 

 2017ינואר  .14

 

 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 לאישור  יצוין

תובענה כייצוגית באותו עניין נשוא תביעה זו כנגד חברת ביטוח 

 אחרת, במסגרתה הוכח לטענתם הנוהג האמור.  

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית 

 המשפט.

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. הערכאה בה 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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77-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2ערכאה ,1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2017פברואר  .15

 

 מחוזי תל אביב )המחלקה לעניינים כלכליים(

 

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ )כיום: הפניקס 

 אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ(

 

 מיליון ש"ח 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. 

 

הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה,  2020בינואר  19ביום 

מדמי הטיפול שנגבו על ידה, כהגדרתם  75%קס פנסיה במסגרתו תשיב הפני

בהסדר הפשרה, בצירוף ריבית והצמדה כן המליצו הצדדים על שיעור לתשלום 

 גמול לתובע הייצוגי ושכ"ט לבאי כוחו.

 הסדר הפשרה טרם אושר על ידי בית המשפט. 

 

 2017פברואר  .16

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות, מתוכו  9.66 -כ

מיליון  2.86 -מיוחס להפניקס ביטוח סכום של כ

ש"ח, כאשר לסכום זה יש לצרף את דמי 

הטיפול שגבתה הפניקס ביטוח מלווים שאינם 

 עמיתים, בהיקף שלא הוערך.

 

לטענת התובעת, הנתבעות גובות שלא כדין, מעמיתים 

לוואות, תשלומים או גורמים שלישיים שנטלו מהן ה

שונים בגין הקמת ההלוואה ו/או הטיפול בה )דמי 

טיפול(, בנוסף לדמי הניהול וההוצאות המשולמים להם 

 כשכר בגין ניהול והשקעת כספים.

 

הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה,  2020בינואר  19ביום 

ידה, כהגדרתם  מדמי הטיפול שנגבו על 75%במסגרתו תשיב הפניקס ביטוח 

בהסדר הפשרה, בצירוף ריבית והצמדה כן המליצו הצדדים על שיעור לתשלום 

 גמול לתובע הייצוגי ושכ"ט לבאי כוחו.

 הסדר הפשרה טרם אושר על ידי בית המשפט. 

 

 -יצוין כי בקשה דומה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה כנגד הפניקס פנסיה 

 לעיל בטבלה. 15ראה סעיף 

 

 

 

  

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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78-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2017אפריל  .17

 

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב )הדיון 

 הועבר ממחוזי תל אביב בשל סמכות עניינית( 

 

( בע"מ )להלן: 2008שקל סוכנות לביטוח )

סוכנות  "שקל"(, אגם לידרים )ישראל(

( בע"מ )להלן: "אגם לידרים"( 2003לביטוח )

חברות נכדות של הפניקס אחזקות, וסוכנויות 

 לביטוח נוספות.

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות,  מתוכו  357 -כ

מיליון ש"ח   47.81מיוחס לאגם לידרים 

 מיליון ש"ח. 89.64ולשקל  

 

 לטענת התובעים, עד להתערבות הרגולטור ולשינויי החקיקה

שנעשו בנושא, מנהלות ההסדרים הפנסיוניים והנתבעות 

בראשן, היו מספקות למעסיקים שירותי תפעול 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 

ות חיוב העובדים בדמי ניהול בגין המוצרים ששווקו באמצע

 להם על ידי מנהלות ההסדר הפנסיוני.

 .ממשיכה להתברר בבית הדין כייצוגית התובענה לאישור בקשהה

 

 

 2017יוני  .18

 

 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 

הנמכרים על ידה במסגרת הביטוח המקיף לרכב. על פי 

הטענה, הפניקס ביטוח משווקת, בין ישירות ובין באמצעות 

סוכנים מטעמה, תכניות ביטוח מקיף הכוללות כחלק אינהרנטי 

תי נפרד כתבי שירות, והכל מבלי שהיא מציגה ללקוחות ובל

את מחיר כתבי השירות במהלך הליך השיווק, מבלי שהיא 

מאפשרת להם לוותר על כתבי שירות ולקבל בתמורה מחיר 

נמוך יותר שישקף את עלות השירות שהוסר, תוך יצירת התניה 

בפועל בין רכישת חבילת כתבי השירות לתוכנית הביטוח, אי 

ירת מידע מהימן, אי התאמת הביטוח לצרכי המועמד מס

 לביטוח וכיוצ"ב.

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 

פורסם על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחסכון,  2018יצוין כי בחודש יולי 

תיקון לחוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם. אשר בא לקבוע הוראות 

 עניין שיווק כתבי שירות.נוספות ל

 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 בענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התו 3
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79-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות
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מחוזי מרכז )בשבתו כבית משפט לעניינים 

 מנהליים(.

 

 המוסד לביטוח לאומי )להלן: המל"ל"( 

)להלן הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות 

 יחדיו: "המשיבות הפורמליות"(

 

 סכום התביעה לא הוערך 

 

 

לטענת התובעים, המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי ודמי 

ביטוח בריאות, שלא כדין, מהכנסותיהם הפטורות מחובת תשלום דמי 

ביטוח של חברי הקבוצה כהגדרתם להלן, בנוסף על גביית דמי 

צבת נכותם של חברי הקבוצה. לטענת בריאות בסכום המינימלי מק

התובעים, את הגבייה ביתר עושה המל"ל באמצעות קרן הפנסיה, 

 המעביד או כל גורם שלישי אחר. 

התובעים מציינים כי המשיבות הפורמליות הן גופים באמצעותם נגבו 

דמי הביטוח מהתובעים ומבהירים כי כל מעסיק וכל גורם המשלם 

משלם קצבת אובדן כושר עבודה במשק פנסיה מוקדמת וכל גורם ה

עשוי להיות במצב דומה לזה של המשיבות הפורמליות. לטענת 

התובעים, אין אפשרות לצרף את כל הגורמים כמשיבים ובית המשפט 

מתבקש לראות במשיבות הפורמליות שצורפו, אשר נוגעות לעניינם 

בקש של התובעים, כנתבעות ייצוגיות. כן ציינו התובעים, כי לא מת

סעד אופרטיבי בעניינן של המשיבות הפורמליות במסגרת התביעה 

 הנ"ל.

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית 

 המשפט.

 

 2017אוגוסט  .20

 

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב )הדיון 

 הועבר ממחוזי מרכז בשל סמכות עניינית( 

 

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ )כיום: 

 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ(

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כמיליון 

 מיליון ש"ח. 2.5ש"ח וכי הינו מעל 

 

 

 העלאת דמי ניהול ללא משלוח הודעה מוקדמת כנדרש בדין.

 

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין.

  

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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80-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2017יולי  .21

 

 מחוזי ירושלים

 

פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 

( )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס 2014)

 ביטוח

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי הינו 

 מיליון ש"ח מכלל הנתבעות.  2.5עולה על 

 

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 

תובע, כי וידיעתם ותוך ביצוע האזנות סתר. בנוסף טוען ה

הנתבעות שומרות שיחות אלו ומנהלות מאגר מידע שלא כדין ואף 

 עושות בהן שימוש.

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין הדוחה את  2019באוקטובר  10ביום 

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 

 

התובע הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט  2020בינואר  6ביום 

 .2021ביוני  16דיון בערעור נקבע ליום  העליון.

  2017ספטמבר  .22

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות 

 

סכום התביעה לא הוערך אך צויין כי מדובר 

 בעשרות מיליון שקלים אם לא יותר מכך.

)ב( לחוק 5לטענת התובעים, הנתבעות מפרות את הוראות סעיף 

)להלן: "חוק פסיקת ריבית  1961-תשכ"אפסיקת ריבית והצמדה, 

והצמדה"(, בכך שהן לא מוסיפות, כעניין שבמדיניות, לסכומים 

שנפסקו כנגדן על ידי רשות שיפוטית, הפרשי הצמדה ו/או ריבית 

ו/או ריבית צמודה, במקרים בהן הנתבעות משלמות סכומים 

 כאמור לחברי הקבוצה במועד מאוחר למועד שנקבע לתשלומם.

 ם נמצאים בהליך גישור.הצדדי

  

 2018ינואר  .23

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליון ש"ח לשנה מכלל הנתבעות  82.2-כ

 -מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סכום של כ

 מיליון ש"ח לשנה. 22.3

לטענת התובעת, הפניקס ביטוח נמנעת שלא כדין מלשלם 

המע"מ החל על עלות הנזקים  למבוטחיה ולצדדי ג' את רכיב

 כאשר הנזקים לא תוקנו בפועל.

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 

                                                           
 קור.התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במ 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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81-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 , נתבעות 2, ערכאה1תאריך מס"ד

 3וסכום תביעה

 פרטים טענות מרכזיות

 2018פברואר  .24

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

לא הוערך אך צוין שניתן להניח שנזקה 

מיליון  2.5המצרפי של הקבוצה עולה על 

 ש"ח.

 

הפניקס ביטוח מטעה את מי שרכשו ו/או נרכש  ,לטענת התובעים

עבורם ביטוח בריאות החל רק, או גם, בעת היות המבוטח חייל 

בשירות סדיר, קבע או מילואים ו/או שוטר ו/או נמנה על כוחות 

מדינת ישראל ומוכרת לחברי הקבוצה בכלל ולחיילי הביטחון של 

צה"ל בפרט מוצר ביטוחי שאין כמעט כל אפשרות לעשות בו שימוש 

 וזאת בשל סיבות שונות כמפורט בתביעה.

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית 

 .2021במרץ  3דיון קדם משפט נוסף נקבע ליום  המשפט. 

 

 

 2018פברואר  .25

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

לטענת התובעים, הפניקס ביטוח ממשיכה לגבות דמי ביטוח בביטוח 

 חיים ממבוטחיה שנפטרו. 

 

  הצדדים נמצאים במשא ומתן להסכם פשרה.

 2018פברואר  .26

 

 מחוזי תל אביב

 

אקסלנס נשואה גמל בע"מ )כיום: הפניקס 

 וגמל בע"מ( וחברות נוספותאקסלנס פנסיה 

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  21

 מיליון ש"ח. 6לאקסלנס גמל סכום של 

 

ניינה של התביעה, לטענת התובעים, בגבייה שלא כדין של דמי 

טיפול/ דמי גביה/ דמי תפעול/ עמלה/ עמלת פרעון מוקדם או כל 

הנתבעות מעמיתיהן תשלום אחר )יהא כינויו אשר יהא( שנגבה על ידי 

 אשר נטלו מהן הלוואות. 

 

אקסלנס גמל טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה 

 . 2020בדצמבר  22כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 

יצוין כי בקשות דומות לאישור תובענה כייצוגית הוגשו כנגד הפניקס 

 בהתאמה. לעיל בטבלה 16-ו 15פנסיה והפניקס ביטוח ראה סעיפים 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 ם התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.סכו 3
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82-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2018 ץמר .27

 

 בית הדין האזורי תל אביב

 

הפניקס פנסיה בע"מ )כיום: הפניקס 

 אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ( וחברות נוספות

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

התביעה, לטענת התובעים, בגביית דמי ביטוח בגין עניינה של 

ביטוח שארים )כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות( מעמיתים אשר אין 

להם שארים, ובכך למעשה הם משלמים דמי ביטוח מבלי 

 לקבל דבר תמורתם.

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין. 

 

  2018מאי  .28

 

 לעבודה חיפהבית הדין האזורי 

 

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ )כיום: הפניקס 

 4אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ(

 

 מיליון ש"ח 200

לטענת התובעות, בניגוד לאמור בתקנון, הפניקס פנסיה, 

נמנעה מלשלם או נמנעה מלשלם באורח מלא את דמי 

הגמולים החלקיים לכל מי שמקבל פנסיית נכות שאינה 

פנסיה נמנעה מלדווח למבוטחים מלאה. ומכל מקום הפניקס 

על התשלומים שביצעה ככל שביצעה בין בתלושי שכר ובין 

 באישורים שנתיים.

 

 

 הצדדים נמצאים בהליך גישור.

 2018יוני  .29

 

 מחוזי ירושלים

 

 הפניקס ביטוח וחברת ביטוח נוספת

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

מוצדק עניינה של התביעה, לטענת התובעת, בסירוב בלתי 

של הנתבעות להכיר בניתוח שקיים צורך רפואי לבצעו 

כמקרה ביטוח על פי פוליסות הבריאות שהוצאו על ידן 

 בנימוק שמדובר ב"ניתוח מניעתי".

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. דיון 

 .2020 בספטמבר 10 קדם משפט נקבע ליום 

 

 

 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
הות הנתבעת וכן הוסיפו על טענותיהן הקודמות ועל בקשת אישור התובענה כייצוגית הוגשה במקור כנגד הפניקס ביטוח. התובעות הגישו בקשה לאישור תובענה כייצוגית מתוקנת במסגרתה שינו את ז 4

 רת הקבוצה אותה הן מבקשות לייצג.הגד
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83-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( תלויות התחייבויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2018ספטמבר  .30

 

 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 

ההפקדות הנוספות שקיבלה בעקבות צו ההרחבה שחייב 

הגדלה של ההפרשות לתגמולים לכלל העובדים במשק, 

עבור מבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים שנפתחו לפני יום 

)עם מקדמי קצבה מובטחים( בפוליסות חדשות  1.6.2001

המכונות על ידי התובע "פוליסות הפרשיות", וזאת באופן 

יצעה הליך שיווק פנסיוני הכולל מסמך אוטומטי מבלי שב

הנמקה וכן קבעה את דמי הניהול בפוליסה באופן חד צדדי 

 בשיעור המרבי המותר בחוק.

 

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 

 

 

 

 2018דצמבר  .31

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח, חברות ביטוח נוספות ובנקים 

 

 מכלל הנתבעות והנתבעים ש"חמיליון  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( 

ייתה כבר קיימת, בין אם אצל אותה למרות שבעת הפקתן ה

חברת ביטוח ובין אם אצל חברת ביטוח אחרת, פוליסה אשר 

 ביטחה את אותו מבנה ביחס לאותה תקופה.  

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. דיון 

 .2020בספטמבר  29קדם משפט נקבע ליום 

 

 

 2019פברואר  .32

 

עבודה תל אביב )הדיון בית הדין האזורי ל

 הועבר ממחוזי מרכז בשל סמכות עניינית( 

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 93.8

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעת, בכך שבניגוד לדין, 

הפניקס ביטוח צירפה באופן אוטומטי, וללא הסכמה מוקדמת 

בכתב, עובדי הוראה החברים בהסתדרות המורים לביטוח 

קבוצתי מטעמה, וזאת תוך חיוב כפוי בתשלום חיים ונכות 

 הפרמיה.

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית הדין. 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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84-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2019 ץמר .33

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח

 

 ש"חמיליון  2.6-כ

עניינה של התביעה, לטענת התובעת, כי בעת ביטול פוליסות 

ביטוח רכב חובה רכוש ודירות, הפניקס ביטוח משיבה את 

החלק היחסי של דמי הביטוח באיחור ולא כנדרש בדין, וכן 

משיבה זאת ללא הוספת ריבית צמודה. כן טוענת הנתבעת, 

 כי הפניקס ביטוח נמנעת מהשבה מלאה של ההצמדה למדד

 בעת ההחזר היחסי של דמי הביטוח.

 

 הצדדים נמצאים בהליך גישור.

 

 2019מאי  .34

 

 מחוזי תל אביב 

 

 הפניקס ביטוח

 

 ש"חמיליון  766.8-כ

 

עניינה של התביעה, לטענת התובע, הינה כי הפניקס ביטוח 

אינה משלמת למבוטחים בפוליסות ביטוח חיים מסוג 

את מלוא חלקם  Rmמשתתפות ברווחים בהן מופיעה נוסחת 

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. 

 

 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. 

 

תובע ציין כי בקשה לאישור תובענה כייצוגית דומה אשר הוגשה יצוין כי ה

 כנגד חברת ביטוח אחרת אושרה זה מכבר כתביעה ייצוגית.

 

  2019יוני  .35

 

 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 351 -כ

לטענת התובע, הפניקס ביטוח גובה ממבוטחים בביטוחי חיים 

למקרה מוות וחסכון לעת זקנה )ביטוחי המשלבים ביטוח 

מנהלים( הוצאות ניהול השקעות מבלי שיש לכך עיגון חוזי 

 בתנאי הפוליסה. 

 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית,  

הגישה בקשה לעיכוב ההליכים וזאת עד למתן  2019באוקטובר  3וביום 

הכרעה בבקשת רשות הערעור שהוגשה על החלטת בית המשפט המחוזי 

במסגרתה אושרו בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בעילות  2019ממאי 

 לעיל בטבלה(.  13סעיף כנגד הפניקס ביטוח )ראה  דומות לרבות

  טרם ניתנה החלטה סופית בבקשת העיכוב.

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ובענה כייצוגית במקור.התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור הת 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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85-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2019יולי  .36

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו  264.5 -כ

 67.5 -מיוחס להפניקס ביטוח סכום של כ

 מיליון ש"ח.

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, הינה כי הנתבעות אינן 

משלמות למבוטחיהן ריבית כדין בגין תגמולי ביטוח החל 

יום ממועד מסירת התביעה ועד למועד התשלום  30מתום 

 בפועל.

 

 יטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הפניקס ב

 

יצוין כי לטענת התובעים, תביעה זו עוסקת באותה עילה בה עוסקת התביעה 

לעיל בטבלה, אך היא הוגשה כעת לטענת  4הייצוגית המפורטת בסעיף 

התובעים למען הזהירות בלבד, לאור הספק האם הקבוצה בבקשה לאישור 

 בוצה המיוצגת בתביעת הקודמת.זו כלולה בק

לאור זאת, הפניקס ביטוח הגישה בקשה לעיכוב ההליכים בתביעה זו עד 

 1למתן פסק דין בתביעה הקודמת. דיון בבקשת העיכוב נקבע ליום 

 .2020בנובמבר 

  2019מאי  .37

 

 שלום נצרת

 

 הפניקס ביטוח

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

הינה אי תשלום מלוא עניינה של התביעה, לטענת התובע, 

תגמולי הביטוח על ידי הפניקס ביטוח על פי הפוליסה בגין 

מכירת  -נזק לרכב, מהטעם שהבעלות ברכב הינה "ליסינג 

ק"מ או לשעבר" למרות שהבעלות ברכב אינה  0רכב חדש 

ו/או לא הייתה כזו, והבעלים הקבוע ברישיון הרכב כ"בעלים 

 הליסינג. " היה הרוכש הראשון, שאינו חברת00

הגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית מתוקנת. הפניקס ביטוח טרם  התובע

  הגיבה לבקשה מתוקנת זו.

 2019אוגוסט  .38

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי מדובר 

 במיליון שקלים ואף מעבר לכך.

 

הטענה הינה כי בפוליסות ביטוח רכוש לציוד מכני הנדסי, 

הנתבעות קובעות את שווי הציוד לצורך קביעת הפרמיה לפי 

ערך הציוד שהוא חדש ותוך התעלמות מגיל הציוד, אך 

במקרה של אובדן גמור לציוד הן ישלמו למבוטח תגמולי 

ביטוח לפי השווי האמיתי של הציוד במועד קרות האירוע 

 י, תוך התחשבות בגיל הציוד.הביטוח

 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ממשיכה להתברר בבית המשפט. דיון 

 . 2020באוקטובר  18קדם משפט נקבע ליום 

 

 

 
 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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86-2 הפניקס אחזקות בע"מ
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 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
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 2019אוגוסט  .39

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי מדובר 

 בעשרות מיליון שקלים ואף יותר מכך.

הטענה הינה כי במקרה של גניבת כלי רכב או אובדן מוחלט כתוצאה 

מתאונה, הנתבעות מסרבות להשיב למבוטחים את החלק היחסי של 

בי שירות )שירותי דרך, תיקון דמי הביטוח )הפרמיה( ששילמו עבור כת

שמשות, גרירה ועוד( בגין התקופה שלאחר הגניבה או האובדן 

המוחלט, וזאת למרות שכתב השירות מתבטל והסיכון המכוסה 

 במסגרתו לא קיים עוד.

 

הפניקס הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 

 . 2020בספטמבר  24דיון קדם משפט נקבע ליום 

 2019דצמבר   .40

 

 מחוזי מרכז

 

פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 

( )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס 2014)

 ביטוח 

 

 סכום התביעה לא הוערך 

לטענת התובע, הנתבעות מוכרות ביטוח נסיעות לחו"ל מבלי ליידע את 

לקוחותיהן בדבר העובדה שניתן לוותר על רכיב "איתור חיפוש וחילוץ", 

והוא אינו נדרש, במועד עריכת פוליסת הביטוח, כי הן אינן מיידעות  ככל

בדבר שינויי מחיר שהן מבצעות ברכיבי פוליסות הביטוח, ובנוסף אינן 

מיידעות באופן ברור בדבר הזכות להשבת חלק יחסי מדמי הביטוח 

במקרה של קיצור הנסיעה וקיצור תקופת הביטוח מטעם כלשהו )לרבות 

 יסת הביטוח(. בשל ביטול פול

כן טוען התובע, כי גם כאשר הנתבעות משיבות דמי ביטוח למבוטחים 

שקיצרו את תקופת הנסיעה ובמקביל את תקופת הביטוח מטעם 

כלשהו, הן אינן משיבות את מלוא דמי הביטוח בגין תקופת הביטוח 

 שקוצרה, וזאת בניגוד לדין ולפוליסת הביטוח.

 

לבקשה לאישור התובענה  הפניקס ביטוח הגישה את תגובתה

 . 2020באוקטובר  15נקבע ליום נוסף כייצוגית. דיון קדם משפט 

 

 

 2019דצמבר  .41

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 19.25לפחות 

לטענת התובע, הפניקס ביטוח נוהגת לשלוח ללקוחותיה, אשר צברו 

משרד עורכי דין חובות כלפיה, מכתב התראה לתשלום החוב באמצעות 

המייצג אותה, וסכום החוב כולל בתוכו גם את סכום הוצאות הגבייה 

בגין מכתב ההתראה שנשלח, העומד על מאות שקלים המתווספים 

 לקרן החוב המקורית.

הפניקס ביטוח הגישה את תגובתה לבקשה לאישור התובענה 

 .2021בפברואר  28כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 

כי בקשה לאישור תובענה כייצוגית דומה אשר הוגשה  יצוין,

 2018כנגד הפניקס ביטוח הסתיימה ביולי  2017בספטמבר 

 בהסתלקות.

 

 
 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 עה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.סכום התבי 3
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87-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020ינואר  .42

 מחוזי מרכז

ביטוח נוספות וחברת הפניקס ביטוח, חברות 

 שירותי דרך וגרירה.

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי הוא 

 מיליון . 2.5עולה במידה ניכרת על סך של 

הטענה הינה כי במקרה של שבר בשמשת הרכב הנתבעות סיפקו ומספקות 

ללקוחותיהן שמשות חלופיות אשר אינן נושאות תו תקן ואינן מקוריות, וזאת 

 התחייבויותיהן על פי פוליסות הביטוח וכתבי הכיסוי. כביכול בניגוד ל

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2021בינואר   13

 2020פברואר  .43

 מחוזי מרכז

 הפניקס ביטוח

סכום התביעה לא הוערך אך צוין כי מדובר 

שקלים ואף יותר בסדר גודל של מיליוני 

 מכך.

 

או סמוך לכך, הפסיקה  2016הטענה הינה, כי החל ממועד כלשהו בתחילת שנת 

הפניקס ביטוח לקיים את התחייבותה בפוליסות ביטוח בריאות אשר שווקה 

, בהן היא התחייבה כי יוענק כיסוי ביטוחי, 2016בפברואר  1בתקופה שקדמה ליום 

ולדו למבוטח הראשי, החל מהילד הרביעי, ללא תשלום נוסף, לכל הילדים שייו

 .21עד להגיעם לגיל 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית.  דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2020בספטמבר  17

 2020פברואר  .44

 תל אביב בית הדין האזורי לעבודה 

 הפניקס ביטוח

 מיליון 25 -לא פחות מ

הטענה הינה, כי הפניקס ביטוח מסרבת לשלם למבוטחיה בפוליסות ביטוח חיים 

את הגמלה המגיעה להם בגין החודש הראשון לאחר תום תקופת הביטוח )החודש 

 הראשון לפרישתם לגמלאות(. 

 

 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 ליום נקבע משפט קדם דיוןלאישור התובענה כייצוגית. 

 .2020אוקטובר ב 25

 2020פברואר  .45

 

 מחוזי מרכז

 

פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 

( )להלן: "פספורטכארד"( והפניקס 2014)

 ביטוח

 מיליון ש"ח 6.125

הטענה הינה, כי הנתבעות מפרות את הוראות פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל בכך 

ביטוח בגין הוצאות של שבקרות אירוע ביטוחי למבוטח, כאשר נתבעים תגמולי 

מתלווה או מלווה של המבוטח, מנכות הנתבעות מתגמולי הביטוח דמי השתתפות 

 המתלווה או המלווה. -עצמית בכפל: האחד בגין המבוטח והשני בגין מבוטח אחר 

כן טוען התובע, כי הנתבעות מפרות הוראות שונות של חוזרי ביטוח בנוגע לטופס 

פיעים בו, קבלת העתק ממנו, וכן כי הנתבעות הגשת התביעה, הנתונים המו

נמנעות מלהודיע למגישי התביעות על זכותם להשיג ו/או לערער על הכרעת 

 התביעות בפני גורמים שונים ועל אורך השהות העומדת לרשותם לשם כך.

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום

 . 2020באוקטובר  18

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 גית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצו 3
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88-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

רכב, דירה וביטוח עסקים )חבות . הבקשות הוגשו בתחומי 2020להלן הוגשו בעקבות מגפת הקורונה שהתפרצה בחודש מרס  46-49ארבעת הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות המופיעות בסעיפים 

 טלו בשל מגפת הקורונה וזאת לנוכח הירידה בסיכוןמעבידים וצד ג'( ובמסגרתן נטען כי על חברות הביטוח בכלל והפניקס ביטוח בפרט להשיב למבוטחים סכומי פרמיה ששולמו בתקופת המגבלות שהו

 הביטוחי בתחומים אלו בתקופה זו.

 2020אפריל  .46

 

  אביב תל מחוזי

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

 -מיליארד ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סכום של כ 1.2 -כ

 מיליון ש"ח. 145

 

הטענה הינה גביית דמי ביטוח ביתר בביטוחי רכב 

חובה, מקיף וצד ג', וזאת על אף הצניחה בהיקף 

הנסועה בישראל עקב התפשטות וירוס הקורונה 

המהווה הפחתה מהותית ברמת הסיכון לו 

 חשופות הנתבעות. 

 

 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

שפט נקבע ליום לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם מ

 .2021 בינואר 21

 2020אפריל  .47

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

 -מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס להפניקס ביטוח סכום של כ 886 -כ

 מיליון ש"ח. 107

 

הטענה הינה כי על הנתבעות להשיב למבוטחיהן 

בביטוחי רכב ודירה את דמי הביטוח שגבו ביתר, 

בשל הפחתה בסיכון המוטל עליהן , וזאת לנוכח 

מגפת הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיה, 

אשר הובילו להפחתה בהיקף הנסועה ולירידה 

 בנזקי גוף ורכוש.  

 

לבקשה  הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2021 בינואר 21

 2020אפריל  .48

 

  אביב תלמחוזי 

הפניקס ביטוח, חברות ביטוח נוספות והתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב 

 חובה )"הפול"( בע"מ

 -ביטוח סכום של כ מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס להפניקס 719 -כ

 מיליון ש"ח. 113

הטענה הינה כי על הנתבעות להשיב למבוטחיהן 

בביטוחי רכב את דמי הביטוח ששולמו על ידם 

ביתר, וזאת נוכח הירידה בהיקף התנועה ותאונות 

הדרכים אשר הפחיתה את הסיכון שהנתבעות 

 נושאות בו בתקופה זו.

 

 

ה הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקש

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2021בינואר  21

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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89-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020אפריל  .49

 

 מחוזי חיפה

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  81 -כ

 מיליון ש"ח. 13 -להפניקס ביטוח סכום של כ

 

הטענה הינה גביית דמי ביטוח ביתר, בביטוח אחריות מעבידים וביטוח 

צד ג' )במסגרת פוליסות ביטוח בית עסק(, וזאת על אף הצניחה 

 בהיקף העובדים, הספקים, הלקוחות וכדומה שמגיעים לבתי העסק

עקב וירוס הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיה, המהווה הפחתה 

 מהותית ברמת הסיכון לו חשופות הנתבעות.

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 לאישור התובענה כייצוגית. טרם נקבע מועד דיון.

 2020מאי  .50

 

 מחוזי תל אביב

 

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ )כיום: הפניקס 

 פנסיה וגמל בע"מ( וחברות ביטוח נוספותאקסלנס 

 

 סכום התביעה לא הוערך

 

הטענה הינה כי רשות האכיפה והגבייה גובה ממבקשי עיקול בדרך 

ממוחשבת תשלומים ביתר ומעבירה אותם לנתבעות, וזאת ביחס 

 לבקשות עיקול מכשירים פיננסיים המנוהלים  על ידן.

 

 

אקסלנס גמל טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור 

במרץ  28התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

2021. 

 2020מאי  .51

 מחוזי תל אביב

 

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ וחברות מנהלות 

 נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך, אך צוין כי הוא מוערך על 

 שקלים. הצד הנמוך בסך של מאות מיליוני

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעים, הינה כי הנתבעות מסווגות חלק 

מההפרשות שהועברו עבור לקוחותיהן לקרן השתלמות כהפרשות 

 חייבות במס, על אף שאינן כאלה. 

 

הפניקס אקסלנס טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2020בדצמבר  23

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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90-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2020יוני  .52

 

 תל אביבמחוזי 

 

( )להלן: 2014פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )

 "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח 

 

 מיליןן ש"ח לפחות 10

 

ביטוחי בגין  כיסוי תשלום באי, התובעת לטענת, התביעה של עניינה

 ל"לחו נסיעות בביטוח( הקורונה פתביטול נסיעה עקב מגפה )מג

 .פספורטכארד באמצעות שרכשה

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2020 בדצמבר 14

 2020 יוני .53

 

 האזורי לעבודה  תל אביבבית הדין 

 

 ביטוח הפניקס

 

 הוערך לא התביעה סכום

 

 את מצמידה ביטוח הפניקס המבוטח פטירת לאחר, הטענה פי על

 במקום וזאת, לצרכן המחירים למדד בפוליסה הצבורים הכספים

 .המבוטח ידי על שנבחר ההשקעות למסלול ולהצמידם להמשיך

 

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2021 במאי 3

 2020יוני  .54

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברת ביטוח נוספת

 

 מיליון ש"ח ביחס לכל נתבעת. 10.5 -כ

 

 

 

 שהינן הלוואה בהסכמי ביתר סכומים גובות הנתבעותעל פי הטענה, 

 בהסכמים כיווני חד הצמדה מנגנון בשל וזאת, לקוחותיהן עם עורכות

 את גובות הנתבעות, הבסיס מדד מעל המדד עליית של במקרה לפיו

 ירידת של ההפוך שבמקרה בעוד, מהעלייה הנובעים ההצמדה הפרשי

 בהתאם לקוחותיהן את מזכות לא הנתבעות, הבסיס למדד מתחת המדד

 .ירידה לאותה

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

דיון קדם משפט נקבע ליום לאישור התובענה כייצוגית. 

 .2021בינואר  10

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 עה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.סכום התבי 3
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91-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

 מס"ד
 , נתבעות2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

  2020 יולי .55

 

 חיפה שלום

 

( )להלן: 2014ישראל סוכנות לביטוח כללי ) פספורטכארד

 "פספורטכארד"( והפניקס ביטוח 

 

 "חש מיליון 1.84

 בעת, הביטוח תגמולי השבת ל"לחו נסיעות בביטוחי, הטענה פי על

 נוהגות הנתבעות כי וכן ריבית תוספת ללא נעשית, בתשלומם איחור

 ולא הביטוח מקרה ביום המטבע שער פי על הביטוח תגמולי את להשיב

 דמי לעניין הגילוי חובת מופרית כי, נטען בנוסף. ההשבה ביום

 וזאת" חורף"ספורט  ברכיב המבטח אחריות ומגבלת העצמית ההשתפות

 .ההתקשרות טרם מצג במסגרת

 

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

 ליום נקבע משפט קדם דיוןלאישור התובענה כייצוגית. 

 .2021 באפריל 21

 2020 יולי .56

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

מיליארד מכלל הנתבעות, כאשר חלקה של כל  1.9 -כ

אחת מהנתבעות הוא בהתאם לפלח השוק שלה שהינו 

 .19% -ביחס להפניקס כ התובעיםלטענת 

 במקרים מופחתות ביטוח פרמיות לגבות הנתבעות על, הטענה פי על

 רפואי מצב בשל בפוליסה החרגה נקבעת שבהן ביטוח פוליסות של

 שבו ובמקרה מאחר זאת, החרגה נקבעת לא שבהן פוליסות לעומת קיים

 .מופחת סיכון הינו הנתבעות של הביטוחי הסיכון החרגה קיימת

הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה 

לאישור התובענה כייצוגית. דיון קדם משפט נקבע ליום 

 .2021 במרץ 11

 
  

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3
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92-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

  תובענות שהסתיימו*ב(  

 

 מס"ד
, נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2018דצמבר  .1

 

 מחוזי ירושלים

 

הפניקס ביטוח וחברות ביטוח 

 נוספות

 

סכום התביעה לא הוערך אך 

כי מדובר במיליון שקלים  צויין

 מיליון ש"ח. 2.5 -ומעל ל

 

 

עניינה של התביעה, לטענת התובעת, בהחזקת כספים שלא 

כדין על ידי הנתבעות, שמקורם במשלוח המחאות שלא 

נפדו ואשר נשלחו למבוטחים שזכאותם לתגמולי ביטוח או 

 החזר דמי ביטוח הוכרה על ידי הנתבעות.

 

על ידי בית המשפט פסק דין המאשר את הסתלקות התובעת  ניתן 2020באפריל  1ביום 

מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית וזאת בעקבות המלצת בית המשפט לתובעת לעשות 

 כן.

 2018יוני  .2

 

בית הדין האזורי לעבודה תל 

אביב )הדיון הועבר ממחוזי 

 מרכז בשל סמכות עניינית( 

 

אגם לידרים )ישראל( סוכנות 

( בע"מ )להלן: 2003)לביטוח 

חברה נכדה  -"אגם לידרים"( 

 של הפניקס אחזקות.

  

 ש"ח 3,045,000

לטענת התובע, אגם לידרים המעניקה שירותי שיווק 

פנסיוניים ושירותי תפעול גבתה ממעסיקים דמי סליקה בגין 

שירותי תפעול עבור עובדיהם, אך לא דאגה לכך שדמי 

וקטנו בסכום דמי הניהול שמשלם העובד לגוף המוסדי י

 הסליקה ששילם המעסיק לאגם לידרים.

ניתן על ידי בית הדין פסק דין המאשר את הסתלקות התובע  2020באפריל  22ביום 

 מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

 

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 בענה כייצוגית.סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התו 3

, אשר 2019בדצמבר  31לטבלת תובענות שהסתיימו בדוחות הכספיים של החברה ליום  6 ף)ב( סעי42, ראה בביאור 2020במרץ  31ועד  2020בינואר  1לעניין תובענות נוספות שהסתיימו בין התאריכים * 
 (.2020-01-034023)אסמכתא מס'  2020במרץ  31פורסמו ביום 
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93-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

  תובענות שהסתיימו*ב(  

 

 פרטים טענות מרכזיות 3, נתבעות וסכום תביעה2, ערכאה1תאריך מס"ד

 2015ספטמבר  .3

 

 מחוזי מרכז

 

 הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות

 

 עשרות ואף מאות מיליון 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 

י אורולוגיים המבוטחים להיות תוצאה של מחלה או ליקו

או גסטרואנטרולוגיים בלבד, וזאת בניגוד להוראות 

 פוליסות הביטוח.

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין הדוחה את  2020באפריל  23ביום 

 הבקשה לאישור התביעה כייצוגית כנגד הפניקס ביטוח.

מפסק הדין עולה, כי אופן התנהלותה של הפניקס ביטוח מתיישבת עם 

ליסה ובהתאם נפסק כי לא הונחה תשתית ראייתית פרשנותה של הפו

מספקת הסותרת זאת,  וכן כי לא קיימת אפשרות סבירה כי טענת 

 התובעים תוכרע לטובת חברי הקבוצה.

 2015דצמבר  .4

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח וחברת ביטוח נוספת

 

מיליון ש"ח מכלל הנתבעות מתוכו מיוחס  100 -כ

 מיליון ש"ח. 50ביטוח סכום של   להפניקס

גבייה שלא כדין, לכאורה, של תוספת תת שנתית 

 בביטוחי חיים בשיעור הגבוה מהמותר.

 

ניתן על ידי בית המשפט פסק דין הדוחה את הבקשה  2020במאי  27 ביום

 , וזאת מהטעם שהתובעים נעדרי עילת תביעה.כייצוגיתלאישור התביעה 

 

 2014ינואר  .5

 

 תל אביבמחוזי 

 

 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". 

ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין לפיו  2017בר בדצמ 27ביום 

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחית, שכן הבקשה אינה מגלה עילה 

כנגד הנתבעות ואף אינה עומדת בדרישות הסף הנדרשות לצורך הגשת 

 תובענה ייצוגית. 

הגישו התובעים ערעור לבית המשפט העליון על  2018בפברואר  8ביום 

 , וביום ןפסק הדי

 הערעור לפיו העליון המשפט בית ידי על דין פסק ניתן 2020ביוני  17

 . נדחה התובעים ידי על שהוגש

 

                                                           
 הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור.התאריך בו  1
 הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3

, אשר 2019בדצמבר  31לטבלת תובענות שהסתיימו בדוחות הכספיים של החברה ליום  6 ף)ב( סעי42ראה בביאור  ,2020במרץ  31ועד  2020בינואר  1* לעניין תובענות נוספות שהסתיימו בין התאריכים 
 (.2020-01-034023)אסמכתא מס'  2020במרץ  31פורסמו ביום 
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94-2 הפניקס אחזקות בע"מ

    

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור 

 

  תובענות שהסתיימו*ב(  
 

 מס"ד
, נתבעות 2, ערכאה1תאריך

 3וסכום תביעה
 פרטים טענות מרכזיות

 2018מאי  .6

 

 מחוזי תל אביב

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 3.9 -כ

לטענת התובעים, הפניקס ביטוח מפרה את הוראות הדין 

בכך שמתנה בפוליסות נסיעות לחו"ל את החזר דמי הביטוח 

בגין התקופה שלאחר ביטול הפוליסה כאשר המבוטח 

הקדים את חזרתו לישראל בויתור על תגמולי ביטוח להם 

וע ביטוחי במהלך המבוטח זכאי מכח הפוליסה ועקב איר

שהייתו בחו"ל ו/או כאשר היא מתנה את החזר תגמולי 

הביטוח להם זכאי המבוטח עקב אירוע ביטוחי שחל בחו"ל 

בויתור על החזר דמי הביטוח בגין התקופה שלאחר ביטול 

 הפוליסה כאשר המבוטח הקדים את חזרתו לישראל.

 

 הסתלקות את המאשרסק דין פ המחוזי המשפט בית ידי על ניתן 2020 ביולי 22 ביום

 ותביעתו נמחקת לאישור הבקשה כי ונקבע, כייצוגית התובענה לאישור מהבקשה התובע

 .נדחית התובע של האישית

 

  2014ספטמבר  .7

 

בית הדין האזורי לעבודה 

 בחיפה

 

 הפניקס ביטוח

 

 מיליון ש"ח 55 -כ

 

 

 

 

 

לפי הטענה, הפניקס ביטוח, קבעה בפוליסות ביטוח 

מנהלים כי מקדם הגימלה )סכום הגימלה החודשית לכל 

ש"ח שנצברו בפוליסה במשך השנים( לפיו ישולמו  10,000

לנשים מבוטחות תגמולי ביטוח בעת הגיען לגיל הפרישה 

יהא נמוך יותר מזה של גברים מבוטחים, בשל תוחלת החיים 

ים ואולם מנגד גבתה וגובה הפניקס ביטוח הארוכה של הנש

מהנשים המבוטחות, פרמיית ריסק זהה לזו שהיא גובה 

מגברים, חרף העובדה כי שיעורי התמותה של הנשים 

 נמוכים בהרבה מאלו של הגברים.

לפיה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחית. החלטה ניתנה  2020בפברואר  11ביום 

בתיק דומה בבית הדין הארצי  2019בדצמבר  3הדין שניתן ביום וזאת בהתבסס על פסק 

 .  "(התיק המקביל)" לעבודה

, וביום הגישה התובעת ערעור על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה 2020 ץבמר 12ביום 

ניתן פסק דין על ידי בית הדין הארצי לעבודה לפיו הערעור שהוגש על ידי  2020ביולי  27

 התובעת נמחק. 

"צ על פסק הדין שם וזו נדחתה על לבגכי התובעות בתיק המקביל הגישו עתירה  וייןיצ

הסף וכן הגישו בקשה לדיון נוסף על דחיית עתירה זו. טרם ניתנה החלטה בבקשה לדיון 

 נוסף.

 

 

                                                           
 התאריך בו הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במקור. 1
 קור.הערכאה בה הוגשה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית במ 2
 סכום התביעה שהוערך )ככל והוערך( על ידי התובע/ים בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 3

, אשר 2019בדצמבר  31לטבלת תובענות שהסתיימו בדוחות הכספיים של החברה ליום  6 ף)ב( סעי42, ראה בביאור 2020במרץ  31ועד  2020בינואר  1* לעניין תובענות נוספות שהסתיימו בין התאריכים 
 (.2020-01-034023)אסמכתא מס'  2020במרץ  31פורסמו ביום 
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  95-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור  

 

 הליכים משפטיים (ג

 

להלן מתוארים הליכים משפטיים ואחרים נוספים כנגד הקבוצה. בהליכים אשר בהם להערכת ההנהלה, 

"( כי more likely than notהמתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, יותר סביר מאשר לא )"

 טענות ההגנה של הקבוצה תתקבלנה וההליך יידחה לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. 

בהליכים בהם יותר סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של הקבוצה, כולן או חלקן, יידחו, נכללו בדוחות 

הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה. להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר 

ל חוות דעת משפטיות שקיבלה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, ע

 לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי הקבוצה.

 

נתקבלה תביעה לאכיפת הסכם מכר ובקשה למתן צו מניעה זמני אותן הגישה פטרה  2017במאי  24ביום  .1

 פניקס פנסיה )להלן יחדיו: "הפניקס"(.קלאב בע"מ )להלן: "פטרה"( נגד הפניקס ביטוח וה

, רכשה הפניקס מפטרה מבנה 2014בינואר  28בהתאם להסכם המכר שנחתם בין פטרה להפניקס ביום 

בנתניה. קודם  3והמצויים ברחוב ברקת  8266בגוש  91מ"ר הידועים כחלקה  7660-בשטח בנוי של כ

, וזאת 2021ביוני  30רי שתוקפו עד ליום להסכם המכר חתמה פטרה על הסכם שכירות עם הדיור הציבו

בכפוף להתחייבותה של פטרה לשיפוץ המבנה, בתמורה להעלאת שכר הדירה שישולם על ידי הדיור 

 הממשלתי.

 

מיליון ש"ח יוחזק על ידי הפניקס וישולם  14-במסגרת הסכם המכר נקבע, כי מתוך התמורה, סך של כ

 תי לפי לוחות זמנים ועקרונות שיפוץ שנקבעו בהסכם.לפטרה בעבור עבודות השיפוץ לדיור הממשל

נכון למועד התביעה, פטרה שיפצה חלק לא מהותי מתוך כלל התחייבויותיה בהסכם וקיבלה את התשלום 

בשל כך. בכתב התביעה טענה פטרה כי הפניקס מסכלת את המצאת האישורים של הדיור הממשלתי 

יקס ליתן לפטרה להמשיך את השיפוץ במבנה מול להמשך השיפוץ ומבקשת מביהמ"ש להורות להפנ

 הדיור הממשלתי ולשלם לה את יתרת התמורה.

בבקשה לצו מניעה במעמד צד אחד בו נקבע כי אין מקום  2017במאי  18בהמשך לדיון שהתקיים ביום 

ליתן צו זמני במעמד צד אחד, הגישה הפניקס כתב תשובה לבקשה למתן צו מניעה, כתב הגנה וכתב 

עה שכנגד כלפי פטרה בגין הפרת ההסכם. הצדדים הסכימו כי הבקשה לצו מניעה תימחק וההליך תבי

  העיקרי הופנה לגישור. הצדדים מצויים בהליך גישור.

 

הקבוצה הינה צד להליכים משפטיים ואחרים נוספים, שאינן תביעות ביטוח, בין היתר, תביעות שנקטו  .2

לקוחות, לקוחות בעבר, סוכנים וכן צדדים שלישיים שונים בסכומים לא מהותיים ובסכום מצטבר כולל של 

 מיליון ש"ח. עילות התביעה כנגד הקבוצה במסגרת הליכים אלה שונות. 29 -כ
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  96-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות - 6באור  

 

  הליכים אחרים (ד

 

רשות שוק ההון בנוגע לשיחות צירוף לביטוח תאונות  שערכהביקורת , בעקבות 2020 ביולי 13 ביום .1

ביטוח  בהפניקס התקבלה, 2017בנובמבר  30ועד  2016בספטמבר  1בין התאריכים  שקויימואישיות 

מיליון, בגין  8הודעה מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, בדבר הכוונה להטיל עיצום כספי בסך של 

ומשמעויותיה  ההודעה את בוחנת ביטוח הפניקס הפרות לכאורה שנמצאו בביקורת )להלן: "ההודעה"(.

 .2020 בספטמבר 15 ליום עדשוק ההון  לרשותועליה להעביר את התייחסותה 

 

שעודו תלוי  ערך רותבאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, מתקיים הליך אכיפה מנהלי של רשות ניי .2

 .2014-2011ועומד, בקשר עם אי סימון עסקאות מתואמות בין השנים 

 

כנגד הקבוצה מוגשות מעת לעת תלונות, לרבות תלונות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן:  .3

לזכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח ו/או הדין. תלונות אלו מטופלות באופן שוטף על "הממונה"( ביחס 

ידי מחלקת תלונות הציבור בקבוצה. הכרעות הממונה בתלונות אלו, אם וככל שניתנה בהן הכרעה, 

ניתנות לעיתים, כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצת מבוטחים. לפני הוצאת נוסח סופי של הכרעות, מוציא 

 ממונה בדרך כלל טיוטת הכרעה.ה

כמו כן, במסגרת פניות הממונה לקבוצה, בעקבות תלונות ו/או ביקורות מטעמו, מועלות מעת לעת 

דרישות לקבלת נתונים שונים ביחס לטיפול הקבוצה בפוליסות הביטוח בעבר ו/או דרישה להשבת כספים 

נה לחייב את הקבוצה בהתאם לנתונים לקבוצות מבוטחים ו/או הנחיות אחרות. כמו כן, בסמכות הממו

שהועברו ו/או יועברו אליו בעקבות פניותיו כאמור, בין היתר, בעיצומים כספיים. בנוסף על הבקשות 

לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההליכים המשפטיים ואחרים, קיימת חשיפה כללית, 

היתר, ממורכבותם של השירותים הניתנים על ידי אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין 

הקבוצה למבוטחיה. מורכבות שירותים אלו צופנת בחובה, בין היתר, פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות 

עקב פערי מידע בין הקבוצה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים 

די ביטוי, בין היתר, בתחומי החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח, מסחריים ורגולטורים. חשיפה זו באה לי

לרבות ביטוח בריאות וסיעוד, בהם פועלת הקבוצה. בתחומים אלו המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני 

שנים בהן מתרחשים שינויים במדיניות, ברגולציה ובמגמות הדין, לרבות בפסיקת בית המשפט. שינויים 

על ידי מערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופן תדיר. מורכבות שינויים אלו אלה מיושמים 

והחלת השינויים לגבי מספר רב של שנים, יוצרת חשיפה תפעולית מוגברת. בנוסף, בקבלת פרשנות 

חדשה לאמור בפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח יש לעיתים בכדי להשפיע על הרווחיות 

ידית של הקבוצה בגין התיק הקיים, זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי ללקוחות בגין העת

 פעילות העבר.

לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות 

 תובענות ייצוגיות.בקשר עם חוזה הביטוח המועלות, בין היתר, באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק 

כמו כן, חלק ממוצרי הקבוצה מאופיינים באורך חיים ממושך ובמורכבות גבוהה במיוחד לאור ההסדרים 

התחיקתיים השונים הן בתחום ניהול המוצרים והן בתחום המיסוי, שיוך ההפקדות, ניהול ההשקעות, 

 מעמדו התעסוקתי של המבוטח, תשלומי ההפקדות שלו ועוד. 

, מטיל חבות על הגופים המוסדיים בקבוצה, בהתאם לנסיבות המפורטות 1958-שכר, התשי"חחוק הגנת ה

בחוק, בגין חובות של מעסיקים לגופים המוסדיים אשר לא סולקו במועדם. הקבוצה נמצאת במהלך של 

טיוב נתוני חובות מעסיקים וזכויות מבוטחים, שבמהלכו הוגשו תביעות כנגד מעסיקים ובוצעה פריסת 

בות למעסיקים נוספים. לכשתסתיימנה פעולות הטיוב במלואן תשלים הקבוצה את הטיפול בחובות חו

 מעסיקים בהתאם להוראות החוק. 
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  97-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( התחייבויות תלויות   - 6באור  

 
 טבלה מסכמת 

תובענות להלן טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות, 

שאושרו כתביעה ייצוגית ותביעות מהותיות אחרות כנגד הקבוצה, כפי שצוינו על ידי התובעים בכתבי הטענות 

אשר הוגשו מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות של סכום החשיפה המוערכת על ידי 

ההליך המשפטי. עוד מובהר כי  הקבוצה, שכן מדובר בהערכות מטעם התובעים אשר דינן להתברר במסגרת

 הטבלה להלן איננה כוללת הליכים שהסתיימו, לרבות הליכים שהסתיימו לאחר שאושר בהם הסכם פשרה.

 

 

 סוג

 

 כמות
  תביעות

הסכום הנתבע 

)בלתי ₪ באלפי 
 מבוקר(

     :תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית

 597,700  4  צוין סכום המתייחס לחברה

מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי התביעה 

 לחברה
 1  225,200 

 -  -  לא צוין סכום התביעה

     :בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות

 4,132,389  24  צוין סכום המתייחס לחברה

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי 

 לחברה
 8  3,823,751 

 -  19  התביעהלא צוין סכום 

     :תביעות מהותיות אחרות

 -  -  צוין סכום המתייחס לחברה

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי 

 לחברה
 -  - 

 -  -  לא צוין סכום התביעה

 29,080  23  אחרות ודרישותתביעות 

 

 

סכום ההפרשה הכולל של התובענות הייצוגיות, הליכים משפטיים ואחרים, שהוגשו כנגד הקבוצה כמפורט 

אלפי ש"ח בגין  4,930 -אלפי ש"ח )מתוכו סך של כ 118,114 -הסתכם לכ 31.12.2019-ו 30.6.2020 לימיםלעיל 

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 108,866 -תובענות ייצוגיות שנסגרו( וכ
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  98-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -  7באור 
 

 :שינויים באומדנים ובהנחות עיקריות ששימשו בחישוב עתודות הביטוח .1

  – השפעת הריבית על העתודות לגמלה .א

טווח עשויה להגדיל )להקטין( את העתודה לגמלאות בתשלום -ירידה )עליה( בשיעורי ריבית ארוכת

שימוש בריבית היוון נמוכה )גבוהה( יותר, וזאת ככל שיידרש והעתודה המשלימה לגמלאות נדחות עקב 

 שינוי בריבית ההיוון עקב השינויים בריביות השוק.

 

(, כך Kבנוסף העתודה המשלימה לגמלאות נדחות מושפעת מצפי הכנסות עתידיות )באמצעות פקטור 

ובמידה ולפי הצפי החדש שהירידה )עליה( בריבית עלולה להקטין )להגדיל( את צפי ההכנסות העתידיות, 

לא ניתן יהיה לממן את המשך ההפרשות לעתודה זו, החברה תגדיל את העתודה על מנת להקטין את 

 גובה ההפרשות העתידיות )או להפך(.

 

 המשמשים את החברה  K-ערכי ה .ב

 ביוני 30ליום  

 30ליום  

 בדצמבר

 2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר 

 % 

      

 -  -  - פוליסות מבטיחות תשואהעבור 

 0.66  0.85  0.66 עבור פוליסות תלויות תשואה

 

 להלן.' זלתקופת הדוח ראה סעיף  K -לפרטים בדבר שינוי בערכי ה
 

 (LATעתודה בגין בדיקת נאותות העתודה ) .ג

 
 העתודות.החברה בודקת את נאותות העתודות בביטוח חיים וסיעוד ובמידת הצורך, החברה מגדילה את 

סיכון -הבדיקה מבוצעת על פי ההנחיות הרגולטוריות ועל בסיס הנחות אקטואריות ועקום ריבית חסרת

 פי בדיקה זו.-נזילות. ככל שיהיו שינויים בהנחות אלו, תשתנה ההשלמה הנדרשת על-בתוספת פרמיית אי

 

גדיל )תקטין( את ההשלמה נזילות ת-ירידה )עליה( בעקום הריבית חסרת סיכון ו/או בשיעור פרמיית אי

 )ככל שנדרשת השלמה(. LAT-פי בדיקת ה-לעתודות הנדרשת על

 

 –"תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות  2020-1-5לגבי יישום למפרע של חוזר ביטוח 

 ג' לעיל. 2ראה באור  –" LAT-"חוזר ה –(, להלן LATבדיקת נאותות העתודה )

 

 נזילותת אי יעדכון פרמי .ד

פרמיית אי  -, פרסם הממונה תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות 2020ביוני,  7ביום 

"התיקון"(. ככלל, הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות קובעות, כי ניתן  -נזילות )להלן 

נזילות בשיעורים  להוסיף לריבית חסרת סיכון, המשמשת בחישוב בדיקת נאותות העתודה, פרמיית אי

שונים. את פרמיית אי הנזילות ניתן להוסיף הן לעניין הנחת תשואה והן לעניין הנחת ריבית היוון, לפי 

התיקון נכנס  .80%לשיעור של  50%משיעור של  שיעור פרמיית אי הנזילותשינה את העניין. התיקון 

שינוי אומדן חשבונאי בהתאם לתקן  ויישומו לראשונה בוצע בדרך של 2020ביוני  30לתוקף החל מיום 

וביטוחי רכב חובה  פוליסות ביטוח סיעודי פרטהנה על ת התיקון השפע .8חשבונאות בינלאומי מספר 

ההשפעה על עתודות ביטוח רכב  .להלן' זהתיקון על עתודות הסיעוד ראה סעיף  להשפעתוחבויות. 

 וחבויות הנה זניחה.  
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  99-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מהותיים בתקופת הדיווחאירועים  -  7באור 

 

 סחירים לא נכסים הקצאת חוזר .ה

 בשווי הוגן שאינם נכסים הקצאת - המאוחד החוזר הוראות עדכון"בנושא  חוזר פורסם, 2020 יוני בחודש

 השווי המופחתת לבין העלות שבין לפער התייחסות שעניינו ,("LATהעתודה ) נאותות בדיקת חישוב בעת

החוזר  מטרת .העתודה בחינת נאותות לצורך הוגן בשווי הכספי בדוח נמדדים שאינם נכסים של ההוגן

 ההשוואתיות שיפור לעודף השווי לצורך הנוגעות ההוראות של היישום לאופן באשר הבהרות לספק הינה

וכן יצירה הקבלה נאותה בין נכסים  בנושא הגילוי הוראות עדכון תוך, הרגולטורית והוודאות החברות בין

 להתחייבויות.

  לעקרונות הבאים: בהתאם השונות להתחייבויות נכסים להקצות ביטוח חברת רשאית ,לחוזר בהתאם

 . אלה למגבלות בהתאם יש לפעול ניהוליות חיצוניות או פנימיות מגבלות לגביהם שקיימות בנכסים

 החברה שתקבע מתועד נוהל פי על ניתן להקצותם כאמור, ברורות מגבלות לגביהם שאין אחרים בנכסים

  זה. לעניין

בריאות  ( במגזרLATהקטינה החברה בתקופת הדוח את עתודת ) כאמור הנכסים הקצאת כתוצאה מעדכון

 .מס לפני מיליוני שקלים 47 כ של בסך

 

 

 שיעורי הריבית לרגישות בשינויים  -שוק לסיכוני הנוגעים רגישות מבחני .ו

 לשינויים רגישות מבחני בדבר השנתיים הכספיים לדוחות 3.2-ו 3.1 סעיפים 40 בבאור לאמור בהמשך

 הכולל הרווח את תגדיל הסיכון חסרת בריבית 1% של עליה,  2020 ביוני 30 ליום נכון. הריבית בשיעורי

 הרווח לקיטון תביא הסיכון חסרת בריבית 1% של בשיעור וירידה ח"ש מיליוני 208-כ של בסך מס לאחר

השינויים ברגישות לעקום הריבית חסרת הסיכון בחברה . ח"ש מיליוני 71-כ של בסך מס לאחר הכולל

מושפעים בעיקר מעידכון אופן אמידת התשואה הצפויה בהתייחס לתמהיל ההשקעות של החברה וכן 

 ג' לעיל(. 2באור  משינויים רגולטורים )ראה גם
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  100-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( הדיווח אירועים מהותיים בתקופת -  7באור 

 

 :העיקריים המתוארים לעיל על ההתחייבויות הביטוחיותבעקום הריבית והשינויים להלן השפעת השינויים  .ז

 

חודשים  6-ל

 שהסתיימו ביום

 ביוני 30

 

חודשים שהסתיימו  3-ל

 ביום

 ביוני 30

 

לשנה 

שהסתיימה 

 ביום

2020  2019  2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר

 מיליוני ש"ח

 :מגזר ביטוח חיים    
   

 
     

          

 )*( -  )*( -  -  )*( -  - LAT -הגמלא מימוש שיעורי לגבי הנחות עדכון השפעת     

          

 22  -  -  -  - השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי הביטולים     

          

 )*( 23  -  -  -  5 השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי ההוצאות     

          

 85  85  -  85  - השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי התמותה      

          

שינוי בשיעור ריבית היוון בחישוב העתודה המשלימה לגמלאות      

 102  7 וגמלאות בתשלום  

 

(37)  21  514 

          

 -   -  -  -  - ( )*(LATשינוי בשיעור ריבית היוון בעתודת ) 

          

 K   (8)  -  (102)  -  210שי שינוי בערך ה

          

 854  106  (139)  187  4 בהתחייבויות בשייר במגזר ביטוח חיים )קיטון( סך הכל גידול    

          

 מגזר ביטוח בריאות:     
   

 
     

          :השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי הביטולים    

    LAT -  -  -  -  233 

 30  -  -  -  - אחר    

          

          השפעת עדכון הנחות לגבי שיעורי ההוצאות:    

    LAT (46)  (27)  -  (27)  (47) 

 (7)  (4)  -  (4)  (17) אחר    

          

          :עדכון הנחות לגבי שיעורי התמותה והתחלואההשפעת     

    LAT -  -  -  -  270 

 30  -  -  -  - אחר    

          

 226  30  )**(39  105  )**(190 ( בעקבות שינוי בשיעור ריבית ההיווןLATשינוי בעתודת )    

          

 -  -  (110)  -  (110) נזילות)***(-אי ( בעקבות יישום חוזר פרמייתLATשינוי בעתודת )    

           

בהתחייבויות בשייר במגזר ביטוח  )קיטון( סך הכל גידול

 74  17 בריאות

 

(17)  (1)  735 

          

          מגזר ביטוח כללי:     

 17  3  21  21  10 שינוי בשיעור ריבית ההיוון

 (155)  (155)  -  (155)  - לאומיהשפעת ריבית היוון קצבאות ביטוח 

          

 (138)  (215)  21  (413)  10 סך הכל גידול )קיטון(  בהתחייבויות בשייר במגזר ביטוח כללי

          

 1,451  (47)  (513)  127  31 בהתחייבויות בשייר לפני מס  )קיטון( סך הכל גידול   

          

          

 955  (31)  (89)  84  20 בהתחייבויות לאחר מס )קיטון( ססך הכל גידול

          

 ג' לעיל. 2ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור    )*(  

   לראשונה מיישום כתוצאה ח"ש מיליון 121-כ של בסך בריאות למגזר חיים ממגזר הנכסים שווי עודף מיון השפעת את כוללת זו השפעה )**(

 יישום בדבר לפרטים. ח"ש מיליון 130-כ של בסך הראשון בחציון הנכסים בשווי הירידה השפעת את גם וכוללת  LAT -ה חוזר תיקון של

 לעיל. ה' 7ובאור ג'  2 ראה באור סחירים לא נכסים הקצאת וחוזר  LAT ו-ה חוזר תיקון של לראשונה

 לעיל. ד')***( לפרטים נוספים ראה סעיף 
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  101-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( מהותיים בתקופת הדיווחאירועים  -  7באור 

 
 . 1לעניין השפעת נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה ראה באור  .2

 
קיבלה הפניקס ביטוח מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון היתר להגדלת החזקותיה בכלל  2020בינואר  7ביום  .3

. 7%ר של עד לשיעו 5%החזקות עסקי ביטוח בע"מ ובגופים מוסדיים הנמצאים תחת שליטתה משיעור של 

 (.2020-01-003265)מס' אסמכתא   2020בינואר  7לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 
 

( בדירוג 4-ו 3,2, הודיעה מעלות כי היא מותירה את דירוג אגרות החוב של החברה )סדרות 2020בינואר  29ביום  .4
ilAA- מס' אסמכתא  2020בינואר  29של החברה מיום  באופק דירוג יציב. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי(

2020-01-009604.) 
 

( צמודות למדד המחירים לצרכן 5מיליון ע.נ. אגרות חוב )סדרה  220הנפיקה החברה  2020בפברואר  20ביום  .5

 2019באוגוסט  15ש"ח ע.נ. כל אחת, שהונפקו על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום  1רשומות על שם ובנות 
( תעמודנה לפירעון )קרן( 5אלפי ש"ח. אגרות החוב )סדרה  220,000( תמורת 2019-01-070590סמכתא: )מס' א

במאי  1, ביום 2024עד  2022במאי בכל אחת מהשנים  1בשישה תשלומים שנתיים לא שווים, אשר ישולמו ביום 
, והתשלום 2022במאי  1 , כאשר התשלום הראשון יבוצע ביום2030עד  2029במאי בכל אחת מהשנים  1-ו 2028

, כאשר בכל אחד מהתשלומים הראשון עד וכולל התשלום השלישי 2030במאי  1השישי והאחרון יבוצע ביום 
מהקרן.  30%מהקרן ובתשלומים החמישי והשישי ישולמו  28%מהקרן, והתשלום הרביעי ישולם  4%ישולם 

. אגרות 0.44%ית שנתית קבועה בשיעור של ( תישא ריב5היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה 
באופק יציב על ידי חברת מעלות. תמורת ההנפקה שימשה את החברה  -ilAA( דורגו בדירוג של 5החוב )סדרה 

התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח  2020במרס  9לפניקס ביטוח. ביום  1לצורך הזרמת הון רובד 

 וסף בחישוב ההון העצמי של הפניקס ביטוח.נ 1וחיסכון להכללת הון רובד 
 ו' 5מיליוני ש"ח, לפרטים נוספים ראה באור  220הונפק שטר ההון לפניקס ביטוח על סך  2020במרס  11ביום 

 .לעיל
 

, התקבל אישור מועצת העיר על זכיית הפניקס ביטוח במכרז לרכישה וביצוע עבודות 2020בפברואר  27ביום  .6
 ( לדוחות הכספיים השנתיים.4)ה( )42בראשון לציון. לפרטים נוספים ראה סעיף בינוי במתחם "האלף" 

 
 הסכם קיבוצי .7

 

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

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

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

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

 שהוגדרו במפורש בהסכם החדש.

 

למרס  25ו המהותית על פעילותה ותוצאותיה של הקבוצה, בתאריך בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעת

חתמו הפניקס ביטוח וועד העובדים של עובדי הפניקס על כתב הסכמות המפרט שורה של שינויים  2020

 והתאמות להסכם החדש )"כתב ההסכמות"(. 

לל ועל החברה ככ  עקב המשך השפעת משבר הבריאות העולמי שנגרם מהתפשטות נגיף הקורונה על המשק

בפרט, החליטה הפניקס להאיץ תוכנית לשינוי המבנה הארגוני לצורך שיפור השירות והתפעול למבוטחים 

ולסוכנים, קיטון הוצאות הפניקס והתאמתה לתנאי התחרות ותנאי השוק המשתנים. לפיכך, ובהמשך לחתימה 

הפניקס לבין וועד העובדים והסתדרות  הסכם קיבוצי בין 2020ביוני  30על כתב ההסכמות כאמור, נחתם ביום 

הסתדרות המעו"ף )"ההסתדרות"( בקשר עם התייעלות הפניקס והקטנת הוצאותיה  -העובדים הכללית החדשה 

 )"ההסכם הקיבוצי"(, שעיקריו כדלקמן:

 התאמת המבנה הארגוני: 

מעובדי  10% -הצדדים הסכימו על התאמת כוח האדם בדרך של צמצום היקף העסקה של כ ▪

 הפניקס וזאת בתנאי פרישה מיוחדים שסוכמו בין הצדדים. 

הוצע לעובדים הקבועים בהפניקס תוכנית פרישה מרצון בתנאים  2020ביולי  1בהתאם, החל מיום  ▪

 שסוכמו בין הצדדים. 

 ות נוספות לכתב ההסכמות: התאמ                      

אשר נקבעה בכתב ההסכמות בוטלה, ושיעור  6%הפחתת שכרם של עובדי הפניקס בשיעור של  ▪

 .2020הפחתה זה הוחזר רטרואקטיבית ממשכורת חודש מאי 

   על פי ההסכם החדש מבוטלת. 2020תוספת השכר לשנת  ▪
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  102-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -  7באור 

 

(, בהתאם לעקרונות 3.40%)במקום  4.70%תעודכן לשיעור ממוצע של  2021תוספת השכר לשנת  ▪

 . 2019, ותינתן לעובדים אשר יהיו זכאים לכך על פי הסכם קיבוצי 2019של הסכם קיבוצי 

בנוגע  2021המקדמה על חשבון תוספת שכר עתידית שהיתה אמורה להיות משולמת באוקטובר  ▪

 פי שנקבעה בכתב ההסכמות, מבוטלת.ואילך, כ 2022לשנת 

בנוסף לאמור, הפניקס החליטה כי הפחתת שכרם של מנהלי הפניקס הבכירים )בשיעור של בין  ▪

, והיא תבוטל החל מיום 2020( אשר נקבעה בכתב ההסכמות תמשיך לחול במהלך שנת 10%-ל 8%

. כמו 2021ביולי  1מיום . שכרם של יו"ר החברה ומנכ"ל החברה ישוב לקדמותו החל 2021בינואר  1

כן, הדירקטורים מטעם בעלי השליטה בחברה הודיעו על ויתור שכר הדירקטורים השנתי )בהיקף 

מליון ש"ח( לו הם זכאים והעברתו לקרן לסיוע כספי לעובדים שהוקמה  1 –מצטבר מוערך של כ 

     בהתאם לכתב ההסכמות.

ממניות חברות אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ  100%השלימה אקסלנס רכישה של  2020בחודש פברואר  .8

)להלן: "אלומות ניהול תיקים"( ואלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ )להלן: "אלומות קרנות נאמנות"( בתמורה 

מיליון ש"ח. אקסלנס פועלת למיזוג החברות שנרכשו כאמור לחברת ניהול התיקים ולקסם  35 -לסך של כ

נות הנאמנות המנוהלות על ידי אלומות קרנות נאמנות לניהולה של קסם קרנות. נכון קרנות וכן להעברת כלל קר

מיליארד ש"ח ולאלומות ניהול  2.3-למועד הדוח, לאלומות קרנות נאמנות היקף נכסים מנוהלים בגובה של כ

 מיליארד ש"ח. 0.9 -תיקים היקף נכסים מנוהלים בגובה של כ

 

ומעדכנת  +ilAAת כי היא מותירה את דירוג הפניקס חברה לביטוח בדירוג , הודיעה מעלו2020באפריל  21ביום  .9

תחזית  -ilAAאת תחזית הדירוג ליציבה מחיובית, כמו כן היא מותירה את תחזית דירוג הפניקס אחזקות בדירוג 

-2020-01)מס' אסמכתא  2020באפריל  24דירוג יציבה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

040161.) 

 

אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון הפניקס ביטוח את הקמתן של וועדות אסטרטגיה  2020אפריל  22ביום  .10

 אשר תייעצנה לדירקטוריונים בנושאי אסטרטגיה ופיתוח תאגידי.

 

 7 מיום החל זמני ר"כיו שכיהן לאחר וזאת החברה דירקטוריון ר"כיו גבאי בנימין מר מונה 2020 באפריל 22 ביום .11

' מס) 2020 באפריל 22 מיום החברה של מיידי דיווח ראה נוספים לפרטים .זה למועד ועד 2019 בנובמבר

 (. 2020-01-040740 אסמכתא

 משרה בהיקף ביטוח בהפניקס פעיל דירקטוריון ר"כיו גבאיבנימין  מר משמש, החברה ר"כיו כהונתו על בנוסף

 . 70% של בשיעור

 

 כמומחה לסיווגו בהתאם, מומחה כדירקטור לתגמול גבאיבנימין  מר זכאי החברה דירקטוריון ר"כיו כהונתו בגין

 השתתפות עבור ותגמול קבוע שנתי שכר לרכיב, קרי. החברה דירקטוריון חברי כיתר, ופיננסית חשבונאית

 למר ישולם לא ובגינן והחברה ביטוח להפניקס משותפים נושאים נידונים שבהן ישיבות למעט וזאת בישיבות

 נקבע כאמור תגמול. ביטוח מהפניקס לו המשולם לתגמול מעבר החברה ידי על השתתפות גמול גבאיבנימין 

 .2000 – ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים) החברות לתקנות הרביעית לתוספת בהתאם

 

 בסך( ברוטו) חודשית למשכורת זכאי הוא, ביטוח הפניקס דירקטוריון ר"כיו גבאיבנימין  מר של כהונה בגין

, כהונה הפסקת בעת. נלווים לתנאים וכן"( החודשית המשכורת)" לצרכן המחירים למדד צמוד, ש"ח 145,000

 והן עבודתו בתקופת הן, כפוף גבאי מר, בנוסף. הדין פי על מוקדמת הודעה לתקופת זכאי גבאיבנימין  מר יהיה

 אקטיבי ניהולי בתפקיד לשמש לאיסור לרבות, תחרות אי בדבר להוראות, עבודתו סיום לאחר חודשים 6 במשך

 . כאמור איסור בגין נוסף לתשלום זכאות ללא וזאת, ובכתב מראש ביטוח הפניקס הסכמת ללא הביטוח בתחומי

 

 התגמול תנאי אושרו במסגרתן, והחברה ביטוח הפניקס ודירקטוריון התגמול ועדת להחלטות בהתאם כי, יצוין

 מיוחד אישור) פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי תגמול בחוק כהגדרתה, החזויה ההוצאה, גבאיבנימין  מר של

 בחברה הדירקטוריון ר"כיו כהונתו בגין, 2016-ו"התשע(, חריג תגמול בשל מס לצורכי הוצאה התרת-ואי

 (.לצרכן המחירים למדד צמוד) ש"ח מיליוני 2.5 סכום על לעלות צפויה לא, ביחד ביטוח ובהפניקס

 

 ועד 2020 מאי חודש ממשכורת החל 10% של בשיעור הופחת הדירקטוריון ר"יו שכר הקורונה משבר בשל

 .זה לביאור 7 סעיף ראו להרחבה. 2021 יוני חודש למשכורת



 

 
 2020 יוניב 30 ליום ביניים דוחות הכספיים המאוחדיםלתמצית הבאורים   

 
 
 

   

  103-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -  7באור 

 

 

, מונה מר אליעזר יונס כדירקטור ויו"ר ועדת אסטרטגיה של החברה. לפרטים נוספים ראה 2020באפריל  22ביום  .12

 (.2020-01-040743)מס' אסמכתא  2020באפריל  22דיווח מיידי של החברה מיום 

 

על , הודיעה קבוצת דלק 2020באפריל  30ביום  ,2019ב' לדוחות הכספיים לשנת  1בהמשך לאמור בבאור  .13

מיליוני  213.75-עסקת החלף למניות החברה. המניות נמכרו בעסקה מחוץ לבורסה בתמורה כוללת בסך של כ

. לפרטים החברהלמניה(. לאחר עסקה זו, לקבוצת דלק נותרו שתי עסקאות החלף למניות  17.1ש"ח )שער של 

 (.2020-01-042744)אסמכתא:  2020באפריל  30נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 

, הודיעה קבוצת דלק על סיום מוקדם של עסקאות החלף למניות החברה. סגירת עסקאות 2020במאי  11ביום 

למניה(. לאחר  16.1מיליוני ש"ח )שער של  201.25-החלף בוצעה בעסקאות מחוץ לבורסה בתמורה כוללת של כ

רה. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי סגירת העסקאות הנ"ל, לקבוצת דלק לא נותרו עסקאות החלף למניות החב

 (.2020-01-046197)אסמכתא:  2020במאי  11של החברה מיום 

 

 

  אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן -  8באור 

 

 תיקי על לטובה שהשפיעה,  ההון בשווקי עליה מגמת המשיכה, לפרסומו ועד הדוח מועד שלאחר בתקופה .1

 מכך כתוצאה, זו עליה במגמת המשיכו הקבוצה י"ע המנוהלים הנכסים שסך כך, החברה שבניהול ההשקעות

 כאמור הפיננסיים בשווקים עליות. מס לאחר, ח"ש מיליון 269 -כ של בסך החברה של הנוסטרו נכסי עלו

 שתכסה חיובית ריאלית תשואה להשגת עד לגבות תוכל לא שהחברה המשתנים הניהול דמי אומדן את הקטינו

 דמי חוב הדוח פרסום למועד שנכון כך, המבוטחים לחובת שנצברו ההשקעות הפסדי בגין הניהול דמי חוב את

 החברה בידי המצוי המידע על מבוסס לעיל האמור כי יודגש. ח"ש מיליון 86-כ של לסך מסתכם כאמור הניהול

 אחרים רכיבים כוללים ואינם בלבד חלקיים הינם אלה נתונים וכי הכספיים הדוחות על החתימה למועד בסמוך

 על האמור והשפעות, העצמי ההון על הקבוצה פעילויות יתר השפעת ואת מהשקעות( הפסדים) הכנסות של

 . לעיל 1 באור ראה נוספים לפרטים .הקבוצה נכסי

 

  החליט הדירקטוריון להיענות לבקשתו של מבקר הפנים של החברה ושל הפניקס ביטוח 2020ביולי  28ביום  .2

כמו כן, אישרו וועדות )ביחד: "הפניקס"(, רו"ח מר שמואל רוזנבלום לסיים את כהונתו כמבקר הפנים בהפניקס. 

הביקורת, דירקטוריון החברה ודירקטוריון הפניקס ביטוח את מינויה של רו"ח הגב' מיכל לשם כמבקרת הפנים 

של הגב' לשם כמבקרת הפנים כפוף הראשית של הפניקס והקמתה של יחידת ביקורת פנימית בחברה. מנויה 

התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון  2020באוגוסט  13ביום לאישורו של הממונה על רשות שוק ההון. 

 28למינוי רו"ח הגב' מיכל לשם כמבקרת הפנים כאמור. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מיום 

 (.2020-01-088194, 2020-01-080460אות: )אסמכת 2020באוגוסט  13 -ו  2020ביולי 

 

 

 לעיל. 6בקשר עם תביעות ייצוגיות שהוגשו והתפתחויות בתביעות לאחר תאריך המאזן ראה באור  .3



 

 
 מאוחדת ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח  

 
 
 
 
 
 

  104-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 

 פירוט השקעות פיננסיות אחרות .א

  

 2020ביוני  30ליום  

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 8,022,629  -  7,958,335  64,294  (1נכסי חוב סחירים )א

 13,072,349  13,072,349  -  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 1,395,785  -  1,391,144  4,641  (2מניות )א

 2,564,829  -  2,171,863  392,966  (3אחרות )א

 25,055,592  13,072,349  11,521,342  461,901  סה"כ

 
 

 2019ביוני  30ליום  

 

מוצגים 
הוגן  בשווי

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

 

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד
זמינים 
 למכירה

הלוואות 
 סה"כ וחייבים

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 7,826,485  -  7,741,222  85,263  (1נכסי חוב סחירים )א

 12,668,827  12,668,827  -  -  שאינם סחיריםנכסי חוב 

 1,526,821  -  1,520,474  6,347  (2מניות )א

 2,163,066  -  1,986,729  176,337  (3אחרות )א

 24,185,199  12,668,827  11,248,425  267,947  סה"כ

 
 

 

 

 

 



 

 
 מאוחדת ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח  

 
 
 
 
 
 

  105-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 

 חוב סחיריםנכסי  .1א

 

 2020ביוני  30ליום  

 עלות הערך 

 מופחתת בספרים 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 4,579,232  4,814,449  אגרות חוב ממשלתיות

   נכסי חוב אחרים:
 3,137,994  3,188,905  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

 20,933  19,275  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 7,738,159  8,022,629  נכסי חוב סחירים סך הכל

  129,539  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
 

 

 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  להמרהנכסי חוב אחרים שאינם ניתנים 

 12,693  14,444  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 7,260,614  7,504,777  סך הכל נכסי חוב סחירים

  88,319  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
 

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 עלות הערך 

 מופחתת בספרים 

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 4,412,490  4,740,513  ממשלתיותאגרות חוב 

   נכסי חוב אחרים:
 2,789,941  3,063,217  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

 19,820  22,755  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה

 7,222,251  7,826,485  סך הכל נכסי חוב סחירים

  92,898  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
 

 
 

 
 



 

 
 מאוחדת ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח  

 
 
 
 
 
 

  106-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( פירוט נכסים עבור נכסים והשקעות פיננסיות אחרות

 

 מניות .2א

 

 2020ביוני  30ליום  

  הערך 

 עלות בספרים 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 986,343  1,128,736  מניות סחירות

 146,987  267,049  מניות שאינן סחירות

 1,133,330  1,395,785  סך הכל מניות

  295,283  שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(ירידות ערך 
 

 

 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(
 

 

 2019בדצמבר  31ליום  

  הערך 

 עלות בספרים 

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 1,054,535  1,300,104  מניות סחירות

 119,815  226,717  מניות שאינן סחירות

 1,174,350  1,526,821  סך הכל מניות

  104,322  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
  



 

 
 מאוחדת ביטוח חברת של אחרות פיננסיות השקעות פירוט' א נספח  

 
 
 
 
 
 

  107-2 הפניקס אחזקות בע"מ

 )המשך( נכסים והשקעות פיננסיות אחרותפירוט נכסים עבור 

 

 שקעות פיננסיות אחרותה .3א

 

 2020ביוני  30ליום  

  הערך 

 עלות בספרים 

 בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 417,541  451,512  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 1,781,318  2,113,317  סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

 2,198,859  2,564,829  השקעות פיננסיות אחרות סך הכל

  118,208  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
 

 

 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(
 

 

 

 

בדצמבר  31ליום 
2019 

  הערך 

 עלות בספרים 

 מבוקר 
 

 אלפי ש"ח

 436,696  490,118  סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

 1,340,519  1,672,948  השקעות פיננסיות שאינן סחירות סך הכל

 1,777,215  2,163,066  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

  67,680  ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
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 הפניקס אחזקות בע"מ

 
 

 
 
 

 
 

 לכבוד
 בעלי המניות של הפניקס אחזקות בע"מ

 
 

 א.נ.,
 

 ד 38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה הנדון: 
 1970 -תקופתיים ומידיים(, התש"ל לתקנות ניירות ערך )דוחות 

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
שלושה חודשים שישה ו שלולתקופות  2020 ביוני, 30של הפניקס אחזקות בע"מ )להלן "החברה"( ליום  1970-התש"ל

אחריותנו היא  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. שהסתיימו
 אלו בהתבסס על סקירתנו.ת ביניים ולהביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

 
ת אשר סך ההשקעות הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקו לתקופת לא סקרנו את המידע הכספי

לסך של מחברות מוחזקות אלה הסתכם  הרווחואשר  2020 ביוני, 30ש"ח ליום  פיאל 1,228,243 -של כבהן הסתכם לסך 
 בהתאמה. באותו תאריך שהסתיימושלושה חודשים ו שישה שללתקופות "ח אלפי ש 23,019 -כש"ח ו אלפי 60,547 -כ

ככל שהיא  ,לנו ומסקנתנו ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאורות נסקרו על הדוחות הכספיים של אותן חב
 .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים ,מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת 
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם 

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

ומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתש
ד' לתקנות ניירות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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א', 144דרך מנחם בגין   
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 3-3  הפניקס אחזקות בע"מ

  

 

 ליום

 

30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 נכסים  

   
 6,623,035  השקעות בחברות מוחזקות

 
6,397,169)*( 

 
6,463,991)*( 

 986,527  710,168  1,191,984  הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות

 7,450,518  7,107,337  7,815,019  סך כל הנכסים שאינם שוטפים

 107,201  69,614  38,484  השקעות פיננסיות אחרות

 9,025  4,403  13,598   חייבים ויתרות חובה

 -  230,286  -  )**( נכס מוחזק לחלוקה לבעלים

 1,163  1,163  1,163  נכסי מסים שוטפים 

 78,094  392,222  69,861  מזומנים ושווי מזומנים 

 195,483  697,688  123,106  סך כל הנכסים שוטפים

 7,646,001  7,805,025  7,938,125  סך כל הנכסים

 הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 309,951  309,917  309,951  הון מניות   

 830,437  831,073  823,281  פרמיה על מניות וקרנות הון 

 726,936  557,380  615,858  קרנות הון

 5,052,000  עודפים
 

5,097,993)*( 
 

4,768,261)*( 

 6,635,585  6,796,363  6,801,090  סך כל ההון

 התחייבויות 

 -  -  -  התחייבויות שאינן שוטפות   

 875,179  904,716  1,004,542  התחייבויות פיננסיות

 התחייבויות שוטפות

 11,498  9,041  9,114  זכאים ויתרות זכות   

 123,739  94,905  123,379  התחייבויות פיננסיות

 135,237  103,946  132,493  סך כל ההתחייבויות שוטפות

 1,010,416  1,008,662  1,137,035  סך כל ההתחייבויות

 7,646,001  7,805,025  7,938,125  וההתחייבויותסך כל ההון 
 

 לדוחות המאוחדים. ג' 2למפרע, לפרטים נוספים ראה באור ייושם  )*(

 ח' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים. 15)**( לפרטים נוספים ראה באור 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.

 
 

 
 

 
 

 
 

 בנימין גבאי אייל בן סימון אלי שוורץ
 יו"ר הדירקטוריון מנהל כללי משנה למנכ"ל, מנהל כספים
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 הרווח וההפסדעל  2020ביוני  30 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 

 
 

 4-3  הפניקס אחזקות בע"מ

  

 
שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 

 

2020 2019 2020 2019 2019 

 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו 
 )*(275,816  )*(160,103  443,533  )*(375,444  275,949  ממס

 28,890  9,716  10,340  14,150  18,339  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 3,000  750  750  1,500  1,500  הכנסות מדמי ניהול חברות מוחזקות

 307,706  170,569  454,623  391,094  295,788  סך הכל ההכנסות

 8,876  1,727  541  3,267  2,845  הוצאות הנהלה וכלליות

 27,364  12,833  5,366  17,022  10,294  הוצאות  מימון

 36,240  14,560  5,907  20,289  13,139  סך הכל ההוצאות
רווח לתקופה המיוחס לבעלים של 

 271,466  156,009  448,716  370,805  282,649  החברה
 
 

 לדוחות המאוחדים. ג' 2למפרע, לפרטים נוספים ראה באור ייושם  )*(
 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 הרווח הכוללעל  2020ביוני  30ליום  ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 
 
 

 5-3  הפניקס אחזקות בע"מ

  

 
שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 
 

2020 2019 2020 2019 2019 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 271,466  156,009  448,716  370,805  282,649  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

 1,631  (157) 730  793  (3,328) למכירה שנזקף לקרנות ההון
הפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים 

 המסווגים
לדוח רווח כזמינים למכירה שהועבר 

 (954) (153) 7  (831) 580  והפסד
רווח )הפסד( מירידת ערך של נכסים 
פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 

 165  165  937  165  937  שהועבר לדוח רווח והפסד
חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר 

 385,041  57,570  297,348  224,767  (111,001) של חברות מוחזקות 
סה"כ רכיבים של רווח )הפסד( 

שיסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 
 385,883  57,425  299,022  224,894  (112,812) הפסד

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן       
 לרווח או הפסד

חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות      
מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

 6,866  -  -  -  1,248  המאזני

 392,749  57,425  299,022  224,894  (111,564) רווח כולל )הפסד( אחר לתקופה , נטו 

 664,215  213,434  747,738  595,699  171,085  סה"כ רווח כולל לתקופה
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 השינויים בהוןעל  2020 ביוני 30 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 
 
 

 6-3  בע"מ אחזקות הפניקס

  

 

    
 קרן הון

    
 קרן הון

 

  
 פרמיה

 
 מעסקאות

 
 קרן הון

  

בגין 
  נכסים

  
 וקרנות 

 
 פיננסים  קרן קרן  תשלום קרן הון  עם בעלי 

 

 
זכויות  יתרת הון הון

 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

 830,437  309,951  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 
 

4,768,261)*( (43,622)  11,000  40,047  103,463 (19,926)  635,974  6,635,585 
 282,649  -  -  -  -  -  -  282,649  -  -  רווח נקי 

 (111,564) (114,346) 1,534  1,248  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 171,085  (114,346) 1,534  1,248  -  -  -  282,649  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
העברה מקרן הערכה מחדש בגין שיערוך 

 -  -  -  (1,090) -  -  -  1,090  -  -  בגובה הפחתרכוש קבוע, 

 (5,580) -  -  -  1,576  -  -  -  (7,156) -  תשלום מבוסס מניות

 6,801,090  521,628  (18,392) 103,621  41,623  11,000  (43,622) 5,052,000  823,281  309,951  )בלתי מבוקר(    2020ביוני,  30יתרה ליום 
 

 
 לדוחות המאוחדים. ג' 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 השינויים בהוןעל  2020 ביוני 30 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 
 
 

 7-3  בע"מ אחזקות הפניקס

  

 

    
 קרן הון

    
 קרן הון

 

  
 פרמיה

 
 מעסקאות

 
 קרן הון

  

בגין 
  נכסים

  
 וקרנות 

 
 פיננסים  קרן קרן  תשלום קרן הון  עם בעלי 

 

 
זכויות  יתרת הון הון

 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

 828,221  309,892  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 
 

4,976,239)*( (43,622)  11,000  36,931  97,441 (2,076)  232,241  6,446,267 
 370,805  -  -  -  -  -  -  )*(370,805  -  -  רווח נקי 

 224,894  232,363  (7,469) -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 595,699  232,363  (7,469) -  -  -  -  370,805  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
הערכה מחדש בגין שיערוך  העברה מקרן

 -  -  -  (949) -  -  -  949  -  -  רכוש קבוע, בגובה הפחת

 4,397  -  -  -  1,591  -  -  -  2,806  -  תשלום מבוסס מניות

 דיבידנד

  

(250,000) 

      

(250,000) 

 -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  מימוש אופציות עובדים 

 6,796,363  464,604  (9,545) 96,492  38,451  11,000  (43,622) 5,097,993  831,073  309,917  )בלתי מבוקר(    2019 ביוני, 30יתרה ליום 

 

 
 לדוחות המאוחדים. ג' 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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 8-3  בע"מ אחזקות הפניקס

  

 

 
 

    
 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

 2020באפריל,  1יתרה ליום 
 6,056,171  218,955  (14,741) 104,166  40,732  11,000  (43,622) 4,602,739  826,991  309,951  )בלתי מבוקר(

 448,716  -  -  -  -  -  -  448,716  -  -  רווח נקי

 299,022  302,673  (3,651) -  -  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר

 747,738  302,673  (3,651) -  -  -  -  448,716  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
העברה מקרן הערכה מחדש בגין 

שיערוך רכוש קבוע, בגובה 
 -  -  -  (545) -  -  -  545  -  -  הפחת

 (2,819) -  -  -  891  -  -  -  (3,710) -  תשלום מבוסס מניות

    2020ביוני,  30יתרה ליום            
 6,801,090  521,628  (18,392) 103,621  41,623  11,000  (43,622) 5,052,000  823,281  309,951  )בלתי מבוקר(

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.

  



 
 

 השינויים בהוןעל  2020 ביוני 30 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 
 
 

 9-3  בע"מ אחזקות הפניקס

  

    
 קרן הון

    
 קרן הון

 
  

 פרמיה
 

 מעסקאות
 

 קרן הון
  

 בגין נכסים
 

  
 וקרנות 

 
 פיננסים  קרן קרן תשלום קרן הון  עם בעלי 

 

 
זכויות  יתרת הון הון

 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

 2019באפריל,  1יתרה ליום 
 828,683  309,892  )בלתי מבוקר(

 
4,941,509)*( (43,622)  11,000  37,440  96,967 (9,666)  407,300  6,579,503 

 156,009  -  -  -  -  -  -  )*(156,009  -  -  רווח נקי

 57,425  57,304  121  -  -  -  -  -  -  -  רווח כולל אחר

 213,434  57,304  121  -  -  -  -  156,009  -  -  סה"כ רווח כולל
העברה מקרן הערכה מחדש בגין 

 שיערוך רכוש קבוע, בגובה

 -  -  -  (475) -  -  -  475  -  -  הפחת

 3,426  -  -  -  1,082  -  -  -  2,344  -  תשלום מבוסס מניות 

 -  -  -  -  (71) -  -  -  46  25  מימשו אופציות עובדים 
)בלתי  2019ביוני,  30יתרה ליום 

 6,796,363  464,604  (9,545) 96,492  38,451  11,000  (43,622) 5,097,993  831,073  309,917  מבוקר(
 
 

 לדוחות המאוחדים. ג' 2)*( ייושם למפרע, לפרטים נוספים ראה באור 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.
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 10-3  בע"מ אחזקות הפניקס

  

    
 קרן הון

    
 קרן הון

 
  

 פרמיה
 

 מעסקאות
 

 קרן הון
  

 בגין נכסים
 

  
 וקרנות 

 
 פיננסים  קרן קרן תשלום קרן הון  עם בעלי 

 

 
זכויות  יתרת הון הון

 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

 828,221  309,892  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 
 

4,976,239)*( (43,622)  11,000  36,931  97,441 (2,076)  232,241  6,446,267 
 271,466  -  -  -  -  -  -  )*(271,466  -  -  רווח נקי 

 392,749  403,733  (17,850) 7,845  -  -  -  (979) -  -  רווח )הפסד(כולל אחר

 664,215  403,733  (17,850) 7,845  -  -  -  270,487  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
העברה מקרן הערכה מחדש בגין 
 -  -  -  (1,823) -  -  -  1,823  -  -  שיערוך רכוש קבוע, בגובה הפחת

 3,270  -  -  -  2,121  -  תשלום מבוסס מניות 

 

 -  -  5,391 

 -  -  -  -  (154) -  -  -  95  59  מימוש אופציות עובדים

 (250,000) -  -  -  -  -  -  (250,000) -  -  דיבידנד

 (230,288) -  -  -  -  -  -  (230,288) -  -  חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין
 2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

 6,635,585  635,974  (19,926) 103,463  40,047  11,000  (43,622) 4,768,261  830,437  309,951  )מבוקר(

 לדוחות המאוחדים. ג' 2למפרע, לפרטים נוספים ראה באור ייושם  )*(           

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.



 
 

 על תזרימי המזומנים של החברה 2020 ביוני 30 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 
 
 

 11-3 בע"מ אחזקות הפניקס

  

  
שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  

  

2020 2019 2020 2019 2019 

 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר נספח

  
 אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות 
 שוטפת 

 רווח      
 

 282,649  370,805)*(  448,716  156,009)*(  271,466)*( 
התאמות הדרושות להצגת 

 ()*(271,895)  ()*(154,283)  (451,157) ()*(372,837)  (278,756) )א( תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 
מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( 

מפעילות )לפעילות( שוטפת של 
 החברה

 

 3,893 (2,032) (2,441)  1,726 (429) 
מפעילות  תזרימי מזומנים

 )לפעילות( השקעה:

 שנבעו מפעילותמזומנים נטו       
 132,708  112,000  -  112,000  12,000   השקעה בחברות מוחזקות

 250,000  250,000  -  250,000  -   דיבידנד מחברות מוחזקות
השקעה בשטר הון הפניקס 

 (300,000) -  -  -  (220,000)  ביטוח)**(
נטו של  מכירות )רכישות(

 (41,709) (39,896) 1,114  (5,270) 66,654   השקעות פיננסיות של החברה
מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( 
 מפעילות )לפעילות( השקעה

 

(141,346)  356,730  1,114  322,104  40,999 
תזרימי מזומנים לפעילות 

 מימון

 דיבידנד ששולם לבעלי המניות      

 

 - (250,000)  - (250,000) (250,000) 

 (94,799) -  -  (94,799) (88,291)  פרעון אגרות חוב
הנפקת אגרות חוב, בניכוי 

 297,313  297,313  -  297,313  217,511   הוצאות הנפקה
מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( 

 מפעילות )לפעילות(  מימון

 

 129,220 (47,486)  -  47,313 (47,486) 
במזומנים ושווי עליה )ירידה( 

 מזומנים

 

(8,233)  307,212 (1,327)  371,143 (6,916) 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 לתחילת התקופה 

 

 78,094  85,010  71,188  21,079  85,010 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 78,094  392,222  69,861  392,222  69,861   לסוף התקופה  
 

 לדוחות המאוחדים. ג' 2למפרע, לפרטים נוספים ראה באור  ייושם )*(

 לדוחות המאוחדים. ו' 5)**( לפרטים נוספים ראה באור 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.



 
 

 על תזרימי המזומנים של החברה 2020 ביוני 30 ליום ביניים נפרד כספי מידע תמצית
 
 
 

 12-3 בע"מ אחזקות הפניקס

  

  
שהסתיימו  חודשים לשישה

 ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים לשלושה

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  

  

2020 2019 2020 2019 2019 

  

 מבוקר בלתי מבוקר

 
 

 אלפי ש"ח

 )א(

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
מזומנים מפעילות )לפעילות( 

 שוטפת:

     

 

פריטים שאינם כרוכים בתזרימי 
 מזומנים:

     

 

)רווחים( הפסדים, נטו מהשקעות 
 (1,269) 334  (69) (836) 253  פיננסיות

 

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות 
 בתזרימי מזומנים:

     

 

ריבית שנצברה ועליית )שחיקת( ערך 
 6,183  7,863  356  6,879  (217) אגרות חוב

 

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות 
 ()*(275,816)  ()*(160,103)  (443,533) ()*(375,444)  (275,949) מוחזקות, נטו

 

שינויים בסעיפים מאזניים אחרים, 
 נטו:

     

 

 (2,332) (1,954) (11,866) 1,752  (2,997) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 

 2,169  5,488  3,188  (288) (2,384) שינוי בזכאים ויתרות זכות

 

 (830) (4,765) 767  (3,758) 2,538  שינוי בהלוואות חברות מוחזקות

 

והתקבלו במהלך מזומנים ששולמו 
 התקופה עבור:

     

 

 -  (1,146) -  (1,142) -  מיסים ששולמו, בנטו

 

 (271,895) (154,283) (451,157) (372,837) (278,756) סך תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

       

 
 

      
 לדוחות המאוחדים. ג' 2למפרע, לפרטים נוספים ראה באור  ייושם )*(

 

 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי ביניים הנפרד של החברה.המידע הנוסף 



 
 

 2020 ביוני 30ליום  ביניים נפרד כספי מידע לתמצית נוסף מידע
 
 
 

 13-3 בע"מ אחזקות הפניקס

  

 כללי - 1באור 

 
ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38לתקנה  התאםהנפרד ביניים מוצג ב המידע הכספי

ג והתוספת העשירית לתקנות 9ואינו כולל את כל המידע הנדרש לפי תקנה  1970-ומידיים( התש"ל

 בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.  1970 -ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל

 31הנפרד ליום ולשנה שהסתיימה ביום כספי המידע הביחד עם יש לעיין במידע כספי נפרד זה 

"הדוחות : )להלן 2020 יוניב 30וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  2019בדצמבר 

 .המאוחדים"(

 

 הגדרות

 הפניקס אחזקות בע"מ.  - " החברה"

כלולה, במישרין או חברות שהשקעת החברה בהן חברות מאוחדות ו  - " חברות מוחזקות"

 בעקיפין בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני. 

 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -2  באור

 
 לדוחות המאוחדים. 7לעניין אירועים מהותיים אחרים בתקופת הדיווח, ראה באור 

 

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  -3 באור 

 
 לדוחות המאוחדים. 8לעניין אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח, ראה באור   
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
, א'144דרך מנחם בגין   

  6492102אביב -תל
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 לכבוד
 "(החברה)" מ"בע אחזקות הפניקס של הדירקטוריון

 
 .,נ.ג.א
 
 
 
 

  )להלן: "תשקיף המדף"( הפניקס אחזקות בע"משל מדף  תשקיף :הנדון

 2019באוגוסט,  15ביום שפורסם 

 

 

בהצעת מדף , הדוחות שלנו המפורטים להלן של)לרבות בדרך של הפניה(  להכללהלהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו

  שבנידון :תשקיף המדף על בסיס 

 

הפניקס אחזקות של  הדוחות הכספיים המאוחדים על 2020 ,במרס 30מיום  רואה החשבון המבקרדוח  .1

בדצמבר  31ולכל אחת משלושת השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018 -ו 2019בדצמבר  31מים לי בע"מ

2019. 

 

במרס,  31ליום  הפניקס אחזקות בע"מעל מידע כספי תמציתי מאוחד של  2020 במאי, 31דוח סקירה מיום  .2

 באותו תאריך. השל שלושה חודשים שהסתיימפה ולתקו 2020

 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9לפי תקנה  נפרד ביניים כספי מידע על 2020 במאי, 31מיום  מיוחד דוח .3

של שלושה  הולתקופ 2020 במרס, 31מ ליום "אחזקות בע הפניקס של 1970-תקופתיים ומידיים( התש"ל

 באותו תאריך. החודשים שהסתיימ

 

 30ליום  הפניקס אחזקות בע"מעל מידע כספי תמציתי מאוחד של  2020 באוגוסט, 27מיום דוח סקירה  .4

 באותו תאריך. ושל שישה ושלושה חודשים שהסתיימ ולתקופות 2020ביוני, 

 

' לתקנות ניירות ערך )דוחות ג9לפי תקנה  נפרד ביניים כספי מידע על 2020 באוגוסט, 27מיום  מיוחד דוח .5

שישה של  לתקופותו 2020 ביוני, 30ליום  מ"אחזקות בע הפניקס של 1970-תקופתיים ומידיים( התש"ל

 באותו תאריך. ושהסתיימ ושלושה חודשים

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי



חלק 4

דוח בדבר אפקטיביות 
הבקרה הפנימית על 
הדיווח הכספי ועל 

הגילוי

הפניקס אחזקות בע"מ



 
 

 הגילויהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל אפקטיביות דוח בדבר 

 

 
 
 

 -14       הפניקס אחזקות בע"מ

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

 (:א)ג38 תקנה לפי

 

 לקביעתה אחראית(, התאגיד – להלן) מ"בע אחזקות הפניקס של הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה

 

 :הינם ההנהלה חברי, זה לעניין

 .ביטוח והפניקס החברה ל"מנכ, סימון בן אייל .1

 .ביטוח ובהפניקס בחברה ראשי כספים מנהל, ל"למנכ משנה, שוורץ אלי .2

 בהפניקס חיים וסיכוני טווח ארוך חסכון תחום מנהל, ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה, כהן דניאל .3

 ביטוח

 .מ"בע השקעות הפניקס ל"מנכ, ראשי השקעות מנהל, שרייבר חגי .4

 .ביטוח בהפניקס בריאות ביטוח תחום מנהלת, ביטוח הפניקס ל"למנכ משנה, לילה-שפירא דפנה .5

 .ביטוח בהפניקס והתפעול השירות, התביעות מערך מנהלת, ל"למנכ משנה, גרניט קרן .6

 ביטוח בהפניקס כללי ביטוח תחום מנהל, ל"למנכ משנה, מור מוטי .7

 .ביטוח ובהפניקס החברה ומזכיר החברה של ראשי משפטי יועץ, ל"למנכ משנה, נאמן מני .8

 .ביטוח ובהפניקס החברה של הסיכונים מנהל, ל"סמנכ, נתנאל עמית .9

 .ביטוח בהפניקס כללי ביטוח ראשית אקטוארית, ביטוח בהפניקס בכיר ל"סמנכ, טולדנו-כהן ענת .10

 .ביטוח בהפניקס אנוש משאבי אגף מנהל, בכיר ל"סמנכ, אורלי ארז .11

 ביטוח בהפניקס שיווק מנהל ל"סמנכ, ויצמן איתן .12

 ביטוח בהפניקס המטה מנהל, ל"סמנכ. חרוש אור .13

 

 בידי תוכננו אשר, בתאגיד הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה

 בפועל שמבצע מי בידי או, פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי המנהל

 למהימנות בהתייחס סביר בטחון לספק נועדו ואשר התאגיד דירקטוריון בפיקוח, האמורים םהתפקידי את

 בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח, הדין להוראות בהתאם הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם, מעובד, נאסף הדין הוראות פי על מפרסם שהוא

 

 לגלותו נדרש שהתאגיד מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים בקרות, השאר בין, כוללת הפנימית קרההב

 בתחום ביותר הבכיר המשרה ולנושא הכללי למנהל לרבות, התאגיד להנהלת ומועבר נצבר, כאמור

 במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים

 .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים



 
 

 הגילויהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל אפקטיביות דוח בדבר 
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 ביטחון לספק מיועדת אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה, שלה המבניות המגבלות בשל

 .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט

 

 וקש אגף על הממונה הוראות עליו שחלות, מוסדי גוף היא, התאגיד של הבת חברת, מ"בע ביטוח הפניקס

 .כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת בדבר, האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון

 

 :האלה ההוראות את התאגיד מיישם, האמורה הבת בחברה הפנימית לבקרה בהתייחס

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

 וחוזר" תיקון– כספי דיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה אחראיות" בנושא 2010-9-6 דייםמוס גופיים

-2012 חוזר", וגילויים דוחות, הצהרות – כספי דיווח על על פנימית בקרה" בנושא 2010-9-7 מוסדיים גופיים

 על הפנימית רההבק על ההנהלה ואחריות וגילויים דוחות, הצהרות -  כספי דיווח על פנימית בקרה" 9-5

 ואחריות, וגילויים דוחות, הצהרות - כספי דיווח על פנימית בקרה" 2015-9-15 וחוזר" תיקונים – כספי דיווח

 ".תיקונים – כספי דיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה

 

 הרבעוני לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח

 העריכו(, האחרון הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח -להלן) 2020ביוני  30 ביום שנסתיימה תקופהל

 והנהלת הדירקטוריון, זו הערכה על בהתבסס. בתאגיד הפנימית הבקרה את וההנהלה הדירקטוריון

 .אפקטיבית היא 2020 ביוני 30 ליום, כאמור הפנימית הבקרה כי למסקנה הגיעו התאגיד

 

 את לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח דלמוע עד

 הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח במסגרת שהובאה כפי, הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת

 .האחרון

 הבקרה בדבר הרבעוני בדוח הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת על בהתבסס, הדוח למועד

 הבקרה לעיל כאמור והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס, האחרון ימיתהפנ

 .אפקטיבית היא הפנימית

 



דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

הפניקס אחזקות בע"מ      4-3

הצהרת מנהלים

הצהרת מנהל כללי

אני, אייל בן סימון, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח הרבעוני של הפניקס אחזקות בע"מ (להלן – התאגיד) לרבעון השני של שנת 2020  (להלן –  (1)
הדוחות);

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  (2)
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)
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם 

מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  (4)
בהתבסס 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)
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

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 כספיים שנתיים), התש"ע 2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט 

במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן – 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  (ב)
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני או  (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.

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

27 באוגוסט, 2020                          ___________________________________________

                                                                          אייל בן סימון, מנהל כללי



דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

הפניקס אחזקות בע"מ        4-4

הצהרת מנהלים

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, אלי שוורץ, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  (1)
הפניקס אחזקות בע"מ (להלן – "התאגיד" ) לרבעון השני של שנת 2020  (להלן – "הדוחות" או" הדוחות 

לתקופת הביניים");

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם  (2)
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 
שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים  (3)
באופן 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 ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  (4)
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  (א)
על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר 
הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח 

הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

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  (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 
ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 

המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני או  (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.

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

27 באוגוסט, 2020                          ___________________________________________

                                                                        אלי שוורץ, משנה למנכ"ל, מנהל כספים ראשי



חלק 5

הצהרות בדבר בקרות 
ונהלים לגבי הגילוי 

בדוחות הכספיים של 
הפניקס חברה לביטוח 

בע"מ

הפניקס אחזקות בע"מ



נספחים המתייחסים לפניקס חברה לביטוח בע"מ

5-1 הפניקס אחזקות בע"מ

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 (Certification) הצהרה

אני, אייל בן סימון, מצהיר כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") לרבעון שהסתיים  .1
ביום 30.6.2020 (להלן: "הדוח").

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן  .3
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 

המזומנים של החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי  .4

הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי1 של החברה; וכן- 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא 

לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,  (ב)
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שוק ההון;
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו  (ג)
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס 

על הערכתנו; וכן-
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי  (ד)
שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של 

החברה על דיווח כספי; וכן- 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .5
הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה 

הפנימית על דיווח כספי: 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על דיווח 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  (ב)

שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

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

27 באוגוסט, 2020                                                           
______________________________________                                     

                     אייל בן סימון, מנהל כללי

1 כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות, דוחות וגילויים.



נספחים המתייחסים לפניקס חברה לביטוח בע"מ

5-2 הפניקס אחזקות בע"מ

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 (Certification) הצהרה

אני, אלי שוורץ, מצהיר כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") לרבעון שהסתיים ביום  .1
30.6.2020 (להלן: "הדוח").

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן  .3
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 

המזומנים של החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .4

ולבקרה הפנימית על דיווח כספי1 של החברה; וכן- 
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה, מובא 

לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותן חברות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,  (ב)
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שוק ההון;
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו  (ג)
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 

הערכתנו; וכן-
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי  (ד)
שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה 

על דיווח כספי; וכן- 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת  .5
הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

על דיווח כספי: 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על דיווח 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  (ב)

שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

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

 27 באוגוסט, 2020                                                           
______________________________________________                                           

                    אלי שוורץ, משנה למנכ"ל, מנהל כספים ראשי

1 כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות, דוחות וגילויים.


		2020-08-29T19:50:12+0000
	Not specified




